
Abstrakt  

 Epigenetika je vědní obor zabývající se studiem dědičných změn fenotypu, které nejsou 

způsobeny změnou v sekvenci DNA. Mezi hlavní epigenetické mechanismy spadá kovalentní 

modifikace DNA, zejména methylace, modifikace histonů a s tím spojená modifikace 

chromatinu, a RNA interference. Tyto mechanismy se mohou uplatnit během řady procesů, od 

transkripce až po translaci. 

 LEDGF/p75, z angl. Lens epithelium-derived growth factor, je všudypřítomný protein 

lidského těla považovaný za transkripční koaktivátor upregulovaný za stresových podmínek. 

Skládá se z několika domén, z nichž na svém N-konci obsahuje PWWP doménu, která je 

schopna vázat di- a trimethylovaný lysin 36 na histonu 3 - tedy epigenetickou značku 

transkripčně aktivního chromatinu. Mezi jeho interakční partnery patří například HIV 

integráza, MLL1-MENIN komplex nebo protein MeCP2. Kratší izoformou tohoto proteinu je 

LEDGF/p52 sdílící s LEDGF/p75 jeho N-koncovou část důležitou pro interakci s DNA  

a chromatinem.  

 MeCP2, z angl. Methyl-CpG-binding protein 2, je rovněž všudypřítomným proteinem 

lidského těla, ovšem s nejvyšší koncentrací v mozku.  Jedná se o transkripční modulátor 

remodelující chromatin, jehož funkcí je proto aktivace nebo represe genu v závislosti na 

molekulárním a buněčném kontextu. Mimo jiné je zapojen v regulaci sestřihu RNA, přičemž 

ovlivňuje sestřih genů glutamátového receptoru zprostředkovávajícího drtivou většinu 

vzrušivých synaptických transmisí v mozku. Mutací MeCP2 je přerušena interakce s proteinem 

LEDGF probíhající v mozku a dále dochází k závažnému neurodevelopmentárnímu 

onemocnění zvané Rettův syndrom postihující přibližně  

1 z 10 000 žen. Je tudíž možné, že LEDGF hraje důležitou roli v patogenezi tohoto onemocnění. 

 V rámci této práce byla provedena heterologní exprese a purifikace vybraných 

délkových variant LEDGF a MeCP2, jenž byly dále použity pro interakční experimenty mezi 

zvolenými proteiny. Pro ověření vzniku vazby mezi jednotlivými proteiny byla nejprve zvolena 

gelová permeační chromatografie a následně NMR spektroskopie, která vznik vazby prokázala.  

Potvrzení interakce mezi proteiny LEDGF a MeCP2 by mohlo přispět k pochopení 

principů Rettova syndromu, a tedy i možnosti návrhu a vývoji léčiva pro toto onemocnění. 
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