
oponentský posudek baka|ářské práce Barbory Hanákové
,,Identifikace proteinů mitochondriálního dýchacího řetězce hmotnostní spektrometrií''.

Baka|ářská práce Barbory Hanákové by|a vypracována v |aboratoři mo|ekulárníarchitektury
a modelování proteinů MBÚ AV ČR poo vedením Doc. BezouŠky a Mgr. Pompacha. Před|oŽená
práce je zaměřena na pouŽití progresivní ana|ytické metody hmotnostní spektrometrie při řešení
prob|ematiky z oblasti mitochondriálního metabo|ismu' Jako experimentá|ní mode|je pouŽita myš
s vyřazeným genem SURF1, který hraje k|íčovou ro|i při asemb|aci mitochondriá|ního enzymu
cytochrom c oxidasy' Práce rozvíjí nedávno pub|ikované ná|ezy, které ukazují, Že jednot|ivé
respirační komplexy vnitřní mitochondriá|ní membrány nejsou uspořádány Iineárně, a|e shIukují se
do tzv. superkomp|exů. Cí|em práce by|o hmotnostně spektrometrické porovnání proteinového
s|oŽenítěchto mitochondriá|ních superkomp|exů izo|ovanýchz myši ,,SURFí knock-out'' a myši
kontroIní.

Formální uspořádání baká|ářské práce s|eduje k|asické č|enění. Literární úvod je napsán
ve|mi přeh|edně a seznamuje čtenáře s aspekty mitochondriá|ního metabo|ismu a nás|edně
přechází k výk|adu hmotnostní spektrometrie a jejího pouŽití v proteomice. Barbora Hanáková tak
prokazuje, Že pronik|a do prob|ematiky a je schopná nabité zna|osti prezentovat. Metodická část
podrobně popisuje pouŽité techniky a dává tak moŽnost k provedení v|astních experimentů.
Výsledková část prezentuje data získaná hmotnostní spektrometrií, která jsou poté rozvedena
a uvedena do souvis|ostí v diskusi azávěru'

Práce je provedena velmi kva|itně a svědčí o peč|ivém přístupu kandidátky' V předk|ádané
prácijsem narazi|jen na něko|ik drobností, které bych rád okomentova| nebo se na ně zepta|.

V úvodní částije při výkladu komp|exů oxidativnífosfory|ace zmíněna mitochondriálníATP
synthasa. Její označení má být F"F1 namísto pouŽitého FoF1. Při citaci internetových odkazů bývá
zvykem tyto udávat V seznamu pouŽité |iteratury a opatřit je přesným datumem přístupu'

Mutace SURF1 genu vyúst'uje v Leigh syndrom. Jak častý je výskyt tohoto onemocnění v |idské
populaci?

K ana|ýze proteinů je pouŽita technika tryptických štěpů a nás|edně tandemová hmotnostní
spektrometrie spojená s mikrokapi|ární HPLC. Moh|a by kandidátka stručně diskutovat moŽnost
pouŽití tzv. metody otisku prstu (mass fingerprinting) oproti pouŽité ana|ýze ko|izních spekter?

Ve vzorcích by|a identifikována řada proteinů, které nesouvisejís dýchacím řetězcem (např.
hemoglobin). Prosím o diskusijejich moŽného původu a eventuálního odstranění.

Z výše uvedeného 1e zřejmé, Že Barbora Hánáková si v průběhu baka|ářské práce osvoji|a
řadu technik a získa|a unikátnívýs|edky' které budou nepochybně předmětem da|šího
badateIského Úsi|í.

Závěremje mi potěšením konstatovat, Že předk|ádaná baka|ářská práce sp|ňuje veŠkerá
kritéria a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne 6.6.2006 Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D.


