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Erratum pro diplomovou práci: „Role proteinu RACK1 v regulaci translace 

za stresových podmínek.“ 

Věra Chvalová 

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Groušl, Ph.D. 

Oponent práce: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 

 

 

Kap. 5.1.1. Příprava buněčné linie s deplecí RACK1 s využitím metody CRISPR/Cas-9 

Obr. 9 (str. 40): 

Oprava: Je ukázán reprezentativní výsledek jednoho ze dvou opakování. Za účelem kvantifikace 

byla změřena intenzita jednotlivých proužků pomocí programu ImageJ 

(https://imagej.nih.gov/ij/). Takto získané průměrné hodnoty signálu (stupňů šedi) pro RACK1 

byly normalizovány příslušnými hodnotami nanáškové kontroly (RSK).  

Doplnění: Pro úplnost uvádíme i výsledek druhého opakování příslušného Western Blotu: 

 

Obrázek 1: Ověření hladiny exprese RACK1 v buněčných liniích, u kterých byla provedena meto-

da CRISPR/Cas-9. Byly použity protilátky proti RACK1 a RSK (sloužící jako kontrola nanášky). Pořadí zleva: 

buněčné linie „6H8“ a „6C6“ se sníženou úrovní exprese RACK1, WT linie. Hodnoty vyjadřují přibližné procentu-

ální snížení hladiny exprese RACK1 v analyzovaných liniích oproti WT linii, normalizované kontrolou nanášky. 

Linie byly transfekovány vektorem obsahujícím gRNA „6“. Doba expozice: 2 min. 

 

Detekované intenzity signálu v rámci tohoto opakování zhruba odpovídají příslušným hodnotám 

v rámci prvního opakování zveřejněného v diplomové práci. 

https://imagej.nih.gov/ij/


Věra Chvalová  Praha, 15. 9. 2020 
 

2 
 

Otázka oponenta: Jak si vysvětlujete pokles exprese RACK1 na ~30 nebo ~70% - čekal bych 

100 vs 50% (WT vs heterozygotní KO)? 

Odpověď: Konkrétní vysvětlení pro tento výsledek nemáme, můžeme však navrhnout několik 

hypotéz:  

1. Použitá MDCK linie je podle dostupných zdrojů hyperdiploidní (https://www.lgcstandards-

atcc.org/products/all/CCL34.aspx?geo_country=cz#characteristics). To by mohlo značit přítom-

nost tří alel pro RACK1, získané hodnoty ~30 nebo ~70% úrovně exprese RACK1 by odpovída-

ly inaktivaci dvou ze tří, resp. jedné z těchto tří alel. 

2. RACK1 má určitý vliv na translaci, je tedy možné, že nižší exprese RACK1 by mohla způso-

bit nižší translaci sebe sama. To by ale vysvětlovalo pouze případ s ~30% úrovní exprese 

RACK1. 

3. Buňky s inaktivací jedné alely pro RACK1 by mohly zvýšit úroveň exprese tohoto proteinu 

z druhé, funkční alely a vyrovnávat tak sníženou expresi RACK1; to by vysvětlovalo pouze pří-

pad se ~70% úrovní exprese RACK1. 

 

Obr. 10 (str. 41): 

Otázka oponenta: Jak si vysvětlujete přítomnost více produktů prakticky v každé reakci PCR na 

obr. 10? Proč je v negativní kontrole smír a co bylo použito jako negativní kontrola? 

Odpověď: Vzhledem k použití chromozomální DNA jako templátu je pravděpodobné, že výskyt 

ostatních produktů je zapříčiněn nespecifickým nasedáním použitých primerů, nicméně specific-

ké produkty jsou jasně zřetelné. 

Přítomnost smíru v negativní kontrole není neobvyklá, je způsobena asociací primerů 

s polymerázou v nepřítomnosti jiného templátu. Jako negativní kontrola byla použita PCR re-

akční směs bez templátové DNA. Použití templátu v negativní kontrole v nepřítomnosti primerů 

by mohlo odstranit problém vyskytujícího se smíru. 

 

Kap. 5.1.2. Studium morfologie RACK1 KD linie 

Obr. 13 (str. 43): 

Oprava: Obrázek představuje reprezentativní výsledek jednoho ze tří biologických opakování. 

V rámci každého opakování bylo porovnáno více než 300 buněk od každé linie.  

https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL34.aspx?geo_country=cz#characteristics
https://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/CCL34.aspx?geo_country=cz#characteristics
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Doplnění: Pomalejší růst buněk RACK1 KD linie („6H8“) oproti buňkám WT linie pozorovaný 

během všech provedených experimentů nebyl blíže analyzován a jedná se tedy pouze o náš sub-

jektivní dojem. 

 

Obr. 14 (str. 43): 

Oprava: Prezentována jsou data získaná v rámci jednoho biologického opakování. Bylo analy-

zováno 3882 buněk WT linie a 1009 buněk RACK1 KD („6H8“) linie. Kvantifikace byla prove-

dena ručně na základě příslušných mikroskopických snímků. 

Doplnění: Vzhledem k tomu, že bylo provedeno zatím pouze jedno biologické opakování, jsme 

si vědomi omezené výpovědní hodnoty. Pro jednoznačný závěr bude třeba experiment zopako-

vat. Nicméně tyto výsledky odpovídají souběžně získaným výsledkům školitele a informacím 

v dostupné literatuře. 

 

Kap. 5.1.3. „Rescue“ RACK1 KD linie 

Obr. 15 (str. 44): 

Oprava: Vzhledem k technicky špatně provedené kontrole nanášky nelze s jistotou tvrdit, že 

exprese endogenního RACK1 v linii „6H8“ a „6H8“ po provedeném „rescue“ experimentu je 

nižší než ve WT linii. Prezentován je výsledek získaný v rámci jednoho biologického opakování. 

Doplnění: Přes zmíněnou technicky špatně provedenou kontrolu nanášky je zřejmé, že v linii po 

„rescue“ experimentu je RACK1-GFP exprimován. Přítomnost RACK1-GFP byla detekována 

i pomocí mikroskopie. Vzhledem k tomu, že bylo provedeno zatím pouze jedno biologické opa-

kování, jsme si vědomi omezené výpovědní hodnoty. 

 

Obr. 16 (str. 45): 

Oprava: Mikroskopické snímky představují výsledky z jednoho biologického opakování, 

v jehož rámci bylo porovnáno více než 200 buněk od každé linie. 

Doplnění: Detailní analýza provedena nebyla, nicméně z porovnání testovaných linií bylo na 

první pohled zřejmé, že reexprese RACK1 v rámci „rescue“ experimentu vedla k návratu buněk 

„6H8“ linie zpět k WT fenotypu. Vzhledem k tomu, že bylo provedeno zatím pouze jedno biolo-

gické opakování, jsme si vědomi omezené výpovědní hodnoty. Pro jednoznačný závěr bude třeba 
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experiment zopakovat. Nicméně tyto výsledky odpovídají souběžně získaným výsledkům školi-

tele. 

 

Obr. 17 (str. 45): 

Oprava: Graf představuje reprezentativní výsledek jednoho ze tří biologických opakování. Bylo 

analyzováno více než 200 buněk od každé linie. Na grafu je zobrazena průměrná hodnota v % 

buněk v rámci daných velikostních kategorií; +/- SEM (standard error of mean: střední chyba 

průměru). 

Pro kvantifikaci buněčných velikostí byl využit integrovaný software Q-phase 

(http://www.telightco.com/), který umožňuje segmentaci pořízených snímků. 

 

Kap. 5.1.4. Tvorba stresových granulí (SG) u RACK1 KD linie 

Obr. 18 (str. 46): 

Oprava: Obrázek představuje reprezentativní výsledek jednoho ze tří biologických opakování. 

V rámci každého opakování bylo porovnáno více než 500 buněk od každé linie. 

Doplnění: Nezaznamenali jsme výrazný pokles ani nárůst počtu stresových granulí na buňku 

v případě RACK1 KD linie oproti WT linii, jedná se ovšem o pouhý subjektivní dojem. De-

tailnější analýza množství a velikosti stresových granulí nebyla provedena. 

 

Kap. 5.1.5. Analýza translace linie za stresu – polyzomové profily 

Obr. 20 (str. 48): 

Oprava: Jedná se o reprezentativní výsledek jednoho ze tří biologických opakování.  

Otázka oponenta: Jak byly vyhodnocovány grafy polyzomových profilů? Podle mne z obr. 20 

nejde mnoho vyčíst (cf. obr. 19) a pokus navíc technicky selhal (degradace RNA). 

Odpověď: Vzhledem k pozorované degradaci RNA nebyly polyzomové profily blíže analyzo-

vány. K vyhodnocení zatím došlo pouze kvalitativně, tzn. přítomnost/nepřítomnost polyzomální 

frakce apod. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly a v diskuzi, z dosažených výsledků zatím nelze 

vyvodit jasný závěr. 

 

 

 

http://www.telightco.com/
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Kap. 5.1.6. Analýza translace linie za stresu - úroveň fosforylace eIF2α 

Obr. 21 (str. 49): 

Oprava: Jedná se jediný technicky vydařený výsledek ze tří biologických opakování. Vzhledem 

k technicky nepříliš zdařilé nanáškové kontrole nelze tvrdit, že úroveň fosforylace eIF2α za oxi-

dativního stresu vyvolaného arzenem je vyšší než za teplotního stresu (u obou testovaných linií). 

Doplnění: Vzhledem k tomu, že bylo provedeno zatím pouze jedno biologické opakování, jsme 

si vědomi omezené výpovědní hodnoty. 

 

Kap. 5.2.1. Příprava stabilní linie exprimující caRACK1 a hRACK1-GFP (WT) 

Obr. 22 (str. 51): 

Oprava: Jedná se jediný technicky vydařený výsledek tří biologických opakování. Vzhledem 

k technicky nepříliš zdařilé nanáškové kontrole nelze tvrdit, že úroveň fosforylace eIF2α za oxi-

dativního stresu vyvolaného arzenem je vyšší než za teplotního stresu (u obou testovaných linií). 

Doplnění: Vzhledem k tomu, že bylo provedeno zatím pouze jedno biologické opakování, jsme 

si vědomi omezené výpovědní hodnoty. 

 

Kap. 5.2.2. Příprava stabilní linie exprimující pouze hRACK1-GFP (WT) 

Obr. 24 (str. 52): 

Oprava: Jedná se o reprezentativní výsledek jednoho ze dvou biologických opakování.  

 

Kap. 5.2.3. Morfologie MDCK buněk exprimujících pouze hRACK1-GFP 

Obr. 26 (str. 54): 

Oprava: Obrázek představuje reprezentativní výsledek jednoho ze tří biologických opakování. 

V rámci každého opakování bylo porovnáno více než 200 buněk od každé linie. Detailní analýza 

morfologie buněk nebyla provedena, ale na první pohled je zřejmé, že fenotyp buněk analyzova-

ných linií se neliší. 

 

Kap. 5.2.4. Tvorba stresových granulí u MDCK linie exprimující pouze hRACK1-GFP 

Obr. 27 (str. 55): 

Oprava: Obrázek představuje reprezentativní výsledek jednoho ze dvou biologických opaková-

ní. V rámci každého opakování bylo porovnáno více než 500 buněk od každé linie. 
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Doplnění: Nezaznamenali jsme změny v počtu ani velikosti stresových granulí v linii „4C2“, 

exprimující pouze hRACK1-GFP, oproti WT linii. Jedná se ovšem o pouhý subjektivní dojem, 

detailnější kvantifikace stresových granulí ani kolokalizační analýza provedeny nebyly.  

 

Kap. 5.3.2. Tvorba stresových granulí u linie exprimující caRACK1 a hRACK1-GFP 

S278A 

Obr. 29 (str. 59): 

Oprava: Obrázek představuje reprezentativní výsledek jednoho ze čtyř biologických opakování. 

V rámci každého opakování bylo porovnáno více než 400 buněk od každé linie. 

Doplnění: Detailnější kvantifikace stresových granulí ani kolokalizační analýza provedeny ne-

byly. Ve všech opakováních jsme zaznamenali úbytek buněk obsahujících GFP signál v případě 

linie exprimující mutovaný RACK1-GFP. 

 

Obr. 30 (str. 60): 

Oprava: Byly provedeny dvě opakování experimentu. Vzhledem k přeexponované nanáškové 

kontrole i signálu odpovídajícímu endogennímu RACK1 (ve výsledku zveřejněném v diplomové 

práci) nelze činit jednoznačné závěry ohledně úrovně exprese mutované formy RACK1-GFP. 

Doplnění: Pro upřesnění uvádíme výsledek druhého opakování příslušného Western Blotu: 

 

Obrázek 2: Ověření exprese RACK1 v liniích RACK1-GFP S278A (vlevo) a RACK1-GFP WT. By-

ly použity protilátky proti RACK1 a RSK (kontrola nanášky). Linie RACK1-GFP S278A vykazuje nulovou expresi 

mutovaného RACK1-GFP. Doba expozice: 5 min. 
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Zde prezentovaný výsledek zároveň koresponduje s výsledkem získaným mikroskopickou analý-

zou (viz kap. 5.3.2.). 

 

Kap. 5.3.3. Ověření přítomnosti O-GlcNAc modifikace u hRACK1-GFP S278A 

Obr. 31 (str. 61): 

Oprava: Jedná se jediný technicky vydařený výsledek ze dvou biologických opakování. 

Doplnění: Prezentována je nová verze původně zveřejněného obrázku doplněná o upřesňující 

popisky. Jako negativní kontrola byla (v rámci jiného experimentu) použita MDCK WT buněčná 

linie neexprimující RACK1-GFP. Pro purifikaci byla využita protilátka proti GFP, v případě WT 

linie bychom tedy neměli získat žádný RACK1 v „IP“ frakci. Experiment se však technicky ne-

vydařil (nedetekovali jsme následně O-GlcNAc specifický signál v žádné z frakcí). 

 

 

Obrázek 3: Ověření přítomnosti O-GlcNAc modifikace u purifikovaného hRACK1-GFP S278A. 

Byly použity protilátky proti O-GlcNAc a RSK (kontrola nanášky). Vlevo linie hRACK1-GFP WT, vpravo 

hRACK1 S278A. Zleva vždy purifikovaný protein („IP“ - imunoprecipitace), nenavázaná frakce („S“ – superna-

tant), celkový lyzát („T“ – total). Původní hypotéza byla, že RACK1 mutovaný v místě S278 nebude schopen pod-

stoupit O-GlcNAc modifikaci, výsledky však naznačují přítomnost této modifikace nejen u WT linie, ale i u linie 

s mutovaným RACK1. Šipky označují glykosylovaný hRACK1-GFP. Doba expozice: 10 min. 

 

Pro bližší upřesnění uvádíme výsledek jednoho opakování analýzy imunopurifikace RACK1 

proteinu z MDCK WT linie a MDCK linie exprimující hRACK1-GFP: 
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Obrázek 4: Ověření efektivity purifikace hRACK1-GFP ve WT linii a hRACK1-GFP WT linii. Byly použity 

protilátky proti RACK1 a RSK (kontrola nanášky). Vlevo WT linie, vpravo hRACK1-GFP WT linie. Zleva vždy 

purifikovaný protein („IP“ - imunoprecipitace), nenavázaná frakce („S“ – supernatant), celkový lyzát („T“ – total). 

Pro purifikaci byla využita protilátka proti GFP, v případě WT linie jsme podle očekávání nezískali žádný RACK1. 

U linie hRACK1-GFP WT jsme úspěšně purifikovali hRACK1-GFP. Doba expozice: 30 s. 

 

Uvedený výsledek naznačuje úspěšnou a zároveň specifickou purifikaci RACK1-GFP proteinu. 

 

Kap. 6.2.2. caRACK1 KO/hRACK1-GFP WT 

Obr. 32 (str. 68): 

Oprava: Experiment byl zatím proveden pouze jednou. Kontrola nanášky je zde silně přeexpo-

novaná. Nicméně je zřejmé, že endogenní RACK1 je oproti předpokladu exprimován. 

 

Kap. 7. Závěr 

Str. 72 

Oprava: 

• Snížená exprese RACK1 vede ke změně morfologie MDCK buněk. Byl zaznamenán vět-

ší výskyt dvoujaderných buněk, což naznačuje defekt v cytokinezi 

• Snížená exprese RACK1 pravděpodobně nemá vliv na úroveň fosforylace eIF2α za kon-

trolních podmínek; za stresových podmínek se eIF2α zdá být fosforylován i za snížené 

exprese RACK1 

• Analýza průběhu translace pomocí polyzomových profilů zatím neposkytla jednoznačné 

výsledky 
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• Tvorba stresových granulí (SG) v buňkách s deplecí RACK1 se zdá být nezměněná 

• Analýza translační odpovědi u buněk exprimujících lidskou variantu RACK1 fúzovanou 

s GFP zatím neposkytla jednoznačné výsledky 

• Exprese pouze hRACK1-GFP po inaktivaci caRACK1 nemá pravděpodobně vliv na mor-

fologii buněk ani na tvorbu SG; hRACK1-GFP lokalizuje do SG 

 

Ostatní body závěru zůstávají beze změny. 


