
Vojtěch Ží|a se ve své diplomové práci zaméřil na čtyři oblasti výzkumu infekce myším

polyomavirem (PyV), ve kteých dosud zůstávářada neojasněných otázek.

Do první oblasti zahrnul studium substrukturních změn myších buněk během virové

infekce. Z r,ysledků je patmé, že během infekce docbází ke značným morfologickým změnám

buněk. Zvětšené (swollen) hrubé endoplazmatické retikulum indikuje zvýšenou syntézu

proteinů, vznik svazků aktinových vláken (stress fibres) ukazuje na obranu buňky proti

patologickému agens' Zajímavá je lokalizace virového potomstva v těsné blízkosti

morfo1ogicky změněných jadórek v počátečních stadiích sestavování viroých částic. To

ukazuje na moŽné v1užití tohoto jaderného kompartmentu jak k usnadnění virové replikace,

tak při maturaci virionů. Výsledek je ve shodě s údaji, publikovanými v tomto roce, které se

týkají změn morfo1ogie a proteinového sloŽení jadérek živočišných buněk po infekci

coronavirem. Vojtěch Žila da|e zjistil, že nejprve se buňka brání proti infekci apoptózou,

avšak v pozdních fázíchinfekce docbázípřevážně k nekróze inťrkovaných buněk, kterou virus

pravděpodobně využívá k uvolnění virového potomstva.

Druhou oblast věnoval analýze interakcí virových komponent s buněčnými strukturami v

pozdních fázích infekce a týká se účasti buněčných proteinů při sestavování virového

potomstva. Prokáza1, pomocí metod imunoelektronové mikroskopie (IEM)' přítomnost

buněčného histonu Hl pouze v okolí noých viroqých částic, což je v souladu s nepřítomností

tohoto buněčného proteinu v maturovaných virionech. Lokalizace pleiotropního regulátoru

transkripce YYl v těsné blízkosti nově vznlkajicích virionů, ukazuje na jeho možnou úlohu

v pÍocesu sestavování částic PyV.

Třetí část práce Vojtěch ŽíIa směroval na testování možné účasti proteinu YYl při

formování virového genomu spolu s virovými proteiny do nově vznikajícího virionu

(assembly). V těchto experimentech, prováděných in vitro, prokáza| vliv proteinu YYl na

konformační uspořádání genomové DNA PyV, i rrrčité ovlivnění vazby virového proteinu

VPl. Avšak nutnost použití redukujícího prostředí vreakční směsi pravděpodobně vazebné

reakce nepříznivě ovlivňuje. Proto Vojtěch Žita provedl konstrukci rekombinantního

plazmidu, pomocí kterého bude moŽno připravit deletovaný protein VPl, schopný vy.tvořit

pentamery' nikoliv však kapsidy atudížbude možno redukující prostředí eliminovat.

Ve čtvrté ěásti ptáce Vojtěch Žita analyzoval účinek syntetického peptidu C35,

obsahujícího 35 aminokyselin z C-konce virového proteinu VP2/VP3, na myší fibroblasty' Na

substrukturní úrovni llkÍp'a:, že tento peptid narušuje cýop|azmatickou membránu a indukuje

počáteční stadia apoptózy j1ž vh,rátkém časovém intervalu. Zdá se, že by mohl lyužívat jak



kaveolární, tak klatrinovou endocýickou dráhu. Překvapivě však po 30 minutové inkubaci
dochází k regeneraci buněk, což|ze vysvětlit eliminací peptidu některou z exocýických drah.

Záv&em je možno konstatovat, Že Vojtěcn Ži|a splnil cíle výčené vdiplomové práci a

získal řadu zajímavých poznatků'. Je nutno zdtraznit, že zvlád| sloŽité a časově náročné
elektronmikroskopické techniky, které testov a| a l,ybfual vždy postup, nejvhodnější pro řešení

konkrétního cíle. Pro IEM ana|ýzu otestoval řadu protilátek, neboť mnoho znich |ze

s úspěchem použít pro značení ve fluorescenčním mikroskopu, avšak pro studia na

substrukturní úrovni jsou zcela nevhodné. Na jeho výsledky bude moŽno v budoucnunavézat
při dalším studiu interakcí polyomavirus-buňka. Vojtěch Ži|a byt vždy ochotqý a měl

přátelský přístup ke sým spolupracovníkům. Jeho přičiněním byl zajištěn bezproblémový

chod poěítačů a staral se o webové stránky virologické laboratoře. Pro jeho další úspěšnou

práci bychom doporučovaly pouze samostatnější přístup kzadaným ýzkumným úkolům a

aktivněj ší vyhledávání literárních pramenů.
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