
Oponentský posudek disertační práce Ing. Martiny Janouškové 

 

Předložená disertační práce s názvem “Interakce nukleových 

kyselin s RNA polymerázou” je psána v anglickém jazyce ve formě 

rozsáhlého úvodu do studované problematiky s následnými komentáři k 5 

publikacím z průběhu necelého pětiletého doktorského studia. Velmi 

oceňuji, že práce byly publikovány v zahraničních periodikách s 

vysokým impaktním faktorem.  

 U úvodu do problematiky oceňuji jeho přehlednost a umírněnou 

odlehčenost, umožňující čtenáři se rychle zorientovat v dané 

problematice. Pouze místy se nacházejí nepřesnosti (např. S. 

coelicolor není Gram-negativní bakterie), těchto pár drobností je však 

celkově zastíněno vysokou srozumitelností textu a bohatým literárním 

přehledem. Pouze bych uvítal doplňkovou podrobnější pasáž o metodice 

in vitro transkripce. 

 Autorka se významně experimentálně podílela na dvou zcela 

nezávislých projektech: 1. vlivu přirozených a umělých modifikací 

nukleotidů v basích DNA na bakteriální in vitro transkriptci 2. roli 

RNA Ms1 v životním cyklu Mycobacterium smegmatis. Disertační práce má 

široký metodický rozsah a mezioborový charakter. 

V krátkosti nastíněno, se v rámci prvního projektu autorce elegantním 

způsobem podařilo prokázat, že: 

1. existuje vztah mezi velikostí substituentu na nukleobázích a 

účinností in vitro transkripce; 

2. methylová a hydroxymethylová skupina na pozici 5 uracilu nebo 

cytosinu pozitivně nebo negativně ovlivňuje účinnost bakteriální in 

vitro transkripce závislosti na typu promotoru a tedy mohou být 

chápány jako možné epigenetické modifikace; 

3. 5-etnynyluracil snižuje účinnost in vitro transkripce přibližně o 

50 %, avšak vysoce reaktivní ethynylová skupina může být dále 

modifikována za vzniku transkripčně inaktivní molekuly DNA a dále 

také být použita pro její následné značení (fluorescenční, 

afinitní…). 

4. Konjugace OH skupiny v 5-hydroxymethyluracilu nebo 5-

hydroxymethylcytosinu o-nitrobenzylovou skupinou v molekule DNA je 

spojena s transkripční inaktivací, která však může být obnovena 

jejím „odštěpením“ po její expozici světlu o vlnové délce 400 nm.  

V rámci druhého projektu se autorce podařilo prokázat, že je in vitro 

a in vivo stabilita nekódující RNA Ms1 z bakterie Mycobacterium 



smegmatis závislá na přítomnosti polynukleotid fosforylasy a 

analyzovala taktéž její epxresní profil. Za tímto účelem se podařilo 

připravit a charakterizovat celou řadu mutantních kmenů bakterie.  

Závěrem bych chtěl konstatovat, že Ing. Martina Janoušková 

předložila velmi kvalitní práci, která obsahuje řadu originálních 

výsledků, cíle disertační práce byly zcela splněny. Ing. Martina 

Janoušková prokázala schopnost samostatně vypracovat kvalitní vědeckou 

práci, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy:  

1. Dokázala by autorka detailněji diskutovat negativní vliv substituce 

TU a naopak pozitivní vliv transice T5hmU v netemplátové části 

promotoru Pveg na jeho transkripci? 

2. Byl testován vliv hydroxymethylové skupiny v uridylovém a 

cytosylovém zbytku na stabilitu DNA (možný nukleofilní atak 

fosfodiesterové vazby)? 

3. V jakém molárním poměru byly použity E. coli RNAP a faktor 70 při 

in vitro transkripci?  

4. Autorka použila částečně funkční systém CRISPR pro transkripční 

inaktivaci některých lokusů v M. smegmatis jejichž produkty se 

podílí na degradaci RNA. Pomocí této techniky bylo prokázáno že 

polynukleotid fosforylasa (PNPasa, lokus MSMEG_2656) mírně zvyšuje 

stabilitu RNA Ms1 v exponenciální fázi. Lokus MSMEG_2656 je však 

součástí třísložkového operonu, přičemž produkty dvou následujících 

kódujících sekvencí mají proteolytickou aktivitu. 

Byla také uvažována také možná zprostředkovaná (nepřímá) role 

těchto produktů ve stabilitě RNA Ms1? 

5. Pro průkaz možné degradace RNA Ms1 in vitro byla použita 

jednokrokově purifikovaná (Ni-NTA) rekombinantní PNPasa ve fúzi 

s histidinovou kotvou. Je uvedeno, že byl preparát charakterizován 

hmotnostní spektrometrií dominantního proužku po provedení SDS-

PAGE. Nicméně na elektroforeogramu jsou viditelné další proužky. 

 Byla dalším způsobem ve výsledném preparátu PNPasy testována 

nežádoucí přítomnost endogenních RNas z  E. coli?  

 Jak byla určována a jaká byla stabilita preparátu PNPasy, který 

byl skladován při -20°C v 50 % glycerolu?  

6. V prezentovaném experimentálního výstupu in vitro stability 

jednotlivých forem RNA Ms1 byla použita přibližně 7 M PNPasa a 100 

M RNA (dle mého orientačního výpočtu, uvedeno je 400 ng/10 l).  

Dokázala by autorka detailněji zdůvodnit použitý malý poměr 

enzym/substrát? 

7. Jedním ze závěrů je, že se RNA Ms1 podílí na „efektivním“ (rychlém) 

metabolickém přechodu ze stacionární fáze do fáze exponenciální 

fáze prostřednictvím jejího pozitivního vlivu na přítomnost 



podjednotek RNAP, jmenovitě RpoB a RpoC. Tento závěr byl podpořen 

určením růstových křivek divokého a Ms1 kmene M. smegmatis. Z mého 

pohledu je však u obou kmenů lag fáze relativně krátká , nicméně 

rozdíly v rychlosti přechodu jsou patrné.  

Předpokládám, že pro stacionární fázi byla použita kultura po dvou 

dnech kultivace v 7H9 médiu (v M&M je uvedeno, že se OD600 takové 

kultury pohybovalo ~2, což je však řádově nižší hodnota). Vzhledem 

k vysokému obsahu kyseliny mykolové v buněčné stěně mykobakterií je 

používán neionogenní detergent v růstovém médiu, v tomto případě 

byl použit nejvíce rozšířený Tween-80. Tento detergent je však 

velmi účinně metabolizován (oproti Tyloxapolu), což je často 

spojeno s agregací buněk, která dále negativně ovlivňuje určení 

buněčné denzity. Navíc hodnota OD může být nežádoucím způsobem 

ovlivněna dalšími faktory (velikost a tvar buněk).  

Dokázala by autorka navrhnout další alternativní metody 

stanovení počtu mikroorganismů v růstovém médiu?  

Dále pak, byla testována rychlost přechodu do exponenciální fáze 

z „více“ vyhladovělého stavu bakterií?  

Jak lze navodit dormantní stav u M. smegmatis? 

8. Na elektroforeogramu analýzy celkových RNA z kmenů: wt, a Ms1 

Ms1 kompl ve stacionární fázi růstu je patrný dvojitý proužek pro 

RNA Ms1 (barveno GelRed). 

Dokázala by autorka navrhnout několik vysvětlení pro tento jev? 

Byl dvojitý proužek pozorován i pomocí metody nothern blot? 

9. Bylo ukázáno, že je RNA Ms1 exprimována konstitutivně a její 

hladina je regulována ko- nebo post-transkripčně.  

Poprosil bych autorku o spekulativní názor na tento relativně 

energeticky náročný způsob regulace obsahu RNA Ms1 

v exponenciální fázi růstu?  

Je možné ukázat nějaký podobný příklad regulace hladiny RNA in 

vivo u jiných bakteriálních druhů?  

 

 

V Praze 24. 7. 2019    ------------------------ 

     Zdeněk Knejzlík 


