
/
Oponentský posudek diplomové práce

Diplomant: Bc. Makéta Šalanská

Název práce: Exprese antigenů odvozených z lidského papillomaviru (HPV) v rostlinách
jedlé vakcíny

Rozsah disertace:  80  stran textu,  ve členění  na úvod,  materiál  a metody,  výsledky,  diskuse,

závěr a seznam použité literatury.

Oponent: Ing. Jan Fousek, Ph.D.

Ústav molekulámí genetiky AV ČR, Praha

Ustředním cílem diplomové práce je snaha o získání transientní exprese šesti různých

genových  konstruktů  nesoucích  epitopy   L2   a  E7   z   lidského  papillomaviru  v rostlinách.

Součástí  tohoto  úkolu je  výběr  a  hodnocení  vhodné  hostitelské  rostliny  vykazující  nejvyšší

expresi  u  daného  konstruktu.  Pro  tento  účel jsou  v práci  testovány  i  rostliny  transgenního

tabáku  s  vnesenými  potyvirovými   geny  HC-Pro.   Dále  je  zde  porovnáván  vliv  různých

způsobů inokulace, jako je tlaková infiltrace a standartně prováděná mechanická inokulace.

Hlavním  úkolem je  však  docílení  exprese  výše  uvedených  konstruktů  v poživatelné

rostlině v tomto případě se jedná o rostliny vodnice (Brcžss'z.ccz rczpcz, cv. Rapa).

Mezi  další cíle jsou zahmuty imunochemická detekce  a kvantifikace  exprimovaných

epitopů  v rostliném  materialu,  ověření  tvorby  chimérických  viru  podobných  částic  (VLP  -

virus like particles) jejich purifikace a vizualizace pomocí elektronové mikroskopie, ověření

jejich  infekčnosti.  Zjištění  stability  konstruktů pomocí  RT  PCR a  sekvenováním  získaných

amplifikačních   produktů,    zjištění    aminokyselinové    sekvence    u   vybraných    konstruktů

kodujících epitop z L2 proteinu.

Zpracovávaná  tématika je  velmi  aktuální  a  významná.  Přestože  se  zatím  jedná  o

základní výzkum, je velmi pravděpodobné, Že v budoucnu tyto poznatky poslouží pro rutinní

syntézu tzv. jedlých vakcín v rostlinách.  Je však nutno dodat, Že toto téma je zároveň velmi

obtížné a náročné.

Samotná  práce  je  velmi  detailně  a  přehledně  zpracována.  K přehlednosti  nemalou

měrou přispívají zejména grafické výstupy výsledků z jednotlivých měření a testů. K osvojení



potřebných   teoretických   základů   řešených   problémů   prostudovala   autorka   přes   padesát

vědeckých publikací z dané oblasti.

Všechny  stanovené  cíle  byly  splněny  s výjimkou  negativní  exprese  u  poživatelné

rostliny.  Jejich  řešením  se  získalo  množství  experimentálních  dat,  která  mohou  být  dále

využita pro rozšíření poznatků o problematice produkce specifických protilátek v rostlimých

systémech.

Předložená práce je po fomální stránce velmi dobře zpracovaná a v textu se vyskytlo

pouzeněkolikdrobnějšíchpřehmatů(budouuvedenyníže),kteréovšemkvalitutextunijak

nesnižují.

Připomínky,

str. 21 -M-MVL RT -zřejmě pouze překlep správně M-MLV RT (Moloney murine

leukemia virus reverse transcriptase)

str.  24  -  OD  =  2,3  -  zde je  treba ještě  uvádět  i  vlnovou  délku  při  které  byla  bakteriální

suspenze proměřována př. OD6oo= 2,3

Dotazy:

-     Co podle vás mohlo způsobit nepřítomnost exprese po inokulaci vodnice?

-     Je dostupný ještě nějaký podobný poživatelný hostitel, který by vámi používaným

systémem konstruktů mohl být infikován za účelem získání trasientní exprese?

Práce Bc. Markéty Šalanské splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Autorka

v předloženém   pojednání   prokázala   dostatečnou   schopnost   orientace   v rozsáhlé   světové

literatuře a kriticky třídit získané infomace a využívat je pro vlastní řešení.

Na základě výše popsaných skutečností doporučuj i práci k obhajobě.

V Praze,10.9. 2009 In8. Jafi' Fousek, Ph.-`
ÚriíáAVČRpraha
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