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Název práce: 

Vliv proteinu HBx viru hepatitidy B na aktivaci MEK1/2-ERK signalizace a inhibici IFN 

typu I v hepatocelulární linii Huh7 

Cíle práce 

Příprava systému pro produkci HBx proteinu v hepatocelulární linii a jeho detekce. 

Zjištění vlivu HBx na aktivaci MEK1/2-ERK signální dráhy. 

Studium role HBx při potlačení imunitní odpovědi prostřednictvím inhibice produkce IFN 

typu I. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 72 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? 10 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

 

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Obrazová dokumentace a grafika jsou ve vyhovující kvalitě. 

Jazykové zpracování má dostatečnou úroveň. Po formální stránce, která je celkově 

odpovídající, jsou pouze přítomny drobné chyby, jako nejednotné formátováni velikosti 

textu.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Navzdory předběžnému charakteru získaných dat lze všechny uvedené cíle práce hodnotit 

jako splněné. Klíčové experimenty, zjevně technicky i časově náročné, se provést podařilo. 

Jak je v diskusi zmíněno, k publikačně využitelným závěrům je ovšem třeba jejich 

zopakování a především následné statistické vyhodnocení.  

Celkově je diplomová práce vypracována na přijatelné úrovni a získaná data budou po 

ověření jejich reprodukovatelnosti zřejmě použita v širším kontextu k zajímavé publikaci. 

Vyzdvihl bych množství i rozsah použitých metodik. Jejich využití je zpracováno přehledně 

a celá práce vykazuje logickou posloupnost, která odpovídá zadání. Teoretický úvod je 

zpracován dobře a to včetně relevantních citací odpovídajících současnému stavu 

problematiky. Dosažené výsledky jsou diskutovány adekvátně včetně budoucího směřování 

projektu. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Ke zpracování mám následující připomínky: 

- V metodické části (ani výsledkové) není zmíněno složení pufru použitého pro získání 

lyzátu Huh7 buněk a následnou immunoprecipitaci HBx proteinu. 

- Ve výsledcích na str. 54 je zmíněno, že přítomnost HBx proteinu slabě ovlivňuje 

bazální úroveň exprese kinázy ERK. Pro relevantní srovnání hladiny kinázy ERK 

v netransfekovaných a transfekovaných  hepatocytech by byla ovšem nutná 

kvantifikace western blotu na obr 3.6 za použití normalizace na vnitřní standard. 

- K testování kinetiky fosforylace byly hepatocyty po přidání séra vystaveny účinku 

PMA (str.55). Pro lepší srozumitelnost získaných dat by bylo vhodné vysvětlit důvod 

tohoto postupu (PMA není uveden v seznamu zkratek). 

 

Dotazy k interpretaci výsledků a studované problematice: 

- V práci je používán mutant R96E proteinu HBx, který, jak je zmíněno v diskusi, má 

sníženou schopnost vazby na protein DDB1 a tím i tvorbu HBx-DDB1-Cul4 

komplexu. Jaký je vliv této mutace na replikaci HBV? 

- Pokud by se potvrdilo, že mutant R96E nemá (oproti WT HBx) vliv na aktivaci 

kinázy MEK1/2, znamenalo by to, že tvorba HBx-DDB1-Cul4 ubikvitinylačního 

komplexu je vyžadována pro tento proces?  

- Dosahovala účinnost transfekce hepatocytů plazmidem pHBX
R96E

-IRES-EGFP 

podobných hodnot jako pHBX-IRES-EGFP? Rozdílná kvalita plazmidu může mít za 

následek i nižší transfekci, následně menší výtěžek a rozdíly v detekci obou proteinů.  

- Je zmiňována krátká životnost HBx proteinu v transfekovaných hepatocytech 

související s jeho obtížnou detekovatelností. Je znám vliv mutace R96E na výslednou 

stabilitu HBx v buňce? 
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