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Disertační práce se zabývá vývojem metodik pro hodnocení kvality a kvantity 

mitochondriální DNA a jejích nativních komplexů s proteiny - nukleoidy. Je zaměřena na 

vizualizaci mitochondriálních nukleových kyselin pomocí in situ a in vivo hybridizace, dále 

vztahem mezi kvalitou mitochondriální buněčné sítě a mitochondriálních nukleoidů, a také 

kvantifikací kopií mitochondriální DNA (mtDNA) v buněčných liniích a na zvířecím modelu 

spontánně diabetických potkanů kmene Goto – Kakizaki. 

Formálně je práce systematicky členěna do literárního přehledu, cílů projektu, metodiky, 

synopse výsledků jednotlivých publikací, diskuse a závěrů, celkem čítá 112 stránek, nechybí 

seznam zkratek a výčet publikačních výstupů. Práce je sestavena ze čtyř publikací 

v impaktovaných časopisech, přičemž u dvou je kandidát prvním autorem.  

Literární přehled in extenso pojednává problematiku mitochondriální struktury a funkce, 

zejména ve vztahu k oxidativní fosforylaci, bioenergetice i dynamice mitochondriálních sítí. 

Dále autor v přehledné části přináší detailní informaci o struktuře nukleoidů, vztahu mtDNA a 

dalších proteinů (TFAM, SSBP1, TWINKLE, mtDNA polymerázy γ, RNA polymerázy etc.) 

s důrazem na jejich vzájemné strukturální, ale zejména funkční propojení. Objasňuje vliv 

těchto molekulárních vazeb na kvalitu a počet kopií mtDNA, její replikaci a translaci s jejich 

potenciálním vlivem na mitochondriální metabolické procesy. Z hlediska patofyziologického 

pak nastiňuje vztah fúze a rozpadu mitochondriální sítě s důrazem na vliv buněčné 

bioenergetiky, mitochondriální oxidační stres s následným poškozením mtDNA. Jako logické 

vyústění těchto procesů je pak pojednáno o mitochondriální autofagii (mitofagii) za 

fyziologických i patofyziologických modelových stavů, ve zdraví a nemoci (např. s odkazem 

na Parkinsonovu chorobu). V klinické části sumarizuje známé mitochondriální dědičné 

metabolické poruchy, ať už způsobené mutací v mitochondriálním či nukleárním genomu.  

Mezi základní cíle předkládané práce patří vyvinutí technik pro hybridizaci mitochondriální 

RNA a DNA na fixovaných a živých buňkách, stanovení reprodukovatelné simultánní 

vizualizace mitochondriální sítě a mtDNA nukleoidů, sledování prostorové distribuce mtDNA 

nukleoidů v mitochondriální síti, sledování morfologických změn spojených s fúzováním a 

rozpadáním mitochondriálních sítí a zhodnocení kvantity mtDNA na experimentálním modelu 

diabetu 2. typu spojeného s mitochondriální dysfunkcí. 

Ze sekce metodické je zřejmé, že autor využil ke své práci všechny potřebné základní 

molekulárně biologické zobrazovací techniky dostupné na jeho pracovišti. Ze zvládnutých 

postupů je zřejmé, že se plně orientuje v práci moderního experimentálního pracoviště. 

Metodické příspěvky autora jsou vyjmenovány vždy na konci každé výsledkové sekce. 



Mezi výsledky lze jako první pozitivně zhodnotit zavedení technik pro vizualizaci 

mitochondriální RNA. Byla sledována její distribuce a zhodnocen potenciál zavedené 

techniky pro pozorování replikačních a transkripčních stavů mtDNA. Dále byla zavedena 

metodika importu nukleových kyselin do mitochondrie a jejich následná hybridizace 

s mitochondriální RNA a DNA. Tyto hybridizační techniky mají potenciál pro využití 

v diagnostice poruch mitochondriální DNA i v základním výzkumu dynamiky 

mitochondriálního genetického aparátu. V další publikaci autor pokračoval v zavádění a 

zdokonalování potřebných vizualizačních metod pro pozorování nukleoidů v nativních i 

fixovaných buňkách pomocí DNA barviv, imunofluorescence i fluorescenčních proteinů. Byla 

sledována redistribuce mtDNA nukleoidů v rámci mitochondriální sítě za patologických stavů 

navozených mitochondriálním odpřažením (FCCP), inhibicí mitochondriálního komplexu I 

(rotenon) či rozpadem mitochondriálních sítí způsobených valinomycinem a nigericinem. 

Podobně byla zaznamenána redistribuce nukleoidů při „silencingu“ mitofusinu 2 pomocí 

siRNA, tj. proteinů zodpovědného za splývání zevní mitochondriální membrány a potažmo 

mitochondriálních sítí jako takových. Zajímavé bylo sledování počtu kopií mtDNA ve vztahu 

k typu buněčného metabolismu (glykolýza vs. oxidativní fosforylace). Na zvířecím modelu 

diabetu 2. typu byl prokázán snížený počet kopií mtDNA nejen v Langerhansových 

ostrůvcích slinivky břišní, ale i v dalších viscerálních orgánech (srdce a játra). Byla tak 

doložena disturbance kvantity mtDNA v tomto onemocnění, nicméně z hlediska systémového 

je potřeba vzít v úvahu i katabolický stav při hypoinsulinismu a hyperglykémii, který může 

mít na množství a kvalitu mtDNA také vliv. 

V diskusi jsou relativně přehledně zhodnoceny dosažené výsledky ve vztahu k současnému 

stavu mitochondriální molekulární genetiky i se zajímavými hypotézami ve snaze o přiblížení 

smyslu celé problematiky. 

V závěru jsou přiměřeně zhodnoceny vytyčené cíle práce.  

Celkově lze konstatovat, že Mgr. Lukáš Alán zvládl teoretickou, metodologickou i formální 

část postgraduálního studia na zadané téma a splnil požadavky kladené na úspěšné 

absolvování postgraduálního doktorského studia. Předložená disertační práce splňuje 

podmínky stanovené zákonem. 

 

 

Doporučuji k obhájení a získání titulu Ph.D. 

 

Otázky pro aspiranta: 

1. Co považujete za důvod poklesu množství mitochondriální DNA u potkanů Goto 

Kakizaki? 

2. Jaké jsou další možnosti a využití importu nukleových kyselin do mitochondrií?  

3. Jak byste si představoval praktické zavedení Vámi navrhovaných diagnostických 

metod v medicíně? 
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