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Posudek školitele na diplomovou práci „Analýza podjednotkového složení a funkce 
mitochondriální FoF1 ATP syntázy u modelů deficience strukturních podjednotek“, 
kterou vypracovala Bc. Iuliia Efimova: 

Diplomová práce, kterou Bc. Iuliia Efimova vypracovala na  Oddělení bioenergetiky FgÚ AV 
ČR představuje samostatný projekt v rámci jednoho z hlavních výzkumných témat oddělení, 
tedy biogeneze a patofyziologie mitochondriální ATP syntázy. Hlavním úkolem studentky 
bylo charakterizovat buněčný model klonů s různou mírou utišení exprese podjednotek 
centrálního stonku ATP syntázy a dále adaptovat techniku afinitní purifikace ATP syntázy 
pomocí IF1 faktoru pro použití na různých modelech defektu tohoto enzymu. Iuliia Efimova 
začala na tématu pracovat už v rámci bakalářského studia, kdy rychle naskočila do rozjetého 
vlaku studia funkce podjednotek centrálního stonku mitochondriální ATP syntázy. V tomto 
projektu dokázala charakterizovat reziduální množství podjednotek i sestaveného enzymu 
u klonů s různou mírou utišení některé z podjednotek γ, δ nebo ε, tvořících centrální stonek 
a dále biochemicky charakterizovat klon s nejnižším obsahem ATP syntázy. Zásadní pak byl 
její projekt studia viability studovaných klonů, který ukázal na existenci funkčního prahu na 
úrovni 50% reziduálního obsahu ATP syntázy, pod kterým se již projevuje patologické 
působení defektu. Spolu s prací jiných členů oddělení, kteří se zaměřili na charakterizaci 
obdobných prahových efektů na úrovni respirace, intenzity glykolýzy a produkce ROS, jsou 
nyní tyto výsledky součástí publikace, která je v recenzním řízení v BBA Bioenergetics (H. 
Nuskova, J.  Kovalcikova, I. Efimova, A. Pecinova, P. Pecina, J. Houstek, T. Mracek: 
Biochemical thresholds for pathological presentation of ATP synthase deficiencies). 

Výrazně větší oříšek představovala následná snaha o zavedení metodiky purifikace nativní 
ATP syntázy pomocí reverzibilní vazby inhibičního faktoru IF1. Pro tento projekt bylo 
potřeba v laboratoři zavést řadu nových přístupů, včetně rekombinantní exprese a následné 
purifikace proteinů a FPLC purifikace.  V tomto případě se jednalo o výhradní projekt Bc. 
Efimove a veškeré prezentované kroky, včetně finálního úspěšného ověření tohoto 
purifikačního přístupu v naší laboratoři jsou tak výsledkem její velké píle. Zatímco 
v předložené práci se mohou jevit pouze jako metodické cvičení, věřím, že následná aplikace 
tohoto přístupu pomůže charakterizovat podjednotkové složení asemblačních 
intermediátů, které pozorujeme u řady studovaných modelů biogeneze ATP syntázy.  

 Svou prací Bc. Iuliia Efimova významně přispěla k objasnění funkčních thresholdů 
pro patologickou prezentaci defektů ATP syntázy a zároveň zavedla nový postup 
purifikace tohoto enzymu do metodického portfolia oddělení. Její diplomovou práci 
doporučuji pro získání magisterského titulu. 
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