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Disertační práce Mgr. Paulendy se na 245 stranách řešením následujících pěti cílů: 1) objasněním role proteinu ORMDL3 v signalizaci 
žírných buněk přes vysokoafinitní IgE receptor, 2) srovnáním proteinových sekvencí proteinů rodiny ORMDL z různých druhů 
organismů s cílem identifikace konzervovaných aminokyselinových zbytků a identifikace organismů využitelných pro další studie, 3) 
objasněním role jednotlivých ORMDL proteinů v kolitidě indukovanou sodnou solí dextran sulfátu, 4) identifikací nových interakčních 
partnerů proteinu ORMDL3 v žírných buňkách a 5) objasněním dějů odehrávajících se v časných fázích signalizace přes vysokoafinitní 
IgE receptor v žírných buňkách. 
 
Práce je psána čtivou formou, Mgr. Paulenda se dobře zhostil pokusu o provázání témat jednotlivých publikací. Jazyk práce je 
srozumitelný, text je pěkně formulován, nicméně se v něm vyskytují četné (až příliš četné) překlepy a chyby. Jde o soubor sedmi prací 
doplněný úvodem, diskusí a závěry; chybí podrobnější rozpracování metodik, kde se Mgr. Paulenda odkazuje na kapitoly jednotlivých 
článků. Co se týče článků zahrnutých do disertace, je zde přítomen jeden prvoautorský původní (v čase submitování práce ještě 
neakceptovaný) rukopis, jeden prvoautorský přehledový článek a pět článků, či rukopisů, na nichž je Mgr. Paulenda spoluautorem. 
 
Níže vypisuji detailněji jednotlivé připomínky a dva dotazy k předložené práci. 
 
Připomínky: 
- Str. 15 – „ORMDL1 displays high expression levels in liver and brain (Hjelmqvist et al., 2002),“ – tyto údaje jsou v rozporu s daty 

z proteinatlas.org, kde největší množství transkriptů ORMDL1 je reportováno z hypofýzy, slinných žlaz, ductus defferens, 

epididymis a sleziny. V citované pionýrské práci Hjelmqvista et al. (2002) detailnější průzkum jednotlivých tkání chyběl, 

transkriptomických dat za posledních 17 let výrazně přibylo. 

- Str. 17 – „Drosophila possesses only single homologue of ORMDL pointing to a possibility that in the lineage leading to drosophila 

second ORMDL homologue was lost from genome making it great model“ – Dle Kallsena et al. (J Allergy Clin Immunol. 2015; 

136(4):1105-8) je ORMDL octomilky bazálním všem třem savčím ORMDL proteinům a naopak dva ORM proteiny kvasinek 

zobrazuje jako sobě podobnější a tedy vzniklé následkem duplikace nezávislé na duplikaci ORMDL proteinů přítomných u savců.  

- Str. 17 – „So far, all the antibodies prepared against ORMDL recognize all three homologues.“ – Některé ORMDL protilátky jsou 

pravděpodobně specifické; např. Novus inzeruje pod číslem NBP1-98511 ORMDL3 protilátku vyvinutou proti N-terminálnímu 

peptidu, který je specifický pro ORMDL3; cross-reaktivitu s ostatními ORMDL proteiny neuvádí. 

- Str. 18, obr. 2 – „Adapted from Davis et al., 2019.“ – reference Davis et al. 2019 jsou v seznamu referencí dvě; bylo by vhodné je 

odlišit, např. jako 2019a a 2019b. 

- Str. 25 – Na této straně je obsáhle diskutována asociace intronického polymorfismu rs7216389 s astmatem. Je zde vcelku správně 

konstatováno, že „it is the strongest association to asthma we have to date (Toncheva et al., 2015)“. Nicméně, výskyt obou variant 

daného polymorfismu je v populacích evropského původu zhruba v poměru 1:1. Zmínka o vazbě mezi rs7216389  a astmatem se 

zakládá na především studiích Moffatt et al. (2007) a Tavendale et al. (2008) (autor disertaci cituje jen první z nich); následně byla 

podpořena i studiemi dalšími. Propojení tohoto polymorfismu s ORMDL3 ale problematizovali Li et al. (Allergy 2015;70:1309–

1318), kteří jako cis-eQTL pro oblast 17q21 identifikovali GSDMB namísto ORMDL3. Studii Miriam Moffatt se jim tedy zreplikovat 

nepodařilo. Navíc je dobré si uvědomit z čeho prohlášení Miriam Moffatt o významu změn ve výskytu zmíněného polymorfismu 

vychází, cituji: „In the subset of individuals for whom expression data are available, the T nucleotide allele at rs7216389 (the 

marker most strongly associated with disease in the combined GWA analysis) has a frequency of 62% amongst asthmatics 

compared to 52% in non-asthmatics“. Tedy, jinými slovy, seminální studie Miriam Moffatt byla postavena na tom, že u astmatiků 

byla daná alela sice přítomna v 62% případů, ale u zdravých kontrol v 52% případů, tedy s nevýrazným rozdílem – k vysoké 

statistické signifikanci tohoto nevelkého rozdílu přispěla značná velikost zkoumaných souborů pacientů v této studii, ale reálně 
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jde o typický polymorfismus přispívající ke vzniku choroby podmíněné multifaktoriálně, kde příspěvek jednotlivých genetických 

změn je velmi malý. S interpretací intronických SNPs je nutno být opatrný – zrovna v místě rs7216389 se nachází haploblok hned 

čtyř genů, tedy IKZF3, ZPBP2, GSDMB a ORMDL3. Také mi v dané části textu chybí zmínka o klíčové informaci z (v disertaci 

citované) práce Bouzigon et al. (2008), která zmiňuje, že vazba GSDMB/ORMDL3 lokusu na astma se ukázala být specifickou 

zřejmě jen pro tzv. early-onset asthma. 

- Str. 28, obr. 5 – „Adapted from Metz et al., 2007.“ – Tato reference není v seznamu literatury uvedena. 

- Str. 31, obr. 6 – „Modified based on Smith et al., 2013.“ – Tato reference není v seznamu literatury uvedena. 

- Str. 32, obr. 7 – „Adapted from Steinhilber et al., 2010.“ – Tato reference není v seznamu literatury uvedena. 

- Str. 34, obr. 8 – „Adapted from Smyth et al., 2008.“ – Tato reference není v seznamu literatury uvedena. 

- Metodika – Z formálního hlediska bych považoval za vhodnější, kdyby použité metodiky byly popsány poněkud detailněji než 

prostým výčtem. Na druhou stranu je samozřejmé, že v přiložených pracích si je lze dohledat… 

- Str. 59 – v druhé z publikací zahrnutých do disertace je uvedeno, že „there is only one study suggesting a possible role of ORMDL 

proteins in IBD“. Práce u tohoto konstatování žádnou práci necituje. Nicméně při zadání IBD a ORMDL do PubMedu se objevuje 

zmínek více, např. Cell Death Dis. 2017 Mar 23;8(3):e2699, Medicina (Kaunas). 2016;52(6):325-330. Kterou z těchto (nebo jiných) 

studií měli autoři ve zmíněné větě na mysli a proč byla druhá z nich vynechána? 

- Str. 69 – řada primerů zmíněných na této straně má u sebe referenci č. 2 (Bugajev et al. 2016), jiné však referenci u sebe zmíněnu 

nemají. Namátkově jsem si vyhledal sekvenci primeru užitého k amplifikaci posledního ze zmíněných proteinů 

(GCCCACATCTCCACCTATGAT, Musc5B) a našel ji např. v publikaci Wang et al., Oncotarget. 2017 Oct 24; 8(51): 88586–88598. 

Považoval bych za vhodné, aby již dříve publikované primery byly opatřeny příslušnými referencemi, zvlášť pokud část primerů 

citací opatřena je. 

- V práci o efektech ethanolu je v abstraktu uvedeno „we examined the effect of short-term treatment with non-toxic 

concentrations of ethanol on FcεRI signaling“ – při podrobnějším pročtení ale je uvedeno, že pro měření ROSů bylo užito 

„supplemented or not with 0.5% (v/v) ethanol,“, pro měření v myších pak dokonce „Twenty-four hours later, 5% (v/v), 10% or 

20% absolute ethanol in PBS was injected intraperitoneally (0.5 ml per mouse weighing 20 g). Mice injected with 0.5 ml of 10% 

or 20% ethanol exhibited reduced motoric activity, which lasted for 30 min or 90 min, respectively.“ Byl bych velmi opatrný 

s prohlášením, že jde o „netoxické“ koncentrace. Pro myši určitě nejsou při i.p. podání letální, LD50 je u myší výše a zmíněné 

koncentrace bývají ve studiích používány (u člověka by už použitá koncentrace letální byla), ale k intoxikaci organismu dochází, 

viz každému dobře známý průběh neletální intoxikace alkoholem u člověka. 

- Str. 224 – v Conclusions se objevuje konstatování „We prepared ORMDL3-KD and ORMDL3-OE BMMCs using lentiviral delivery of 

shRNAs“, které koresponduje i s cíli na str. 37 (cíl 1.A: „To prepare ORMDL knockdown (ORMDL-KD) or OMRLD3 overexpressing 

(ORMDL-OE) BMMCs using lentiviral delivery of shRNAs.“ Metodiky v práci nejsou rozepsány, jen heslovitě zmíněny (str. 38). 

Zajímalo by mne tedy, jakým způsobem byla technologie shRNA použita k přípravě ORMDL-OE (dle seznamu zkratek „ORMDL-

overexpressor“ BMMC). Na první pohled využití shRNA k tomuto účelu působí nelogicky. 

- Bylo by vhodné věnovat více pozornosti formátování referencí, např. hned v první referenci v seznamu je nesprávně uvedena 

paginace (má být číslo článku 3827684); v referenci Bugajev, Paulenda, et al. je poněkud nestandardně jako datum publikace 

uvedeno „no date“ – bylo by vhodnější užívat zažitou terminologii, v textu se navíc citace s textem „no date“ nevyskytuje a je 

využito jiného způsobu citace; referenci Gault et al. chybí editoři; v referencích Knoll et al. a Wilson et al. přebývá výraz „(80-. ).,“; 

v referenci Säfholm et al. chybí ročník, atp. 

 
Dotazy:  
1) Práce rozporuje výsledky Kallsena et al. (J Allergy Clin Immunol. 2015; 136(4):1105-8) ohledně fylogenetického původu 

jednotlivých ORMDL proteinů, nicméně tento rozpor nediskutuje. Protože jde o snadno ověřitelnou záležitost, bylo by vhodné 
pro obhajobu připravit fylogenetický strom podporující buďto konstatování z disertace nebo odlišné závěry Kallsena et al. 

2) Na str. 157, v článku o účincích ethanolu, byl pro detekci ROSů použit H2DCFH-DA. Jde sice o často používanou látku, ale 
problém v užití H2DCFH-DA spočívá v odlišné senzitivitě k jednotlivým typům ROSů a v senzitivitě i k některým dalším látkám 
– viz Kalyanaraman et al., Free Radic Biol Med. 2012 Jan 1; 52(1):1-6 a Dikalov & Harrison, Antioxid Redox Signal. 2014 Jan 10; 
20(2): 372–382. Na čem byla založena preference užití této látky oproti jiným markerům ROSu, které tyto problémy nevykazují 
nebo jej vykazují jen v omezenější míře? 

 
Práce dle mého názoru splňuje nároky na práci disertační, prokazuje předpoklady autora k samostatné vědecké práci, a tedy ji 
doporučuji k obhájení za účelem udělení titulu Ph.D. 
 
 
 
 
                  v Praze, dne 22. 12. 2019 
          Petr Heneberg 


