
oPol{ENTSKÝ PoSUDEK DIPLoMovÉ pnÁcp

Název práce: Hodnocení spektrofotometrických metod pro semikvantitativní ana|ýzu
peptidů v proteomice
Autor práce; Bc. Michaela Nováková
Vedoucí práce: PharmDr. Jiří Dresler
oponent: Mgr. Barbora Jankovičová

PředloŽená diplomová práce studentky Michaely Novákové se zabývá srovnáním rtvných
spektrofotometrických metod běŽně používaných pro stanovení koncentrace proteinů a jejich
moŽnostmi využití také pro semikvantitativní ana|ýzu peptidů v proteomických
experimentech.

Diplomová práce je sepsána vrozsahu 92 stran,je členěna standardně na část teoretickou'
experimentální a výsledky spolu s jejich diskusí. Text je doplněn 24 obrázky a 20 tabulkami.
Diplomová práce obsahuje 64 recentních i historických citací, včetně odkazů na rizné
intemetové zdroje, které jsou zpracovány podle citaěních norem.

Teoretická část je zptacovžtna přehledně a věnuje se technikám pouŽívaným při
proteomických studiích a problematice stanovení proteinů a peptidů. Kladně hodnotím rryběr
daného tématu, které je rozhodně v oblasti proteomiky' kdy se často pracuje s peptidovými
fragmenty analyzovaných proteinů, aktuální a zajímavé. V experimentální části je popsána
příprava různých proteinových a peptidových vzorků, metodické postupy čtyř vybraných
technik měření koncentrace vzorků a postup aminokyselinové analýzy, která byla provedena
firmou Watrex. Klíčové v této práci bylo především statistické zpracovéní velkého mnoŽství
získaných dat a jejich vyhodnocení. Zdrojová datajsou přehledně uvedena ve formě příloh a
ve výsledkové a diskusní částijsou pak interpretovány získané závislosti, kteréjsou doloženy
formou grafu.

Práce je napsána stylisticky dobře s malým množstvím překlepů (např. semikantitativní
v nánvu práce, protetiky místo proteomiky na str. 33). V textu by pak pouze mělo bý
sjednoceno používání s/z ve slovech např' organismu/organizmu (str. I4), zápis názvu barviva
Coomassie brilliant blue (str. 23-24), výrazu posttranslační (str. 1S)/postranslační (str. 20) a
dále pak používáni některých výrazů jako hmotová ys. hmotnostní spektrometrie.

K diplomové práci mám několik připomínek a dotazů.
1) Doporučovala bych seřadit seznam použitých zkatek podle abecedy. Některé zktatky

použité vtextu nejsou vysvětleny (např. AQC viz str. 53, HAc viz str. 44). IJ zl<ratky
BCA by měl bý uveden i přesný nÍzev 2,2'-bichinolin-4,4'-dikarboxylová kyselina,
označení kyselina bicinchoninová z. angl. bicinchoninic acid není správné.

2) V teoretické části nesouhlasí od obrázku č. 4 (str. 22) poŤadová čísla v odkazech na
příslušné obtázky, které jsou uvedeny v textu.

3) V experimentální části mi není zcela jasný důvod uvedení různých hodnot koncentrace
v tabulce č. 1 např. u B-caseinu pro štěpení trypsinem byl pouŽit jiný zásobní roztok
tohoto proteinu? Mohla by studentka stručně vysvětlit přípravu těchto vzorků a
především pak uvést z jakých hodnot se dále vycházelo při přípravě jednotlivých
kalibračních roztoků, zda ztěchto experimentálně naměřených popř. na záklaďě
znalosti navážky a použitého objemu pro rozpuštění jednotlivých proteinů?
V popisném textu u tabulek 1-3 bych doporučovala uvést i metodu, která byla pouŽita
pro měření uvedených koncentrací.



4) Dále bych se chtěla zeptat, zdabyly měřeny pro jednotlivé vzorky u pouŽiých technik
i slepé vzorky, pokud ano, zda byly pozorovány nějaké interference, pokud ne,
domnívá se studentka, žeby mělo význam tato měření zaŤadit?

5) V experimentální části je duplicitně uvedeno sloŽení Chamberlainova média (str. 39 a
40). Na str. 40, kde je uvedeno pouŽití jiŽ připraveného kompletního média' není
potřeba složení Znovu uvádět.

6) Kladně hodnotím uvedení jednotlivých pracovních kroků diplomové ptáce ve formě
přehledného schématu (obr. 9), bohuŽel jsou ale některé zahnuté obrázky příliš malá
a nečitelná a je zďe kombinován text v českém a anglickém jazyce, doporuěila bych
sjednotit.

7) Nezdá se mi vhodné oznaěení jednoduché proteiny (např. obr. 10) pro vzorky
proteinů, které nejsou ve směsi, vhodnější by bylo napŤ. označení jednotlivé popř.
čisté proteiny.

8) Podle čeho byly voleny koncentrace vzorků použitých pro stanovení rozptylu
opakovaným měřením, byly to stejné koncentrace plo všechny metody a vzorky,
volily se v rozsahu kalibrace jednotlivých technik?

9) Na str. 59 je vysoká variace v případě hodnocení rozptylu u vzorku myoglobinu
r,ysvětlována vlastní absorbancí proteinu ve viditelné oblasti, která je obecnou
vlastností tohoto proteinu, mohla by opravdu ovlivnit hodnotu rozptylu, bylo by
případně možné i nějaké další vysvětlení?

10)U grafir (obr. 10 * 2I) je osa x oznaěenajako měřená koncentrace' v popisném textu
obrázků je ale uvedeno, že na ose x jsou teoretické hodnoty koncentrace a na ose y pak
hodnoty koncentrací naměřených, prosím o upřesnění.

11)Na str. 60 je uváděno na základě korelace BSA standardu s BSA peptidem ýsostní
postavení BSA mezi spektrometrickými kalibrátory, je toto tvrzení skutečně
opodstatnělé, Ize ho obecně použít pro všechny spektrofotometrické techniky, co
přesně je myšleno označením výsostní postavení? Neměla by být důleŽitá pro tento
kalibrátor spíše korelace BSA s ostatními proteinovými vzorky naznačljící nízkou
protein-proteinovou variabilitu?

12)Na str. 73 je zmíněna velmi dobrá korelace přímek BSA standardu s přímkou peptidu
BSA v případě měření UV metodou' odpovídá toto tvrzeni skutečně grafu na obr.2I?

l3)Jsou v tabulce č. 8, kde jsou shrnuty výsledky aminokyselinové analýzy, uváděny
koncentrace skutečně v pglml (popř. pg/600 p'I, sl'gl200 pl) nebo je to mnoŽství
stanovené v reakčním objemu 20 lp'l použitém na jednu anaIýzu, jak je uvedeno
v kapitole 3.4? Domnívám se, že je proveden nesprávný výpočet v posledním řádku
této tabulky, kde je uvedena Suma V 1 ml, pro přepočet by zde měla b1t použita přímá
úměra, pro BSA by tedy koncentrace byla 116,5 pg/ml a pro insulin pak76 pg/ml. Je
správné tvrzní, Že výsledky analýzy lkázaly velmi nízkou koncentraci v porovnání
s výsledky spektrálních metod, kdyŽ pro analýzu bylo pouŽito dle kap. 3.4 určené
mnoŽství jednotlivých vzorků a to 0,5 mg?

Práce splňuje stanovené cíIe zadání a získané výsledky povaŽuji za přínosné v daném
výzkumu. Z důvodu zmíněných nejasností a nepřesností především ve vyhodnocování dat
ovšem hodnotím tuto práci známkou chvalitebně.
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