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Pleiotropní efekt proteinů s WD-40 doménami na buněčnou diferenciaci a
produkci sekundárních metabolitů u Streptomyces coelicolor
Disertační práce Mgr. Aleše Ulrycha se zabývá hledáním funkcí genů wdpB a wdpC, které
kódují proteiny s repetitivními doménami WD-40 u Streptomyces coelicolor.
Práce působí solidním dojmem, je přehledná, pěkně graficky upravená, dobře členěná a
odpovídá rozsahem 136 stran svému účelu. V celé práci jsem nalezl 15 drobných překlepů a
zřejmých chyb, které jsem označil přímo v textu. Počet anglicismů, jejichž běžné akceptování stále
narůstá, je přijatelný.
Literární přehled je rozsáhlý (43 stran) a podrobný. Zprvu se mi zdál popis mnoha detailů
z regulace morfologické a fyziologické diferenciace streptomycet zbytečný, ale po přečtení části
Výsledky jsem uznal, že je účelný. Široké znalosti regulačních mechanismů řídících diferenciaci
byly nezbytné pro plánování experimentů a jejich vyhodnocování, usměrňování práce a hlavně pak
pro interpretaci veškerých výsledků a vyvození závěrů. Funkce studovaných proteinů WdpB a
WdpC v buněčné diferenciaci a produkci sekundárních metabolitů jsou evidentně tak mnohočetné a
zasahují do tolika procesů, že výsledky jejich studia se dotýkají téměř všech regulátorů a
regulačních mechanismů diferenciace popisovaných v Literárním přehledu. Literární úvod je dobře
zpracován a srozumitelně a přehledně podán. Potěšilo mě zpracování obrázků, které mají výstižné a
dostatečně informativní legendy. Pokud jsou obrázky převzaty, jsou u nich české popisy a je
zřejmé, že autor jejich grafické úpravě věnoval dostatečné úsilí. Obrázky tak vhodně doplňují text,
který používá srozumitelnou češtinu s minimem neobratností a anglicismů.
Materiál a metody. Tato část je stručná (má 21 stran), ale dostatečně podrobná. Jsou uvedeny
odkazy na kmeny a vektory, metody jsou buď popsány nebo jsou uvedeny odkazy na literaturu.
V mnoha případech byly použity komerční soupravy u nichž jsou uvedeny odkazy na příslušné
doporučené postupy.
Počet a šíře použitých metod jsou úctyhodné. Zahrnují molekulární klonování a další manipulaci
s DNA, analýzy RNA a proteinů a stanovení antibiotik.Vzhledem k velkému množství
zpracovávaných údajů bylo třeba použít i řadu počítačových analýz. Už samotný výčet metod
svědčí o velké technické a časové náročnosti práce. Protože jsem sám též v laboratoři kultivoval

streptomycety, izoloval z nich RNA a pracoval s ní, musím potvrdit, že je to činnost náročná až
frustrující.
V části 3.11.1 není dostatečně popsána konstrukce plazmidu pWDBA1. Není zřejmé, jak velký
byl fragment EcoRV-XhoI z kosmidu St7H1 a jaké geny nesl. Vzhledem k tomu, že zde chybí
příslušná mapa, nelze sledovat postup konstrukce. V části 3.11.2 podobně chybí i data pro
konstrukci plazmidů pWDC1 a WC35 a zdroj kosmidu St1G2. Mapy plazmidů a fragmentů
by umožnily sledovat postup konstrukce. Ve Výsledcích je uvedeno, že plazmidy pWDBA1 a
pWC35 byly zkonstruovány již dříve. Stačilo by tedy uvedení jejich map. Totéž se týká
plazmidů pWDS41 a pWDC622 popisovaných v části 3.12. Mapy operonů obsahujících geny
wdpB a wdpC (které jsou dále ve Výsledcích na obr. 4-11 a 4-12) by měly být již zde, případně
by na ně měl být uveden odkaz. V mapách chybí příslušná restrikční místa.
Výsledky jsou rozsahem (37 stran) přiměřené. Vzhledem k velkému rozsahu experimentů a
obrovskému množství získaných dat, jsou výsledky zpracovány velmi hutně a bez zbytečných a
nepodstatných detailů. Stručnou a přehlednou formou popisují postup experimentů a dokumentují
jejich výsledky. Úvody jednotlivých částí vysvětlují záměry a cíle experimentů a činí tak z této části
spojitý, logický a čtivý text. Prezentace výsledků je příkladná až puntičkářská. Autor se zde až
úzkostlivě drží zásady (vyžadované někdy až do krajnosti editory vědeckých časopisů) nemíchat do
výsledků diskusi a čtenář je tak ponechán až do části Diskuse v napětí, jak budou výsledky
interpretovány a shrnuty do závěrů. Stejně tak zde nenajdeme části, které by patřily svou povahou
do části Materiál a metody. Návaznost experimentálních postupů je logická a čtenáři se tak před
očima odvíjí napínavý příběh odhalování funkcí proteinů WdpB a WdpC. Mírným zklamáním je
pak zjištění, že je to příběh s otevřeným koncem, což se však u proteinů s tak širokým a
komplikovaným zapojením do regulačních sítí dá očekávat. Výsledky jsou prezentovány kriticky,
bez zamlčování nedostatků a jsou interpretovány střízlivě, bez nepodložených hypotéz. Všude, kde
je třeba, je uváděno statistické vyhodnocení chyb měření, případně je uvedeno, že jde o
reprezentativní výsledek. Pokud výsledky nebyly přesvědčivé nebo statisticky významné, je to
uvedeno, stejně tak, pokud požadovaného výsledku nebylo dosaženo vůbec. Obrázky jsou opět
velmi pěkně zpracovány, jsou opatřeny dostatečnou vysvětlující legendou a dobře dokumentují
výsledky.
V části 4.1 při popisu operonů nesoucích studované geny opět pro přehlednost chybí jejich
schémata nebo odkazy na obrázky 4-11 a 4-12.

V části 4.3.1. o přípravě disrupčních mutantů (vzhledem k tomu, že šlo o klíčové konstrukty)
postrádám alespoň jeden obrázek dokumentující, že mutanti odpovídali zamýšlené struktuře,
což bylo dle textu ověřeno dvěma metodami, PCR a hybridizací.
Na obrázcích 4-9 a 4-10 dokumentujících produkty RT-PCR transkriptů genů wdpB a wdpC
není zřejmé, co představují pásy ve spodních částejch obrázků. Nejsou uvedeny velikosti
fragmentů velikostního markeru ani očekávaná velikost produktu PCR.
Část 4.8: Pro důkaz společného transkriptu genů operonů nesoucích geny wdpB a wdpC
považuji za vhodnější Northern hybridizaci než použitou analýzu pomocí RT-PCR
označovanou jako koexpresní analýza (přesněji kotranskripční). RNA-hybridizace by mohla
prokázat i přítomnost transkriptů zahrnujících jen některé ze 4 genů operonů. Je společná
transkripce genů operonů v souladu s výsledky transkriptomové analýzy?
Část 4.9: Byla při konstrukci plazmidů, které měly zajistit zvýšenou expresi genů wdpB a
wdpC známa poloha promotorů, z nich byly geny na plazmidu přepisovány? Podle popisu
konstrukce plazmidu pWDS41 (část 3.12) se předpokládalo, že promotor je přítomen před
genem SCO5952, tedy druhým genem operonu. Podobně u konstruktu pWD622, který měl
zajistit zvýšenou expresi genu wdpC nebyly součástí inzertu první 2 geny operonu a promotor
by musel být přítomen před genem SCO2245. Toto je zřejmé ze schémat operonů (obr. 4-11 a
4-12). Nebo se předpokládalo, že k expresi klonovaných genů dojde z promotoru přítomném
na vektoru? Předpokládalo se, že exprese těchto genů na plazmidech je konstitutivní?
Diskuse je rozsáhlá (16 stran) a zahrnuje veškerou interpretaci výsledků. Věnuje se převážně
shrnutí a výsledků a popis funkcí genů, jejichž exprese byla změnami exprese genů wdpB a wdpC
ovlivněna. Upozorňuje na výsledky, které nebyly signifikantní nebo mohly být artefakty. Při
navrhování možností konkrétního působení zkoumaných WD-proteinů je autor velmi opatrný.
Výjimkou jsou závěry o autorepresi zkoumaných genů a možném působení proteinů jako aktivátory
a represory v části 5.3. V textu by měla být důsledněji rozlišována exprese genu (jeho vyjádření,
tedy vznik funkčního proteinu a příslušný fenotypový projev) a transkripce genu (tedy vznik
mRNA), zvláště když v případě genu wdpC se jeho transkripce jevila jako konstitutivní a hladina
proteinu v buňce se výrazně měnila během růstu (str. 117). Zcela výjimečně jsou zaměněny geny a
proteiny: v názvu části 5.5 se objevuje: Protein …je exprimován…(správně gen), v názvech částí
5.6 a 5.6.1 a v názvech tabulek 4-9 a 4.10 je … nadprodukce genu… To jsou ovšem drobné

nepřesnosti, které bývají ignorovány i v odborných publikacích. Závěrečná věta diskuse je velmi
opatrná a obecná a lépe by se uplatnila v Závěru. Tam naopak určité shrnující konstatování chybí.
V Diskusi trochu postrádám hypotézy o možném působení zkoumaných WD-proteinů, případně
příslušných regulačních mechanismech. Uvědomuji si však, že proces buněčné diferenciace
streptomycet je velmi složitý a regulačně do něj zasahuje velký počet faktorů a dosavadní poznatky
o WD-proteinech nedovolují popsat jejich zapojení do příslušné regulační sítě. Je možné, že příliš
odvážné hypotézy by oponent této práce shledal jako nepodložené.
Závěr opět rekapituluje hlavní výsledky, ale nenajdeme v něm nějaké obecnější zhodnocení.
Práce poskytuje velké množství dat, která byla získána logickým a velmi systematickým postupem.
Poslouží tedy jako výchozí zdroj pro další zkoumání působení pozoruhodných WD-proteinů.
Dle mého názoru disertant prokázal schopnost používat technicky náročné postupy, systematicky
vědecky pracovat, výsledky kriticky zhodnotit a přehledně zpracovat. Z těchto všech důvodů
doporučuji přijmout jeho disertační práci k obhajobě jako podklad pro udělení titulu PhD.
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