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Jak je jádro organizováno vzhledem k funkcím a 
procesům, které v něm probíhají?

Funkce jádra
• Uchování a přenos genetické informace

Procesy probíhající v jádře
• Transkripce DNA (syntéza mRNA, tRNA, rRNA)
• Sestřih RNA
• Oprava poškozené DNA 



Velikost genomu 

• Bakterie a viry mají menší genom než eukaryota

• Rostlinné genomy jsou obrovsky variablní



Velikost genomu (C-value) 
se mez organismy velmi liší a není ukazatelem 
komplexty organismu (C-paradox)



Nejmenší genom má Genlisea z čeledi 
bublinatkových Lentibulariaceae

Masožravé rostliny tropických a subtropických oblastí Afriky a J. Ameriky

61 000 000 bp – G. tuberosa, G. Aurea

17.775 genů

- Méně genů multigenních rodin

- Zkrácení mezigenových sekvencí

- Menší délka intronů, ne jejch počet

- Podobně též rody Arabidopsis

1700  000 000 bp – Genlisea violacea

Chromosomy 1-4 um x miniaturní

2n – 16, 32 – polyploidizace





Největší genom Paris japonica, Melanthiaceae , 150 -109 bp

Arabidopsis
135 Mbp
28.000 genů
1. osekvenovaná rostlina, 2000

Rýže
430 Mbp
37.000 genů
1. osekvenovaná obilovina

Pšenice, žito 
14.5 Gbp (4x více  než člověk), asi 108.000 genů
Allopolyploid: předek A, B a D
Homologní chromosomy párují při meiose, mezi předky si 
strukturou chromosomy odpovídají - homeologní
2n = 6x = 42



Genom Arabidopsis

P. Fransz



• 3 ancestralni genomy A, B a D

• 7 chromosomů

• Každý 85% TE elementů



Organizace genomu

Gen: kompletní sekvence nukleové kyseliny nezbytná k syntéze 
funkčního produktu

Produktem mohou být proteiny nebo RNA

Kodující sekvence 
regulační sekvence (promotor, poly-A místa, místa sestřiihu, enhancery)



Kromě genů (gene coding regions) obsahují 
eukaryotické genomy také:

Repetitivní DNA sekvence:

• Jednoduché DNA sekvence

• Mobilní elementy:
DNA transposony

LTR (long terminal repeats) retrotransposony 

Non-LTR transposony: LINE, SINE

Pseudogeny



DNA eukaryot je lineární molekula
násobně (100-106) delší než buňka

Jakým způsobem je DNA v jádře organisována?



DNA je navázaná na proteiny, spolu tvoří 
chromatin

Jádro tvoří asi 10% buněčného objemu, 6-10 um

Interfáze:
Euchromatin – aktivní, rozvolněný
Heterochromatin – „nečinný“, 

konstitutivní, fakultativní
Silencing – při diferenciaci

Mitoza: chromosomy

Jaderná matrix (nukleoplasma) – skelet?

Jaderná obálka + jaderné póry

Vnitřní kompartmentalizace jádra
Kompartmenty bez membrány: jadérko1 μM



Chromatin, chromosomy



http://www.dnalc.org/resources/3d/DNAWrapAdvanced06.html

http://www.dnalc.org/resources/3d/DNAWrapAdvanced06.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/DNAWrapAdvanced06.html




Chromatin lze extrahovat pomocí solí

Extrakce pomocí nízkoiontových solí:
korálky na niti: Linker DNA (nit) + 

nukleosomy (korálky) 

Extrakce pomocí solí s fyziologickou iontovou 
silou: 30 nm chromatinové vlákno 



Nukleosom je základní a funkční jednotka 
chromatinu
• DNA kol oktamerového jádra histonů

• 10 nm, 1 2/3 otáčky

• Histony: rodina malých bazických proteinů, hlavní typy H1, H2A, 
H2B, H3, H4

Shama et al. 2007., Biophys J.
Luger et al. 1997, Nature 



Histone code - zašifrované konce histonů

Modifikace N-koncových částí histonů kontroluje míru 
kondenzace chromatinu a jeho funkci

Nejčastější modifkace: Acetylace, Metylace, Fosforylace



Metylace Lysinu – Aktivace i umlčení transkripce

H3H4me1      ACTIVE, enhancers
H3K4me3      ACTIVE, promoters
H3K36me3    ACTIVE, gene bodies
H3K27me3    REPRESSIVE, temporary (developmental genes, promoters of 
gene rich regions), X chromosome
H3K9me3       REPRESSIVE, permanent, gene poor regions (satelite repeats, 
telomeres, pericentromeres), X chromosome

Acetylace Lysinu – rozvolnění chromatinu, zahájení transkripce
H3K9Ac    ACTIVE
H3K27Ac  ACTIVE
H4K5Ac     ACTIVE



Čtení histonového kódu

Histone acetyltransferáza

Histone deacetyláza

Histone metyltransferáza

Hraniční elementy!

Přenos acetylu
Rozvolnění chromatinu
Transkriúce

Odstranění acetylu

Přenos methylu
Kondenzace chromatinu
Genová represe



Umlčení chromatinu

Chromodoména váže 
metylované oblasti histonů

Chromoshadow doména
váže jinou chromoshadow 
doménu a též HMT Suv39h



Chromatin immunoprecipitation, ChIP

Identifikace DNA vazebních míst pro 

konkrétní proteiny

Mapa interakcí DNA-protein

IN VIVO

ChIP-chip, ChIP-seq



Jak probíhá další sbalování DNA?



Cik-Cak model šroubovice

Woodcock et al. 1984, JCB



Solenoid

Robinson et al. 2006, PNAS



Tekutá podoba chromatinu

• Založená na 10 nm vláknu DNA, významná úloha H1 linker histonu

Maeshima et al. 2016 Curr Opin Gene Biol



FISH: fluorescence in situ hybridisation

Zjišťuje přítomnost a polohu DNA sekvence
na chromosomu. 

Fluorescenční barvička + specificka
sekvence oligonukleotidu.

Naváže se specificky k DNA chromosomu

Používa se při detekci chromosomálních
přestaveb a zlomů, druhové identifikaci, 
expresní profil buněk a tkání. 



Vyšší struktury chromatinu

Nehistonové proteiny – lešení + integrita DNA

SARs/MARs
(Scafold associated regions/Matrix associated regions) -
úseky mezi transkripčně aktivními smyčkami
- pomocí in situ hybridizace FISH
- smyčky 1-4 Mb dlouhé

Insulátory – isolují od sebe jednotlivé transkripční 
jednotky, SARs/MARs mohou fungovat jako insulátory



SMC proteiny

mohou svázat 2 30nm vlákna dohromady
Asociují s chromatinem mezi geny

(structure maintenance of chromosome 
proteins)



Metody založené na 3C 
(chromatin conformation capture)

Sledují  frekvenci, s jakou jsou dva úseky DNA v blízkosti, aby je bylo 
možné kroslinkovat



Replikační domény se s TADs překrývají 

Inzulátory a hraniční elementy oddělují 
TADs

Chromatin organizován ve funkční celky 
– topologicky asociované domény, TADs

Nejvíce  interakcí mezi sebou mají domény blízko u sebe, 
čím dál od sebe tím se dramaticky snižuje 
pravděpodobnost interakce



Rowley and Corces, Curr Opin Cell Biol 2016

Arabidopsis nemá velké TADs i 
přes to že má genom podobně 
velký jako Drosophila

A.t. má více genů – vyšší hustota 
genů ovlivňuje velikost TADs

Rozdíl od ostatních eukaryot: 
Inter-centromerické interakce
Heterochromatin „knot“ 

Rajče, kukuřice
Velké rostlinné genomy vykazují 
TADs uspořádání

Dong et al. 2017



Model vyšších struktur chromatinu založený 
na TADs a tekutém chromatinu



Chromosom

•2 chromatidy spojené centromerou
• telomery
•Pro replikaci musí každý chromosom obsahovat 

origin, centromera, telomery
•U vyšších eukaryot se na centromeře tvoří 

kinetochor
•Po mitose chromosomy dekondensují jen částečně
• Jen velmi malá frakce dekondensuje na 10-30nm 

vlákno
•Chromosomální teritoria



Chromosomální teritoria (CT)

• Jednotlivé chromosomy v jádře zaujímají konkrétní polohu – CT

• Chromocentrum (heterochromatin) organisuje CT

• CT velmi dynamická, mezi buňkami si neodpovídají, nepřekrývají se

Cremer and Cremmer 2001, Nat. Rev. Genet.



Genově bohaté – uvnitř jádra

Genově chudé – na periferii

Lymfocyt člověka Cremer and Cremmer 2001, Nat. Rev. Genet.



Model organisace chromatinu v rámci 
chromosomálních teritorií

Nenáhodná poloha genů uvnitř jádra!!! 



Arabidopsis

Organizace chromosomů 
rostlin s velkým genomem

Heterochromatin
Chromocentrum

Shaw et al. 2002, J. Struct. Biol

Exner and  Hennig 2008, Curr. Opin. Plant Biol.



•Jaderné kompartmenty

•Jaderná periferie

•Jaderný transport





Jadérko – továrna na ribosomy

700 proteinů, 150 sno RNAs, 2 RNP

Tvořeno rDNA několika chromosomů, NOR (nucleolar organizing regions)

Podléhá buněčnému cyklu

FC Fibrilar component: transkribce rDNA
DFC dense fibrilar component, obsahuje protein fibrilarin: rRNA procesing
GC Granular component, storage

Sirri et al. 2008, Histochem. Cell Biol



Arabidopsis nucleoli



Tobacco BY-2 nucleoli



Spector 2006, Cell 

Cajal bodies
coilin

Nuclear speckles
SC35, SF/ASF

Perinucleolar
compartment

PML tělíska
PML

Clastosome

Cleavage body

Stresová tělíska

OPT doména

Paraspeckles

Polycomb



Cajal bodies – Cajalova (čti kahalova) tělíska

Tvořena proteiny a RNA, typický protein coilin
0,3-1 uM, 1-5/jádro
Interchromatinové prostory
Závisí na buněčném cyklu – od G1-G2, v M mizí
Dynamická
Metabolicky aktivní buňky – transkripce
Asocijují s jadérky
Fce:
RNA metabolismus: biogenese a maturace snRNP
Dostavění telomer

Objevil  je Cajal 1903



Nuclear specles (jaderné skvrny, spekle)

Tvořeny proteiny, RNA, 

protein SC35

Nepravidelný tvar, um velké

25-50/jádro

Dynamické

Interchromatinový prostor

Lokalizují do transkripčně aktivních 
míst – souvisí s genovou expresí

Pre-mRNA splicing

Pro změnu je objevil Cajal 1910

HeLa, Spector 2011



Periferie jádra

• Velmi heterogení

• Mikrodomény různé funkce a složení

• Oblasti heterochromatinu, ztišených genů – radiální organisace jádra



Periferie jádra – oblast umlčeného chromatinu

DamID – odhalila lamin 
associated domains (LADs)

LADs: cca 500 kb dlouhé úseky 
DNA, genově chudé

Telomery a subtelomery blízko 
jaderné periferie

Represivní podmínky k expresi 

Permisivní domény – jaderné 
pory





Kind et al. 2013 Cell

Dynamická povaha LADs

Po rozdělení buňky mohou asociovat i s oblastmi kolem jadérka



LINC complex přemosťuje jadernou obálku
linker of nucleoskeleton and cytoskeleton

KASH domain proteins: 
KASH doména cca 30 AA
Váží složky cytoskeletu role při umístění jádra v buňce
Vnější jaderná membrána

SUN domain proteins
SUN doména váže KASHd
Vnitřní jaderná membrána
Nalezeny i u rostlin



Jaderná lamina

• Tvořená proteiny zv. Laminy 

• Těsně pod vnitřní jadernou membránou



Laminy

• ~ 66 kDa

• Laminy typu B – ve všech buňkách

• Laminy typu A – v diferencovaných buňkách



Nuclear envelope structure and function

Starr et al. 2007

Funkce laminy

•Kotví proteiny INM a ONM

•Kotví telomery

•Organisuje chromatin 

•Regulace transkripce, umlčování

•Kotví jaderné póry

•Organisuje cytoskelet 



• 80th - 90th: 

• Jádra cibule

• Imunolokalizace: lamin-like proteiny v jádrech cibule a hrachu

Minguez et al., JCS 1993

Yu et al. Exp. Cell Res. 1999

Anti-chicken lamin in 
onion

McNaulty and Saunders, JCS 1993

Anti-human lamin B in pea

Laminy u rostlin?



Lamin-like proteiny u rostlin: 
NMCP1 alias LINC

Bioinformatika:

• NE lamin-kódující geny, ale:

• NMCP1 z mrkve, LITTLE NUCLEI (LINC) v Arabidopsis

134 kDa protein matrix 

Arabidopsis mutanty

wt linc1 linc2

Dittmer et al. 2007, Plant Cell



Plant lamina

Fiserova et al. (2009), Plant J.



Transport dovnitř a ven z jádra



Jaderné póry
Based on EM observations



Struktura jaderného póru

Cytoplasmatická 
vlákna/fibrily
Centrální část  
Jaderný košíček
Osmičetná symetrie



Nucleoporiny, Nups

30 Nups - 450/NPC

FG-Nups

Devos et al. 2003Alber et al. 2007, Nature



FG-Nups obsahují FG-domény

http://sspatel.googlepages.com/nuclearporecomplex

Tzn. bohaté na Phe a Gly

http://sspatel.googlepages.com/nuclearporecomplex


Transport dovnitř a ven z jádra

Karyoferiny – transport dovnitř a ven
Importiny a exportiny

NLS/NES – lokalizační/exportní signál 
AA sekvence
více typů

Transport vyžaduje energii – v podobě gradientu
RanGTP/GDP: 
RanGTP v jádře x RanGDP v cytoplasmě
Vlastní transport NENÍ spojen s hydrolýzou GTP!
Importiny váží kargo v přítomnosti RanGDP
Importiny uvolňují kargo v přítomnosti RanGTP
Exportiny naopak

Ran – váže se k NPC na cytoplasmatické i jaderné
straně skrze Nup385 (CP) a Nup153 (jádro)



Cyklus RanGTPázy

Katalyzátory Ran

• RanGAP (GTPase-activating protein) 
na CP straně, váže Nup358

• RanGEF (guanine nucleotide exchange 
factor) or RCC1 v nukleoplasmě na 
chromatinu

(Pozn. Nup358 – dokuje RanGDP, 
RanGAP i karyoferiny!)



Nups rostlin

RanGAP u rostlin se váže k jaderné obálce (a ne k jadernému póru jako 
u živočichů) skrze plant-specific WPP doménu

Tamura 2010



Transportní mechanismus?
Jak je udržována permeabilní bariéra?

1.  hydrogel, síto 2. „brush-like“ model - energie



Jaderné póry u rostlin

Identifikace Nups:

• Mutantní rostliny Arabidopsis  - cca 1/3 Nups 

• Proteomika – většina Nups



Plant nuclear pores:
What the mutants tell us?

Mutantní Arabidopsis

• Interakce rostlina-bakterie

• Resistence k patogenům

• Hormonální poruchy (auxin)

• Tolerance k chladu

• Množství vývojových vad

• Defekt mRNA exportu Parry et al. 2006, Plant Cell

Jacob et al. 2007, Plant Physiol



Buňky tabáku, BY-2



Jádra tabákových buněk BY-2 
Skenovací elektronový mikroskop SEM

1 mm 1 mm

Fišerová et al. (2009), Plant J.



Jaderné dělení



Scholey et al. 2003, Nature 

Prophase

Prometaphase

Anaphase A

Metaphase

Anaphase B

Telophase



Guttinger et al. 2009, 
Nat Rev.

vyšší eukaryota

S. cerevisiae

S. pombe

AspergillusDrosophilla
C. elegans

nižšíí eukaryota, houby

rostliny
živočichové



NEBD, nuclear envelope break down

Guttinger et al. 2009,Nat Rev.

HeLa



Sestavení jaderné membrány

Guttinger et al. 2009, Nat. Rev.

HeLa



Poruchy, defekty a vývojové vady

Poškození laminy

• Laminopathie

• Muscle disorders

• Peripheral 
neuropathies

• Progerias

• Tumor progression

• Předčasné stárnutí





Chromatin states

Luong, P. Basic Principles of Genetics, Connexions Web site (2009)

http://cnx.org/content/m26565/1.1/

