Oponentský posudek diplomové práce
Edita Poláchová: Optimalizace expresního systému HEK293 buněčné
linie pomocí regulace buněčného cyklu a apoptózy
Úkolem diplomové práce Edity Poláchové bylo optimalizovat tranzientní
rekombinantní expresi proteinů v buněčné linii HEK293. Při své práci použila dva
modelové proteiny: zelený fluorescenční protein pro testování účinnosti transfekce a
sekretovanou alkalickou fosfatázu pro testování vlastní exprese. Pro zvýšení účinnosti
systému byly koexprimovány regulátory buněčného cyklu, inhibitory apoptózy a
růstový faktor. Vliv těchto koexprimovaných regulačních proteinů byl sledován
nejprve pro každý individuálně a pak i v případě jejich vzájemných kombinací.
Během práce samotné se ukázalo jako potřebné optimalizovat rovněž další parametry
vlastní transfekce, jako například velikost vzorků a použitý laboratorní plastik. Práce
zahrnovala kromě transfekcí a kultivací buněk i přípravu plasmidových vektorů
potřebných k celé této činnosti. Výsledkem celé diplomové práce je soubor
optimalizovaných parametrů, které bude možno testovat na dalších proteinech.
Práce má 69 stran, 22 obrázků, obsahuje 6 tabulek a je členěna klasickým
způsobem. Má velmi dobrou grafickou úpravu a obsahuje jen malé množství chyb a
překlepů. V úvodu autorka seznamuje čtenáře s problematikou rekombinantních
expresí v eukaryotických buňkách, regulací buněčného cyklu a zaměřuje se i na
použité modelové proteiny. Následuje vytyčení cílů diplomové práce, metodická část
s podrobným popisem použitých technik a pracovních postupů, část představující
získané výsledky a diskuse. Práci zakončuje krátké shrnutí získaných výsledků a
seznam citované literatury.
Vypracování celé práce vyžadovalo od studentky jistě velké úsilí a trpělivost.
Vzhledem k tomu, že vlastním jádrem diplomové práce byla optimalizace parametrů,
která probíhala v mnoha časově následných krocích, nevyhýbá se autorka ani
presentování relativně neúspěšných výsledků, snaží se logicky vysvětlovat vliv
jednotlivých parametrů na expresi testovacího proteinu a ukazuje, jakým způsobem a
proč se nakonec dospělo k výsledným podmínkám.
K práci mám několik drobných kritických poznámek:
1) Text teoretického úvodu je občas trochu neobratný a asi by si býval zasloužil
trochu více času na finální úpravu. Např. první odstavec kapitoly 1.4, popis
obrázku 1.9 na str. 23 atd. Na straně 13 se v obrázku objevuje termín „G2/S
kontrolní bod“. Předpokládám, že se jedná o překlep a jedná se o bod
„G2/M“.
2) Podrobnější výklad by si možná zasloužily koexprimované regulační
proteiny. Přestože je jejich působení pro celý výsledek práce tak důležité,
není v práci uvedena ani jejich přibližná relativní molekulová hmotnost, natož
nějaká podrobnější biochemická charakteristika.
3) V metodické části jsou detailně popisovány izolace DNA pomocí komerčních
kitů (str. 32, 34, 36). To je poněkud nadbytečné, zvlášť pokud výrobce
označuje složky kitu pouze firemními označeními „L1“, „L2“ apod. Dle

mého názoru by stačil odkaz na manuál příslušného kitu. Zmíněné roztoky,
případně celé kity by ovšem měly být uvedeny v seznamu použitých
chemikálií.
4) Pokud byla jedním z výsledků práce konstrukce nových plasmidů, bylo by asi
lépe, aby součástí práce byla jejich mapa, případně celá jejich sekvence.
5) Diskuse by se mohla zabývat trochu širším pohledem na danou problematiku.
Nebylo by například špatné uvést, zda a s jakým úspěchem byla koexprese
regulátorů buněčného cyklu a inhibitorů apoptózy použita pro expresi
v HEK293 buňkách v jiných laboratořích a srovnat jejich výsledky
s vlastními.
K práci mám tyto dotazy:
1. Lze s dostatečnou pravděpodobností předpokládat, že použité geny pro
regulátory buněčného cyklu a inhibitory apoptózy se v použité buněčné
linii za daných podmínek exprimují stejně snadno jako např. GFP?
Nebyla by na místě např. kontrola pomocí qPCR?
2. Během práce bylo pozorováno, že účinnost transfekce silně závisela na
velikosti vzorku a použitém laboratorním plastiku. Bylo by možno
říci, zda je to šířeji popisovaný jev a jaké jsou jeho příčiny?
3. Na str. 17 je uvedeno, že „butyrát sodný pravděpodobně defosforyluje
retinoblastomový protein“. To je velmi problematická formulace. Je
možno říci o vztahu butyrátu sodného a fosforylace
retinoblastomového proteinu něco přesnějšího?
Přes uvedené komentáře a výhrady považuji tuto práci za kvalitní a bylo pro mě velmi
zajímavé a poučné si ji prostudovat. Podle mého mínění splňuje všechny podmínky,
které jsou na ni kladeny. Doporučuji přijmout ji k další obhajobě.
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