Oponentský posudek na magisterskou práci:
Klára Hahnová (2011) Studium β-adrenergní signalizace v myokradu potkana během
adaptace na chronickou hypoxii
Magisterská práce Kláry Hahnové je zaměřena na studium změn v signálních kaskádách
β-adrenergních receptorů způsobené chronickou hypoxií v myokardu levé a pravé síně potkanů
kmene Wistar.
Práce je standardně členěna do jednotlivých tematických kapitol a podkapitol včetně úvodu
a závěru. Práce má rozsah 78 stran včetně seznamu použité literatury, obsahuje 14 obrázků, 9 grafů
a 13 tabulek. Literární přehled je uspořádán logicky a obsahuje dostatek citací.
Literární přehled je zpracován přehledně a zahrnuje celou problematiku od rozdělení a
základních principů fungování β-adrenergních receptorů přes vznik poškození myocytů vlivem
ischemie. Další částí literárního přehledu je popis známých kardioprotektivních mechanismů, které
by mohly být aktivovány hypoxií. Poslední část se zabývá membránovými rafty, které hrají
důležitou úlohu v buněčné signalizaci.
Cíle jsou formulovány stručně a přehledně
V metodické části jsou jsou podrobně a jasně dokumentovány použité metody.
Práce se zaměřuje nejprve na nezbytnou optimalizaci izolace buněčných membrán z buněk
myokardu a dále určení optimálního množství vzorku pro vazebné experimenty. Již tato část
obsahuje množství experimentální práce. Hlavním cílem je však studium změn β-adrenergních
signálních kaskád myokardu vlivem hypoxie.
Výsledky vazebných pokusů s radioligandy ukazují, že v pravé srdeční komoře dochází
vlivem dlouhodobé hypoxie k poklesu vazebných míst pro β-adrenergní ligandy. Další výsledek
ukazuje, že vlivem dlouhodobé hypoxie došlo k nárůstu množství β2-adrenergních receptorů v
pravé srdeční komoře.
Nakonec jsou ukázány výsledky distribuce proteinů v rámci sacharózových floatačních
gradientů. Překvapivě nebyly β-adrenergní receptory detekovány v rámci membránových domén,
přestože literární údaje naznačují jejich přítomnost.
V diskusi se autorka věnuje porovnání získaných výsledků s výsledky z literatury a možných
vysvětlení případných rozdílů.
Připomínky:
V práci se poměrně často vyskytují překlepy. Např. na straně 12 - „odpovědi související se
srdeční kontrakci, hypertrofii a vzrušivosti myokardu.
Pro proteinkinázu A je zkratka použita dříve (str. 14), než je vysvětlena.
Na str. 26 Je uvedeno, že jsou známy dva typy raftů - rovinné rafty a kaveoly. Ovšem
kaveoly také mohou být rovinné.
Zkratka BCA není v textu vysvětlena (str. 34)
V popisu metod se používá označení „Ultra-Turax“, „turax“ a nakonec „Ultra-Turrax“
(str. 30).
V metodách je pro floatační gradient uvedena centrifugace při 3300rpm. Dle mého názoru
by vzhledem k použitému rotoru a metodě měla být tato hodnota podstatně vyšší.
Vzhledem k jazyku práce by bylo také vhodné zvážit, zda nepřeložit i popisky v obrázku

samotném.
Není vhodné používat na obrázky obsahující text nebo čárovou grafiku formát JPG, ale jiné
například PNG nebo TIFF. JPEG komprimací vznikají ošklivé artefakty kolem a čar, jak je bohužel
v této práci vidět.
Nejen v tomto textu se často objevuje spojení SDS-PAGE elektroforéza. Vzhledem k tomu,
že PAGE je zkratka „polyacrylamide gel electrophoresis“ je použití přídavku elektroforéza
nadbytečné.
Přes uvedené připomínky, provedla autorka množství experimentální práce a prokázala
schopnost získat a odpovídajícím způsobem vyhodnotit data. Proto tuto diplomovou práci
doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
Otázky k obhajobě:
V diskusi píšete, že jste pro izolaci membránových domén používali Triton X-100, zatímco
většina literatury týkající se beta adrenergních extrakcí byla prováděna uhličitanovou (alkalinovou)
metodou. Proč jste použili Triton X-100?
Vazebné studie ukazují, že došlo k poklesu vazebných míst pro beta adrenergní ligand v
pravé srdeční komoře. Nicméně z grafů množství β1- a β2-receptorů uvedených na stranách 57 a 58
vyplývá, že hypoxie neměla signifikantní vliv na množství β1-receptorů a u β1-receptorů dokonce
došlo k nárůstu jejich množství – čím si tento rozpor vysvětlujete?
Mgr. Pavel Ostašov, PhD.

V Praze dne 11.9.2011

