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,,Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru Foxo4 pro tryptofanová
fluorescenční měření..

Posuzovaná diplomová práce obsahuje 85 stran textu' Textová část se sk|ádá z 10
kapito|, v nichŽ autor postupně pojednává o biochemickém pozadí studovaných
proteinů (transkripční faktor Foxo4 a 14-3-3 protein), cí|ech dip|omové práce,
pouŽitých experimentálních metodách exprese a purifikace proteinů a nakonec
provádí výčet dosaŽených výs|edků a jejich diskusi.

Diplomová práce se zabývá přípravou mutantní verze transkripčního faktoru Foxo4,
která bude nás|edně pouŽita k f|uorescenčním experimentům s cí|em studovat v|iv
vazby 14-3-3 proteinu na strukturu DNA-vazebné domény Foxo4. Foxo4 je
transkripční aktivátor regulující řadu důleŽitých procesů jako je např' apoptosa,
odpověd' na oxidativní stres, nebo regulace metabolismu. Aktivita Foxo4 je
regu|ována fosfory|ací protein kinasou B a vazbou regu|ačního 14-3-3 proteinu a
detailní mechanismus regu|ace je stá|e nejasný'

Dějová |inka dip|omové práce je následující:

,t)Autor proved| něko|ikastupňovou mutagenesi genu transkripčního faktoru Foxo4 a
získa| mutant obsahující pouze dva tryptofanové zbytky v DNA-vazebné doméně.

2) V da|ší etapě provedI expresi tohoto proteinu v prokaryotním expresním systému a
exprimovaný protein purifikovaI pomocí tří různých chromatografických kroků.

4) Autor dá|e proved| expresi a purifikaci zeta isoformy |idského 14-3-3 proteinu.

5) Na závěr autor ukáza|, že jím připravený mutant transkripčního faktoru Foxo4 je
schopen vázat DNA a po fosfory|aci interagovat se 14-3-3 proteinem.

K před|oŽené práci mám nás|edující otázky''

1) Prcič by|y v DNA-vazebné doméně Foxo4 ponechány dva tryptofanové zbytky?
Jeden Trp by byl přece mnohem lepší pro detailní ana|ýzu f|uorescence.

2) Proč by| pro expresi Foxo4 pouŽit systém za|oŽený na p|asmidu pGEX-4T-1 afŮzi
s GST?

3) Pro odštěpení GST z fuzního proteinu jste pouŽi| virovou proteasu TEV. Komerčně
dodávaný p|asmid pGEX-4T-1 však obsahuje štěpné místo pro proteasu thrombin.
MůŽete tento rozdil vysvět|it?

4) Foxo4 protein v průběhu purifikace pod|éha| proteo|ytické degradaci. PouŽíva|jste
inhibitory proteas? Jest|i ano, tak jaké? Jest|i ne, tak proč?



/

Po prostudování dip|omové práce Petra Váchy chci konstatovat, Že jde o práci
kvalitní, ve které autor prokáza|a, Že ovládá řadu experimentá|ních technlk a dokáŽeje vhodně aplikovat. Práce ved|a k získání originá|ních poznatků. Autor proved|
komplikovanou mutagenesi genu Foxo4 a úspěšně exprimoval a purífikova| dva
rekombinantní proteiny. Práce působí kompaktním dojmem' kvaiita formá|ního
zpracování je ve|mi vysoká. Musím také ocenit vysokou kvalitu někteých obrázků,
které ve|mi názorně vysvětlují pouŽité metodiky a principy. V práci se s.ice vyskytuje
pár neobratných formu|ací a na některých místech příliš detailnrcn vysvět|eni, aie iy
nijak nesniŽují kvalitu práce. Domnívám se proto, Že dip|omová práóe Petra Váchý
více neŽ sp|ňuje všechny předpok|ady k|adené na práci tohoto typu a proto ji p|n!
doporučuji k obhajobě.
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