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Posudek k diplomové práci Evy Nývltové:

cHARAKTERIZACE MITosoMŮ u n4Ás7TG4MOE84 BÁLÁn4c7rHf

Jsem rád, že se mi dostala k oponování diplomová práce Evy Nývltové.  Jak praví její název,

zabývá  se   charakterizací,   a   zde   by   se   patřilo  ještě   dodat   funkční   nebo   biochemickou,

mitochondriálních homologů u mastigamoéby.  Anaerobní  deriváty mitochondrií mě již delší

dobu  zajímají  z evolučního  pohledu,  ale protože jsem biochemický laik,  se  zájmem jsem  si

přečetl práci,  která ukazuje jak začít  s  funkční  charakterizací  podobné  organely u „nového"

organismu.

Během  svého  postdockého  působení  na  v laboratoři  dr.  Andrew  Rogera jsem  mohl

sledovat práci  na paralelním projektu charakterizace  organely mastigamoéby, jehož  výstupy

byly  publikovány  v loňském   roce.   Naštěstí   pro   autorku   spočívá  těžiště   práce   kanadské

laboratoře   v z.7t   sz./z.co   analýze   dat  získaných  sekvenováním   cDNA   knihovny.   Předložená

diplomová  práce  tedy  představuje jakýsi  vstup  do  druhé  fáze  -  od  hypotéz  založených  na

sekvencích  genů nebo  mRNA  k lokalizaci  proteinových produktů v buňce  a měřením jejich

enzymatických aktivit v různých kompártmentech.

Diplomová práce má klasické  členění.  V úvodu a literárním přehledu autorka shrnuje

názory  na  evoluční   původ  mitochondrií   a  podrobněji  představuje   dva  typy  anaerobních

mitochondriálních   derivátů  -   hydrogenosomy  a  mitosomy.   Správně   vyzdvihuje  potřebu

studovat  tyto  organely  také  u  volně  Žijících  prvoků, jako je  právě  A4las/z.gczmoé?bcř.  Kapitola

materiál  a  metody je  velmi  obsáhlá  (26  stran),  podrobně  popisuje  použité  metody,  kterých

autorka  zvládla  úctyhodné  množství  od  kultivace,  přes  buněčnou  frakcionaci,  elektronovou

mikroskopii, měření aktivit enzymů, přípravu cDNA, western blot, přípravu protilátek, PCR,

expresi  proteinů  v r.   vczgz.77cz/z.s  a  jejich  lokalizaci  imunofluorescencí.  V kapitole  výsledky

podává autorka logicky uspořádaný souhrn dosažených výsledků, které  zde  nechci rozvádět,

protože je jistě podrobně představí ve  své prezentaci.  Rád bych však upozomil na ten podle

mého  soudu  nejzajímavější.   Je  jím  nepřítomnost  aktivity  enzymů  PFO  a  hydrogenásy  a

zároveň   přítomnost   aktivity   malát   dehydrogenázy   v mitosomální   frakci.   Autorka   z toho

správně usuzuje, Že se jedná spíše o mitosom než o hydrogenosom.  Kdyby tomu tak skutečně

bylo, byl by to tuším první mitosom, ve kterém probíhá metabolismus čtyřuhlíkatých kyselin.

Padla   by   tak   moje   zjednodušená   představa,   že   toto    se   za   anaerobiózy   děje   pouze

v hydrogenosomech,   které   metabolizují   pyruvát,   produkují   ATP   a  redukční   ekvivalenty



směrují na syntézu vodíku. Naskýtá se otázka, co v mitosou mastigamoéby odčerpává NADH

vzniklé  při  dehydrogenaci  malátu?  Po  výsledcích  následuje  čtyřstránková  diskuze  a  závěr.

Diskuze   mě   trochu   zklamala   svou   stručností   a   připomíná   spíše   shrnutí   výsledků   než

skutečnou diskuzi.  Domnívám se, Že by na tomto místě autorka měla podrobněji a nápaditěji

diskutovat  zajímavé  výsledky,  které  získala.  Na  jeden  směr,  kam  by  se  diskuse  mohla

odebírat, jsem  poukázal  výše  a  další  bych  si  nechal  na závěrečné  otázky.  Seznam  literatury

obsahuje   celkem   140   citací.   Citace  jsou   sice   řazeny   podle   anglické   abecedy   (tedy   CH

následuje  po  C),  ale jinak je  seznam  zpracován  kvalitně.  Našel jsem  v  textu jedinou  citaci

(Tovar  a  kol.  2007),  která  chybí  v seznamu,  a  naopak jedinou  citaci  uvedenou  v seznamu

(Ayditung  a  kol.1993) jsem  nenašel  v textu.  V  citacích jsem  si  všimnul jediného  překlepu,

který byl v mém jméně.

Na  závěr  bych  chtěl  zdůraznit,  Že  se  mi  práce  velmi  líbila.  Autorka  splnila  většinu

vytčených ambiciózních cílů a diplomová práce je velmi pěkně zpracována.  Práci doporučuji

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborná!

Vladimír Hampl

Otázky:

1.   Kolik buněk mastigamoéby jste používali na buněčnou frakcionaci?

2.   Jak si jste jisti, že měříte aktivitu PFO a ne PFL (tedy pyruvát formát lyázy)?

3.   Pokud   vaše   měření   nezachycuje   aktivitu  PFL,   nemohla  by  právě   PFL   fungovat

v mitosomech?

4.   Jak  si  vysvětlujete, Že různé  způsoby homogenizace buněk vedou ke vzniku různých

frakcí?

5.   Produkuje mastigamoéba vodík?

6.   Může  neúspěch měření  aktivity enzymů obsahující  Fes  klastry v  mitosomální  frakci

nějak  souviset  s  nepřítomností  syntézy  Fes  klastrů  v  mitozómech?  To  se  týká  i

hydrogenásy a PFO.

7.    Jste   si   jistí,   že   cpn60   a   ferredoxin   mastigamoéby   se   skutečně   lokalizují   do

hydrogenosomů transfomované 71  vczgz.73cz/z.s? Překryv signálu na obrázcích 37 a 38 mi

nepřipadá moc přesvědčivý.

8.   Zvažujete imunolokalizaci hydrogenázy a PFO v buňkách mastigamoéby.


