
ABSTRAKT 

Lidský genom neustále podléhá vlivům vnějšího a vnitřního prostředí, které přímo či nepřímo poškozují 

DNA a mohou dále narušovat buněčné procesy, mimo jiné i metabolismus RNA. Buňky však disponují 

řadou mechanismů, jak tato DNA poškození rychle opravit, což zdůrazňuje význam integrity a stability 

genomu. Chybná oprava DNA a poruchy v metabolism RNA mohou vést k degeneraci neuronů, 

predispozici k rakovině a zvýšenému výskytu dědičných genetických onemocnění.  

Mutace v proteinu BRAT1 (s BRCA1 asociovaný ATM aktivátor-1) způsobují neurologická 

onemocnění, která se projevují různě závažnými klinickými fenotypy. Tato heterogenita sahá od 

těžkého průběhu, který se projevuje mikrocefalií, hypertonií, epilepsií, záchvaty a brzkým úmrtím 

jedince, zpravidla do dvou let od narození. Naopak mírnější forma BRAT1-asociovaného onemocnění 

je charakterizována převážně cerebelární atrofií a ataxií. Některé studie naznačují možnou úlohu 

proteinu BRAT1 během oprav dvojřetězcových zlomů DNA, a to zejména prostřednictvím jeho účasti 

při aktivaci ATM kinázy. Dosud však není jasné, jakým způsobem mutace v genu BRAT1 přispívá k 

degeneraci neuronů. V rámci tohoto projektu jsme se tudíž zaměřili na studium role BRAT1 v buňkách 

pacientů, kteří vykazují degeneraci neuronů způsobenou homozygotní missense c.185T>A 

(p.Val62Glu) mutací v genu BRAT1, která navíc významně snižuje hladinu studovaného proteinu. Naše 

výsledky u těchto pacientů překvapivě neprokázaly žádný defekt aktivace ATM kinázy ani oprav 

dvojvláknových zlomů DNA. Odhalili jsme však velmi silnou interakci proteinu BRAT1 s heterodimerem 

INTS9/INTS11, který nese endonukleázovou aktivitu Integrator komplexu a je nezbytný pro jeho 

správné fungování. Tento komplex se podílí na štěpení 3‘konce celé řady nekódujících RNA, a je 

důležitý pro tzv. předčasné ukončení transkripce protein-kódujících mRNA. Naše výsledky potvrzují, že 

interakce proteinu BRAT1 s Integrator komplexem je významná pro štěpení a maturaci všech výše 

zmíněných RNA a narušení tohoto procesu může vést k neurologickým onemocněním. Protein BRAT1 

by tak mohl být jedním z faktorů, který se podílí na funkčním propojení úprav RNA, oprav poškozené 

DNA a stability genomu. 
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