
Oponentský posudek na Diplomovou práci '' Analysis of molecular
determinants responsible for subcellular localisation of nuclear DNA

helicase [I '' autorky Jany Milučké.

Cilem předloŽené práce bylo zjistit determinanty molekuly jaderné DNA he|ikázy II,
odpovědné za její lokalisaci v jaderných kompartmentech. Zatím účelem autorka připravila
a používa|a DNA helikasu a její deleční mutanty fůzované s GFP proteinem. Práce je
součástí studia funkční architektury buněčného jádra o niž a její dynamice se dosud málo ví.
Autorka sepsala diplomovou práci anglicky.

Nyní k jednotlivým částem předloŽené práce:

Práce má poněkud odlišné členění než bývá na Přírod. fak. zvykem, má spíše

publikační formu. Úvodní stránka, která předchází seznamu zkratek je vlastně ,,Abstraktem..
a obsahuje ještě seznam klíčovych hesel' 1' kapitola - INTRODUCTION (26 stran) je
literárním přehledem, shrnujícím ve třech hlavních kapitolách přehled současných vědomostí

o struktuře buněčného jádra, dále hlavní r,ybrané posttranslační modifikace jaderných

proteinů a jejich vliv na distribuci proteinů do jaderných substruktur a konečně souhrn
poznatků o eukaryotických DNA a RNA he|Ikázách - jejich klasifikaci, enzyrrrové aktivity,
další funkce a interakce' Se záv&ečnými detaily o jaderné helikáze II. Literární přehled jsem
přečetla s velkým zájmem, Je velmi zdaŤilrý, čtiÚ, ěetpá znejnovějších dostupných pramenů

a zasloužll by si byt v nějaké formě publikován' Dokumentu.ie velmi dobrou schopnost

autorky pracovat s literaturou a orientovat se ve sloŽité problematice. ve které je stále mnoho

nejasností.

Nedostatky:

U někteých poznatků, celých odstavců nejsou uvedeny prameny (str.18, 19,3|,34,
35, 38).

Z obr. dvou modelů rozvíjecí helikázové ativity ,,inchworm.. a ''active rolling'' není

úplně jasné včem se modely IIší. obrazky nejsou vtextu vysvětleny. Do prvniho znich je

navíc vloŽena citace, která se tam patrně dostala nedopatřením. Prosím o vysvětlení rozdílů

u obou modelů.

Překlepy nebo stylisační chyby se r,1'skytují minimálně, autorka ovládá dobře

angličtinu (snad jen místy nedůslednost ve stylu britská versus americká verse, např.

organisation versus organization - obojí styl se vyskýuje na jedné stránce - .str. 37)

Následuje kapitola Metody (27 stran). Autorka zvo|l'a detailní popsání

experimentálních postupů, takže tato kapitola může slouŽit jako laboratorní manual. Práce je

metodicky bohatá' Jsou v ní -popsány metody kultivace bakterií, rtuné postupy pro jejich



t
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V transformaci' techniky isolace plasmidových DNA, konstrukce plasmidových vektorů, jejich
analysy s pouŽitím restrikčních endonuklas, deleční mutagenese s vyuŽitím inversní PCR
techniky. Další skupina pouŽitých metod se týká analysy produktu genové exprese:
Proteinová elektroforesa, imunodetekce proteinů (imunoprecipitace, přenos elektroforeticky
rozdělených proteinů na membrány a následná detekce protilátkami) a koimunoprecipitaci
His-tag proteinů s vyuŽitím agarosových kuliček s navázaným Ni. Autorka dále zv|ádla
kultivace kultur savčích buněk, různé metody jejich transformace a dále techniky konfokální
fl uorescenční mikro skopie j ak fi xovaných tak í žiý ch buněk'

K této kapitole nemám připomínek povze snad, Že v ní postrádám popis přípravy
stabilní buněčné linie' Jinak je tato kapitola pečlivě zpracována a je z ni patrné, Že se autorka
během diplomové práce seznámila s velkou Škálou metod molekulární a buněčné biologie.

Výsledky (12 stran + 4 nečíslované strany obrázků) jsou sepsány hutně a přehledně'
opět spíše publikační formou, takŽe útlost této kapitoly co do počtu stránek je zavádějící.
Autorka v ní neuvádí experimentální detaily klonování ani detailní popisy pokusů' které
přinesly negativní ýsledky. Nicméně i z této kapitoly xyp|ýváúctyuhodné mnoŽství vloŽené
práce' Velmi oceňuji profesionální kvalitu uvedených obrázki dokumentuiících mikroskooic-
kých analys i imunoblotů.

1. Ktéto kapitole jsem měla připomínku, Že postrádám pozitivní kontroly

v inhibičních pokusech, zjišt'ujících vliv případných postranslačních modifikací
helikasy na její lokalisaci, nicméně, z následující diskuse vyplyrrulo, Že si je

autorka této skutečnosti vědoma a považuje tyto pokusy za pŤedběžné a ne řádně

dokončené.

2, obr. 18 - je poněkud matoucí' jsou v něm ukázány patrně Ťezy (neni uvedeno)

jedné buňky obarvené červeně, na druhém obrázkuje barvení ze|ené a na třetím

překryv. Čtenář není upozorněn v popisu k obréaku, Že se jedná pokažd'é o jinou

buňku' V popisu obr. je psáno, že lokalisace endogenní NDHII a EGFP-NDHII

jsou ,,indistinguishabl e,, ' Ja uznávám, že je tam vysoké procento kolokalisace, ale

přesto bych použila měkčí ýtaz, protoŽe i pouhým okem |ze rozeznat na obr.

kromě ž|uté i zelenou a červenou barvu.

3. Zajima|o by mne, proč autorka předpokládala interakci PML tělísek a NDHII a

kolokalisaci s PML proteinem při zablokování transkripce (str. 71).

4. Autorkou pozorována tělíska obsahující EGFP-NDHII mi připomínají nedávno

popsané tzv. ,,clastosomes... Ty byly popsány. (Lafarga et al., Mol Bio] Cell

2002) jako jaderná tělíska obohacená komponentami ubiquitin proteasomové

degradační cesty - tj. 195 a 28S proteasomy a ubiquitinem. Neplánujete podívat



/ se, kromě případné kolokalisace s ,,Cajal bodies,, i na kolokalisaci s ubiquitinem?

Clastosomy jsou vidět ňídka, pokud není stimulována proteasomová aktivita
(cožby se při heterologní expresi mohlo stát).

Ke kapitole Diskuse nemám připomínky. Autorka hodnotí výsledky střízlivě a

v kontextu s literárními údaji. V jednostránkových Závěrech shrnuje výstiŽně své výsledky.
Přes výhrady, že některé údaje v literárním přehledu nebyly citovány, je počet

referencí na práce z nichž autorka čerpala vyšší neŽ i00.

Závěr:

Předloženou práci povaŽuji, přes uvedené připomínky, za ve|mi hodnotnou. Je

dokladem autorčiny experimentání zručnosti, pečlivosti ale také schopnosti správně
intetpretovat qýsledky pokusů. Je sepsána zdaŤi|e v angličtině a její literární úvod í diskuse
svědčí o velmi dobrém přehledu autorky o současných poznatcích o jaderných strukturách,
posttranslačních modifikacích jadern;ých proteinů a o eukaryotických DNA a RNA
he|Lkazách. Autorka ziska|a Svou experimentální prací nové poznatky, které adekvátně
interpretuje. Doporučuji proto předloženou práci k obhajobě.

Y Praze dne 25. 5.2006 Jitka Forstová


