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Mastigamoeba balamuthi

Zadáním práce Evy Nývltové bylo pokusit se najít a alespoň částečně charakterizovat

mitosomy u anaerobního prvoka A4lc}s/J.gc7woeócr Ďo/c7mc/ÍW, který je volně žijícím příbuzným

lidského patogena E#ÍcJmoeůcJ ÁJ.s'Ío/y/z.ccr. Tato tématika je zajímavá jednak proto, že u volně

žijících prvoků dosud nebyly mitosomy charakterizovány, jednak také proto, že

mastigamoeby jsou příbuzné E.  Áz.sÍo/yfJ.cc7, které nesou mitosomy j ejichž fimkce je stále

neznámá. Experimentální práce s mastigamébami však nebyla jednoduchá vzhledem k tomu,

že řada postupů zavedených v naší laboratoři pro studium organel u trichomonád a giardií

v případě mastigaméb nefimgovala od zdánlivě jednoduchých úkonů, jako je sklízení buněk

z kultivačních nádob -mastigaméby neobyčejně silně adherují na plastový povrch

kultivačních nádob, přes optimalizaci podmínek pro izolaci buněčných frakcí po měření

aktivit enzymů, které jsou v některých případech velmi citlivé ke kyslíku. Eva se do řešení

těchto problémů pustila velmi samostatně se správnou dávkou experimentátorské urputnosti.

S časem se k urputnosti přidala i zkušenost, která vedla k získání zajímavých výsledků -

identifikace organel ohraničených j ednoznačně dvoj itou membránou, vypracování postupu

pro získání buněčných frakcí obohacených o mitosomy, zjištění že komponenty zodpovědné

za tvorbu Fes center jsou bakteriálního typu NIF a podobně jako u E. ÁJ.s'/o/y/z.ccJ jsou

přítomny v cytosolu, zjištění že cytosolicky je lokalizováno rovněž aktivita PFO a

hydrogenázy aj . Za nejvýznamnější považuji zjištění, že mitosmální fiakce obsahuje aktivitu

malát dehydrogenázy, coŽ naznačuje Že mitosomy A4l.  óc7/c7mct/Áz. j sou na rozdíl od mitosomů

E. Áz.sÍo/)/í.ccr metabolicky aktivní. Některé výsledky bohužel ztratily na prioritě po publikaci

skupiny A. Rogera, která se zabývá rovněž touto tématikou, výsledky biochemických analýz

však zústávají velmi aktuální právě při porovnání metabolických drah predikovaných

kanadskou skupinou na základě sekvenování transkribovaných genů (ESTs). Ve spolupráci

s touto skupinou se Eva v závěru práce pokusila otestovat, zda některé predikované

mitosomální proteiny mají fimkční adresovou presekvenci, zodpovědnou za transport

příslušných proteinů do organel s využitím zavedeného transfekčního systému u r.  vc7gj.#c7/í.§.

Výsledky, které získala asi týden před odevzdáním diplomové práce jsou velmi slibné, ale

bude nezbytné je ještě znovu ověřit. Právě experimentální zaujetí a velmi rychlý postup vpřed

v závěru práce způsobil i jistý časový stres při sepisování diplomové práce a je trochu i mojí

vinou jako vedoucího diplomové práce, zabránit Evě ke vstupu do laboratoře dříve. Přesto se



jí podařilo sepsat kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě.  Podrobnou kritiku nechávám

na oponentovi. Výsledky práce Eva presentovala na domácích i zahraničních konferencích

(Molecular Parasitology, Woods Hole, 2007) a bude je rovněž presentovat na konferenci

evolučních protistologů ISEP v Kanadě v červenci tohoto roku.
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