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Posudek školitele na diplonrovou práci Bc. .Ian1' Bre.ichové s názvem:

Vliv dep|ece cho|esterolu na biofyziká|ní v|astnosti plasmatických membrán
buněk HEK293 stabi|ně exprimujících fúzní mo|ekuIu TRH-R-GFP.

Bc. Jana Brejchová vypracovala svojí diplomovclu práci na oddělení biochemie
membránových receptorů Fyziologickélro ústar'u AV CR' Prrním cílem diplonlor.é práce
Bc. Brejchové bylo charakterizor'at distr ibuci hy'bridní molekrrl1' mezi receptorem pro
thyreoliberin (TRH-R) a eGFP (green fluorescent prcltein) re stabilnč transÍěrorané l ini i
buněk HEK 293 (VTGP) v kontrolních podnrínkácl-r a v podmínkáclr degradace
membránových domén' resp. integrit1,' buněčrré menlbrátr1. deplecí clrolesterolu. Vzhlederrr
k moŽnosti rychlých změn při zpracováIrí vzorku a při snaze o získání informace nezávislé na
biochemických studiích (degradace btrněčné rlenlbrány' př i honlogerrizaci) bl ' la prrní část
práce pror'edena na fixovaných preparátech buněk adherol'aných ke kr1,cínru sklíčkr"r. Pro
detekci f luorescence TRH-R-CiFP Bc. Brejchor'á potrŽi la konÍtlkální Ílr"rorescenční
nrikroskopii, I,e.lixtltaných prepttrútech HEK293 buněk cxprimujícíc,h 

.|RH-R-eGFP 
deplec,e

cholesterolLr nevyl,olala žadnou de|ekot,atelnrnt změnu y di'sÍribuci re:'eptoru na buněčném
povrchu. Tento ná|ez .ie důleŽitým a origirrálním r'ýsledkem r.zhledenl k tomu. Že deplece
cholesterolu sniŽuje podstatným způsobem účinnost hormonu (l.RH) ve sm,vslu schopnosti
stimulor'at G proteirr i přísltrŠnou biologickou odpor'ěd. měřerrotr .iako zr'j'šení hladin
vápenatých iontů r, 'tonlto typu buněk (r ' iz. ostašor a spol '. 2008). Křir, 'k.v dár'ka-odpověd.
jsou posunuty o dva nebo tř i  řád,v doprava; ror, 'něŽ dochází k poklesu basální akti l ' i t1 G
proteinů'

Účinnost přenosu hormonenr-indukor,ané konfonnační zrrrěny', Z receptoru na Ci
protein. !i. schopnosti receptoru aktil.ovat G protein. zálisí na hr,'drcl|obnosti aminokl'selin na
N-konci Go poti. iedrrotk1'. Hy,drolbbnost anrit loky.sel inr nrčřená.iako rozdělorací koetlcient
voda-n oktanol .ie přírno únlěrná Úrčinnosti přerrosu QlrlIcttt,1'a e./.fit,ctc,ti). T.oto z.iištění
upozorňuje na význanr l'nitřrrí. hy,droÍbbní zóny nlenrbrárry. iako dťrleŽitj' regu1ační f-aktor
funkční interakce GPCR-G protein. Z těchto důvodů b1'|o druhým cílem diplomové práce
charakterizovat změny hydrofobní zóny buněčrré membrárr1,' s pomocí rovnováŽné
fluorescence hydrofobní membránor'é sond1,' diphenylhexatrienu (DPH). Deplec,e
cholesterolu v{)razn),:|n zpu.sobetn zyl,'šclt,tllu membrtinol,ou .fluiclitu (sttižtlt,ula rigitlittt)
isolovanj,ch buněčn!,ch membrún' tl Itl.1uk l' poku,sec,lt in l'i|ro (přímý e/ekt B-cy'kloclextrinu ntt
anisrlÍropii .fluore'scenc,e DPH), tuk t,i'stilol,unÍ,ch plu,stlltttic,kýt,h menlhrtintit,h huněk, klaré
b))ly v,^||(ll,etry, lJ-c).klodextrinu t, 1xldntínktic,h in viytl' jt,Iěření t,u's'tll,ě-d)'nuntit'kti 7lroktirula
znlěnu strtlkturních i dynamiclqch parumeIru aniSotropie.f|tnrc,scenc,e DPH u rozli,šilu clyě
ntembránová prostředí, do kterýc,h 'se |(ltO sondu zubudovťtyú.

Deplece cholesterolu rněla za následek zr',ýšení hodnoty ',difúzně-rotační' ' konstantr, a
sníŽení lrodnoty ' 'S-order' '  pararnetrlt '  Tento r ' '  sledek prokazr-rie. Že extrakce cholesterolu se
projevu'ie r,Ýrazrrým způsobenr r hy'drolbbrrí zóně nlcnttrrán. C'asorč' c1rnanrická nlčření
prohloubila naŠe poznání o r'Ýzlramu lr1'droÍbbní zón1' plasnratické menrbránr' r účinkr-r
hormónů. konkrétně TRH-R na Žir,í' orgattisnlus.



Dotazy?
.Iak se kal ibrtr ie hodnota dobr Žiroti l  DPtl.].Iaká Úrskalí zde nrohotr badatele ootkat?

Kritické připomínky? Za ner,'hodné pol'aŽu.ii ur,ádět názvl a popis Figur za vlastním
grafem či obrázkem. Ctenář je konfrontor,án s obrázkem o kterém neví znamená. Jiné
připomínky nemám.

Závěrem

Diplomovou práci povaŽuji Za \'\ 'Soce kr.al itní a to .jak z hlediska r, 'ýsledků. tak
z hlediska formy jakou byla připravena. Literární Úlr 'oc1.je psán str ' lenl. ze kterého.je zřejmé.
Že studentka problematice skutečně rozumí. Vyiadřtrje se.|asně a přesně. coŽ je r"r dneŠních
studentů spíše vyjímkou neŽ pravidlem. Epick1' nadaný student zah|tí školitele mnoŽstvím
nepřesného textu; student bez schopnosti l'y'iádřit co dělal produku.ie metodické nár.ody'.
Cetba této práce byla proto ťrler'ou. Za ne.jr iznanlnč'jŠí por'aŽr-rj i  odr'ahr'r Bc. Brejchor,é
sjakou se nebá la vkročit  do vzdá lenélro src\ ta b iot\z ik1.  kde se r rsk l t t r jí  tak hroz i rě  pojm1'
jako amplituda elektromagnetické r' lnr. / - rotačně korelační čas f lttorescetlční sonclr. rotačně
kore lační rych lost  nebo S-orc ler  pu 'untct t .P,  Tatt l  schopnost . je  re lk i I r l  p ř i s l ibenl  do
budoucna.

Diplomor.or.r práci  doportrčtrj i  k obha. iobc. s l  rbornitt l  ht l . l t l t lcct l tt l t .

I )oc .  I{ \ l ) r '  [ )c t r  S r  oboda.  l ) rSc

( t )
ostašov" P.. Bor-rror'a. [-.. Hejnor, 'a. L.. Nor'otn1 and I)etr Sr,.oboda (2007) Disruption of t l ie
plasma membrane integrity by cholesterol depletion impairs eť|ectiv'eness of TRH receptor-
mediated signal transduction via Gq/Grrcr proteins. J. of Receptors and Signal Transduction.
27,335-352.
(2)

/  .  \  ' '
í  ' . í c o }  ]  -p  - l-  l . r (o)/


