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Posudek oponenta na diplomovou práci Jany Týznové Inhibice purinnukleosidfosforylasy
acyklickými nukleosidfosfonáty
JanaTýznová se ve své diplomové práci zabýva|a purifikací purinnukleosidfosforylasy (PNP) zT.
CCRF-CEM a dalšímvyužitímtohotoen4lmu pro inhibičnístudie.
je
PNP
ýznamným chemoterapeutickým cílem, její inhibice se můžeuplatnit v léčběleukémiíTbuněčného typu a autoimunitních onemocnění. Vzhledem k tomu, že na UOCHB AV ČR byly
připraveny nové potenciální inhibitory PNP, které bylo třeba charakterizovat, ujala se diplomantka
l5'mfoblastoidů

tohoto úkolu.
Práce je sepsána přehledně, cíle jsou jasně stanoveny a experimenty jsou dobře dokumentovány.
Diplomantka zv|ád(a celou řadu experimentálních metod od práce s tkáňoqimi kulturami, přes ruzné
typy chromatografie ažpo enrymovou kinetiku. Některé nezbtlné nástroje si připravovala sama, např.
nosič na afinitní chromatografii nebo radioaktivně znač,enésubstráty PNP. Podařilo se jí získat
dostatečné množství purifikované PNP, aby ji mohla ryúítpro studium inhibičníchvlastností série
patnácti nově připravených acyklic\ých nukleosidfosfonátů. Jejich inhibičníúčinkystudovala nejen
s purifikovanou PNP' ale pokusila se najít i způsob testování inhibitoru přímo na buněčnélinii CCRFCEM. Diplomantka ověřila, že monofosfáty někte{ých acyklických analogů nukloetidů jsou skutečně
účinn;foniinhibitory PNP.

K práci mám následující připomínky a dotazy:

l.

Práce je sepsána přehledným, leč velmi úspomým stylem. Domnívám se' Že čtenář, kteý není

osobně zapojen do studia metabolismu purinů a inhibice příslušných enzry'mů, by u popisu
pár řádek vysvětlujícího komentáře navíc.

jednotliých experimentů uvítal alespoň

2'

Diplomantce se podařilo zjistit' že podjednotky en4mu' ktery získa|a,jsou identické a určila

jejich molekulovou hmotnost. Je škoda' že se nepokusila charakterizovat posttranslační
modiťrkace získanéPNP, ačkoli jejich existenci předpokládá.

3.

Bylo by zajimavé uvést, jakým způsobem byl vybírán ligand pro afinitní chromatografii a jaká
jp jeho interakčníkonstanta s PNP.

Záv&em lze shrnout, že pÍedÝJádaná diplomová práce se týká aktuálního tématu. Diplomantka si
dokáza|a poradit jak s úskalimi experimentální práce, tak s interpretací ýsledků. Na zák|adě těchto
skutečností doporučuji diplomovou práci Jany Týznové k dalšímuřizeni.
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