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Název práce: Aplikační potenciál modifikačních metod (chemická činidla, foto-

nanosondy) a hmotnostní spektrometrie pro studium struktury proteinů a 

jejich vzájemných interakcí 

  

 Předložená dizertační práce je zaměřena na studium struktury a vzájemných interakcí 

biologicky významných proteinů pomocí chemického zesítění v kombinaci s hmotnostně-

spektrometrickou analýzou. Jedná se o vhodnou doplňkovou techniku k běžným metodám 

strukturní biologie, jako jsou rentgenová krystalografie, NMR spektroskopie nebo kryo-elektronová 

mikroskopie. Na svém významu ale tato technika nabývá u proteinů či proteinových komplexů, 

jejichž strukturu pomocí výše uvedených metod nelze získat. 

 Dizertační práce je členěna na úvod, literární přehled, výsledky a diskuzi, reference a 

přílohy, které zahrnují tři publikační výstupy autorky. V dizertační práci nechybí jasné vymezení 

cílů práce, které byly beze zbytku splněny. Literární přehled začíná krátkým pojednáním o 

biologickém významu proteinů a metodách strukturní biologie, které je následováno podrobnějším 

popisem hmotnostně-spektrometrické analýzy s důrazem kladeným na využití této techniky při 

studiu struktury proteinů a protein-proteinových interakcí. Další část je pak podrobně věnována 

inkorporaci nepřirozených aminokyselin do struktury proteinů. V závěru literárního přehledu jsou 

popsány regulační proteiny 14-3-3 a cytochromy P450 a b5, které byly v experimentální části práce 

použity jako modelové proteinové systémy. Celý literární úvod v rozsahu 33 stran je vhodně 

strukturovaný, napsaný srozumitelně, bez logických nepřesností, s dostatečným počtem literárních 

odkazů a pokrývá všechny oblasti, na které je zaměřena experimentální část dizertační práce. 

 Výsledková a diskuzní část je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, přičemž v první, třetí 

a čtvrté kapitole jsou stručně shrnuty a diskutovány výsledky, jež jsou detailně popsány ve třech 

publikacích, které jsou přílohou dizertační práce. Dvě z těchto publikací byly vydány a jedna byla 

přijata do tisku v recenzovaných časopisech „International Journal of Molecular Sciences“ a 

„Neuroendocrinology Letters“ s průměrným impaktním faktorem za pět let 2,721, resp. 1,131, což 

potvrzuje originalitu získaných dat. První kapitola je věnována aplikaci nové síťovací techniky 

pomocí foto-aktivovatelného analogu methioninu v kombinaci s hmotovou spektrometrií ke studiu 

protein-proteinových interakcí. Na modelovém homodimeru proteinu 14-3-3 byly pomocí této 

techniky identifikovány nové interagující aminokyselinové zbytky, čímž byla potvrzena využitelnost 

tohoto nově zavedeného postupu k mapování interakcí v komplexech proteinů. Druhá kapitola je 

věnována optimalizaci postupu pro inkorporaci foto-aktivovatelných analogů aminokyselin do 

struktury proteinů během rekombinantní exprese v bakteriálních buňkách. Úspěšně byla 

optimalizována inkorporace foto-Met do sekvence proteinu 14-3-3 s využitím kmene E. coli K-12 s 

deletovanou dráhou pro syntézu methioninu. Třetí kapitola popisuje mapování interakce 

cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5 za využití kombinace chemického síťování pomocí činidla 

EDC a hmotové spektrometrie. V heterodimerním komplexu cytochromu P450 2B4 a cytochromu 

b5 se podařilo identifikovat čtyři intermolekulární cross-linky, na jejichž základě byly navrženy dvě 

možné orientace cytochromu b5 vůči cytochromu P450 2B4. V poslední kapitole je popsáno 

studium molární stechiometrie membránového komplexu cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5. 



Technika síťování pomocí foto-Met spolu s několika dalšími metodami umožnila identifikovat tři 

různé oligomerní stavy membránového komplexu cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5 se 

vzájemnými poměry 1:1, 1:2 a 2:1. Úroveň zpracování výsledkové a diskuzní sekce je velmi dobrá, 

s minimem gramatických chyb, překlepů, nevhodných termínů, či nejasných formulací. Diskuze 

předkládaných výsledků v kontextu již známých literárních zdrojů je věcná a zcela adekvátní 

výsledkům práce. 

 
K autorce mám následující dotazy: 

 

1. Proč bylo při charakterizaci rekombinantních proteinů 14-3-3 pomocí hmotové spektrometrie 

hledáno 27 peptidů odvozených od proteinu 14-3-3WT a 29 peptidů odvozených od 

mutantního proteinu 14-3-3S58D (příloha č. 1, tabulka č. 1)? Neměla by úplná trypsinizace 

obou proteinů vést ke stejnému počtu peptidů, když se oba lišily pouze záměnou serinového 

zbytku v pozici 58 za zbytek aspartátový? 

2. Zatímco výsledek nativní elektroforézy nefotolyzovaného proteinu 14-3-3WT značeného foto-

Met v polyakrylamidovém gelu ukazuje 100% homodimerizaci proteinu (příloha č. 1, obrázek 

č. 2, panel C), výtěžek zesíťovaného homodimeru proteinu 14-3-3WT po fotolýze vzorku je 

poměrně nízký (viz SDS-PAGE, panel A). Byl tento výtěžek kvantifikován? Pokud ano, s jakým 

výsledkem? Nízká účinnost tvorby zesíťovaných heterooligomerů byla také pozorována po 

fotolýze vzorku obsahujícího cytochrom b5 značený foto-Met a cytochrom P450 2B4 (příloha č. 

3, obrázek č. 2). Je nízká účinnost tvorby zesíťovaných oligomerů proteinů při použití foto-Met 

obvyklá nebo je možné ji významně zvýšit? 

3. Na základě výsledků získaných síťováním cytochromu b5 a cytochromu P450 2B4 pomocí 

činidla EDC bylo pomocí in silico homologního modelování ukázáno, že cytochrom b5 může s 

cytochromem P450 2B4 interagovat dvěma různými způsoby za tvorby dvou různých 

heterodimerů, jejichž modely jsou znázorněny v příloze č. 2 na obrázku č. 2. Zkoušeli jste 

modelovat, zda je stericky možné, aby dvě takto různě orientované molekuly cytochromu b5 

interagovaly s jednou molekulou cytochromu P450 2B4 současně? Takovéto uspořádání je 

podpořeno vašimi výsledky v příloze č. 3, kde detekujete heterotrimer mezi P450 2B4 a 

cytochromem b5 v poměru 1:2. 

4. Pokusili jste se u získaných zesíťovaných heterooligomerů cytochromů P450 2B4 a b5 (příloha 

č. 3, obrázek č. 2) zjistit, se kterými konkrétními aminokyselinovými zbytky cytochromu P450 

2B4 interagují foto-Met zabudované v molekule cytochromu b5? 

 

 Závěrem lze konstatovat, že zavedením síťovacích technik v kombinaci s hmotnostně-

spektrometrickou analýzou se autorce podařilo přispět k další charakterizaci lidského regulačního 

proteinu 14-3-3 a interakcí králičího cytochromu P450 2B4 s cytochromem b5. Získané výsledky 

byly navíc úspěšně publikovány v recenzovaných časopisech. Mgr. Renata Ptáčková tak 

jednoznačně prokázala své kvality jak v oblasti experimentální vědecké práce, tak v prezentaci a 

publikaci získaných výsledků. Předložená dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47, 

odstavce 4, zákona č. 111/1998 Sb., a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě a jako podklad 

k udělení titulu Ph.D. 
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