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O P O N E N T S K Ý P O S U D E K 

na diplomovou práci Petry Špirhanzlové 

Fyzické mapování vazebně neidentifikovaných oblastí pomocí BAC klonů u Xenopus tropicalis) 
  
 
Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 

 Z metodického hlediska se jedná o průkopnickou práci, ve které autorka úspěšně zavedla na 
pracovišti celou škálu molekulárních a molekulárně-cytogenetických technik potřebných pro fyzické 
mapování genů a genomových úseků u významného modelu vývojové biologie, drápatky Xenopus 
tropicalis. Tyto techniky umožní týmu školitele se výrazněji zapojit formou mezinárodní spolupráce 
do konstrukce a zpřesňování genetických map nejen u drápatky, ale i řady dalších organismů 
s osekvenovanými genomy či dostupnými genomickými nástroji. Práce přinesla i originální výsledky, 
konkrétně úspěšnou chromosomální lokalizaci 10 klonů BAC. Tyto výsledky poukazují na rozpor 
mezi komplementací genomových úseků bioinformatickými postupy či na základě syntenie genů mezi 
chromosomy vzdálených modelů a jejich fyzickou lokalizací metodami molekulární cytogenetiky. 
 
Formální kvalita předloženého spisu 

Po formální stránce je rukopis dobře připraven včetně tabulek a ilustračních obrázků. Zvláště 
oceňuji téměř bezchybné uvádění citací v textu i v seznamu literatury, což nebývá ve studentských 
pracích samozřejmostí. Drobné uvádím v příloze posudku pro potřeby autorky. 

V textu mě poněkud vadilo občasné nevhodné používání počeštělých a skloňovaných 
anglických termínů či výrazů. Uznávám, že např. pro slovo “scaffold“ ve smyslu komlementace 
genomů je těžké a asi i zbytečné hledat český ekvivalent, ale třeba místo „silencingu genů“ lze říci 
„umlčování genů“. Z některých formulací, např. „metafázní spready“, mě přímo bolely oči, stačilo 
přitom říci „metafázních preparátů“ nebo „chromosomálních preparátů“.   
 
Hodnocení částí předkládaného spisu 
 
1 Úvod a 2 Cíle diplomové práce 

Autorka stručně a přehledně shrnuje současný pokrok v sekvenování genomu drápatky 
Xenopus tropicalis včetně konstrukce genomových knihoven a problémů se sestavováním fyzické 
mapy genomu, objasňuje též hlavní motivaci této práce a srozumitelně formuluje dílčí cíle práce.  
   
3 Literární přehled 

V první části jsou zpracovány informace o drápatkách jako oblíbeném modelu vývojové 
biologie spolu s důvody, proč je v genomice upřednostňována drápatka X. tropicalis před tradičním 
modelem X. laevis. Dále je čtenář seznámen s dostupnými genomickými nástroji včetně knihoven 
BAC a stavem vazebné mapy X. tropicalis. Další část je věnována rozboru metod používaných při 
konstrukci vazebných a fyzických map včetně technik molekulární cytogenetiky. Autorka prokázala 
značnou hloubku pochopení principů těchto metod, důležitou pro jejich správnou aplikaci ve 
vlastní práci. Přestože takto koncipovaný literární přehled odpovídá zadání práce, postrádám v něm 
více informací o fyzických charakteristikách karyotypu X. tropicalis (je uveden pouze počet 
chromosomů) a bližší informace o současném stavu vazebné i fyzické mapy tohoto modelu.  
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4 Materiál a 5 Metody 

Jedná se o metodicky náročnou práci. Použité materiály a metody jsou popsány velmi 
podrobně, avšak s některými nepřesnými údaji a nejasnostmi, jak vyplývá z mých připomínek a 
doplňkových dotazů níže. V kap. 4 (Materiál), kde je uveden výčet použitých biologických materiálů, 
přístrojů, chemikálií a roztoků mohly být uvedeny též použité restrikční enzymy a kity. 
 
6 Výsledky  

Tato kapitola je nepochybně nejzdařilejší částí rukopisu. Autorka precizně provedla a velmi 
názorně zpracovala optimalizace zaváděných metod včetně kvalitní dokumentace formou obrázků a 
tabulek. Zvláště optimalizace extrakce BAC DNA včetně ověření restrikčním štěpením a následnou 
pulzní elektroforézou a přípravy kompetitorové DNA sonikátorem byly ukázkově provedeny. Pouze 
bych u jinak kvalitních snímků elektroforetických gelů (obr. 4-10) uvítal označení vybraných proužků 
velikostního markeru, např. způsobem, který autorka použila u následujících snímků (obr. 11-15). 
Zavádění a optimalizace tolika metod na pracovišti muselo být velmi pracné, v některých případech 
autorka zvolila až zbytečně náročný postup – např. ověřování kvality značení u sond Southern 
hybridizací šlo snadněji provést dot blot testem s řadou ředění značené sondy.  

V hlavní části práce fyzicky mapovala 10 klonů BAC s překvapivým výsledkem – tj. 
vyvrácením hypotézy o původu klonů z krátkého raménka chromosomu 2 a jejich lokalizací na krátké 
raménko chromosomu 1. Toto zjištění poukazuje na nezbytnost fyzického ověřování pozice klonů 
v nedostatečně kompletovaných částech genomu. Výsledky BAC FISH jsou doloženy nádhernými 
mikroskopickými snímky s přesvědčivými hybridizačními signály a shrnuty v grafickém schématu. 
Pro případné publikování těchto výsledků však bude nezbytné přesvědčivěji identifikovat oba 
chromosomy, čili nejenom podle indexu poměru ramen (viz můj dotaz níže), ale i názorným důkazem, 
např. dvoubarevnou či vícebarevnou BAC-FISH, kde by byl testovaný klon hybridizován s jedním 
jistým BAC dlouhého raménka chr. 1 a jedním jistým BAC dlouhého raménka chr. 2. 
 
7 Diskuze 

V diskuzi se autorka věnuje rozboru nově zavedených metod s doporučením optimální 
varianty, diskutuje překvapivé výsledky mapování klonů BAC a srovnává je s údaji z literatury a 
veřejných databází. V závěru pak naznačuje směr další práce na analýze nekompletovaných částí 
genomu drápatky. K diskuzi mám několik závažnějších připomínek (viz níže). 

 
Dílčí připomínky k práci a doplňkové dotazy 

V abstraktu a v kapitole 3.1.3.1 na str. 15 je uvedeno, že do krátkého raménka nemapovaných 
oblastí chromosomů 2 a 7 byla v novější verzi komplementace genomu Xenopus tropicalis 
(“Assembly 7.1“) přiřazena řada klonů BAC, ale tato komplementace není veřejně dostupná. Jak se 
k nim autorka dostala? Na webových stránkách uvedených na str.  15 je maximálně vezre 4.2. 

Zaujala mě informace v kap. 3.1.1., že se drápatka Xenopus leavis používala využívat k testování 
hladiny choriongonadotropinu v moči potenciálně gravidních žen. Jaký byl princip tohoto testu? A 
byly drápatky po testu též usmrcovány jako dříve používaní králíci a myši? 

V kap. 3.2.2.2 (omylem vypadla poslední dvojka) na straně 18 je uveden původ knihovny BAC 
použité v této diplomové práci – z ISSB v Paříži. Avšak v práci Hellsten et al. (2010), kde byly klony 
BAC integrovány do genomu, byly použity dvě knihovny zřejmě odlišného původu, CHORI 216 a 
ISB1. Jak a kým byla “pařížšká knihovna” integrována do genomu X. tropicalis?  

V kap. 5.1.3 je uvedeno, že při kontrole BAC DNA elektroforézou bylo naneseno 5 µl DNA, což je 
nedostatečný údaj. Jaká byla koncentrace této DNA nebo kolik ng DNA bylo naneseno? Podobně u 
údaje „1 μl Not I. restriktázy“ je lépe uvést kolik jednotek nebo finální koncentraci enzymu. 

V kap. 5.2 na str. 27 mě překvapilo, že značení části sond nick translací bylo prováděno pomocí 
jednotlivých komponent reakce a díky tomu bylo nutné nejdřív provést test DNázy I. Domnívám se, 
že v dnešní době takto postupuje jen málokdo. Většina laboratoří koupí kit na nick translaci, označí 
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sondu a nejvýš zjistí elektroforézou přibližnou velikost fragmentů. Pokud jsou moc krátké nebo moc 
dlouhé, zkrátí nebo prodlouží dobu značení sondy. Proč byl zvolen takto náročný způsob značení, 
když byl též v práci použit kvalitní značící kit firmy Abbott?  

V kap. 5.3 při popisu metody Southern hybridizace na str. 30 není uveden způsob stanovení délky 
fragmentů DNA. Byl použit digoxigeninem značený velikostní marker? 

Opravdu byly při extrakci DNA (str. 30, kap. 5.4, odst. 2) vzorky stáčeny při 300 rpm?  

V kap. 5.6.2 na str. 33 je uvedeno, že preparáty byly postfixovány v 2% paraformaldehydu, ale ve 
skutečnosti byla použit 2% formaldehyd, neboť na ten autorka paraformaldehyd převedla rozpuštěním 
v PBS pufru při 65°C a přidáním hydroxidu sodného, jak správně uvádí na začátku kapitoly. 

Byl použit kompetitor při oddělené denaturaci (kap. 5.6.2.1.2, str. 34)? Jak byla denaturována sonda? 

Zajímalo by mě, proč byly klony BAC při extrakci DNA kitem od Qiagenu (kap. 6.2.3, str. 39) 
kultivovány v 2x LB médiu, když bylo jinak používáno 1x LB médium. Formulace „jsem nechala 
supernatant před srážením protéct kolonou“ je poněkud zavádějící. Na kolonu se aplikuje supernatant 
po neutralizaci neutralizačním roztokem a centrifugací; autorka zřejmě myslí před přesrážením DNA. 
Protokol by měl byt uveden buď celý nebo s odkazem na manuál výrobce. 

Pro statistické srovnávání metod synchronizace buněčné kultury byl použit t-test (kap. 6.5., str. 47). 
Kromě toho, že se „t“ píše malým písmenem a kurzívou postrádám uvedení výsledku testu 
srozumitelnou formou (např. P<0,05). Hodnota uvedená v textu je sama o sobě nic neříkající. 

Logistika experimentu při testování poměru sondy a kompetitora (kap. 6.6.1, str. 48) není z mého 
pohledu správná: autorka měnila množství, ale zachovávala poměr 1:1; já bych nejdřív zkoušel různé 
množství sondy bez kompetitora, s optimálním množstvím sondy bych pak testoval různá množství 
kompetitora (my obvykle používáme poměr 1:10, 100-300 ng sondy BAC a 2-3 μg kompetitora). 

Jaká je jistota správného rozlišení metacentrického chromosomu 1 s poměrem ramen 0,75 od 
submetacentrického chromosomu 2 s indexem 0,63 (viz kap. 6.6.3, str 51)?  

V Diskusi (kap. 7.1, odst. 2) se autorka odkazuje na protokol pro nick translaci (Berr and Schubert, 
2006). Tato práce by měla být citována už v kap. 5. Hlavně ale tito autoři amplifikovali BAC DNA 
pomoci Phi 29 polymerázy, stejnou reakcí naznačili DNA a výslednou značenou DNA slepili DNázou 
I na vhodnou délku fragmentům což nelze považovat za nick translaci, i když to tak autoři označují. 

Připomínka k diskuzi o reálné pozici a pořadí klonů BAC na chromosomu (kap. 7.3., str. 57): pro 
mapování byly vybrány překrývající se klony; stanovení jejich pořadí na mitotických chromosomech 
je tudíž pod rozlišovací schopností FISH. Jakou cestu byste volila pro rozlišení pořadí klonů?  

Nesouhlasím s vysvětlením, že konce BAC klonů byly s větší pravděpodobností přiřazeny na 
chromosom 1 než 2 díky repeticím (kap. 7.3., str. 57). Zkusila jste blastnout sekvenci proti genomu X. 
tropicalis, abyste zjistila, zda jsou na koncích repetice? Sekvenování konců klonů je rutinní součástí 
genomových projektů a slouží k překlenutí obtížně analyzovatelných oblastí a ke komplementaci 
kontigů. Tudíž bych si nedovolil tvrdit, ze sekvence konců klonů nelze použít. Skutečně si autorka 
myslí, že by kolokalizace deseti markerů na jednom raménku mohla být náhodná? Není jednodušším 
vysvětlením chybná identifikace chromosomu? Tím nemyslím jen identifikaci v této práci, ale i 
možnost chybné identifikace autory osekvenovaného genomu, kteří prostě chromosom označený 
cytogenetiky jako č. 1 berou jako č. 2 a naopak. Tento problém muže vyřešit jedině jednoznačná 
identifikace chromosomu kolokalizací klonů BAC s nezávislým mapovaným markerem. 

Závěrečná otázka spíš pro školitele: podle čeho byl identifikován chromosom 2 při vyřezávání 
krátkého raménka laserovou mikrodisekcí? 

Závěr: diplomová práce Petry Špirhanzlové splnila stanovené cíle i formální požadavky kladené na 
práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě. 

 

František Marec     V Českých Budějovicích, 14 září 2012 
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Příloha k posudku diplomové práce Petry Špirhanzlové 
  
Drobné formální a jazykové připomínky 

- str. 4, Abstrakt, ř. 1: chybí čárka za organismem 

- str. 4, Abstrakt, ř. 5: „byla .... přiřazena“ místo „byly .... přiřazena“ 

- str. 4, Abstrakt, ř. 14-15: „100 bp“ místo „100 pb“  

- str. 4, Abstrakt, ř. 15: fráze „k unikátní identifikaci BAC klonu do chromozómu“ by lépe zněla „k unikátnímu 
zařazení BAC klonu na chromozómu“ 

- str. 5, Abstract, ř. 1: za 20th se nedělá tečka 

- str. 5, Abstract, ř. 8 a 15: v odborných anglických textech se zkrácená forma isn´t nepoužívá 

- str. 10, Seznam zkratek, ř. 2: chybí koncová závorka 

- str. 11, kap. 1, odst. 2, ř. 8: „300 kbp“ místo „300 kpb“ a nadbytečná tečka za „nestabilitu“ 

- str. 11, kap. 1, odst. 2, ř. 18 (a dále v textu): „Fluorescenční in situ hybridizace“ ve větě se píše s malým „f“  

- str. 11, kap. 1, odst. 3, ř. 1: „izolace“ místo „isolace“ a nadbytečná spojka „a“ ve „vlastní a BAC“ 

- str. 12, kap. 2, bod 2: považuji za vhodnější formulaci v případě sond z klonů BAC „připravit sondy“ než 
„syntetizovat sondy“ 

- str. 13, kap. 3.1 a 3.1.2: české odborné názvy organismů („Zebřička pruhovaná“, „Drápatka vodní“) se v textu 
píší s malým písmenem 

- str. 14, kap. 3.1.2, ř. 5-6: nadbytečné „ů“ ve slově „chromozómů“ a tečka na začátku dalšího odstavce 

- str. 15, kap. 3.1.3.1, odst. 2, ř. 1-2: „1,5 Gbp“ místo „1,5 Gpb“ 

- str. 17, kap. 3.2.2 a str. 18, kap. 3.2.2.1: „E. coli“ místo „E. Coli“ 

- str. 18, kap. 3.4: citovaná práce Gall et al. (1969) chybí v seznamu literatury 

- str. 19, kap. 3.4, ř. 2: nadbytečná čárka za „(ssDNA)“ 

- str. 19, kap. 3.4.1, odst. 2: citovaná práce Sieben et al. (2007) chybí v seznamu literatury a „kbp“ místo „kpb“ 

- str. 24, kap. 4.3.: chybí odkaz na dodavatele nebo autora použitého softwaru (ImageJ, ACC Analyser 5.0), 
případně odkaz na webové stránky 

- str. 27, kap. 5.2.1.1: nemá být „DNázu I“ v nadpise „Reakční směs pro Dnázy I? 

- str. 29, kap. 5.2.2: „náhodných primerů“ místo „random primeru“ a „non radioactive labeling mix“ místo „non 
radioactiv Labeling mix“ ve schématu reakce 

- str. 30, kap. 5.4, ř. 2: „po té“ se píše dohromady (v následující větě je to správně) 

- str. 31, kap. 5.5.2.1, ř. 2: „PBS“ místo „PBSa“ 

- str. 35, kap. 5.6.3, ř. 1: „anti-digoxigenin-rhodamine, Fab fragments“ místo „Anitdigoxigenin Rhodamin Fab“; 
není uveden dodavatel či výrobce 

- str. 35, kap. 5.6.3, ř. 4: „v 3x TNT” místo “3 x v TNT” 

- str. 37, kap. 6.2.3, ř. 4: místo „rychlostí 2000 g“ má být „při odstředivé síle 2000 g” 

- str. 45, kap. 6.4, ř. 2: „membrány“ místo „menbráně“ 

- str. 49-50, popis obr. 18, 19 a 20: „Na“ místo „NA“ 

- str. 55, kap. 7.1, ř. 8: citovaná práce Gemmill et al. (2002) chybí v seznamu literatury 

- str. 62, Citovaná literatura: práce Shizuya et al. (1992) není citována v textu (zřejmě má být citována v kap. 
3.2.2 v souvislosti s první konstruovanou knihovnou BAC u člověka   

 

 

 


