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Posudek oponenta na diplomovou práci ondřeje Gahury: Synteticky |etáIní interakce genu
PRP45 v Succhuromyces cerevisiae.

Dovolte mi podat pokud možno stručný oponentský posudek na práci diplomanta ondřeje
Gahury, Vypracovanou na katedře fyziologie živočichů a vývojové biologie, lrr. tx, pód
vedením školitele RNDr. Františka Půty, CSc.

Cíl této práce je jasně definovaný jako snaha o nalezeni genu/ů, jejichž knock-
out/mutace by vedl k synteticky letálnímu ťenotypu s termosenzitivní deleční -u.un.ou genuPRP15 se záměrem objasnit úlohu PRP45 proteinu ve splicingu. Na zák1adě dříve
identifikovaných vazebných interakcí tohoto proteinu skupiny SN\ř s podjednotkami tzv'NTC komplexu a s PRP22 proteinem lze předpok|ádat, že PRP45 asocr1uje až s aktivovaným
spliceosomem, ť. po disociaci Ul a U4 snRNA. Pokud je tomu skutečně tak, pak by úlóha
PRP45 mohla souviset bud' s účastí v první a/nebo druhé sestřihové reakci' popř. s uvolněním
sestřižené mRNA a rozpadem spliceosomu.

Autor identifikoval pomocí sreeningu i přímým testováním celkem 5 genů, jejichŽ
mutace vykazuji synteticky |etá|ni fenotyp s Ts- alelou prp45 (l-169). Vysokou spečificitu
výsledků presentované studie vyjadřuje fakt, že produkiy všech tÚchto genů se účastnísplicingu, navíc přesně definovatel né ťáze tzv. ,3ktivníhó spliceosomu.., iiip.a,,.neho na
sestřihové reakce. Práce je, aŽ na pár drobných nezd,artl uvedóných níže, podrobně popsána'
pečlivě zdokumentována i diskutována' Závěremtedy nelze než Řonstat oiát, z"cíl této pěkné
studie ondřeje Gahury by| beze zbytku úspěšně splněn a je mi potěšením doporučit její
přijetí.

Následují poznámky, připomínky a dotazy k jednotlivým pasážim..

1-2. Úvod a Literární přehled
hlavní body:

- oponuji teprve první práci, ta|<že se jistě mohu mýlit, nicméně z čistě praktického
hlediska předpokládám, že úvod by.měl.sloužit něco jako forma abstraktu a jako takovýna mě působí jako příliš obecný, čtenář se z něj ,,ůbec nedomi ate meno nlnoru tl
nejpodstatnější inťormaci, to jest k čemu autor došel a tedy co je přínosem jeho práce
k objasnění dané problematiky

- literární přehled by měl začit obecným pojednáním o splicingu a teprve po té by měl
autor zacházet do detailů ýkajicich se SNW proteinů' t<onmetnď proteinu pŘp+s,
identifikace jeho potenciální úlohy na zákJadě jeho vazebných interakcí a podrobný
rozborkroků,jichžsemůžeúčastnit(vprincipubych2.I,a2.2.vsadil mezi2.4.a2.4.1.;



namátkou jsem objevil řadu nesrovnalostí v citacích uvedených v textu: Wieland ie
uvedenvtextujako 1992,v seznamuliteraturypakjako 1995;Zhang2OOI versus 2O0b;
Prathapam 2001 vs. 2002 ... více jsem nekontroloval, neprocházellsem ani jednotlivé

\t citace V Seznamu literailrry, nicméně mnoŽství chyb jižna prvních dvou stranách nahrává
/ pocitu, Že nebudou polze ojedinělé a na to je třeba dávat pozoÍ

jinak je literámí přehled dostatečně informativní, vhodně doplněný přísluŠnými
ilustracemi a naprosto uspokojivě obemamuje i ne zce|azasvěcené 8tenaře s probíranou
problematikou

vedlejší body:
strana 1, par.2; jednou větou bych naznačil' co jsou to TGF-B a Notch receptory, aby
si čtenář utvořil alespoň všeobecný obrázek o funkčním zapojení SNW p.t.inů do
těch kteých signálních drah
tu a tam chybí očíslovaní stran
strana 10, par. 1, 5' řádek; dvě reference najeden fakt budou asi překlepem - soudě
dle textu kteý následuje, Beggs et al. je zde navíc
obrázku 2.I by slušela ilustrace klíčové Ts. delece, na které je tato práce postavena;
v této souvislosti se velice zajímaým jeví fakt, že se rtráta prakticky tří pětin C-
koncové sekvence PRP45 nesoucí všechny tři definované domény projeví 

',po.uze.. 
Ts-

fenotypem
obecnému úvodu na str. 11 (kap. 2,3)by se hodil odkazna shrnuiící článek

3. Materiál a Metodv
hlavní body:

- autor se obeznám1| Se záhJadrumi metodikami molekulrírní a kvasínkové
biologie/genetiky; co zde postrádám jsou přístupy biochemické

- metody jsou pečlivě a velice podrobně sepsány a ne|ze nic než
s odvedenou prací

vedlejší body:
- 5-FoA medium by dle uvedeného receptu nešlo připravit

4. VÝsledky
hlavní body:

- kap.4.6.

lyjádřit spokojenost

o Kromě selekce na 5-FoA za účelem identifikace 
',false-positives.. 

je možno také
selektovat na SC-URA vs. SC k rychlé detekci ADE3 konvertantů' které ztrat11y
screening plasmid.

o Definitivní důkaz toho, Že pracujeme s,,plasmid-dependent.. mutaný poskýne
transformace plasmidem nesoucím wt gen (PkP45) s volným 

-,ót"tjoi-
markerem a návtat ýsledných transťormantů k sektorování. Terrto ďtkaz zde
postrádám.

o BěŽnou praxí tohoto typu screeningu je po obdrŽení ověřených
stanovit dominanci/recesivitu a zaŤadit je do komplementačních
ýznamně usnadňuje další práci. K tomu je zapotřebí zkonstruovat
kmeny opačných párovacích typů a odlišit je od sebe selekčními
snadný ryběr diploidů. fi

důvodu utor
identi

o odst. 1; Poslední věta nedává smysl. 5-FoA nic neodstraňuje, nýbrž působí
toxicky za pŤitomnosti URA3 genu na' za dané situace' nepostradatelném
screening vectoru. ostatně jakje správně popsáno vkap' 4,6.

o Jalc'Í bv bvl neiiistěiší i Lrlrrž nrqnnr! ^,o,o^1. :.l- ^l:*:.^--^. 7 ,

,,red cells"
skupin, coŽ
,,screening"

markery pro

- kap. VA

u

PRP45



t

o str. 66; nerozumím tomu, proě bylo lybraqfch 13 klonů,,Spojeno.. do 5 skupin -
experimentálně čistší by se mi určitě jevila izo|ace plazmidu dejme tomu z 8-10
individuálních klonů.

uvedení tabulky 4.2 je veIice zdaÍi|é
od str. 67 nastává chaos se stránkami (67 :s 72 7I 70 69 68 :> 73) atedy i s obrázky
(4.16:> 4,I5 4.I4 4.I3 4.12:> 4.I7); stane Se, ale je to škoda . . .

str' 71, 1. odst. Jedním zr,ysvětlení, které senabízí po Ts- fenotyp kmene FPY4B3#3
nesoucí plasmid YEp13#3-1, jež se ukaza| býi poc02 screening vectorem, je to, že
PRP45 na posledně zmiňovaném plasmidu nese Ts. mutaci, cožby bylo jistě přínosné
pro další studium tohoto genu. Zkoušel autor PRP45 na to@

' natrans|ormovat vÝše u wt PRP45 na vek
selekčním markerem a otestovat rust v nepermisivní teplotě?

- kap. 4.8. Na základě jahých kritérií se autor rozhodl alel
PRP45 právě s mutant.v uvedených kmenů? Tato informace by měla být rozhodně
uvedena. Nebylo by vhodné otestovat kromě PRP22 rovněž PRP46 a SYFI. jsou-li k
dispozici?

. jinak je provedení celé ýsledkové části velice pečlivé, zdařl|e popsané i
zdokumentované

vedlejší body:
- str. 49:' chyba v genotypu JBo, kde je dvakrát uveden ade2 na místo poŽadovaného ade2

ade3; rovněžnení uvedeno, jakým způsobem proběhla selekce diploidů po kříŽení. str. 51; překlep při popisu konstrukce plasmidu' nejprve je chybně uveden ADE2 een.
v zápětí se hovoří o ADE3 genu

- obr' 4'2, (a další tohoto typu) by byl lépe ,,čitelný.., kdyby obsahoval popis markeru;
štěpení PstI by bylo jistě nazomější v úplné doštěpené podobě a celkově by neškodilo
uvést ýčet očekávaných fragmentů jednotliých štěpení

- kup. 4.4; intenzivnější ,'rudé.. zabarveru kolinií lze rovněž poměrně snadno docílit
zv.ýšeným obsahem glukózy v kompletním mediu - 4% (odpadne tak nutnost inkubace
v 10 oC po několik dní)

- str' 7I,2. odst. Není možné, že ma|é bíle kolonie se tvoří proto, že nadprodukce SYF3
v kombinaci s N-terminální variantou vede k syntetickému pomalému rustu? Byla by to
jiná forma synt. interakce mezi oběma geny .'. Bílé kolonie vmiknuvší po transformaci
z červených kolonií \.r''kazují stejnÝ nebo pomalejší..growth rate..?

- kap.4.9'Jezdenaznačeno,žeautorvdalšíčástiověřísynt. letalituprp45(1-169)sgenem
PRP17, avšak se tak nestane?

5. Diskuse
- diskuze je velice rozséúl|á, avšak přehledná a podrobně pojednává o všech

identiÍikovaných synt. letálních partnerech Ts- alely prp45 (1-169); některá fakta se
v textu opakují na více místech, cožby mohlo být charakterizováno jako ,,nadbytečné..,
na druhé straně, vzhledem ke značné sloŽitosti dané problematiky se autor jistě snažil o
co nejsrozumitelnější podaní

- str. 93,
o 2. odst. Altemativou by mohla být aktivní spoluúčast PRP45 (např. jeho C-

koncové domény) ve vazbě NTC na spliceosome, která se stane esenciální
v případě, kdy selže přímý mediátor NTC-spliceosome interakce' jež je součástí
NTC. V duchu bodu následujícího by se pak PRP45 dal charakterizovat jako tzv.
,,doeking molecule.., podílející se na zprostředkování vazebných interakcí mezi
spliceosomem a jeho časově a prostorově odlišitelných interaktorr7efektoru.

o 4. odst. B mrmoc
a slu

overexpresí PRP22 v prp45 slu7 mutantním krneni? Ve smyslu 
''mass uót'n uy

tak zvýšená hladina proteinu, ktery má problém se dostat v praý čas na p.u*



ť

místo, mohla potlačit synt. letalitu mezi oběma geny. V podobném duchu by
mohla overexprese SLU7 potlačit synt. letalitu kmene prp45 prp2}-I, nebot'by
nýší|aúčinnost vazby prp22-I na spliceosome.

6. Seznam literaturv
Seznam literatury čítá odhadem 100 citací, které vhodně pokrývají celé spektrum dané
problematiky. o nedostatcích se zmiňuji na jiném místě již dříve.

S pozdravem,

Leoš Valášek, Ph.D
Laboratoř regulace genové explese
r ..í í t tMikrobiologický Ustav AV CR
Vídeňská 1083
I42 20,Praha 4


