
Abstrakt 
DNA podléhá denně až 70 000 různým poškozením, tudíž existence opravných 

mechanismů a enzymů je více než nezbytná. Již známe základní mechanismy několika 

specifických opravných drah, z nichž opravná dráha Fanconiho anémie (FA) je jedna  

z nejméně prozkoumaných. FA je vzácná autosomálně recesivní porucha charakterizovaná 

selháním kostní dřeně, vývojovými defekty, genomickou nestabilitou a predispozicí k akutní 

myeloidní leukémii a vzniku nádorů. Primární diagnóza FA je přecitlivělost na činidla 

způsobující meziřetězcové kovalentní spojení DNA v důsledku deaktivace jednoho  

z 21 genů, tzv. genů FANC (z angl. FA complementation group), z opravné dráhy FA. 

Molekulárním defektem ve FA je narušená oprava meziřetězcových kovalentních spojení 

DNA. Tato spojení jsou vysoce cytotoxická a inhibují proces replikace a transkripce DNA. 

Rozhodujícím krokem v opravné dráze FA, který iniciuje opravu meziřetězcových spojení 

DNA, je monoubiquitinylace FANCD2. Ubiquitinylovaný FANCD2 je základem pro svolání 

dalších proteinů participujících v opravné dráze FA. Ubiquitin je aktivován pomocí ubiquitin-

aktivujícího enzymu UBA1 a přenesen prostřednictvím ubiquitin-konjugujícího enzymu 

UBE2T na FANCD2 multipodjednotkovou E3-ligasou (nukleární komplex FA). Existuje až 11 

různých proteinů, které tvoří nukleární komplex FA, z nichž nejdůležitější jsou FANCB, 

FAAP100 a FANCL. Nicméně minimálním systémem pro správnou monoubiquitinylaci 

FANCD2 in vitro je ubiquitin, UBA1, UBE2T, FANCL a DNA.  

Tato práce se zabývá molekulární architekturou a faktory regulující ubiquitinylaci  

a tím celou opravnou dráhu FA. Hlavním úkolem byla příprava a charakterizace konstruktu a 

mutantních variant UBE2T a FANCL a vlastní studium mechanismu přenosu ubiquitinu přes 

E3-ligasu na substrát, FANCD2. Byl vyroben kovalentní komplex UBE2T s ubiquitinem. Pro 

zkoumání molekulárních mechanismů monoubiquitinylace FANCD2 byly připraveny varianty 

konstruktů různých domén FANCL. Ty byly exprimovány, purifikovány a byla testována jejich 

enzymová aktivita a vazebné vlastnosti s proteinovým komplexem Ub-UBE2T. Dále byly 

připraveny různé mutantní varianty UBE2T a jejich aktivita byla testována přes 

monoubiquitinylaci FANCD2 pro lepší pochopení strukturního přeskupení UBE2T v rámci 

dosažení jeho aktivity a pro budoucí strukturní analýzy. 
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