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Posudek na doktorskou disertační práci 

Iryna Kozmíková: Bmp signaling in the evolution of chordate axial patterning 

 

Základní otázky této práce jsou pregnantně formulovány na s. 12 publikace Kozmíková ar al. 2011 

(volný překlad je můj): „Exprese ortologních genů kódujících signalizaci pomocí proteinu Bmp, tj. 

samotný Bmp a transkripční faktory patřící do kontextu této dráhy, je vysoce podobná u obratlovců i u 

bezlebečných strunatců – kopinatců. Je ovšem otázkou, zda zachování exprese (v čase a prostoru) 

jednotlivých složek regulační sítě znamená nutně i konzervaci vztahů uvnitř sítě. I v tom případě, 

že je jádro sítě evolučně zachováno, je nutno vysvětlit, jak se s jeho pomocí dosahuje (v evoluci) stále 

vyšší tvarové rozmanitosti.“ Práce se soustřeďuje na druhou, zvýrazněnou větu citátu, odpověď na 

větu třetí, pokud je mi známo, nezná nikdo – to je výzva, která žene celý tento výzkum. Ostatně na 

s. 16 Úvodu k práci jsou cíle rozepsány do větších detailů, a všechny rozvíjejí jen větu druhou. 

Biologie – jako každá jiná věda – se snaží nalézat za ohromnou různorodostí světa jisté univerzální 

vysvětlující principy v pozadí; rozdíly například v zastoupení, vzájemných vztazích, časovém pořadí 

výskytu takových univerzálií apod. pak měly vysvětlit i onu zmíněnou bohatost podob. Takto se 

v počátcích biologie pracovalo se životní sílou a distribucí jejích různých forem do různých skupin 

organismů. Následovalo období velmi přesného stanovování látkového složení (od zastoupení prvků 

až po drobné nuance v organických látkách), posléze se mapovaly metabolické dráhy a jejich 

zvláštnosti u různých skupin. Už na této úrovni se ukazovalo, že oním sjednocujícím principem je 

evoluce: jednotlivé linie organismů v průběhu věků různě modifikují své společné dědictví. Posléze 

s nástupem molekulární biologie se ukázalo, že nejen metabolismus, ale i vývojové pochody jsou 

v gesci do velké míry „univerzální“ sady nástrojů představovaných geny a jejich produkty. 

Univerzálnost se prokázala například tím, že takové geny / proteiny dokáží fungovat v heterologním 

kontextu fylogeneticky vzdálených linií; přitom sekvencí nukleotidů / aminokyselin, ba dokonce 

přítomností některých exonů / domén se příslušné „homology“ mohou značně lišit. V současné době 

se proto pozornost soustřeďuje nikoli na pouhou přítomnost daných elementů, ale také na jejich 

„zadrátování“ do regulačních sítí. To obnáší zmapovat cis-regulační elementy příslušných genů, 

přítomnost či nepřítomnost trans-regulátorů v přesně daném vývojovém období, míru redundance a 

také „váhu“, důležitost zúčastněných drah. Laboratoř transkripční regulace ÚMG, ve které autorka 

předkládanou disertaci vypracovala, si tyto otázky klade už řadu let, a publikovala řadu průkopnických 

prací o vývoji komorového oka, či o formování tělních os v rané embryogenezi. Předesílám své 

přesvědčení, že v laboratoři používané špičkové techniky studia raných embryí autorka zvládla a 

nemám důvod její kompetence níže jakkoli komentovat či dokonce zpochybňovat. 

Práce se věnuje mapování regulační dráhy Bmp, která se spolupodílí na ustavení dorzoventrální tělní 

osy raných embryí všech bilaterálních živočichů, a to jako protipól „neurogenní“ signální dráhy 

Chordin / Goosecoid. Je tedy nezbytná pro formování břišní strany a ventrálního mezodermu 

druhoústých, zatímco u ostatních bilaterálií reguluje morfogenezi strany dorzální. Autorka provedla 
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studii této dráhy u bazální skupiny strunatců – Cephalochordata – reprezentovanou dvěma druhy 

kopinatců, a srovnávala ji se situací u modelových obratlovců (zejména Oryzias, Xenopus, Mus, 

Homo). Ze tří publikací, které jsou součástí práce, jsou dvě prvoautorové (1 publikovaná, druhá ve 

stádiu řízení) a věnují se zmíněné problematice; třetí je poněkud mimo kontext, věnuje se morfogenezi 

oka, zde je I. Kozmíková spoluautorkou s deklarovaným podílem. Těmto publikacím předchází úvodní 

studie, která je postavena na výsledcích uvedených prvautorových prací a poněkud méně technickým 

jazykem zasvěcuje čtenáře do problematiky. Po formální stránce mám jen dvě připomínky: (1) Až na 

konci úvodní studie je zařazen seznam zkratek (kdo by ho hledal právě tam?), navíc dosti neúplný; (2) 

Po tomto seznamu následuje 9 obrázků a jedna tabulka, vše označené jako „Supplementary“. Na tento 

materiál se v úvodní studii najde snad jen jeden odkaz, takže recenzent netuší, proč to tam je; až při 

dalším čtení pochopí, že jde o supplementy k práci Kozmíková et al. 2011, vřazené takto nelogicky do 

sledu výkladu. 

Hlavní výsledky lze shrnout takto: 

1. Protein AmphiBmp 2/4 podobně jako jeho homology Bmp a XBmp funguje jako transkripční 

regulátor: mj. (a) aktivuje svou vlastní transkripci a (b) transkripci genů skupiny Vent (via 

Smad a v synergii s OAZ). Tento účinek je blokován inhibitorem dorsomorfinem (DM). Takto 

funguje i v heterologních buněčných liniích (myší P19, Xenopus); exogenní protein nebo 

ektopicky exprimovaný protein vyvolá těžké malformace vyvíjejícího se embrya. 

2. Hlavní pozornost se soustředila na regulaci genů AmphiVent1 a 2. Tyto dva paralogy, na 

rozdíl od homologů Xvent1 a Xvent2, nejsou regulovány proteiny dráhy Wnt/β-catenin: zdá 

se, že zmíněná dráha byla do dorzoventrální regulace přibrána v evoluci až po oddělení 

bezlebečných (resp. ti ji z tohoto kontextu vypustili). Vzájemná inhibice proteinů Vent a 

proteinů dorzálních determinant funguje jako u obratlovců (s výjimkou savců, kde se Vent 

geny z této regulační sekvence vymanily a mohou dokonce chybět úplně). 

Výsledky jsou podloženy špičkovými metodikami, např. konstrukce plasmidů pro analýxu 

promotorových oblastí, příprava konstruktů s reporterovými geny, in situ dokladování jak transkripce, 

tak exprese zmíněných genů v dobře stadiově definovaných embryích apod. K tomu jedna otázka: 

Obr. 5 na s. 26 dokládá regulaci různých Vent homologů proteinem Bmp. Dokládá se, že geny 

AmphiVent a Xvent regulovány jsou, zatímco lidský VENTX2 nikoli. Obě obratlovčí promotorové 

úseky jsou poměrně krátké (300nt) – nelze se domnívat, že lidské regulované cis-sekvence by se 

mohly vyskytovat dál k 5‘ konci? Tím spíš, že v souvislosti s absencí Wnt regulace u AmphiVent 

autorka spekuluje, že příslušné sekvence by se mohly najít víc upstream, a přitom u genů AmphiVent 

jsou dlouhé 1230, resp. 960nt. Nelze podobné regulační jednotky odhalit přímo z genomové sekvence? 

Závěr: Autorka dizertace je vyzrálou vědeckou osobností, která zadaný úkol zdárně vyřešila po 

stránce tematické i metodické. Práci doporučuji komisi k přijetí. 
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