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Nativní elektroforetické metody ve studiu thylakoidních
pigmentoproteinových komplexů kukuřice

Michala Bubnová pracovala na své diplomové práci v naší laboratoři od t. 2007. Po celou
dobu byla velmi samostatná jak v plánování a praktickém provádění experimentů, tak
v opatřování potřebných informací z odborné literatury.

Téma její práce vyplynulo z naší potřeby izolace pigmentoproteinových komplexů thy-
Iakoidních membrán v co nejčistším a zároveň v co nezachovalejším stavu. Při sledování
oligomerních stavů a podjednotkového složení fotosystému 2 (PS 2) je zároveň velmi vý-
hodné, aby zároveň se separací bylo možno také určit velikost, tedy molekulovou hmotnost
tohoto komplexu. Z hlediska zachovalosti komplexu po dělení se ukazovala velmi slibnou
metoda ,,červené.. nativní elektroforézy, pocházející z laboratoře Dr. Liberdy. Úkolem di-
plomantky bylo zjistit, zda se thylakoidní pigmentoproteinové komplexy touto metodou
dělí podle své molekulové hmotnosti, zda tuto podmínku splňují také obvyklé standardní
proteiny použitelné pro relativní molekulové hmotnosti v rozsahu 300 000_1200 000, a
zda je PS 2 po takové separaci aktivní. Poznatky měly být srovnány s jiným, z literatury
již známým' provedením nativní elektroforézy - ,,bezbarvou.. nativní elektroforézou.

Získané výsledky lze shrnout do konstatování, že pigmentoproteinové komplexy se
dělí převážně podle M. na CN-PAGE, zatímco na RN-PAGE je jejich pohyb mnohem více
ovlivňován dalšími faktory. To bohužel pro použité standardní proteiny platí v obou sys-
témech. Pro určování M. těmito metodami je tedy nezbytné najít vhodné standardy.

Po separaci RN.PAGE byla v jednom ze ziskaných proužků nalezena aktivita PS 2.
To je zvláště důležitý výsledek, kterého, pokud je mi známo, nebylo zatím žádnou elektro.
foretickou metodou dosaženo. Počet rozdělených komplexů se také v obou systémech liší;
na první pohled vypadá dělení na CN-PAGE, díky většímu počtu separovaných komplexů,
účinnější' Nabízí se ovšem otázka pro příští diplomanty, zda nejde jen o rozpad některých
komplexů během dělení'

Výsledky obsažené v této diplomové práci nejsou jedinými, které diplomantka v naší
laboratoři vytvořila. Podílela se i na práci na vlivu sucha na fotosyntetický aparát kuku-
řice, tyto výsledky se ovšem rozhodla do své diplomové práce nezařadit pro jejich tema-
tickou odlehlost.

Na závěr konstatuji, že jsem byl s kolegyní Bubnovou jako školitel velmi spokojen a
doporučuji práci přijmout do dalšího Íízení a hodnotit stupněm uýborně.
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