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,,Hmotnostní spektrometrie a chemické modifikace jako nástroj ke

studiu protein.proteinové interakce..

Diplomová práce Kateřiny Peš|ové se zabývá účinností a praktickým vyuŽitím
modifikačních síťovacích činide| v kombinaci s technikami hmotnostní spektrometrie
ve studiu protein-proteinových interakcí' K tomuto úče|u pracuje se dvěma
mode|ovými systémy: komp|exem potkaního jaterního cytochromu P45O 2B2
s NADPH:cytochrom P45O-reduktasou a komp|exem |idského 14-3-3 proteinu
s regu|ační doménou tyrosinhydroxy|asy.

V Úvodní části se autorka nejdříve zabývá stručnou charakterizací pouŽitých
metod hmotnostní spektrometrie (zejména metodami MALDl-ToF a ESl). Dá|e
popisuje nejčastěji pouŽívaná síťovací činid|a a rŮzné strategie jejich vyuŽití
v ana|ýze struktury proteinů. Nás|eduje stručný přeh|ed zák|adnách údajů týkajících
se mode|ových proteinů.

Mezi h|avní výs|edky práce Kateřiny Peš|ové patří Úspěšná iso|ace potkaní
NADPH:cytochrom P45O-reduktasy a směsného preparátu CYP 2B1 a2B2
indukovaného fenobarbitalem. Nedostatečná čistota těchto preparátů však nedovo|ila
jejich pouŽití při studiu protein-proteinových interakcíjak by|o původně zamýš|eno'
Autorka však tyto preparáty charakterizova|a a p|ánuje jejich pouŽití v budoucích
metabo|ických studiích. Na systému dimerního 14-3-3 proteinu autorka na|ez|a
optimá|ní podmínky pro síťovací reakci s činid|y EDc, DSG a Dss' Pomocí
síťovacích modifikací a ana|ýzou získaných peptidů hmotnostní spektrometrií ověři|a
dimerní charakter 14-3-3 proteinu a v|iv mutace Ser58Asp na tvorbu dimerů. U
komp|exu 14-3-3 proteinu s regu|ační doménou tyrosinhydroxy|asy se jí podaři|o najít
vhodné podmínky pro intermoleku|ární síťování těchto dvou proteinů činid|em EDC'
Zabýva|a se také studiem vlivu Mg2+ iontů na stabi|itu dimeru 14-3-3 proteinu a
kom p lexu 1 4-3-3 ltyros i n hyd roxylasa.

Předk|ádaná dip|omová práce ukazuje, Že autorka získa|a řadu cenných
poznatků a velmi dobře zv|ád|a rozličné metody purifikace proteinů' chemické
modifikace proteinů a hmotnostní spektrometrie. K formá|ní podobě práce nemám
zásadní připomínky, až na pár přek|epů a formu|ačních nepřesnostíje práce napsána



/

přeh|edně a výs|edky jsou názorně prezentovány. Diskuse získaných výs|edků a
citace pouŽité |iteratury je také zce|a adekvátní.

K předk|ádané dip|omové práci mám jen něko|ik drobných připomínek a otázek:

1' Názvy enzymů - místo ,,tyrosin hydroxy|asa.. by mě|o být
,,tyrosin hyd roxy|asa.. psáno dohromady.
2. V českém textu byFe mě|a mo|ární koncentrace jednotně označovat
v jednotkách mo|.dm.. a ne ang|osaským M, mM atd., které občas pouŽíváte.
3' V úvodu diskutujete ionizační metodu MALDI a s ní i pouŽívaný ana|yzátor
ToF. Proč u popisu ionizační metody ES| neuvádíte také stručný popis
některé detekční metody nejčastěji pouŽívané s ionizací Es| - např.
kvad ru pó|ového ana|yzátoru. PouŽívala jste kvad ru pó|ovou detekci?
4. Proved|a jste iso|aci enzymů NADPH:cytochrom P450-reduktasy a směsi
cYP 2B1 a2B2' Je vámi popsaná purifikace vůbec první izo|ací těchto
enzymů? Jest|i ne' můŽete výs|edek vaší purifikace (výtěŽek a čistotu)
porovnat s obdobnou purifikací z |iteratury či ko|egů z laboratoře?
5. Co přesně mys|íte pojmem ,,aktivace 14-3-3 působením Mg2+ iontů..' Jak
jste sama ukáza|a 14-3-3 protein váŽe dpTH1R v nepřítomnosti Mg2+.
V přítomnosti 150.10. mo|.dm-" MgC|2 pozorujete inhibici interakce mezi 14-3-
3 a dpTH1R a tím opět zvýšenou tvorbu dimerů 14-3-3 proteinu. Proč tedy
pouŽíváte termín,,aktivace..?

Závěrem konstatuji, Že Kateřina Pešlova ve své dip|omové prácijasně
demonstrova|a schopnost samostatné vědecké činnosti a před|oŽená práce sp|ňuje
všechny poŽadavky k|adené na dip|omovou práci a doporučujiji přijmout k obhajobě.
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