
Posudek dip1omové práce Lucie Pavlátové: Vliv kademnatých iontů na fotosyntetický aparát

wšších rostlin.

Předkládaná diplomová práce byla vypracována na katedře biochemie PřfUK v laboratoři dr.

Kučery. Náplní práce je především studium in vitro účinku iontů kadmia na fotochemické

aktivity a složení thylakoidnich membrán izolovaných ze špenátu. Tďo studie navazuje na

qizkum laboratoře prof Sofrovg kde byly zkoumány podobné účinky na fotosyntetický

aparát sinic i vyšších rostlin.

V úvodu je podrobně popsáno složení, organizace a fungování fotosyntetického

aparátu vyšších rostlin. Jelikož fotosyntéza představuje pro rostlinu životně důležitý děj'

studium ovlivěni fotosyntetického aparátu tedy jistě zasluhuje naši pozornost. Následuje

shrnutí známých toxických účinku těžkých kovu na i nejďůležitějši obranný systém rostlin

proti těžkýrn kovům, fýochelatiny. V seznamu zkratek postrádám MES, kteqý je důležitou

složkou anačné části pokusů, i když je potom uveden \ř seznamu chemikalií; u NADPH má

byt uvedeno' že je to nukleotid redukovaný. Kapitola metody zahrnuje vyčerpávající popis

všech použitých experimentálních postupů s náeornými tabulkami udávajícími složení

použitých roztoků. optimďizace metody elektroforetického dělení pigmentoproteinových

komplexů za natirmích podminek byla jednim z cílů práce. Pro určeni fotochemických aktivit

fotosystému 2 byly použity fotochemická a v části pokusů i polarograÍická metoda. Postrádám

zde zmínku o tom" jak byl přidáván CdCl2 při měření okamžitého účinku na aktivity.

Kapitola vysledky je rozdělena na tři části, první obsahuje ovlivněni aktivity PS 2

izolovaných thylakoidů po půlhodinové inkubaci i okamžity účinek Cd2*. Podobně jako u

sinic, také u špenátu je aktivita PS 2 za nízkých koncentrací stimulována a k inhibici dochazí

až za vyšších koncentrací' To bylo pozorovárro i v přítomnosti umělého donoru BPC.

Druhá část popisuje vzájemné interakce kademnatýctr iontů se složkami média. Při

hledání účinku kademnatých iontů in vitro si autorka dďa za cil zjistit interakci mezi pufrem

a CdClz, což zjišťovala pomocí změn v absorpčních spekt.rech. V grafu 3'2, kte{ý představuje

absorpční spekra ďrzných koncentrací CďClz se zdá, že hodnota absorbance je dosi velká a

můŽe dosahovat citlivosti spektrofotometru, ziúeži ovšem na parametrech přístroje. Takovéto

studie o interakcich v médiu pravděpodobně nebyly provedeny, týo otázky si qýzkumníci

nekladou. Přestože,in vivo interakce kademnatých iontů s celou rostlinou probíhá podstatně

složitěji, in vitro studie přímého působeni CďCt2 na izolované thylakoidy jistě má své

opodstatnění. Ani v případě pokusů s celými rostlinami nevíme, v jaké forrrrě a hlavně v jaké



konečné koncentraci rrakonec Cdz* působí uvnitř chlcrroplastu. Třetí dil ýsledk.u se zabývá

elektrofcrreticlimi separacemi thylakoidních membrán.

Poslední kapitola Diskuse je poměrně stručná" její velká část je věnována možným

interakcím CdCl2 se složkami media. Shrnuje a vhodně interpretuje získané výsledky a

porovnává je s daty zjištěnými v jiných laboratořích. Z toho i ze seznamu literatrrry (54

položek) je patrné' že autorka zvládla zpracoÝ?t patřičné rnnožství literárních údajů včetně

vlastnich dat ziskaných experimentálně. Práce je vypracována pečlivě" nalezla jsem jen málo

překlepů nebo nepřesností, obsahuje celkem 2o obréuktl. 14 graffr a 21 tabulek.

Mám několik dotazů a připominek. PřestoŽe v textu je rrěkolikrát (str. 64) zmínka o

prrikaznosti změn, není v textu uvedeno, jak byla tato průkaznost testoviína?

Jakým způsobem byla porormávána vhodnost použitých teneidů (dodecyl-B-D-maltosid'

oktyl- B-D-glukopyranosid, n-dodecyl- B-D-maltosid)?

Na str. 64 je uvedeno, že aktivita při působeni Cdz" v koncentraci 0,05 mM vzrostla o 0,07

Yo, v tabulce 3.10" na kterou se autorka cdvo|áva' je však zrněna 22,6 Ya, pokud srovnáváme

s přís|ušnou kontrolou. Podobné neshody jsem našIa i pro koncentrace Cd2* 0,0ó a 3 mM i

jinde.

Postrádám pororrnání a diskusi rozdílů v ovlivnění aktivit PS 2 měřených s umělým donorem

a bez něj.

Závěrem lze shrnout, že autorka předloženou diplomovou prací prakázala, že zvládla

řadu metod, vyhodnocení výsledků vlastnich pokusů" jejich porovnání s qýsledky jiných

autorů a vyvození závěrŮ. Diplomová práce Lucie Pavlátové splňuje podmínkv pro přijetí

k obhajobě a doporučuji, aby po ůspěšném obhájení byla její autorce udělena hodnost

Maeistr.
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