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OPONENTSKÝ POSUDOK  

na dizertačnú prácu Mgr. Hany Dostálovej 

Funkce stresových sigma faktorů RNA polymerázy SigD, SigE, SigH a SigM 

v transkripční regulační síti Corynebacterium glutamicum 

 

Dizertačná práca bola vypracovaná v Laboratóriu modulácie génovej expresie na 

Mikrobiologickom ústave AV ČR, v.v.i. v študijnom programe Mikrobiológia, pod vedením 

Ing. Miroslava Pátka, CSc. Predmetom práce bolo odhalenie neznámych regulónov stresových 

sigma faktorov bakteriálneho kmeňa Corynebacterium glutamicum alebo upresnenie popisu 

čiastočne známych regulónov, ktorých gény sú riadené stresovými sigma faktormi σ
D, σE

, σ
H
 

a σ
M

.  

Corynebacterium glutamicum je nepatogénna Gram-pozitívna baktéria, ktorá je široko 

využívaná v biotechnologických procesoch predovšetkým na produkciu aminokyselín a iných 

metabolitov. Efektívnym spôsobom regulácie týchto procesov je kontrola na úrovni iniciácie 

transkripcie, čo vyžaduje dôkladné poznanie dvoch kľúčových elementov, sigma podjednotky 

RNA polymerázy (σ faktor) a špecifickej DNA sekvencie, ktorú σ faktor rozpoznáva, 

promótora. U niektorých baktérií, ku ktorým patrí aj C. glutamicum, dochádza k čiastočnému 

prekryvu medzi regulónmi jednotlivých σ faktorov, pričom niektoré gény patria do dvoch 

alebo viacerých regulónov. Dochádza k ich transkripcii pomocou rôznych sigma faktorov buď 

z niekoľkých promótorov, alebo z toho istého promótora rozpoznávaného viacerými sigma 

faktormi, čo značne komplikuje pochopenie transkripčnej regulačnej siete tejto baktérie.  

Členenie predloženej dizertačnej práce je štandardné, má rozsah 135 strán vrátane 

zoznamu citovanej literatúry, obsahuje 15 tabuliek, 49 obrázkov a v zozname literatúry je 

uvedených 184 citácií. Je napísaná zrozumiteľne a prehľadne, s minimálnym množstvom chýb 

alebo preklepov. 

V kapitole „Prehľad literatúry“ autorka podáva charakteristiku rodu Corynebacterium a 

bakteriálneho kmeňa C. glutamicum ako priemyselného producenta rôznych metabolitov. 

Charakterizuje kľúčové elementy iniciácie transkripcie – promótory a sigma faktory a 

uvádza  prehľad najnovších poznatkov o faktoroch, ktoré sa zúčastňujú regulácie 

korynebakteriálnej transkripčnej siete.  Táto časť práce je spracovaná veľmi dobre a poskytuje 

informácie nevyhnutné pre pochopenie výsledkov prezentovaných v ďalších častiach práce.  

V kapitole „Materiál a metódy“ sú zrozumiteľne popísané zvolené postupy a metódy, 

ktoré zodpovedajú riešenej problematike. Je zrejmé, že doktorandka musela zvládnuť celý 

súbor náročných techník, vrátane klonovania génov do E. coli aj C. glutamicum, izolácie RNA, 

in vitro transkripcie, prípravy mutantných sigma faktorov aj promótorov. Súčasťou tejto 



kapitoly je zoznam 83 pripravených plazmidových konštruktov a vyše šesťstranový zoznam 

použitých oligonukleotidov, ktoré svedčia o tom, aké množstvo experimentálnej práce musela 

autorka vykonať.  

V kapitole „Výsledky“ sú na 47 stranách zdokumentované všetky štyri čiastkové úlohy, 

ktoré si autorka stanovila ako ciele svojej dizertačnej práce, a to: 

1) Konštrukcia dvojplazmidového systému na analýzu promótorov 

2) Nájdenie vzťahov medzi regulónmi sigma faktorov σ
H
 a σ

E 
pomocou popisu promótorov  

3) Identifikácia génov patriacich do regulónu sigma faktora σ
D 

a definícia ich promótorov 

4) Identifikácia génov patriacich do regulónu sigma faktora σ
M 

a definícia ich promótorov 

Všetky tieto ciele dizertačnej práce boli splnené. Konštrukcia dvojplazmidového systému na 

analýzu promótorov priamo v C. glutamicum umožnila doktorandke použiť komplexný prístup 

k analýze promótorov kombináciou dvoch metód, metódy in vivo pomocou dvojplazmidového 

systému a in vitro - in vitro transkripciou. Výsledkom detailnejšej analýzy génov a promótorov 

riadených sigma faktormi σ
H
 a σ

E
 bolo potvrdenie šiestich promótorov ako striktne závislých 

od σ
H
, tri ďalšie, u ktorých sa pôvodne predpokladala striktná závislosť od σ

E
, sa ukázali ako 

σ
H

/σ
E 

promiskuitné a spolu bolo potvrdených 9 σ
H

/σ
E 

promiskuitných promótorov. Bola 

definovaná aj konvenčná sekvencia promótorov závislých od σ
E 

a promiskuitných promótorov 

σ
H

/σ
E
. Bolo nájdených 7 σ

D
/σ

H 
a 9 σ

H
/σ

M 
promiskuitných promótorov a definovaná konvenčná 

sekvencia σ
M 

závislých promótorov. In silico modelovaním boli určené kľúčové aminokyseliny 

pre špecifické rozpoznanie promiskuitných promótorov σ
H
/σ

E
 a σ

D
/σ

H
. Viaceré z nich boli 

potvrdené cielenou mutagenézou. Bola potvrdená významná úloha sigma faktora σ
H 

ako 

globálneho regulátora v transkripčnej sieti stresových sigma faktorov v C. glutamicum. 

Kapitola „Diskusia“ je napísaná na veľmi dobrej úrovni. Doktorandka v nej dopĺňa 

a vysvetľuje získané výsledky, pričom používa množstvo literárnych odkazov.  

K práci mám iba niekoľko pripomienok: 

Str. 24: Zásobný roztok kanamycínu mal pravdepodobne koncentráciu 100 mg/ml. 

Str. 48, 49: Tlmivý roztok pre elektroforézu v SDS-polyakrylamidových géloch mal asi byť 

označený ako Laemmli namiesto Laemelli. 

Str. 74: K promótoru génu dnaJ2, ktorý je v zozname promótorových sekvencií vybraných na 

analýzu (Tabuľka 10) som nenašla popis výsledkov. 

Str. 104, 118: Mutantný konštrukt s deletovaným indukovateľným promótorom Ptrc by mal 

byť označený tak ako v Tabuľke 3: pEC-XT99A/sigM ΔPtrc . 

Str. 108, Tabuľka 13: Názov tabuľky znie:  „Faktory anti-σ faktorů σ
D
, σ

E
, σ

H
 a σ

M
 vybraných 

bakterií, jejich podobnost faktorům anti-σ z C. glutamicum a zařazení do skupin“. V texte aj 

tabuľke sú ale spomínané iba sigma faktory, o anti-sigma faktoroch je len údaj, či existujú 

alebo nie. Predpokladám, že uvádzané údaje v tabuľke sa týkajú sigma faktorov a nie anti-σ 

faktorov.  

Uvedené pripomienky nijako neznižujú kvalitu dizertačnej práce, ktorá je napísaná na 

vysokej odbornej úrovni. Dosiahnuté výsledky sú unikátne a predstavujú významný príspevok 

k pochopeniu transkripčnej regulačnej siete v C. glutamicum. Dôkazom kvality predloženej 



práce sú štyri publikácie, z toho dve prvoautorské s vysokým podielom práce doktorandky, 

publikované v kvalitných časopisoch. 

Na doktorandku mám nasledovné otázky: 

1.) Pri optimalizácii koncentrácie buniek na prípravu bezbunkového lyzátu pre fluorometrické 

stanovenie aktivity promótorov (Obr. 13, str. 61) ste si ako najvhodnejšiu zvolili 

koncentráciu buniek 24 x 10
8
, ktorej zodpovedajú najvyššie namerané hodnoty celkových 

proteínov a ktorá bola podľa obrázku zároveň najvyššou testovanou koncentráciou. Vyššiu 

východiskovú koncentráciu buniek ste netestovali? Ako ste merali koncentráciu buniek? 

2.) Ako sa dá vysvetliť, že pri testovaní promótorov P2sigA a Pfba sú pri in vitro transkripcii 

viditeľné v oboch prípadoch dva silné signály, so σ
A 

aj σ
B
, zatiaľ čo pri dvojplazmidovom 

systéme bola s promótorom P2sigA nameraná signifikantne zvýšená aktivita iba pri 

indukcii sigma faktora σ
A
 a s promótorom Pfba iba pri indukcii σ

B
? 

3.) Pri testovaní expresie sigma faktorov σ
E
, σ

H
 a σ

M
 pomocou expresného vektora pEC-

XT99A ste použili delečný kmeň C. glutamicum ΔsigH. Ako sa odlišuje tento mutant od 

divého typu fenotypicky? 

4.) Pri analýze σ
E
 závislých promótorov sa zistilo, že promótory troch génov, u ktorých sa na 

základe RNA sekvenovania predpokladala striktná závislosť od  σ
E 

(cg1121, cg3309, 

amtR), sú σ
H
/σ

E 
promiskuitné. Sú v súčasnosti nájdené a potvrdené aj nejaké striktne σ

E 

závislé promótory u C. glutamicum? 

5.) V práci sa uvádza (str. 109), že sekvenčne je sigma factor σ
H
 v C. glutamicum najviac 

podobný sigma faktoru σ
H
 v M. tuberculosis, obidva patria do rovnakej skupiny, sú 

posttranslačne regulované vlastným anti-σ faktorom a pravdepodobne je podobná aj ich 

funkcia a pôsobenie ich regulónov. Ako to koreluje s tým, že regulón σ
H 

v C. glutamicum 

je 3 x väčší než v M. tuberculosis a do akých regulónov patria podobné gény u M. 

tuberculosis? 

6.) V práci udávate konvenčnú sekvenciu v oblasti -35 σ
H
 závislých promótorov ako 

GGAA
T
/Gaaaa, ale v 3 zo 6 σ

H
 závislých promótorov uvedených v Tabuľke 10 sa v pozícii 

-30 vyskytuje guanín. Neuvažovali ste, že by ste pri mutagenéze σ
E
 závislého promótora  

Pcg3309 uskutočnili aj takúto zámenu? 

 

 

Záverom konštatujem, že Mgr. Hana Dostálová splnila stanovené ciele svojej dizertačnej 

práce a získala nové dôležité výsledky. Prácu odporúčam prijať k obhajobe a po úspešnom 

obhájení navrhujem udeliť doktorandke akademický titul  

„philosophiae doctor” („Ph.D.”) 

v študijnom programe Mikrobiológia.   

 

 

 

V Bratislave, 2.2.2020 



                                                                                       RNDr. Nora Halgašová, PhD. 


