
Opravný lístek 

Str. 4 Abstrakt: V rámci různých nadstavbových metod se provádí další analýzy, jako měření 

enzymové aktivity, hmotnostní spektroskopie… Opraveno na: V rámci různých 

nadstavbových metod se provádí další analýzy, jako měření enzymové aktivity, hmotnostní 

spektrometrie… 

Str. 5 Abstract: Measurement of enzymatic activity, mass spectroscopy… Opraveno  

na: Measurement of enzymatic activity, mass spektrometry… 

Str. 6 Obsah: 1.4.2.1 Hmotnostní spektroskopie opraveno na: Hmotnostní spektrometrie 

Str. 9 Zkratky: MS hmotnostní spektroskopie, z angl. „mass spektroskopy“ opraveno na: MS 

hmotnostní spektrometrie, z angl. „mass spectrometry“ 

Str. 10 Zkratky: qPCR polymerasová řetězová reakce, z angl. „qantitative polymerase chain 

reaction“ opraveno na: qPCR polymerasová řetězová reakce, z angl. „quantitative polymerase 

chain reaction“ 

Str. 22 1.4.1 Základní metody: Nejúčinnější komplexní metodou je ESI-MS, hmotnostní 

spektroskopie s ionizací elektrosprejem… Opraveno na: Nejúčinnější komplexní metodou je 

ESI-MS, hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem… 

Str. 23 Obrázek č. 5:  MS – hmotnostní spektroskopie (z angl. „Mass spektrometry“), WB – 

přenos (z angl. „Western blott“) Opraveno na: MS- hmotnostní spektrometrie (z angl. „Mass 

spectrometry“), WB – přenos (z angl. „Western blot“) 

Str. 27 1.4.1.3.2 Isoelektrická fokusace apolipoproteinu C-III: Po elektroforetické separaci 

následuje imunochemický přenos – „Western blott“ za pomoci… Opraveno na: Po 

elektroforetické separaci následuje imunochemický přenos – „Western blot“ za pomoci… 

Str. 31 1.4.2.1 Hmotnostní spektroskopie opraveno na: 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie 

Str. 31 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie: Hmotnostní spektroskopie je zřejmě 

nejkomplexnější metodou pro diagnostiku CDG [3]. Opraveno na: Hmotnostní spektrometrie 

je zřejmě nejkomplexnější metodou pro diagnostiku CDG [3].  

Str. 31 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie: Podobně jako IEF i hmotnostní spektroskopie 

nejčastěji využívá k analýze sérový transferin. Opraveno na: Podobně jako IEF i hmotnostní 

spektrometrie nejčastěji využívá k analýze sérový transferin. 

Str. 32 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie: Pro analýzu velkých molekul… se využívají tři 

typy hmotnostní spektroskopie. Opraveno na: Pro analýzu velkých molekul… se využívají tři 

typy hmotnostní spektrometrie. 

Str. 32 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie: Hmotnostní spektrometrie založená na ionizaci 

elektrosprejem, ESI-MS (z angl. „elektrospray ionization - mass spektrometry“), kdy... 

Opraveno na: Hmotnostní spektrometrie založená na ionizaci elektrosprejem, ESI-MS (z angl. 

„elektrospray ionization - mass spectrometry“), kdy... 



Str. 32 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie: K detekci konkrétních isoforem se využívá buď 

iontová past nebo tzv. kvadrupólový analyzátor, které bývají spojovány s ESI-MS, MALDI-

MS a SELDI-MS obvykle využívá detektor měřící dobu letu, TOF, (z angl. „time of flight 

detector“) [24,54]. Opraveno na:  K detekci konkrétních isoforem se využívá buď iontová past 

nebo tzv. kvadrupólový analyzátor, které bývají spojovány s ESI-MS.  MALDI-MS a SELDI-

MS obvykle využívá detektor měřící dobu letu, TOF, (z angl. „time of flight detector“) 

[24,54]. 

Str. 32 1.4.2.1 Hmotnostní spektrometrie: V posledních letech se začala využívat k analýze 

glykoproteinů také SELDI-MS (z angl. „surface enhanced laser desorption/ionization - mass 

spektrometry“). Opraveno na: V posledních letech se začala využívat k analýze glykoproteinů 

také SELDI-MS (z angl. „surface enhanced laser desorption/ionization - mass spectrometry“). 

Str. 33 1.4.2.1.1 ESI-MS: Jelikož jsou hodnoty … relativní molární hmotnost [3]. Opraveno 

na: Jelikož jsou hodnoty … relativní molekulovou hmotnost [3].  

Str. 33: 1.4.2.1.1 ESI-MS: Jelikož každý druh spektroskopie... Opraveno na: Jelikož každý 

druh spektrometrie... 

Str. 33 1.4.2.1.1 ESI-MS: Výhodou této chromatografie je, že není potřeba sytit transferin 

železitými kationty. Tato věta zde nemá být. 

Str. 33 1.4.2.1.1 ESI-MS: Chromatogramy dvou nejčastějších typů CDG jsou znázorněny na 

obrázku č. 9 (str. 34). Opraveno na: Hmotnostní spektra dvou nejčastějších typů CDG jsou 

znázorněny na obrázku č. 9 (str. 34). 

Str. 34 Obrázek č. 9: Chromatogramy sérového transferinu dvou nejčastějších typů CDG  

po LC-MS, převzato z [54]. Opraveno na: Dekonvoluvaná hmotnostní spektra sérového 

transferinu dvou nejčastějších typů CDG po LC-MS, převzato z [54]. 

Str. 34 Obrázek č. 9: Chromatogram A charakterizuje analýzu pacienta PMM2-CDG, 

chromatogram B MPI-CDG. Opraveno na: Hmotnostní spektrum A charakterizuje analýzu 

pacienta PMM2-CDG, hmotnostní spektrum B MPI-CDG.  

Str. 34 Obrázek č. 9: Osa y… relativní molární hmotnost. Opraveno na: Osa y… relativní 

molekulovou hmotnost. 

Str. 34 Obrázek č. 9: Na chromatogramu jsou pozorovatelné tři rozlišitelné vrcholy. Opraveno 

na: Ve spektru jsou pozorovatelné tři rozlišitelné vrcholy.  

Str. 34 Obrázek č. 9: Vrchol s nejvyšší hodnotou relativní molární hmotnosti označuje 

tetrasialotransferin se dvěma rozvětvenými oligasacharidovými řetězci, hmotnost 77 353 Da 

značí ztrátu jednoho oligosacharidového řetězce a hmotnost 75 145 Da poukazuje na 

chybějící glykan. Opraveno na: Vrchol s nejvyšší hodnotou relativní molekulové hmotnosti 

označuje tetrasialotransferin se dvěma rozvětvenými oligasacharidovými řetězci. Hmotnost 



77 353 Da značí ztrátu jednoho oligosacharidového řetězce a hmotnost 75 145 Da poukazuje 

na chybějící glykan. 

Str. 34 1.4.2.1.2 MALDI-MS: Pro analýzu molekul přesahujících hmotností 10 kDa je 

využíván TOF analyzátor… Opraveno na: Pro analýzu molekul pomocí MALDI-MS je 

využíván TOF analyzátor… 

Str. 35 Obrázek č. 10: Chromatogram (A) označuje kontrolu, chromatogram (B) pacienta… 

Opraveno na: Hmotnostní spektrum (A) označuje kontrolu, hmotnostní spektrum (B) 

pacienta… 

Str. 36 1.4.2.6 Další možnosti analýzy: Analýza uvolněných oligosacharidů se provádí 

vysokotlakou metodou HPLC… Opraveno na: Analýza uvolněných oligosacharidů se provádí 

vysokoúčinnou metodou HPLC… 

Str. 41 3.1.2 Chemikálie: ethanol - Penta (ČR), glycerol - Penta (ČR) se zde vyskytují 

vícekrát, opraveno na: výskyt jen jedenkrát. 

Str. 44 3.2.4 Izolace proteinové frakce z lymfocytů: Po důkladném promíchání… pro použití  

na „Western blott.“ Opraveno na: Po důkladném promíchání… pro použití na „Western blot.“  

Str. 45 3.2.6 Ošetření DNAsou: D8le byla… Opraveno na: Dále byla… 

Str. 51 5. Diskuse pátý odstavec: Tyto výtěžky se v pilotním experimentu ukázaly jako 

dostačující pro analýzu metodou Western blott i… Opraveno na: Tyto výtěžky se v pilotním 

experimentu ukázaly jako dostačující pro analýzu metodou „Western blot“ i… 

Str. 52 6. Souhrn: Byly popsány… hmotnostní spektroskopie.. Opraveno na: Byly popsány… 

hmotnostní spektrometrie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


