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Abstrakt 
 Deoxyribonukleotidová kyselina (DNA) je nositelkou genetické informace. Její 

integrita je jednou ze základních podmínek života buňky. DNA je nepřetržitě vystavena 

působení negativních faktorů narušujících strukturu DNA. Mezi takovéto faktory patří jak 

vnitřní (endogenní) faktory, tak faktory vnějšího prostředí (exogenní). Většina vzniklých 

poškození genomové DNA je opravena pomocí reparačních mechanismů buňky, které 

specificky rozeznávají a opravují jednotlivé typy poškození DNA. Mezi hlavní mechanizmy 

reparace DNA řadíme reparaci chybného párování (mismatch repair, MMR), excizní reparaci 

bází (base excision repair, BER), excizní reparaci nukleotidů (nucleotide excision repair, 

NER), homologní rekombinaci (homologous recombination, HR) a nehomologní spojování 

konců (non-homologous end joining, NHEJ). Narušení DNA reparačních drah a následná 

kumulace vzniklých mutací vede k rozvoji genomové nestability. Narušením stability genomu 

může docházet k chromozovým aberacím, inaktivaci tumor supresorových genů a aktivaci 

onkogenů, způsobující nádorovou transformaci postižené buňky.  

 Cílem této práce je shrnout informace o základních buněčných mechanismech 

reparace DNA a jejich vrozených poruchách, které jsou příčinou vzniku řady syndromů 

jejichž součástí je i zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění.  

 

Klí čová slova: reparace DNA, reparace chybného párování, excizní reparace bází, 

nukleotidové excizní reparace, homologní rekombinace, nehomologní spojování konců, 

tumorogeneze, nádorová predispozice 
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Abstract 
Deoxyribonucleic acid (DNA) is a carrier of genetic information. DNA integrity 

belongs to the basic requirement necessary for the life of cells. Genomic DNA is exposed to 

numerous negative factors affecting its integrity throughout the netire life of the cell. These 

factors include both endogenous processes as well as exogenous environmental factors. The 

vast majority of the genomic DNA insults and repaired by DNA repair mechanisms of cells, 

which specifically recognize and repair the different types of DNA damage. The main 

mechanisms of DNA repair represent mismatch repair (MMR), base excision repair (BER), 

nucleotide excision repair (NER), homologous recombination (HR) and non-homologous end 

joining (NHEJ). Defects of the DNA repair pathways and subsequent accumulation of 

mutations leads to development of genomic instability. Disruption of genomic stability may 

result in development of chromosomal aberrations, inactivation of tumor suppressor genes 

and activation of oncogenes, causing malignant transformation of affected cells. 

The aim of this work is to summarize an information about the cellular DNA repair 

mechanisms and their inherited disorders which cause a number of syndromes involving an 

increased risk of cancer. 

 

Key words: DNA repair, mismatch repair, base excision repair, nucleotide excision repair, 

homologous recombination, non-homologous end joining, tumorigenesis, tumor susceptibility 
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1 Seznam zkratek 

Zkratka - Plný název 
5'dRP - 5' deoxyribose-5-phosphate 
6-4PPs - (6-4) photoproducts 
AML - Acute myeloid leukemia 
AP - Apuridine, Apyrimidine 
AT - Ataxia telangiectasia 
ATR - Ataxia-telangiectasia and RAD3-related 
ATRIP - ATR-interacting protein 
BER - Base excision repair 
BARD1 - BRCA1-associated RING domain 1 
BRCA1/2 - Breast cancer susceptibility protein type 1/2 
BRIP1 - BRCA1-interacting protein 1 
BS (BLM) - Bloom syndrome 
CHK1/2 - Cell cycle checkpoint kinase 1/2 proteiny 
CPDs - Cyclobutan pyrimidine dimers 
CS - Cockayne syndrom 
CSA/B - Cockayne syndrom group A/B 
DDB1/2 - Damage-specific DNA binding protein 1/2 
DNA - Deoxyribonucleic acid 
DNA-PK cs - DNA-dependent protein kinase catalytic subunit 
DSBR - Double strand break reapir 
DSBs - Double strand breaks 
ERCC1 -  Excision repair cross-complementation rodent repair deficiency, 

complementation group 1 
EXO1 - Exonuclease 1 
FA - Fanconi anemia 
FANCD1/2 - Fanconi anemia complementation group D 1/2 
FANCJ - Fanconi anemia complementation group J 
FAP - Familial adenomatous polyposis 
FEN1 - Flap structure-specific endonuclease 1 
GG-NER (GGR)  Global genomic nucleotide excision repair 
HNPCC - Hereditary non-polyposis colorectal cancer 
HR - Homologous recombination 
HRD - Homologous recombination deficiency 
IARC - International Agency for Research on Cancer 
ID4 - Inhibitor of DNA-binding protein 4 
Lig - Ligase 
MAP - MUTYH-associated polyposis 
MLH1 - MutL homolog 1 
MMR - Multiple mishmatch repair 
MRE11 - Meiotic recombination 11 
MRN - MRE11-Rad50-NBS1 complex 
MSH2/3/6 - MutS homolog 2/3/6 
MUTYH - MutY homolog (E.coli) 
NBS1 - Nijmegen breakage syndrom gene 1 
NER - Nucleotide excision repair 
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NHEJ - Non-homologous end joining 
p53 - Tumor suppressor protein 53 
PALB2 - Partner and localizer of BRCA2 alias FANCN 
PARP - Poly (ADP-riboseú polymerase 
PCNA - Prolifarating cell nuclear antigen 
PIP3  Phosphatidylinositol-(3, 4, 5)-triphosphate 
PMS2 - Postmeiotic segregation increased 2 
Polδ/ε - DNA Polymerase δ/ε 
RECQL2/3/4 - RecQ-helicase like protein 2/3/4 
RF - Replication fork 
RFC - Replication factor C 
RING - Realy interesting new gene 
RNA - Ribonucleic acid 
RNAPII - RNA polymerase II 
ROS - Reactive oxygen species 
RPA - Replication protein A 
SSBs - Single strand breaks  
ssDNA - Single strand deoxyribonucleic acid 
TC-NER (TCR) - Trancription coupled nucleotide excision repair 
TFIIH/S - Transcription factor IIH/S 
USP1 - Ubiquitin specific peptidase 1 
UVA/B - Ultraviolet radiation A/B 
WRN - Werner syndrome 
XP - Xeroderma pigmentosum 
XPA-G - Xeroderma pigmentosum complementation group A-G 
XRCC1/2/3/4/5/6 - X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster   

cells 1/2/3/4/5/6 
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2 Úvod 

 
V průběhu celého života jedince dochází k poškozování DNA v jeho buňkách. Většina 

poškození je však opravena pomocí buněčných reparačních mechanismů. Poškození DNA, 

které může vznikat působením vnitřních faktorů nebo faktorů vnějšího prostředí, má za 

následek vznik mutací. Tyto mutace můžeme rozdělit na mutace somatické a zárodečné. 

Důsledkem somatických mutací může být takové poškození, které je dále neslučitelné 

s životaschopností postižené buňky, jež je následně usmrcena prostřednictvím indukce 

apoptózy. Kumulace alterací v somatických buňkách v průběhu života může vést k poškození 

genů kódujících proteiny regulující základní buněčné pochody zodpovědné za regulaci 

tkáňové homeostázy. Tyto pochody zahrnují především regulaci buněčného cyklu, apoptózy a 

reparaci genomové DNA. Alterace DNA způsobující aktivaci genů kódujících proteiny 

zodpovědné za pozitivní regulaci buněčného cyklu a negativní regulaci apoptózy (onkogenů) 

a naopak, inaktivaci genů kódujících negativní regulační faktory těchto procesů (tumor 

supresorových genů) se kriticky podílejí na nádorové transformaci. Ta by však nebyla možná 

bez současného vyřazení přesně řízených cest reparace DNA. Jejich deregulací totiž dochází 

k toleranci následných genetických aberací, které umožňuji vznik nádorově transformovaných 

buněk. DNA reparační pochody tak tvoří významnou bariéru onkogenní transformace 

(shrnuto v (Halazonetis, Gorgoulis, & Bartek, 2008)). 

Zárodečné mutace, které původně vznikly v germinálních buňkách, jsou na rozdíl od 

somatických mutací přenášeny z generace na generaci. S ohledem na nádorová onemocnění a 

dědičné predispozice k jejich vzniku je důležité nalézt a charakterizovat zárodečné mutace 

v tumor supresorových genech, které mohou významně zvyšovat riziko vzniku nádorových 

onemocnění u jejich nosičů. Četné údaje dokládající skutečnost, že nádorové predispoziční 

alterace velmi často poškozují jednu z alel genů kódujících proteiny, které se podílejí na 

opravách genomové DNA, ukazuje na zásadní důležitost těchto mechanizmů v kancerogenezi. 
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3 Příčiny vedoucí k poškození DNA 

DNA je nositelkou dědičné informace. Její integrita je základní podmínkou pro život 

buňky. Vlivem mnoha faktorů dochází k poškozování DNA, čímž může být následně 

narušena její integrita. K poškození DNA může dojít buď endogenně, zejména při replikaci 

DNA, nebo působením chemických, fyzikálních či biologických faktorů vnějšího prostředí. 

Poruchy genomové DNA zahrnují její kvalitativní a kvantitativní změny reprezentované 

kovalentními modifikacemi jednotlivých bazí a nukleotidů polynukleotidového řetězce, jeho 

jedno či dvouřetězcová přerušení až po duplikace, ztráty a translokace rozsáhlých  úseků 

chromozómů.  

 

3.1 Endogenní p říčiny poškození DNA 

Jednou z endogenních příčin poškození DNA jsou chyby vzniklé v průběhu replikace 

zařazením nesprávné dusíkaté báze do nově vznikajícího řetězce DNA. Syntézu nového 

vlákna DNA zajišťuje DNA-dependentní DNA polymeráza (Pol δ nebo Pol ε), který nejen 

připojuje nové nukleotidy na 3' konec vznikajícího vlákna DNA, ale také kontroluje správné 

zařazení předešlého nukleotidu podle komplementarity bází. Pokud DNA polymeráza rozezná 

chybně zařazenou bázi, svou 3'-5' exonukleázovou aktivitou tuto bázi odstraní a nahradí ji 

správnou komplementární bází. Tato „proofreading“ aktivita DNA polymerázy není však 

zcela bezchybná, chyby vznikají s četností 1/106-8 (Kunkel, 2004).  

Replikace je komplexní proces, jehož plynulý průběh je zajištěn souhrou velkého 

množství proteinů. Mutace genů kódujících důležité proteiny replikace DNA jsou obvykle 

neslučitelné s životem postižené buňky. K poruchám replikace dochází v důsledku funkčních 

poruch proteinových komplexů replikačního aparátu nebo při poškození DNA na 

templátovém vlákně, které fyzicky brání postupu replikační vidlice (RF – replication fork). 

Zastavení procesu replikace a rozpad replikačního aparátu způsobuje často vznik zlomů a 

přerušení jednoho či obou vláken molekuly DNA. Poruchy genů kódujících proteiny, které se 

podílejí na postreplikačních opravách DNA mohou vést k narušení tohoto procesu, ke vzniku 

závažných alterací DNA a tím k nestabilitě genomu.  

Další endogenní příčinou poškození DNA je působení produktů intracelulárního 

metabolismu. Mezi takováto poškození patří například poruchy DNA vlivem reaktivních 

kyslíkových forem (reactive oxygen species, ROS), které vznikají v celé řadě endogenních 
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metabolických procesů. Dalším příkladem je alkylace (zejména methylace) a hydrolýza bází 

(zejména deaminace a depurinace), ke kterým může docházet jak spontánně, tak i vlivem 

exogenních faktorů. 

 

3.2 Exogenní p říčiny poškození DNA 

Kromě endogenních inzultů může být genomová DNA poškozena i řadou exogenních 

faktorů, mezi které patří faktory fyzikální, chemické a biologické.  

 

3.2.1 Fyzikální faktory  

Mezi nejvýznamnější fyzikální faktory, jejichž působení může zapříčinit poškození 

genomové DNA patří ultrafialové a ionizující záření. 

Ultrafialové záření (UV) je jedním z nejčastějších příčin poškození DNA. Zemskou 

atmosférou prochází jen dlouhovlnné UVA a střednovlnné UVB záření, jelikož krátkovlnné 

UVC záření je absorbováno ozonovou vrstvou a na zemský povrch téměř nedopadá. UV 

záření neproniká hluboko do těla organismů, poškozuje tedy povrchové části těla vystavené 

slunečnímu záření. UV záření je absorbováno mnoha organickými sloučeninami, zejména 

purinovými a pyrimidinovými bázemi obsaženými v DNA. Vlivem UV záření dochází k 

poškození DNA především vznikem dimerů pyrimidinů (hlavně thyminových dimerů). Tyto 

změny DNA narušují strukturu dvoušroubovice, čímž znemožňují postup DNA polymerázy 

po templátovém vlákně, a tudíž zabraňují replikaci poškozené části DNA.  

Působení ionizujícího záření je další možnou příčinou poškození DNA. Toto 

vysokoenergetické záření může poškozovat DNA přímo, nebo nepřímo. Přímým působením 

ionizujícího záření dochází k pohlcení kvanta energie ozářenými molekulami a k excitaci 

elektronů těchto molekul, čímž vznikají vysoce reaktivní kladně nabité části molekul, které se 

velmi ochotně účastní chemických reakcí (shrnuto v (Nikjoo, Neill, Wilson, & Goodhead, 

2001)). Podstatou nepřímého působení ionizujícího záření je vznik volných radikálů, jako jsou 

například reaktivní formy kyslíku. Tyto volné radikály mohou oxidovat báze DNA a tím 

narušit strukturu DNA. 
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3.2.2 Poškození chemickými vlivy a karcinogeny  

Chemické látky, které mohou způsobit poškození DNA a tím se podílet na vzniku 

nádorového onemocnění, se nazývají karcinogeny. Tyto látky chemicky narušují strukturu 

DNA, což může mít za následek rozvoj genomové nestability. Mezinárodní agentura pro 

výzkum rakoviny (IARC) vede oficiální databázi karcinogenů, kde jsou karcinogeny 

rozděleny do kategorií podle míry karcinogenity (Tab. 1) 

(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf). 

 

Tabulka 1: Rozdělení látek podle míry karcinogenity v databázi IARC. 

číslo skupiny míra karcinogenity počet látek v databázi 

skupina 1 prokázaný karcinogen pro člověka 107 

skupina 2A pravděpodobně karcinogenní pro člověka 63 

skupina 2B podezřelý karcinogen pro člověka 271 

skupina 3 neklasifikován jako karcinogenní pro člověka 509 

skupina 4 pravděpodobně není karcinogenní pro člověka 1 

 

 Vedle karcinogenů existují také látky, které obvykle samy o sobě nejsou schopné 

vyvolat nádorovou transformaci, ale jejich působení podporuje účinky karcinogenních látek. 

Příkladem těchto látek, nazývaných kokarcinogeny, může být arsenid sodný, který v nízkých 

koncentracích není karcinogenní, ale pokud působí současně s UV zářením, podporuje jeho 

karcinogenní účinky. Některé kokarcinogeny mohou mít samy o sobě antikarcinogenní 

účinky, zatímco v kombinaci s karcinogenní látkou mohou působit na buňky negativně.  

Příkladem poškození DNA vlivem působením škodlivých chemických látek, které se 

v buňkách běžně nevyskytují, je deaminace bází. Dochází k ní například působením kyseliny 

dusité a dusitanů v kyselém prostředí. Například deaminací cytozinu vzniká uracil, deaminací 

minoritní báze 5-methylcytozinu vzniká thymin a deaminací adeninu vzniká hypoxantin. 

Vzniklé modifikované sloučeniny párují s jinými komplementárními bázemi než původní 

báze, čímž dochází k mutacím.  

Dalším častým poškozením DNA je depurinace nukleotidů. K depurinaci může 

docházet spontánně nebo působením exogenních faktorů – alkylačních činidel. Na dusík, 

který je součástí pětičlenného kruhu purinu, se připojí alkylový radikál, čímž se přeruší N-

glykosidová vazba mezi bází a deoxyribózou. Takto vzniklé apurinické místo je často 

nahrazeno náhodnou bází, ve většině případů adeninem.  
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 Další chemické látky, které mohou poškodit DNA, jsou interkalační činidla . Tyto 

látky mají planární strukturu své molekuly, tudíž se mohou zařazovat mezi jednotlivé báze 

DNA, kde se vážou nekovalentní vazbou. Začleněním takovéto sloučeniny dochází k narušení 

struktury DNA a ke vzniku posunových mutací. 

  V neposlední řadě mezi látky poškozující DNA patří analogy bází. Tyto látky svojí 

strukturou připomínají jednotlivé báze, tudíž mohou být inkorporovány v průběhu replikace 

do nově vznikajícího vlákna DNA. Jelikož však nepárují s jednotlivými bázemi přesně, 

narušují strukturu molekuly DNA. Tyto látky mají důležitý význam například 

v experimentální cílené mutagenezi, která významně přispívá ke studiu funkce jednotlivých 

genů. Příkladem těchto látek může být 5-bromouracil a 2-aminopurin. V léčbě onkologických 

onemocnění se analogy bází používají jako účinná chemoterapeutika (např. 5-fluorouracil). 

 

3.2.3 Poškození DNA vlivem p ůsobení vir ů 

Viry jsou nebuněčné organismy, z nichž některé mohou také zapříčinit vznik 

nádorového onemocnění u člověka. Jde o zástupce jak RNA, tak DNA virů, kteří mají 

mechanismy potřebné k inkorporaci své genetické informace do genomu hostitelské buňky. 

Nádorová onemocnění se vyvíjejí jen u některých jedinců napadených příslušným virem 

v závislosti na stavu imunity jedince a dalších faktorech (Einstein et al., 2009). Příkladem virů 

způsobujících nádorová onemocnění je virus hepatitidy B, virus hepatitidy C, Epstein-Barr 

virus a lidský papillomavirus, způsobující rakovinu děložního čípku (shrnuto v (Bosch, 

Lorincz, Muñoz, Meijer, & Shah, 2002), proti kterému již bylo vyvinuto účinné očkování. 
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4 Reparace DNA 

Reparační mechanismy opravující poškození v genomové DNA se vyskytují jak u 

prokaryotních, tak u eukaryotních buněk, a jsou pro život buňky nezbytné. Oprava DNA je 

také spjata s buněčným cyklem, protože zajištění předání nepoškozené genetické informace 

do dceřiných buněk je klíčové pro správné rozdělení buňky. Jednotlivé fáze buněčného cyklu: 

G1, S, G2, i M fáze mají své kontrolní body, které jsou aktivovány při detekci poškození DNA 

a následné reparační procesy vedou k opravě tohoto poškození. Pokud je však některý z těchto 

procesů narušen, může dojít k akumulaci mutací DNA v genomu.  

Proces reparace DNA zahrnuje opravu chybně zařazených bází při replikaci, excizi 

modifikovaných bází a následné zařazení nukleotidu s nepoškozenou bází, opravu 

jednořetězcových a dvouřetězcových zlomů DNA a odstranění chemických aduktů z vlákna 

DNA, které by mohly narušit proces replikace či transkripce DNA. 

 

4.1 Reparace chybného párování (Mismatch repair)  

Mismatch repair (MMR) je proces reparace DNA, který má za úkol opravovat 

poškození DNA vzniklá v důsledku chybného párování nukleotidů, nejčastěji při replikaci, 

kdy inkorporace nekomplementárního nukleotidu není opravena endogenní 3’-5’ 

exonukleázovou aktivitou DNA-dependentní DNA polymerázy δ. MMR neopravuje pouze 

chybně zařazené nukleotidy, ale je schopný opravit i inzerce a delece v délce několika 

nukleotidů. V neposlední řadě je úkolem MMR odstraňovat chemicky modifikované báze, 

které vznikají buď spontánně nebo působením rozličných chemických látek.  

Průběh MMR se dá rozdělit do několika kroků (Obr. 1). Prvním z nich je rozpoznání 

poškození na vlákně DNA. K tomu je určen tzv. MutSα komplex, který se skládá ze dvou 

proteinů: (1) MSH2 (Fishel et al., 1993;  a (2) MSH6 (někdy nazývaný GT-binding protein) 

(Palombo et al., 1996). Tento komplex slouží k rozpoznávání chybně zařazených bází, inzercí 

i delecí (Umart et al., 1994). Dalším komplexem, který může mít funkci rozpoznávání 

poškození DNA, je tzv, MutSâ komplex (Palombo et al., 1996). Ten je složen také ze dvou 

proteinů: (1) MSH2 a (2) MSH3 a je schopný rozeznat pouze inzerční a deleční poškození 

DNA (Genschel et al., 1998). 
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Obrázek 1: Schéma mechanismu MMR reparace. Pomocí MutSα (MSH2-MSH6) je poškození 

rozpoznáno, následně je navázán MutLα (MLH1-PMS2) a vzniká proteinový komplex. Protein EXO1 

s exonukleázovou aktivitou odstraní část jednoho vlákna DNA a DNA polymeráza Pol δ vytvoří za 

pomoci dalších proteinů nové vlákno. (Převzato z Christmann, Tomicic, Roos, & Kaina, 2003). 

 

 

 

Po rozpoznání příslušného poškození DNA je nutné, aby proteiny od sebe odlišily 

rodičovské a dceřiné vlákno DNA. Stále není zcela jasné, jakými mechanismy je toto 

zajištěno. Jednou z možností je rozlišení na základě přítomnosti jednořetězcových zlomů 

(single-strand breaks, SSB), které vznikají na dceřiném vlákně při replikaci (Thomas, Roberts, 

& Kunkels, 1991). 

Druhým proteinovým komplexem účastnícím se reparace DNA pomocí MMR, je 

MutLα. Tento heterodimerní komplex se skládá z proteinů MLH1 a PMS2 (Modrich, 1995). 

MutLα se naváže na DNA v místě poškození a vytvoří s MutSα komplex, který umožní další 

pokračování reparace. 

Po navázání všech výše zmíněných proteinů a vytvoření proteinového komplexu 

MutSα-MutLα dochází k odstranění části jednoho vlákna pomocí exonukleázy EXO1 a na 

vzniklou část ssDNA se naváží proteiny RPA, které jej chrání proti degradaci. DNA 

polymeráza Pol δ nasyntetizuje za pomoci dalších proteinů nové vlákno DNA. Jedním 

z proteinů napomáhajících polymeráze Pol δ je PCNA (Proliferating cell nuclear antigen), 

který zvyšuje její procesivitu.  
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4.1.1 Mutace gen ů kódujících proteiny MMR 

Nejznámějším syndromem spojeným s poruchami MMR systému je HNPCC syndrom 

(Hereditary non-polyposis colorectal cancer; jinak také nazývaný Lynchův syndrom), který je 

charakterizován autozomálně dominatním typem dědičnosti (shrnuto v (Dunlop et al., 1997)). 

U lidí s tímto syndromem je vysoké riziko kolorektálního karcinomu, který se nejčastěji 

objevuje mezi 40. a 50. rokem života. Dále se však mohou objevit i další maligní nádory, 

například nádory endometria, ovaria nebo žaludku. Zatím bylo popsáno více než 240 mutací 

spojených s HNPCC z toho přibližně 60% těchto mutací je v genu hMLH1 a přibližně 35% 

těchto mutací je v genu hMSH2 (Peltoma, 1997). Ostatní případy jsou způsobeny mutacemi 

v dalších MMR genech (PMS2, MSH6). Buňky, které jsou mutantní v některém z těchto 

genů, vykazují vysokou mikrosatelitová nestabilitu (MSI) a celkovou poruchu reparace špatně 

zařazených bází. (Ews & Kolodner, 1995). 

 

4.2 Excizní reparace bází (Base Excision Repair)  

Base excision repair (BER) je dalším reparačním mechanismem buňky, který má za 

úkol odstranění poškozených a různě modifikovaných bází DNA a jejich následné nahrazení 

správným nukleotidem s nepoškozenou bází.  

Prvním enzymem reparační dráhy BER, je DNA glykosyláza. Tento enzym nejprve 

rozezná špatně zařazenou, poškozenou či modifikovanou bázi a následně rozštěpením N-

glykosidové vazby odstraní tuto bázi, čímž vznikne apurinové či apyrimidiové místo (AP 

místo, neboli AP site). U člověka můžeme nalézt několik druhů DNA glykosyláz a každý 

z nich rozeznává jinou modifikovanou bázi. Dají se rozdělit do dvou kategorií, monofunkční a 

bifunkční glysosylázy. Zatímco monofunkční glykosylázy mají jen N-glykosylázovou 

aktivitu, bifunkční mají navíc ještě AP lyázovou aktivitu, čímž nahrazují funkci AP 

endonukleázy. Tato endonukleáza rozeznává AP místa a štěpí 5' fosfodiesterovou vazbu za 

AP místem, čímž nahrazuje AP lyázovou aktivitu bifunkční DNA glykosylázy. U člověka 

byly identifikovány endonukleázy APEX1 a APEX2 mající AP lyázovou aktivitu (Demple, 

Herman, & Chen, 1991).  

Po vytvoření jednořetězcového zlomu rozštěpením fosfodiesterové vazby probíhá 

dokončení této reparační dráhy jednou ze dvou možných cest (Obr. 2). V kratší z nich, 
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nazývané short-patch BER, je pomocí DNA polymerázy (Pol) β navázán ve směru 5'-3' 

správný komplementární nukleotid a pomocí stejného proteinu je také odstraněna volná 

5'deoxyribóza-5-fosfát (5'-dRP) (G. Dianov, Price, & Lindahl, 1992; Wiebauer, 1990). DNA 

Polβ vykazuje tedy nejen DNA-polymerázovou, ale i lyázovou aktivitu. Na závěr je vlákno 

DNA spojeno DNA ligázou III za pomoci kofaktoru XRCC1. 

 

 

Obrázek 2:  Mechanismus  BER  (base excision repair). Specifická DNA glykosyláza rozeznává 
poškození DNA a štěpí N-glykosidickou vazbu, čímž je odstraněna poškozená báze a vzniká AP 
místo. Oprava je dokončena buď kratší cestou, tzv. short patch repair, nebo delší long patch repair.  
(Převzato z Christmann, Tomicic, Roos, & Kaina, 2003). 

 

DNA Pol β hraje roli i v druhé možné cestě, nazývané long-patch BER (G. Dianov et 

al., 1992; Klungland & Lindahl, 1997). Ta má zde za úkol vložení prvního nukleotidu na 3' 

konec vzniklého zlomu (Podlutsky, Dianova, Podust, Bohr, & Dianov, 2001). V následujících 



 17 

krocích DNA Polymeráza Polδ nebo Polε ve spolupráci s proteinem PCNA (Stucki et al., 

1998) nasyntetizují oligonukleotid komplementárního vlákna DNA. Protein PCNA zde opět 

zvyšuje procesivitu DNA polymerázy. Přebývající nukleotidy vytvářejí strukturu, která je 

označována jako 5'-dRPflap. Ta je odstraněna pomocí flap endonukleázy FEN1 (Klungland & 

Lindahl, 1997). Procesivitu endonukleázy FEN1 zvyšuje protein PCNA. Konečná ligace je 

v long-patch BER zajištěna ligázou (Lig) I, (Prasad et al., 1996; Srivastava et al., 1998).  

Odstranění volného 5'dRP je kritickým krokem, který rozhoduje mezi reparací pomocí 

short-patch a long-path dráhou BER. Pokud má 5'dRP dostatečnou afinitu k Polβ, může být 

její aktivitou odštěpen a probíhá tedy short-patch BER. V opačném případě je poškození 

DNA opravenou dráhou  long-patch BER. Jen přibližně 25% poškození, jejich reparaci 

zajišťuje BER, je opravena pomocí long-patch (G. Dianov, Bischoff, Piotrowski, & Bohr, 

1998). 

 

4.2.1 Mutace gen ů kódujících proteiny BER 

Ještě nedávno nebyl důkaz o tom, že některá vada BER způsobuje genetickou poruchu. 

Později byly u některých jedinců s predispozicí ke kolorektálním adenomům a karcinomům 

objeveny zárodečné mutace genu MUTYH (Al-Tassan et al., 2002). Tento gen je lidským 

homologem mutY E.coli, který kóduje DNA glykosylázu (M M Slupska et al., 1996), hrající 

velmi důležitou roli v BER. Výskyt adenomatózních polypů v tlustém střevě je vcelku běžný, 

zejména pak s přibývajícím věkem. Tyto polypy následně mohou projít maligní transformací, 

čímž dochází ke vzniku karcinomů. Nejčastější autozomálně dominantní syndrom 

predispozice k rakovině tlustého střeva se nazývá familiární adenomátózní polypóza (FAP), 

kterou způsobují dědičnou mutace genu APC. V roce 2002 však byla provedena studie rodin 

s častým výskytem kolorektálních adenomů s predispozicí k rakovině tlustého střeva, ale bez 

nálezu mutace v genu APC. Al-Tassan a jeho kolegové u těchto jedinců charakterizovali  

mutace již zmíněného genu MUTYH (Al-Tassan et al., 2002). Později se tento syndrom začal 

označovat jako MAP , neboli MUTYH-associated polyposis (nebo také aFAP – atenuovaná 

forma FAP) (shrnuto v (Kohoutová et al., 2006)). 
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4.3 Nukleotidové excizní reparace (Nucleotide Excis ion Repair) 

Nucleotide excision repair (NER) je proces reparace DNA, který slouží k opravě 

poškození vzniklých působením UV záření [(6-4) fotoproduktů (6-4PPs) a cyklobutanových 

pyrimidinových dimerů (CPDs)] nebo působením velkých chemických aduktů, DNA 

zesíťujících (cross-linking) látek a k opravě dalších objemných DNA aduktů. Mezi takovéto 

chemické adukty patří například polycyklické aromatické sloučeniny obsažené v cigaretovém 

kouři. NER je také záložní cestou reparace drobných poškození bází, která jsou způsobena 

působením alkylačncíh a oxidačních činidel, jež jsou preferenčně opravována pomocí BER. 

NER u eukaryot můžeme dále rozdělit do dvou kategorií: (1) Global genomic NER 

(GG-NER nebo GGR) a (2) Transcription coupled NER (TC-NER nebo TCR) (Tornaletti, 

Reines, & Hanawalt, 1999) (Obr. 3). GGR je univerzální pomalý proces kontrolující genom 

bez souvislosti s genovou expresí. TCR je specifický a efektivní proces, který se orientuje na 

reparaci poškození na právě přepisovaném vlákně, kde tato poškození brání postupu 

transkripce. Dráhy NER se účastní přibližně 30 proteinů, z nichž některé jsou označovány 

podle syndromů, jež jsou způsobeny jejich vrozenou deficiencí. Příkladem jsou proteiny 

XPA-G podle Xeroderma pigmentosum (XP) a proteiny CSA a CSB, které jsou spojeny se 

Cockayne syndromem (CS).  

První fází GGR je rozpoznání příslušného poškození DNA, což zajišťuje komplex 

dvou proteinů XPC-HR23B (RAD23B). Tento komplex specificky rozpoznává fotoprodukty, 

vzniklé působením UV záření (Hey et al., 2002). Dalšími důležitými komplexy, podílejícími 

se na rozpoznávání poškození, je DDB (damaged DNA binding) heterodimerní komplex 

složený z DDB1 (p127) a DDB2 (p48) a RPA-XPA proteinový komplex. Stále není zcela 

jasné, v jakém pořadí dochází k interakci zmíněných tří proteinových komplexů s vláknem 

DNA. Vzhledem k tomu, že DDB má velmi vysokou afinitu k DNA poškozené UV zářením, 

převládá názor, že tento komplex se na poškozenou DNA navazuje jako první a tím napomáhá 

vazbě XPC-HR23B komplexu (Evans, Moggs, Hwang, Egly, & Wood, 1997). Následně je 

nutné opravovanou část DNA relaxovat, což zajišťuje transkripční faktor TFIIH, který je 

složen z devíti proteinů (Gerard, Fischers, Moncollin, Chipoulet, & Chambon, 1991). Dva 

z těchto devíti proteinů faktoru TFIIH- XPB a XPD mají helikázovou aktivitu, která právě 

zajišťuje relaxaci vlákna DNA. Komplex XPC-HR23B pravděpodobně usnadňuje navázání 

faktoru TFIIH na DNA (Yokoi et al., 2000). Následně je možné vystřižení poškozené části 

DNA přerušením fosfodiesterových vazeb mezi nukleotidy. Excizi směrem ke 3' konci od 

poškození je zajištěna proteinem XPG a směrem k 5' konci komplexem XPF-ERCC1 (shrnuto 
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v (Christmann et al., 2003). Na místo vystřižené části DNA jsou vloženy nové nukleotidy 

podle komplementarity bází. Tuto funkci plní DNA polymerázy Polδ a Polε za účasti PCNA. 

Nakonec je DNA zaligována ligázou Lig1 a pomocných faktorů (Aboussekhra et al., 1995; 

Arau et al., 2000). 

 

 

Obrázek 3: Mechanismus NER (nucleotide excision repair). GGR (global genomic repair): 
Poškození je rozpoznáno pomocí komplexů XPC-HR23B, RPA-XPA a DDB1-DDB2. Transkripční 
faktor TFIIH zajišťuje odvinutí DNA v okolí poškození a proteiny XPG a XPF-ERCC1 plní funkci 
excize DNA. Nová část DNA vzniká polymerázami Polδ a Polε a ligáza Lig1 je nutná pro ligaci 
DNA.  
TCR (transcription-coupled repair): Vzniklé poškození zablokuje postup RNAPII po vlákně DNA. Na 
místo poškození se naváží proteiny CSA, CSB a/nebo TFIIS. Následně je RNAPII odstraněn z místa 
poškození a proteiny XPF a XPG svou exonukleázovou aktivitou zajišťují vystřižení poškozené 
DNA, která je opět nahrazena novou pomocí Polδ nebo Polε. DNA ligázou Lig1 je DNA opět 
spojena. (Převzato z Christmann, Tomicic, Roos, & Kaina, 2003). 

 

TCR má za úkol reparaci poškození, která při transkripci fyzicky brání postupu DNA-

dependentní RNA polymerázy II (RNAPII) (shrnuto v (Christmann et al., 2003). K aktivaci 

TCR dochází navázáním proteinů CSA, CSB a/nebo TFIIS do místa zastavené RNAPII. Není 
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zcela jasné jakou funkci tyto tři proteiny sehrávají, je však známo, že po jejich navázání do 

příslušného místa dochází k odstranění RNAPII z místa poškození vlákna DNA. Následně 

proteiny XPF a XPG svou exonukleázovou aktivitou zajišťují vystřižení poškozené DNA, 

která je stejně jako u GGR nahrazena novou částí DNA nasyntetizovanou pomocí polymeráz 

Polδ nebo Polε a DNA ligázou Lig1 je opravená DNA opět spojena.  

 

4.3.1 Mutace gen ů kódujících proteiny NER 

S defekty nukleotidové excizní reparace jsou spjaty fotosenzitivní syndromy, mezi které 

patří xeroderma pigmentosum (XP) a Cockaynův sydrom (CS), které vykazují autozomálně 

recesivní dědičnost a dají se dále rozdělit do více poskupin podle toho, mutací kterého genu 

jsou způsobeny. 

Xeroderma pigmentosum je dědičné onemocnění, které se projevuje nadměrnou 

citlivostí k UV záření, jejímž následkem vznikají kožní nádory. Bylo objeveno sedm druhů 

tohoto syndromu, které se označují XP-A až XP-G, a každý je podmíněn mutací v jiném 

genu. Pokud jsou pacienti s XP vystavováni slunci, dochází u nich k postupným 

degenerativním změnám povrchových částí těla (Sugasawa et al., 1998). U pacientů s XP je 

přibližně tisícinásobně vyšší riziko rozvoje rakoviny kůže a u těchto pacientů dochází k vývoji 

zejména bazálních a dlaždicových karcinomů a méně často pak k rozvoji melanomů.  

Další dědičné onemocnění spojené s defekty NER je Cockaynův syndrom (CS). CS je 

vyvolán mutací genu ERCC8 (CSA). Tento syndrom je opět charakterizován zvýšenou 

fotosenzitivitou a citlivostí na látky poškozující DNA. Dalším projevem CS je fyzická a 

mentální retardace (Sugasawa et al., 1998), kosterní abnormality, progresivní neurologická 

degenerace, zpožděný psychomotorický vývoj a šedý zákal. 

 

4.4 Reparace dvou řetězcových zlom ů DNA 

DSBs mohou vznikat vlivem řady exogenních faktorů (působení ionizujícího záření 

nebo některých chemikálií, jako je například neomycin) či endogenních procesů (poruchy 

replikace DNA). Neopravené DSBs mohou způsobit rozsáhlé chromozomové aberace, jejichž 

přítomnost je obzvláště závažná u dělících se buněk. HR využívá k opravě DNA jako templát 

sesterskou chromatidu, čímž je zajištěna vysoká přesnost této reparační dráhy. Na druhé 

straně, omezuje aktivitu HR na úsek buněčného cyklu, kdy je v buňce přítomna sesterská 

chromatida vznikající v S fázi. Další reparační dráhou, kterou je možné opravit DSBs, je 
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nehomologní spojování konců (NHEJ), které je nezávislé na fázi buněčného cyklu. Na rozdíl 

od HR, dráha NHEJ nevyužívá homologní sekvenci DNA k reparaci poškození. 

 

4.4.1 Signalizace p řítomnosti dvou řetězcových zlom ů DNA 

Aby mohly být DNA reparační dráhy aktivovány, je nutná aktivace signální kaskády 

proteinů, která se souhrnně označuje jako signalizace poškození DNA. Jde o komplexní 

proces zahrnující rozpoznání poškození vlákna DNA pomocí senzorových proteinů, zastavení 

buněčného cyklu, reparaci DNA, případně indukci apoptózy, ke které dochází v případě 

vzniku neopravitelných poškození DNA, jež by mohla zapříčinit nádorovou transformaci 

takto postižené buňky. Pokud je na vlákně DNA přítomno poškození zabraňující fyzickému 

postupu DNA-dependentní DNA polymerázy po templátovém vlákně, dochází k zastavení 

replikační vidlice a následná změna topologie DNA v okolí místa jejího zastavení následně 

aktivuje buněčnou odpověď na poškození DNA (Andreassen, Andrea, & Taniguchi, 2004; 

Guo, Kumagai, Wang, & Dunphy, 2000; You, Kong, & Newport, 2002; Zou & Elledge, 

2003). Zastavení buněčného cyklu a aktivace kontrolního bodu zajistí dostatek času pro úplné 

dokončení reparace poškozené DNA. 

Signalizace poškození DNA začíná rozpoznáním poškození DNA pomocí senzorových 

proteinů. Zatím nebylo zcela objasněno, které proteiny hrají úlohu v této fázi. Proběhlo však 

několik studií, které navrhují, že na rozpoznání poškození DNA se pravděpodobně podílí 

multiproteinový komplex složený z proteinů Rad1, 9, 17, 26 a Hus1 (Casper, Nghiem, Arlt, 

Glover, & Arbor, 2002; Tibbetts et al., 2000). Vazba tohoto multiproteinové komplexu na 

poškozenou DNA vede k aktivaci jedné ze dvou velkých protein kináz patřící do serin-

threoninové rodiny PI3P-like: ATM (ataxia telangiectasia mutated) nebo ATR (ataxia 

telangiectasia and Rad3-related). Kináza ATR je aktivována zejména kolapsem replikační 

vidlice, k aktivaci ATM kinázy dochází především v případě rozpoznání DSBs (Nghiem et 

al., 2001; Pichierri & Rosselli, 2004; Venkitaraman, 2004). ATR a ATM kinázy nemusí být 

aktivovány pouze prostřednictvím senzorových protein, ale pravděpodobně i přímou vazbou 

na příslušné poškození DNA, kdy ATM/ATR vystupují jako senzorové molekuly poškození 

DNA (shrnuto v Yang et al., 2004). 

Dojde-li k rozpoznání kolapsu replikační vidlice, následuje interakce ATR  kinázy 

s vláknem DNA v místě, kde došlo k zastavení této replikační vidlice (Obr. 4). Bylo 

prokázáno, že k navázání ATR na vlákno DNA jsou nutné dva proteiny RPA (Replication 
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protein A) vázající se na ssDNA a ATRIP (ATR-interacting protein) (You et al., 2002; Zou & 

Elledge, 2003). Autokatalyticky aktivovaná ATR kináza následně fosforyluje několik proteinů 

včetně CHK1 kinázy, jež inhibicí fosfatáz aktivujících cyklin-CDK komplexy aktivuje S nebo 

G2 kontrolní bod a dochází k zastavení buněčného cyklu (Brown & Baltimore, 2003). ATR 

dále fosforyluje proteinový komplex, jehož součástí je protein BRCA1, což vede ke vzniku 

reparačního ohniska v místě poškození vlákna DNA.  

 

 

Obr. 4: Signalizace přítomnosti dvouřetězcových zlomů DNA. (Převzato z (Sengupta & 

Harris, 2005)). 

 

Předpokládá se, že kinázy ATM  jsou v jádře v neaktivním stavu jako homodimery a 

k jejich aktivaci dochází autofosforylací na ser1981 a následným rozštěpením na monomery 

(Bakkenist & Kastan, 2003; Kitagawa, Bakkenist, McKinnon, & Kastan, 2004). 
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Autokatalyticky aktivovaná ATM kináza může opět fosforylovat několik proteinů: histon 

H2AX, kinázu CHK2, p53, FANCD2 a BRCA1 (Obr. 4). Fosforylací histonu H2AX 

(fosforylovaná γ-H2AX) dochází k remodelaci chromatinu, která iniciuje tvorbu reparačního 

ohniska v místě poškození DNA. V případě fosforylace kinázy CHK2 dochází, stejně jako u 

kinázy CHK1, k inhibici fosfatáz aktivujících cyklin-CDK komplexy a následné aktivaci 

S nebo G2 kontrolního bodu buněčného cyklu (shrnuto v Bartek, Lukas, & Lukas, 2004). 

Aktivace S kontrolního bodu může být také zajištěna fosforylací FANCD2 pomocí ATM a 

následným spuštěním FA/BRCA dráhy (Wang & D’Andrea, 2004; Liu et al., 2000).  

ATM, ATR i obě checkpoint kinázy (CHK1 a CHK2) fosforylují tumor supresorový 

protein p53, čímž dochází k zastavení buněčného cyklu a následné reparaci poškození DNA, 

nebo k indukci apoptózy v případě selhání DNA reparačních dějů. (Banin, 1998; Canman, 

1998)  

 

4.4.2 Homologní rekombinace (Homologous Recombinati on) 

Homologní rekombinace (HR) je proces reparace DNA, při kterém jsou opravovány 

zejména dvouřetězcové zlomy DNA (Double Strand Breaks, DSBs), avšak HR dále zajišťuje 

například i rekombinaci při meiotickém dělení a opravu poškozených replikačních vidlic. 

Homologní rekombinace se významně podílí na udržení integrity genomu. Je tedy jasné, že 

mutace v některém z enzymů HR může mít závažné následky. Takovéto mutace se u 

modelových organismů, jako je S. cerevisiae, projevují extrémní citlivostí k ionizujícímu 

záření a k látkám poškozujícím DNA. U obratlovců jsou bialelické mutace genů kódujících 

klíčové proteiny HR často letální, v důsledku neschopnosti takto mutované buňky opravit 

poškozené replikační vidlice a vzniklé DSBs, tudíž dochází k akumulaci těchto poškození 

(Sonoda, Takata, Yamashita, Morrison, & Takeda, 2001). 

Na začátku HR je po obou stranách DSBs navázán komplex MRE11-Rad50-NBS1 

(MRN) komplex (Obr. 5). Aktivitou MRN komplexu dochází k resekci DSB na obou stranách 

v 5'-3' směru, čímž vzniknou přesahující 3' konce vláken DNA. Na vzniklé části ssDNA je 

poté navázán heptamerní kruhový komplex proteinů Rad52 (A. Z. Stasiak et al., 2000), který 

má za úkol chránit volné konce DNA proti degradaci exonukleázami. V tomto kroku se 

s velkou pravděpodobností rozhoduje o tom, zda bude příslušný DSB opraven pomocí HR, 

nebo pomocí NHEJ. Protein Rad52 zde totiž ve vazbě na DNA kompetuje s Ku komplexem, 

který se účastní dráhy NHEJ. Následně Rad52 interaguje s proteiny Rad51 (Kagawa, 

Kurumizaka, Ikawa, Yokoyama, & Shibata, 2001) a RPA (M. S. Park, Ludwig, Stigger, & 
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Lee, 1996), které se také naváží na poškozenou DNA. V této fázi má také důležitou roli pět 

paralogů proteinu Rad51 (Rad51B, C a D; XRCC2 a XRCC3), které usnadňují navázání 

Rad51 na DNA v místě poškození. Vzniklé nukleoproteinové vlákno nalezne homologní 

sekvenci DNA a pomocí DNA polymerázy jsou tato vlákna prodloužena podle 

komplementární sekvence. Pro dokončení reparace je vyžadována DNA ligáza, která zajišťuje 

ligaci volných konců DNA. 

 

4.4.3 Fanconi anemia/BRCA dráha 

K aktivaci dráhy, označované jako Fanconi anemia/BRCA (FA/BRCA1), může dojít 

například rozpoznáním DSBs, způsobených působením ionizujícího záření, nebo kolapsem 

replikační vidlice. FA/BRCA1 dráha má za úkol aktivovat kontrolní bod S fáze buněčného 

cyklu, čímž je buněčný cyklus pozastaven a aktivovat následnou opravu poškození DNA. 

Genetické analýzy vedly k identifikaci dvanácti FA genů [A, B, C, D1 (BRCA2), D2, E, 

F, G, I, J (BRIP1), L, M, N (Palb2)], jejichž alterace vedou ke vzniku Fanconiho anémie 

(Shrnuto v Kennedy & D’Andrea, 2006). Tyto FA geny kódují proteiny účastnící se společné 

FA/BRCA1 dráhy (Obr. 6). V první fázi FA/BRCA1 dráhy je příslušným poškozením DNA 

Obrázek 5: Mechanismus HR 
(homologous recombination). 
Nejdříve dochází ke zpracování 
konců pomocí komplexu 
MRE11-Rad50-NBS1 (MRN 
komplex). Po navázání proteinů 
Rad52, Rad51 a RPA na DNA 
dochází k invazi vláken a syntéze 
nové části DNA. K opětovnému 
spojení vláken je nutná DNA 
ligáza. (Převzato z Christmann, 
Tomicic, Roos, & Kaina, 2003). 

 



 25 

aktivována ATR kináza (ataxia telangiectasia and Rad3-related protein), která následně 

prostřednictvím fosforylace aktivuje proteinový komplex 1. Komplex 1, neboli E3 ubiquitin 

ligáza, se skládá z osmi proteinů kódovaných FA geny (A, B, C, E, F, G, L, M). Tento 

komplex má za úkol monoubiquitinovat protein FANCD2 (D2) na lysinu 561. Tato 

monoubiquitinace je kritických krokem pro správnou funkci FA/BRCA1 dráhy (shrnuto v 

(Kennedy & Andrea, 2005)). Monoubiquitinovaný protein FANCD2 následně interaguje 

s dalšími proteiny FA/BRCA1 dráhy (FANCD1, BRCA1, RAD51, BRCA2, PCNA, NBS1 a 

pravděpodobně i FANCJ) a vzniká multiproteinový komplex označovaný jako komplex 2 

(Garcia-higuera et al., 2001). Komplex 2 se váže přímo na poškozenou DNA a jeho úkolem je 

reparace tohoto poškození. Po dokončení reparace DNA je protein FANCD2 deubiquitinován 

pomocí proteinu USP1 a může se tam účastnit dalšího procesu opravy DNA.  

 

 

Obrázek 6: Zjednodušený 
model FA/BRCA1 dráhy. 
(Převzato z Kennedy & 
D’Andrea, 2006) 

 

4.4.4 Nehomologní spojování konc ů (Nonhomologous End Joining) 

Nehomologní spojování konců (NHEJ) je proces reparace DNA, který má za úkol 

opravu DSBs. U mnohobuněčných eukaryot, včetně člověka, je NHEJ hlavní dráhou reparace 

DSBs. U kvasinek jsou však takováto poškození DNA opravována zejména pomocí HR. 

Důvodem může být velikost genomu a výrazně častější výskyt repetitivních sekvencí DNA u 

vyšších eukaryot, jež mohou případně komplikovat nalezení homologní sekvence DNA. 

NHEJ na rozdíl od HR nevyužívá k opravě homologní sekvenci DNA, což vede ke snížení 

přesnosti reparace vzniklého poškození. Pokud je u mnohobuněčných eukaryot pro reparaci 

DSBs využita dráha NHEJ, dochází také většinou ke ztrátě několika nukleotidů z obou konců 

příslušného zlomu. O tom, kterou dráhou budou vzniklé DSBs opraveny, rozhoduje z velké 
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části fáze buněčného cyklu, ve které buňka ve chvíli vzniku poškození DNA nachází. NHEJ 

převládá v G0, G1 a počáteční S fázi buněčného cyklu, zatímco HR je přednostně využíváno 

ve chvíli před vstupem buňky do mitózy, v průběhu replikace a také krátce po ní. Jde tedy o 

M, pozdní S a G2 fáze buněčného cyklu, kdy jsou přítomny sesterské chromatidy 

chromozomů využívané jako teplát pro opravu pomocí HR. Správná funkčnost dráhy NHEJ je 

v neposlední řadě také vyžadována pro V(D)J rekombinaci u maturujících lymfocytů (Gent, 

Hiom, Paull, & Gellert, 1997). 

První fází NHEJ je rozpoznání příslušného poškození DNA (Obr. 7). Vzniklý DSB je 

rozpoznán dimerem KU70-KU80, jehož proteiny jsou někdy také označovány jako XRCC6 a 

XRCC5. Ku heterodimer se naváže na tento zlom a tím chrání volné konce proti 

exonukleázám. Následně se k tomuto heterodimeru naváže katalytická podjednotka kinázy 

DNA-PKcs (Hartley et al., 1995; Sipley et al., 1995) a vytvoří s ním komplex (Gottlieb & 

Jackson, 1993), který vykazuje vyšší aktivitu než samotná kináza. K aktivace DNA-PKcs je 

nutná přítomnost volného konce DNA jako kofaktoru. V případě, že se v jádře nenachází 

volný konce DNA, nedochází k interakci této kinázy s Ku dimerem (Yaneva, Kowalewski, & 

Lieber, 1997). Komplex Ku a DNA-PKcs následně fosforyluje nejen sám sebe, ale i další 

enzymy účastnící se procesu opravy DSBs.  

Druhou fází NHEJ je zpracování obou konců opravovaného DSB. Tuto funkci vykonává 

komplex MRE11-Rad50-NBS1 (Maser, Monsen, & Nelms, 1997; B. E. Nelms, 1998), který 

odstraňuje přesahující části DNA na 3' koncích. Tento komplex však nevykazuje pouze 

exonukleázovou aktivitu, ale i endonukleázovou a helikázovou (T T Paull & Gellert, 1999; 

Trujillo, Yuan, Lee, & Sung, 1998). Stejné úpravy je nutné provést i na druhém konci DBS. 

To s největší pravděpodobnostní zajišťuje protein FEN1 (flap structure-specific endonuclease 

1). Úpravy konců DSBs se účastní i protein nazývaný Artemis, který odstraňuje 

jednořetězcové přesahy a vlásenky na koncích DSB.  
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Závěrečnou fází reparace DSBs pomocí NHEJ je ligace konců opravovaného zlomu. Za 

pomoci interakce s Ku komplexem se do místa poškození DNA naváže XRCC4-ligáza IV 

komplex (L. Chen, 2000; Mcelhinny, Snowden, Ramsden, Elhinny, & Carville, 2000), který 

je schopný spojit oba konce DNA k sobě.  

 

4.4.5 Poruchy gen ů kódujících proteiny dráhy signalizace poškození 

DNA 

Mutace genu kódujícího kinázu ATM mohou mít za následek rozvoj dědičného 

onemocnění nazývaného Ataxia telangiectasia (AT). Toto onemocnění se projevuje vysokou 

citlivostí k ionizujícímu záření, neurologickou degenerací, imunodeficiencí a predispozicí 

k nádorovým onemocněním. Existují však i mírnější projevy AT, ke kterým dochází v případě 

mutace genu ATM, která nemá za následek úplnou nefunkčnost proteinu, ale jen snížení jeho 

aktivity (Stewart et al., 2001). U jedinců postižených tímto syndromem dochází často 

k rozvoji leukémie a karcinomu tlustého střeva. V roce 2000 proběhla studie, která ukázala, že 

ztráta heterozygotnosti ATM je pravděpodobně spojena i se vznikem rakoviny prsu (C.-yang 

Shen, Yu, & Lo, 2000). Mutace genu ATM byly objeveny i u některých sporadických 

nádorových onemocnění, například u leukémie. Dále pak heterozygotní mutace genu ATM 

vedou ze zvýšení radiosenzitivity takto poškozených buněk a u jedinců nesoucích tuto mutaci 

je zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění (shrnuto v McKinnon, 2004).  

 

Obrázek 7: Mechanismus NHEJ. Na 

DSB se naváže Ku komplex a následně 

DNA-PKcs. Pomocí komplexu MRE11-

Rad50-NBS1 jsou konce DSB 

zpracovány a pomocí komplexu 

XRCC4-Ligáza IV je zlom zacelen. 

(Převzato z Christmann, Tomicic, Roos, 

& Kaina, 2003). 
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Ve spojením s mutacemi genu ATR zatím nebyly identifikovány žádné dědičné 

syndromy. Embryonální letalita myší s deficiencí ATR však naznačuje, že tento protein hraje 

důležitou roli v buněčném metabolismu (Brown & Baltimore, 2000; de Klein et al., 2000). 

Dále také bylo potvrzeno, že dysfunkce proteinu ATR vede k selhání aktivace kontrolních 

bodů buněčného cyklu po vystavení buňky ionizujícímu záření (Cliby et al., 1998; Wright et 

al., 1998).  

S narušením signalizace poškození DNA buňky souvisí i další dědičné onemocnění, 

označované Li-Fraumeni syndrom (LFS). LFS je charakterizován predispozicí k nádorovým 

onemocněním často v důsledku alterace jedné alely tumor supresorového genu p53. U nosičů 

monoalelické mutace genu p53 dochází často k rozvoji rakoviny již v ranném věku. Objevují 

se zejména nádory prsu, mozkové nádory, sarkomy měkkých tkání, osteosarkomy a akutní 

leukémie (shrnuto v (Hisada, Garber, Fung, Joseph, & Li, 1998)). 

 

4.4.6 Poruchy gen ů kódujících proteiny HR 

Homologní rekombinace je velice důležitá a přesná cesta reparace DNA, jejíž 

deficience vede ke genomové nestabilitě. Doposud byla popsána řada syndromů 

s predispozicí ke vzniku nádorových onemocnění, mezi které patří například syndrom 

hereditárního výskytu karcinomu prsu a ovaria, Fanconiho anémie, Wernerův syndrom, 

Bloomův syndrom a Rothmundův-Thomsonův syndrom nebo.  

 

4.4.6.1 Syndrom dědičné formy karcinomu prsu a/nebo ovaria  

V polovině devadesátých let se zjistilo, že za velkou část dědičných karcinomů prsu 

jsou zodpovědné heterozygotní mutace genů BRCA1 nebo BRCA2. Nosiči mutací v genech 

BRCA1/2 mají významně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu (a ovaria – BRCA1). Studie 

pacientů s mutacemi BRCA1 nebo BRCA2 ukázaly, že pacienti jsou v těchto genech 

heterozygotní, zatímco u jejich nádorové tkáně došlo ke ztrátě wild-type alely (shrnuto v 

(Evers, Helleday, & Jonkers, 2010)), díky které právě došlo k narušení HR dráhy vedoucí 

k nestabilitě genomu a následně k rozvoji nádorového onemocnění. U nosičů BRCA mutací 

bylo prokázáno zvýšené riziko vzniku i jiných nádorových onemocnění. Jde o nádory tlustého 

střeva, nádory žlučníku a žlučníkových cest, nádory pankreatu a u mužů nádory prostaty 

(shrnuto v (Foretová et al., 2003)). 
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Další výzkumy ukázaly, že i mnohé další proteiny HR mají tumor supresorovou 

aktivitu. Mezi tyto proteiny patří například BRIP1 (BRCA1-interacting protein 1) a BARD1 

(BRCA1-asociated RING domain 1) (shrnuto v (Evers et al., 2010)). Přesto, že defekty HR 

genů jsou spojovány hlavně s rakovinou prsu a vaječníků, HR deficience je pozorována i u 

nádorů mnoha dalších tkání. U některých pacientů s rakovinou slinivky byly pozorovány 

mutace proteinu PALB2 (Jones et al., 2010) a homozygotní mutace proteinů RAD54B a 

RAD51B, které se také účastní HR dráhy, jsou spojovány s děložními leiomyomy lymfomy a 

primárními karcinomy tlustého střeva. 

 

4.4.6.2 Fanconi anemia 

Syndrom predispozice k nádorovým onemocněním způsobený narušením FA/BRCA1 

dráhy se nazývá Fanconi anemia (FA). FA je autozomálně či X-vázané recesivní dědičné 

onemocnění charakterizované vrozenými vadami, postupným selháním kostní dřeně, 

zvýšenou citlivostí buněk k DNA zesíťujícím látkám (DNA crosslinking agents; příkladem je 

mytomicin C a cisplatina) a zvýšenou citlivostí k ionizujícímu záření a kyslíkovým radikálům. 

Pacienti s FA jsou náchylní k rozvoji několika druhů nádorových onemocnění: akutní 

myeloidní leukémii (acute myeloid leukemia, AML), k rozvoji nádorů gynekologického 

systému a dlaždicovým nádorům hlavy a krku (shrnuto v (Andrea, Grompe, Jackson, & Road, 

2003)).  

Mutace genů kódujících proteiny FA dráhy a následné narušení této dráhy vede 

k nestabilitě genomu, která má často za následek rozvoj nádorového onemocnění (shrnuto v 

(Kennedy & Andrea, 2005)). U jedinců, kteří se narodí se zárodečnou homozygotní mutací 

FA dráhy, může dojít k rozvoji nádorových onemocnění již v ranném dětství a většinou jsou 

postiženy krvetvorné buňky. Pokud však dochází k narušení FA dráhy až v průběhu života 

jedince, k rozvoji rakoviny dochází většinou v pozdějším věku a postiženy jsou hlavně 

epitelové buňky.  

 

4.4.6.3 Wernerův syndrom 

Wernerův syndrom (WRN) je vzácné onemocnění s autozomálně recesivní dědičností 

onemocnění, jehož vznik je také spojen s defekty HR. Tento syndrom je charakterizován 

nestabilitou genomu, zvýšeným rizikem vzniku rakoviny a předčasným stárnutím (Goto, 

1997). Gen, jehož bialelická mutace je zodpovědná za vznik Wernerova syndromu je 
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označován jako WRN a spadá do rodiny recQ-like helikáz. Funkce rodiny recQ-helikáz je 

udržování stability genomu a pravděpodobně hrají roli ve společné dráze aktivované detekcí 

poškození DNA. WRN gen (jinak označovaný také jako RECQ3 nebo RECQL2) kóduje 

helikázu, která vykazuje 3'-5' helikázovou aktivitu a 3'-5' exonukleázovou aktivitu. Bylo 

zjištěno, že buňky pacientů s Wernerovým syndromem exprimují zkrácený WRN protein, 

který postrádá obě jeho biochemické aktivity (shrnuto v (Jr & Bohr, 2002); Moser et al., 

2000; shrnuto v (J.-cheng Shen & Loeb, 2000)).  

 

4.4.6.4 Bloomův syndrom 

Bloomův syndrom je také charakterizován zvýšením frekvence HR, což vede 

k nestabilitě genomu. Toto onemocnění vzniká v důsledku bialelické mutace genu 

označovaného jako BLM (RECQL3), který stejně jako WRN gen patří do rodiny RecQ-like 

helikáz. Exprese proteinu BLM byla zjištěna u všech buněk tkání s aktivní buněčnou 

proliferací. Ke zvýšení exprese BLM dochází v průběhu S a G2 fází, zatímco během G1 fáze 

je exprese tohoto proteinu výrazně snížena. Bylo zjištěno, že po ošetření buněk pomocí 

inhibitorů replikace nebo pomocí látek poškozujících DNA se protein BLM nachází zejména 

v místě poškození/opravy DNA (shrnuto v (Risinger & Groden, 2004)).  

U jedinců postižených Bloomovým syndromem (BS) dochází v důsledku nestability 

genomu k rozvoji národového onemocnění již v časném věku. Toto autozomálně recesivně 

dědičné onemocnění se dále projevuje teleangiektatickým erytémem (na obličeji a na dalších 

sluncem exponovaných místech těla), imunodeficiencí, malým vzrůstem takto postižených 

jedinců, pronikavým hlasem, neplodností u mužů a u žen předčasnou menopauzou (shrnuto v 

(Risinger & Groden, 2004)). 

 

4.4.6.5 Rothmundův-Thomsonův syndrom 

Rothmundův-Thomsonův syndrom je autozomálně recesivní onemocnění 

charakterizované fotosenzitivitou, v důsledku které dochází ke vzniku erytematózních a 

edematózních ložisek na sluncem exponovaných částech těla, která se postupně mění 

v atrofická a hyperpigmentovaná ložiska. Následkem je často rozvoj rakoviny kůže. 

K projevům tohoto onemocnění patří také předčasné stárnutí, vývoj šedého zákalu již 

v ranném věku, malý vzrůst, poruchy vývoje nehtů a zubů, juvenilní ateroskleróza a 

hypoplazie varlat. 
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Rothmundův-Thomsonův syndrom je způsoben mutací RECQL4 genu (Kitao et al., 

1999), který opět kóduje protein rodiny RecQ-like helikáz. Role tohoto proteinu není zatím 

zcela známa, předpokládá se však, že hraje roli v replikaci, opravě DNA a udržování stability 

genomu.  

 

4.4.7 Mutace gen ů NHEJ 

NHEJ je nejdůležitější cestou reparace DSBs, která však v případě narušení může být 

z částečně nahrazena jinými dráhami reparace DNA, zejména homologní rekombinací. 

Využití této záložní dráhy pro opravu DSBs má však často za následek vznik nerecirpočních 

translokacích (Ferguson et al., 2000). Buňky s deficitem jednoho ze čtyř proteinů NHEJ 

(Ku70, Ku80, Lig4 nebo XRCC4) vykazují zvýšenou citlivost k DNA poškozujícím látkám 

způsobujícím DSBs, předčasné stárnutí a narušení V(D)J rekombinace. Pokusy na myších, 

které byly provedeny, ukázaly, že dysfunkce jednoho z těchto čtyř proteinů u myší vede 

k imunodeficienci, poruchám růstu a výraznému zvýšení frekvence apoptózy nově 

odvozených, postmitotických neuronů (Gao et al., 2000). Mutace genu kódujícího pátý 

protein dráhy NHEJ – DNA-PKcs také vede k zvýšení citlivosti buněk k látkám poškozujícím 

DNA a k narušení V(D)J rekombinace, vady vzniklé v důsledku nefunkčnosti tohoto proteinu 

však nejsou tak závažné jako u výše zmíněných čtyř ostatních proteinů.  

Zatím nebyl popsán žádný dědičný syndrom, jehož vznik by souvisel s defektem NHEJ. 

Některé studie však nasvědčují tomu, že narušení dráhy NHEJ se také podílí na rozvoji 

genomové nestability. Deficience proteinu Ku70 byla objevena u některých lymfomů T 

buněk. U některých lymfomů B buněk byly pozorovány deficience proteinů DNA-PKcs nebo 

XRCC4 v kombinaci s mutacemi tumor supresorového genu p53 (Gao et al., 2000). Mutace 

proteinu Lig4 je možná spojena se rozvojem leukémie (Riballo et al., 1999). Pozorované 

chromozomové translokace u p53 a XRCC4 deficientních naznačují, že NHEJ také hraje 

určitou roli v udržování stability genomu (Ferguson et al., 2000).  
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5 Diskuze 

Vrozené mutace genů kódujících proteiny jednotlivých DNA reparačních drah nám 

poskytují důležité informace o jejich funkci a úloze v patogenezi nádorových onemocnění. 

Nosiči mutací v genech kódujících proteiny reparace DNA vykazují často buněčnou 

hypersenzitivitu k látkám poškozujícím DNA a zvýšenou genomovou nestabilitu. Většina 

syndromů způsobených přítomností vrozených mutací v genech kódujících proteiny reparace 

DNA má charakter autozomálně dominantního způsobu dědičnosti. Nádorová predispozice 

vzniká v důsledku přítomnosti jedné mutované alely získané od biologického rodiče, což 

významně zvyšuje pravděpodobnost inaktivace příslušného genu alterací druhé alely 

v průběhu života. Bialelické inaktivace řady genů kódujících proteiny reparace DNA jsou 

letální (např. BRCA1), u jiných dochází k vývoji četných vrozených abnormalit, které 

s výrazně zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění se podílejí na významném 

zkrácení života postižených jedinců. Studium těchto syndromů je důležité i proto, že dráhy 

reparace DNA, které jsou u těchto jedinců narušeny zárodečnými mutacemi, jsou často 

narušeny také u jedinců se sporadickými nádorovými onemocněními. U nich však defekty 

těchto drah nevznikly zárodečnými mutacemi, ale somatickými mutacemi nebo 

epigenetickými inaktivacemi. Pokud se jednou podaří těmto nemocem plně porozumět, 

budeme moci předpovědět citlivost těchto nádorů k určitému spektru látek a tudíž také zajistit 

včas vhodnou léčbu a tím zvýšit šance na uzdravení pacienta. 
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