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V buňce snad není ani jedna molekula, která by měla jen jednu specifickou funkci ‐ a to platí 
především  také o bílkovinách a  lipidech.  Složky buněčné mašinérie,  které  jsme  se naučili  znát  jako 
součást  cytoplasmy,  endomembrán  (zvl.  cytoplasmatické  membrány),  cytoskeletu  a  příp. 
extracelulární matrix postupně čím dále častěji ukazují nečekané funkční angažmá v buněčném jádře. 
Laboratoř, ve které doktorand pracoval na své disertaci, patří k průkopnickým pracovištím v  tomto 
směru. 

Předkládaná disertační práce  je  z hlediska  cílů  značně ambiciózní  ‐  skládá  se  ze dvou  částí, 
které spolu souvisejí jen nepřímo tím, že se týkají biologie buněčného jádra zvl. ve vztahu k regulaci 
transkripce. Už samotný velmi kondenzovaný stránkový rozsah disertace (pouhých dvacet čtyři stran 
výsledků),  která  není  založena  na  přiložených  publikacích,  napovídá,  že  výsledky  nejsou  vždy  tak 
důkladně doloženy – zvl. ve druhé části ‐ jak implikují poměrně jednoznačné závěry autora. Také části 
diskusní a metodická by si zasloužily důkladnější zpracování. Proč tomu tak je, vyplyne z následujících 
poznámek a komentářů k textu dizertace.
 

V  první  části  se  doktorand  věnuje  otázce  funkcí  paxillinu  a  ve  druhé  funkcím 
fosfatidylinositol‐ 4,5 ‐ bisfosfátu v jádře. Ve vztahu k paxillinu potvrzuje některá dřívější pozorování – 
inhibici  transkripce  genu  H19  silnou  ektopickou  expresí  paxillinu.  Indikuje  dále,  že  ‐  1.)  paxillin 
reguluje  buněčnou  proliferaci  regulací  exprese  IGF2  (stimulace)  a  H19  (represe),  za  2.)  že  v této 
souvislosti paxillin funguje jako adaptor interakce promotorů s jejich společným enhancerem a za 3.) 
že paxillin svou  interakcí s koheziny a mediátorovým komplexem stabilizuje chromatinovou smyčku 
umožňující interakci promotorů s enhancerem. Zajímavé je, že paxillin nijak neovlivňuje epigenetický 
stav/imprinting  studovaných  lokusů.  Pro  studium  interakce  promotorů  s enhancerem  použil 
doktorand jako indikátoru síly interakce frekvenci těchto interakcí v kontrole a u buněk s potlačeným 
paxillinem. Výsledky ukazují, že při regulaci interakcí promotorů s enhancerem jde pravděpodobně o 
kompetici,  ve  které  paxillin  napomáhá  interakci  IGF2  promotoru  s enhancerem,  čímž  zároveň 
potlačuje transkripci H19.
‐ Překvapující je, že při pull‐downu proteinů interagujících s tagovaným paxilinem bylo identifikováno 
jen  14  bílkovin  (tab.  v obr.  16).  Jsou  to  opravdu  všechny,  či  je  to  jen  výběr?  Ve  vztahu 
k mediátorovému komplexu je slovo „number of peptides very low“ eufemismem, protože ke každé 
ze  tří  identifikovaných  podjednotek  byl  identifikován  jen  jeden  peptid.  Je  ovšem  pravda,  že 
v kontrolním experimentu nebyly žádné, takže jde o prokazatelný rozdíl.
‐  Na  str.  42  není  jasné,  proč  doktorand  očekával  přímé  interakce  –  mohly  být  i  nepřímé.  Přímé 
interakce  zjištěné  pomocí  rekombinantních  bílkovin  bude  třeba  dále  ověřit  nějakou  alternativní 
metodou.   
    Druhá část práce se zaměřuje specificky na funkci fosfatidylinositol‐ 4,5 ‐ bisfosfátu (PIP2) v 
jádře. Přes dlouho známou přítomnost fosfolipidů v jádře ‐ tedy nejen v jaderné membráně ‐ toho o 
nich víme z hlediska jejich funkce velmi málo. Doktorand uzavírá: 1.) že PIP2 je v trvalém komplexu s 
RNAPolI  během  celého  buněčného  cyklu,  2.)  že  PIP2  vytváří  nový  typ  jaderných  struktur  ‐  "PIP2 
ostrůvky"  a  3.)  že  tyto  ostrůvky  jsou  zapojeny  také  do  transkripce  prostředkované RNAPolII.    Jako 
nástroje ke studiu jaderného PIP2 používá doktorand jednak PH domény PLCdelta a jednak protilátky 
proti PIP2, která má sloužit nejen k lokalizaci, ale také k immunoprecipitaci PIP2 a na něj navázaných 
bílkovin.  V  rámci  metod  ovšem  popisuje  pouze  pull‐down  assay  a  o  postupu  immunoprecipitace 



nenajdeme v metodách nic. PH doména PLCdelta je ovšem popsána v kapitolce metod "Cloning", aniž 
by bylo blíže popsáno, jak je používána experimentálně ‐ pokud jsem to nepřehlédl, tak ve výsledcích 
se k ní neodkazuje. Hlavním nástrojem je tedy protilátka proti PIP2 od fy Abcam ‐ metodický nástroj, 
který  není  zatím  příliš  důkladně  charakterizován,  používá  se  nepříliš  intenzivně  asi  deset  let.  Je 
chybou, že ani v diskusi se autor nezamýšlí nad tím, že přímo ve specifikaci této protilátky od výrobce 
je  jasně  indikováno,  že  vedle  PIP2  rozpoznává  tato  protilátka  také    "....Reacts  with  PtdIns(4,5)P2, 
Ptd(4)P and Ptd(3,4,5)P3". Tato monoklonální protilátka byla připravena proti  liposomům ‐ úvaha o 
tomto jejím aspektu se měla objevit v diskusi o struktuře "PIP2" ostrůvků. Vzhledem k tomuto stavu 
znalostí a vzhledem k tomu, že doktorand neposkytuje kontroly  (např. preparáty opůsobené PLC; k 
přidávání PLC k  intaktním buňkám viz.  dále),  které by mohly dotvrdit  specifickou  interakci pouze  s 
PIP2,  je třeba trvat na tom, že struktury, které vizualizuje za pomoci této protilátky, jsou lipidfosfáty 
PtdIns(4,5)P2,  Ptd(4)P  či  Ptd(3,4,5)P3.  Jednoznačné  trvání  pouze na  PIP2,  tak  jak  je  vidíme  v  textu 
disertace, je tak v kontextu nedostatečných dokladů specificity zavádějící. A to se týká všech závěrů 
druhé části – jsou v tomto směru přeinterpretovány.
‐ Proč na str. 60  je  zdůrazňováno,  že  fosfolipidové ostrůvky nemají membránový základ, přitom na 
obr. 27 je schematicky naznačen unilamelární lipozom?
‐  V diskusi  by  se mělo  objevit  srovnání  s publikovanými  lokalizacemi  PIP2  v buňkách/jádrech.  Také 
pomocí PH domény (např. Brown et al. 2011 JCB), ale zvláště pomocí stejné protilátky – Özkucur et 
al. 2011 (BMC Cell Biol Suppl. Obr. 4). Vůbec diskuse měla být celkově obsáhlejší. 
‐ Jak byl připravován extrakt z mitotických buněk a jak probíhala immunoprecipitace popisovaná na 
str. 44/obr. 18.? Co znamená  lane 3.  ‐ prot.  immunoprec. with  isotype control?  Jaká další kontrola 
byla použita? Co dokládá specificitu (zvl. ovšem lipidovou) použité protilátky?
‐ Jak vypadá kontrolní precipitát z interfázních buněk ‐ jsou interakce stejně silné?
‐ Z obrázku 22 pro laika vůbec nevyplývá, které prvky jsou které, a jak probíhá "Carbon mapping" na 
D a E.
‐ "PIP2" ostrůvky u různých typů buněk vypadají přeci jen dost jinak. Zatímco u Giardie (obr. 23 B) se 
zdá být ostrůvek obklopen membránou, u myši a člověka (E a F) to tak nevypadá a také struktura je 
méně homogenní. Jedná se skutečně o homologické struktury? 
‐  K  poslední  kapitole  disertace  o  vztahu  PIP2  k RNA  PolII  .  Zatímco  kolokalizační  výsledky  jsou 
indikativní, první experimentální použití PLC  je dalekosáhle sporné a schází k němu kontrola  (např. 
aspoň  jednoduše  přidání  BSA;  lépe  nějaké  jiné  lipázy).  Popis  použité  PLC  (jako  řada  dalších 
experimentálních  detailů  v  celé  práci)  a  postup  její  aplikace  úplně  schází  ‐  byla  přečištěna,  či  byl 
použit  částečně purifikovaný preparát  ‐ asi od  fy Sigma?   V práci Yildirim et al. 2013 byla PLC dále 
purifikována  a  přidávána  k  transkripčnímu  systému  in  vitro!  Zde  doktorand  přidává  blíže 
nespecifikovanou  PLC  blíže  nespecifikovaným  způsobem  k  intaktním  buňkám  ‐  jak  ví,  že  je 
internalizována a při tom neovlivňuje další procesy v buňce – včetně signálních. Co když spíše působí 
nárůst  DAG  a  IP3  (a  působí  změny  v  cytoplasmatickém Ca++)  než  úbytek  PIP2?  Vliv  na  obsahy 
fosfolipidů  (jejich  pooly  jsou  velmi  dynamické  a  reciproce  propojené)  a  zvl.  transkripci  může  být 
druhotný.  Aspoň  jednoduché  farmakologické  kontroly  (např.  inhibice  aktivity  PLC,  či  naopak 
PIPkinázy)   by naznačily,  jak  je  tento přístup  reálný.  Zároveň pro kontrolu vlivu na hladinu PIP2 by 
ovšem bylo nejlepší ověřit  změny v obsahu PIP2 biochemicky na TLC. Tuto poslední experimentální 
část disertace není žel možno za daných okolností interpretovat.
‐ Je škoda, že doktorand nevyužil PH domény PLCdelta  jako kontroly k výsledkům získaným pomoci 
PIP2 protilátky.



‐ Neměla by  vazba bílkovin na PIP2  (a  velmi pravděpodobně některé další  fosfolipidy) být ověřena 
také in vitro – např. na lipozómech? 
Za  této  situace  je  třeba  závěry  části  dvě  disertace  považovat  za  spíše  předběžné  ‐  vyžadující  další 
studium.  Na  základě  toho,  jak  jsou  podány metody  v  této  disertaci,  není možné  některé  popsané 
experimenty zopakovat.

Práce je na první pohled napsána a vypravena úhledně. Místy se najdou překlepy, ale také žel věcné 
chyby,  či  nedůslednosti.  Jako  příklad  uvedu  tvrzení  autora  v přehledu  dosavadních  znalostí,  že  o 
funkci netranslatované H19 není nic známo (str. 17); teprve na straně výsledků 32 se čtenář odkazem 
na novější  práce poučí, že tato mRNA je zdrojem RNAi. 

Přes  uvedenou  kritiku  je  možno  uzavřít,  že  předkládaná  disertační  práce  obsahuje  nové  cenné 
poznatky  z oblasti  biologie  buněčného  jádra  a  dokládá,  že  doktorand  zvládl  celou  plejádu metod, 
které mu umožnily sledovat regulační účinky paxilinu a fosfolipidů na chromatin v kontextu jaderných 
struktur.  

V Praze   13.6.2015                                                                                       Viktor Žárský


