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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo demonstrovat použitelnost a případné výhody/nevýhody 
třech vybraných inducibilních systémů (lac operon u Escherichia coli, 
Tetracyklinem regulované inducibilní systémy, Receptor pro ekdyson) při 
produkci rekombinantních proteinů. Poslední kapitola se pak zabývá detailněji 
inducibilními expresními systémy u parazitických organismů. 

Struktura (členění) práce:

Práce má klasické členění, úvod, čtyři kapitoly věnované jednotlivýcm inducibilním 
systémům, závěr, seznam použité literatury. Samotný text práce zabírá 29 stran, se 
seznamem literatury pak 40 stran. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Práce obsahuje odkazy na více než 200 (!) literárních zdrojů, z toho asi třicet review. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce je prakticky bez překlepů. Poměrně často je zde využíván netypický slovosled, 
který se podobá anglickému (viz připomínky). Text je však velmi dobře srozumitelný. 
Práce obsahuje 9 velmi pěkných obrázků, které autorka většinou vytvořila sama za 
pomoci několika literárních zdrojů. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly jednoznačně splněny. Autorce se podařilo porovnat velké množství 
expresních systémů a vyzdvihnout jejich podstatné rozdíly. Bohužel některé části by 
vyžadovaly více prostoru, aby bylo možné pochopit všechny detaily, které se autorka 
snažila sdělit. Autorka prokázala dokonalou schopnost práce s literaturou a 
předvedla širokou škálu možností, které se nabízejí při produkci rekombinantních 
proteinů. 
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Otázky a připomínky oponenta:

„Míru inducibility systému je možné vyjádřit jako poměr exprese (případně aktivity) 
produktu daného genu ve stavu indukovaném ku expresi ve stavu před indukcí, tj. 
kolikrát se po indukci zvýšila exprese genu oproti původnímu stavu. ... Dalším 
důležitým parametrem je bazální exprese, tedy exprese před indukcí.“
Čím bude tedy nejvíce (řádově) ovlivněna hodnota parametru "poměr exprese"? Je 
tento parametr vhodným měřítkem? 

Autorka popisuje možnoti regulace exprese proteinů zvýšením teploty v případě 
termosenzitivních mutant lac represoru. Jsou nějaké výhody indukce naopak 
sníženou teplotou? 

"Sm1 ribozymy nevyžadují pro svou autokatalytickou funkci žádné speciální látky, 
naopak je třeba používat inhibitory pro zmírnění jejich aktivity." 
Dá se vysoké aktivitě ribozymu zabránit nějakým jiným způsobem?

Jak funguje metoda SELEX (systematic evolution of ligands by exponential 
enrichment) při výrobě RNA aptamerů? Jak je generována variabilita RNA sekvencí?

Využití mechanismu auxinem indukovatelné degradace represorů (AID) vyžaduje 
přídavek auxinu k produkčnímu organismu?

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací)

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:
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Připomínky (není třeba reagovat)

„Eventuálně lze manipulovat s množstvím konkrétního proteinu v buňce pomocí fúze vybraného genu 
se sekvencí destabilizační domény, která po dokončení translace způsobí degradaci proteinu, jestliže 
není přítomen její inhibitor.“ 
RF: To ale není příliš energeticky výhodné. Využívá se toho v nějakých konrétních případech? Patrně 
ne přímo pro požadovaný produkovaný protein?

"... Důvodem je struktura tetrameru LacI, který nese hned dvě DNA vazebné domény..." 
RF: jak vypadají? kam se na DNA vážou?

Nestandardní citace na manuál:
https://research.fhcrc.org/content/dam/stripe/hahn/methods/biochem/pet.pdf

slovo "multikopiový" se příliš nepoužívá. 
Podobně jako "phytoekdysteroid" (buď fytoekdysteroid nebo phytoecdysteroid)

„Pokud tedy není cílem maximální indukce exprese produktu, ale odstupňovaná odpověď dle množství 
indukující molekuly, je vhodné použít kmeny E. coli s mutantní LacY permeázou, u kterých vstupuje 
IPTG nebo TMG do buňky pouze pomocí pasivního transportu (Jensen et al., 1993; Marbach & 
Bettenbrock, 2012; Marschall et al., 2017). „
RF: Tam, kde je permeáza funkční, tedy nestačí přidávat různá množství induktoru?

Autoindukce:
„Když je glukóza spotřebována, začne transport laktózy do buňky a zahájí se exprese 
rekombinantního proteinu z lac promotoru (Kolb et al., 1993; Studier, 2005). Pokud je pro zvýšení 
výtěžku proteinu užívána T7 RNA polymeráza, která je schopna modulovat proteosyntézu tak, že 
protein zájmu umístěný pod regulovatelným T7 7promotorem tvoří i více než 50 % veškerých proteinů 
buňky, je možné, že se růst bakteriální kultury po její aktivaci velmi zpomalí z důvodu nedostatku 
energie. Proto je vhodné dodat do autoindukčního média další zdroj uhlíku a energie, který podpoří 
růst i v době indukce. Takovým zdrojem může být glycerol, který může množství získaného proteinu i 
zdvojnásobit (Studier, 2005; Studier&Moffatt, 1986).“ 
RF: Číselné příklady nejsou dobře zvoleny. Není možné např. zdvojnásobit >50% proteinů. 
RF: Argumentace není jasná. Nestačí zvýšit koncentraci laktózy? Opravdu je výhodná přítomnost více 
zdrojů uhlíku, když je pro jejich zpracování potřeba jiný enzymatický aparát?

„...expresní systémy regulovatelné tetracykliny se ve větší míře používají i u eukaryotických buněk a 
jsou např. jedním z nejslibnějších kandidátů na využití v genové terapii člověka (Gossen et al., 1994; 
Stieger et al., 2009).“
RF: Tedy poněkud starší citace, pro takovéto tvrzení.

U rodů Toxoplasma a Plasmodium se využívají transaktivátory vzniklé fúzí TetR represoru s 
"transkripci aktivující doménou" (TRAD, TATi). Používá se zde vyšší počet operátorů; obvykle sedm. 
(str. 21) Je něco známo o tom, jak počet operátorů funkci těchto systémů ovlivňuje? Dá se jejich počet 
ještě navyšovat?

Potíže se slovosledem (text nezní česky, ale ano, je dobře srozumitelný): 
"stádium-specifická aktivace genové exprese"
"KRAB-zinc finger proteiny jsou transkripční regulátory vyšších obratlovců obsahující C-terminální zinc 
finger motiv a N-terminální KRAB doménu a jsou mimo jiné zodpovědné za transkripční umlčení 
transponovatelných elementů."
"TetR-KRAB transrepresor (tTS) je schopen v nepřítomnosti tetracyklinu..."

Chyby v názvosloví:
"histon deacetyláza, DNA methyl transferáza"

Některá souvětí jsou velmi dlouhá - zabírají až pět řádků. Naštěstí text zůstává stále pochopitelný. 

Bylo by lepší nezačínat věty malým písmenem (str. 22):
"glmS riboswitch je schopen sám sebe štěpit..."
"mRNA, která takto přijde o polyA sekvenci..."

Některé kapitoly na sebe nejsou příliš plynule napojeny (Kap.3-4). U větších kapitol by neškodil jakýsi 
krátký úvod. Něco jako na začátku kapitoly 5. 
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"Dai a kolektiv (2005) použili u hmyzích buněk zmíněný Gal4-EcR receptor v kombinaci s RXR 
nesoucím aktivační domény k regulované expresi difterického toxinu, který má velmi silné cytotoxické 
účinky i v malých množstvích, a na tomto příkladu demonstrovali velmi nízkou hodnotu bazální 
exprese v neindukovaném stavu, které je tento systém schopen dosáhnout."
RF: Možná by se obecně pro selekci vhodných klonů s nízkou bazální expresí daly využívat toxické 
produkty vybraných genů? Není to tak, že vybrané buňky, které měly v tomto pokusu expresi 
spontánně vyšší, zkrátka zahynuly?

Na Obrázek 6 je odkazováno až po jeho výskytu, naštěstí prakticky okamžitě. 

"Destabilizační doména ddDHFR byla použita "k regulovatelné produkci různých toxických proteinů a 
vytvoření ‚sebevražedného‘ kmene Trypanosoma cruzi, který by mohl sloužit jako atenuovaná vakcína 
chránící hostitele před Chagasovou chorobou. Zajímavým zjištěním bylo, že degradace ddDHFR 
označených proteinů je závislá na teplotě a při nižších teplotách (23 °C) není příliš efektivní, což 
omezuje využitelnost tohoto systému." 
RF: Není zřejmé, k čemu je zde nutná vyšší účinnost degradace při nízkých teplotách. 
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