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Barbora Pavlů pracovala v laboratoři buněčnéimunologie od roku 2003 a podílela se
na několika projektech. Pro diplomovou práci bylo zvoleno téma charakterizace proteinu
Ahnak jako markeru enlargeosomťl, nebot,zahrnrrje více metodických přístupů amlůžetak by't
předpokladem získání solidního experimentálního základu pro budoucí vědeckou práci.
V našílaboratoři se zabýváme clrarakterizací vesikulárního transpor1u spojeného s dynamikou
plasmatické rnembrány. Jedním ze zcela recentních kontroverzních témat je hypotetická (a
některými pracemi poměrně dobře dokumentovaná) alternativni dráha reparace a zvětšování
plazmatické membrány spojerrá se zvýšením intracelulární koncentrace vápenatých iontů.
Nově postulované membránové organely zvané enlargeosomy by mohly být v celé řadě
buněčných typů alternativou k poměrně dobře charakterizované exocytujícímendosomům a
lysosomům.
BohuŽei existrrje jediná (opět kontroverzní) markerová rnolekula těchto organel - a to
protein Alrlrak - jeden z největšíclr známých proteinů, jehoŽ funkce je poměrně málo
prozkoumaná a literatula na dané téma je značně nekonzisterrtní a rozporuplná. Zdá Se, Že
jedrrím z důvodůpro těŽko srovnatelné literární údaje je vyuŽívánípro detekci lokalizace
l'buňce, koimtrnoiprecipitace atd. protilátek se skříŽenorr reaktivitou k jiným rnolekulám
obsalrtrjícím obdobné repetitivní sekvence.
Barbora Pavlů dostala za úkol zaklonovat reprezentativní domény Ahnaku do
expresních vektorů a pokusit se o purifikaci příslušníchÍiagmentůs cílem provést imunizaci
laboratorní myši a získat kvalitní vysokoafinní protilátky. Takto získanérekombinantní
proteir-ry plánujeme využítpro testování sér pacientů s autoimunními chorobami, nebot'
Ahnak je v literatuře doloŽen jako zajimavý autoantigen. Barboře se podařilo zaklonovat N- a
C- koncové domény. ty produkovat, pokus o purifikaci byl jen částečněúspěšný.Dalším
cílem bylo připravit vektor nesoucí inforrnaci pro fragmenty proteinu Ahnak připojené
k zelenému flouorescenčnímuproteinu vlrodný pro transfekci lidských buněčných linií.
Pomocí tohoto přístrrpu se chceme pokusit o přípravu modelu pro studium enlargeosomů in
vlvo, který by nebyl závis|ý na vyuzití potenciálně skříŽeně reagujícíchprotilátek. Pro C- a Nkoncové fragrrrerrty byla tato snaha ťrspěšná, zjištěná lokalizace je odlišná od protilátky
pouŽívanépro detekci enlargeosomů a částečnětyto výsledky zrelativizova|y Ahnak jako
narker enlargeosomťt - samozřejnrě s olrledem na pouŽité konstrukty pokrývajícípouze
malou část více neŽ 700 kDa molekuly.
V našílaboratoři Se Barbora Pavlťr u\<ázala bÍ zručnou a samostatnou
experimentátorkou. Myslím, že poměrně dobře zvládla zák|ady bioinformatických techrrik,
metody rekombinantní DNA, přípravy a purifikace rekombinantních proteinů, ptáce
s tkáriovýnri kulturami, jejich transÍ.ekce, selekce a kultivace' v neposlední řadě téŽ pŤípravu
fluorescenčních preparátů a jejich ana|ýztl ponrocí fluorescenčníhomikroskopu'
Přesto, Že se nepodařilo splnit všechny cíle práce (rrepodařilo se zaklonovat fragment
kódující repetitivní oblast molekuiy Ahnak, dopurifikovat rekombinatní proteíny a prokázat
jejich reaktivitu s arrtoprotilátkami) ji hodnotím jako výbornou. Barbora Pavlů bělrem pobytu
v našílaboratoři prokázala své dobré osobní předpoklady pro vědeckou práci - pečlivost'

Myslím si, Že jeji práce vyhovuje poŽadavkům kladeným na
diplomovou prácí na Katedře biochemie a doporučuji ji k obhajobě. Cíle, které se v ní
nepodařilo splnit budou součástíBarbořiny práce během PGS studia, doufáme, Že se nám
podaří přispět k charakterizaci enlargeosomů při niž budou během diplomové ptáce
připravené konstrukty a reagencie cennou pomůckou. Vzhledem k výborné zkušenosti s
laboratorní prácí dilomantky a znalosti všech obtíží,které ji při ní prováze|y navrhuji
Samostatnost, inteligenci.

hodnocení výborně.
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