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Posudek na diplomovou práci Pavlíny Brettlové ,,Influence of cvtosine methvlation on the
free enerw of nucleosome formation"

Předkládaná práce se věnuje studiu vlivu metylace cytosinu na C5 pozici v sekvenci DNA
kuřecího genu pro B^-globin při procesu formování nukleosomů. Jako pracovní nástroj
autorka pouŽila volné molekulově dynamické simulace prováděné s explicitními vodami a
ionty v kombinaci s teoretickým modelem popisujícím harmonické deformace konformačních
parametrů nukleotidů v sekvenci DNA.

Práce se zabývá popisem struktury DNA v průběhu simulace, ýpočtem harmonických
konstant tuhosti, které popisují deformabilitu studované molekuly, a odhadem rozdílu volné
energie deformace metylované a nemetylované DNA sekvence při formování nukleosomu'

Samotná diplomová práce je koncipována do čtyřech částí. V úvodní části autorka
podrobně popisuje strukturu a funkci nukleosomu. Zaměřuje Se na charakterizaci dosud
známých rolí metylace DNA v genové regulaci a také na vlily metylace cýosinu v CpG
dinukleotidech. Diskutuje závěry jiŽ publikovaných prací, čimŽ navozuje biologickou
motivaci předkládané diplomové práce' V metodické části jsou pak popsany zák|adni
parametry nukleotidů a páru béni v DNA včetně pouŽiých teoretických a ýpočetních metod'
Část ',Výsledky a Diskuze.. je shrnuta do jedné sekce, která popisuje (i) strukturu studovaných
sekvencí DNA v průběhu simulací, (ii) korelační matice a koeficienty tuhosti, a (iii) v'''ýpočet
volné energie formování nukleosomu. V posledni závěrečné části autorka stručně shrnuje
ýsledky.

Diplomová práce přináší nové poznatky týkající Se flexibility DNA sekvence
obsahující metylované cytosiny. V souladu s experimenty práce uvádí' Že metylované a
nemetylované úseky genů DNA pro BA-globin se struktumě příliš neliší. Metylace má však
vliv na tuhost molekuly, což se projeví zýšením volné energie deformace a narušením
formování nukleosomu. Po formální stránce je diplomová práce napsána velice pečlivě
s minimálním počtem překlepů i přes skutečnost, Že je psána v anglickém jazyce. RovněŽ
graÍická úroveň je velmi dobrá' Zpracované téma je oiologicky také veimi zajimavé, Tatr:
problematika byla doposud řešena pouze experimentálními metodami, kdyŽ pomineme práci
z roku 2001 (uvedenou pod citaci 26, Derreumaux et al', NAR), která kromě NMR
spektroskopie vyrrŽila při studiu metylace cýosinu také 10 ns MD simulace. V kombinaci s
vypočw koeficientů tuhosti a volné energie deformace představuje diplomová práce originální
studii, která prohlubuje ýsledky předchozích experimentálních prací.

ZajimaIo by mě jestli autorka uvaŽovala proč metylovaný cýosin způsobuje zýšení
tuhosti DNA v helikálních parametrech párů bází. Existuje pro tento jev nějaké fyzikálně-
chemické vysvětlení?

Předložená diplomová práce je kvalitní studií po r,šech stránkách a jednoznačně ji

doporučuji k obhajobě.
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