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Oponentský posudek diplomové práce Barbory Pavlů ,,Klonování, exprese a

charakterizace rekombinantních fragmentů proteinu Ahnak..

Diplomová prácekolegyně Pavlů se zabýváklonovánjm a charakterisací proteinu,

který byl nedávno identifikován jako možný marker tzv. enlargeosomů' nového typu vesikulů

účastnících se nesekreční regulované exocýosy. Kolegyně ve své práci popisuje přípravu

rekombinantní DNA pro C- a N-koncový fragment tohoto proteitru, jejich expresi v E-coli,

pokus o jejich purifikaci a konečně přípravu ftlzních proteinů fragmentu Ahnak se zeleným

fluorescenčním proteinem pÍo studium vnitrobuněčné lokalisace proteinu Ahnak pomocí

fluorescenční mikroskopie.

Práce má84 stran a 87 odkazů na literaturu. Ačkoli se zjevně nepodařilo dosáhnout

všech cílů projektu, které si na začátku autorka zřejmě kladla, autorka dokazuje, Že ve

vynikající laboratoří specialisující se na buněčnou biologii z'vlrádlařadu experimentálních

technik (zejménapřípravu rekombinantní DNA, expresi a ptrrif,rkaci proteinů, SDS

elektroforesy a Western blot, fluorescenční mikroskopie), a své výsledky dokáže kriticky

interpretovat.

K práci mám několik formálních i věcných připomínek.

1/ Methody jsou psány spíše formou návodu neŽ jako nretodická část vědecké

publikace.

2/ Popisy obrázki, zejména SDS elektrofotes, jsou ttcdostatečné a nepřehledné. Popis

musí bý tak podrobný, aby čtenář smyslu obrázku rozuměl i bez prostudování textu. Jako

příklad zamnolté.ie moŽno uvést obr.5.18a s legendou ''Elektroforeoglam (stříbro) a

Western blotting ....,,. Termín ''Stříbro'' je laboratorni hantýrila, autorka má zřejmě na mysli

,,SDS PAGE visualisovaná pomocí stříbrnych iontů... Expet.irnentální detaily mohou bý

uvedeny formou odkazu na přísolušnou kapitolu diplomovó 1lráce, ale k popisu obrázku

zjevně nestaěí formu1ace ''promýí pufry s klesajícím pH..: čtenář potřebuje informaci' jaké

pH odpovídá které ďrázena elektrofoÍeogÍamu. Na tomto obrázku ani na dalších není jasné,

co je negativní a co je positivní kontrola' Proč neni positivní kontrola vidět na WB (obr. 5.18a



;
vpravo)?

3/ Některé formulace Výsledků jsou nejasné nebo přímo matoucí (str. ó6 dole: proě
bylo ''díky ověření identity... proteinu... nutné využívatWestern blottins,'?

4l ČtenáŤi by prospěla (spíše neŽ presentace řady SDS PAGE) přehledná purifikační
tabulka s pouŽitými fragmenty proteinů a metodami purifikac,e.

5/ S diplomatkou jsem probral vyžadovaný formát pro reference a předpo k|ádám, že v
nové versi diplomové práceje uŽ literatura opravena.

Pro diskusi připojuji několik nrímětů a otázek:

- jsou od doby sepsání práce,ní*y další informace o přípaclné úloze
proteinu Ahnak v exocýose nebo biochemii enlargeosomů? ,

- co vedlo autorku k návrhu použítpro expresi ťúzní protern GST? Jsou
nějaké důvody, proč by měl fungovat lépe nez His-tag?
- nebylo by (vzhledem k velikosti proteinu a obtížímpři expresi v E. coli) iépe využít jiný
systém, jako např' expresi v bakulovirech nebo hmyzichSchneiderovych buňkách?

Závěremkonstatuji, že přes některé formální výhrady považvjipředkládanou diplomovou
práci za vyhovující všem nárokům a plně ji doporučuji k obhajobě na katedře biochemie PřF
UK.

Y Praze, 14.9.2006 Juo


