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Cíle práce
Pracovní skupina Dr' H. Španielové se zabývástudiem životního cyklu myšího polyomaviru.
Jeden z řešených projektů je zaměřen na identifikaci enkapsidační sekvence tohoto viru, což
kromě cenrrých iďormací o viru samotném může přinést praktické vyuŽití při tvorbě
pakáŽovacích buněčných linií a při genové terapii. Úkolem diplomanta bylo připravit
rekombinatní myší polyomavirus, kde část sekvence pro velký T antigen bude nahrazeÍLa
genem pro žlutý fluorescenční protein, a virus pak použít pro sledování časných stádií
iďekce. Druhým cílem diplomové ptáce bylo vývořit hybridní buněčnou linii získanoufúzí
myších a opičích buněk. Získaná linie by měla bý vhodná pro identifikaci enkapsidačního
signálu v genomu myšího polyomaviru.
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? AI\o
Rozsah ptáce (počet stran): 123
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANo
Je uveden seznam zkratek? ANO

Literární přehled:
odpovídá tématu? ANo
Je napsán srozumitelně? ANo
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje zIiterátrních zdrojů? AI\o
Jsou pouŽité|iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo

Materiál a metody:
odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANo
Kolik metod bylo pouŽito? Asi 40
Jsou metody srozumitelně popsány? ANo

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? AI\o
Je dokumentace výsledků dostačující? ANo

Postačuje množství experimentů k získání odpovědí nazadané otázky? ANo

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANo
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy rra další řešení problematiky? ANo

Závéry (Souhrn) :



Jsou výstižné? ANo
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

naprosto vynikající, text velmi čtivý, dobře strukturovaný, s minimálním počtem překlepů

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Diplomová práce Jiřfrro Pergnera je velmi kvalitní a jistě významně přispěla kpoznání
myšího polyomaviru. Jiří vývořil 2 rekombinantní viry s různou mírou zásahu do velkého T
antigenu. oba viry byly produkovány v buněčné linii WoP, ale s malým výěžkem, který byl
způsoben defektem v replikaci virového genomu' Dále se mu podařilo připravit buněčnou
linii Vero-Hyg a jejífnzí s linií wosE získat hybridní buněčnou linii HAJI. Do odevzdání
práce se mu ji podďilo částečně charakterizovat a ukázat, že vlastní vybrané znaky myšího a
opičího příspěvku. Ačkoliv Jiří Pergner nedokáza| získat jednoznačně pozitivní výsledky,
domnívám se, že prezentovaná datajednoznačně dokládají, že se jedná o téma aktuální a
zajímavé, které bude dobře publikoviáno. Šíře použitých metod téŽ dokládá zručnost
diplomanta.
Připomínky oponenta:

1. V první části literárního úvodu věnované životnímu cyklu myšího polyomaviru,
organizaci jeho genomu a expresi virových proteinů bych použil podrobnější
iďormace. TéŽbych zač|eni| znalosti o enkapsidačních signálech pÍÍbuzných viru pro
snazší orientaci čtenáře ve výsledkové části. Některá fakta jsou v textu naopak
zbytečně opakována.

2. Metody jsou na některých místech až příliš podrobné (např. popis mechanismu
účinku antibiotik u výčtu chemikálií, podrobný popis použitých priméru, bez
poskytnutí konkrétní zdrojové sekvence, příliš podrobný popis základních
laboratorních metod _ viz. 3.9,1,4, versus 3.9.I.6 _ stačí popsat rozdí| v obou
metodách).

3. U metody 3.9'L.6. se navíc domnívám, že včlenění kroku precipitace pomocí LiCL,
nevysráželo proteiny, ale vysokomolekulární RNA, následná inkubace s RNasou byla
ěásteěně duplicitní. Není mi jasné, jak byly odstraněny endotoxiny? Pokud byl kit
firmy Qiagen příliš nákladný, doporučuji použít kit Flexspin Endofree firmy Renogen
Biolab, který funguje spolehlivě v naší laboratoŤi. 3.9'2,2. PAAGE, zaostřovací ge|
má pH 6.8 ne 8.8, u barvícího roztoku se domnívám, Že byla myšlena kys. octová, ne
HClo+, dále mi není jasné, jak docháze|o kvysoušení gelů, použil jste roztok
s glycerolem, aby gely nepraskaly?

4. 3.9.1.10' - restrikční ana|ýza, uvádíte inkubaci restrikční směsi min. 30 min, při
použití IU/1tg DNA, dovoluji si upozornit že, lU restrikční endonukleázy je
definována jako mnoŽství enzymu, které naštěpí 1 pg DNA bakteriofágaX za 1 hod.

5. Za nejvážnější nedostatek považuji, Že nejsou prezentována primární data qPCR,
jejich vyhodnocení a norma|izace, též chybí dokumentace výsledku ligací ve velkém
objemu.

6' Domnívám se, že rozdfly absolutních hodnot při použití qPCR a Southern blot nejsou
způsobeny jen rozdílnou normalizací dat, ale také tím, Že saturované proužky na
Southem blotu nemohou po densitometrii poskýnout lineámí závislost mezi
množstvím hybridizované DNA a silou signálu.

otázkyz
1. Jaké jsou Vaše zkušenosti s transfekčními kity' které jste během své práce použil?
z. Do jaké míry jsou Vaše výsledky ovlivněny možnou kontaminací plasmidem pLT-

YFP|/2 po cirkularizaci příslušných genomů? Není rozdíl ve stanovení VP1 a YFP



v Grafu 4.1. způsoben také ruznou mírou kontaminace neštěpenými plasmidy?
Uvažovali jste o možném stanovení přítomnosti původních plazmidů např. tím, že
byste elektroporovali ěást přečistěné ligační reakce do bakteriálních buněk?
Podďilo se zjistit jaká je transfekční úěinnost buněčné linie HAJI?
Jaké jsou další možné příčiny špatné produkce rekombinantních virů (vliv samotné
sekvence YFP na replikaci?, interference virového a CMV promotoru?, atd.)
Existuje jiný experimentáIní systém, jak identifikovat pes?
Není moŽné, Že jste při v|oŽení YFP do genomu narušili částečně enkapsidační
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Návrh hodnocení oponenta (znátttka nebude s ouč ástí zveřej něných iďormací)
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