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Diplomantka: Bc. Marianna Borecká 

Téma práce:  Příprava rekombinantních růstových faktorů Xenopus tropicalis a 

jejich charakterizace v testikulární tkáňové kultuře.  

V předložené diplomové práci je popsána příprava rekombinantních proteinů FGF2 a GDNF a vliv 

FGF2 na testikulární tkáňovou kulturu Xenopus tropicalis. 

Práce je uvedena sumarizací výsledků v podobě abstraktu. Na něj navazuje úvod, v němž autorka 

stručně vysvětluje, proč pracuje právě s testikulární kulturou Xenopus tropicalis a proč zvolila FGF2 a 

GDNF jako testované růstové faktory.  

Následují jasně stanovené cíle práce a literární přehled. V něm jsou popsány FGF2 a GDNF z pohledu 

jejich evoluce, receptorů a signalizace a také jejich obecné biologické funkce. Autorka se zde dále 

věnuje popisu kmenových buněk a to zejména embryonálních a spermatogoniálních. Podrobněji jsou 

popsány růstové faktory a jejich efekt po přidání do kultivačního media během in vitro kultivace 

těchto dvou typů kmenových buněk.  

V kapitole věnované metodice autorka detailně popisuje reagencie, přístroje a postupy, které použila 

při přípravě vektorů a rekombinantního proteinu. Dále pak kultivační podmínky, při kterých testovala 

získaný protein.  

Kapitola Výsledky popisuje a dokumentuje kroky, kterými autorka prošla při přípravě expresních 

vektorů, a to včetně „slepých uliček“. Podařilo se jí připravit expresní vektor nesoucí gen pro FGF2, 

nicméně nebyla úspěšná v přípravě expresního vektoru nesoucího gen pro GDNF. Je zde popsána 

izolace rekombinantního FGF2 pomocí histidinové kotvy i snaha o odstranění kontaminujících 

neznámých proteinů (neúspěšná). Izolovaný protein použila autorka k ovlivnění testikulární kultury 

Xenopus tropicalis a došla k překvapivému výsledku, kdy během týdenní kultivace způsoboval přidaný 

FGF2 odumírání buněk. 

Získané výsledky jsou diskutovány a shrnuty v závěru práce s naznačením dalších kroků, které by 

mohly vést k úspěšnému vyřešení problému.  

Celkově lze říci, že autorka odvedla velký kus práce, během které prokázala zvládnutí řady technik 

molekulární biologie. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá s výjimkou občasného použití 

laboratorního žargonu (viz blank, knock-outovaná). Chvályhodné je rovněž to, že se zde vyskytuje jen 

nepatrné množství překlepů. Nicméně mám k textu i několik připomínek (viz níže), neboť se v něm 

vyskytují některá nepřesná tvrzení či nejasné formulace. Zejména tyto nejasné formulace pak ztěžují 

čtenáři sledovat postup, který při řešení zadaných cílů autorka volila. Pro další práci bych také 

doporučila použití delší expozice při snímání buněk, použité fotky jsou zbytečně tmavé. 



Připomínky k textu: 

Str. 13 –  autorka píše fibroblast growing factor – používá se fibroblast growth factor. 

Str. 14 –  autorka v kapitole Receptory FGF faktorů píše, že HSPG (heparansulfát proteoglykany) jsou 

lineární polysacharidy. Lineárními polysacharidy jsou však pouze heparansulfáty, které se váží na 

proteinovou složku a až s ní tvoří HSPG. V této kapitole rovněž chybí zmínka o transmembránových 

HSPG (např. syndecan), které jsou rovněž receptory FGF a jejichž existenci předpokládá kapitola o 

signalizaci. 

Str. 20 – v kapitole FGF2 a jeho biologické funkce autorka popisuje sekundární strukturu proteinu, 

která sem nepatří. 

Str. 25 – autorka píše: „Kmenové buňky se nachází i v dospělém organismu. Zde dávají vznik pouze 

buňkám tkání, z kterých pochází“ ... Toto tvrzení nemusí být vždy pravdivé, např. mesenchymové 

kmenové buňky původem z kostní dřeně dávají vznik celé řadě jiných buněčných typů. 

Str. 28 – autorka píše, že Vallier et al. (2005) přidávali k chemicky definovanému mediu fetální 

bovinní sérum. To by však bylo kontraproduktivní a ve skutečnosti bylo sérum použito pouze pro 

úpravu kultivačního povrchu a následně bylo před nanesením buněk odmyto.  

Str. 28 – autorka píše, že spermatogonie jsou jediné buňky v těle, jejichž genetická informace se 

přenáší do další generace. Tady by se hodilo dodat, že se jedná o samčí tělo. 

Str. 31 – poněkud nejasná formulace popisující práci Ebata et al. (2011): „V krátkodobé kultuře 

faktory zvýšily počet dělení buněk, ale ne celkový počet SSC“ ... Zde by se hodilo dodat, že celkový 

počet buněk stoupl, ale část z nich prošla diferenciací, díky čemuž se počet SSC nezměnil. 

Str. 46 – při použití One Shot TOP 10 E. coli není třeba používat IPTG. 

Str. 57 – nejasná formulace: „Celý postup, včetně namnožení sekvence genu z cDNA, byl tedy 

opakován pomocí přesnější LA DNA Polymerázy. Tentokrát byl použit vektor pGEM-T Easy“… Místo 

čeho byl použit vektor pGEM-T Easy? Místo pJET1.2 nebo pET-15b? Co bylo důvodem pro změnu 

vektoru?  

Str. 58 – špatně použitý odkaz na obrázek: „Po opětovné ligaci bylo následně získáno 12 klonů. Pouze 

klon číslo 4 nesl správnou sekvenci (viz obr. 22)“ … Z obr. 22 nicméně není patrné, že klon 4 nese 

správnou sekvenci. 

Str. 59 – není zcela jasné, co je myšleno amplifikátem, který se vkládá do pET-15b. Jde o DNA pro 

FGF2 vyštěpenou z vektoru pGEM-T Easy nebo přímo PCR produkt. Pokud je to ten první případ, byly 

použity již dříve zmíněné restrikční endonukleázy BamHI a XhoI? 

Str. 61 – velmi nejasný postup ligace: Autorka píše, že není možné použít BamHI, použila tedy pro 

vyštěpení EcoRI. Jsou EcoRI rekogniční sekvence přítomny po obou stranách inzertu nebo byla 

použita, stejně jako v případě fgf2, jako druhá restriktáza XhoI? pET-15b byl štěpen XhoI a EcoRI nebo 

XhoI a BamHI? Použití dvoukrokové ligace s druhou ligací tupou naznačuje, že vektor byl štěpen XhoI 

a BamHI, nicméně čtenář si to musí domýšlet. Po použití Phusion DNA Polymerázy byla použita tupá 



ligace. Do jakého místa vektoru pET-15b byl inzert vložen? Každopádně ligace tupých konců je občas 

problematická. Možná by stála za pokus parciální digesce s BamHI. 

Str. 62 – spíše než zaklonování plazmidu do kompetentních buněk jde o transformaci buněk 

plazmidem. 

Str. 72 – v diskuzi autorka píše, že možným důvodem neúspěchu při přípravě vektrou pET-gdnf byla 

odlišná reakce bakterií na GDNF z Xenopus tropicalis a na savčí GDNF, který již byl v bakteriích 

úspěšně připraven. Pro expresi z T7 promotoru je nicméně nezbytná přítomnost T7 RNA polymerázy. 

Existuje nějaká evidence o tom, že by v E. coli kmene One Shot TOP10 docházelo k expresi z T7 

promotoru? 

Str. 75 – autorka píše: „Protein FGF2 byl úspěšně přenesen do expresního vektoru pET-15b…“ Zde je 

zjevně myšlen přenos genu fgf2. 

 

I přes těchto pár nedostatků práce rozhodně splňuje kritéria diplomové práce a 

doporučuju ji k obhajobě. 

 

Na závěr bych chtěla autorce položit následující dotazy: 

Autorka píše, že inkubace probíhala v termostatu při 28°C a 6% CO2. Jedná se o standardní kultivační 

podmínky žabích buněk nebo jsou specifické pro testikulární kulturu? Dále v sekci kultivace není 

uvedena frekvence výměny media. Znamená to, že se medium během týdenní kultivace nemění? 

Rekombinantní FGF2 nese na svém N-konci histidinovou kotvu. Uvažovala autorka možnost, že by 

tato modifikace mohla ovlivňovat konformaci a tím i funkci proteinu?  

Jaká je nukleotidová, resp. aminokyselinová sekvenční homologie mezi FGF2 a GDNF u Xenopus 

tropicalis a u člověka a krysi? 

 

V Praze den 9.9.2011 
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