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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) sloužily ke zjištění mobility částice snRNP U5, při stavu 

kdy je H3K4me3 metylován a sloužily 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.  

Klíčová slova: pre-mRNA sestřih, histonová modifikace H3K4me3, demetyláza 

JARID1C, mobilita částic snRNP U2 a U5  
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Abstract 
 Pre-mRNA splicing is a process in which introns are removed from pre-mRNA and 

exons are ligated. Recent studies confirm that 80 % of pre-mRNA splicing takes place 

cotranscriptionally, while the pre-mRNA is still attached to the RNA polymerase II. 

Therefore, pre-mRNA splicing occurs in close proximity to the chromatin, which might 

influence pre-mRNA splicing. Chromatin can be modified by several modifications. 

 One chromatin modification is histone 3 lysin 4 tri-methylation (H3K4me3). This 

histone modification is found in the promoter-proximal region of genes, which are actively 

transcribed. The levels of this modification depend on the transcription activity RNA 

polymerase II. Indirect binding between H3K4me3 and the U2 snRNP particle via chromo-

domain protein CHD1 has been proposed. 

 After demethylation of H3K4me3, the role of this histone modification in forming 

of splicing complex can be possibly explained. Demethylation of H3K4me3 is catalyzed 

by the demethylase, JARID1C (Jmj domain, ARID domain). cDNA for JARID1C was 

cloned into a plasmid. After overexpression of JARID1C in HeLa cells, reduced levels of 

H3K4me3 were observed by Western blot and immunofluorescence.  

Differences in mobility of snRNP particles in HeLa cells were measured by 

fluorescence recovery after photobleaching (FRAP). For U2 snRNP particle after 

demethylation of H3K4me, an increase in mobility was observed. The difference in 

mobility of U2 snRNP particle between HeLa cells and those HeLa cells, which expressed 

JARID1C was not significant. Therefore, the U2 snRNP particle doesn´t play a role in the 

formation of the splicing complex. 

To determine if the difference in the mobility of U2 snRNP particle is specific just 

for this particle or if this change in mobility can be seen in other snRNP particles, we 

measured the mobility of U5 snRNP particle. In the case that H3K4me3 is not 

demethylated, the mobility of U5 snRNP particle was seen in HeLa cells and HeLa cells 

which expressed RFP (red fluorescence protein). This mobility of U5 snRNP particle in 

HeLa cells and HeLa cells which expressed RFP, were used as controls. The mobility of 

the U5 snRNP particle in HeLa cells and HeLa cells which expressed RFP, were not the 

same, therefore we can not confirm a change in mobility of the U5 snRNP particle after 

demethylation H3K4me3. 

Key words: pre-mRNA splicing, histone modification H3K4me3, demethylase JARID1C, 

mobility of U2 and U5 snRNP particles 



6 

 

Seznam použitých zkratek 
 

APS   peroxosíran amonný 

ATP   adenosintrifosfát 

BAC bakteriální artificiální chromoson (z angl. bacterial artificial 

chromson) 

BSA    hovězí sérový albumin (z angl. bovine serum albumin) 

CTD   C-terminální doména 

DDT   dichlordifenyltrichloretan 

DMEM  Dobbecco´s Modified Eagle´s Medium-high glucose 

DMSO   dimetylsulfoxid 

EDTA   kyselina etylendiamintetraoctová 

EGTA   etylenglykol-bis(-2-aminoetyleter)-N,N,N´,N´-tetraoctová kyselina 

FRAP obnovení fluorescence po „fotovybělení“ (z angl. fotorecovery after 

photobleachnig) 

GAPDH  glyceraldehyd-6-fosfátdehydrogenasa 

GFP   zelený fluorescenční protein (z angl. green fluorescence protein) 

HAT   histonová acetyltransferáza 

HDAC   histonová deacetyláza 

H2BK5me1  momo-metylace lysinu 5 na histonu 2B 

H2BS10  fosforylace serinu 10 na histonu 2B 

H3K27me1  mono-metylace lysinu 27 na histonu 3 

H3K27me2  di-metylace lysinu 27 na histonu 3 

H3K27me3  tri-metylace lysinu 27 na histonu 3 

H3K4me3  tri-metylace lysinu 4 na histonu 3 

H3K36me1  tri-metylace lysinu 36 na histonu 3 

H3K36me3  tri-metylace lysinu 36 na histonu 3 

H3K79me1  mono-metylace lysinu 76 na histonu 3 

H3K9me2  di-metylace lysinu 9 na histonu 3 

H3K9me3  tri-metylace lysinu 9 na histonu 3 

CHD1   chromo-doménový protein 1 

PCR   polymerázová řetězová reakce (z angl. polymorase chain reaction) 

PIPES   piperazin-N,N´-bis(-2-etan)-sulfonová kyselina 



7 

 

R   purinová báze 

RFP červený fluorescenční protein (z ang. red fluorescence protein) 

RPM otáčky za minutu (z angl. rotations per minute) 

SSA   spliceostatin A 

TEMED  N, N, N´, N´,-tetrametyletylendiamin 

U   enzymová jednotka (z angl. unit) 

v/v   poměr objem/objem 

w/v   poměr hmota/objem 

Y   pyrimidinová báze 

3´SS   3´-sestřihové místo (z angl. splice site) 

5´SS   5´-sestřihové místo (z angl. splice site) 
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1. ÚVOD A PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU 

LITERATURY 
 Při transkripci je DNA přepisována do RNA. Jelikož geny v eukaryotických 

organismech nejsou kontinuální, obsahuje nově vzniklá pre-mRNA kódující úseky, 

takzvané exony a nekódující úseky, takzvané introny
1
.  Proces, při kterém jsou introny 

z pre-mRNA odstraněny a exony jsou spojeny dohromady, se nazývá sestřih pre-mRNA a 

je katalyzován komplexem zvaným spliceosom. Spliceosom je velký ribonukleový 

komplex, který se skládá z pěti malých jaderných ribonukleových částic (snRNPs) a 

značného množství dalších proteinů (ne-snRNP proteiny). Některé exony jsou v každé 

vznikající mRNA, a proto se nazývají konstitutivní, zatímco některé exony se v mRNA 

vyskytují jen za určitých podmínek, a proto je nazýváme alternativní. Prostřednictvím 

alternativního sestřihu je možné vytvořit z jedné templátové pre-mRNA více isoforem 

mRNA
2
. Díky pokrokům v sekvenování bylo dokázáno, že alternativní sestřih se vyskytuje 

ve více než 95 % všech lidských genů
3,4

 a tímto způsobem se tak významně zvětšuje 

kódující potenciál našeho genomu. Mutace v genech pro sestřihové komponenty, či chyba 

v procesu sestřihu pre-mRNA často vedou k závažným onemocněním, jako jsou „retinitis 

pigmentosa“
5
, či spinální muskulární atrofie

6
. Sestřih pre-mRNA musí být proto velmi 

dobře regulován. Z posledních poznatků je zřejmé, že dochází ke vzájemné regulaci mezi 

transkripcí, sestřihem pre-mRNA a chromatinem.  V této práci bude popsán vliv jedné 

histonové modifikace na tvorbu sestřihového komplexu. 

 

1.1 Spliceosom a sestřih pre-mRNA 

 V eukaryotické pre-mRNA jsou kódující úseky zvané exony přerušeny až desetkrát 

delšími nekódujícími úseky zvanými introny. Délka a počet intronů se v eukaryotické říši 

velmi liší, ale byly nalezeny určitě krátké konzervované sekvence, které napomáhají 

rozpoznání a „vystřižení“ intronů. Tyto sekvence se nacházejí na 5´-sestřihovém konci (5´-

splice side, 5´SS), 3´-sestřihovém konci (3´-splice side, 3´SS) a na takzvaném místě 

větvení („branch point“). „Branch point“ se nachází do 30-50 nukleotidů proti směru 

transkripce od 3´SS a v eukaryotických organismech ho následuje krátký úsek 10-12 

opakujících se pyrimidinových bází
7
 (Obrázek č. 1A). Pro jednotlivá sestřihová místa 

existují konsensuální sekvence, což je nejpravděpodobnější sekvence jaké dané sestřihové 

místo může mít. Například konsensuální sekvence pro 5´SS je GURAGU (R – purinová 
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báze, Obrázek č. 1A). Podle podobnosti s touto sekvencí rozlišujeme silná a slabá 

sestřihová místa. Sekvence silného sestřihového místa je konsensuální sekvenci velmi 

podobná, sekvence slabého sestřihového místa se naopak od této sekvence vzdaluje. 

V okolí sestřihových míst se nacházejí také další krátké sekvence, které pomáhají či 

naopak inhibují rozpoznání sestřihových míst a tak ovlivňují alternativní sestřih 
8
. 

 Sestřih pre-mRNA je dvoukrokový proces, který se skládá ze dvou jednotlivých SN2-

transesterifikačních reakcí. V prvním kroku je fosfodiesterová vazba na 5´SS atakována 

volnou 2´OH skupinou nacházející se na adenosinu ze sekvence „branch point“. Vytvoří se 

tak volný 5´exonový konec a struktura obsahující intron lariat-3´exon. V druhém kroku 

atakuje volná 3´OH skupina z 5´exonového konce fosfodiesterovou vazbu na 3´SS. Tento 

druhý nukleofilní atak vede ke spojení 5´exonového konce a 3´exonového konce, tedy ke 

spojení exonů a uvolnění intronu ve formě lariatu
9
 (Obrázek č. 1B).   

Obrázek č. 1. Struktura intronu a mechanismus sestřihu pre-mRNA   

(A) Krátké konzervované sekvence intronů pre-mRNA u živočichů a kvasinek (S. cerevisiae). Jedná se o 

5´sestřihový konec (5´SS), 3´sestřihový konec (3´SS) a místo větvení (tzv. „branch point“). „Branch point“ 

se nachází do 40 nukleotidů proti směru transkripce od 3´SS a v eukaryotických organismech ho tvoří krátký 

úsek 10-12 opakujících se pyrimidinových bází Y(n). Y značí pyrimidinovou bázi a R značí purinovou bázi. 

Převzato a upraveno z Will a Lührmann, 2011. 

 (B) Schematický nákres dvoukrokového mechanismu sestřihu pre-mRNA. 5´Exon představuje 5´SS, 3´Exon 

je 3´SS. BPS je „branch point“ a je reprezentován adenosinovým nukleotidem, který obsahuje volnou –OH 

skupinu, která se účastní prvního nukleofilního ataku. Následně nově vzniklá –OH skupina na 5´exonovém 

konci atakuje 3´SS, dochází k ligaci exonů a uvolnění lariatu. Převzato a upraveno z Hang a Wan, 2015. 
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Sestřih pre-mRNA se uskutečňuje na komplexu zvaném spliceosom. Tento 

mnohakilodaltonový komplex se skládá z pěti malých jaderných snRNA U1, U2, U4/U6 a 

U5 a ze 170 dalších proteinů
10

, které asociují se spliceosomem v různých stádiích sestřihu 

a napomáhají ke správnému párovaní sestřihových míst a RNA-RNA a k RNA-

proteinovým a protein-proteinovým interakcím. Zajišťují tak, aby se pre-mRNA nacházela 

ve správné pozici vůči katalytickému centru spliceosomu. Dynamika částic snRNP a 

dalších  proteinů je v průběhu sestřihu obrovská
11

.  Částice snRNP a další proteiny 

asociující s pre-mRNA a po ukončení určitého katalytického kroku se ze spliceosomu 

oddělí a jsou nahrazeny jinými
11

. Tato velká dynamika poskytuje spliceosomu potřebnou 

flexibilitu k rozpoznávání sestřihových míst u různě dlouhých intronů a zároveň zajišťuje 

dostatečnou regulaci všech katalytických kroků. Existují ještě další malé jaderné snRNA 

U11, U12, U4atac, U6atac, které společně s snRNA U5 tvoří paralelní typ spliceosomu 

U12, ten se podílí na „vystřižení“ méně než 0,5 % intronů
12

. Dále proto bude diskutován, 

pouze majoritní typ spliceosomu U2. 

Jakým mechanismem se spliceosom na intronu tvoří, bylo předmětem mnoha 

vědeckých diskuzí. Jednou z možnosti je existence takzvaného supraspliceosomu, který by 

obsahoval všech pět částic snRNP. V podmínkách s nízkou koncentrací solí byl takovýto 

komplex opravdu izolován a přeměněn do katalyticky aktivního spliceosomu
13

. Další 

studie in vivo ale podporují mechanismus postupné asociace sestřihových částic snRNP 

s pre-mRNA
11,14

 (Obrázek č. 3). 

Částice snRNP se skládají z malé jaderné snRNA s délkou kolem 150 nukleotidů, 

sedmi proteinů Sm nebo proteinů LSm, které jsou společné pro všechny částice snRNP, a 

zajišťují stabilitu snRNA. S každou částicí snRNP asociuje určitý počet specifických 

proteinů, takzvané proteiny snRNP, které lze využít k rozlišení jednotlivých částic 

snRNP
15

 (Obrázek č. 2). 
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Obrázek č. 2  Proteiny specifické pro jednotlivé snRNA 

Sekundární struktury snRNA. Ve vrchní části tabulek jsou vyznačeny proteiny Sm (B/B´, D3, D2, D1, E, F a 

G), jenž jsou společné všem částicím snRNP, proteiny LSm (LSm 2-8) se nacházejí u dubletu U4/U6 a 

tripletu U6/U4/U5. Následují proteiny, které specificky interagují vždy pouze s jednou částicí snRNP a lze je 

proto využít k rozlišení jednotlivých částic snRNP in vivo. Převzato z Will a Lührman 2011.  

 

V první kroku sestřihu pre-mRNA dochází k vazbě částice snRNP U1 na 5´SS. 

Tato vazba je dána párováním mezi snRNA U1 a 5´SS. Následně se pak na sekvenci 

„branch point“ váže částice snRNP U2 a dohromady s již asociovanou částicí snRNP U1 

tvoří komplex A. S komplexem A dále asociuje tri-snRNPová U4/U6.U5 částice, která 

vzniká spojením snRNP U4/U6 a snRNP U5. Vzniká tak komplex B. Dochází ke změně 

interakcí RNA-RNA a RNA-protein, které vedou k disociaci částic snRNP U1 a U4 a 

vzniká tak aktivní komplex B (B
act

 complex). Do katalyticky aktivního stavu se komplex 

B
act

 dostane působením RNA helikázy proteinu Prp2. Vzniká tak
 
katalyticky aktivní 

komplex B*, který uskuteční první transesterifikační reakci. Po uskutečnění první 

katalytické reakce vzniká z komplexu B*  komplex C, ve kterém se uskuteční druhá 

katalytická reakce. Po ní dochází k disociaci částic snRNP U2, U5 a U6 a uvolnění nově 

vzniklé mRNA (Obrázek č. 3)
15

.  

Po dlouho dobu nebylo známé, co tvoří katalyticky aktivní centrum spliceosomu. 

Daná struktura byla vyřešena až v minulém roce za pomoci cryo-elektronové mikroskopie. 

Katalytické centrum spliceosomu se skládá z helixu duplexu snRNA U2/U6, smyčky 

snRNA U6, smyčky snRNA U5 a dvou Mg
2+

 kationtů. Jako lešení pro tuto strukturu slouží 
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protein hPrp8 z částice snRNP U5 (Spp42 v S. pombe). Katalýza je prováděna za pomoci 

dvou iontů Mg
2+

, kteří společně katalyzují dvoukrokový mechanismus sestřihu pre-mRNA. 

Mechanismus je podobný jako u samosestřihových intronů skupiny IIA a IIB, které při 

svém sestřihu tvoří lariat. Spliceosom je tedy metalo-rybozym
16

. 

 

 

 

Obrázek č. 3 Model postupné tvorby spliceosomu 

U1 se váže na 5´SS, zatímco U2 se váže na sekvenci „branch point“, poté se na tento komplex váže 

U4/U6.U5 tri-snRNP. Po změnách v RNA-RNA a RNA-proteinových interakcí, částice snRNP U1 a U4 

disociují z komplexu a dochází k první katalytické reakci. Po další změně ve struktuře, dojde i k druhé 

katalytické reakci. Následně dojde ke spojení exonů a uvolnění nově vzniklé mRNA, zatímco lariat je 

degradován a částice snRNP U2, U5 a U6 jsou použity k další sestřihové reakci. Exony jsou zde naznačeny 

jako barevné boxy, zatímco introny jako čáry. snRNP částice jsou znázorněny jako kruhy. Pro zjednodušení 

jsou vyznačeny pouze proteiny působící konformační změny.  Převzato a upraveno z Will a Lührman, 2011. 

 

1.2 Kotranskripční sestřih 

Dlouhou dobu byl sestřih pre-mRNA studován samostatně a odděleně od ostatních 

buněčných procesů, např. transkripce. Nicméně lokalizace sestřihových částic v buňkách 
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prokázala jejich přítomnost v místech aktivní transkripce, a tak vznikl model takzvaného 

kotranskripčního sestřihu, podle kterého jsou introny z nově syntetizované pre-mRNA 

odstraněny ještě v době, kdy RNA polymeráza II přepisuje gen. Tento jev je umožněn tím, 

že sestřihové částice asociují s nově syntetizovanou pre-mRNA okamžitě poté, co se objeví 

konzervované sekvence pro intron, a proto je sestřih mnoha intronů dokončen ještě před 

ukončením transkripce pre-mRNA
17

. V kvasinkách bylo ukázáno, že RNA polymeráza II 

je schopná se zastavit na posledním exonu a tak poskytnout více času pro kotranskripční 

sestřih
18

. Z tohoto zjištění vyplývá, že zde může existovat určitý vztah mezi transkripcí a 

sestřihem pre-mRNA.  

Jednou z možností propojení těchto dvou procesů je asociace sestřihových faktorů 

s transkripčními komplexy. Takovýmto spojovatelem může být C-terminální doména 

(CTD) RNA polymerázy II. Ta se skládá z opakující se sekvence YSPTSPS a počet těchto 

opakujících se sekvencí se v různých organizmech liší. Kvasinky jich mají 26, zatímco 

člověk 52. Mutace a delece v CTD způsobily defekty ve zpracování mRNA
19

. Z těchto 

pozorování vznikla teorie, podle které jsou sestřihové částice navázany na CTD a putují 

společně s RNA polymerázou nad nově syntetizovanou RNA. Sestřihové částice by se tak 

dostaly do těsné blízkosti pre-mRNA a mohly by se na ni vázat okamžitě poté, co se na ní 

objeví konzervované sekvence pro jejich vazbu. Bohužel několik studií, které se snažily 

identifikovat přímou interakci mezi sestřihovými částicemi a RNA polymerázou II, 

selhalo. CTD tedy není zodpovědná za sestřih pre-mRNA, může se ale podílet na jeho 

regulaci.  

Další možností propojení mezi sestřihem pre-mRNA a transkripcí je takzvaný 

kinetický model. Podle tohoto modelu RNA polymeráza II ovlivňuje zahrnutí či 

„vystřižení“ alternativních exonů přes rychlost transkripce (Obrázek č. 4). Rozdílná 

rychlost RNA polymerázy II poskytuje rozdílný čas sestřihovým částicím pro rozpoznání 

sestřihových míst. Při nižší rychlosti transkripce je sestřihovým částicím poskytnuto více 

času, pro rozpoznání sestřihových míst a alternativní exony mohou být častěji zahrnuty do 

nově vznikající mRNA. Tato teorie byla dokázána za pomoci použití mutantní RNA 

polymerázy II s pomalou rychlostí transkripce, kde bylo pozorováno vyšší zahrnutí 

alernativního exonu, oproti RNA polymeráze II s normální rychlostí transkripce
20

. Další 

možností jak poskytnout více času sestřihovým částicím pro rozpoznání sestřihových míst 

je zastavení RNA polymerázy II na terminálním exonu
18

. Skutečnost, jak a kvůli čemu 

zastavení RNA polymerázy II probíhá, doposud není známá. 
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Model kotranskripčního sestřihu se tedy ukázal jako správný a poslední studie 

uvádějí, že až 80 % sestřihu pre-mRNA probíhá kotranskripčně. Sestřih pre-mRNA se tedy 

uskutečňuje v blízkosti chromatinu a různých chromatinových modifikací. Jakým 

způsobem a jestli tyto chromatinové modifikace ovlivňjí sestřih pre-mRNA je předmětěm 

mnoha vědeckých studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Kinetický model sestřihu pre-mRNA 

Funkční propojení mezi rychlostí elongace RNA polymerázy II a sestřihem pre-mRNA. (A) Rychlá elongace 

RNA polymerázy II způsobí špatné rozpoznání sestřihových míst a chybné vystřižení alternativního exonu. 

(B) Zatímco pomalá elongace RNA polymerázy II poskytne dostatek času pro rozpoznání sestřihových míst a 

vede k zahrnutí alternativního exonu. Převzato a upraveno z Carrillo-Österreich et al., 2011. 

 

1.3 Role chromatinu v sestřihu pre-mRNA 

Základní jednotkou chromatinu jsou nukleosomy. Každý nukleosom se skládá ze 

čtyř histonových proteinů (H2A, H2B, H3 a H4), všechny histonové proteiny se v 

nukleosomu vyskytují dvakrát a dohromady tak vzniká oktamer. Kolem tohoto oktameru je 

obtočena DNA o délce 147 nukleotidů. Nukleosom se vyskytuje každých 200   40 

nukleotidů ve všech eukaryotických genomech a zajímavé je, že průměrná délka exonu 

(145 nukleotidů) téměr přesně odpovídá délce DNA obtočené kolem nukleotidu
21

. Exony, 

které jsou obklopeny dlouhými introny, vykazují větší výskyt na nukleosomech oproti 

exonům, které jsou obklopeny krátkými introny. Stejně tak exony, které obsahují slabá 

sestřihová místa, vykazují vysoký výskyt na nukleosomech. Oproti tomu pseudoexony, 
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které mají sestřihová místa silná, avšak nikdy nejsou zahrnuty v mRNA, jsou 

z nukleosomů odstraněny
22

. Nukleosom má velmi kompaktní a konzervovanou strukturu. 

Histonová jádra zaujímají v prostoru globulární uspořádání, kromě své N-terminální části, 

která je neuspořádaná a vyčnívá z histonového jádra ven. Tato N-terminální část podléhá 

nejčastěji posttranslačním modifikacím. Zaznamenáno bylo nejméně osm různých typů 

histonových modifikací. Jedná se o acetylaci a metylaci lysinů, metylaci argininů, 

fosforylaci, ubiquitynilaci, sumoylaci, ADP-ribosylaci, deiminaci a prolínovou isomeraci
23

. 

Ale pouze tři histonové modifikace ovlivňují sestřih pre-mRNA. Jedná se o acetylaci, 

metylaci a fosforylaci. Životnost těchto tří modifikací se značně liší, acetylové zbytky jsou 

odstraňovány v řádu minut, fosforylace je odstraňována v řádu hodin a metylace je 

odstraňována v řádu dní
24

.  

Acetylace histonů přináší do chromatinu záporný náboj a jedná se o nejvíce 

dynamickou histonovou modifikaci. Tato histonová modifikace je spjata s aktivní 

transkripcí a většina acetylací se nachází v oblastech kolem N- terminálního konce histonů. 

Existují tři hlavní skupiny acetyltransferáz GNAT, MYST a CBP/p300, přičemž jejich 

specifičnost není veliká a často modifikují více než jeden zbytek lysinu. Deacetylace je 

zajišťována deacetylázami tříd I, II a III. Tyto deacetylázy jsou součástí mnoha 

represivních chromatinových komplexů a deacetylují více druhů acetylací. Některé 

deacetylázy se ale ukázaly být specifické pro určité acetylace, například acetylace lysinu 

na histonu 4 (H4K16ac) je odstraňována pouze deacetylázami III. třídy
25

. 

Fosforylace přináší do chromatinu záporný náboj a je zodpovědná za kondenzaci a 

dekondenzaci chromatinu. Kondenzace a dekondenzace chromatinu hraje důležitou roli 

během replikace DNA. Například v kvasinách S. cerevisiae fosforylace serinu 10 na 

histonu H2B (H2BS10) reguluje indukci apoptózy
26

. 

Některé histonové modifikace jsou spjaty s aktivní transkripcí. Jedná se například o 

tri-metylace lysinu 4 na histonu 3 (H3K4me3), která se nachází v oblasti kolem promotoru 

aktivně transkribovaných genů a její množství koreluje s transkripční aktivitou RNA 

polymerázy II
27

. Další takovouto modifikací je tri-metylace lysinu 36  na histonu 3 

(H3K36me3), ta se nachází na 3´konci genů a koreluje s elongací RNA polymerázy II. 

Naopak histonové značky tri-metylace lysinu 27 na histonu 3 (H3K27me3) a di- či tri- 

metylace lysinu 9 na histonu 3 (H3K9me2, H3K9me3) jsou spojeny s represí transkripce. 

Kromě spojitosti s aktivní transkripcí lze histonové značky rozdělit i podle výskytu nad 

exony či introny. Tri-metylace lysinu 36 na histonu 3 (H3K36me3), metylace lysinu 79 na 
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histonu 3  (H3K79me1), metylace lysinu 5 na histonu H2B (H2BK5me1) a  metylace 

lysinu 27 na histonu 3 (H3K27me1) se nacházejí nad exony s vysokou mírou výskytu v 

mRNA, zatímco di- a tri-metylace lysinu 27 na histonu H3 (H3K27me2/3) a metylace 

lysinu 36 na histonu H3 (H3K36me1) se nacházejí nad často vystřihovanými exony
28

. 

H3K36me3 a H3K27me1 patří mezi aktivující chromatinové modifikace a zesilují 

transkripci. H3K27me3 a H3K36me1 vytvářejí těsné uspořádání chromatinu a transkripci 

zeslabují. 

Nukleosom a lokální změny v jeho okolí způsobené histonovými modifikacemi 

můžou sloužit jako fyzická bariéra pro RNA polymerázu II a alternativní sestřih může být 

ovlivněn z takzvaného kinetického hlediska. Druhou možností je, že výskyt exonů na 

nukleosomech může spliceosomu pomoci rozpoznat mezi sebou intronové a exonové 

sekvence, přes vazbu sestřihových částic na určité histonové modifikace.  

Acetylace je spojena s rozvolněnou chromatinovou strukturou, která umožňuje 

vazbu sestřihových faktorů a iniciaci transkripce
29

. Vzájemný vztah mezi histonovými 

acetyltransferázami (HATs) a histonovými deacetylázami (HDACs) ovlivňuje alternativní 

sestřih asi 700 endogenních lidských genů, a to přes kinetické hledisko. Vztah mezi 

acetylací histonů a alternativním sestřihem byl pozorován v genu NCAM a je regulován za 

pomoci depolarizace neuronálních membrán. Gen NCAM obsahuje alternativní exon 18 a 

může se vyskytovat ve dvou isoformách. Při depolarizaci neuronální membrány, vzniká 

hyperacetylace H3K9 v oblasti alternativního exonu 18, a produkuje se krátká varianta 

genu NCAM140, která je důležitá pro tvorbu nových synapsí a neuronový růst. Pokud 

nedochází k depolarizaci neuronální membrány, je produkována varianta genu NCAM180, 

kde je alternanativní exon 18 zahrnut a tato varianta je zodpovědná za organizaci stabilních 

synaptických propojení. Díky neuronální aktivitě je ovlivněn alternativní sestřih, 

prostřednictvím lokální acetylace, která má vliv na rychlost transkripce
30

. Dynamika 

acetylace musí být velmi rychlá a schopná reagovat na měnící se podmínky
29

.   

Další histonové modifikace mohou sestřih pre-mRNA ovlivňovat přímou či 

nepřímou interakcí se sestřihovými faktory. Ovlivnění sestřihu pre-mRNA interakcemi 

sestřihových částic s histonovými modifikacemi probíhá různými mechanismy. Například 

chromatin-vázající-protein MRG15 je fyzicky propojen s H3K36me3 a RNA-vázajícím 

sestřihovým represorem PTB. Množství MRG15 přímo koreluje s množstvím H3K36me3 

a zprostředkovává vazbu na PTB-závislé exony. Odstranění H3K36me3 vede ke 

sníženému množství MRG15 a ke zvýšenému zahrnutí PTB-závislých exonů, zatímco 
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nadbytek způsobí jejich „vystřižení“
31

. Dalším příkladem může být vazba sestřihového 

represoru HP1γ na H3K9me3 pro geny CD44, která vede k zahrnutí alternativních exonů a 

efektivnímu sestřihu pre-mRNA. Při odstranění vazby sestřihového represoru HP1γ na 

H3K9me3 dochází ke snížení efektivity sestřihu pre-mRNA. HP1γ navázaná na H3K9me3 

reguluje rychlost transkripce RNA polymerázy II, která se následně promítá do 

alternativního sestřihu
32

. Další histonová modifikace H3K4me3 se váže na 

chromodoménový protein CHD1, který dále interaguje s částicí snRNP U2 a přivádí tak 

sestřihovou částici do oblasti promotoru a iniciace transkripce. Delece CHD1 či H3K4me3 

vede ke snížení efektivity sestřihu pre-mRNA in vivo
33

. Z těchto interakcí je patrné, že 

existuje těsná vazba mezi chromatinem, transkripcí a sestřihem pre-mRNA. 

1.3.1 Histonová značka H3K4me3 a její specifické demetylázy JARID1 

 Tri-metylace lysinu 4 na histohu 3 (H3K4me3) se nachází v oblasti kolem 

promotoru aktivně přepisovaných genů a její množství koreluje s transkripční aktivitou
27

. 

Mechanismus, jakým tato histonová modifikace ovlivňuje transkripci, není zcela jasný. 

Metyltransferázový komplex Set1/MLL, který je zodpovědný za di- a tri-metylaci H3K4, 

potřebuje pro svoji aktivitu fosforylaci serinu 5 na CTD RNA polymerázy II. H3K4me3 je 

tedy tvořená pouze v případě aktivní transkripce. H3K4me3 rozpoznává několik 

transkripční faktorů a díky nim by tato histonová modifikace mohla podporovat zahájení 

transkripce. Jedním z těchto faktorů je podjednotka TAF3 z transkripčního faktoru TFIID, 

tato podjednotka obsahuje motiv „PhD finger“, který je velmi selektivní k H3K4me3. 

Vazbou transkripčního faktoru TFIID podporuje H3K4me3 iniciaci transkripce
34

. Další 

velmi selektivní „PhD finger pochází“ z ING proteinů (inhibitors of growth) a ty jsou 

součástí histonových acetyláz a deacetyláz
35

. Acetylace v promotor-proximální-oblasti 

může vytvořit DNA více přístupnou pro transkripční faktory a zahájení transkripce. 

 Metylace byla oproti acetylaci, fosforylaci považována za relativně stabilní 

histonovou modifikaci. V nedávné době se ale ukazuje, že metylace může být reversibilně 

odstraňována, a to hned několika specifickými histonovými demetylázami
36

. Tyto 

demetylázy pochází z rodiny proteinů obsahující konzervovanou doménu Jumoji C (JmjC), 

nazývají se „JARIDy“ a jsou vysoce specifické pro demetylaci histonu 3 u di- nebo tri-

metylovaného lysinu 4 (H3K4me3). V savčích buňkách se nacházejí 4 proteiny 

JmjN/JmjC, které lze zahrnout do proteinové rodiny JARID1 a jsou to JARID1a (Rbp2), 

JARID1b (Plu-1), JARID1c (SMCX) a JARID1d (SMCY). Každý z těchto proteinů se 
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skládá z domén JmjN a JmjC, které jsou nutné pro demetylační aktivitu, DNA-vazné-

domény ARID, která je bohatá na A/T nukleotidy, jedné domény C5HC2 pro „zinc finger“, 

dvou či tří domén PHD, které jsou zodpovědné za protein-proteinové interakce a vazbu na 

metylovaný zbytek lysinu a konzervované domény PLU-1. Funkce domény PLU-1 zatím 

nebyla vysvětlena (Obrázek č. 5)
37

. 

Demetylázy z  proteinové rodiny JARID1, zastávají v organismu důležité regulační 

funkce a jejich deregulace, vede k závažným onemocněním. U pacientů trpících X-

mentální retardací bylo zatím identifikováno 13 mutací v JARIDu1C a pět z těchto mutací 

ovlivňovalo H3K4-demetylázovou aktivitu. JARID1C je tedy esenciální pro správnou 

funkci neuronů
38

. JARID1B je za normální podmínek exprimován v mozku a ve varlatech. 

Při zvýšené expresi může vést k rakovině prsu, prostaty, vaječníků a melanomu a hraje 

důležitou roli při vývoji rakoviny. JARID1A asociuje s retinoblastovým nádorovým 

supresorem a má vliv na vývoj nádorů. Zatím je velmi málo známo o biologické funkci 

JARIDu1D
37

. Za mechanismus účinku proteinové rodiny JARID1 se předpokládalo snížení 

transkripce po demetylaci H3K4me3. Kromě tohoto mechanismu bylo také dokázáno, že 

JARID1A je odstraněn z promotorové oblasti genů Hox v průběhu diferenciace 

embryonálních kmenových buněk, což vede ke zvýšení množství H3K4me3 a ke zvýšení 

exprese těchto genů. Z těchto výsledků se dá usuzovat, že demetylace H3K4me3  

regulovaná demetylázami z proteinové rodiny JARID1, hraje důležitou roli v průběhu 

buněčného vývoje a diferenciace
39

. 

 

Obrázek č. 5 Doménové složení proteinové rodiny JARID1 

JARIDy jsou multi-doménové proteiny obsahující katalyticky aktivní doménu Jumonji, která odstraňuje 

metylové skupiny z histonu H3 z di- a tri-metylovaného lysinu 4. Další doménu tvoří DNA-vazebná-doména 

ARID, několik domén PHD, které interagují s H3K4me3. Dále všechny JARIDy obsahují jednu doménu pro 

C5HC2 „zinc finger“ a konzervovanou, ale doposuď necharakterizovanou doménu PLU-1. Převzato z Horton 

a Engstrom 2015. 
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 H3K4me3 se nachází na 5´ konci prvních exonů. Pokud má první exon délku větší 

než 500 nukleotidů, můžeme pozorovat na nukleosomu, kolem kterého je tato DNA 

obtočena, dvě oblasti s vysokým výskytem H3K4me3. První oblast se nachází v místě 

počátku transkripce a druhá se nachází na sestřihovém místě 5 ´SS. Při inhibici sestřihu 

pre-mRNA za pomoci spliceostatinu A (SSA), či za pomoci mutace v sestřihovém 

místě 3´SS můžeme pozorovat na modelové genu FOS odstranění H3K4me3 z oblasti 

sestřihového místa 5´SS. H3K4me3 je tedy závislá na aktivním sestřihu pre-mRNA
40

. 

H3K4me3 nepřímo interaguje s částicí snRNP U2 částicí, a to přes vazbu 

H3K4me3 s  chromodoménovým proteinem CHD1, na který se váže protein SF3a a ten je 

specifickým proteinem snRNP pro snRNP U2. Po použití siRNA proti ASH2, který je 

součástí H3K4 metyltransferázového komplexu, došlo ke globálnímu snížení množství 

H3K4me3. Tato změna vedla ke snížení účinnosti sestřihu pro rychle indukovatelný gen 

IRF1. Stejný efekt byl pozorován při použití siRNA proti proteinu CHD1.  Po odstranění 

proteinu CHD1, či H3K4me3, byla pozorovaná snížená vazba proteinu SF3A v oblasti 

promotoru genů pro cyclin D1 a glyceraldehyd-6-fostátdehydrogenusu (GAPDH)
33

.  

Z čehož lze usuzovat, že došlo k celkovému snížení vazby částice snRNP U2 v oblasti 

promotoru a protein CHD1 a H3K4me3 jsou skutečně odpovědné za danou vazbu. Jak 

vazba částice snRNP U2 v oblasti promotoru ovlivňuje sestřih intronů po směru 

transkripce, zatím není zcela jasné. 
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2. CÍL PRÁCE 

 Cílem bakalářské práce bylo zijistit, jak demetylace metylů vázaných na lysinu 4 

histonu 3 ( hisotnové modifikace H3K4me3) ovlivní tvorbu sestřihového komplexu na pre-

mRNA in vitro. K demetylaci H3K4me3 bylo nutné připravit plasmid obsahující 

demetylázu JARID1C a potvrdit schopnost demetylázy JARID1C demetylovat H3K4me3. 
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3. MATERIÁL A METODY 

3.1 Materiál 

3.1.1 Chemikálie 

Sigma-Aldrich, USA: Trisma base, glycin, dodecylsulfát sodný (SDS), metanol, β-

merkaptoethanol, bromfenolová modř, p-formaldehyd, piperazin-N,N´-bis(-2-etan)-

sulfonová kyselina (PIPES), chlorid hořečnatý (MgCl2), chlorid sodný (NaCl), N,N,N´,N´,-

tetrametyletylendiamin (TEMED), peroxosíran amonný (APS), kyselina 

etylendiamintetraoctová (EDTA), kyselina boritá, poletylglykol monolaurát (TWEEN(R)) 

20, agarosa, Dobbecco´s Modified Eagle´s Medium-high glucose (DMEM), 

dimetylsulfoxid (DMSO) 

Fluka, CHF: etylenglykol-bis(2-aminoetyleter)-N,N,N´,N´-tetraoctová kyselina (EGTA), 

glukóza, chlorid draselný (KCl), Ponceaus S 

Lach-Ner, ČR: glycerol, kyselina octová 

Penta, ČR: Tris HCl 35% 

Invitrogen, USA: Lipofectamin LTX 

New England BioLabs (NEB), USA: Phusion DNA Polymerase, T4 DNA Ligase, SAP 

Shrim Alkaline Phosphatase, restrikční enzymy NaeI, NotI, XbaI, ApaI, PstI, NEBuffer4   

QIAGEN, USA: QIAprep Spin Miniprep Kit, QIAquick PCR Purification Kit 

Thermo Fisher Scientific, USA: FluoroBrite DMEM medium 

Roche Diagnostics, CHF: Protease inhibitor cockteil 

GE Healthcare Life Sciences, UK: nitrocelulózová membrána Nitrocellulose Bloting 

Membrane 0,45 µm, filtrační papír Whatman  

3.1.2 Použité buněčné kultury 

Plasmidy: pcDNA3, pmRFPC3, pJARID1C 

Bakterie: kompetentní bakterie DH5α E. coli 

Tkáňové kultury: HeLa, HeLa obsahující protein hPrp8-LAP Tag, HeLa exprimující 

protein U2A-LAP Tag 
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3.1.3 Primery 

Primery pro amplifikaci mRFP 

ApaI-mRFP F1: ACTGCGGGCCCGCCTCCTCCGAGGACGTCATC  

mRFP-STOP-ApaI R1: GACATGGGCCCTTAGGCGCCGGTGGAGTGG 

Primery pro amplifikaci JARID1C 

NotI-START-1C F1: ATGTCGCGGCCGCATGGAGCTGGGGTCCGACGATTTC 

1C- XbaI R1: GACATTCTAGACAATTGTTGCAGAGATGGC 

Primery pro sekvenaci plasmidu pcDNA3-mRFP 

CMV F1: CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 

Primery pro sekvenaci plsmidu pcDNA3-mRFP-JARID1C 

CMV F1: CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 

JARID1C-4278 F2: CCAGACTTGAAGAGGGTCCA 

 

3.1.4 Použité pufry a další roztoky 

Pufry a roztoky pro diskontinuální elektroforézu SDS-PAGE a Western blot 

NEST 2 pufr: 50 mM Tris-HCl pH 6,8, 20 mM EDTA, 5% (w/v) SDS, Protease inhibitor 

cockteil 

NEST 2 vzorkový pufr: 250 mM Tris-HCl, 50% (v/v) glycerol, 10% (v/v) 2-

merkaptoethanol, 0,05 % (v/v) bromfenolová modř 

Přenosový pufr: 25 mM Trizma base, 193 mM glycine, 20 % (v/v) methanol 

Elektrodový pufr: 250 mM Trizma base, 1,93 M glycine, 34,7 mM SDS 

Zaostřovací gel 4% (2,5 ml = 1 sklo): 1,83 ml dH2O, 310 µl 40% (w/v) akrylamid, 310 µl 

1M Tris/Cl pH 6,8, 25 µl 10% (w/v) SDS, 25 µl 10% (w/v) APS, 3 µl TEMED 

Separační gel 12% (5 ml = 1 sklo): 2,17 ml dH2O, 1,50 ml 40% (w/v) akrylamid, 1,25 ml 

1,5 M Tris/Cl pH 8,8, 50 µl 10% (w/v) SDS, 50 µl 10 (w/v) APS, 2 µl TEMED 

 

Pufry a roztoky pro gelovou agarózovou elektroforézu 

TBE pufr (Tris-borát-EDTA): 891 mM Trizma base, 25 mM EDTA, 890 mM kyselina 

boritá 

1 kb molekulový standard DNA: 45 µl dH2O, 5 µl 1 kb DNA ladder (Fermentas), 10 µl 6x 

loading dye 

100 bp molekulový standard DNA: 45 µl dH2O, 5 µl 1 kb DNA ladder (Fermentas), 10 µl 

6x loading dye 
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Pufry pro nepřímou imunofluorescenci buněk 

PBS pufr (fosfátový pufr s chloridem sodným): 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM 

Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4 

4 % PFA/PIPES : 4 g p-formaldehyd, 25 ml 0,2 M PIPES pH 6,9, 25 ml dH2O, 100 µl 1 M 

MgCl2, 125 µl 0,5 M EGTA pH 8 (Roztok je nutno zahřát, počkat až se veškeré složky 

rozpustí a následně přefiltrovat.) 

3.1.5 Přístroje 

Mikroskopy: DeltaVision Core wide-field microscope Applied Precision (Olympus, USA) 

a Olympus CKX41(USA) 

Centrifugy: BIOFUGE pico Heraeus (Kendro, USA), chlazené centrifugy Eppendorf 5417 

R a 5430 R (SRN), stolní minicentrifuga HERMLE 2 100M (Labnet, SRN) 

Spektrofotometr: NanoDrop 1000 (Thermo scientific, USA) 

Inkubátory: SANYO CO2 incubator (Scheoller instruments,SNR), Raven 2 incubator 

(LTE Scientific, UK) 

Třepačky: Orbi-safe TS NetWise (Schoeller instruments, SNR), MiniRocker MR-1 

(Biosan, LT) 

Termostaty: Dry Bath incubator (Major Science, USA), Thermomixer Comfort 

(Eppendorf, SRN) 

Váhy: KERN EG420-3NM (Kern&Shon GmbH, SRN) 

Další přístroje: vortex VORTEX-2-GENIE (Scientific industries, USA), sada 

automatických pipet Pipetman (GILSON, FR), aparatura na SDS elektroforésu (BIORAD, 

USA), magnetická míchačka Stuart heat-stir CB162 (P-LAB a.s., ČR), PCR termo cycler 

MJ Mini Personal Thermal cycler (BIORAD, USA), zdroje stejnosměrného napětí pro 

elektroforézu PowerPac HC 250V/3,0A/300W a PowerPac HC 300V/400Ma/75W 

(BIORAD, USA), vodní lázeň Julabo 5 (Julabo, USA), laminární box Schoeller Biohazard 

Box EFIS 4BSC (SRN), sonikátor U50 control (IKA labortechnik, SRN), přístroj na 

analýzu gelu kamerou BIORAD IMAGER (BIORAD, USA), LAS 300 (FUJIFILM, JPN) 
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3.2 Metody 

3.2.1 Příprava expresního plasmidu obsahující cDNA pro JARID1C  

3.2.1.1 Polymerázová řetězová reakce (PCR) pro cDNA mRFP a JARID1C 

 Při polymerázové řetězové reakci (PCR – polymerase chain reaction) dochází 

k množení úseku DNA, který je ohraničen dvěma krátkými oligonukleotidy (tzv. primery). 

Pro množení takto vymezeného úseku DNA se používají termostabilní DNA polymerázy, 

která neztrácí svoji aktivitu ani při zahřátí na teplotu teplotu kolem 95 °C
41

. V prvním 

kroku jsou od sebe odděleny při vysoké teplotě jednotlivá vlákna dvoušroubovice DNA. V 

následujícím kroku „nasedají“ na jednotlivá vlákna DNA specifické primery, které mají 

vysokou afinitu k určitému úseku DNA. Teplota je nastavena tak, aby primer asocioval 

s jednovláknovou DNA pouze v místech, kde k ní má nejvyšší afinitu. Kdyby teplota byla 

nastavena níže, mohlo by docházet k asociaci primerů na místech s nižší afinitou a mohly 

by vznikat nespecifické produkty. Po asociaci primerů je teplota nastavena na teplotu, kdy 

dochází k polymeraci DNA. Po syntéze ohraničeného úseku DNA, je teplota opět zvýšena 

až na hodnotu kdy dochází oddělení jednotlivých vláken dvoušroubovice DNA a celý 

proces se opakuje. Primery ohraničená část DNA je množena geometrickou řadou a během 

několika desítek cyklů lze získat až stamiliony kopií tohoto úseku DNA. 

Pro amplifikaci úseku cDNA obsahující gen pro protein RFP byly použity „forwar-

dový primer“ ApaI-RFP (5´-ACTGCGGGCCCGCCTCCTCCGAGGACGTCATC-3´), 

obsahující palindromatickou sekvenci pro restrikční enzym ApaI a reverzní primer RFP-

STOP-ApaI, (5´-GACATGGGCCCTTAGGCGCCGGTGGAGTGG-3´), který též 

obsahoval palindromatickou sekvenci pro restrikční enzym ApaI. Jako templát byl použit 

plasmid pmRFPC3 (150  ng/µl), který obsahoval cDNA pro  RFP. Při amplifikaci byla 

použita termostabilní DNA polymerása Phusian HF (2 000 U/ml). Složení reakční směsi 

bylo: 3 ng/µl pmRFPC3, 0,04 U/µl Phusian HF, 1xPhusian pufr,1 µM ApaI-RFP, 1 µM 

RFP-STOP-ApaI, 2,4 µM dNTPs, 3 % (w/v) DMSO a dH2O. Celkový objem reakční směsi 

činil 50 µl. Při přípravě reakční směsi byly zkumavky, do nichž byly pipetovány jednotlivé 

složky PCR, umístěné na ledu. Amplifikace byla provedena v thermo cycleru MJ Mini 

Personal Thermal cycler podle programu dle tabulky č. 1.  
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Tabulka č. 1 Program pro amplifikaci cDNA pro mRFP 

teplota [°C] čas [s] počet cyklů 

98 60 1x 

98 20 

6x 52 30 

72 30 

98 20 

30x 60 30 

72 30 

72 600 1x 

  4 3 600 

 

Při amplifikaci genu pro JARID1C byl použit „forwardový“ primer NotI-START-

1C (5´- ATGTCGCGGCCGCATGGAGCTGGGGTCCGACGATTTC-3´), který 

obsahoval štěpné místo pro restrikční enzym NotI a reverzní primer 1C- XbaI (5´- 

GACATTCTAGA CAATT GTTGCAGAGATGGC-3´), který obsahoval štěpné místo pro 

restrikční enzym XbaI. Jako templát byl použit plasmid pJARID1C (211 ng/µl), který 

obsahoval cDNA pro gen JARID1C. Byla použita termostabilní polymerása Q5 HF  (2 000 

U/ml). Složení reakční směsi bylo: 4,2 ng/µl pJARID1C, 0,04 U/µl Q5 HF, 1xQ5 pufr ,1 

µM NotI-START-1C, 1 µM 1C-XbaI, 2,4 µM dNTPs, 3 % (w/v) DMSO a dH2O. Celkový 

objem reakční směsi činil 50 µl. Při přípravě reakční směsi byly zkumavky, do nichž byly 

pipetovány jednotlivé složky PCR, umístěné na ledu.  Amplifikace byla provedena v 

thermo cycleru MJ Mini Personal Thermal cycler podle programu dle tabulky č.2. 

Tabulka č. 2 Program pro amplifikaci cDNA pro JARID1A,B a C 

teplota [°C] čas [s] počet cyklů 

98 30 1x 

98 30 

6x 52 30 

72 180 

98 30 

30x 60 60 

72 180 

72 600 1x 

  4 3 600 
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3.2.1.2 Gelová agarózová elektroforéza 

 Gelová agarózová elektroforéza je separační metoda, která slouží k oddělení 

fragmentů DNA na základě jejich velikosti a náboje. Dvoušroubovice DNA má záporný 

náboj díky fosfátovým skupinám, které jsou navázané na deoxyribóze. Ve stejnosměrném 

elektrickém poli, tak fragmenty DNA budou migrovat směrem k anodě. Ke zviditelnění 

fragmentů DNA lze využít např. ethidiumbromid
42

, který interkaluje do 

dvoušroubovice DNA mezi jednotlivé purinové či pyrimidinové báze. Po ozáření 

agarózového gelu UV světlem, „obarvené“ fragmenty fluoreskují. Přidáme-li do gelu i 

vhodný molekulový standard, můžeme odečíst i přibližnou molekulovou hmotnost 

jednotlivých fragmentů. 

 Elektroforéza byla prováděna v 1% agarózovém gelu, který byl připraven 

rozpuštěním  vhodného množství agarosy v desetkrát ředěném pufru TBE v mikrovlné 

troubě. Do 25 ml 1 %  tekutého agarózového gelu byly vždy přidány 2 µl  barviva GelStar, 

vzniklý roztok byl nalit do aparatury pro agarózovou elektroforézu a nechal se ztuhnout. 

Ztuhlý 1% agarózový gel byl zalit desetkrát ředěným TBE pufrem, čímž bylo zajištěno 

vodivé prostředí. Vzorky byly před aplikací do gelu smíchány s aplikačním roztokem 6x 

Loading dey, který obsahoval glycerol pro lepší sedimentaci vzorku, bromfenolovou modř 

a xylenkyanol. Aparatura pro agarózovou elektroforézu byla propojena se zdrojem 

stejnosměrného napětí PowerPac HC 300V/400Ma/75W a napětí bylo nastaveno na 

hodnotu 120 V, doba separace byla 45 minut. Snímek agarózového gelu byl pořízen při 

ozáření UV světlem na přístroji pro analýzu gelu kamerou BIORAD IMAGER. 

3.2.1.3 Restrikční štěpení a ligace 

 Restrikční endonukleázy typu II jsou bakteriální enzymy, které jsou schopny 

rozpoznat specifickou palindromatickou sekvenci na dvojvlákně DNA a štěpit ji. Mohou 

tak vznikat fragmenty DNA, které mají konce bez jakýchkoliv přesahů, tvz. „slepé“ konce, 

nebo tzv. konce „kohezní“ s přesahem několika nukleotidů. „Kohezní“ konce mohou 

reasociovat s fragmenty cizí DNA, které obsahovaly sekvenci pro stejnou restrikční 

endonukleázu a byly jí také štěpeny. Reasociace a spojení těchto dvou fragmentu provádí 

enzym DNA ligáza za spotřeby ATP. Tímto způsobem se dá připravit plasmid obsahující 

požadovanou  cDNA. 

 Při restrikčním štěpení byl štěpen vždy 1 µg plasmidové DNA nebo 1 µg DNA 

z PCR. Štěpení bylo prováděno v prostředí vhodného pufru a při požadované teplotě. 
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Celkový čas štěpení byl vždy 3 hodiny a pokud se jednalo o restrikční štěpení plasmidové 

DNA, po kterém následovala ligace, tak se po 2 hodinách do reakční směsi přidal 1 µl SAP 

(shrim alkaline phosphatase, 1 U/µl), alkalická fosfatáza, která defosforylovala konce 

štěpeného plasmidu. Tímto způsobem se zabránílo reasociaci štěpených plasmidových 

konců. 

 Při ligaci se v poměru 1:3 smíchal vektor (štěpený a na koncích defosforylovaný 

plasmid) a insert (štěpený produkt PCR), do reakční směsi se následně přidal vhodný pufr 

(T4 ligase buffer, 0,5 M Tris-HCl, 0,1 M MgCl2, 10 mM ATP, 0,1 M DDT, pH 7,5 při 

teplotě 25°C) a DNA ligáza T4 ( 5 U/µl). Ligace probíhala po dobu 30 minut při 

laboratorní teplotě. 

3.2.1.4 Transformace plasmidů do kompetentních buněk E. coli DH5α 

 Při transformaci plasmidu do kompetentních buněk E. coli DH5α dochází k vnášení 

cizorodé DNA do buněk. Pro transformaci je nutné použít buňky, které se nacházejí ve 

stavu kompetence. To je stav, kdy je buňka schopna samovolně přijímat DNA z media. Při 

tepelném šoku dojde k přijmutí cizorodé DNA buňkami, a aby si transformovaná buňka 

udržela přijatou DNA, je nutné, aby tato DNA poskytovala buňce určitou schopnost pro 

přežití. Nejčastěji se k tomuto účelu používá resistence vůči určitému antibiotiku, které je 

přimícháno do pevné živné půdy a zajistí replikaci transformované DNA. 

 Vždy polovina ligační reakce byla smíchána s 50 µl kompetentních buněk E. coli 

DH5α. Zkumavky s roztokem kompetentních buněk E. coli DH5α a ligační reakce byly 

inkubovány po dobu 30 minut „na ledu“, poté byly vloženy na 45 s do vodní lázně 

temperované na 42°C, následně byly vráceny na 2 minuty na led a poté bylo přidáno 500 

µl media SOC o laboratorní teplotě. Vzniklá směs byla umístěna do termobloku  

Thermomixer Comfort na dobu 1 hodiny, při 37 °C a 550 RPM. 50 µl tohoto roztoku bylo 

odebráno a „vyseto“ na plotny s LB mediem (1% (w/v) tryptofan, 0,5 % (w/v) kvasinkový 

extrakt, 1 % NaCl, pH 7), které obsahuje Ampicilin o koncentraci 0,1 mg/ml. Takto 

„vyseté“ transformované bakterie byly umístěny do inkubátoru Raven 2 a inkubovaly se 

při teplotě 37 °C 24 hodin v závěsné poloze. 

3.2.1.5 Purifikace DNA a její sekvenace 

 Pro purifikaci DNA z buněk, do které byl transformací vnesen rekombinatně 

připravený plasmid, je možné použít komerčně dostupné soupravy chemických látek tvz. 
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kity. Princip těchto kitů spočívá v počáteční „lýzi“ buněk a vylití buněčného obsahu do 

roztoku. Následně je tento roztok „nanesen“ na kolonu, na které se zachytí DNA o určité 

velikosti, v tomto případě odpovídá tato velikost velikosti plasmidů, zatímco ostatní látky a 

fragmenty DNA kolonou projdou při centrifugaci. Po dostatečném promytí kolony zůstane 

na koloně navázána již jen plasmidová DNA a ta je z ní eluována pomocí vhodného 

elučního roztoku. 

 Při purifikaci DNA z PRC, není nutné provádět krok s „lýzou“ buněk a kolona je 

navržena tak, aby na svém povrchu zadržovala látky o menší velikosti. Princip izolace 

zůstává stejný. 

Purifikace DNA z PRC 

 Pro purifikaci DNA z PCR byl používán QIAquick PCR Purification Kit 

(QIAGEN, USA). Reakční směs z PCR byla v mikrozkumavce smíchána z 5 násobným 

množstvím pufru PB (binding buffer) . Vzniklý roztok byl aplikován do kolony QIAquick 

a centrifugován 1 minutu při 13 000 RPM (BIOFUGE pico Heraeus) při laboratorní 

teplotě. Supernatant byl odstraněn a do kolony bylo přidáno 750 µl pufru PE (elution 

buffer). Následovala centrifugace po dobu 1 minuty při 13 000 RPM. Supernatan byl 

odstraněn a následovala další centrifugace po dobu 1 minuty při 13 000 RPM, aby byly 

odstraněny zbytky promývacího pufru PE. Kolona QIAquick byla přemístěna do nové 

mikrozkumavky, bylo do ní pipetováno 30 µl dH2O a následovala centrifugace po dobu 1 

minuty při 13 000 RPM. Proteklý supernatant obsahoval eluovanou DNA z PCR. Množství 

DNA bylo měřeno za pomoci spektrofotometru NanoDrop 1000. 

Izolace plasmidové DNA 

 Pro purifikaci plasmidové DNA z kultury bakterií E. coli, byl použit QIAprep Spin 

Miniprep Kit (QIAGEN, USA). Bakteriální kultura E. coli, která rostla přes noc v třepačce 

Orbi-safe TS NetWise v 5 ml LB media s Ampicilinem o koncentraci 0,1 mg/ml, při 37°C 

a 250 RPM, byla centrifugována při 13 000 RPM a laboratorní teplotě na centrifuze 

BIOFUGE pico Heraeus. Vzniklá peleta byla resuspendována v mikrozkumavce v 250 µl 

pufru P1, temperovaného na 4°C. K resuspendované peletě se přidalo 250 µl „lyzačního“ 

pufru P2 a vzniklý roztok se promíchal. „Lyzační“ pufr se nechal působit 5 minut a poté 

bylo přidáno 350 µl neutralizačního pufru N3. Následovala centrifugace 10 min, 13 000 

RPM při laboratorní teplotě. Vzniklý supernatant byl z mikrozkumavky pipetován do 

QIAprep spin kolony (QIAGEN, USA), následovala centrifugace po dobu 1 minuty při 

13 000  RPM. Supernatant byl odstraněn a do kolony bylo přidáno 750 µl pufru PE. 
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Následovala centrifugace po dobu 1 minuty při 13 000 RPM. Supernatant byl odstraněn a 

následovala centrifugace 1 minutu 13 000 RPM, aby byly odstraněny zbytky promývacího 

pufru PE. Kolona QIAprep spin byla přemístěna do nové mikrozkumavky a bylo do ní 

pipetováno 50 µl dH2O. Inkubace po dobu pěti minut při laboratorní teplotě a následovala 

centrifugace po dobu 1 minuty 13 000 RPM. Supernatant obsahoval eluovanou 

plasmidovou DNA. Množství DNA bylo měřeno za pomoci spektrofotometru NanoDrop 

1000. 

Sekvenace 

 Roztok obsahující 500 ng DNA v 5 µl dH2O a s 5 µl příslušného 5 µM sekvenčního 

primeru, byl v mikrozkumavce promíchán. Mikrozkumavka byla zabalena od parafilmu a 

poslána na sekvenační analýzu. Sekvenační analýzu provedla firma Seqme s.r.o (Dobříš). 

3.2.2 Demetylace H3K4me3 demetylázou JARID1C 

3.2.2.1 Transfekce plasmidů do HeLa buněk 

 Při transfekci expresních plasmidů do HeLa buněk, byl použit Lipofectamin. Jedná 

se o kationtový lipid, který prostřednictvím svých pozitivně nabitých skupin reaguje 

s fosfátovými skupinami, které jsou navázané na deoxyribóze a tvoří tak komplex 

Lipofectamin:DNA. Lipidická, tedy nepolární část Lipofectaminu, naopak zaručuje 

asociaci a průchod vzniklého komplexu přes buněčnou membránu. 

Při transfekci plasmidů do HeLa buněk byly smíchány 2 µg plasmidové DNA s 250 

µl Opti-MEMI media (ThermoFisher SCIENTIFIC, USA). Dále bylo smícháno 10 µl 

Lipofectaminu LTX s 240 µl Opti-MEMI media a oba roztoky byly inkubovány po dobu 5 

minut při laboratorní teplotě. Následně se oba roztoky smíchaly a následovala další 

inkubace po dobu 20 min při laboratorní teplotě. Po uplynutí 20 minut bylo do HeLa buněk 

s 50% „konfluencí“, které rostly v inkubátoru při 37°C a 5 %  (v/v) koncentraci CO2 v 

„Dobbecco´s Modified Eagle´s Medium-high glucose“ (DMEM) mediu, přidáno 500 µl 

připraveného transfekčního roztoku, vše bylo dobře promícháno a HeLa buňky byly 

vráceny do inkubátoru o 37°C a 5% (v/v) koncentraci CO2. Po 24 hodinách byla provedena 

výměna kultivačního media DMEM.  

3.2.2.2 Izolace proteinů z HeLa buněk 

 HeLa buňky 48 hodin po transfekci plasmidem, dorostly do 90 % „konfluence“.  

Kultivační medium DMEM bylo odstraněno a HeLa buňky byly dvakrát promyty  pufrem 
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PBS (fosfátový pufr s chloridem sodným). Následně bylo přidáno 200 µl pufru NEST2 a 

0,4 µl „Protease inhibitor kokteil“. Vzniklý buněčný lyzát byl sonikován (sonikátorem U50 

control) v mikrozkumavce umístěné na ledu,  při 70 %  výkonu sonikátoru, a to dvacetkrát 

po dobu 0,5 s. Po sonikaci byl buněčný „lyzát“ centrifugován po dobu 20 mininut při 

13 000 RPM a teptotě 4 °C (centrifuga Eppendorf 5417 R). Supernatant byl pipetován do 

nové mikrozkumavky a zmražen na       – 20 °C. 

3.2.2.3 Diskontinuální elektroforéza SDS-PAGE 

 Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v prostředí dodecylsulfátu sodného, 

umožňuje separaci proteinů na základě jejich rozdílné molekulové hmotnosti. 

Dodecylsulfát sodný uděluje proteinům jednotný náboj na jednotku peptidového řetězce a 

tím umožňuje jejich separaci podle velikosti
43

.  

V experimentu byl použit 4 % (w/v) „zaostřovací“ gel a 12 % (w/v) „separační“ gel 

(složení viz. 3.1.4, str. 20) pro detekci histonové značky H3K4me3. Mezi skla upevněná 

v soustavě pro tuhnutí geů (BIORAD, USA) byl pipetován roztok pro přípravu 12 % 

„seperačního“ gelu do dvou třetin výšky skel a převrstven destilovanou vodou. Po ztuhnutí 

separačního gelu, byla voda odstraněna. Poté byl na 12 % „separační“ gel nanesen roztok 

pro přípravu 4 % „zaostřovacího“ gelu a do toho roztoku byl umístěn jamkový hřeben. Po 

ztuhnutí gelu, byly skla upevněna do elektroforetické aparatury (BIORAD, USA), jamkový 

hřeben byl odstraněn a celá elektroforetická aparatura byla naplněna elektrodovým pufrem.  

 Při přípravě vzorků bylo smícháno 40 µl připraveného proteinového extraktu a 10 

µl NEST2 vzorkového pufru. Tento roztok byl dán do termobloku Thermomixer Comfort 

(Eppendorf) po dobu 5 min, 95 °C. „Nanáška“ na jamku činila 25 µl připraveného roztoku 

vzorku a jako molekulový standard bylo „naneseno“ 5 µl standardu pro PAGE (1-180 

kDa).  Elektroforéza probíhala při konstantním napětí  40 V, 40 min a pak při konstantním 

napětí 120 V, 60 min. 

3.2.2.4 Metoda Western blot 

Metoda Western blot se používá k detekci relativního množství proteinů. Před 

metodou Western blot jsou proteiny ve směsi rozděleny podle své molekulové hmotnosti 

za pomoci diskontinuální elektroforézy (SDS-PAGE), poté jsou přeneseny na 

nitrocelulosou membránu, zde jsou zkoumané protein označeny primární protilátkou a 

následně sekundární protilátkou, která umožňuje jejich vizualizaci. Jako kontroly se při 
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metodě Western blot využívají proteiny, které buňky exprimují konstitutivně například 

glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenáza (GAPDH). 

 Po proběhnutí diskontinuální elektroforézy (SDS-PAGE), byly separované 

proteiny z polyakrylamidového gelu přesunuty na nitrocelulosovou membránu, a to za 

pomoci polosuchého horizontálního přenosu. Na 12 % separační polyakrylamidový gel, 

byla dána nitrocelulózová membrána (GE Healthcare Life Science, UK) namočená 

v přenosovém pufru, na nitrocelulózovou membránu s 12% separačním 

polyakrylamidovým gelem, byly z obou stran dány filtrační papíry Whatman, namočené 

v přenosovém pufru. Takto připravený komplex byl umístěn do aparatury na přenos 

proteinů. Přenos proteinů na nitrocelulózovou membránu probíhal v prostředí přenosového 

pufru při konstantním proudu 360 mA a po dobu 90 minut. Po skončení přenosu bylo 

zkontrolováno množství přenesených proteinů pomocí barvy Ponceau S (0,5% Ponceau 

S v TBE pufru), do které byla nitrocelulózová membrána vložena na 30s. Membrána, byla 

následně odbarvena v PBST pufru a blokována za pomoci roztoku 5 % (m/w) mléka 

rozpuštěného v pufru PBST, po dobu 2 hodin při laboratorní teplotě. Roztok 5 % (m/w) 

mléka byl odmyt promytím nitrocelulózové membrány v pufru PBST. Promytí v PBST 

pufru se opakovalo třikrát a to vždy po dobu 10 minut. Nitrocelulózová membrána byla 

roztřižena na dvě části v 25 kDa hodnotě. Na spodní části nitrocelulózové membrány byla 

přidána primární králičí protilátka proti H3K4me3 ředěná 1:1 000 v 1% (v/w) mélce, které 

je rozpuštěné v PBST pufru a membrána s ní byla inkubována přes noc při 4 °C, a to za 

neustálého míchání. Na vrchní část nitrocelulózové membrány byla přidána primární myší 

protilátka proti GAPDH ředěná 1:1000 v 1% (v/w) mélce, které je rozpuštěné v PBST 

pufru a membrána s ní byla inkubována přes noc při 4 °C a to za neustálého míchání. 

 Primární protilátky byly odmyty promytím nitrocelulózové membrány v pufru 

PBST. Promytí v PBST pufru se opakovalo třikrát, a to vždy po dobu 10 minut.  Pro 

detekci H3K4me3 byla použita kozí sekundární protilátka IgG-HRP proti králičí protilátce. 

Pro detekci GAPDH byla použita kozí sekundární protilátka IgG-HRP proti myšší 

protilátce. Ředění sekundárních protilátek bylo 1:10 000 v 1% (v/w) roztoku mléka, které 

je rozpuštěné v PBST pufru. Sekundární protilátky byly inkubovány s nitrocelulózovou 

membránou po dobu 2 h při laboratorní teplotě. Sekundární protilátky byly odmyty 

promytím nitrocelulózové membrány v pufru PBST. Promytí v PBST pufru se opakovalo 

třikrát, a to vždy po dobu 10 minut. 
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Následovala vizualizace proteinů pomocí křenové peroxidásy. Jednotlivé části 

nitrocelulózové membrány byly osušeny buničinou a na každou část  membrány bylo 

pipetováno 200 µl vyvolávací látky SuperSignal West Pico (Thermo scientific, USA). 

Vyvolávácí reakce probíhala 1 minutu, poté byla zastavena osušením membrány 

buničinou.  Nitrocelulózové membrány byly „oskenovány“ na přístroji LAS 3000 

(FUJIFILM, JPN). 

3.2.2.5 Nepřímá imunofluorescence histonové značky H3K4me3 

 Při nepřímé imunofluorescenci se na specifickou buněčnou strukturu či na protein 

naváže primární protilátka, na primární protilátku se následně naváže sekundární 

protilátka, která je schopná po exitaci emitovat světlo o určité vlnové délce. Tímto 

způsobem lze tedy zjistit přítomnosti či nepřítomnost určité buněčné struktury. V tomto 

případě byla nepřímá imunofluorescence použita pro detekce histonové značky H3K4me3.  

 HeLa buňky byly transfekovány expresním plasmidem pcDNA3-mRFP-JARID1C, 

který obsahoval cDNA pro JARID1C a mRFP (viz. 3.2.2.1, str. 27).  48 hodin po 

transfekci buňky dorostly na sklíčkách (Deckgläser Cover Glasser, 12 mm) do 80 % 

„konfluence“. Veškeré další manipulace a inkubace buněk probíhala při laboratorní teplotě. 

Sklíčka s HeLa buňkami byla omyta v PBS pufru a následně byla inkubována s 4%  

roztokem PFA/PIPES po dobu 10 minut. Následovalo další omytí v PBS pufru a inkubace 

s 0,2 % Triton X-100 po dobu 5 minut, aby došlo k vytvoření porů v membráně. Buňky 

byly omyty v PBS pufru a inkubovány s 5% (v/v) sérem NGS po dobu 10 min. Objem 5 % 

(v/v) séra NGS činil 50 µl na sklíčko. Sklíčka byla omyta v PBS pufru a následně 

inkubována s králičí primární protilátkou antiH3K4me3 po dobu 1 hodiny. Následovalo 

omytí v PBS pufru a inkubace s kozí sekundární protilátkou IgG-FITC proti králičí 

protilátce po dobu 1 hodiny. Sklíčka byla poté omyta v PBS pufru a  v destilované vodě a 

nechala se oschnout. Poté bylo na každé sklíčko přidáno 2,5 µl Fluoromount-G DAPI 

(SoutherBiotech, USA). Fluoromount-G DAPI je fluorescenční (455 nm), ve vodě 

rozpustná látka, která asociuje s DNA a umožnuje tak obarvit buněčná jádra. Krycí sklíčka 

s obarvenýmí a zafixovanými buňkami byly na podložní slíčka fixovány bezbarvým lakem 

na nehty. 

Imunofluorescenčně obarvené buňky na sklíčkách byly analyzované za pomoci 

mikroskopu (DeltaVision Core wide-field mikroscope, Applied Precision). Byl použit 
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invertovaný objektiv s šedesátinásobným zvětšením (NA 1,42, PlanApon, Olympus). Pro 

pořízení snímků byl použit software SoftWoRx (Applied Precision).  

3.2.3 FRAP-obnovení fluorescence po fotovybělení 

 Metoda obnovení fluorescence po „fotovybělení“ (FRAP) umožňuje sledovat 

mobilitu buněčných komponentů či proteinů v buňkách in vitro.  Z křivky pro obnovu 

fluorescence specificky fluorescenčně značeného proteinu můžeme získat informace o jeho 

mobilitě a síle vazebných interakcí. 

K měření obnovení fluorescence po „fotovybělení“ (FRAP) byly použity HeLa 

buňky obsahující specifický protein snRNP, který byl označený za pomoci sekvence LAP-

Tag. Tato sekvence bsahovala geny pro protein GFP a protein pro afinitní purifikaci. HeLa 

buňky exprimující takto značený specifický protein snRNP byly transfekovány expresním 

plasmidem, který obsahoval gen pro demetylázu JARID1C. 

 24 hodin po transfekci HeLa buňky dorostly do 80 % „konfluence“ v kultivačních 

miskách zvaných MatTek, které obsahují na svém dně sklíčko. Medium DMEM bylo 

odstraněno a HeLa buňky byly promyty v PBS pufru  a v mediu FluoroBrite, oba roztoky 

byly temperovány na 37 °C. Po promytí byly k HeLa buňkám přidány 2 ml media 

FluoroBrite. HeLa buňky byly s mediem FluoroBrite vráceny do inkubátoru (SANYO CO2 

incubator,Scheoller instruments,SNR)  a inkubovány po dobu 30 min při teplotě 37 °C a  

5%  (v/v) koncentraci CO2.  

 Měření bylo prováděno na mikroskopu (DeltaVision Core wide-field microscope, 

Applied Precision). K zobrazení HeLa buněk byl použit invertovaný objektiv s 

šedesátinásobným zvětšením  (NA 1,42, PlamApoN, Olympus). Při měření byl použit olej 

s lomem světla N=1,18. HeLa buňky se při měření na mikroskopu nacházely v prostředí 

temperovaném na teplotu 37 °C a o 5% (v/v) koncentraci CO2. „Fotovybělení“ signálu 

GFP bylo provedeno za pomoci laserového pulsu. Laserový puls trval 0,05 do 0,5 s a měl 

vlnovou délku 488 nm. Bylo pořízeno 10 snímků před laserovým pulsem a 70 snímků po 

pulsu. Expoziční doba pro pořízení snímku byla 100 ms a 150 ms. Z každého měření, bylo 

pořízeno 15 až 25 měření FRAP. V programu IMAGEJ byla měřena intenzita fluorescence 

„fotovyběleného“ místa, intenzita fluorescence celé buňky a intenzita fluorescence pozadí. 

Relativní intenzita fluorescence byla vypočtena jako podíl intenzity fluorescence 

„fotovyběleného“ místa (IFVM) snížené o intenzitu fluorescence pozadí (IP) s intenzitou 

fluorescence celé buňky (IB) sníženou o intenzitu fluorescence pozadí (IP). 
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Křivka obnovení fluorescence byla normalizovaná k průměru relativních intenzit 

fluorescence z 10 snímků pořízených před laserovým pulsem. Mobilitu částic snRNP lze 

matematicky popsat níže uvedenou rovnicí
14,44

. Hodnoty relativní intenzity fluorescence 

byly proložene touto křivkou a z ní byly vypočtené informace o mobilitě částic snRNP.  

 

k
*
on – je čas k asociaci částic snRNP s pre-mRNA, koff – je čas kdy je částice snRNP 

vázána na pre-mRNA, Ceq – je hodnota charakterizující stav molekul před laserovým 

pulsem, w – je průměr kruhu „fotovybělených“ molekul, který vznikl laserovým pulsem, q 

– charakterizuje difúzi molekul, K1 a I1 – jsou Besselovi funkce prvního a druhého typu, p 

– je proměnná, která umožňuje predikovat obnovení fluorescence po „fotovybělení“ jako 

funkci času. Výpočet hodnot popisující mobilitu částice snRNP z relativních intenzit 

fluorescence byl proveden RNDr. Michaelou Blažíkovou, PhD. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Demetylace H3K4me3 

 V této části práce jsme zjišťovali vliv histonových modifikací na mobilitu částic 

snRNP. K tomuto účelu bylo nutné ovlivnit běžné množství těchto histonových modifikací, 

a to buď jejich odstraněním či naopak zvýšenou expresí. Příkladem chemických inhibitorů 

může být například trichostatin A (TSA). Ten inhibuje histonové deacetylázy (HDAC). Po 

inhibici histonových deacetyláz dochází ke zvýšení hladin acetylace lysinu 4 na histonu 3 

(H3K4ac), ale také tri-metylace lysinu 4 na histonu 3 (H3K4me3)
45

. Další možností je 

použití malých interferenčních RNA (small interfering RNA, siRNA) proti mRNA 

kódující podjednotku ASH2L. Tato podjednotka je součástí metyltransferázového 

komplexu Set1/MLL, který metyluje lysin 4 na histonu 3 (H3K4me3). Ani 70% snížení 

množství mRNA pro podjednotku ASH2L oproti množství mRNA pro podjednotu ASH2L 

bez použití siRNA, nemělo vliv na demetylaci H3K4me3
46

. Z těchto důvodů jsme se 

rozhodli využít specifické demetylázy z rodiny proteinů JARID1. Jak je patrné z výsledků 

uvedených v této kapitole, demetylázy z rodiny proteinů JARID1 se ukázaly být vysoce 

specifické při demetylaci histonové modifikace H3K4me3.  

 4.2 Příprava expresního plasmidu obsahujícího cDNA pro JARID1C 

 cDNA pro JARID1C byla restrikčním štěpení a následnou ligací s plasmidem 

pcDNA3 přidána do jeho sekvence. Plasmid pcDNA3 již ve  své sekvenci obsahuje gen 

pro resistenci na antibiotikum Ampicilin. Pro kontrolu vnitrobuněčné lokalizace po 

transfekci expresního plasmidu do HeLa buněk, bylo nutné, ještě před vnesením cDNA pro 

JARID1C do plasmidu pcDNA3, vnést do tohoto plasmidu cDNA pro protein RFP. 

4.2.1 Příprava plamsidu pcDNA3-mRFP 

4.2.1.1 Amplifikace cDNA pro mRFP pomocí PCR  

PCR byla provedena, podle výše popsané metody (viz. 3.1.1.1, str. 22). Vzniklé 

produkty PCR byly analyzovány pomocí elektroforézy na 1 % agarózovém gelu (viz. 

3.2.1.3, str. 24). 



38 

 

  

Obrázek č. 6 Separace produktů z PCR, ve které byla amplifikována cDNA pro protein RFP, 

elektroforézou v 1% agarózovém gelu 

Jako molekulový standard byl použit 100 bp marker DNA (Fermentas). mRFP ApaI 1,3,5 jsou produkty 

z PCR, ve které byly použity primery obsahující štěpné místo pro restrikční endonukleázu ApaI. mRFP 

BamHF 2,4,6 jsou produkty z PCR, ve které byly použity primery obsahující štěpné místo pro restrikční 

endonukleázu BamHF. 

 Na obrázku č. 6 můžeme pozorovat separaci produktů z PCR za pomoci 

elektroforézy v 1 % agarózovém gelu. Při této PCR byl amplifikován úsek cDNA kódující 

protein RFP. Reakční směs z PCR mRFP ApaI 1 obsahovala tzv. „Phusian“ pufr a 

požadovaný produkt není možné v 1 % agarózovém gelu detekovat. Reakční směs z PCR 

mRFP ApaI 3 obsahovala tzv. „GC rich Phusian“ pufr. Tento pufr tvoří vhodné prostředí 

pro lepší amplifikaci úseků DNA s vysokým obsahem párů GC. V reakční směsi mRFP 

ApaI 3 můžeme v 1% agarózovém gelu pozorovat produkt PCR o molekulové velikosti 

697 bp. Poslední reakční směs z PCR mRFP ApaI 5 obsahovala tzv. „GC rich Phusian“ 

pufr a již dříve připravený 10 µM roztok primerů ApaI-mRFP a STOP-ApaI, a produkt 

PCR je také patrný v 1% agarózovém gelu. Purifikace produktu PCR byla provedena podle 

výše popsané metody (viz. 3.2.1.5, str. 26) pouze pro reakční směs mRFP ApaI 3. 

Koncentrace DNA byla měřena na přístroji NanoDrop 1000 a je uvedena v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 3  Koncentrace DNA po izolaci  produktu PCR mRFP ApaI 3. 

vzorek ng/µl  A260  A280  260/280  260/230  

mRFP ApaI 3 200,36 4,007 2,178 1,84 2,24 
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4.2.1.2 Restrikční štěpení plasmidu pcDNA3 a produktu PCR mRFP ApaI 3 a jejich 

následná ligace 

 Při restrikčním štěpení plasmidu pcDNA3 a produktu PCR mRFP ApaI 3, byl 

použit jako vektor plasmid pcDNA3 (c = 266,5 ng/µl) a jako instert posloužil produkt PCR 

mRFP ApaI 3 (c = 200,36 ng/ µl). Byl vzat vždy 1 µg DNA a k němu bylo přidáno 5 µl 

NEB 4 pufru (0,5 M acetát draselný, 0,2 M Tris-acetát, 0,1 M acetát hořečnatý, 10 mM 

DDT, pH 7,9 při 25 °C), 5 µl 10% (v/v) BSA (hovězího sérového albuminu), 1 µl 

restrikční endonukleázy ApaI (5 U/µl) a reakční směs byla doplněna do 50 µl destilovanou 

vodou. Reakční směs byla inkubována při teplotě 25 °C po dobu 3 hodin. Posléze byl do 

reakční směsi přidán 1 µl alkalické fosfatázy SAP (1 U/µl), která obsahovala plasmid 

pcDNA3. Alkalická fosfatáza SAP defosforylovala tzv. „kohezní“ konce, které vznikly na 

DNA plasmidu pcDNA3 působením restrikční endonukleázy ApaI. Defosforylací tzv. 

„kohezních“ konců se zabránilo reasociaci „naštěpených“ konců plasmidu pcDNA3.  Po 

přidání 1 µl alkalické fosfatázy SAP do reakční směsi, která obsahovala plasmid pcDNA3, 

byla tato reakční směs umístěna inkubována při teplotě 37 °C po dobu 1 hodiny. Poté byla 

provedena purifikace štěpené DNA plasmidu pcDNA3 a produktu PCR mRFP ApaI 3 

z reakčních směsí pro restrikční štěpení podle výše popsané metody (viz. 3.2.1.5, str. 26). 

Koncentrace štěpené DNA byla měřena na přístroji NanoDrop 1000 a je uvedena v tabulce 

č. 3. 

Tabulka č. 3 Koncentrace DNA produktu PCR mRFP ApaI 3 a plasmidu pcDNA3 po 

restrikčním štěpení endonukleázou ApaI. 

vzorek ng/µl A260  A280  260/280  260/230  

mRFP ApaI 3 22,45 0,449 0,239 1,88 3,98 

pcDNA 3  9,97 0,199 0,110 1,82 -24,84 
 

 

 Po purifikaci produktu PCR mRFP ApaI 3 a plasmidu pcDNA3 následovala jejich 

ligace. Poměr látkových množství mezi plasmidem pcDNA3 a produktem PCR mRFP 

ApaI 3 byl 1:3, množství ligovaného plasmidu pcDNA3 činilo 50 ng a množství produktu 

PCR mRFP ApaI 3 17 ng. Bylo smícháno 5 µl pcDNA 3 s 0,75 µl mRFP ApaI 3, 1 µl T4 

ligačního pufru (0,5 M Tris-HCl, 0,1 M MgCl2, 10 mM ATP, 0,1 M DDT, pH 7,5 při 

teplotě 25°C), 1 µl T4 DNA ligázy (5 U/µl) a ligační směs byla doplněna do 10 µl 

destilovanou vodou. Ligace probíhala 30 min při laboratorní teplotě. Poté bylo 5 µl ligační 
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reakce vneseno transformací do 50 µl E. coli DH5α kompetentních buněk (viz. 3.2.1.4,   

str. 25). Bakteriální kolonie, které vyrostly přes noc v inkubátoru při teplotě 37 °C na agaru 

s Ampicilinem (0,1 mg/ml), byly inokulovány do 5 ml LB tekutého média (1% (w/v) 

tryptofan, 0,5 % (w/v) kvasinkový extrakt, 1 % NaCl, pH 7) s Ampicilinem (0,1 mg/ml) a 

rostly přes noc při 37 °C za neustálého třepání. S těmito bakteriálními kulturami jsem 

provedl izolaci plasmidové DNA (viz. 3.2.1.5, str. 26). Množství izolované plasmidové 

DNA bylo měřeno na přístroji NanoDrop 1000 a je uvedeno v tabulče č. 4. 

Tabulka č. 4 Koncentrace izolované plasmidové DNA z bakteriální kultury 

transformované pcDNA3-mRFP plasmidem. 

vzorek ng/µl A260  A280  260/280  260/230  

pcDNA3-mRFP  802,74 16,055 8,463 1,90 2,40 

Pro zjištění, zdali plasmid pcDNA3-mRFP obsahuje sekvenci pro mRFP, bylo 

provedeno další restrikční štěpení. V reakční směsi pro restřikční štěpení byl vždy smíchán 

1 µg izolované plasmidové DNA s 1 µl NEB3 pufru (0,5 M acetát draselný, 0,2 M Tris-

acetát, 0,1 M acetát hořečnatý, 10 mM DDT, pH 7,9 při 25 °C), 1 µl BSA (10 % (v/v) 

hovězí sérový albumin), 1 µl restrikční endonukleázy PstI a reakční směs byla doplněna 

destilovanou vodou do objemu 10 µl. Jako kontrola posloužil vektor pcDNA3 (c = 266,5 

ng/µl). Reakční směsi pro restřikční štěpení byly inkubovány při teplotě 37 °C po dobu 3 

hodin. Po restrikčním štěpení následovala elektroforéza 1% agarózovém gelu (viz. 3.2.1.2, 

str. 24), při které byly separovány fragmenty DNA vzniklé při restrikčním štěpení. 

 
Obrázek č. 7 Separace fragmentů DNA po restrikčním štěpení elektroforézou v 1% agarózovém gelu 
1 kb marker DNA posloužil jako vhodný molekulový standard (Fermentas).  V sloupci označeném jako 

pcDNA3 jsou separovány fragmenty DNA po restrikčním štěpení plasmidu pcDNA3, který sloužil jako 

kontrola. V sloupci označeném jako pcDNA3-mRFP jsou separovány fragmenty DNA po restrikčním štěpení 

plasmidu pcDNA3-mRFP, který by měl obsahovat sekvenci pro mRFP. 
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Plasmid pcDNA3-mRFP by měl při restrikčním štěpení obsahovat oproti kontrole, 

kterou je plasmid pcDNA3, navíc fragment DNA o velikosti 385 bp. Na obrázku č. 7 je 

tento fragment dobře patrný a nachází se i v oblasti předpokládané molekulové velikosti 

250 až 500 bp. Vzorek pcDNA3-mRFP byl poslán na sekvenační analýzu (viz. 3.2.1.5, str 

26), která potvrdila přítomnost cDNA pro celý úsek mRFP.  

První krok v přípravě expresního plasmidu obsahujícího JARID1C byl ukončen a 

dále bylo nutné „naklonovat“ cDNA pro JARID1C do připraveného expresního plasmidu 

pcDNA3-mRFP. 

4.2.2 Příprava expresního plasmidu pcDNA3-mRFP-JARID1C 

4.2.2.1 Amplifikace cDNA pro JARID1C za pomoci PCR 

 PCR byla provedena podle metody popsané v kapetole viz. 3.2.1.1 (str. 23). 

Vzniklé produkty PCR byly analyzované za pomoci elektroforézy v 1 % agarózovém gelu 

(viz. 3.2.1.2, str. 24). 

 

Obrázek č. 8 Separace produktů PCR po amplifikaci cDNA, pro jednotlivé demetylázy z proteinové 

rodiny JARID1, elektroforézou v 1% agarózového gelu 

1 kb marker DNA posloužil jako vhodný molekulový standard (Fermentas).  V sloupci označeném jako 

JARID1A jsou separovány produkty PCR po amplifikaci cDNA pro JARID1A. V sloupci označeném jako 

JARID1B jsou separovány produkty PCR po amplifikaci cDNA pro JARID1B. V sloupci označeném jako 

JARID1C jsou separovány produkty PCR po amplifikaci cDNA pro JARID1C.  

 Amplifikace cDNA pro jednotlivé demetylázy z proteinové rodiny JARID1 byla 

úspěšná ve všech případech. U reakčních směsí pro amplifikaci cDNA  pro JARID1B a 
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JARID1C můžeme v 1 % agarózovém gelu pozorovat nespecifické produkty, které 

pravděpodobně vznikly dimerizací a amplifikací použitých primerů. Purifikace produktu 

PCR byla provedena za použití purifikačního kitu (QIAGEN) (viz. 3.2.1.5, str. 26). 

Koncentrace DNA produktů PCR byla měřena na přístroji NanoDrop 1000 a je uvedena v 

tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5 Koncentrace DNA produktu PCR JARID1C NotI/XbaI 

vzorek ng/µl A260  A280  260/280  260/230  

JARID1C NotI/XbaI 229,86 4,597 2,445 1,88 2,65 

4.2.2.2 Restrikční štěpení plasmidu pcDNA3-mRFP a produktu PCR JARID1C 

NotI/XbaI a jejich následná ligace po restrikčního štěpení  

Při restrikčním štěpení byl použit jako vektor plasmid pcDNA3-mRFP (c = 802,74 

ng/µl) a jako instert posloužil vytvořený produkt PCR JARID1C NotI/XbaI (c = 229,86 

ng/µl. Při přípravě reakční směsi pro restrikční štěpení byl vzat vždy 1 µg DNA a k němu 

bylo přidáno 5 µl NEB 4 pufru, 5 µl BSA (10% (v/v)), 1 µl restrikční endonukleázy NotI a 

1 µl restričkční endonukleázy XbaI. Reakční směs byla doplněna do 50 µl destilovanou 

vodou. Reakční směsi pro restrikční štěpení byly inkubována při 37 °C po dobu 3 hodiny. 

Posléze byl přidán 1 µl alkalické fosfatázy SAP (1 U/µl) od reakční směsi, která 

obsahovala plasmid pcDNA3-mRFP a reakční směsi byly inkubovány při 37 °C po dobu 1 

hodiny. Purifikace DNA po restrikčním štěpením byla provedena za použití purifikačního 

kitu (QIAGEN) (viz. 3.2.1.5, str. 26). Koncentrace DNA izolované z reakčních směsí po 

restřikčním štěpení byla měřena na přístroji NanoDrop 1000 a je uvedena v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5  Koncentrace DNA izolované z reakčních směsí z restrikčního štěpení po 

purifikaci PCR purifikačním kitem 

vzorek ng/µl A260  A280  260/280  260/230  

pcDNA3-mRFP NotI/XbaI 19,14 0,383 0,254 1,51 0,31 

JARID1C NotI/XbaI 11,70 0,234 0,133 1,76 1,90 

Po purifikaci plasmidu pcDNA3-mRFP a produktu PCR JARID1C NotI/XbaI 

následovala ligace štěpených fragmentů DNA. Poměr mezi látkových množství mezi 

plasmidem pcDNA3-mRFP a produktem PCR JARID1C NotI/XbaI byl 1:3, množství 

ligovaného plasmidu pcDNA3-mRFP činilo 100 ng a množství produktu PCR JARID1C 

NotI/XbaI  bylo 113 ng. V reakční směsi pro restrikční štěpení bylo smícháno 5,48 µl 

plasmidové DNA pcDNA3-mRFP NotI/XbaI s  9,74 µl produktu PCR JARID1C 

NotI/XbaI, 2 µl T4 ligačního pufru, 1 µl T4 DNA ligázy (5 U/µl) a ligační směs byla 
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doplněna do 20 µl destilovanou vodou. Ligační reakce probíhala 30 min při laboratorní 

teplotě. Poté bylo 10 µl ligační reakce vneseno transformací do 50 µl E. coli DH5α 

kompetentních buněk (viz. 3.2.1.4, str. 25). Bakteriální kolonie, které vyrostly přes noc 

v inkubátoru při teplotě 37 °C na agaru s Ampicilinem (0,1 mg/ml), byly inokulovány do 5 

ml LB tekutého média (1% (w/v) tryptofan, 0,5 % (w/v) kvasinkový extrakt, 1 % NaCl, pH 

7) s Ampicilinem (0,1 mg/ml) a rostly přes noc při 37 °C za neustálého třepání. S těmito 

bakteriálními kulturami jsem provedl izolaci plasmidové DNA (viz. 3.2.1.5, str. 26). 

Množství izolované plasmidové DNA bylo měřeno na přístroji NanoDrop 1000 a je 

uvedeno v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 Koncentrace izolované plasmidové DNA z bakteriální kultury. 

vzorek ng/µl A260  A280  260/280  260/230  

pcDNA3-mRFP-JARID1C 778,33 15,567 8,232 1,89 2,24 

Pro zjištění, zdali plasmid pcDNA3-mRFP obsahuje sekvenci pro JARID1C, bylo 

provedeno další restrikční štěpení. V reakční směsi pro restrikční štěpení byl smíchán 1 µg 

izolované plasmidové DNA, 1 µl NEB4 pufru, 1 µl restrikční endonukleázy NaeI a reakční 

směs byla doplněna destilovanou vodou do objemu 10 µl. Jako kontrola posloužil plasmid 

pcDNA3-mRFP (c = 802,74 ng/µl). Reakční směsi pro restřikční štěpení byly inbubovány 

při teplotě 37 °C po dobu 3 hodin. Po restrikčním štěpení následovala elktroforéza v 1 % 

agarózovém gelu (viz. 3.2.1.2, str. 24), při které byly separovány fragmenty DNA 

z restrikčního štěpení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 Separace fragmentů DNA po restrikčním štěpení elektroforézou v 1 % agarózovém gelu 

1 kb marker DNA posloužil jako vhodný molekulový standard (Fermentas).  V sloupci označeném jako 

pcDNA3-mRFP jsou separovány fragmenty DNA po restrikčním štěpení plasmidu pcDNA3-mRFP, který 

posloužil jako kontrola. V sloupci označeném jako pcDNA3-mRFP-JARID1C jsou separovány fragmenty 

DNA po restrikčním štěpení plasmidu pcDNA3-mRFP-JARID1C, který by měl obsahovat sekvenci pro 

JARID1C. 
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 Restrikční štěpení plasmidu pcDNA3-mRFP-JARID1C bylo navrženo tak, aby 

plasmid pcDNA3-mRFP-JARID1C obsahoval oproti kontrole, kterou byl plasmid 

pcDNA3-mRFP, navíc fragment DNA o velikosti 2 521 bp. Na obrázku č. 9 je tento 

fragment dobře patrný a nachází se i v oblasti předpokládané velikosti 2 500 až 3 000 bp. 

Vzorek pcDNA3-mRFP-JARID1C se jevil jako pozitivní, a proto byl poslán na sekvenační 

analýzu (viz. 3.2.1.5, str. 26), která potvrdila přítomnost cDNA pro JARID1C. 

4.3 Vliv demetylázy JARID1C na H3K4me3  

 Poté, co byl připraven expresní plasmid obsahující demetylázu JARID1C, bylo 

nutné zjistit, zdali se tato demetyláza v transfekovaných buňkách exprimuje, kde je 

lokalizována a je-li katalyticky aktivní. K odpovědi na tyto otázky jsme připravený 

expresní plasmid transfekovali do HeLa buněk za pomoci Lipofectaminu (viz. 3.2.2.1, str. 

27) a detekovali množství H3K4me3 pomocí metod Western blot a nepřímé 

imunofluorescence. 

4.3.1 H3K4me3 v HeLa buňkách detekovaná metodou Western blot 

 Dva dny po transfekci HeLa buněk připraveným expresním plasmidem obsahujícím 

demetylázu JARID1C byla z HeLa buněk provedena izolace proteinů (viz. 3.2.2.2, str. 27). 

Izolované proteiny byly rozděleny podle molekulové hmotnost diskuntinuální 

elektroforézou (SDS-PAGE) (viz. 3.2.2.3, str.28).  Následovala metoda Western blot (viz. 

3.2.2.4, str. 28), při které byly specifickými protilátkami detedovány proteiny GAPDH a 

H3K4me3. Z výsledků uvedených na obrázku č. 10 je patrná demetylace H3K4me3 

v HeLa buňkách, které exprimovaly demetylázu JARID1C. Neúplná demetylace 

H3K4me3 může být dána nízkou úspěšností při transfekci HeLa buněk plasmidem za 

pomoci Lipofectaminu. Počet transfekovaných HeLa buněk se pohyboval mezi 10 až 20 %. 

Demetyláza JARID1C může mít tedy požadovaný demetylační efekt, ale nemůžeme ho 

detekovat pomocí metody Western blot.  
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Obrázek č. 10 Množství H3K4me3 a GAPDH v HeLa buněkách a v HeLa buňkách transfekovaných 

expresním plasmidem obsahujícím demetylázu JARID1C, detekované za pomoci metody Western Blot 

Můžeme pozorovat demetylaci H3K4me3 2 dny po transfekci HeLa buněk expresním plasmidem obsahující 

demetylázu JARID1C. GAPDH byla použita jako kontrola aplikovaného množství proteinů. 

4.3.2  Detekce H3K4me3 v HeLa buňkách nepřímou imunofluorescencí 

 Vzhledem k neprůkaznému výsledku demetylace H3K4me3 po expresi demetylázy 

JARID1C pomocí metody Western blot, jsem se rozhodl detekovat hladinu H3K4me3 za 

pomoci nepřímé imunofluorescence. Při této metodě se zkoumá demetylace H3K4me3 pro 

jednotlivé buňky a jelikož další metoda obnovení fluorescence po „fotovybělení“ FRAP 

měří mobilitu sestřihových částic vždy v jedné buňce, má demetylace H3K4me3 zjištěná 

za pomoci nepřímé imunofluorescence mnohem větší vypovídající hodnotu. Dva dny po 

transfekci HeLa buněk připraveným expresním plasmidem, obsahující demetylázu 

JARID1C byly HeLa buňky fixovány a histonová modifikace H3K4me3 byla detekována 

pomocí nepříme imunofluorescence (viz. 3.2.2.3, str. 29). 

 Na obrázku č. 11 můžeme pozorovat HeLa buňky transfekované expresním 

plasmidem, který obsahoval gen pro demetylázu JARID1C a gen pro protein RFP (řádka 

JARID1C). Dále můžeme na obrázku č. 11 pozorovat HeLa buňky transfekované 

expresním plasmidem obsahující gen pouze pro protein RFP (řádka mRFP). Protein RFP 

po ozáření světlem o vhodné vlnové délce poskytuje červenou fluorescenci (sloupec RFP).  

HeLa buňky byly obarveny fluorscenční barvou Fluoromount-G DAPI, která se váže na 

DNA a při ozáření světlem o vhodné vlnové délce poskytuje modrou fluorescenci a 

umožňuje tak lokalizovat buněčná jádra (sloupec DAPI). HeLa buňky byly také 

inkubovány s králičí primární protilátkou antiH3K4me3 a následně s kozí sekundární 

protilátkou IgG-FITC. Sekundární protilátka IgG-FITC při ozáření světlem o vhodné 

vlnové délce poskytuje zelenou fluorescenci (slupec FITC). 

 Z výsledků uvedených na obrázku č. 11 v řádku JARID1C pro HeLa buňky 

transfekované plasmidem obsahují gen pro demetylázu JARID1C a gen pro protein RFP, 
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můžeme pozorovat HeLa buňku, která má červenou fluorescenci (sloupec RFP) a nemá 

zelenou fluorescenci (sloupec FITC). Tato buňka byla transfekována výše zmíněným 

plasmidem a exprimuje demetylázu JARID1C, ke které je připojen protein RFP. Z červené 

fluorescence je zřejmé, že demetyláza JARID1C se nachází v jádře buňky. Signál pro 

zelenou fluorescenci (sloupec FITC) buňce chybí. Demetyláze JARID1C  je tedy v buňce 

aktivní a demetyluje H3K4me3. Připravený expresní plasmid tedy umožňuje specificky 

demetylovat H3K4me3 a objasnit tak roly, této histonové modifikace v průběhu tvroby 

sestřihového komplexu.   

V řádku mRFP jsou HeLa buňky transfekované plasmidem obsahující gen pouze 

pro protein RFP. Z červené fluorescence (sloupec RFP) je zřejmé, že všechny HeLa buňky 

byly transfekovány výše zmíněným plasmidem. Zároveň všechny transfekované buňky 

mají zachovalý signál pro zelenou fluorescenci (sloupec FITC). Samotný protein RFP tedy 

nezpůsobuje demetylaci H3K4me3. 

 

Obrázek č. 11 Histonová modifikace H3K4me3 detekovaná nepřímou imunofluorescencí 

V řádku JARID1C můžeme pozorovat HeLa buňky transfekované plasmidem obsahující gen pro demetylázu 

JARID1C a gen pro protein RFP. V řádku mRFP můžeme pozorovat HeLa buňky transfekované plasmidem 

obsahující gen pro protein RFP. Protein RFP po ozáření světlem o vhodné vlnové délce poskytuje červenou 

fluorescenci (sloupec RFP). HeLa buňky byly inkubovány s králičí primární protilátkou antiH3K4me3 a 

následně s kozí sekundární protilátkou IgG-FITC. Sekundární protilátka IgG-FITC při ozáření světlem o 

vhodné vlnové délce poskytuje zelenou fluorescenci (slupec FITC). HeLa buňky byly obarveny fluorscenční 

barvou Fluoromount-G DAPI, která se váže na DNA a při ozáření světlem o vhodné vlnové délce poskytuje 

modrou fluorescenci (sloupec DAPI). 



47 

 

4.4 Změna mobility částic snRNP po demetylaci H3K4me3 

 Jedním způsobem, jak zkoumat interakce částic snRNP s jejich vazebnými partnery 

v jádře, je metoda obnovení fluorescence po tzv. „fotovybělení“ (FRAP). Použitím metody 

FRAP můžeme sledovat mobilitu částic snRNP v jádře in vitro. Změny v mobilitě částic 

snRNP pak mohou znamenat defekty v sestřihu pre-mRNA či při tvorbě sestřihového 

komplexu
47

. 

Ke sledování mobility částic snRNP in vitro v jádře byly použity proteiny 

specifické pro částice snRNP U2 a U5. K těmto proteinům byla připojena „značka“ pro 

lokalizaci (GFP) a afinitní purifikaci (LAP-tag) (Obrázek č. 12 A). U2A-LAP slouží jako 

„značka“ pro částici snRNP U2 a hPrp8 slouží jako „značka“ pro částici snRNP U5 a tri-

snRNP částici U4/U6∙U5. Tyto proteiny byly exprimovány v buňkách z bakteriálních 

artificiálních chromosonů (BAC). Bakteriální artificiální chromoson (BAC) obsahuje gen, 

který je pod kontrolou jeho vlastního endogeního promotoru a regulačních sekvencí. 

Značený protein snRNP je tedy exprimován endogením množstvím a nehrozí zvýšená 

exprese jako v případě plasmidu obsahující cDNA a silný promotor
47

. Pro oba proteiny 

bylo již dříve ukázáno, že připojení GFP nemá vliv na jejich začlenění do částic snRNP
14

. 

Obrázek č. 12 Použití metody FRAP k měření mobility snRNP částic v jádře HeLa buněk in vitro 

(A) geny pro snRNP proteiny specifické pro U2 a U5 snRNA byly označeny sekvencí LAP, která obsahovala 

geny pro peptid S pro afinitní purifikaci a GFP pro vizualizaci proteinů snRNP. Tento genový konstrukt se 

nacházel na bakteriálním artificiálním chromozonu (BAC), který zajišťoval endogenní expresi označeného 

proteinu snRNP. Byly vytvořeny stabilní HeLa buněčné linie obsahující výše popsané bakteriální artificiální 

chromozony. (B) Kruh označuje místo „fotovybělení“ laserovým pulsem v nukleoplasmě. Vždy bylo 

pořízeno 10 snímků před „fotovybělením“ a 70 snímků po „fotovybělení“. (C) Křivka obnovení fluorescence 

po „fotovybělení“ pro částici snRNP.  Počáteční obnova fluorescence je ovlivněna vazebnými interakcemi 

mezi částicemi snRNP, pre-mRNA či chromatinem. Imobilní frakce reprezentuje molekuly, které nejsou 

nahrazeny v průběhu měření. Hodnoty relativní intenzity byly získané podle metody popsané v kapitole 

Materiál a medody (viz. 3.2.3, str. 30) 
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4.4.1 Změna mobility částice snRNP U2 po demetylaci H3K4me3 

 Mobilita částice snRNP U2 byla měřena za pomoci protienu U2A, který je značené 

proteinem GFP. Nejprve byla měřena mobilita  částice snRNP U2 v HeLa buňkáh 

exprimující protein U2A, který je značený proteinem GFP bez transfekce jakýmkoliv 

expresním plasmidem (Obrázek č. 13, křivka Kontrola). Dále byla změřena mobilita 

částice snRNP U2 v HeLa buňkách exprimující protein U2A, keterý je značený proteinem 

GFP, po transfekci expresním plasmidem mRFP C3, který obsahoval cDNA pro mRFP 

(Obrázek č. 13, křivka mRFP). Účelem tohoto měření byla kontrola, že samotný protein 

mRFP neovlivňuje kinetiku částice snRNP U2. 

 Poté byla měřena mobilita částice snRNP U2 v HeLa buňkách exprimujících  

protein U2A, který je zančený proteinem GFP, po transfekci připraveným expresním 

plasmidem obsahující demetylázu JARID1C. Křivka JARID1C tedy popisuje mobilitu 

částice snRNP U2 po demetylaci H3K4me3. U křivky JARID1C můžeme pozorovat 

rychlejší počáteční obnovu fluorescence a ke snížení množství imobilní frakce. Při 

statistickém vyhodnocení hodnot imobilních frakcí a dob asociace částic snRNP U2 s pre-

mRNA, které se označují jako Koff  pro jednotlivá měření FRAP bylo zjištěno, že 

sledované hodnoty (Tabulka č. 7) se mezi sebou průkazně neliší.  

Tabulka č. 7 Hotnoty imobilních frakcí a Koff (doba asociace částice snRNP s pre-

mRNA) pro částici snRNP U2 

  
imobilní frakce Koff 

průměr I0,95 průměr I0,95  

kontrola 21,52 
0,20 

0,11 
0,82 

JARID1C 17,78 0,11 
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Obrázek č. 13 Křivky obnovení fluorescence po „fotovybělení“ pro částici snRNP U2  

Křivka obnovení fluorescence pro částici snRNP U2. Křivka Kontrola je pro HeLa buňky. Křivka mRFP je 

pro HeLa buňky transfekované plasmidem kódující protein mRFP. Křivka JARID1C je pro HeLa buňky, 

které byly transfekované plasmided kódujícím demetylázu JARID1C  a H3K4me3 zde byla demetylována. 

Každý bod reprezentuje průměr relativních intenzit fluorescence z 15 individuálních buněk. Body relativní 

intenzit fluorescence byly proloženy přímkou (viz. 3.2.3, str. 30), která sloužila k výpočtu doby vazby mezi 

částicí snRNP U2 a pre-mRNA.  

 

4.4.2 Změna mobility částice snRNP U5 snRNP po demetylaci H3K4me3 

 Mobilita částice snRNP U5 byla měřena za pomoci proteinu hPrp8, který je 

značený proteinem GFP. Nejprve byla měřena mobilita  částice snRNP U5 v HeLa 

buňkách exprimující protein hPrp8, který je značený proteinem GFP, bez transfekce 

jakýmkoliv expresním plasmidem (Obrázek č. 14, křivka Kontrola). Dále byla změřena 

mobilita částice snRNP U5 v HeLa buňkách exprimující protein hPrp8, který je značený 

proteinem GFP, po transfekci expresním plasmidem mRFP C3, který obsahoval cDNA pro 

mRFP (Obrázek č. 14, křivka mRFP). Účelem tohoto měření byla kontrola, že samotný 

protein mRFP neovlivňuje kinetiku částice snRNP U5. Poté byla měřena mobilita částice 

snRNP U5 v HeLa buňkách exprimujících protein hPrp8, který je značený proteinem GFP, 

po transfekci připraveným expresním plasmidem obsahující demetylázu JARID1C. Křivka 

JARID1C tedy popisuje mobilitu částice snRNP U5 po demetylaci H3K4me3. Protože se 
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mobilita částice snRNP U5 v HeLa buňkách exprimující protein hPrp8, který je značený 

proteinem GFP a v Hela buňkách exprimující protein hPrp8, který je značený proteinem 

GFP a protein RFP liší, není možné potvrdit vliv demetylace H3K4me3 pro částicí snRNP 

U5. Při statistickém vyhodnocení hodnot imobilních frakcí a dob asociace částic snRNP 

U5 s pre-mRNA, která se označuje jako Koff  pro jednotlivá měření FRAP bylo zjištěno, 

že sledované hodnoty (Tabulka č. 8) se mezi sebou průkazně neliší.  

Tabulka č. 8 Hotnoty imobilních frakcí a Koff (doba asociace částice snRNP s pre-

mRNA) pro částici snRNP U5  

  
imobilní frakce Koff [s

-1
] 

průměr I0,95 průměr I0,95 

kontrola 15,17 
0,65 

0,07 
0,83 

JARID1C 16,22 0,10 

 

Obrázek č. 14 Křivky obnovení fluorescence po „fotovybělení“ pro částici snRNP U5  

Křivka obnovení fluorescence pro částici snRNP U5. Křivka Kontrola je pro HeLa buňky. Křivka mRFP je 

pro HeLa buňky transfekované plasmidem kódujícím protein mRFP. Křivka JARID1C je pro HeLa buňky, 

které byla transfekované plasmided kódujícím demetylázu JARID1C  a H3K4me3 zde byla demetylována. 

Každý bod reprezentuje průměr relativních intenzit fluorescence z 15 individuálních buněk. Body relativní 

intenzit fluorescence byly proloženy přímkou (viz. 3.2.3, str. 30), která sloužila k výpočtu doby vazby mezi 

částicí snRNP U5 a pre-mRNA.  
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5. DISKUZE 

 Histonová modifikace H3K4me3 se nachází v oblasti kolem promotoru aktivně 

přepisovaných genů a její množství koreluje s transkripční aktivitou genů
27

. Pokud je délka 

prvního exonu větší než 500 bp, můžeme na histonu, kolem kterého je obtočená DNA 

kódující exon, nalézt dvě oblasti „bohaté“ na H3K4me3. První odpovídá počátku 

transkripce a druhá 5´-sestřihovému místu. Inhibicí sestřihu pre-mRNA či delecí intronu 

dochází ke snížení hladiny H3K4me3. H3K4me3 je tedy závislá na aktivním sestřihu pre-

mRNA
40

 a ovlivňuje ho nepřímou vazbou částice snRNP U2 prostřednictví 

chromodoménového proteinu CHD1. Použití siRNA proti  CHD1 a ASH2, který je 

součástí metyltransferázového komplexu a tvoří H3K4me3, vedlo ke snížení účinnosti 

sestřihu pro rychle indukovatelný gen IRF1
33

.  

 V bakalářské práci jsem pro demetylaci H3K4me3 použil demetylázu JARID1C. 

Zvýšená exprese této demetylázy v HeLa buňkách vede k celkové demetylaci v těchto 

buňkách. Z tohoto důvodu byl připraven expresní plasmid pcDNA3-mRFP-JARID1C, 

který obsahoval cDNA pro JARID1C a cDNA pro RFP. Protein RFP byl k demetyláze 

JARID1C připojen kvůli kontrole exprese a vnitrobuněčné lokalizace demetylázy 

v transfekovaných buňkách. Demetylace H3K4me3 byla potvrzena pomocí metod Western 

blot a nepřímé imunofluorescence. Snížení hladiny H3K4me3 metodou Western blot 

nebylo úplné (Obrázek č. 10). Důvodem byla malá účinnost transfekce, která se 

pohybovala mezi 10 a 20 %. Ke zlepšení rozlišení hladin H3K4me3 by bylo možné vybrat 

transfekované buňky podle signálu mRFP průtokovou cytometrií a následně provést 

Western blot pouze s transfekovanými buňkami. Místo tohoto postupu jsem se rozhodl 

použít měření pomocí nepřímé imunofluorescence H3K4me3. Při imunofluorescenci byla 

potvrzena demetylace H3K4me3 pro transfekované buňky, kde dochází k expresi 

demetylázy JARID1C (Obrázek č.11). 

 Dále jsem se pokusil zjistit, jak demetylace H3K4me3 ovlivní mobilitu částic 

snRNP. K tomuto účelu jsem použil metodu FRAP, která umožňuje sledovat mobilitu 

částic snRNP  in vitro. Ke sledování mobility částic snRNP, byly použity označené 

proteiny snRNP, které jsou specifické pro jednotlivé snRNA, U2A-LAP pro snRNA U2 a 

hPrp8 pro snRNA U5 a tri-snRNA U4/U6, U5. 

 V HeLa buňkách exprimujících demetylázu JARID1C můžeme pozorovat větší 

moblitu částice snRNP U2 oproti mobiltě částice snRNP U2 v HeLa buňkách bez 
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demetylázy JARID1C (Obrázek č.13). Změna v mobilitě částice snRNP U2 mezi HeLa 

buňkami a HeLa buňkami exprimujícími demetylázu JARID1C nebyla průkazná (Tabulka 

č. 11). Z toho lze usuzovat, že vazba mezi částicí snRNP U2 a H3K4me3 není hlavním 

způsobem,  jak dochází k asociaci U2 snRNP částice s pre-mRNA při tvorbě sestřihového 

komplexu. 

 Ke zjištění, zdali je změna v mobilitě částice snRNP U2 po demetylaci 

H3K4me3 pouze pro částice snRNP U2, či ji můžeme pozorovat i pro jiné snRNP částice, 

byla měřena mobilita pro částici snRNP U5 (Obrázek č. 14). HeLa buňky a HeLa buňky 

exprimující RFP (red fluorescence protein) sloužily ke zjištění mobility částice snRNP U5, 

při stavu kdy je H3K4me3 metylován a sloužily 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

6. ZÁVĚR 

 V bakalářské práci byl připraven expresní plasmid pcDNA3-mRFP-JARID1C, 

který obsahoval cDNA pro demetylázu JARID1C. Byla potvrzena schopnost demetylázy 

JARID1C demetylovat metyly vázané na lysinu 4 histonu 3 (histonové modifikace 

H3K4me3). 

 Výsledky z  měření obnovy fluorescence po „fotovybělení“ (fotorecovery 

after photobleaching, FRAP) pro částici snRNP U2  in vitro neprokázaly změny při tvorbě 

sestřihového komplexu na pre-mRNA po demetylaci H3K4me3 demetylázou JARID1C.  

Histonová modifikace H3K4me3 není zodpovědná za vazbu částice snRNP U2 na 

nascentní pre-mRNA při tvorbě sestřihového komplexu na pre-mRNA.  
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