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Abstrakt: 

Jadérko je nejvýznamnější částí buněčného jádra a je místem, kde je ribosomální RNA (rRNA) 

syntetizována, zpracovávána a spojena s ribosomálními proteiny. Přestože bylo jadérko studováno po 

mnoha desetiletí, je jeho strukturální a funkční organizace stále nejasná. Například, není známa role 

různých typů DNA, které se účastní tvorby jadérek společně s ribosomálními geny. Tato práce shrnuje 

dosavadní poznatky a názory týkající se jadérka, se zaměřením na dva syntetické procesy, a to replikaci 

a transkripci v savčích buňkách. Specifické rysy těchto procesů v souvislosti s nukleolární 

ultrastrukturou zůstávají nevyřešeným problémem moderní molekulární biologie.  

 

Abstract: 

The nucleolus is the most prominent compartment of the cell nucleus and is the place where ribosomal 

RNAs (rRNAs) are synthesized, processed and assembled with ribosomal proteins. Although the 

nucleolus has been studied for decades its structural and functional organization is still unclear. In 

particular, the role of various types of DNA participating in the formation of nucleoli along with 

ribosomal genes is not understood. The present thesis summarizes the current knowledge and views on 

the nucleolus, focusing on the two synthetic processes, replication and transcription, in mammalian 

cells. Specific features of these processes in the context of nucleolar ultrastructure remains an unsolved 

problem of the modern molecular biology. 
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Seznam zkratek  

CF    z angl. Core Factor 

CSB  transkripčně reparační protein, z angl. Cockayne syndrome group B 

protein 

CTs    Vánoční stromečky, z angl. Christmas Trees 

DAPI  4',6-diamidino-2-phenylindole, fluorescenšní látka vázající se na A-T 

bohaté oblasti DNA 

dsDNA    z angl. double stranded DNA 

ETS     external transcribed spacer 

FISH    fluorescent in situ hybridization 

Fob1p     protein regulující počet kopií ribosomálních genů 

HeLa  lidská buněčná linie původně odebraná nádorové tkáně děložního hrdla 

HMG     z angl. High-Mobility-Group 

HT1080  lidská buněčná linie původně odebraná biopsií z fibrosarkomu 

IGS     intergenic spacer 

ITS    internal transcribed spacer 

LADs     z angl. nuclear Lamina-Associated chromatin Domains 

NOR  z angl. Nucleolus Organizer Region, nukleolární organizátor 

NTS     non-transcribed spacer 

ORC     z angl. Origin Recognition Complex 

PAF53     podjednotka pol I 

PIC     preiniciační komplex 

pol I - V   RNA polymerasa I - V 

pre-RC     pre-replikační komplex 

pre-RNA   preribozomální RNA 

PTRF    transkripčně uvolňovací faktor 

rDNA     ribosomální DNA 

RFB     z angl. Replication Fork Barrier, bariéra replikační vidlice 

rRNA     ribozomální RNA 

SEM    světelný elektronový mikroskop 

SIR     z angl. Silent Information Regulator, rodina genů 

SL1    z angl. Promoter Selectivity Factor 

Sir2p     protein regulující počet kopií ribosomálních genů 

siRNA  small interfering RNA, případně short interfering RNA či silencing 

RNA 

snoRNPs   málé ribonucleoproteinové částice lokalizované v jadérku, z angl. Small 

Nucleolar Ribonucleoprotein 

TAFs  z angl. TBP.Associated Factors 

TBP z angl. TATA-box Binding Protein 

TEM     transmisní elektronový mikroskop 

TFIIH     transkripčně reparační protein 

TIF-IA(B)   transkripčně iniciační faktor 

topo I     topoisomerasa I 

tRNA    transferová RNA 

TTF-I     pol I specifický transkripční faktor terminace 

UAF     z angl. Upstream Activating Factor 

UBF     z angl. Upstream Binding Factor  

XPG    transkripčně reparační protein 
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1  TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 Úvod 
Jádro (karyon, nucleus) je organela vyskytující se pouze u eukaryot (Obr. 1). Funkcí jádra je 

uchování genetické informace a tím i řízení funkcí buňky. Je kryto dvouvrstvou membránou s póry, 

které jsou tvořeny speciálními bílkovinami usnadňující transport makromolekul a to zejména RNA. 

Jádro obsahuje chromatin, ze kterého se v době dělení vytvářejí chromozomy a také jadérko, ribozomy a 

karyolymfu.  

Jadérko (nukleolus) je malá vnitřní část buněčného jádra, která obsahuje různé druhy RNA včetně 

ribozomální RNA (rRNA) a také různé druhy DNA včetně ribosomální DNA (rDNA). Jadérko je při 

pozorování ve světelném mikroskopu nejzajímavější strukturou v jádru eukaryotických buněk [1]. 

 

 

Obr. 1: Detailní snímek jádra ze světelného mikroskopu 

Viditelné jadérko (nucleolus) uprostřed jádra (nucleus) obsahující DNA. Okolo jádra je viditelné 

endoplazmatické retikulum. 

Zdroj: http:// www.frontiers-in-genetics.org 

 

Jadérko je především místem syntézy rRNA a biogeneze ribozomů. Tato organela byla předmětem 

výzkumu po mnoho desetiletí [2].  V posledních letech však rychlost pokroku našeho chápání 
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 ribosomální biogeneze  zvyšuje. Je to zejména díky technickému pokroku v oblasti mikroskopie, kdy 

můžeme lépe porozumět procesům na molekulární úrovni. 

Poslední pozorování ukazují, že jadérko a jeho složky jsou vysoce dynamické struktury [3]. Stále 

však vědecký pokrok týkající se jadérka není dostatečný a zbývá spousta nevyřešených otázek 

týkajících se organizace a regulace procesů jadérka. 

 Téma této bakalářské práce se bude tedy především zabývat shrnutím současných poznatků 

týkajících se replikace a transkripce jadérkové DNA.  

 

1.2 Historie výzkumu nukleolu 
Právě kvůli skutečnosti, že se jadérko v mikroskopu jeví jako nejnápadnější jaderná struktura, 

bylo popsáno již těsně před Velkou francouzskou revolucí v roce 1774 panem Fontanou, který 

pozoroval ve světelném mikroskopu úhoří buňky, na rozdíl od jádra objeveného zhruba o 50 let později 

[2, 3].  Formálně bylo však popsáno mezi rokem 1835 až 1839 [4]. Od té doby bylo jadérko předmětem 

intenzivního zájmu a díky technickému rozvoji se jej podařilo velmi dobře popsat. 

Díky vědeckým a technickým pokrokům 19. století byly objeveny i další poznatky týkající se 

jadérka. Nejdříve byla odhalena základní struktura, poté jeho funkce. 

Již v roce 1934 bylo zjištěno, že jadérka se tvoří na konci mitózy prostřednictvím zvláštních 

chromosomálních úseků, tzv. NOR (Nucleolus Organiser Region), přičemž to bylo poprvé, co bylo dáno 

jadérko do spojitosti s genovou aktivitou [5]. Izolace jadérek byla poprvé provedena v 50. letech 20. 

století z oocytů hvězdic [4].  

Morfologie jadérka jako je jeho velikost, tvar a barevné vlastnosti byly využity pro cytologickou 

diagnostiku rakoviny [6]. Nyní víme, že jadérko je místem pro zpracování rRNA a jejího skládání do 

ribozomů [7]. Nálezy z posledních let však svědčí i o řadě neribosomálních funkcí jadérka [3]. 

 

1.3 Obecná charakteristika jadérka 
Jak již bylo řečeno, jadérko je rozsáhlou nápadnou strukturou, nacházející se v jádrech 

eukaryotických buněk. Je však pozorovatelné jen v interfázi. Už v profázi, tedy na samém začátku 

mitózy, se jadérko rozpouští a přestává být viditelné. Na konci mitózy se jadérko objeví na základě 

regionu sekundární konstrikce, to znamená NORů spojených s nukleolárními proteiny (především 

komponenty ,,továrny“ pol I), které na sebe postupně sbírají další proteiny (hlavně komponenty 

processingu) [8].  

Během mitózy je potlačen transkripční mechanismus polymerasy I přesto, že komponenty tohoto 

enzymu a nejdůležitější transkripční faktory jsou přítomny na ribosomálních genech [8]. Počet jadérek 

je omezen počtem nukleolárních organizátorů, v lidských buňkách je těch organizátorů skoro vždy 10 

[6]. Nejčastěji je jadérek výrazně méně než NORů. Výjimkou je například oocyt, kde dochází k jejich 

namnožení do obrovských počtů, což je výsledkem amplifikace ribosomálních genů [4].  
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1.4 Morfologie jadérka 
Velikost a tvar jadérka souvisí s úrovní jeho aktivity. Morfologie může tedy být důležitým 

ukazatelem buněčné malignity [1]. 

Průměrná velikost jadérek se udává okolo 1 – 3 μm, plocha 1,4 – 8,7 μm
2
 a nukleolární objem 10 

– 25 μm
3
 [8]. Jeho tvar bývá spíše kulovitý, ale můžeme se, například u kvasinek, setkat i s tvarem 

srpkovitým (Obr. 4). 

 Struktura, velikost a organizace tohoto útvaru souvisí především s jeho funkcí, tj. syntézou 

rRNA a sestavením ribosomálních částic. Jadérko není obaleno membránou, na rozdíl od jiných organel 

buňky. Nucleolus je vlastně velký shluk makromolekul, včetně samotných rRNA genů, prekurzorů 

rRNA (pre-RNA, preribosomální RNA), zralých rRNA, rRNA-processing enzymů, snoRNPs (z angl. 

small nucleolar ribonucleoprotein) a jednotlivých ribozomálních podjednotek v různých stadiích 

sestavení [7]. Těsné spojení všech těchto složek pravděpodobně umožňuje, že je montáž ribozomů 

rychlá a hladká [7]. 

Biosyntetickou aktivitu a proliferační stupeň buňky dobře odráží klasifikace jadérek na typy 

kompaktní, prsténčitá a mikrojadérka [6].  

Kompaktní jadérka jsou charakterizována aktivní transkripcí RNA. Kompaktní jadérko ma 

celistvý vzhled a jeho struktura má stálé složení. Většina těchto jadérek obsahuje tzv. nukleonemata, 

která jsou složena ze struktur obsahující RNA začleněných v amorfní matrix se sníženou elektronovou 

hustotou.  

Prsténčitá jadérka, která se charakterizují menší transkripční aktivitou [6], zahrnují struktury 

obsahující RNA pouze v periferní části jadérka tvořícího skořápku nebo prstenec. Tato struktura určuje i 

jeho vzhled. V periferním prstenci můžeme též nalézt zbytky nukleonemat.  

Ultrastruktura mikrojadérek je různá, avšak je vyjádřená ukončením transkripce rRNA a 

procesů shromažďování preribosomálních částic [8]. Mikrojadérka byla poprvé popsána u pakomára 

Chironomus tetans roku 1935 Bauerem [1]. Tento typ jadérek se zásadně liší od jiných typů. Jadérka se 

transformací mění na mikrojadérka, která pak mohou vymizet. Takovýmto příkladem je transformace, 

která předchází fyziologické podmínky terminálního stupně buněk krevních linií, kterou řídí 

programovaná buněčná smrt [8].  
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Obr. 2: Purifikovaný nukleolus ze SEM 

Zdroj: Leung, 2005 

 

Při pozorování jadérka v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) lze vidět jeho jemnou 

strukturu.  

Struktura jadérek je proměnlivá, avšak pravidelně mají určité společné znaky. Mezi tři hlavní 

komponenty jadérka, které se zobrazují v elektronovém transmisním mikroskopu, patří fibrilární centra 

(FC), hustý fibrilární komponent (DFC) a granulární komponent (GC) [10] (Obr. 3).  

 

 

 

Obr. 3: Schématické znázornění struktury jadérka 
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Mrak DNA pochází z okrajových shluků kondenzovaného chromatinu a tvoří FC (přechodný 

krok rozvíjení) a expanduje do DFC struktury, kde se nacházejí aktivní geny nejtenčích vláken DNA. 

Šedé plochy představují zóny značené protilátkami proti fibrillarinu. Mrak DNA a kondenzovaný 

chromatin odpovídá interfázním NORům. 

Zdroj: Biggiogera et al., 2001 

 

1.4.1 FIBRILÁRNÍ CENTRA (FC) 

V elektronovém mikroskopu vypadají FC relativně světle. Fibrilární centra (Obr. 4a, b, d) jsou 

tvořena DNA a RNA. DNA se zde nachází ve formě kondenzovaného a rozpleteného chromatinu. 

Fibrilární centra mohou chybět, ale nejčastěji je jich několik v každém jadérku. 

Dle vzhledu FC v elektronovém mikroskopu obsahují pol I i UBF, ale pravděpodobně 

v neaktivní formě [11]. Dříve se fibrilární centra považovala za místa syntézy rRNA [1]. Dnes je však 

zřejmé, že FC neobsahují aktivní rRNA geny [10]. 

 

1.4.2 HUSTÝ FIBRILÁRNÍ KOMPONENT (DFC) 

Fibrilární složky jsou obzvláště husté v oblasti jadérek, kde pokračuje transkripce a je přítomna 

ribosomální RNA [12]. DFC má vzhled hustých vláken (Obr. 4d). Hlavním komponentem těchto vláken 

je protein fibrillarin, který se zůčastňuje procesingu rRNA. 

V některých případech DFC zabírá velké množství jadérka, setkáváme se i s promícháním s FC 

(tzv. síťovaná jadérka nebo jadérka s nucleolonema) [13]. V savčích jadércích je obyčejně DFC hustější 

než v rostlinných.  

DFC obsahují klubka 5–10 nm dlouhých ribonukleoproteinových vláken složených z 

primárních transkriptů genů pro rRNA [10,14, 15]. 

 

1.4.3 GRANULÁRNÍ KOMPONENT (GC) 

GC se sestává z granul ribonukleoproteinu (RNP) o průměru 15–20 nm a dozrávajících 

ribosomů [10] (Obr. 4). Granula rRNA jsou obklopena proteiny importovanými z cytoplasmy do 

ribosomálních podjednotek. Ribosomální podjednotky jsou exportované přes jaderné póry do 

cytoplasmy [1].  

Morfologie jadérka souvisí s produkcí ribosomů a syntézou proteinů. Závisí také na typu buňky 

a fázi buněčného cyklu [9]. 
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Obr. 4: Nukleolární organizace v jadérku různých typech buněk 

Symboly F a G naznačují rozložení fibrylární a granulární struktury, dále jsou zde popsány struktury 

FC, DFC a GC. Na obrázcích (a), (b) je snímek jadérka kvasinky Saccharomyces cerevisiae, na obrázku 

(c) je HEp-2 larynx karcinom a (d) Jurkat T lymfocyt. Délka zaznačeného pruhu: 0,2 µm 

Zdroj: Hernander-Verdun et al., 2010 

 

Jadérka mohou zaujímat až čtvrtinu celého objemu jádra. Méně aktivní buňky mají jadérka 

menší, více aktivní naopak. Hlavní rozdíl jadérek různých buněk je v množství přítomných granulárních 

komponent. 

V mnoha druzích buněk se uvnitř jadérka nachází nucleolinus, což je ještě menší, obtížně 

barvitelná, dynamická kulovitá struktura. Přestože byla objevena před více než 150 lety, není přesně 

známa její funkce [16]. Z posledních studií na vaječných buňkách živočichů však vyplývá, že úzce 

souvisí s přípravou dělicího meiotického aparátu po aktivaci oocytu [16]. 

Typicky je v savčích jadércích složeno z asi 75 % GC, DFC okolo 17 % a FC pouze okolo 2 %, 

naopak v rostlinných buňkách je to nad 70 % DFC a asi 1 % FC [10]. 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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1.5 Funkce jadérka 
Jadérko stále není dokonale prozkoumáno, tudíž ani všechny jeho funkce nejsou známy. 

Nejdůležitější funkcí je, že geny pro r-RNA jsou v jadérku transkribovány za účasti RNA polymerázy I. 

Transkripty jsou poté procesované a v jadérku se zabudovávají do nově vznikajících ribozomů. 

Následně jsou pomocí jaderných pórů transportovány do cytoplazmy. Aktivní přírůstek buněčné 

produkce se může pohybovat až v desetitisících ribosomů za minutu [6].  

Jadérka obvykle produkují 40 - 90% buněčné RNA v závislosti na stavu buňky [1]. V buňkách 

probíhá syntéza proteinů vysokou rychlostí tak, aby bylo jadérko schopné vytvořit dostatečné množství 

ribosomů.  

Jadérko má ovšem kromě ribosomálních funkcí i řadu neribosomálních. 

Jadérko má úlohu v kontrole virové infekce [17,18], aktivitách onkogenů a supresorů nádorů 

[19,20,21], regulaci buněčného cyklu [22, 23], stresových situacích buňky, senescenci (stárnutí buněk) a 

regulaci funkce telomerasy [24, 25, 26, 27], metabolismu molekul mRNA, maturaci 

"mimojadérkových" molekul RNA [28, 29]. 

Styk virových bílkovin s nukleolárními bílkovinami (jako je nucleolin, fibrillarin nebo B23) může 

ovlivnit průběh infekce, kdy může být v jadérku lokalizován sám virový replikační cyklus. Kromě toho 

může být cílem virů i jádro a jadérkové proteiny inhibují antivirové odpovědi [18]. 

Funkční poruchy nucleolu mohou být příčinou určitých těžkých onemocnění člověka, jako je 

například Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba [30]. Morfologie jadérka jako velikost, 

tvar a barevné vlastnosti byly využity pro cytologickou diagnostiku rakoviny [6]. Například AgNOR 

barvení je účinné k diagnóze a prognóze rakoviny hltanu, vícečetného myelomu, karcinomu prsu a 

prostaty, děložního leiomyomu, nádoru štítné žlázy či leukémie [19]. 

Publikované práce z posledních let poukazují na možné využití objevených nukleolárních 

onkogenů k potlačení nádorů díky jadérkovým mechanismům. C-Myc protein, produkt s-myc 

protoonkogenu, je lokalizován v jadérku, kde řídí syntézu rRNA pomocí Pol I a částečně kontroluje 

transkripci pol II a II [20]. C-Myc je schopen regulovat činnost všech tří polymeráz v savčích buňkách a 

tak koordinovat celkovou ribosomální syntézu a růst buněk [21]. 

Zavedením funkční proteomické analýzy jadérka došlo k výraznému vědeckému pokroku, co se 

jadérka týče. Na začátku 21. století bylo identifikováno v jadérku lidské buňky pouze 200 různých 

proteinů, v roce 2002 jich bylo o 150 více, v roce 2005 asi 700 (Obr. 5) a v roce 2007 více než 2000  [3, 

dle výpovědi dr. Angus Lamond]. 

Vzhledem k exponenciálnímu nárustu vědomostí o jadérku věřím, že se v blízké budoucnosti o 

této organele a jejích funkcích dozvíme více. 
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Obr. 5: Databáze jadérkových proteinů z roku 2005 

Zdroj: Leung, 2005 

 

1.6 Ribozomální geny a jejich organizace 
Jadérko je tvořeno nukleolárními organizátory, tzv. NORy, které se skládají z tandemově 

opakujících se sekvencí kódujících rRNA.  

V rDNA kódujících sekvencích se nachází nízká míra polymorfizmu mezi druhy, což umožňuje 

mezidruhové srovnání objasňující fylogenezi [31]. Rozdílně kódované regiony rDNA obvykle vykazují 

různou míru evoluce. V důsledku toho může tato DNA poskytovat informace o fylogenezi všech druhů 

náležejících k široké systémové úrovni [32]. 

U většiny druhů, včetně savců, se každá jednotka ribosomálních genů skládá ze 18S, 5.8S a 28S 

rRNA kódujících sekvencí, transkribováných interních a externích spacerů (ITS a ETS, z angl. internal a 

external transcribed spacer) a netraskribovaného intergenového spaceru (IGS, z angl. intergenic spacer) 

[33, 34] (Obr. 6). Podle některých údajů se může délka a struktura netranskribovaných spacerů  značně 

lišit i v rámci stejných NORů [35] . 

Geny jsou vysoce konzervativní narozdíl od spacerů, které podléhají bodovým mutacím, 

inzercím či delecím. Porovnávání spacerů není vhodné například u vzdálených druhů jako je člověk a 

žába narozdíl od porovnávání sekvencí rDNA, které umožní srovnání vzdálených druhů, jako jsou 

kvasinky a člověk [36]. 



-14- 

 

 

Obr. 6: Organizace rRNA genů v lidských buňkách a jejich transkripty. 

Zdroj: Raška et al., 2004 

 

Dříve se předpokládalo, že exprese rDNA genů je úzce spojena s fibrilárními centry, které byly 

považovány za místo iniciace transkripce dependentní pol I [10, 37]. Organizace transkripčních míst 

však stále není plně prozkoumána, výsledky poukazují na to, že jsou aktivní ribosomální geny 

lokalizovány v DFC a jeho hranicích s FC [37]. 

Důkazy také poukazují na to, že polovina ribozomálních opakujících genů není transkripčně 

aktivních, což dokazuje křížová vazba s psoraleny [38]. Z pozorování také vyplývá, že polovina 

ribozomálních genů je methylována [39] a že ne všechny NORy jsou asociovány transkripčními faktory 

v průběhu metafáze. 

  

1.7 Nukleolární organizátory (NORy) 
Oblastí nukleolárního organizéru (the nucleolar organizer region = NOR) se rozumí klastry 

ribosomálních genů na chromozomech. Tyto oblasti byly poprvé popsány jako sekundární konstrikce v 

roce 1934 Barbarou McClintock u kukuřice seté [9]. 

Individuální nucleolární organizátory (NORy) se nedají pozorovat v interfázním jadérku, protože 

typicky má každé jadérko nekolik NORů a každý z organizatorů patří do několika fibrilárních center. 

Na NORy jsou navázány speciální NOR proteiny, které vytváří vlastní strukturu chromatinu, tzv. 

r-chromatin [8, 10]. Ribosomální geny kódující 5.8S, 18S a 28S rRNA jsou tak organizovány v těchto 

NORech, které lze rozpoznat během mitósy. Klíčové komponenty ,,továrny“ RNA pol I., včetně UBF, 
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byly detekovány na některých NORech, na tzv. „kompetentních“ NORech během mitósy [40]. 

„Kompetentní“ NORy jsou považovány za transkripčně aktivní během intefáze.  

Jadérko je u zdravých lidských diploidních buněk tvořeno NORy lokalizovaných na 

akrocentrických chromosomech. Konkrétně je to pět párů krátkých ramének akrocentrických 

chromosomů 13, 14, 15, 21 a 22 [41, 42, 43]. 

Některé NORy, totiž ty, které byly aktivní v interfázi, se během mitózy zužují a vytvářejí 

významnou sekundární konstrikci, které se jeví jako mezery, kde je až 10-krát méně zhuštěný chromatin 

[44]. Místo sekundární konstrikce na mitotických chromozomech je patrné obarvením dusičnanem 

stříbrným či protilátkami proti Ag-NOR proteinu. Mezi hlavní Ag-NOR proteiny patří především 

nucleolin, UBF, SL1 či pol I [44, 45, 46]. Dříve neaktivní ribosomální geny zřejmě vedou ke kompaktní 

formě NORů a netvoří v metafázi místo sekundární konstrikce [47]. 

Ne všechny NORy jsou asociovány transkripčními faktory v průběhu metafáze. Na druhou 

stranu ne všechny lidské buněčné linie vykazují tuto neaktivitu ribozomálních genů a transkribují 

většinu či dokonce všechny ribosomální geny. Předpokládá se, že v lidské buněčné linii HT1080 jsou 

všechny NORy asociovány transkripčními faktory a všechna opakování ribozomálních genů jsou lépe 

přístupná psoralenu a tím pádem jsou aktivní [48].  

Mechanismus přechodu z aktivního do neaktivního NORu není dostatečně probádán, přestože je 

k dispozici spousta dat o roli methylace DNA, stavu chromatinu a podobně. Další komplikaci tohoto 

problemu je že v rámci jednoho tandemu ribosomálních genů, lze vedle sebe najít jak geny vysoce 

aktivní, tak i prakticky neaktivní [3]. 

Vzhledem k tomu, že NORy nebyly pozorovány v jádru buňky, jejich stav během interfáze 

zůstává nejasný (obr. 7). Pomocí protilátek proti komplexním komponentům ,, továrny“ pol I (včetně 

UBF, SL1 a podobně)  a barvení stříbrem spojené s FISH (pro vizualizaci rDNA a určitých 

chromozomů) se dá zjistit  transkripční kompetence individuálních mitotických chromosomů [40].  

Výzkum na Universitě Karlově v Praze v roce 2008 ukázal, že NORy, které byly UBFpozitivní, 

inkorporovaly bromo-uridinemem v metafázi po stimulaci roscovitinem  a také v telofázi [40]. Použitím 

předčasné kondenzace chromozómu calyculinem, byly jednotlivé NORy vyzualizovány v interfázi a 

bylo také zjištěno stejné rozdělení kompetencí mezi jednotlivými chromozomy, jako bylo pozorováno u 

mitotických chromozomů [40].  
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Obr. 7: Jadérko v průběhu buněčného cyklu, viditelné NORy v metafázi 

Zdroj: Hernandez-Verdun et al., 2002 

 

1.8 Transkripce rDNA 

1.8.1 RNA POLYMERASA I 

Přepis jaderného genomu u zvířat a hub je rozdělen mezi tři RNA polymerázy, a to pol I, pol. II 

a pol III. Rostliny mají navíc pol IV a V, která se podílí na přepisu siRNA [49, 50, 51]. Byly objeveny i 

jiné RNA polymerázy v mitochondriích a chloroplastech [52]. 

RNA polymeráza I (RNAP I nebo Pol I) je jedna z eukaryotických RNA polymeráz. Přepisuje 

jediný druh genu, rRNA gen eukaryotikcého ribosomu. Je však velice aktivní a existuje v buňce v 

mnoha kopiích. Transkripcí rRNA genu vzniká pouze jakýsi prekurzor. Tento je poté rozštípán na 

příslušné rRNA řetězce vyskytující se v ribozomu. U savců tyto rRNA jsou označovány podle své 

sedimentačního koeficientu 5.8 S, 18S a 28S (viz. Obr. 11). 5S rRNA je přepisována RNA polymerázou 

III mimo jadérka.  

Lidská Pol I se skládá z asi 14 podjednotek, pět z nich jich má společných s ostatními RNA 

polymerázami a další dvě pouze s RNA polymerázou II [53]. 

Spolupráce všech RNA polymeráz I, II a III je nutná pro biogenezi ribosomů.  

 

1.8.2 VIZUALIZACE AKTIVNÍCH RIBOSOMÁLNÍCH GENŮ MILLEROVÝMI PROUŽKY 

Detailní zobrazení transkribovaných rDNA genů zahrnující rozpad jadérka hypotonickou 

metodou bylo popsáno již před více než 40 lety [54]. Tato technika umožňuje zviditelnění 

ribosomálních genů pomocí elektornového mikroskopu a ukazuje jakousi osu mnoha genů 
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s navázanými molekulami pol I prodlužující vznikající transkripty s globulárními RNP částicemi. Mezi 

opakujícími se geny můžeme vidět netranskribované spacery. Tyto velkolepé preparáty genů jsou 

známé jako Christmas trees (CTs) – ,,vánoční stromečky“, neboť DNA molekula připomíná kmen 

stromečku a nascentní prekursory ribosomální RNA jeho větve [3] (Obr. 8).  

Terminální částice, které lze vidět na nascentní rRNA transkriptech odpovídají rRNA 

procesingovým komplexům a hrají důležitou roli ve vyzrávání prekursoru ribosomální RNA [3, 55]. 

 

 

Obr. 8. Dva roztažené transkribující ribosomální geny z oocytu obojživelníků ve snímku z 

elektronového mikroskopu 

Centrální osu představuje rDNA, na kterou nasedají nascentní molekuly prekorsorů rRNA. 

Velkými šipkami jsou naznačeny částice složené z neribosomální RNA a neribosomálních proteinů. 

Malá šipka ukazuje na vmezeřenou netranskribovanou sekvenci DNA mezi kódujícími geny. Černá 

úsečka odpovídá 1 µm. 

Zdroj: Raška, 2012 

1.8.3 INICIACE rDNA TRANSKRIPCE 

Iniciace transkripce spočívá ve stavbě komplexu pol I na promotoru s pomocí transkripčních 

faktorů. 

Za efektivní transkripci ribosomální DNA je kromě pol I a ribosomálních genů zodpovědná i 

řada jiných faktorů, klíčových regulátorů nukleolární transkripce. Například u nejprozkoumanějších 

organismů, co se jadérka a pochodů v něm týče, tedy kvasinek, existují dva základní faktory. Je to 

faktor UAF (a angl. upstream activating factor) spojený s proteinem TBP (z angl. TATA-box binding 

protein) a CF (z angl. core factor) [48]. Tyto faktory se podílejí na prvních krocích aktivace pol I a 

utváření preiniciačního komplexu PIC [54, 57].  

V lidských buňkách byly identifikovány faktory SL1 (z angl. promoter selectivity factor), také 

známý jako myší transkripční iniciační faktor TIF-IB, který se skládá z TBP a nejméně třech TAFs (z 

angl. TBP-associated factors), a transkripční iniciační faktor IA (TIF-IA/Rrn3) a UBF [58]. 
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Před samotným zahájením transkripce se preiniciační komplex, který zahrnuje TAFs, nachází 

v oblasti promotoru [54]. UBF se váže na rDNA promoter prostřednictvím svých HMG (z angl. high-

mobility-group) boxů, zatímco SL1 komplex má důležitou roli v regulaci promotorové specifičnosti 

díky TAFs [59].  

 PIC poté nabírá do rDNA promotéru iniciačně kompetentní subfrakci pol I, díky interakci UBF 

s podjednotkou pol I PAF53, spojení TIF-IA s iniciačně kompetentní subpopulací pol I a interakcí SL1 

s TIF-IA a UBF [47, 60]. 

 UBF se však nenachází pouze v oblasti promotoru, ale z velké části i v oblasti klastrů 

ribosomálních genů. Je zodpovědný nejen za dekondenzovaný stav chromatinu v interfázi, ale i 

viditelnou sekundární konstrikci v průběhu mitózy. SL1 pravděpodobně slouží jako molekulární lešení 

rDNA, stabilizuje tuto sestavu a váže další PIC faktory [61, 62]. 

 Některé poznatky však naznačují, že fyzicky spojené s pol I a ribosomálními geny jsou také 

cytoskelatální proteiny actin a nukleolární isoforma myosinu I a jsou tudíž součástí nukleolární 

transkripce [63, 64, 65, 66]. Někteří autoři došli k závěru, že právě tato nukleolární isoforma myosinu I 

je důležitá pro iniciaci transkripce a že aktin je zapojen jak do iniciace, tak do elongace rDNA 

transkripce [66, 67]. 

 

1.8.4 ELONGACE rDNA TRANSKRIPCE 

Elongace znamená prodloužení řetězce, tedy skutečný přepis aktivních genů (rDNA) do 

odpovídájících sekvencí rRNA. 

Za další klíčový regulátor nukleolární transkripce je považován enzym topoisomerasa I (topo I), 

která dohlíží na to, aby se při rozmotávání vlákna DNA v replikační vidlici pomocí helikáz příliš 

neutáhlo zbývající vlákno DNA. Toto se vykoná rozštěpením jednoho vlákna dsDNA a otočením 

transkribovaného fragmentu kolem druhého vlákna.. Topoisomerasa I je po celou dobu cyklu spojená 

s pol I a je nezbytná pro organizaci jadérka a opětovné zahájení transkripce rDNA po mitóze [68]. 

Avšak inhibitory transkripce, konkrétně inhibitor topo I camptothecin a inhibitor pol I actinomycin, 

mohou rozrušit vazbu topo I a pol I nezávisle na stavu rRNA transkripce [69]. 

V průběhu elongace pol I opuští promotor, UBF a SL1 zde zůstávají navázány a jsou připraveny 

přijmout další molekulu pol I. Aktivní rDNA geny totiž mohou být přepsány vícekrát současně, narozdíl 

od transkripce přepisovanou pol II [62].  

Elongace může být přerušena v místech poškozené DNA. Opravy transkribovaných párů, 

podobně jako u genů transkribovaných pol II, zajišťují reparační proteiny, jako jsou TFIIH, CSB a XPG 

[70, 71]. 

 

1.8.5 TERMINACE rDNA TRANSKRIPCE 

Terminací se rozumí zastavení transkripce a rozpad komplexu RNA polymerázy. 
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U vyšších eukaryot se transkripce rDNA ukončuje TTF-I (Transcription Termination Factor I) 

proteinem, což je pol I specifický transkripční faktor terminace [72]. TTF-I se váže na 3´ konec 

transkripčního regionu - na specifické sekvence bohaté na thymidin, které nazýváme terminátor. TTF-I 

s pomocí transkripčně uvolňovacího faktoru PTRF způsobí ukončení transkripce v oblasti terminátoru a 

disociaci pol I s DNA a novým transkriptem [73]. Jeden terminátor však nestačí na zastavení pol I. 

Proto má každá rDNA jednotka několik terminátorů. 

Důkazy naznačují, že ukončení transkripce může být způsobeno také vysokou produkcí rRNA, 

TTF-I a PTRF pak nepřímo stimulují opětovné zahájení transkripce pol I na stejném genu rDNA [62]. 

TTF-1 spolu s protoonkogenem c-myc spojuje zacatek a sajty iniciace a terminace [74]. 

 Zatím není jasné, jak je transkripční ,,továrna“ rDNA organizována a jak funguje uvnitř 

ultrastruktury jadérka. Jeden z nových modelů předpokládá rychlé otočení aktivních genů okolo 

komplexu SL1, který je lokalizován ve fibrilárním centru (Obr. 9). 
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Obr. 9: Spirálovitý model popisující topologii rRNA genů 

(A) Struktura solenoidové rDNA – Uprostřed šroubovice kotví SL1 vázán na promoter (P), upstream 

region (U) a terminátor (T), který se nachází blízko regionu 18S; DNA fibrily značené zelenými 

šipkami, vstupují do jádra šroubovice z bočních stran. (B) Organizace transkribujících rRNA genů – 

RNA polymerázy se pohybují od promoteru a prodlužují řetězec přes cylindrický helix (dlouhá šipka). 

(C) Schéma nukleolárních kompartmentů z frontálního pohledu na šroubovici 

Zdroj: Denissov et al., 2011 
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1.9 DNA v jadérku 
Jadérko obsahuje nejen různé druhy RNA, včetně rRNA, ale také různé druhy DNA, obzvláště 

rDNA (Obr. 12). Vizaulizace jadérkové DNA je složitá. Například pri barvení DAPI je signál uvnitř 

jadérka často mimořádně slabý (Obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Barvení DAPI v HeLa buňkách – konfokální řez. 

Na tomto snímku je znázorněno jadérko jako tmavá – negativní oblast (Originální obr.). 

 

Proto existují i názory, že koncentrace DNA v jadérku je velmi malá, avšak jednoduchá kalkulace 

a histochemické značení DNA na ultratenkých řezech poukazuje na nepřesnost tohoto názoru. Pokud je 

v buňce s dvěma jadérky (typický případ) průměr jednoho jadérka okolo 2 µm a průměr celého jádra 

okolo 10 µm, je odhad celkového objemu jadérka (2 x 8 µm3) v poměru k odhadu celkového objemu 

jádra (asi 1 x 1000 µm3) 0,016, čili méně než 2 %. Podíl ribosomálních genů k celému genomu je okolo 

1 % [75]. Avšak v jadérku lidských buněk se nachází DNA z velkých fragmentů chromosomů 1 a 15 a 

chromosomu Y a menší fragmenty ostatních chromosomů, jak je také patrné z Obr. 6. V jadérku byla 

prokázána přítomnost (nejenom v perinukleolární oblasti) velkých úseků neribosomální satelitní DNA 

(Alu, Kpn elements, pentameric arrays of #15) [76] a také centromer [77]. Takže koncentrace jadérkové 

DNA nemůže být výrazně menší než  nukleoplasmatické DNA. Navíc spolu se všemi NADs se 

v jadérku nachází 4 % jaderné DNA. Proti názoru, že se v jadérku nachází malá koncentrace DNA, stojí 

výsledky rDNA FISH a značení DNA na tenkých elektronomikroskopických řezech [78, 79]. Z hlediska 

těchto dat zůstává ,,neviditelnost“ DNA v jadérku nevyřešeným problémem. 
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Na druhou stranu je nutno zmínit, že alespoň v některých buňkách se může část rDNA nacházet i 

mimo jadérka [80]. 

Chromatin v jadérku může být v uvolněné (aktivní rDNA) anebo densní formě. Obsah DNA 

v jadérku může souviset s transkripční aktivitou a fází buněčného cyklu [80]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Analýza celého lidského genomu 

Distribuce NADs (Nucleolus associated domains) a LADs (nuclear lamina-associated chromatin 

domains) v lidském genomu. Konkrétní chromosomální oblasti lidského genomu jsou spojeny 

s jadérkem a jaderným lamina. Nepočítaje NORy, zaujímá NADs 4 % genomu, přičemž více než 40 % 

genomu je spojených s jadernou lamina. NADs jsou ve většině oblastí chromosomů významně 

překrývány s LADs, centrometrickými a pericentrometrickými oblastmi.  

Zdroj: Németh A., Längst G., 2011 

 

 

1.10 Replikace rDNA 
Replikace je proces, při kterém se vytvářejí kopie nukleové kyseliny, DNA či RNA. Mateřská 

molekula DNA se během replikace rozplétá a na obou vláknech templátu se syntetizují nová 

komplementární vlákna pomocí působení enzymů DNA-polymeráz. Replikace probíhá výhradně 
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v průběhu S fáze buněčného cyklu. Přestože jadérko osahuje různé druhy DNA (viz výše), data o 

nukleolární replikaci se týkají skoro výjimečně ribosomálních genů. 

Přítomnost velkého množstvi kopii pusobí chyby replikace rDNA a tím snižuje její rychlost. 

Vzhledem k repetitivní struktuře a relativně vysoké míře aktivní transkripce jsou ribosomální geny 

jedny z nejkřehčích oblastí na chromozomech s unikátním charakterem převládajících míst opakované 

rekombinace. Počet kopií ribosomálních genů v proliferujících buňkách kolísá [81]. Toto kolísání je 

výsledkem působení několika proteinů, z nichž dva nejznámější jsou Fob1p a Sir2p.  

Transkripčně aktivní rDNA se replikují v časné S fázi, zatímco neaktivní v pozdní S fázi [82]. 

Nicméně, imunofluorescenčním mikroskopickým metodám pro vizualizaci nascentní rDNA se 

nepodařilo zjistit významnou replikační aktivitu uvnitř jadérek během první poloviny S fáze [79, 83]. 

V této době můžeme pozorovat intenzivní replikační signál v celém jádru s výjimkou uvnitř jadérek [84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90]. Paradoxem je, že biochemické experimenty ukazují, že v savčích buňkách 

zhruba polovina všech rDNA repeticí jsou replikovány ve stejné době [82, 91, 92, 93]. Některé nedávné 

výsledky podporují velice smělou hypotézu, podle které přinejmenším časné rDNA replikace může 

probíhat na okraji či dokonce vně jadérka [94]. 

Rozdělujeme replikaci na tři fáze – iniciaci, elongaci a terminace replikace. Replikace rDNA má 

specifické charakteristiky. Replikaci ovlivňuje především specifická struktura chromatinu, intenzivní 

transkripce rDNA během S fáze, mnoho kopií rDNA a nekanonické jednotky obsahující například 

palindromy. 

 

1.10.1 INICIACE rDNA REPLIKACE 

Iniciací replikace se rozumí oddělení vláken dsDNA a vznik replikační vidlice a navázání 

enzymů (Obr. 12).  

Důležitým krokem iniciace je vytvoření pre-replikačního komplexu (pre-RC), který je v S fázi 

aktivován pro řízení průběhu obousměrných replikačních vidlic, míst aktivní syntézy DNA v každém 

replikačním počátku [95]. Nové vytváření pre-RC je po tuto dobu pozastaveno. Pre-RC vzniká 

v několika krocích, nejprve se naváže na molekulu DNA ORC (Origin Recognition Complex) 

regulovaný pomocí ATP [96]. Na ORC se připojí proteinové struktury, u člověka HsCdc6 a Cdt1, které 

společně stimulují vazbu proteinů Mcm v oblasti blízko ORC a jejich hlavní funkcí je tyto proteiny 

navázat na chromatin. 

Pomocí helikázy se rozplete dsDNA a v místech rozplétání tak vzniká pnutí, které regulují 

topoisomerázy. Na vzniklé jednotlivé řetězce se naváží SSB proteiny, které zabraňují opětovnému 

spojení vláken DNA. Replikace začíná na specifickém místě se sekvencí DNA, která u eukaryot není 

dána přesnou nukleotidovou sekvencí.  

Místa iniciace replikace mají tendenci být vyloučeny z transkribovaných sekmentů 

chromatinového vlákna [97, 98, 99] a pokračování transkripce je nezbytné pro udržení preferenční 
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polohy replikačního počátku. U mnoha druhů, jako je například Saccharomyces cerevisiae, Drosophila 

melanogaster či rodu Tetrahymena začíná replikace v oblasti NTS, před promotorem [99]. U savců 

může replikace začít v jakékoliv části rDNA včetně transkribovaných sekvencí, avšak také existuje 

preference v oblasti před promotorem. 

 

 

 

Obr. 12: Nákres replikační vidlice 

Zdroj: Griffiths et al., 2000 

 

 

1.10.2 ELONGACE rDNA REPLIKACE 

Elongací DNA replikace rozumíme přidávání komplementárních nukleotidů k templátu a 

vytváření nové dvoušroubovice složené z mateřského a dceřiného vlákna. 

DNA polymeráza není schopna sama zahájit syntézu řetězce DNA, je však schopna prodlužovat 

již existující řetězec nukleotidů s volnou 3' OH skupinou, který zajistí sekvence RNA primeru 

vytvořeným enzymem primázou. Postupné dosyntetizování malých fragmentů ve směru od 5' ke 3' 

konci, nazývaných Okazakiho fragment umožní RNA primery, které se poté degradují. DNA-

polymeráza doplní chybějící mezery. DNA-ligáza pak ještě propojí do jednoho celistvého vlákna celou 

sekvenci právě vzniklých fragmentů dvoušroubovice [7]. 

V kvasinkových buňkách je replikační vidlička asymetrická, proto probíhají replikace a 

transkripce ve stejném směru a tím zabrání srážce DNA polymerázy s pol I. U savčích buněk běží 

replikace v obou směrech a není úplně jasné, co zabraňuje srážkám těchto polymeráz. 
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1.10.3 TERMINACE rDNA REPLIKACE 

Ukončení replikace DNA vyjadřuje fáze terminace. Mnoho replikačních terminátorů se na 

sekvenci vyskytuje náhodně, když se přibližující replikační vidlice střetávají v terminačních zónách 

mezi aktivními počátky replikace [100]. 

Na lokusech terminátorů je indukovaná místně-specifická terminace [101]. Bariéra replikační 

vidlice – RFB (z angl. Replication Fork Barrier) je na úrovni DNA tvořena sekvencí dlouhou přibližně 

100 bp, u Saccharomyces cerevisiae je lokalizována blízko 3' konce transkripční jednotky rRNA [94]. U 

savčích buěnk se místa terminací pro DNA polymerázu a pol I často překrývají. 

 

1.11 Vztahy mezi replikací rDNA a její transkripcí 
Replikace rDNA a její transkripce byly intenzivně studovány jako samostatné procesy, avšak 

jejich interakce v buněčném jádře není stále objasněna. Jedinečné vlastnosti ribosomálních genů mají 

významný dopad  jak na jejich replikaci, tak i transkripci. Od začátku do konce. Tandemově repetitivní 

rDNA sekvence jsou rekombinantní hotspoty a vyžadují speciální s replikací spojené párové replikační 

mechanismy k zabránění genové nestability [102, 103]. Rychlost replikace rDNA se v podstatě snižuje 

nakanonickými repeticemi [104]. Stav rDNA chromatinu v jadérkách (r-chromatin) je tak specifický, že 

použitelnost standardního protokolu ChIP byla v tomto případě zpochybňována [105]. Kromě toho je 

replikace ribosomálních genů doprovázena intersifikací jejich transkripcí v průběhu buněčného cyklu 

nejednotná, co se intenzity procesů týče [106].  

RFB (Replication Fork Barier) je elementem DNA (cca 100bp) buněk kvasinek. RFPs této 

sekvence mají důležitou roli při replikaci rDNA. Způsobují to, že replikace probíhá jenom jednosměrně, 

protože v druhém směru je blokována právě RFB elementy. Tato bariéra tvořená RFP zaručí, že 

replikace rDNA bude řízena a kontrolována [107]. Na sekvencích RFB zprostředkuje rodina 

transkripčních terminačních faktorů místně-specifickou terminaci pohybu replikační vidlice, která se 

pohybuje proti směru průběhu transkripce. Druhá replikační vidlice, která se pohybuje ve směru 

transkripce, nenarazí na žádnou terminační překážku [101]. Faktory vázané v místech RFB plní svou 

roli nejen během terminačních pochodů replikace DNA, ale také při terminaci transkripce pol I [107]. 

Ukázalo se, že TTF1 interaguje s repetitivními sekvencemi tzv. oblasti Sal-box, kde podněcuje 

terminaci transkripce RNA pol I u myši, potkana i u člověka [108]. RFB, která je zprostředkovaná 

faktorem TTF-I pozastaví obě replikační vidlice, avšak replikaci zastaví pouze ve směru, kterým 

proběhne transkripce [109]. Překvapivé je, že v savčích buňkách nebyly RFB nalezeny a replikační 

vidlice cestují v obou směrech pravděpodobně na stejnou vzdálenost [109]. 

U Saccharomyces cerevisiae Fob1p inhibuje pohyb replikační vidlice na místě RFB každé 

jednotky rDNA během S-fáze buněčného cyklu, způsobuje dvouřetězcové zlomy na DNA a indukuje 

mitotickou rekombinaci, která hraje velkou roli při homogenizaci repeticí.  
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Sir2p protein patří do rodiny genů SIR (z angl. Silent Information Regulator), který byl 

v jadérku nalezen v hojné míře a hraje roli v potlačování mitotické rekombinace rDNA. Je jakýmsi 

protikladem Fob1p. Ukázalo se, že u kvasinek hraje roli také v transkripčním umlčování reportérových 

genů, zabudovaných v rDNA [110].  

Repetitivní původ jednotek rDNA mnohokrát vede ke vzniku sekundárních struktur v důsledku 

interakcí řetězců DNA mezi jednotlivými kopiemi, které mohou vést k nevratným změnám na 

chromozomu a způsobit předčasnou buněčnou senescenci. Tyto sekundární struktury mohou potlačovat 

replikaci. Pozastavená replikační vidlice je poté opravována díky homologní rekombinaci sesterské 

chromatidy [111], kdy se po samotné rekombinační opravě znovu replikují některé kopie rDNA. 

Obecně replikace a transkripce pracují s totožnou DNA matricí, musí se tedy vzájemně ovlivňovat. 

Například u bakterií dochází k střetnutí replikačních a transkripčních ,,strojů“ na řetězci DNA poměrně 

často a může to vést k zastavení replikační vidlíčky [112]. Zdá se, že v eukaryotických buňkách na 

začátku S fáze je nucleoplasmatický chromatin rozdělen do zón (každá obsahuje asi 1Mb DNA), které 

se zabývají syntézou obou RNA nebo DNA a to může částečně předcházet kolizím těchto ,,strojů“ [113, 

114]. Nicméně vztahy mezi oběma procesy jsou složitější. Bylo zjištěno, že replikace může hrát 

důležitou roli v udržování regulace transkripční kompetence [115]. Replikační počátky se často nachází 

v oblastech promotoru nebo transkripčních regulačních prvcích jako jsou stimulátory [116, 117]. Na 

regulaci transkripce se také podílí několik faktorů nezbytných pro činnost replikačního počátku a 

iniciaci syntézy DNA, včetně ORC [118, 119]. Podobně také DNA replikační inhibitor Geminin má 

funkci závislou na transkripci během buněčné diferenciace [120, 121]. Na druhou stranu transkripce 

může zahájit iniciaci syntézy DNA různými způsoby: podle specifikací replikačního počátku; a to 

sestavením replikačního počátku kolem transkripčních ,,továren“ a odvíjením přilehlého počátku [99, 

122, 123].  

Některé transkripční faktory a transkripce sama o sobě jsou v rozporu s montáží komplexu DNA 

polymerázy a čínností replikačního počátku. Bylo prokázáno, že transkripční faktory na replikačních 

počátcích stimulují nebo inhibují iniciaci replikace buď interakcí s replikačními proteiny, nebo mění 

dostupnost DNA pomocí navázání chromatinových remodelačních komplexů, které změní dostupnost 

DNA [124, 125]. Souhra transkripce a replikace se zdá být rozhodující v embryonálním vývoji, který je 

pravděpodobně nejlépe znázorněn různými druhy Geminin / HOX [120, 126]. Pozoruhodné je, že 

nucleoplasmatická replikace a transkripce probíhá ve stejné morfologické složce jádra, v tzv. 

perichromatinovém regionu [127, 128]. Faktem je, že chromatin replikující se v ranné S fázi je mnohem 

dynamičtější než chromatin replikující se v polovině nebo pravděpodobně v pozdní S fázi, což odráží 

interakci mezi polymerázovými ,,továrnami“ RNA a DNA v závislosti na transkripční aktivitě [129]. 
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2 POZOROVÁNÍ REPLIKAČNÍCH A TRANSKRIPČNÍCH 

SIGNÁLŮ V JADÉRKÁCH HELA BUNĚK 

Byly pozorovány replikační a transkripční signály v jadérkách HeLa buněk. 

1. Experimentální procedura: HeLa buňky byly pěstovány na sklíčkach v DMEM médiu. Pro 

značeni transkripce jsme použili analog uridinu 5-fluorouridin (FU) o koncentraci 0.5 μm/ml. 

Replikační signál jsme vizualizovali pomocí analogu timidinu 5-etynyl-2‘-deoxyuridinu (EdU) 

v koncentraci 20 μm/ml. Buňky byly inkubovány s FU a EdU po dobu 5 minut a fixovány 

metanolem 30 min pří -20°C.  Poté byl FU označen pomocí primární monoklonální myší 

protilátky anti-Brdu (Sigma) a sekundární protilátky DyLight goat anti-mouse (Jackson). EdU 

byl spojen s fluorochromem Alexa-586 pomocí kitu Click-iT® EdU (Invitrogen).  Poté jsme 

pozorovali preparáty pomocí konfokálního mikroskopu SP-5 (Leova). 

 

Obr. 13: FU (A) a EdU (B) signály na jednotlivém konfokalním řezu dvou HeLa buněk. 

FU je soustředěn v oblasti jadérek, které jsou oblastí intensivni transkripce. V ranné S fázi (dolní 

buňka) není replikační signál v jadérku skoro vidět. Jen v pozdní S fázi (horní buňka) se  objevují 

překrytí replikačních a transkripčních signálů v jadérku (žlutá ohniska). 

 

2. Alternativně, po inkubaci buněk s EdU a FU, jsme k médiu přidali calyculin A ve finální 

koncentraci jsme použili dočasnou chromosomalní kondensaci 80 nM. Calyculin A je 

specifickým inhibitorem protein fosfatáz PP1 a PP2A, působí fosforylaci histonu H1 a H3 [130, 

131, 132], častečnou kondenzaci interfázních chromosomů a rekonstrukci jadérka se segregací 

jednotlivých NORů a primárních transkriptů rRNA [40]. Buňky byly inkubovány s caliculinem 

1 hodinu, pak byli zafixovány metanolem a zpracovány jak v předcházejícím pokuse. 
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Obr. 14: FU (A) a EdU (B) signály třech HeLa buněk (ranná S fáze, nahoře; pozdní S fáze, dole 

zleva; G1 nebo G2, dole zpráva, není viditelná na B) po segregaci jadérka pomoci caliculinu A. 

Každému jednotlivému jadérku odpovídá jedno velice kontrastní kulaté tělísko obsahující pre-rRNA a 

řadu procesingových enzymů, ale NORy spolu s komponenty transkripční „továrny“ zůstavují mimo. 

Tato metoda umožňuje kvantifikaci transcripčního signálu v jadérkách in situ,  například v různých 

periodách S fáze. 

 

3 ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo dát přehled o nevyřešeném problému moderní biologie. Některé aspekty 

tohoto obrovského problému jsou v této práci pouze naznačené. 

Výzkumy posledních let odhalily množství nových funkcí a molekulárních komponentů jadérka, 

především proteinů, RNA a také DNA. Jadérka vznikají na základě seskupení ribosomálních genů, 

v souvislosti s jejich transkripcí. Nyní však víme, že nukleolární DNA zahrnuje různé jiné druhy DNA, 

v podstatě každý chromosom v buňce se nějakým způsobem zúčastňuje sestavení těchto jaderných 

organel. 

Procesy nukleolární replikace a transkripce byly studovány rozsáhle a za pomoci různých metod, 

ale většinou mimo souvislost s dávno známou ultrastrukturou jadérka. Jadérkový chromatin je v určitém 

smyslu neviditelný a příčina toho fenoménu není známa. Navíc i vztahy mezi přepisem ribosomálních 

genů a jejich replikací jsou prozatím zatím nepochopeny. Modely a hypotézy, které byly nabízeny pro 

vysvětlení těchto otázek, jsou odvážné a poněkud diskutabilní. Zřejmě hlavní objevy této oblasti vědy 

patří budoucnosti. 
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