
Genetická informace musí být chráněna, udržována a kopírována z mateřské buňky do buněk 

dceřiných, z generace na generaci. Většina rostlinných buněk obsahuje kompletní genetickou 

informaci a z mnoha těchto buněk může regenerovat celá nová rostlina. Takováto vlastnost 

vyžaduje precizní kontrolu, které geny budou aktivní a které ne, jelikož během růstu a 

diferenciace je potřeba aktivity pouze specifických genů v rámci jednotlivých buněk, tkání a 

orgánů. 

Jeden z mechanismů kontrolujících aktivitu genů je RNA interference (RNAi), která specificky 

snižuje nebo blokuje expresi genů na transkripční nebo post-transkripční úrovni. Klíčovou částí 

RNAi je navádění RNAi aparátu do cílové oblasti. To je zprostředkováno sekvenční 

komplementaritou mezi cílovou oblastí a malou RNA (sRNA), která je vyštěpena 

z dvouvláknového RNA (dsRNA) prekurzoru. Molekulární mechanismus tvorby dsRNA a sRNA a 

také původ cílové oblasti předurčuje následnou umlčující dráhu. 

Při transkripčním genovém umlčení (TGS) je genová exprese regulována přes epigenetické 

modifikace chromatinu. Jednou z epigenetických značek je metylace cytosinu, která je 

ustanovována především dráhou RNA-dependentní DNA-metylace (RdDM). Ačkoli byl proteinový 

aparát relativně dobře popsán, o dynamice klíčové počáteční fáze tohoto procesu bylo známo jen 

málo. Proto jsme vyvinuli systém, který nám umožnil studovat tento jev v detailu.  Použili jsme 

homogenně reagující tabákovou buněčnou linii BY-2 a v kombinaci s indukovatelným systémem 

pro řízenou produkci sRNA jsme spouštěli de novo RdDM. Naše výsledky ukazují, že metylace DNA 

související s TGS byla rychlejší, než se dříve uvádělo. V dělící se buněčné kultuře se metylace 

rovnoměrně zvyšovala a postupně během dvou dnů plně inhibovala aktivitu promotoru. V naší 

studii zaměřené na umlčení na post-transkripční úrovni jsme pozorovali, že odlišný původ dsRNA 

silně ovlivnil produkci sRNA, což vedlo k neočekávaným změnám v dynamice a reverzibilitě 

umlčení a také v rozsahu doprovodné RdDM. 

V genomu se epigenetické modifikace přirozeně liší, podle potřeby regulace v daném lokusu. 

Kromě svého účinku na regulaci chromatinu mohou také ovlivňovat nástroje pro úpravu genomu, 

jako často používanou programovatelnou endonukleázu CRISPR/Cas9. Jelikož bylo, zejména u 

rostlin, jen velmi málo známo o vlivu epigenetických modifikací na její účinnost a mutagenezi, 

vyvinuli jsme experimentální systém založený na Nicotiana benthamiana, na kterém jsme 

popsali, jak metylace cytosinu nepřímo narušila aktivitu Cas9 a rovněž jak ovlivnila navazující 

opravu DNA. 


