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oponentský posudek diplomové práce

Michaela Krausová: A study of interactions of heterobifunctional photoaffinity
probe with the cytochrome P4S0 3A6 system.
Předk|ádaná dip|omová práce je zaměřena na studium interakce fotoafinitní sondy
(N-(p-azidobenzyl)-N-metyl-p-am inofenethylam in) s cytoch romem p4so 3A6.
Cytochromy P450 z podrodiny 3A, do které patří i izoforma 346 se podí|í na
metabo|ismu řady |éčiv. Podrobné studium jednot|ivých izoforem z podrodiny 3A,
např. s vyuŽitím vhodné fotoafinitní sondy, můŽe přinést uŽitečné informace o
struktuře a funkci těchto enzymů. Získané informace mohou následně přispět
k objasnění řady interakcí mezi |éčivy a jednot|ivými cytochromy P450, které se podí|í
na jejich metabolismu.

Teoretický úvod:
Systematicky uvádí do studované prob|ematiky, která se zabývá cytochromy P450.
Kromě podrobného úvodu o struktuře a biologických vlastnostech cytochromů P45o,
se detai|ně zabývá i podrodinou 34. Da|ší část ve|mi čtivou formou pojednává o
metodách studia struktury aktivního místa cytochromu P450. Zabývá se především
vyuŽitím fotoafinitních sond a podmínkami, které musí tyto sondy sp|ňovat'

cíl práce:
Je formu|ován stručně, jasně a výstiŽně.
Cí|em práce je charakterizovat interakce mezi fotoafinitní sondou a cytochromem
P450. K tomuto úče|u jsou pouŽity metody diferenční spektroskopie v UV a vídite|né
ob|asti a metabo|ické studie. Práce se zaměři|a na studium izoformy cytochromu
P450 3A6 izo|ované zjaterních buněk savčího organismu (krá|ík) piemedikovaného
rifampicinem.

Materiál a metody:
Jsou uvedeny veškeré pouŽité chemiká|ie, materiá|y, a přístroje' Experimentální
postupy jsou popsány srozumite|ně a jednot|ivé experimenty |ze pod|e nich
zopakovat.

Výsledky:
DosaŽené výs|edky jsou zpracovány velmi přehledně a jsou kva|itně
zdokumentovány. V této kapito|e jsou 3 tabu|ky a 40 obrázků včetně grafů. Tabu|ky,
obrázky a grafy jsou popsány jasně a doprovodný komentář je srozuňite|n]7'
Výs|edky svým obsahem dokumentují dosaŽenÍ záměrŮ dip|omové práce, kteými
jsou izo|ace mikrosomálních frakcí jaterní tkáně zvířat premedikovaných
rifampicinem, jejich charakterizace a studium interakce fotoafinitní sondv s
cytochromem P450 3A6.

Diskuse:
Autor v této části podrobně srovnává své výs|edky s údajijiŽ pub|ikovanými. Stručnou
a výstiŽnou formou jsou uvedeny hlavní závěry této studie. Při interpretaci svých
výs|edků postupovaI peč|ivě.

Souhrn:
V jednot|ivých bodech jsou uvedeny h|avní závěry dip|omové práce.



Pro studium interakce fotoafinitní sondy s cytohromem P450 3A6, izo|ova|a studentka
mikrosomálnífrakce z jater krá|íků intraperitoneá|ně premedikovaných rifampicinem.
U izo|ovaných mikrosomá|ních frakcí proved|a zák|adni charakterizacia nás|edně
purifikova|a izoformu cytochromu P450 3,46' Jako fotoafinitní sonda by| zvo|en N-(p-
azidobenzy|)-N-mety|-p-aminofenethy|amin, kteý jiŽ by| úspěšně pouŽit u izoformy
2B4' Pomocí diferenční spektroskopie v UV a vidite|né oblasti a metabo|ických studií
prokáza|a, Že studovaná sonda nemá potřebnou afinitu k izoformě 346 a patrně
interaguje pouze s atomem že|eza v hemu.

V před|oŽené prácijsem nenaše| Žádnou závaŽnou chybu. oceňuji přehled a věcnost
s jakou by|a ce|á dip|omová práce napsána.
Po odoborné i formá|ní stránce práce sp|ňuje poŽadavky pro úspěšnou obhajobu.

Y Praze dne 1B' zářÍ 2006

Mgr. Tomáš Kob|as



Seznam literatury:
Vzhledem k rozsahu dip|omové práce je počet uvedených citací adekvátní

Připomínky:

V dip|omové prácijsem neshleda| Žádné věcné aniformá|ní chyby.

otázky:

V teoretickém úvodu je pasáŽ o atypickém chování cytochromů P450 z podrodiny 3A,
týkajícím se kinetiky enzymových reakcí a kooperativity. By|o takovéto chování
pozorováno také u jiných cytochromů P450 ?

V teoretickém úvodu v části o struktuře cYP 3A4 je mode| feny|a|aninoveho k|astru.
Je známajeho funkce ?

Z výs|edků je patrné, Že inhibiční konstanta |C50 studované fotoafinitní sondy je
poměrně vysoká. NemůŽe být tato skutečnost, kromě nízké afinity sondy k enzymu
zapříčiněna také atypickým aktivním centrem ?

Shrnutí:
Výs|edky před|oŽené práce dokazují, Že autor sp|nil záměr dip|omové práce.


