
Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Jana Pyriha “Kofaktory obsahující železo u 

anaerobního parazita Giardia intestinalis”v rámci postgraduálního studia na Přírodovědecké 

fakultě UK 

 

Dizertační práce Mgr. Jana Pyriha se zabývá molekulárními mechanismy a komponenty, které 
používá Giardia intestinalis pro příjem a utilizaci železa ze svého hostitele. Autor pak dále zkoumá funkci 
mitozómů Giardie, což jsou organely odpovídající mitochondriím vyšších organismů. Autorovi se podařilo 
identifikovat mitozomální translokázu GiTim44 jakožto komponentu zásadní pro import proteinů do 
mitozómu. Dále ukazuje na schopnost Giardie vázat hem pomocí cytozolických cytochromů b5 a pomocí 
proteomických nástrojů se podílel na identifikaci přibližně 20 nových, zatím nepopsaných mitozomálních 
proteinů, u kterých byla následně potvrzena mitozomální lokalizace. Téma je to jistě zajímavé, neboť 
nám ukazuje, jak se evolučně vyvíjela dráha pro syntézu FeS klastrů, a dále prohlubuje naše znalosti o 
metabolismu železa v parazitech typu Giardia. 

Formální kvalita předložené práce 
Práce je po formální stránce dobře zpracována, ale je zde pár nepřesností, které budou dále zmíněny. 

Jazyk 
Práce je psána v anglickém jazyce, nicméně překlepů a chyb je minimum. Občas se objevuje ne zcela 
správný slovosled, ale na srozumitelnosti to práci neubírá. Autoreferát je v jazyce anglickém a českém a 
zde mám pár připomínek, které budou uvedeny později. 

Hodnocení jednotlivých částí disertační práce 

1) Literární úvod  
Literární úvod shrnuje současné poznatky o úloze a regulaci metabolismu železa a syntézy železo-sirných 
klastrů v různých typech parazitů například Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis či Entamoeba 
histolytica a dalších. Dále se autor zabývá strukturou a funkcí mitozómů. Úvod považuji za vcelku zdařilý 
a v rozumném rozsahu.  

2) Cíle práce  
Cíle práce jsou jasně shrnuty do čtyř navazujících bodů, které si kladou za cíl charakterizovat úlohu 
cytochromů b5 a jejich schopnost vázat hem. Dalšími body pak jsou charakterizace Tah18-like 
oxidoreduktáz a drah sloužících k syntéze železo-sirných klastrů (ISC a CIA dráhy) na modelu Giardia 
intestinalis. 

3) Výsledky  
Práce je souborem tří publikovaných prací, které prošly recenzním řízením, a nepovažuji tedy za 
relevantní hodnotit jejich kvalitu, neboť data v nich obsažená byla hodnocena v průběhu recenzního 
řízení. Součástí výsledků je pak čtvrtá připravovaná publikace, která podrobně charakterizuje ISC a CIA 
dráhy v Giardia intestinalis, a obsahuje nové poznatky, které prohlubují naše znalosti o těchto drahách 
v anaerobních organismech.     

4) Celkové shrnutí  
V celkovém shrnutí autor předkládá svou představu o lokalizaci a funkci jednotlivých komponent 
mitozómů, včetně stavby a funkce drah ISC a CIA podílející se na syntéze železo-sirných klastrů u Giardia 
intestinalis. Dále se zabývá expresí cytochromu b5-IV, jeho funkcí a schopností vázat hem. Je velice 



zajímavé, že je zde poprvé ukázána přítomnost intracelulárního hemu u anaerobního parazita Giardia. 
Shrnutí je relativně stručné, ale vše podstatné je řečeno. 

Další připomínky a otázky: 
1) Mám výhrady k autoreferátu, který je členěn na část českou a anglickou, nicméně seznam 

publikací, autorovo CV a seznam publikací je v angličtině a následuje po anglické části a je tak 
společné pro obě části. Toto členění je dle mého názoru matoucí. V seznamu publikací pak 
autor uvádí navíc jednu publikaci, která není zmíněna ve vlastní práci. Je pro to nějaký důvod? 
Práce se zabývá glutaredoxinem v mitozómech a tudíž by tématicky do práce zapadla. 

2) Zajímal by mě autorův náhled na to, jak se hem dostává přes buněčnou membránu u Giardia 
intestinalis. Jak popisuje, cytochrom b5-IV je hem vazebný protein, u kterého fyzicky zmapoval 
jeho vazebné místo. Nicméně tento protein je cytozolický, a hem musí nějakým způsobem 
projít přes membránu. Myslí si autor, že Giardie mají nějaký hem vázající membránový protein? 
Je Giardia schopna využívat a vázat hem i za fyziologických koncentrací v gastrointestinálním 
traktu? 

3) Jak je to s možnými dalšími druhy Giardií, cílem této práce je Giardia intestinalis, plánuje autor 
potvrzení výsledků i v jiných druzích či odlišných izolátech rodu Giardia? Mohlo by to napomoci 
zodpovědět otázku, zda jsou autorem nalezené mitozomální proteiny specifické pro rod Giardia 
a jak se evolučně vyvíjely.  

4) Autor zvolil místo komentáře k publikacím variantu celkového shrnutí. Ačkoliv k tomu po 
technické stránce výhrady nemám, řekl bych, že by práci neuškodilo zařazení diskuse, kde by 
autor uvedl svá zjištění více do širšího kontextu se známými poznatky a zformoval hypotézy o 
funkci a významu železového metabolismu u rodu Giardia trochu podrobněji. Tyto úvahy se 
v práci vyskytují, ale jsou roztříštěné. 

5) Všiml jsem si, že práce má číslované stránky pouze po publikace a vlastní vložené články z prací 
nejsou uvedeny v seznamu, což poněkud snižuje přehlednost, pokud čtenář hledá konkrétní 
publikaci. 

Celkové hodnocení disertační práce 

Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě, autor prokázal, že se orientuje ve vědecké 
literatuře, je schopen o dané problematice přemýšlet, provést vlastní experimenty a data publikovat 
v mezinárodních impaktovaných časopisech. Jeho přispění k uvedeným publikacím bylo zásadní a 
zjištěné výsledky jsou velmi zajímavé a důležité. Přeji autorovi úspěšnou obhajobu a mnoho dalších 
vědeckých úspěchů. 

                                                                                                                                      

V Praze dne 7.12.2015             Mgr. Jaroslav Truksa Ph.D. 


