
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Dmitry Manakova: 

 

Protein profiling, metabolic enzymes and transmembrane signaling in the heart of 

spontaneously hypertensive SHR-Tg19 rat 

Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu 

spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19Ing.  

 

Dmitry Manakov vypracoval svou disertační práci na katedře fyziologie Přírodovědecké 

fakulty University Karlovy pod vedením doc. RNDr. Jiřího Novotného, DSc. Mgr. Dmitry 

Manakov svou disertační práci zaměřil zejména na protein Cd36. Stanovil si tři hlavní cíle, 

dva směřující k objasnění úlohy tohoto proteinu v srdečních komorách, třetím cílem bylo 

charakterizovat distribuci některých proteinů, spojených s -adrenergní signalizací, 

v membránových raftech.  

Co se týče formální stránky disertační práce: je napsána v anglickém jazyce, a to, pokud 

mohu soudit, angličtinou slušnou. Nalezl jsem pouze několik překlepů, například na straně 37 

„disserted“ místo nejspíše „dissected“. V seznamu zkratek na straně 7 je dvakrát uvedena 

zkratka pro malát dehydrogenázu. V této souvislosti chci zmínit, že seznam zkratek je 

rozsáhlý, možná až příliš. ATP či NAD (mělo by být NAD+) asi každý zná, ale budiž. V textu mě 

spíše trápily zkratky jako MT pro mitochondrie, PM pro plasma membrane či HW pro heart 

weight, které jsem zapomínal a musel je opakovaně hledat. Myslím, že bez těchto zkratek by 

text příliš nenabobtnal a byl by čtivější. Například na straně 27 jsou vedle sebe zmíněny 

modely Brown Norway rat a WKY. Proč ne BNR? Grafické zpracování výsledků je v pořádku, 

grafy jsou přehledné, dostatečně velké a správně popsané. Totéž nelze bohužel říci o 

některých obrázcích v literárním přehledu. Některé by mohly být větší, obrázek 6 je 

rozmazaný a zarmoutil mě obrázek 7. Program DatLab firmy Oroboros produkuje grafy s 

výraznými červenými a modrými linkami a ne ve stupních šedi.  

Je třeba konstatovat, že autor získal celou řadu nových informací a ty jsou součástí dvou 

publikací uveřejněných v zahraničních časopisech.  

Disertační práce je klasicky členěna. Teoretický úvod práce je ucelený přehled zkoumané 

problematiky. Je logicky členěný a seznamuje čtenáře s posledními poznatky na poli 

hypertenze, metabolismu mastných kyselin v srdeční tkáni a významu membránových raftů 

atd. Celý literární přehled působí fundovaným dojmem a dokládá dobrou orientaci autora 

v problematice a zvládnutí teoretických základů.   

Kapitola Materiál a metody představuje rozsáhlý soupis různých metodických přístupů a 

svědčí o snaze pojmout zkoumanou problematiku z mnoha různých úhlů.  

V rozsáhlé výsledkové části pak autor shrnuje přehledně dosažené výsledky. Postrádal 

jsem však zmínku o metodách statistického zpracování dat. 

 



V části Diskuze pak autor rozsáhle a zasvěceně komentuje své výsledky, porovnává je 

s výsledky jiných autorů a na jejich základě vytváří vlastní závěry. 

 

Při čtení práce mě napadla celá řada připomínek či dotazů, uvádím některé z nich: 

1. V práci se píše: „There have been described 11 classes of these receptors ranging A to 

L“. Mně těch písmen vychází 12. 

2. Na straně 23 autor srovnává objem mitochondrií v kardiomyocytech u člověka a 

potkana. Existuje zde závislost na hmotnosti organismu? Má rejsek v kardiomyocytech ještě 

větší objem mitochondrií a slon či vorvaň menší? 

3. Na straně 24: „FABPpm is 43 kDa plasma membrane- and mitochondria-associated 

protein and FABPc is a cytosolic 15 kDa protein.“ Co znamená asociováno s membránou? Co 

určuje konkrétní lokalizaci daného proteinu? 

4. Na straně 30: „Phosphorylated PLB relaxes its inhibition of sarcoplasmic reticulum 

calcium pump (SERCA) which results in an increase of intracellular Ca2+ concentration.“ Je to 

opravdu tak? Co je intracelulární koncentrace? Cytoplasmatická či v lumen 

endoplasmatického retikula? 

5. Jaká je úloha kaveol v buňce? Mají význam „pouze“ v signalizaci a napínání 

cytoplasmatické membrány, nebo se podílejí i na tvorbě váčků? 

6. Pro přípravu membránových raftů jste použil 1% Triton TX-100. Není to příliš vysoká 

koncentrace. Pro permeabilizaci membrán postačí koncentrace 10x nižší. Zkoušeli jste i jiné 

koncentrace a jiné detergenty? 

7. Jaká je pro-apoptotická funkce GAPDH (mimochodem, není v seznamu zkratek). 

8. Mrzelo mě, že v práci, která se z velké části zabývá funkcí mitochondrií v srdečním 

svalu, není zmínka o zdejších mitochondriálních populacích. Pouze na straně 39 se dočteme, 

že pro oxygrafii byla použita subsarkolemální frakce mitochondrií. A co ta intermyofibrilární? 

Je něco známo o tom, jak ta se podílí na studovaných procesech? 

 

Přes uvedené výhrady či připomínky se domnívám, že Mgr. Dmitry Manakov ve své 

disertační práci přináší řadu nových zjištění, které přispějí k hlubšímu pochopení funkce 

proteinu Cd36. Tyto výsledky mají nejspíš i důležitý klinický význam, neboť mohou přispět 

k objasnění příčin vzniku metabolického syndromu, který dnes patří k závažným zdravotním 

problémům. 

Mgr. Dmitry Manakov ve své disertační práci prokázal, že je schopen samostatné 

vědecké práce a doporučuji proto, aby mu na jejím základě byla udělena vědecká hodnost 

PhD. 

 

V Praze, dne 4. 12. 2018 

Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 


