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Posudek na diplomovou práci Alžběty Yážnéna téma:
Molekulárna štúdiagénu pre alfa.L-iduronidázu

Charakterizácia mutácií u pacientov s mukopolysacharidózou typu I a polymorfizmov
v českej populácii
Diplomová práce byla lypracovávána od října 2003 do ledna 2006 (tedy 2 a% roku) a to v kontextu
3 grantů, přičemžnositelkou jednoho ze dvou GA UK grantů je sama Alžběta Yážná. Cílem práce
je studium lidské nemoci nafivané mukopolysacharidózatypu I (MPS I), která je projevem defektu
lysozomálního enzymu alfa-L-iduronidázy, která se účastnírozkladu dermatan-.u ň.pu.un,ulfátťr
a jejíždefekt způsobuje hromadění rozpadov5ich produktů v lysozómech. Rozsah onem.ocnění
silně
závisí na tom, jak má pacient poškozeny obě alely. V případně mírnějšíhoprůběhu onemocnění lze
pacienty léčiti tím způsobem, žeje funkčníenzym podáván pacientům nitrožilně a vhledem ke
vzniku lysozómů endocytotickým vchlípením materiálu tak lze dostat funkčníenzym do buněk.
Nemoc je autozomálně recesivní. Celkově bylo za posledních 25 let v bývalém Československu
zaznamenáno 19 případůonemocnění, přičemžgenetický materiál od 17 znich byl studován přímo
v této práci. Navíc bylo v této práci studováno jejich 18 rodinných příslušníkůa 100 uzo'ků od
zdraých anonymních dárců z česképopulace pro zjištění polymorfismů a haplotypů. Práce je psána
ve slovenštině s krátkým anglickým úvodem celkově na 78 stranách se 64 citacemi a 13-ti stránami
příloh. Výsledky jsou na 14 stranách a diskuse na 7.

Formální nedostatky:

1. V celé práci se dost často vyskytují anglické termíny případne jejich

2.

3.

poslovenštěné
odvozeniny použitébez zýraznění přímo ve slovensky psaných větách. Návrhova1 bych
anglické termíny psát do uvozovek' pokud moŽno uvozené slovem artgliclgl či zkráceně
angl. Jedná se o ýrazy..turn over'' na str' 15,..single nucleotidepolymoiphism'' na str.23,
..common
founder'' na str' 24,*flLnning buffer'' na str. 41' ..bÍank'' na Str. 51.. Termín
..overhangy''
na str. 31 a32 autorka sama občas zaměňuje zatermínpřevis, viz strana32.
V práci je někdy koncentrace uvedena jako ..mol/l'' a někdy jako molární koncentrace
s označením..M''. Bylo by vhodné držet se uznávané jednotky molární koncentrace, tedy
pouŽívat označení ..M''.
Na straně 19 je uvedeno: ..Proteinová sekvencia obsahuje 6 potencionáInych N.
glykozylovaných miest ...''. Domnívám, že správně by'mělo být použiio ..N-

glykozylačních''.

4. obrázek 5 na straně 18 nemá odkaz na původnízdroj (domnívám, že je výstupem
zTěkteré již exitujícíveřejné databáze) a ačkoli je obrázek značně"iluůrativní,
5.
6.

neškodilo by uvést několik vysvětlujících vět do legendy.
Obrázek 7 na straně má před citací přebytečnou tečku jako konec věty, obdobně pak na
straně 70 v prvním odstavci přebývá tečka'
Na straně 22 v předposledním odstavci se hovoří v jedné větě o střední Evropě a ve qýčtu
stledoevropských tří mutací jsou ale uvedeny dvě mutace a jejich četnosti v ítalii
a Spanělsku.

7. V..primerech''

8.
9.

s přesahujícími konci (angl. ..overhangs'') by bylo qýhodné zvýraznit
skutečnost, že přesah primeru ve skutečnosti prodlužuje cóty primer uvedený v
iabulce
a že uvedený S'-konec v tabulce není skutečným koncem primlru. (tab. 1
a 3).
V primerech použitych pro cílenou mutagenezi v tabulce 4 jsou cíIeně umístěna
restrikčnímísta a bylo by vhodné jejich lyskyt nějak zvýraznit, ňapříklad podtržením

sekvence.
Autorka na straně 40 a 4| uvádí postup sekvenování úsekůIDUA genu a uvádí,
Že ziištěné
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sekvence poror,,návala s reÍ.erenčnísekr'encí. Ačkoli v předclrozím textu na stranč 35 jsou
uvedeny reÍ-erenčnísekvence DNA a nrRNA z databáze GenBank. by|o by lepšíz'důráznit
s čírnbylo co porovnár'áno.

Na straně 4l autorka uvádí postup srážení DNA pomocí 3M acetátu sodnéhrr ponrocí
96"Á etanolu a dá|e cituii ..Potom se pe|eta prečisti|a lyzrážaním 70oÁ etano|om.,,.
Neb1,|o by lepšíhovořit o odsolení pe|ety a jejím prop|áchnutí?
ll. v nás|edující větě byl přidán formarnid (Hi.Di). Co znamená ..Hi-Di''? V scznamu
zkratck jscnr odpor.ěd' ncnašcl.
l2. Na straně 44 je v tabulce 17 se soupisem ligačnísnrěsi uváclěrr..solný roztok.'. O jaký roztok
se jedná? Vše by bylo ilrned zřejmé, kdyby byl uveden na nranuái od qýrobce.kiiu.
ktery
dokumentuje celý kit věetně solného roztoku. Čtenář by pak nelrleclal solrrý rtlztok v sorrpisir
10.

roztokťr ale přímo r' dokumentaci kitu. jehoŽ název se v dané kapitole vťrbec neznriliuic.

13.Na straně 46 je odkaz na tabu|ku 4 a bylo l,nýrazenr dobré vůie autorky uvést pro čterrářc
číslostránky _ na straně 33 ale ve skutečnosti je na straně 34.
14. Na stranác|r 46 a 48 je uvedeno, žc by|y použity p|asmicly ze zclrojů spo|upracujícíhrl
anglického pracoviště. Domnívám se' že měl být uveden jejich půvoclnízciroj, o t..t..''
firma Promega pro plazmid pSP72 a firma Clontech pro plazmid pIRES2-EGFp.
l5. Co je ..kryselina cukror'á'', zmínčnána straně 51?
l6. Co znamená zkratka ..n.i.'' na straně ó5 v tabulce 33? V |egendě by mě|o být ur,ecleno
proč jsou některé nrutace vyznačen1' tučně, ačko|i to snac] lze sprár.ně odvodit z textu.
l7. Na stratrě 69 chybí prarlá závorka.
l8' Na Straně 72 drr'rhérrr' odstavci v ang|ickénr rýrazu ..missense..ch1l$i jedno ,.s.''
Faktické připonrínky:

i.
?,

V práci clrybí mapy pouŽitých vektoru. tínr spíšže byl zanrlčen jejich

pů.,,od jako koIrlerčrlč

dtlstrrpných plaznidů. Ror.něŽ mapy zkotlstruovaných vektorů ně;šou pr-iIclŽeny.
V práci není zobrazeno (graÍ.icky) ktery ťrsek rrrRNA pro IDUA býl klonován do c-DNA
a zejména. kde b1,lo umístěníprimerů z tabulky 3' Z práceje naštěití zřejmé. že z nr[tNA
o délce así 2,3 kb bvlo př.episor'árro pomocí prinrerů 2082 bází, tecly zřejmě konlpletni
kódující část rnRNA. nebot.oRF nrá velikost 1959 bází'

Poznárnka: NapříkIad' přítontnost krátkých otevřených čtecíchránrců před sanlotttýnl
ránlcetrt kódujícírrr
IDUA protein by rnohlainrě|a sniŽovat účinnost trans[ace z vektoru. Je proto třeba vzít v potaz jakii
Čásr
5'-nekÓdující oblasti genu by|a zkopírována a jak bucle vypadat výslec|ná i'-nekódující
oblast v bicistroIrickť'
mRNA přepsarré z vašelro vektoru (tedy, zda nebuc|e objahovat Átc toaony o nouí. a títn spíŠe,pokucl
br.
by|y ve ste.jné čtecífázi se čtecírnránrcetn k|onovaného genu V prvrrínl cisrronů).

3. J .kunitot...Výsledky.'
shrnutí osvětlující

nellí jasně uvedeno. proč Úyly zvolené určitékroky. Například.
ýsledné optima|izované podnrínk1' pro PCR amplifikaci r'šeclr .-xotltl
a částíjejich přilelrlýclr intronťr. Stěžejnítabulka 23 neobsahuje Žádný korrrentář a čtcnář.sc
tnusí vlastnírrri silarrri dobrat zjištění.Že tato část experinrentů vedla ke stanor,etrí tl'tutací
u sledovanýclr pacientťr a polynrorÍisrrrů u zdravých jedincťr l, česképopulaci. Naopak.
klonování cDNA do expresnílro IRES vektoru r.erllo ke stanovení aktivity^proteinu a jeh.,
mutor'aných Íbrem v buněčnÝch-J1'zátech. Tento nedostatek patrně souvisí s tím. Že nejsotr
takto jasně uvedeny cíle ani v Ur,odu diplomové práce. Myslím si. Že prácí by
tak Ú1,lt,
nroŽné pochopit nrnohenr snáze a lépe.

4. V

tabu|ce 34. na straně 66 byly trvedeny nanrěřené aktir,ity iduroniclázy' Proč rrcbylr'
hodnoty' vztaženy vůčiintenzitě fluorescence EGFP proteinu. ktený uýr kóclován
nrr
bicistrclnických rnRNA rrrolekulách z druhého cistronu? Ďonlnír,ám ,., z. uveclenínt
takto
relativizovaných hodnot by b'vlo nroŽné odstínit rozdíly v účinnostitransfekctt', jednotlir'ýclr případech' Jak by r'ypadal
rýsledek po této korekci?
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5. V příloze 1je
6.

uvedena tabulka naměřených a zpracovaných dat stanovené aktivity
iduronidázy. V legendě clrybí r,ysvětlení co je..Y'',.Ý1'', ,,Yž,,, a dalšíoznačenís1oupcí.
AŽ z posledního sloupce r,yjadřujícího průměr (patrně aritmetický) lze odvodit' Že tro.;ice
..CHo 1,,,,.CH)T', ..CHo3'' jsou
triplikáty.
!ádků' např'
Zjištěnégenetické rozdí|y pacientů byly korelovány s haplotypem českých dobrovolníkťr.
Zpráceje ale zŤejmé, Že alespoň v jednom případě byl pacienťjiného rasového původu. Jak
tomu bylo v ostatních případech a bylo to vzato v potazpři lyhódnocování
wsle-atriz

Dotazy:
1.

J'aké jsou

2.

Ačkoli je nemoc vázaná na autozómy, není možnélystopovat ovlivnění průběhu nemoci

typické věkové a pohlavní charateristiky pacientů? Kdy byla u nich nemoc

diagnostikována?

pohlavím?

Celkové hodnocení:

Práce je zdaÍI|á a by|a publikována na 5 mezinárodních konfencích. Text je psárr
srozumitelně a samotný |iterárni úvod a text materiálu a metod je srozumitelný. Kapitoly vysróar.y
a diskuse jsou vzhledem k velkému mnoŽství provedených experimentů zbyiečně
krátké' Kromě
několika ýše zmíněných Íbrmálních a faktických nedostatků předloŽená nemá Žádné zásadní
nedostatky, ačkoli by jí nezaškodila některá zlepšení. Práce by ták byla mnohem
Srozumitelnější
i čtenárůmzabývajících se ve své praxi jinými tématy.
A|žbětaYážnánaopak dokáza|apřekonat určitéobtížepři klonování..DNA a detekci
mutaci
SPljené s určitými kombinacemi PCR primerů, teplot a časů.Zce|a jistě se poýkala i
s mnohýrrri
dalšímiproblémy, které v práci nebyly zmíněny. Navíc, jeji zafuaÁičnístái byla určitě
příspěvkem pro její příštíkariérníi osobní růst. Ačkoli byly samotné cí1e diplomové
".n,'y*
p,á",
definovány velmi obecně, domnívám se že byly splněny a navíc, samotné qýsleáky jsou velmi
přínosné.
Stručně řečeno, ýsledkem práce jsou nalezené 3 nové mutace V genu pro idurorridázu
a funkčníověření vlivu jednotliých mutací na enzymovou aktivitu. Navíž
byla takto funkčně
charakterizována již dříve publikovaná jedna dalšímutace D315Y. oáte
";e ýsledkem
charakterizace česképopulace z hlediska polymorfismů ve studovaném genu, jejich
ňaplotypť.
a korelace zaznamen?ných mutací s jednotlivymi haplotypy. Autorce přeji
nšone Štěstípři její další
práci a věřím, že jqí budoucí práce zas|ané do recěnzovaných easopisr: budou jistě
iL.,.,ctsi,'y
zmíněných nedostatků. Práci doporučuji k přrjetí.
V Praze, 24. června2006
RNDr. Martin Mokreiš. Ph.D.

