
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Marie Rodinové:  Studium poruch NADH:ubichinon 

oxidoreduktázy u člověka. 

Předkládaná diplomová práce je na první pohled věnována studiu mutací dvou podjednotek 

prvního komplexu mitochondriálního elektron transportního řetězce, NADH dehydrogenázy. 

Domnívám se ale, že její dosah je daleko větší, získané výsledky mohou také přispět 

k dalšímu poznání funkce tohoto komplexu a jeho biogeneze. Tato práce však navíc 

prokazuje, že Komplex I  ovlivňuje i ostatní komplexy oxidační fosforylace, strukturu 

mitochondrií a tím také energetický metabolismus. Velkým přínosem je také použití a 

srovnání buněk pacientů se dvěma principiálně odlišnými mutacemi, jedné u podjednotky 

kódované mitochondriálním genomem a druhé u jaderně kódované podjednotky. 

Literární úvod je přehledně a čtivě napsán, jeho struktura umožňuje čtenáři postupně 

proniknout do problematiky a bez větších obtíží jí porozumět. Svědčí o výborné orientaci 

autorky v problematice a o tom, že sledovala i nejnovější poznatky v oboru. Kapitola 

metodická prokazuje, že studentka zvládla celou řadu moderních metod, které jí umožnily 

získat široké spektrum experimentálních dat. Získaná data jsou přehledně prezentována v 

další kapitole formou atraktivních a ilustrativních obrázků elektronoptických, či získaných 

pomocí fluorescenčního mikroskopu, skenů elektroforéz a názorných grafů. V závěrečné části 

práce pak autorka získané výsledky shrnuje, zasvěceně komentuje a na jejich základě vytváří 

zajímavé hypotézy. 

Diplomová práce je po formální stránce velice pěkně vypravena, obsahuje minimum 

překlepů a nenarazil jsem na žádnou pravopisnou chybu, což v současné době není vždy 

pravidlem. Obrázky i grafy jsou přehledné a jejich velikost je dobře zvolena. Jediný obrázek, u 

kterého musí čtenář více namáhat oči, je schéma oxidační fosforylace (obr 2). Přesto několik 

připomínek k formální stránce diplomové práce mám: 1. Na straně 5 píše autorka o vzniku 

koncentračních a chemických gradientů což je vlastně to samé, nemá na mysli spíše 

gradienty elektrické a chemické? 2. Nevýhodou již zmiňovaného obrázku 2 je to, že byl 

převzat z článku věnovaného vzniku volných radikálů. Méně poučený čtenář potom může 

hloubat nad významem modrých šipek a molekul kyslíku, když navíc označení pro nepárový 

elektron je téměř neviditelné. To samé platí i pro přítomnost dvou dehydrogenáz na 

schématu uvedených, kdy opět bez znalosti kontextu není jasné, proč byly vybrány právě 

tyto. 3. Obrázku 3 by prospělo označení orientace stran mitochondriální membrány, zvlášť 

když je oproti obr. 2 pootočena o 180 stupňů. 4. Autorka při psaní práce zvolila postup, při 

kterém v podstatě zdvojila metodickou část. Některé metody jsou popsány nejen ve 

druhé kapitole, ale také ve výsledkové části, kde jsou součástí komentáře. Domnívám se, že 

tato redundance je zbytečná, zvláště když se někde postupy neshodují, na straně 50 jsou 

buňky fixovány PFA 20 minut, na straně 58 15 minut. 5. Nepříliš povedené mi připadají grafy 

znázorňující polarografická měření. Není označeno, kdy byl přidán glutamát a malát a zdá se 

mi, že šipky označující přidání dalších substrátů a inhibitorů jsou posunuty, k čemuž mohlo 

dojít při finální úpravě grafu. Překvapivá je nepatrná stimulace sukcinátem u kontrol a 

skutečně došlo k tak výrazné stimulaci askorbátem bez TMPD? 6. V seznamu literatury jsem 



nenašel práci Lenaz et al., 2012, která je v diskusi celkem hojně zmiňována, a kterou bych si 

také rád přečetl. Výše uvedené formální nedostatky však nepovažuji za zásadní a podle mého 

názoru nesnižují přínos předkládané diplomové práce. 

K autorce mám ještě několik dotazů, týkajících se problematiky řešené v její diplomové práci: 

1. Autorka cituje práci (Spruijt et al., 2007) jejíž autoři nalezli výrazný rozdíl v obsahu 

mutované mtDNA ve svalu a v krvi (mimochodem, co se v tomto případě rozumí krví). Co je 

důvodem tohoto rozdílu? A domnívá se autorka, že kultivované fibroblasty jsou vhodným 

modelem pro studium mitopatií, když organismus obsahuje velké množství buněčných typů, 

které se liší, mimo jiné, svou energetickou náročností? 

2. Je známo jakým mechanismem vytváří oligomerizace Komplexu V ohyby krist a znamená 

to, že tento komplex se nachází výhradně v ohybech? Může být mitochondriální ATP syntáza 

součásti respirazómů? 

3. Autorka spekuluje, že kumulace mitochondrií do blízkosti jádra ve fibroblastech pacienta 

P2 může souviset s lokalizací zdroje energie replikaci DNA a expresi genů. Existují nějaké 

odhady, jaký podíl ATP u kontrolních fibroblastů tyto procesy spotřebují? A nebude tato 

situace zcela jiná u svalové či nervové tkáně? 

4. V práci byl použit model rotenonem inhibovaného komplexu I pro studium tvorby 

kyslíkových radikálů. Je známo, kde tento inhibitor působí a jaký to má vztah k mutovaným 

podjednotkám? 

5. Pozorovali jste při nativní elektroforéze fibroblastů jednotlivých pacientů tvorbu 

neúplných komplexů I? 

Přes uvedené připomínky považuji diplomovou práci Bc. Marie Rodinové za velice 

hodnotnou, jak pro zkoumání mitochondriálních poruch, tak i pro stále ne zcela objasněné 

principy fungování jednotlivých komplexů oxidační fosforylace. Autorka získala pomocí celé 

řady moderních metod mnoho nových poznatků, které mohou významně napomoci bližšímu 

pochopení mechanismu poruch mitochondriálního energetického metabolismu a to nejen na 

úrovni Komplexu I. Snad svým dílem přispěje i ke zlepšení péče o nositele vrozených poruch 

mitochondriální oxidační fosforylace. 

Předkládaná práce podle mého názoru beze zbytku splňuje všechny požadavky kladené na 

práci diplomovou a doporučuji ji proto jako takovou přijmout. 
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