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Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo zjistit, zda s odstupem 10 let 
nalezneme v druhém hypervariabilním úseku mtDNA stejného jedince nějaké 
rozdíly. Za tímto účelem byly použity vzorky pupečníkové krve a slin dětí zhruba 10 
let po porodu. Vyhodnocený materiál představoval 245 dvojic dárců (tedy logicky 
490 sekvencí) ze dvou měst České republiky – Teplic a Prachatic. Studie si vytyčila i 
vedlejší cíle, a sice posoudit vliv životního prostředí na vznik mutací a celkové 
zhodnocení variability souboru. 

Zadání této studie představuje bezesporu jednu z esenciálních otázek genetiky 
mtDNA. Práci lze považovat za originální studii s několika významnými poznatky, 
především stran mutace 73, která je v některých starších publikacích (a několika 
internetových zdrojích) považována za jednu z definujících mutací haploskupiny R0; 
přičemž u JT jde o reverzi k výchozímu stavu A. Je třeba doplnit, že fylogenetickou 
stabilitu pozice 73 zpochybnila práce Brandstätter et al. 2008; BMC Evolutionary 
Biology 2008, 8:191). Jak autorka diplomové práce správně uvádí, na základě 
informace z HVS-II nelze vyvozovat závěry o fylogenetické klasifikaci; citované studie 
Malyarchuka s klasifikovanými haplotypy vycházejí z variant celé kontrolní oblasti 
(pozor Malyarchuk et al. 2008 nikoli 2007 a Roma s velkým er). Ostatní zjištěné 
změny, především délkové heteroplasmie, nemají v evoluční fylogenezi mtDNA 
podstatnější význam. Jako oponent se dále zaměřím na některé nedostatky 
předložené studie. Ač je nepovažuji za zásadní, nelze je zcela přehlédnout.  

V úvodu mi chybí pojednání o tom, z jakého ontogenetického základu vzniká 
pupečníková krev a jaké buňky se v ní nacházejí. V materiálu je uvedena věta DNA 
vyizolovaná z pupečníkové krve matek, takže čtenář může předpokládat, že se jedná 
o tkáň matky a nikoli dítěte, čímž by byl zpochybněn samotný název celé studie. 
Úvodní text by si upřímně řečeno zasluhoval poněkud větší pozornosti, je na 
mnohých místech těžkopádný, nehledě na řadu nejasných až zavádějících tvrzení – 
např. str. 11 převážná část molekuly mitochondriálního genomu je tvořena kódující 
oblastí, mtDNA tedy neobsahuje žádné introny, tzn. že kdyby byla kódující oblast 
zastoupena jen v menší míře, mtDNA by introny už obsahovala? Není absence 
intronů dokladem spíše něčeho jiného? Na str. 16 mě trochu zarazil pojem 
patogenní mtDNA mělo by se asi spíše hovořit o škodlivých mutacích, termínu 
patogen (choroboplodný zárodek) je používaný v epidemiologii … a dále to, že efekt 
hrdla láhve způsobuje přenesení malého počtu molekul mtDNA z matky na 
potomka – není tomu z genetického hlediska právě naopak? Celý úvodní popis je 
patrně založen na starších poznatcích, vždyť nejmladší publikace je z roku 2006 (a 
navíc špatně citovaná; autorem textu včetně obrázků je Chinnery nikoli Bandelt).  
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Materiál a Metody – Za materiál v genetických publikacích jsou považovány vzorky, 
které vyhodnocujeme a nikoli seznam chemikálií, jež by měl být zařazen v příloze. 
Uvedený vzorec genetické diverzity, lze ztotožnit ze vzorcem genové diverzity, který 
do literatury uvedl už Nei 1987 nikoli Tajima 1989 (to je v podstatě chybou i 
citované práce Stoneking et al. 1991, z níž autorka nejspíše vycházela); také vzorec 
pravděpodobnosti shody haplotypů jsem v citované práci Tajima 1989 nenašel; 
Tajimova studie se ostatně zabývá vztahem počtu segregujících míst a průměrného 
počtu nukleotidových rozdílů při párovém srovnání DNA sekvencí. Doporučoval 
bych se držet spíše manuálu volně dostupného softwaru Arlequin (Excoffier et al. 
2005; Evolutionary Bioinformatics Online 1:47-50), s nímž pracuje drtivá většina 
populačních genetiků při práci mtDNA sekvencemi.  

Výsledky – jsou zde zahrnuty i některé postupy, jejichž popis bych očekával spíše 
v metodách. Nalezené rozdíly mezi sekvencí z krve a slin jsou popsány v tabulce, ale 
bylo by asi vhodnější u těchto šesti případů ukázat chromatogram; heteroplasmie 
na pozici 242 je zobrazena až v diskuzi a to v poměrně krátkém úseku. Je uvedeno, 
že v případě nalezených rozdílů byl znovu sekvenován vzorek slin a v případě shody 
zpětně zařazen mezi shodné případy. Proč nebyly znovu sekvenovány i vzorky 
z pupečníkové krve? Ověřil by se tak případ heteroplasmie. Můžete uvézt také kolik 
případů nestejných HVS-II srovnání jste vyřadila na základě absence identity STR 
polymorfismů? Čím to mohlo být způsobeno?   

Diskuze – je uvedena mutační rychlost molekuly mtDNA bez odkazu na zdroj. Rád 
bych upozornil na práci Soares et al. 2009, Am J Hum Genet, 84, 740–759, která 
uvádí rychlosti pro jednotlivé úseky této molekuly. Na vliv životního prostředí je 
myslím velmi těžké usuzovat z dostupných dat. Pouhá informace o tom, že jedny 
vzorky byly odebrány v Teplicích a druhé v Prachaticích dle mého názoru 
nepostačuje k formulaci validní hypotézy. Vyhodnocení variability u celého souboru 
je pro danou studii (vedlejší cíl) ještě postačující. Při popisu výsledků jsou ale 
použity dosti krkolomné výrazy např. nejfrekventněji zastoupené záměny str. 53  

 

Výše uvedené připomínky jsou povahy mírně závažné, práci jako celek doporučuji 
k obhajobě.  

 

Otázky (viz předchozí text) 
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