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Posudek oponenta na diplomovou práci Zuzany Vinterové nazvané

,,Extracelulární aspartátová proteasa Sapp1p patogenní kvasinky Candida
parapsiloslb: příprava vhodných nástrojů pro studium její sekrece a aktivace...

Diplomová práce Zuzany Vinterové je předkládána vrozsahu 119 stran, 45

obrázků, 11 tabulek a 89 literárních odkazů. Po formální stránce práce vyhovuje všem

stanoveným požadavkům' Literární úvod je přehledný a podrobně seznamuje čtenáře se

studovanou problematikou. Použité metody jsou detailně popsány, a výsledky

jednotlivých experimentů dobře dokumentovány Ve formě kvalitních reprodukcí

originálních výsledků. Diskuse je věcná a zamýš|í se nad perspektivou dalších možností

výzkumu v této oblasti.

Práce popisuje vyvoj rozminité metodiky, která bude použita pro studium

sekrece a aktivace extracelulární aspartátové proteasy Sapplp zpatogenní kvasinky

Candida parapsilosls' Mezi postupy' které autorka použila patří cela řada technik
mikrobiologických (kultivace kvasinek C' parapsilosis a S. cerevisiae, abakteríí E. coli,

transformace S' cerevisiae a E. coli elektroporací).a biochemických (isolace plazmidové

DNA z S. cerevisiae a E. coli, po|ymerasová řetězová reakce, SDS elektroforesa na

polyakrylamidovém gelu' western blotting dvourozměrná elektroforesa' purifikace
polyklonálních protilátek' frakění centrifugace' fluorescenční mikroskopie a

vysokoúčinná kapalinová chromatografie). Aspartátová proteasa Sapp1p je kódována
jako pre-pro-protein. Jedním z cí|'Ů, bylo vyvinout metodologii umoŽňující zjistit kde

dochází k odštěpení jednotlivých částí enzymu. Pro tento účel byly vyrobeny tři druhy

protilátek, které selektivně reagují s patřičným úsekem enzymu' jejich speciťrčnost byla

potvÍZena řadou kontrolních pokusů. Se stejným cílem byl připraven konstrukt proteasy,

který v sobě obsahoval sekvencí pro GFP (zelený fluorescenční protein). Jeho detekce v
S, cerevisiae pomocí fluorescenční mikroskople naznačuje na jeho lokalizaci v golgiho

aparátu. Dále bylo zjištěno, Že proteasa bez GFP se zřejmě sekretuje odlišně.Testováním
proteolytické aktivy bylo zjištěno, že samotný Sapp1p je zadržován napovrchu buněk a

je plně aktivní. V práci je popsána i optimalizace dezintegrace buněk C. parapsilosis a

návod na parciální frakcionaci příslušného lyzátu. získané poznatky budou jsou velmi
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cenné pro budoucí pokusy objasňující sekreční dráhu Sapplp. Závěrem bych chtěl
poznamenat, Že autorka Se v samém závěru musela vypořádat s nepřízní osudu' kterou
bylo zveřejnění nové práce Tavanti at a|., která nově definuje taxonomii C. parapsilosis.
Nakonec vše dobře dopadlo a bylo ověřeno, že v práci byla skutčně použita kvasinka C'
parapsilosis.

Ke kandidátce mám následující dotazy a připomínky:

1. V práci se vyskytuj í výrazy jako ,,zcentrifugována, zvortexov ána apod,,, myslím,
že lepe by vypadaly termíny ,,centrifugována, vortexována apod... kapitoly 4,2.1|

a 4.2.12

2. V kapitole 4,2,6 je popsán přenos proteinů na nitrocelulosovou membránu' kde
se uvádí čas a použité napětí. Týo údaje jsou částečně k ničemu a nelze podle
nich experiment reprodukovat. Správně by měla bý uvedena proudová hustota

na plochu (tzn' A/m2) a čas.

3. V práci je velmi hezky popsána část věnující se omytí buněk C, parapsilosis o
nespecificky asociovaného enzymu. V jednom zpokusu je pouŽit |%o roztok
SDS, po několika opláchnutích a testu aktivity proteasy se došlo k závěru, že
proteasa byla úspěšně vymýa Nemohlo dojít k denaturaci enzymu) která vedla
ke ztržúě proteolýické aktivity?

Závěrem lze shrnout, Že předktád'aná diplomová práce Zuzany Vinterové se týká
zajímavého a velmi aktuálního tématu. Při řešení úkolů této diplomové práce musela
diplomantka překonat řadu problémů souvisejících s kultivací mikroorganismů'
náročnou lokalizaci proteinu a jeho identifikaci. Předložené výsledky dokládají velmi
systematický přístup k řešení problémů a schopnost kandidátky osvojit si celou škálu
moderních metod. Na zák|adě těchto skutečností je evidentní, že práce Zuzany
Vinterové splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce na katedře biochemie
PřF UK, a doporučuji tudíŽ její přijetí k obhajobě.

Praha, 2|. května 2006
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