
Abstrakt 
 Sestřih pre-mRNA je proces při kterém dochází k „vystřižení“ intronů z pre-mRNA a 

následnému spojení exonů. Řada studií indikuje, že až 80 % sestřihu pre-mRNA se 

uskutečňuje kotranskripčně, tedy v době, kdy nově vznikající pre-mRNA je ještě připojena 

k RNA polymeráze II. Sestřih pre-mRNA tedy probíhá z větší části v těsné blízkosti 

chromatinu. Ten může být různými způsoby modifikován a tyto modifikace mohou 

ovlivňovat dynamiku sestřihu pre-mRNA. 

 Jednou z těchto modifikací je tri-metylace lysinu 4 na histonu 3 (H3K4me3). Tato 

histonová modifikace se nachází v oblasti kolem promotoru aktivně přepisovaných genů a její 

množství koreluje s transkripční aktivitou. V předchozích studiích byla navržena nepřímá 

vazba částice snRNP U2 (small nuclear ribonukleoprotein particle, snRNP)  na H3K4me3 

prostřednictvím chromodoménového proteinu CHD1.  

 Specifickým odstraněním H3K4me3 by bylo možné zjistit vliv této histonové 

modifikace na tvorbu sestřihového komplexu. K tomuto účelu byla použita demetyláza 

z rodiny proteinů JARID1C (složený z Jmj a ARID domén), která specificky demetyluje  

H3K4me3. V práci byl připraven expresní plasmid, který obsahuje cDNA pro demetylázu 

JARID1C. Pomocí metod Western blot a imunofluorescence, bylo dokázano snížení hladiny 

metylace H3K4 v HeLa buňkách exprimujících JARID1C.  

Následně jsme měřili vliv demetylace H3K4me3 na dynamiku sestřihových částic 

snRNP in vitro, za pomoci obnovení fluorescence po „fotovybělení“ (fotorecovery after 

bleaching, FRAP). Demetyce H3K4me3 se projeví větší mobilitou částice snRNP U2. Rozdíl 

v mobilitě částice snRNP U2 mezi HeLa buňkami a HeLa buňkami exprimující JARID1C 

není průkazný. Částice snRNP U2 tedy neovlivňuje tvorbu sestřihového komplexu. 

 Abychom zjistili, zdali je změna v mobilitě částice snRNP U2 po demetylaci 

H3K4me3 specifická pouze pro tuto částici, či ji můžeme pozorovat i pro jiné částice snRNP, 

byla měřena mobilita částice snRNP U5. HeLa buňky a HeLa buňky exprimující RFP (red 

fluorescence protein) sloužili ke zjištění mobility částice snRNP U5, při stavu kdy je 

H3K4me3 metylován a sloužili jako kontroly. Protože se mobilita částice snRNP U5 v HeLa 

buňkách a Hela buňkách exprimujících RFP liší, není možné potvrdit vliv demetylace 

H3K4me3 pro částicí snRNP U5.  
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