
ABSTRAKT (ČESKÝ) 

Fosfoinozitidy jsou negativně nabité fosfolipidy s inositolovou hlavičkou, která může být 

fosforylovaná. Fosforylací inositolu vzniká sedm různě fosforylovaných forem fosfoinozitidů, 

které mohou být mono-, bis- nebo tris-fosforylované. Role cytoplasmatických fosfoinozitidů byly 

popsané v regulaci dynamiky buněčných membrán a cytoskeletu, v transportu membránových 

váčků, v funkci iontových kanálů a transportérů a produkci druhých poslů. Jaderné fosfoinozitidy 

se podílejí na posttranskripčních úpravách a exportu pre-mRNA, DNA transkripci a remodelování 

chromatinu. Zatímco cytoplasmatické funkce jsou dobře popsané, molekulární mechanizmy 

jaderných fosfoinozitidů v těchto jaderných procesech nebyly doposud dostatečně prozkoumány. 

V této práci jsme si kladli za cíl popsat lokalizaci fosfoinozitidů v jednotlivých funkčních 

kompartmentech jádra, což nám napomůže objasnit zapojení fosfoinozitidů do jaderných procesů. 

Dále jsme se zaměřili na identifikaci jaderných fosfoinozitidů zapojených do regulace genové 

exprese a objasnení detailního mechanismu interakce PI(4,5)P2 a PHF8 v regulaci transkripce 

ribozomálních genů.  

Dvěma nezávislými metodami jsme popsali lokalizaci fosfoinozitidů na jaderné 

membráně, v jaderných škvrnách, nukleoplasmě a jadérku. Tato rozšířená jaderná lokalizace 

naznačuje a i potvrzuje jejich zapojení do procesů jako signalizace a tvorba sekundárních poslů, 

přepis a sestřih genů.  

Známý PI(4,5)P2 vazebným proteinem zapojeným do regulace transkripce je aktin, který 

může být v buňce přítomný ve dvou formách, a to monomerní a fibrilární. Avšak přítomnost 

fibrilárního aktinu v jádře prozatím není dobře popsaná. V této práci ukazujeme, že aktin v 

buňěčném jádře tvoří vlákna, která kolokalizují se známými aktin vazobnými proteiny, jako je 

kofilín a aktín příbuzný protein 3 (Arp3). Tvorba aktinových vláken v jádře zvýšuje transkripci v 

S fázi buněčného cyklu a na druhé straně snižuje buněčnou proliferaci a způsobuje aberantní 

mitózu. 

Navíc zde popisujeme přímou interakci mezi PI(4,5)P2 a lyzín-specifickou histon 

demetylázou PHF8, která demetyluje H3K9me2/1, H3K27me2 a H4K20me1. Přes tuto interakci 

PI(4,5)P2 snižuje PHF8 aktivitu jako aktivátora transkripce ribozomálních genů. Proto je 

PI(4,5)P2 důležitým regulátorem genové exprese ribosomálních genů na epigenetické úrovni.  

Využitím modelu Caenorhabditis elegans jsme ukázali, že samotný PI(4,5)P2 je důležitá 

molekula zapojená do různých jaderných procesů, jako je, párování chromozomů, apoptóza 

způsobená poškozením DNA nebo stav chromatinu v zárodečných buňkách. 

 


