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Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Kataríny Kľučkové “Mitochondria as a 

target of anti-cancer therapy by vitamin E analogues“ 

Předkládaná dizertační práce Mgr. Kľučkové se zabývá vysoce aktuálním a důležitým 

tématem cílené léčby nádorových onemocnění, konkrétně možnosti využití 

mitochondriálně směrovaných analog vitamínu E.  Zadání práce vychází z původního 

objevu školitele Mgr. Kľučkové - prof. Neužila,  který pozoroval protinádorový účinek α-

tokoferyl sukcinátu (α-TOS).  Tato problematika pak představuje jedno z nosných témat 

pracoviště školitele na Biotechnologickém ústavu AV ČR,  kde Mgr. Kľučková 

vypracovávala svou dizertaci. 

Cílem práce bylo charakterizovat protinádorové účinky formy α-TOS směrované do 

mitochondrií pomocí TPP+ ligandu (MitoVES) a ověřit hypotézu jeho působení 

prostřednictvím inhibice mitochondriálního komplexu II spojené se zvýšenou produkcí 

reaktivních forem kyslíku a následnou apoptózou.  

Splnění těchto cílů je dokumentováno impozantním seznamem osmi prací publikovaných 

v časopisech s vysokými impaktovými faktory a zevrubným recenzním řízením. Tyto práce 

konzistentně prokazují vazbu MitoVES na QP vazebné místo v komplexu II, která blokuje 

přenos elektronů z flavinových kofaktorů na koenzym Q a spouští tak zvýšenou tvorbu 

superoxidu. Zvýšený oxidační stres pak prostřednictvím proteinů Bcl-2 rodiny indukuje 

permeabilizaci vnější mitochondriální membrány a apoptózu. Protinádorový 

mechanismus působení MitoVES je prokázán na několika typech experimentálních 

modelů, např. kultivovaných linií buněk prsních adenokarcinomů či v myších 

xenograftech. Mgr. Kľučková je první autorkou třech z osmi předkládaných publikací. 

Jedná se o přehledný článek o komplexu II jakožto cíli protinádorových léčiv, metodickou 

práci o měření respirace a obsáhlý manuskript přijatý do časopisu Cell Death and Disease. 

Tento trojlístek prací dobře dokumentuje orientaci studentky v daném oboru, mistrné 

zvládnutí metodických postupů a hlavně schopnost samostatné a cílevědomé práce při 

získávání, analýze a interpretaci experimentálních dat. Dizertace je předkládána ve formě 

reprintů autorčiných publikací a je opatřena čtivým shrnutím aktuálního stavu 

problematiky řešené v dizertační práci.  Vlastní komentář autorky k předkládaným pracím 

je sepsán v části diskuse, kde jsou dosažené výsledky konfrontovány  s údaji z literatury. 

Úplně na závěr Mgr. Kľučková vypisuje svůj příspěvek k jednotlivým publikacím dizertační 

práce. 

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že předkládaná práce více než 

dostatečně splňuje nároky kladené na dizertační práci a umožňuje tak udělit Mgr. 

Kľučkové titul PhD. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Následující otázky nejsou kladené s cílem konfrontovat výsledky práce zveřejněné 

v recenzovaných publikacích, ale spíše jako podnět k širší diskusi některých aspektů 

působení MitoVES a jeho následné využitelnosti v praxi. 

1.  Klíčovým aspektem využití MitoVES v praktické terapii je jeho selektivní působení 

v nádorových buňkách.  Experimentální data skutečně toto skutečně ukazují, v pracích, 

které jsou součástí dizertace lze nalézt několik teorií, jak je selektivita zajištěna, mimo jiné 

to jsou zvýšený mitochondriální membránový potenciál nádorových buněk, kyselé 

prostředí uvnitř solidních tumorů a snížená aktivita esteráz v nádorových buňkách. Který 

z těchto aspektů pokládá autorka dizertace za nejdůležitější? Daly by se různé typy nádorů 

klasifikovat podle těchto kritérií za účelem jejich racionálního výběru pro testování 

terapeurického účinku MitoVES? 

2. Podle modelu fungování MitoVES uvedeného v poslední publikaci je pro zvýšení 

tvorby ROS klíčová neúplná inhibice komplexu II,  která nevede k akumulaci sukcinátu a 

tím k blokování tvorby superoxidu. Je možné použitím velmi vysokých koncetrací MitoVES 

dosáhnout akumulace sukcinátu? V jedné z publikací je zmíněný MitoVES-indukovaný 

přechod do pseudohypoxie, kterou může akumulace sukcinátu vyvolávat. To by paradoxně 

mohlo mít za následek tumorigenní působení léčiva. 

3.  V pracích se často porovnáná působení MitoVES s účinkem vysokoafinního 

inhibitoru atpeninu, který nevyvolává zvýšenou tvorbu ROS na komplexu II. Nešlo by toho 

dosáhnout použitím velmi nízkých koncentrací atpeninu, která by inhibovala jen určitou 

porci kapacity komplexu II? 

4.  Narazila autorka dizertace v literatuře na možnou úlohu cytochromu b, který je 

součástí komplexu II. Může se podílet na transportu elektronů nebo je jen evolučním 

reliktem? 

 

Závěr oponentského posudku: Na základě předložené dizertační práce doporučuji 

udělit Mgr. Kataríně Kľučkové titul Phd. 

 

 

V Praze 30. 5. 2015       Mgr. Petr Pecina, PhD 

         Oddělení bionergetiky 

         FgÚ AV ČR, v. v. i.  

 


