
oponentslcý posudek magisterské diplomové práce,,Miv deplece cholesterolu na bioffzikální
vlastnosti plasmaticlcých membrán buněk HEK293 stabilně exprimujících
fúzní molekulu TRII.R.GFP* Bc. Jany Brejchové.

otázka, zda existuje vztah mezi uspořádáním a vlastnostmi buněčných membrán a aktivitou
membránových proteinů, patří mezi jednu znejzák|adnějších vbiofuzice ibiochemii. Bc. Jana
Brejchová se ve své diplomové práci zabývá právě touto komp|exní tématikou a zkoumá pomocí
fluorescenční mikroskopie vliv cholesterolu na roz|oŽení a expresi receptoru spřažerréIro s G.proteiny
(tzv. TRH receptoru fůzně spojeného s GFP). Dále pomocí měření stacionární a časově-roz|išené
anisotropie sleduje, jak se po depleci cholesterolu mění fluidita v hydrofobní části membrán, jeŽ by|y
získané z buněk stabi|rrě exprimujících TRH- receptor. Tato měření mají velký ýznam, nebot'deplece
cholestero|u výrazně ovlivňuje hormonální odpověd' TRH- receptoru, jak je přehledně shrnuto v
diskuzi. Pro objasnění dané problematiky byly v práci zvo|eny vhodné postupy jak pro přípravu
vzorků (tj' práce s buňkami exprimujícírni GFP.značený receptor, izolace plazmatických membrán, a
fluorescenční znaěení membrán), tak iexperimentá|ní techniky fluorescenční mikroskopie a
spektroskopie. Bc. Jana Brejchová tak ukazuje, že má široký vědecký záběr, nebot' ve své práci
použila nejen pokroči|é biochemické techniky, a|e i porozuměla a aplikovala pokročilé
spektroskopické metody.

V úvodu předloŽené dip|omové práce je přehledně ukázána k|asifikace receptorů spřaŽených
s G-proteiny a klasifikace G-proteinů, je popsána struktura a uspořádání buněčných metnbrán. Ctenář
je také seznámen se základy anisotropie fluorescence a fluorescenčními sondami. Ve druhé části jsou
vyčerpávajícím způsobem popsány pouŽité experimentá|ní postupy a metody. V diskuzi jsou potorn
stručně a názorně shrnuty pozorované výs|edky, které ukazujíýrazný vliv přítomnosti cho|estero|u na
fluiditu membrán. Za da|ší velice přínosný výs|edek povaŽuj i' že fluidita membrány a vliv deplece na
uspořádání membrány je závis|ý na původu zkoumaných membrán a mozkové buňky vykazují nejniŽší
membránovou fluiditu'

Po formální stránce bych rád vyzdvihl vynikajícíjazykovou úroveň. Text se velmi dobře čte a
fakta jsou stručně a jasně formulována'

Poznámkv. dotazv a námětv do diskuse:
Na sÍr. 8 mě zaujala věta: ,,Tyto receptory (TAS2) mají krátkou N-koncovou doménu, coŽ podporuje
domněnku, Že vazebné místo pro |igand se na ní s největší pravděpodobností nevyskytuje... Rád bych
se zeptal, jak se tyto receptory aktivují a jakým mechanismem přenášejí signál.
Na str.29 se nachází věta: ,,Hodnoty r, při pouŽití pu|zního zdroje k|esají k0.." Podle mélro názoru
není toto tvrzeni pravdivé právě pro sondu DPH v plasmatických membránách. Jak je patrné z
nenulové hodnoty S-order parametru v tabulce 6 na straně 53, r' nemůŽe být rovné 0. Zřejmě byla
myšlena intenzita fluorescence, která při pulsním měření opravdu klesá pro časy mnohem de|ší neŽ čas
dohasínání k nuIe.
str.13 - je uvedena hodnota extinkčního koeficient pro GFP bez údaje o vlnové dé|ce
str.57 - v závěru je uvedeno, Že sonda DPH je inkorporována do dvou různých prostředí. Zajíma|o by
rně, jestli máte představu, v čem konkrétně bi, tato d.''ě prostředí mohla bi't v plazmatick1'ch
membránách rozdí|ná.

Zápér
Souhrnně lze konstatovat, Že předložená diplornová práce Bc. Jany

podmínky kladené na magisterskou dipIornovou práci. Doporuču.|i
Brejchové sphiuje všechny
j i  př i jmout k obhajobě s

hodnocením vÝborrrá.
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