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Práce Kristínv Schenkové si k|ad|a za cí|:
1. Stanovit vliv kaveo|inu-1 na efektivitu infekce myším po|yomavirem (mPyV), a to

pomocí exprese dominantně-negativní mutanty tohoto genu.
2. Posoudit, zda se recyk|ující endosomy podí|ejí na produktivní infekci mPyV, a to

pomocí exprese dominantně-negativní mutanty genu pro Rab,l1 , coŽ je G-protein asociovaný
s recyk|ujícími endosomy.

3. Určit, jak ov|ivňuje ubiquitinace a ubiquitin-proteazomový system transport mPyV z
povrchu buňky do jádra.

4. Zjistit, zda se subpopu|ace virionů mPyV můŽe dostávat do jádra a|ternativní,
rychlejší cestou neŽ obvyk|e.

K zodpovězení těchto otázek pouŽila Kristina Schenková přístupy za|ožené na
transfekci a stabi|ní či transientní expresi dominantně-negativních mutant jednot|ivých genů,
infekci transfekovaných buněk mPyV, eV. V přítomnosti inhibitoru proteazomu, a vizua|izaci
infikovaných buněk pomocí f|uorescenčně značených proti|átek a fluorescenční či konfokální
mikroskopie. Zv|ád|a k|asické mo|eku|árně-bio|ogické techniky nutné k přípravě a ověření
pouŽitých expresních vektorů, pěstování a transfekci tkáňových ku|tur savčích buněčných |inií,
pomnoŽení, izo|aci a charakterizaci mPyV, fixaci a značení buněk protilátkami, práci
s invertovaným f|uorescenčím i konfoká|ním mikroskopem.

Shrnutí konkrétních výsIedků :
,1. By| pomnoŽen a pomocí gradientové centrifugace izo|ován mPyV. Tento virus pak by|

charakterizován pomocí infekčního a hemagIutinačního titru a pomocí e|ektronové mikroskopie
virionŮ v jednot|ivých frakcích

2. By|y připraveny buňky NMuMG, myší buňky epite|u prsní ž|áŽy, exprimující
dominantně-negativní mutantu genu pro kaveolin-1. V těchto a v kontro|ních buňkách by|
imunof|uorescenčně stanoven podí| buňek infikovaných mPyV. Získané výs|edky podporují
dosavadní ná|ezy, a sice Že mPyV můŽe do buněk vstupovat pomocí endocytózy nezávis|é na
kaveolinu.

3. Pod|e výs|edků infekce transientně transfekovaných buněk NMuMG exprimujících
dominantně-negativní mutantu genu pro Rab1,l se zdá, Že efektivita infekce v těchto buňkách
je sníŽena oproti kontrolám. To naznačuje moŽnou Účast recyk|ujících endozomů.

4' By| ukázán inhibiční v|iv vzrůstajících koncentrací reverzibi|ního proteazomového
inhibitoru MG-132 na efektivitu infekce myších fibrob|astů NIH 3T6. Tento efekt byl závis|ý na
přítomnosti inhibitoru v časných fázích infekce a na mu|tip|icitě infekce. Účinek by| re|ativně
menší připřidání inhibitoru 4 h po infekci či při pouŽití vyšší multip|icity infekce. By|a stanovena
i cytotoxicita inhibitoru, a to pomocí permeabiIity cytoplasmatické membrány pro propidium
iodid.

5. Pomocí konfoká|ní mikroskopie by|a studována moŽnost, že by se mPyV dostáva| do
jádra a|ternativní, rych|ejší cestou. By|y pozorovány jednot|ivé pozitivní signá|y v těsné b|ízkosti
jádra i uvnitř něho uŽ 1 h po infekci.

Jak vyp|ývá zvýše uvedeného, práce na výtýčených tématech přines|a za1ímavé
výs|edky, které doplnily dosavadní zna|osti prob|ematiky zkoumané v |aboratoři ško|ite|ky, doc.
Forstové, a nepochybně pos|ouŽí za zák|ad pro da|ší studie.

Dip|omová práce ie tradičně č|eněna. obsahuje krátký úvod s|ouŽící k rych|é orientaci
ve studované prob|ematice, pak obsáh|ý, avšak přeh|edně psaný |iterární přeh|ed, obshující
mnoho schematických obrázků. Nás|eduje kapitoIa shrnující pouŽitý materiá| a metody.
Výs|edky jsou prezentovány výstiŽně jak v textu, tak v grafech a na ve|mi pěkných
mikroskopických obrázcích. Následuje diskuse, která je zasvěcená, ale mohla by být víc
soustředěna na v|astní výs|edky. Některé pasáŽe by patři|y spíše do úvodu. (A|e to se stává i



zkušenějŠím ...) Konečně souhrn v bodech shrnuje dosaŽené výs|edky a práci uzavírá seznam
citované |iteratury. Ce|á práce je zpracována peclivě a svědčí nejen o zv|ádnutí tématiky, a|e i

počítače a softwaru.

K práci mám některé menší vÝhradv a poznámkv:
U mikroskopických obrázkŮ by pod|e mého by|o vhodné ukázat i tázový kontrast a

v popisu jednotlivých obrázků by by|o pro přeh|ednost dobré uvést buněčnou |inii. V grafech
chybí vysvět|ení, jaké odchy|ky jsou zobrazeny; dá|e nejsou vysvětleny všechny zkratky.
Konečně v textu, pravděpodobně i zás|uhou autoformátu, doš|o k nekonsistentnímu a místy
pod|e mě nesprávnému formátu pom|ček a mezer u nich, např. v chemickém názvos|oví či
v ang|ických výrazech (,,virus |ike partic|es..). Dá|e mi v textu chybě| b|iŽší popis
f|uorescenčních indikátorů (3.1.6.3), uvedení v|hkosti vzduchu vtermostatu (3.2.2), výstupní
energie sonikátoru pouŽitá při přípravě viru (3.2'2'3) a jaké buňky by|y pouŽity pro titraci viru
(3.2.3.6)

Autorkv bvch se ráda zepta|a:
1. Moh|a byste okomentovat rozhodování při výběru virové frakce pro da|ší experimenty

a důvody rozdílu mezi inf. a hemaglutinačním titrem? Navrh|a byste na zák|adě nynějších
zkušeností nějaké z|epšenív izo|aci viru?

2. Moh|a byste vysvětlit, proč byla se|ekce buněk stabi|ně exprimujících dominantně
negativní mutantu kaveo|inu-1 skončena při detekci pozitivního signá|u pro GFP pouze u 5Oo/o
buněk? (GFP by| bicistronicky exprimován spo|u s genem pro kaveo|in.1.)

3. Pak bych ráda, abyste b|íže popsa|a' jak přesně by|o stanovováno procento
infikovaných buněk na obr. 4.4 B, tedy v případě buněk exprimujících cav-'l DN mt, když pouze
50% buněk by|o GFP-pozitivních (viz dotaz 2). Podobný dotaz mám i k obr. 4.7, kde se jedna|o
o transientní transfekci. A co soudíte o statistické chybě výsledků, kdyŽ by|o infikováno
poměrně ma|é procento buněk a efektivitu infekce jste vyjadřovala jako prócento efektivity
infekce u kontrol, která však by|a také poměrně nízká (0.1 1-0.1 5)).

4, Pak by mě za1íma|o, proč by|a pouŽita multip|icita infekce 0'1 v pokusech
sinhibitorem proteazomu (kapito|a 4.5.1, 4,5,4) a zda by|a provedena nějaká kontro|a
stanovující virové inokuIum v buňkách.

5. Konečně bych ráda, abyste okomentovala moŽné efekty toho, Že infekce probíha|a
na |edu. Mám na mys|i zejména indukci heat-shock a jiných stresových proteinů, ev. jiné v|ivy
nízké tep|oty.

zÁvĚn:. Před|oŽená práce Kristíny Schenkové sp|ňuje všechny poŽadavky k|adené na
dip|omovou práci. Autorka v ní prokáza|a svou schopnost dobře se orientovat v odborné
|iteratuře, zv|ádnout rŮzné |aboratorní techniky a provádět experimenty, zpracovat a hodnotit
získané výs|edky, ije prezentovat, Doporučuji proto přijetí práce jako práce dip|omové,
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