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Regulation of translation in mammalian oocytes and early embryos
Regulace translace v savčích oocytech a raných embryích
Ing. Anna Tětková

Dizertační práce Ing. Anny Tětkové zpracovává tématiku regulace translace maternálních mRNA
v závislosti na průběhu meiotického buněčného cyklu v savčích oocytech, jíž se autorka věnovala během
svého doktorského studia na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR pod dohledem školitele Ing.
Andreje Šušora PhD.
Výsledky studia jsou prezentovány ve čtyřech původních článcích, které tvoří hlavní část dizertační práce.
U dvou článků, z nichž jeden se zabývá regulací translačního represoru 4E-BP1a druhý lokalizací mRNA
a translační mašinerie během meiotického zrání v savčích oocytech, je autorka dizertační práce vedena
jako spoluautorka a její příspevěk spočíval jak v provádění experimentů, konkrétně kultivaci oocytů a
lokalizaci proteinů a procesu translace pomocí fluorescenčních metod, tak v podílu na přípravě a revizi
psané části článků. Oba výše zmíněné články prošly recenzním řízením a byly publikovány
v impaktovaných časopisech. Další dva články jsou prvoautorské a v době vypracování tohoto posudku
procházejí recenzním řízením v impaktovaných časopisech. První z těchto článků popisuje expresi genu
Ank2 v myších oocytech, lokalizaci a časování translace Ank2 mRNA a význam tohoto procesu pro
průběh meiotického dělení oocytu. Druhý článek ukazuje na negativní vliv folikuly stimulujícího
hormonu (FSH) na transport aminokyselin, potažmo na účinnost translace, v in vitro kultivovaných
savčích oocytech díky vazbě FSH na oocytární FSH receptor. U obou těchto článků měla autorka zásadní
podíl na plánování, provedení a vyhodnocení experimentů, jmenovitě kultivaci a mikromanipulaci oocytů
a použití fluorescenčních metod pro vizualizaci proteinů (ICC), RNA molekul (RNA FISH) a fyzické
blízkosti dvou proteinů (PLA) pomocí konfokální mikroskopie. Zároveň autorka významnou měrou
přispěla k sepsání textu obou článků. Vedle čtyř výše zmíněných původních článků jsou k dizertační práci
přiloženy další tři spoluautorské publikace, ke kterým autorka přispěla provedením některých
experimentů nebo pomocí s přípravou textu, konkrétně jde o jeden původní článek, jeden přehledný
článek (oba publikované v recenzovaném impaktovaném časopise) a jeden podrobný metodický protokol.
Publikační činnost autorky během jejího doktorského studia lze tedy dle mého názoru hodnotit jako
nadprůměrnou.

Dizertační práce dále obsahuje úvod do problematiky vývoje a zrání savčích oocytů se zaměřením na
regulaci lokalizace a translace maternálních mRNA a popis jednotlivých signálních drah, které se podílejí
na regulaci translace během tohoto vývojového stadia. U této části oceňuji přehlednost a věcný přístup ve
zpracování jednotlivých podkapitol, umožňující rychlé zorientování v dané problematice i pro čtenáře
z řad širší odborné veřejnosti. Následuje seznam vytyčených cílů doktorského studia autorky, který ve

mně budí dojem zpětné sumarizace cílů na základě dosažených výsledků. Byly nějaké cíle nebo hypotézy,
které se nepodařilo naplnit nebo potvrdit? Z (nejen) mé vlastní zkušenosti takových bývá podstatná část a
dizertační práci považuji za vhodnou příležitost, kdy se o nich alespoň stručně zmínit. Uvítal bych také
alespoň krátké obecnější zdůvodnění motivace, která vedla autorku věnovat čtyři roky úsilí právě tomuto
tématu (viz. první připomínka níže). Dále je uveden detailní popis experimentálních metod, které autorka
během doktorského studia použila. Vedle izolování, kultivace a mikromanipulace savčích oocytů se jedná
zejména o fluorescenční metody vizualizace proteinů a RNA molekul pomocí konfokální mikroskopie.
Chtěl bych vyzdvihnout zejména zdárné použití sofistikovaných metod jako fluorescenční RNA in situ
hybridizace (RNA FISH) nebo tzv. Proximity Ligation Assay, jejichž technické provedení v savčích
oocytech rozhodně není triviální záležitostí a často vyžaduje notnou dávku optimalizace. V další části
jsou připojeny komentáře ke čtyřem původním článkům zmíněným výše a krátká diskuse všech
dosažených výsledků. Následuje kompletní seznam použité literatury, která je v průběhu celé práce řádně
citována. Práce je napsána v anglickém jazyce s množstvím pravopisných chyb, ovšem celkově na solidní
jazykové úrovni.

K dizertační práci a k prezentovaným výsledkům mám několik připomínek a doplňujících dotazů:
1) Vzhledem k tomu, že byl výzkum prezentovaný v této dizertační práci hrazen z veřejných grantových
prostředků, mělo by se dle mého názoru jednat o určitou službu veřejnosti. Uvítal bych proto obsáhlejší
diskusi o motivaci k provedenému výzkumu a o přínosu získaných výsledků. Napadají mě v tomto
případě dvě oblasti, kde by mohly získané výsledky potenciálně přispět ke zlepšení současných postupů.
Za prvé v oboru asistované reprodukce - myslíte si, že bude možné výhledově uplatnit získané znalosti o
regulaci translace během meiotického zrání oocytů pro zlepšení kultivačních podmínek a selekci
‘kvalitnějších‘ oocytů pro in vitro fertilizaci? Pokud ano, jak konkrétně?
Za druhé vzhledem k zásadnímu významu efektivní translace pro růst a proliferaci nádorových buněk
v kombinaci s faktem, že některé typy nádorových buněk (zejména rakoviny vaječníku) exprimují FSH
receptor - myslíte si, že získané poznatky o regulaci transportu aminokyselin hormonem FSH a jeho
receptorem mohou být relevantní pro výzkum léčby nádorových onemocnění?

2) V návaznosti na předchozí bod, rád bych si také v diskusi dizertační práce přečetl, jak bude
prezentovaný výzkum pokračovat? Jaké nové hypotézy lze na základě získaných výsledků stanovit a
jakými experimenty bude možné tyto hypotézy testovat?

3) Z výsledků v článcích o lokalizaci translace Ank2 a o regulaci 4E-BP1 je zřejmé, že neaktivní 4E-BP1
fosforylovaný na Thr70 se koncentruje na dělícím vřeténku. Díky jakému mechanismu je podle Vás 4EBP1(Thr70P) koncentrovaný na vřeténku a ne rozptýlený v cytoplasmě? Myslíte si, že inaktivní 4EBP1(Thr70P) plní na vřeténku nějakou funkci?

4) V úvodní pasáži jsou zmíněny příklady modelových organismů jako Drosophila nebo Xenopus,
v jejichž oocytech a embryích dochází k lokalizované translaci specifických proteinů díky striktní
lokalizaci jejich mRNA. Naproti tomu Vaše výsledky naznačují, že v savčích oocytech mohou být mRNA
rozptýlené ve všech částech buňky a přesto jsou preferenčně lokálně translatované, např. na dělícím
vřeténku v případě Ank2 mRNA nebo v subkortikální oblasti v případě beta-Actin mRNA. Jaké máte pro
takovou lokalizovanou translaci rozptýlených mRNA vysvětlení?

5) Z Vašich výsledků je také zřejmé, že se mRNA během zrání oocytu hromadí v jádře, což je velmi
neobvyklé ve srovnání s jinými buněčnými typy, ve kterých jsou nezávadné mRNA účinně exportovány
do cytoplasmy a vadné mRNA zadržené v jádře jsou okamžitě degradovány za pomoci nukleárního RNA
exosomu. Je možné na základě expresních dat vysvětlit akumulaci mRNA v jádře oocytu sníženou
expresí exportních faktorů (např. Nxf1) a/nebo RNA degradačních faktorů (komponentů nukleárního
RNA exosomu nebo jeho kofaktorů)?

6) V článku o vlivu hormonu FSH na transport aminokyselin jste použili jako negativní kontrolu NIH3T3
fibroblasty, které neexprimují FSH receptor. Testovali jste, zda ektopická exprese FSH receptoru
v NIH3T3 dělá tyto buňky sensitivní na přítomnost FSH ve vztahu k transportu aminokyselin? Pokud ne,
domníváte se, že by ektopická exprese FSH receptoru byla dostačující nebo je podle Vás pravděpodobné,
že v oocytu operují další specifické signální komponenty, které jsou nutné pro ovlivnění transportu
aminokyselin?

Závěrem bych rád zdůraznil, že přes uvedené připomínky hodnotím tuto dizertační práci pozitivně. Práce
svým rozsahem, zpracováním a dosaženými výsledky dle mého názoru splňuje požadavky pro udělení
doktorského titulu a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Basileji dne 22.8.2019

Ing. Matyáš Flemr PhD.

