
oponentský posudek na diplomovou práci Jany Michalové

V diplomové práci nazvané ''Membránový protein cytochrom P450 2B4 a jeho
interakce s ostatními složkami jaterního monooxygensového systému'' se autorka na 86
stranách textu zabývá významnou a velmi komplexní problematikou vztahu struktury a
funkce jednotlivých komponent MFo systému. Z ce|é škály možných technik zvolila Jana
Michalová pro tyto studie chemické modifikační metody, konkrétně použití síťovacích
ěinidel, které v kombinaci s hmotnostně spektrometrickou analýzou umožňují získatvelmi
přesné strukturní informace jak o jednotlivých komponentách,tak především o jejich
komplexech. Tato práceje příkladem promyšlené a elegantní studie počínající izo|aci
jednotlivých reakčních partnerů MFo systému' přes optimalizace reakčních podmínek a
směřující ažk ziskání kovalentních binárních a ternárních komplexů. Autorce se podařilo
izolovat z modelového organismu králíka cytochromy P450IA2 a2B4, cýochrom b5 a

NADPH:cýochrom P450 oxidoreduktasu a zjistit jejich optimální poměry při rekonstitučních
experimentech v závislosti na typu pufru, jeho pH a iontové síle. V přítomnosti síťovacích
činidel sledovala diplomantka dá|e vliv substrátu cytochromu P450, diamantanu, a NADPH
na vfiěŽek tvorby kovalentních binárních a ternárních komplexi. Zavýznamný poznatek|ze
beze sporu považovat zjištění' že NADPH stimuluje tvorbu binárního komplexu cýochromu
P450 2B4 a reduktasy. obdobný efekt i na další složky MFo systému byl v předk|ádané práci
pozorován v přítomnosti cýochromu bs.

Při práci na tomto tématu projevila autorka schopnost dobře se orientovat v
problematice aplikace síťovacích činidel a izo|ace mikrosomálních enzymů. Experimentálně
j e práce poměrně nároěná, vyŽadujici precizni a reprodukovatelné provádění pokusů' Autorka
kromě technik proteinové chemie velmi dobře zvliádl.a i sloŽitou instrumentaci MALDI' Téma
i zpracování diplomové práce svědčí o kvalitním teoretickém i experimentáInim zázemi
laboratoře, kde byla práce vypracována.

Práce je přehledně členěna a stránkový rozsah jednotlivých oddílů je vyváŽený. Úvod'
který je srozumitelně a logicky sepsán' seznamuje čtenáře se základními pojmy a současným
stavem znalostí ve studované oblasti. Textová část je vhodně doplněna názornými obrázky'
Úvodní oddíl výsťuje v Cíl práce,jehož formulace by měla b1't kompaktnější anavicbez
náznaků' diskuse očekávaných výsledků. Výsledky jsou presentovány formou obrázků a
tabulek, z nichŽ je zŤejmé, k čemu autorka v práci dospěla' Textový doprovod je většinou
dostatečný. Podle mého názoru však tento oddi| aŽ příliš připomíná popisem podmínek a
metodik část Materiál a Metody' Diskuse je adekvátní získaným výsledkům. Součástí práce je
i závěr sumarizující dosažené výsledky. Diplomová práce obsahuje přiměřený počet (83)

literárních odkazů, jejichžpresentaceje až drobné nedostatky v souladu s poŽadavky na
uvádění citované literatury. Po formální stránce je práce pečlivě vypracována jen s nepatrným
množstvím překlepů a opomenutí'

Z hlediska odborné úrovně a zpracování předkládanou práci hodnotím jako práci
kvalitní, v níž autorka splnila výýčené cíle.

Drobnější nedostatky, námitky a překlepy byIy j1Ž s autorkou probrány.

K práci mám následující připomínky:

1. V práci se objevuje laboratomí ,,Slang.. napŤ. band (str. 15, obr. 9), odstartován (stt.
38), promývací pík (str. 43) a nepřesné a neodborně působící formulace typu



/
smysluplné hodnoty (str. 63 a 80) nebo nejčistšífrakce (stt, 36) bezudání sledovaného
parametru.

2. Ze závažnějších opomenutí musím upozornit na zřetelně chybný údaj o koncentraci
roztoku trypsinu (str. 41) 4mglml Dá|e ne|ze souhlasit s tvrzením, že 300mM KH2P74
má pH 7,4 (stt.38), což se obdobně objevuje v celém textu práce' Autorka by měla
opravit i milný popis na str. 45, kde je uvedeno , že při nanášení a promývó,í kot,,y
DEAE Sepharosy protékala směs záporně nabiých proteinů a chytné označení
NADPH jako redoxní partner reduktasy (str' 84).

K autorce diplomové práce mám následující dotazyz

1. Co je míněno formulací ''centrifugován 2x5 min.'' na str. 40? Jaký byl důvod pro
opakovanou centrifugaci?

2. Jak vysvětlíte poměrně nízký specifický obsah cytochromu P450 (3,9 nmol/mg) ve
ťrnálním preparátu CYP 2B4? Jakou maximální hodnotu by tento parametr mohl
teoreticky dosáhnout?

3. Proč byl zvolen pyridin jako pufrující složka v některých reakčních směsích pro
síťování? Nejedná se o sloučeninu' která interaguje s cytochromy P450 jako ligand?

4. Můžete vysvětlit neočekávanou přítomnost cýochromu P45O IA2 v játrech králíka po
premedikaci fenobarbitalem, který je induktorem zejménaťormy 2B4?

5. Jaký byl výaěŽek cýochromu P450 po odstranění detergentu sorpcí na silikagel?
6. V Úvodu na str. 23 popisujete, že se při sít'ování pomocí EDC přidává sulfo.NHS

ester, který znesnadňuje hydrolýzu EDC a zvyšuje tak pravděpodobnost vývoření
amidové vazby. Jaký je mechanismus tohoto působení NHS?

Podle mého názorupředkládanápráce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové
práce a proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. Práci hodnotím klasifikačním stupněm
vÝborně.
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