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Hľadáme motivovaných študentov, ktorí by sa pripojili k nášmu biofyzikálnemu tímu
skúmajúcemu molekulárne mechanizmy amyloidnej agregácie, ktorá súvisí s
neliečiteľnými ochoreniami akými sú Alzheimerova choroba, diabetes II. typu či
systémové amyloidózy.
KONTAKT:
E-mail: gazova@saske.sk

VIAC INFO ↓
https://www.researchgate.net/lab/Zuzana-Gazova-Lab

AMYLOIDNÁ AGREGÁCIA PROTEÍNOV
NATÍVNE PROTEÍNY
rozdielna
sekvencia aminokyselín
štruktúra
funkcia

AMYLOIDNÉ AGREGÁTY
amyloidné fibrily

Xiao et al., Nat Struct Mol Biol, 2015

SPOJENIE S OCHORENIAMI

FYZIOLOGICKÁ FUNKCIA

> 50 rôznych nevyliečiteľných ľudských amyloidných ochorení

> 40 fyziologických amyloidných proteínov

Alzheimerova choroba (AD) – Aβ peptid, tau

Diabetes mellitus – amylin

PROTEÍNY KTORÉ SKÚMAME
GLOBULÁRNE PROTEÍNY – usporiadaná 3D štruktúra

INZULÍN (ľudský, hovädzí)

LYZOZÝM (ľudský, slepačí)

α- LAKTALBUMÍN (hovädzí)

1 µm

• regulácia metabolizmu uhľovodíkov a tukov
• injekčne lokalizovaná amyloidóza pri liečbe
cukrovky

• hydrolýza bunkových stien
• dedičná systémová lyzozýmová amyloidóza

• regulácia úrovne laktózy v mlieku
• modelový proteín

PRIRODZENE ROZBALENÉ PROTEÍNY – bez usporiadanej 3D štruktúry

Aβ40/42 PEPTID (ľudský)

• aktivácia kináz, transkripčný faktor, ochrana pred
oxidatívnym stresom, regulácia cholesterolu
• Alzheimerova choroba

TAU (ľudský)

• stabilizácia mikrotubulov – axonálny transport v neurónoch
• Alzheimerova choroba, tauopatie

PhD. témy pre akademický rok 2022/2023
Téma I: Modulácia amyloidnej agregácie proteínov – objasnenie molekulárnych mechanizmov tvorby amyloidov a ich inhibície
Školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
Konzultant – špecialista: RNDr. Andrea Antošová, PhD.
Štúdium mechanizmov tvorby a inhibície amyloidnej agregácie globulárnych proteínov prostredníctvom jej modulácie pomocou rôznych
látok (anorganické a organické molekuly, biomolekuly, nanočastice).
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Spektrálne a mikroskopické techniky:
→ charakterizácia anti-amyloidných vlastností
→ určenie vzťahu medzi štruktúrou a účinkom
→ sledovanie cytotoxicity
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Téma II: Nesprávne zbaľovanie proteínov pri amyloidných ochoreniach, a ich prevencia/terapia
Školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
Konzultant – špecialista: RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.
Štúdium amyloidnej agregácie prirodzene rozbalených a globulárnych proteínov, ktorá súvisí s Alzheimerovou chorobou, diabetom a
lyzozýmovou amyloidózou a hľadanie interakčných partnerov, ktoré by mali potenciál zabrániť vzniku týchto ochorení, resp. ich liečiť.
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Téma III : Stabilita a agregácia proteínov v prostredí biokompatibilných organických solventov
Školiteľka: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
Štúdium vplyvu špeciálnych solventov - iónových kvapalín a hlboko eutektických zmesí - na stabilitu, kinetiku amyloidnej agregácie a
morfológiu amyloidných fibríl rôznych proteínov.

identifikácia podmienok modulujúcich kinetiku a morfológiu fibríl: vplyv kosolventov
Iónové kvapaliny a eutektické zmesy
špeciálne organické solventy s nastaviteľným chemickým
zložením a fyzikálno-chemickými vlastnosťami




hydrofobicita
nábojová hustota
polarita

obrázky fibríl s rôznou morfológiou z atómového silového mikroskopu

Spektrálne, kalorimetrické a mikroskopické techniky:
určiť vzťah medzi fyzikálno-chemickými parametrami solventov
a ich schopnosťou:

→ stabilizovať/destabilizovať štruktúru proteínov
→ inhibovať/urýchľovať tvorbu amyloidných fibríl

Pochopiť mechanizmus inhibície/indukcie tvorby fibríl
identifikovať látky schopné indukovať tvorbu
morfologicky odlišných fibríl pre potenciálne využitie
ako nanomateriálov

LABORATÓRIUM STABILITY A KONFORMÁCIE BIOMAKROMOLEKÚL
CD spektropolarimeter

FT-IR spektrometer s mikroskopom

Jasco J-815

NXR FT-Raman

Multifunkčný platničkový reader
Synergy MX BioTek

ClarioStar, BMG

Diferenciálny skenujúci kalorimeter

Izotermálny titračný kalorimeter

Povrchová plazmónová rezonancia

MicroCal – VP – DSC

MicroCal ITC 200

SPR – Navi 220 A

Bunkové laboratórium
Laboratórium mikroskopie atomárnych síl
NTegra, MD-NDT
Veeco di Innova, Bruker AXS

