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Oponentský posudek doktorské disertační práce RNDr. Markéty Vaňkové  
 

 

 

Variabilita lidské mitochondriální DNA 
v české populaci 

 

 

 

 RNDr. Markéta Vaňková předkládá doktorskou disertační  práci, která je 

výsledkem jejího dlouholetého, cíleného bádání v oblasti problematiky vztahu  

mitochondriální DNA k inzulínové rezistenci, diabetu 2. typu. Vlastní práce je  

přehledně členěna do 8 základních kapitol (Úvod, Lidský mitochondriální genom, 

Genetický kód, Genetika mitochondrií, mitochondriální onemocnění, Cíle práce, 

Závěr, Přílohy).  

 Hlavním, jednotlivé celky propojujícím tématem, je problematika variability 

hypervariabilního regionu II v české populaci a problematiky mitochindriálních mutací 

resp. polymorfismu ve vztahu diabetu 2. typu, antropometrických parametrů pacientů 

s diabetem, její projekce do oblasti jednotlivých metabolických cest a nálezů s 

následnými konsekvencemi ve vztahu k problematice z epidemiologického hlediska k 

tak závažné problematice jako je metabolický syndrom popřípadě diabetes mellitus 2. 

typu. 

 

 V úvodu své práce RNDr. Markéta Vaňková jasně, stručně a fundovaně 

podává přehled současného stavu poznání v oblasti mitochondriálního geonomu, 

genetického kódu mitochondrií a mitochondriálních onemocnění.  

 

 Základní cíle předkládané práce se dají shrnout do následujících bodů: 

1. identifikace polymorfních míst, zhodnocení frekvence v české populaci 

2. zjištění prevalence mitochondriální mutace A3243G v běžné populaci 

diabetiků 2. typu a v populaci textačních diabetiček v České republice 

3. analýza genetických faktorů, které by se mohly podílet na vzniku diabetu 2. 

typu 

 

  

 Vyšetřované soubory jsou tvořeny zdravými jedinci, nemocnými s diabetes 

mellitus 2. typu v různém stádiu vývoje nemoci, pacientky s gestačním diabetem. 

 

 Nejdůležitější závěry, vyplývající z práce, lze shrnout takto: 
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- sekvence hypervariabilního úseku v kontrolní oblasti D – kličky má vysokou 

variabilitu 

- nebyla potvrzena významná asociace varianty C s parametry inzulínové 

rezistence, sekrece či diagnózou diabetu 2. typu obecně 

- Mutace A3243G nebyla nalezena ani u jednoho pacienta s diabetem 2. typu 

nebo pacientky s textačním diabetem 

- další výsledky jsou uvedeny v práci v souhrnných tabulkách 

- jako další pozitivní výsledek je nutno hodnotit zavedení nové metody detekce 

a stanovení heteroplazie mutace A3243G 

 

 Celá práce je zpracována přehledně, s respektováním logických návazností 

jednotlivých studovaných problémů, velice dobře dokumentována stran metodiky, 

získaných výsledků a kvalitní diskuze. Co se týče vlastní diskuze, vždy ukazuje velice 

široké teoretické znalosti autorky a velmi dobrou fundovanost v dané problematice. 

Rozsah citované literatury je, dle mého soudu, naprosto dostatečný, opírá se o 

stěžejní díla týkající se dané problematiky.  

 Závěry jednotlivých prací jsou střízlivé, nepřekračují nikde pole vymezené 

získanými výsledky. Taktéž soudím, že uvedené závěry jsou plně v kontextu 

současného poznání této problematiky. 

 

 K celé práci nemám zásadní připomínky, pouze bych položil několik 

doplňujících otázek: 

 1. na straně 66 v tabulce 10 je vynechána desetinná čárka což vedlo 

k nerealistickému výsledku průměrného věku souboru 

 2. mohla by autorka specifikovat závislost kvantity produkce energie 

v mitochondriích podle dosažitelného substrátu? Podle textu na straně 34 lze soudit, 

že substráty regulují výstupní množství produkované energie. Jaká je regulace 

cestou spotřeby ATP resp. potřeby buňky? 

 3. mohla by autorka vyjádřit svůj názor na vliv potenciálně vysoké genetické 

heterogenity české populace na výsledky její práce (mám na mysli nesoulad 

s literárně udávanými výsledky) 
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Závěr 

 

 

 Předkládaná práce je metodicky náročná, zaobírá se aktuálními tématy široké 

problematiky vztahu genetiky mitochondriálního geonomu k metabolickému 

syndromu resp. diabetu 2. typu, které zpracovává podle zásad kvalitní vědecké 

práce. Prokazuje neobyčejnou píli a hluboké znalosti autorky, stejně jako potvrzuje 

její schopnost  zvládnout na vysoké úrovni i poměrně sofistikované a v praxi nelehce 

realizovatelné z hlediska organizačního metody a postupy. Grafické i statistické 

zpracování je velmi kvalitní. 

 
 Předkládaná habilitační práce RNDr. Markéta Vaňková „Variabilita lidské 
mitochondriální DNA v české populaci“ splňuje veškeré náležitosti vysoce 
kvalitní, široce pojaté a velmi dobře dokumentované doktorské disertační 
práce. 

 

 

       

 
Praha, 18. 9. 2006    Zpracoval: doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc., 
      Přednosta interní kliniky UK 2. LF a FNM 
       


