
Náš genetický materiál je neustále vystavován působení mnoha faktorů a procesů, 
které představují enormní hrozbu pro naši schopnost přenášet genetickou informaci 
potomkům i pro naše vlastní přežití. Buňky mají mnoho mechanismů schopných 
detekovat a opravovat poškozenou DNA, souborně označovaných jako buněčná 
odpověď na poškození DNA (DDR). Aby došlo k optimalizaci oprav poškozené DNA 
a k potlačení jejích změn během normálních buněčných procesů,  musí být DDR 
striktně regulována v čase i prostoru. Defekty v opravě DNA vedou ke genomové 
nestabilitě a v konečném důsledku až k rozvoji nádorových a neurodegenerativních 
onemocnění. 

Tato práce je kompilací výsledků čtyř projektů zaměřených na molekulární 
mechanismy buněčné odpovědi na poškození DNA a vytváření multiproteinových 
signalizačních a opravných komplexů v místech poškození DNA. 

Identifikovali jsme protein NUP153, který je součástí jaderného póru, jako nový 
faktor nezbytný pro jaderný import proteinu 53BP1 a buněčnou odpověd na 
poškození DNA. Ukázali jsme, že potlačení exprese NUP153 brání akumulaci 
proteinu 53BP1 v jádře nově utvářených dceřinných buňek, což vede k omezení 
akumulace proteinu 53BP1 v místech poškozené DNA indukovaných ionizujícím 
zářením, ke zpomalení oprav poškozené DNA, ke zvýšení citlivosti buněk k 
ionizujícímu záření a ke zhoršení poškození DNA způsobeného replikačním stresem. 

Dále jsme identifikovali ubikvitin aktivující enzym UBA1 jakožto apikální E1 enzym 
nezbytný pro odpověď lidských buněk na ozáření a replikační stres. Ukázali jsme, že 
utváření konjugátů ubikvitinu v místech poškozené DNA závisí na proteinu UBA1 a 
jeho aktivitě. Potlačení exprese proteinu UBA1 zabrání akumulaci proteinů 53BP1 a 
BRCA1 v místech poškozené DNA indukovaných ionizujícím zářením. 

V další práci jsme doložili, že jak normální, tak i nádorové buňky vystavené působení 
bakteriálního toxinu aktivují buněčnou odpověď na poškození DNA a vykazují 
charakteristické příznaky buněčného stárnutí, tzv. senescence. Naše data tak 
přidávají bakteriální intoxikaci mezi již dobře ustanovené patofyziologické faktory 
schopné vyvolat buněčnou senescenci. 

V poslední předkládané práci jsme dokumentovali rozdílnou aktivaci buněčné 
odpovědi na poškození DNA a vytváření heterochromatinu v rozdílných buněčných 
typech a nádorových stádiích u testikulárních tkání a ve všech hlavních fázích 
patogeneze rakoviny testikulárních zárodečných buněk. 



V souhrnu naše publikace popisují nové molekulární mechanismy buněčné odpovědi 
na poškození DNA a udržování genomové integrity a také dokumentují 
patofyziologický význam DDR. 


