
Savčí chromosomy zaujímají v jádře buňky tzv. chromosomální teritoria, jejichž umístění je v rámci 
buněčného jádra nenáhodné. Kontroverzním problémem však zůstává, zda je uspořádání chromosomálních 
teritorií (respektive chromatinu) zachováno i v dceřinných buňkách. V předkládané práci jsme sledovali 
zachovávání různých oblastí chromatinu s neznámým složením a také chromatinu, který asociuje s jadérky a 
jehož významnou část tvoří chromosomy nesoucí ribosomální geny. Vybrané oblasti chromatinu v 
transfekovaných HepG2 buňkách jsme značili fotokonverzí proteinu H4-Dendra2 a buňky jsme sledovali do 
následující interfáze. Rozmístění označeného chromatinu v dceřinných buňkách vykazovalo nenáhodný 
charakter. Toto rozmístění se nicméně ve většině dceřinných buněk významně odlišovalo od původně 
označeného chromatinu. Chromatin asociovaný s jadérky byl pak přeskupen do blízkosti různých jadérek. Naše 
výsledky tedy neodpovídají konceptu o zachování chromatinového uspořádání. Tento závěr je podložen též 
faktem, že se počet jadérek mezi dceřinnými buňkami významně liší. Naše výsledky podporují představu, že 
zatímco si transfekované dceřinné HepG2 buňky udrží určité rysy chromosomálního uspořádání, je zde přítomen 
i náhodný prvek, který způsobuje vzájemné přeuspořádání chromosomálních teritorií (respektive chromatinu). 

Protein Pontin plní mnoho funkcí při rozličných buněčných pochodech včetně regulace genové exprese. 
Pro studium intracelulární lokalizace tohoto proteinu jsme využili dvě různé monoklonální protilátky reagující s  
různými epitopy Pontinu. Vůbec poprvé jsme Pontin detekovali v jadérkách, kde kolokalizoval s UBF (Upstream 
Binding Factor) a s RNA polymerasou I. Přítomnost Pontinu v jadérkách jsme potvrdili jeho detekcí v 
jadérkových extraktech a také pomocí elektronové mikroskopie, která upřesnila jeho lokalizaci v jadérkových 
fibrilárních centrech. Experimenty se synchronizovanými buňkami ukázaly, že přítomnost Pontinu v jadérkách je 
dynamická. K akumulaci Pontinu v jadérkách ve formě velkých fluoreskujících teček docházelo během S-fáze. 
Nahromadění Pontinu v jadérkách ve formě velkých teček korelovalo se sníženou transkripční aktivitou jadérek. 
Navíc jsme prokázali asociaci Pontinu s RNA polymerasou I. V komplexu spolu s c-Myc Pontin interagoval s 
rDNA sekvencí, což poukazuje na skutečnost, že Pontin zjevně hraje roli při regulaci rRNA syntézy závislé na c-
Myc.  




