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Doktorandka se v předložené práci věnuje 177 aminokyselin dlouhému peptidu označovanému 

SPM (Self-Processing Module). Tento peptid tvoří část proteinu FrpC produkovaného bakterií Neisseria 

meningitidis zodpovědnou za autokatalytickou aktivitu tohoto proteinu. Tuto aktivitu spouští navázání 

iontů vápníku do vazebných míst, které lze studovat v peptidu SPM. SPM v nepřítomnosti iontů vápníku 

zaujímá neuspořádanou strukturu. I ve sbaleném stavu obsahuje nestrukturovanou smyčku, která 

patrně znemožňuje krystalizaci SPM a zároveň brání snahám o charakterizaci struktury peptidu 

pomocí metod nukleární magnetické rezonance (NMR). Právě v případě řešení struktury 

takovýchto vnitřně neuspořádaných proteinů (intrinsically disordered proteins) se ukazuje význam 

metod a technik založených na fluorescenční spektroskopii fluoreskujících aminokyselin nebo 

fluoreskujících sond vnesených do studovaného systému zvenčí. V případě SPM peptidu se jedná 

o studium fluorescence dvou tryptofanů přítomných v jeho struktuře a o studium fosforescence 

iontů terbia, které se používají jako analog vápenatých iontů. Fluorescence vnitřních tryptofanů 

(pozice emisního spektra, intenzita) se mění při změně polarity jejich okolí uvnitř proteinu, což 

nastává například při sbalování SPM v důsledku vázaní iontů Ca2+. Tryptofany přecházejí 

z hydrofilního do hydrofobního prostředí, čemuž by měl odpovídat směr posunu emisního spektra 

a zvyšování intenzity fluorescence. Podobně, fosforescence terbia je zhášena v přítomnosti 

molekul vody a lze ji tak využít ke zkoumání terciární struktury SPM. Po navázání Tb3+ do peptidu 

se zvyšuje intenzita fosforescence, patrně následkem jeho sbalení v analogii s účinkem iontů Ca2+. 

V případě analýzy fluorescence tryptofanů je situace komplikována přítomností dvou 

tryptofanových reziduí, jejichž fluorescence se kombinuje v měřeném signálu. Obdobně v případě 

terbia dochází k vázání více iontů do struktury proteinu, což opět znemožňuje detailnější analýzu 

fosforescence při zkoumání sbalování SPM z pohledu vázaného iontu. Aby bylo možné studovat 

příspěvek jednotlivých tryptofanů k celkové fluorescenci odděleně, byly připraveny konstrukty 

SPM W451F a SPM W519F, ve kterých byl vždy jeden tryptofan nahrazen fenylalaninem. Analýza 

fluorescence jednotlivých tryptofanů i fosforescence vázaných iontů terbia u těchto konstruktů ve 

srovnání se situací u WT formy SPM ukázala, že se jedná o komplexní systém, v kterém dochází ke 

kombinaci více jevů projevujících se ve sledovaných fluorescenčních charakteristikách. Proto bylo 

provedeno testování přenosu excitační energie z obou tryptofanů na vázané ionty terbia (FRET) 

prostřednictvím sledování časově rozlišeného dohasínání fluorescence pro ověření možnosti 

zhášení fluorescence tryptofanu v důsledku tohoto přenosu a také analýza stacionární i časově 



rozlišené anizotropie fluorescence tryptofanů pro odhalení situace, kdy se excitační energie 

přenáší z jednoho tryptofanu na druhý nacházející se v jeho těsné blízkosti (homoFRET). Tyto testy 

ve svém důsledku konstatovaly přítomnost tryptofanového páru stabilizujícího strukturu 

sbaleného SPM prostřednictvím - interakce v blízkosti vazebného místa pro Ca2+. Vázání iontu 

Tb3+ do tohoto vazebného místa předpovězeného ve FrpC proteinu na základě sekvenční analogie 

bylo potvrzeno i experimenty se syntetickým AFQ peptidem odpovídajícím aminokyselinové 

sekvenci tohoto místa. V závěrečné části práce se doktorandka věnovala možnosti posoudit 

význam navržené stabilizující - interakce pro strukturu proteinů hledáním obdobných struktur 

v proteinové databázi a statistickou analýzou aminokyselinových sekvencí se dvěma tryptofany. 

1. V Obr. 10 se uvádí možnost, jak odhadnout množství Tb3+ iontů, které se váží na SPM. Nijak 

se ale následně s tímto údajem v textu nepracuje, není ani vyčíslen. Má tento údaj nějaký 

další význam pro strukturu SPM, kolik vazebných míst v SPM pro Ca2+, resp. Tb3+ tedy 

odhadujete? 

2. Obr. 11 ukazuje, že lze vytěsnit Tb3+ z SPM vysokou koncentrací iontu Ca2+. Mohou 

existovat i vazebná místa pro Ca2+, která neváží Tb3+? 

3. Jaká je interpretace pásu 243 nm v excitačním spektru terbia v přítomnosti proteinu SPM 

v Obr. 17? Nemůže přítomnost tohoto pásu souviset s rozdílnými koncentracemi proteinu 

SPM a peptidu AFQ v tomto obrázku? 

4. Jaké jsou koncentrace kovových iontů v Obr. 18? 

5. V Obr. 15 a 16 jsou odlišné škály na ose integrované fluorescence? Je to konkrétním 

nastavením experimentu nebo intenzity u konstruktů W451F a W519F byly o dva řády 

nižší? Taktéž intenzitní rozdíl mezi obrázkem A a B v Obr. 15 je relevantní? 

6. V poslední větě Souhrnu se píše o K+- interakci kovového iontu s Trp451. Z práce jsem si 

ale odnesl dojem, že se jedná o Trp519? 

Studovaný peptid SPM představuje zajímavý modelový systém pro proteiny, jejichž 

enzymatická aktivita je řízena vázáním iontů vápníku. Práce se snaží propojit studium vázání kovových 

iontů do struktury proteinu s charakterizováním změn, které tato vazba přináší přímo v uspořádání 

konkrétních aminokyselinových zbytků nacházejících se v oblastech v blízkosti vazebného místa. 

Doktorandka studovala strukturní vlastnosti tohoto peptidu při vázání iontů hlavně pomocí metod 

fluorescenční spektroskopie. Přímo tomuto tématu se věnují dvě publikace předložené pro obhajobu, 

z nichž jedna již byla přijata a druhá je v recenzním řízení. Na obou je doktorandka hlavní autorkou. 

Další předložené publikace se věnují buď proteinovým systémům, jejichž činnost je spojena 

s biologickými membránami (3), nebo tématům z oblasti mikrobiologie (2). Předností této práce je 



důslednost při řešení struktury studovaného modelového systému a šíře hlavně biofyzikálních metod, 

které byly užity k její charakterizaci a k objasnění mechanizmů, které stojí za biologickou funkcí modulu 

SPM. Doktorandka, která je absolventkou biologického studijního směru, se popasovala se ctí 

s molekulárně biologickou problematikou ležící už v oblasti biofyzikálních experimentálních metod. To 

samozřejmě s sebou zákonitě přináší i úskalí vyplývající z náročné interpretace získaných 

experimentálních dat doprovázené často demotivujícím potýkáním se s komplexností pozorovaných 

dějů. Zde se potom ukazuje, jak důležitá je vedle hledání jasných odpovědí i schopnost formulovat 

jasné otázky vedoucí k pokroku v řešení problému. Přes někdy trochu komplikovaný způsob 

vyjadřování, tvoření vět je tato snaha o řešení problému založená na nalézání efektivních 

experimentálních řešení v překládané práci jasně patrná, proto doporučuji tuto práci k obhájení.   
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