
Posudek diplomové práce Vlastimíla Jiráska,,Studium funkcí YP2 aVP3 strukturních

minoritních proteinů myšího polyomaviru..'

Cílem diplomové práce Vlastimila Jiráska bylo vypracování metodiky studia

polyomavirových (PV) proteinů VP1 aYP2, Téma je součástí dlouhodobě koncipovaného

výzkumu PV v laboratoři školitelky doc. J. Forstové.

PředloŽená práce o rozsahu 130 stran je klasicky členěna. Hlavním námětem

Literárního přehledu (40 str.) jsou tři témata: Vlastnosti minoritních strukturních proteinů

myšího polyomaviru, informace o transdukčních doménách proteinů a o bakteriálních

expresních systémech' Literámí úvod je napsán přehledně a je velmi zajimavý, nebot'

představuje i řadu nejnovějších poznatků. Následující kapitola Materiál a metody (22 str,)

zabrnqe dostatečně podrobný popis všech pouŽitých postupů a prostředků. V části Výsledky
(23 stran) autor popisuje přípravu firzních proteinů s minoritními proteiny nebo jejich

fragmenty, přípravu specifických protilátek proti nim a posléze studium transportu

minoritních proteinů v buněčných kulturách pomocí imunofluorescenčních technik. Výsledky
jsou dostatečně dokumentovány na obrÍucich. Autor ukázal, že C-koncový peptid proteinů

YP2l3 má afinitu k povrchu buněk, po navázání na buňky je transportován do endosomálního

kompartmentu, přičemž ovlivňuje přestavbu cýoskeletu buněk. V kapitole Diskuze (10 str')

je pruběh přípravy proteinů a protilátek i pokusy na savčích buňkách řádně komentován. Práci

uzayírá Souhrn hlavních výsledků (2str.) a Seznam citované literatury(1Ostr.).

HoDNoCENÍ pRÁcpi:

Práce j e přehledně uspořádána , zvo|ené téma výzkumu j e aktuální a ziskané výsledky

a reagencie jsou cenným příspěvkem k dalšímu studiu mechanismu transportu virionů PV
v buňce. Hlavní nedostatky jsou spíše formálního charakteru apatŤí mezi ně značnáfrekvence

pravopisných omylů a překlepů.

DOTAZY PRO AUTORA

1 . V práci j e několik nevysvětle ných záhad,' Mezi ně patří Zj ištění, že jedna z forem proteinu

Trx-Histag-cr helix má namísto předpovězených 17 .5 kDa velikost více neŽ 19 kDa (obr.
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5.7.). Rozdílje natolik patrný' že vysvětlení smiling efektem, nebo zasolením vzorku,

poskýnuté v diskusi, nevypadá pravděpodobně. Mohl byste se pokusit teoreticky odvodit,

zdaby 19 kDa protein mohl vznikat supresí terminačního kodonu TAG a pokud ano, jak

byste v tomto případě vysvětlilrozpustnost proteinu?

Na straně II2 uváditq že nespecifickou aktivitu séra jste odstranili na kolonce

s proteinem A. Jak byste to vysvětlil?

Na obr. 5.12 jste pozoroval precipitaci nerozpustnóho Trx-Histag-VP3 ataké vazbl

nosičového Trx-Histag na povrch buněk' Uvádíte to jako důvod, proč jste nepokračoval

s ftrzními proteiny, a|e zača|pracovat s peptidem C35. Zajimalo by mne, zda jste našel

precipitát také u rozpustné frakce Trx-Histag.C35 nebo Trx-Histag-ct helix. Pokud by

rozpustné proteiny nevývářely oblaka precipitátu, bylo by možnéje použít pro ana|ýzu?

Byla by vazbanosičového proteinu na překáŽku?

V literárním úvodu jsou mezi peptidy bohatými na arginin uvedeny dva, které žádný

arginin neobsahují. Proč? Jaký efekt PTD má substituce argininu lysinem?

ZAVER

Předložená diplomová práceje kvalitní a zdaŤi\á a svědčí o tom, Že Vlastimil Jirásko je

schopen experimentovat i své výsledky náIežité popsat a vysvětlit' Práce splňuje požadavky

kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji ji klasifikovat jako

výbornou.

nNor. Š. Němeoková DrSc.
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