
Posudek dip]omové práce Bc. Ondřeje Svobody

Název práce: Klonování, exprese a charakterizace rekombinantních růstových faktorů

Diplomová  práce  Bc.  Ondřeje  Svobody  popisuje  klonování,  expresi  a  ověření  biologické
aktivity  rekombinantního  kuřecího  hyper-IL6,  tj.  fůzního  proteinu  IL-6  a  slL6R.     Paralelně  byl
připraven  a testován  i   kuřecí  IL-6  a  slL-6R.  Práce je  založena na samostatné  experimentální  práci
autora.

Disertační práce je přehledná. Teoretický úvod je přiměřený rozsahem a je důkazem toho, že
autor je s problematikou dobře seznámen.  Přehledně a uceleně shmuje dosavadní poznatky v oblasti
výzkumu   krvetvomých   kmenových   buněk,   regulace   hematopoezy   a   cytokinové   signalizace   se
specifickým zaměřením na signalizaci IL-6. V úvodu je věnována kapitola ptačí erytro-trombopoeze,
kteráje v této práci využívánajako model.

Metody experimentů jsou popsány srozumitelně, v logickém sledu a s přehledem, který svědčí
o tom, že Bc. Ondřej Svoboda dosáhl přiměřený stupeň laboratomích dovedností.

Kapitola  výsledků  popisuje  bioinfomatickou  přípravu  a  klonování  kuřecího  IL6  a  IL6R
pomocí   RT-PCR  do   vektoru  pBSII   SK+   a  přípravu   fúzního   konstruktu   hyper-IL6.   Připravené
konstrukty  byly  použity  pro  následnou  přípravu  expresních  vektorů  bakteriálního  savčího,  hmyzího
systému.

V    prokaryotickém    expresním    systému    se    autorovi    podařilo    připravit    a   purifikovat
imunologickými metodami detekovatelné množství rekombinantní protein IL-6.  V  savčím a hmyzím
expresním   systému   se   podařilo  exprimovat  rekombinantní  proteiny  Hyper-IL-6,   IL-6   a   slL-6R.
Biologická aktivita Hyper-IL-6 byla potvrzena z.73 vJ./ro na kuřecích hematopoetických progenitorových
buňkách T2D pouze u systému využívajícího expresi v buňkách HEK293.  Experimentální část práce
přesvědčivě dokazuje, že autor je schopen jasně popsat své výsledky.

Kladem  disertační  práce je  využití  řady  modemích  metod  molekulámí  biologie  a  důkladné
zpracování získaných výsledků.

Chtěl bych autorovi práce položit následující otázky:
1.    Z obrázků  4.12  a  4.13  vyplývá,  že  IL6  samotný  případně  v kombinaci  se  slL6R neměl  vliv  na

proliferaci  a diferenciaci  T2D  buněk.  Je možné  analyzovat biologickou  aktivitu tohoto  cytokinu
zitivněj ším systému?

Jaký byl důvod k nepoužití His-tag sekvence nebo jiné tagovací sekvence u hmyzího expresního
systému?

3.    gpl30  je  nezbytný  pro  přenos  signálu  řady  cytokinů  a  podílí  se  na  udržení  embryonálních
kmenových  buněk  v nediferencovaném  stavu,  naopak  u  některých  částečně  diferencovaných
buněk  aktivace  gpl30  stimuluje  proliferaci  a  diferenciaci.  Je  možné  na  základě  současných
znalostí  vysvětlit  za jakých  podmínek  bude  gpl30  inhibovat  diferenciaci  a  naopak,  kdy  bude
diferenciaci stimulovat?

Diplomová práce dokazuje výbomou teoretickou připravenost autora a schopnost vědecké práce.
Autor  připravil  v  rámci  diplomové  práce  rekombinantní  kuřecí  Hyper-IL-6  v několika  expresních
systémech  s rozdílnou účinností.  Funkčnost produkovaného Hyper-IL6  savčím  a hmyzím  expresním
systémem  byla ověřena  j.n  vj.#o  proliferační  a diferenciační  esejí.  Připravené  konstrukty  mohou  být
použity  v dalších  experimentech,  které  rozšíří  teoretické  znalosti  v  oblasti  regulace  hematopoezy.
Doporučuji přijetí práce jako podkladu pro udělení akademického titulu „Magistr".
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