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Analogues of IGF-1 for the study of interactions of the hormone with the 
receptors for IGF-1 and insulin 

Autor práce: Mgr. Kateřina Macháčková 
 
 Předkládaná disertační práce Mgr. Kateřiny Macháčkové se zabývá 
identifikací strukturních motivů hormonu IGF-1 pro vazbu na receptor IGF-1R, IR-
A a IR-B. Disertační práce vznikla na ÚOCHB AVČR, v.v.i. pod vedením RNDr. Jiřího 
Jiráčka, CSc. 
 Práce je psána zkrácenou formou a je členěna do obvyklých částí (úvod-
literární přehled-cíle práce-výčet publikací s komentovaným souborem výsledků a 
příspěvku autorky-podrobná diskuze-závěr-reference). Kopie čtyř publikací, které 
tvoří základ disertační práce Mgr. Kateřiny Macháčkové, jsou uvedené formou 
přílohy. Všechny čtyři experimentální práce byly publikovány v kvalitních 
mezinárodních časopisech s IF. Zvláště bych vyzdvihla publikaci v časopise Journal 
of Medicinal Chemistry s IF 6.253, kde je Mgr. Kateřina Macháčková první autorkou. 
U druhé a třetí publikace je pak součástí kolektivu autorů (Journal of Peptide 
Sciences a Journal of Biological Chemistry) a na poslední publikaci v časopise 
Biochemistry je rovněž první autorkou. 
 Práce je psána anglicky, formální úroveň a grafické zpracování je vynikající. 
Autorka v literárním přehledu detailně popisuje komplexní systém insulinu a 
hormonů IGF. V úvodu nechybí velmi pěkné ilustrace a schémata, která usnadňují 
pochopit popisovanou problematiku. Všechny použité literární zdroje jsou řádně 
citovány. Předkládaná práce je rozdělena na dva projekty a u každého z nich byly 
vytyčeny tři cíle. V rámci prvního projektu zaměřeného na plně syntetické IGF-1 
analogy byla vyvinuta nová metodologie totální chemické syntézy IGF-1 analogů, 
byly připraveny analogy s modifikacemi na různých pozicích a biochemicky 
charakterizovány na vazbu k příslušným receptorům. Výsledky jsou shrnuty 
v  publikaci v J.Med.Chem. a v J.Pept.Sci. Tato část práce představuje vhodnou 
syntetickou platformu pro design a výrobu nových analogů insulinu 
s nestandardními proteinovými modifikacemi. V rámci druhého projektu, 
zaměřeného na rekombinantní IGF-1 analogy, byla vyvinuta nová metodologie pro 
rekombinantní produkci IGF-1 a jeho analogů v E. coli, dále byly připraveny 
rekombinantní analogy s různými modifikacemi a následně biochemicky 
charakterizovány. Výsledky byly publikovány v Journal of Biological Chemistry a 
nedávno v Biochemistry. 
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  K problematice diskutované v doktorské disertační práci mám několik 
dotazů: 
 

1) Pro rekombinantní expresi analogů IGF-II jste použili E. coli, protein jste 
však refoldovali z inkluzních tělísek. Jak bylo ověřeno správné sbalení 
proteinů? Nezkoušeli jste snižovat teplotu exprese či použít jiné buňky 
(např. ArcticExpress), což by pomohlo získat protein v rozpustné formě? 
Nebyla zvažována exprese v eukaryotickém expresním systému?   

2) Můžete v krátkosti shrnout princip fosforylační eseje receptoru, která byla 
použita pro detekci indukce autofosforylace pomocí nových IGF analogů?   

3) U práce v Biochemistry jste připravila rekombinantně 11 různých 
mutantních analogů IGF-1. Ověřili jste, např. pomocí DSF či CD, zda-li 
vložené mutace neměly destabilizační vliv na strukturu proteinů? Nemohl 
být pozorovaný efekt změny vazebné afinity jednotlivých mutantních 
analogů vůči receptorům a schopnost aktivovat receptory způsoben 
destabilizací struktury?  

4) Jak tento výzkum přispěje k dalšímu racionálnímu vývoji hormonů 
insulinového-IGF systému? 
 
 
Závěrem konstatuji, že předložená disertační práce Mgr. Kateřiny 

Macháčkové představuje cenný přínos pro lepší pochopení regulace a funkce IGF-1 
receptoru. Je zřejmé, že kandidátka si při řešení vytčených cílů osvojila řadu velmi 
sofistikovaných technik, především metody kompletní chemické syntézy peptidů 
na pevné fázi, rekombinantní produkce IGF-1 v E. coli a biochemické 
charakterizace zahrnující vazebné studie analogů vůči receptoru a receptorovou 
fosforylační esej. Výsledky práce jsou dobře diskutovány a dávány do souvislostí. 
Autorka ve své disertační práci dokázala, že je vyspělým vědeckým pracovníkem, 
schopným samostatné výzkumné práce. Předložená práce Mgr. Kateřiny 
Macháčkové více než vyhovuje všem požadavkům kladeným na disertační práci, a 
proto ji plně doporučuji k přijetí. 
 
 
V Praze dne 27. 8. 2018    RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. 
 
 
 


