Posudek na disertačnípráci Mgr. Jitlry Šantorové.

práce ,,Úloha proteinůCIDE a morfologie mitochondririlď sítěpři
Vypracovanádisertační
apoptóze a patogeneze..se zabývá dvěma tématy.Prvním tématemje indukce apoptózy
nezávisléna kaspázách,jež by mohlo být indukoviínoproteiny rodiny CIDE. U těchto
proteinů,u jejich třech zrámých isoforemCIDEa, CIDEb a CIDE3, byla v existujícískromné
literahře nejprve předpovězeÍ\aa poté experimentálně prokéaánainterakce s kaspazouaktivovanou nukleazou CAD/DFF4O a inhibitomí podjednotkoujejího heterodimerního
komplexu ICAD/DFF45. Tato interakce tedy hypoteticky umoáiuje indukci apoptózy
nezávislou na kaspánách. Druhým předpokladem,ne ještě úplně experimentílně ověřeným
práce studentky,byla lokalizace napÍ.proteinuCIDEa v mitochondriích.Pro
před započetím
indukci apoptózy bylo proto nutré ptokáuat možrrost,že na specifické impulsy resp. při
jisťýchsignrálních
drďr, jsou proteinyCIDE exportoványz mitochondriído cýosolu
spuštění
resp. do jáďta, aby interakcís ICAD-CAD neaktivnímkomplexem rozrušily inhibičnístav a
DNA.
aktivovalytak CAD a následnéštěpení
Uchazečkapřistoupila k řešenítohoto obtífuého úkolu za použitímetod molekulární
biologie.Zkonstruovalacelou řadu konstruktůpro expresifuzníchproteinůCIDE' sloužících
k ýzkumu migrace a redistribuceCIDE při vytržitímetodik konfokálnímikroskopie.Jako
příkladmohu uvéstGFP- čiDSRed fuzovanýproteinCIDEa, CIDEa nesoucítzv. Lumio tag
barvitelný arsenick;fm fluorescenčnímbarvivem, i samostatrou konstrukci vekÍoru pro
tetracyklinemřízenouexpresi CIDEa ěi jejích firzníchproteinův systémuTRex. Množství
připravenýchkonstruktůbylo takové,ženevšechnystudieještěmohly bý dokončeny
v době
práce a nebo aby byly všechnyzaÍazenypublikace vyšlév letošním
llzávětky tétodisertační
roce. Nicméně tyto studie demonstrovaly možrrost,že CIDEa můŽe při indukci
valinomycinem (kolaps membranovéhopotenciálu) a kamfotecinem (similace poškození
DNA) migrovat do cytosolu a jádra a když ne pffmo spouštět,tak alespoň potenciovat
apoptózu.
Druhá částpráce ilustruje vyuŽití mitochondriálně adresovanéhoGFP a trvale transfekované
linie insulinomovýchbuněk INSlE pro sfudie morfologie a dynamiky mitochondriálnísítě
novými metodami 3D mikroskopie s velmi vysolim rozlišením,tzv. 4Pi mikroskopie.
Uchazečkazkonstruovalatrvďe transfekovanoulinii exprimujícímitochondriálně adresovaný
kolektivu,ktenýzískal prvensM v prezentaci
GFP. Zapojila se do mezinarodníhoautorského
3D obrazůmitochondriálnísítě. Prvenstvíspoěívánejen v dosažení
vysokéhorozlišení100
nm ale i v prvnímrealistickémzměřenívelikosti mitochondriálních
tubulů(cca250 nm) a ve
zjištěnífakru, že u buněk, kde probíhá oxidativní fosforylace v intaktrrímstavu je
mitochondriálnísíť jediná, tedy že mitochondrie tvoří jediné retikulum. Mimo to při
simulacích patogeneze byly poprvé zobtazeny některé typy objektů vzrikajících při
dezintegracitakovéjediné mitochondriálnísítějako např. toroidrílníobjekty (prstence)či
miskovitéobjekty připomínajícítvar ěervenýchkrvinek. Je ňejmé,že bez zéú<|adní
práce
uchazeěky, tj. bez vytvoření stabilní linie s vysoce kontastním GFP (mitochondrirílně
adresovanýredox senzitivní GFP) by nebylo žádnézobtazovani možréani na konvenčním
konfokálnímmikroskopu.

K předkládanéptasi bych měl pouze několik otir;ek:
|) zda-Líje něco zr:ímoo knock outech z rodiny CIDE?
2) ptočbyla měřenapouze hladina RNA a koncentraceproteinůnebyla stanovována?
3) jakou ulohu hrají CIDE proteiny při vzriku obezity a jakémetabolickédrráhyregulují
v játrech?
Sfudentka niládla celou řadu molekulrárněbiologiclcých metod, předkládanrí ptáce je po
formálnísbiíncena vysokérnovni a protoji jednoznačnědoporučujik obhajobě.
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