
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Imunodetekce enzymů redukujících karbonylovou 

skupinu (Western blotting) 

Jméno studenta, studentky Libuše Černá 

Jméno oponenta PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 

      

II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce Libuše Černé navazuje na výzkum enzymů redukujících karbonylové skupiny, 

který je prováděn na katedře biochemických věd. Cílem práce bylo optimalizovat metodu Western blottingu 

pro sledování 11ß-hydroxysteroiddehydrogenasy typ 1.  Práce má celkem 83 stran a text je vhodně doplněn 

27 obrázky a 5 tabulkami. Seznam použité literatury včetně elektronických informačních zdrojů zahrnuje 114 

odkazů. Práce je napsaná pečlivě a přehledně a formálně je rozdělena do devíti kapitol. V Teoretické části 

nás diplomantka seznamuje jednak s metabolismem xenobiotik a enzymy, které se na něm podílejí se 

zaměřením na 11ß-HSD, a také s principem a použitím denaturující elektroforézy a western blottingu a dále 

s barvícími metodami použitelnými pro tyto dvě aplikace. Cíle práce jsou jasně a srozumitelně formulovány.  

V experimentální části popisuje autorka všechny použité metodiky. Dosažené výsledky jsou dokumentovány 

obrázky naskenovaných gelů, blotů a rtg filmů. V diskuzi jsou všechny získané výsledky pečlivě zhodnoceny 

a interpretovány. Závěry korespondují s vytčenými cíli. 

Připomínky: 

   •   Obrazová dokumentace ve Výsledkové části není příliš kvalitní a v některých případech je obtížné určit, 

       zda se skutečně jedná o proužek s bílkovinou nebo jen o stín či šum. Domnívám se, že by bylo vhodné 

       zkusit sekundární protilátku z jiného zdroje, protože intenzita signálu je velmi nízká, čemuž odpovídá i 

       nezvykle dlouhá doba expozice rtg filmu s membránou (30-60 minut). Také specifičnost primární 

       protilátky je diskutabilní (nespecifická vazba na celou řadu proteinů včetně cytosolických - např. obr. 18, 

       19 a 20). 

   •   V popisu u jednotlivých obrázků ve výsledkové části by bylo vhodné uvádět množství proteinu ve vzorku 

       nanášeného do jamky. Nanášený objem vzorku neposkytuje dostatečnou informaci o množství proteinu. 

   •   V práci se objevují dva různé názvy pro PVDF membránu (str. 30 a 71), ale ani jeden z nich není 

        správný. Pod touto zkratkou se skrývá polyvinylidenfluoridová membrána. 

Dotazy: 

   •   Jak si vysvětlujete, že má monomerní enzym kvartérní strukturu (str. 13)? 

   •   Na obr. 24 (str. 61) je ve frakcích A4 a A5 dobře patrný proužek s Mw kolem 30-34 kDa. Víte, o jaký 

       protein by se mohlo jednat, pokud to není 11ß-HSD, jak popisujete v textu? 

   •   Jaké množství 11ß-HSD1 bylo naneseno do jamky (obr. 22, str. 56)?      

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k závěrečné obhajobě. 
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