
 
 

 

 

Školitelský posudek  na diplomovou práci Heleny Fuxové "Studium 

migračního potenciálu testikulárních kmenových buněk u Xenopus 

tropicalis" 

 
Helena Fuxová svou diplomovou práci vypracovala v laboratoři vývojové biologie. Cílem 

byla charakterizace migračního potenciálu testikulárních kmenových buněk, které se 

v laboratoři podařilo izolovat z buněčné kultury varlat juvenilních samců Xenopus tropicalis.  

Na základě jejich morfologie a dat z RT PCR analýzy se s největší pravděpodobností jedná o 

tzv. pluripotentní buňky odvozené ze zárodečné linie (Germline cell-derived Pluripotent Stem 

Cells – GPSC nebo maGSC, mGS), které byly popsány na myším modelu (ztráta exprese 

spermatogoniálních márkerů vasa a dazl a naopak detekce exprese klf4, oct4 a sox2). Tyto 

buňky jsou v současné době považovány jako jedny z nejlepších kandidátů pro cílenou 

diferenciaci a následné využití v rámci buněčných terapií.  

 

Úkolem Heleny byla transplantace vitálně PKH26 značených kmenových buněk do 

blastul a peritonea časných pulců a následné studium jejich migračního potenciálu s ohledem 

na integraci do tkáňových a orgánových struktur pokud možno odvozených ze všech tří 

zárodečných listů (jeden z důkazů pluripotence). Dalším cílem, spojeným s řešenou 

problematikou byla konstrukce plasmidového vektoru exprimujícího červený fluorescenční 

protein (Katushka RFP) pod kontrolou CAG promotoru. Připravený konstrukt byl následně 

použit k přípravě transgenních jedinců s celotělní produkcí Katushka RFP. Varlata samčích 

potomků vzniklých z křížení transgenní a wt žáby budou použita k založení kultury 

testikulárních kmenových buněk permanentně značených výše uvedeným fluorescenčním 

proteinem.  

  

Helena se v průběhu řešení své diplomové práce seznámila jak s celou řadou dnes již 

rutinních molekulárně biologických technik (transformace bakterií, izolace plasmidové DNA, 
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restrikce, ligace apod.), tak i s metodami náročnými na manuální zručnost (mikroinjekce 

roztoků či buněk do blastul a pulců). Od samého počátku přistupovala k práci velmi 

svědomitě a pečlivě. To jí umožnilo v poměrně krátké době zvládnout práci 

s mikroinjektorem a provádět většinu experimentů samostatně. Výsledkem jejího studia bylo 

prokázání pluripotentního charakteru našich testikulárních kmenových buněk s tím, že značná 

část byla detekována v srdci a pronefros. Tyto údaje jsou v souladu se studiemi provedenými 

na myším modelu, kde GPSC byly v kultuře schopné spontánní diferenciace do 

kardiomyocytů a po transplantaci do embrya osídlit srdeční svalovinu.  

  

Jak jsem již uvedl, Helena se velkou měrou podílela na konstrukci vektoru CAG 

Katushka RFP. Plasmid byl v laboratoři úspěšně použit k produkci pěti transgenních jedinců, 

kteří v současné době tvoří zakladatelskou generaci.     

 

Na závěr mého posudku bych Heleně rád poděkoval za skvělou spolupráci a 

s potěšením konstatuji, že diplomovou práci hodnotím stupněm výborně.          

 

 

 

 

V Praze dne 20.8.2013                Ing. RNDr.Vladimír Krylov, Ph.D. 

 

   

 

 
 

 
 

       


