
ABSTRAKT 

Znalosti o procesech RNA interference, tedy regulace genové exprese prostřednictvím malých RNA 

(sRNA), se za posledních 30 let nebývale rozrostly. Některá zjištění byla doslova revoluční, neboť 

odhalila děje, které převrátily mnohé dosud zažité představy. Řada jevů se ukázala být značně 

konzervovaná a společná různým druhům organismů, jiné jsou však specifické pro určité vývojové větve 

či dosud ne zcela prozkoumané. Chybí také znalost o propojení četných drah – kupříkladu mezi 

umlčováním na transkripční (TGS, vedoucí k metylaci promotoru) a posttranskripční úrovni (PTGS, 

ovlivňující stabilitu mRNA či translaci). Předkládaná práce shrnuje poznatky dvou publikovaných 

a dvou dosud nepublikovaných prací a pokouší se prostřednictvím různých rostlinných modelových 

organismů popsat některá z méně známých míst RNA interference. 

 Výzkum na transgenních liniích Solanum tuberosum odhalil možnost obnovit pomocí 5-

azacytidinu expresi transkripčně umlčených transgenů na úrovni celých rostlin. Regenerace de novo 

z listů takovýchto rostlin může vést k opětovnému umlčení reaktivovaných transgenů a sloužit tak jako 

selekční metoda pro vyřazení linií náchylných k samovolnému umlčení. Charakter změn v expresi dvou 

sledovaných reportérových genů naznačoval spřažení PTGS a TGS, ale také, možnost postupného šíření 

metylace v rámci vnesené T-DNA. Další výzkum se proto věnoval na buněčné úrovni cílené indukci 

PTGS a TGS v liniích Nicotiana tabaccum BY-2. Oba přístupy vedly k tvorbě specifických sRNA 

cílených převážně do oblasti cílového lokusu, avšak objevily se též sRNA transitivní povahy, mimo 

cílový lokus. Zejména sRNA z oblasti terminátoru tak mohly hrát roli právě v šíření metylace podél T-

DNA, neboť stejný terminátor byl použit vícekrát. Metylace cílového místa byla jinak velmi precizně 

cílená a nešířila se během sledovaných 10-14 dnů do svého okolí.  

 V poslední části práce jsem se zaměřil na proteiny SAG18 a aPHC z Arabidopsis thaliana 

s určitou homologií k živočišnému transmembránovému přenašeči dsRNA, proteinu SID-1. Studium 

funkce SAG18 v buňkách BY-2 nevedlo k prokázání vlivu externě přidaných sRNA na úroveň 

transkripce cíleného transgenu, stejné negativní výsledky byly získány i při testování SID-1 transportéru 

z Caenorhabditis elegans. Analýzy dvojitě mutantních rostlin v SAG18 a aPHC také nevykazovaly 

žádné výrazné změny ve fenotypu, byla pouze naznačena jejich možná role ve fungování svěracích 

buněk průduchů. 
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