oponentský posudek bakalářské práce Nikoly Kovářové
,,Deficience enzymu cytochrom c oxiclasy zkoumaná na modelu myši s knoclroutem genu SURF1
pomocí pokročilých elektroforetických metod''.

Nikoly Kovářové byla vypracována na oddělení bioerlergeti|iy FCiU AV CR pocl
vedettítn Doc. Kar|a Bezoušky a MUDI' Josefa HoLršt'ka. PředloŽená práce .je zalněřetla na por'ržiti
osvědčených inrunoelektroforetických nletod při řešerlí probIerlrati|ty z obIasti mitochondriálního
Bal<alářs|<á práce

energetic|<ého metabolisnru' Jako experinrentálrrí rnoclel byla použita nryš s knock-outetlr genu 'SUR/i1, který
biogenezi termirrálního enz.vnovélro konrplextl
hraje klíčovoLr'avša|r doposr'rd neob.jastlětlot-t, roIi

v

rnitoclrondriálního dýchacího Yetězce, cytochrom c oxidasy. Cílem práce bylo charakterizovat f-enotyp surl
|<nock-out rlyši na proteinové Útrovrli, s olrledenr na asenrblaci l-roloenzynru cytochroltr c oxidázy. a na podíl
to|roto proteinového komplexu při tvorbě respiračníchsuperkornplexťr v jaterních rr-ritocl-rondriích' Zísl<ané

výsledky niěly být následně korelovány s údaji získanýn-ri studiern autopticI<ých či bioptickýclr vzorkťr
pacientů trpícíchLeigh syndromem v dťrsledku loss-of-ťunction mutacích v SURFl genu'

ocl

Forrnální uspořádání bakalářské práce sleduje klasické členění'Literárrrí írvod .ie napsátt velnri
přehledně a seznamuje čterráře s aspekty nlitochondriálrrího errergetického metabolisnu a následriě přechází
k velice poclrobnémrr q,kladu podstaty poLržitýclr experimentálních metocl. Nikola Kovářor,á tak prokazuje'
že pronikla do problernatiky a je sclroprrá získarré znalosti prezentovat. Metodická část poclrobně popisLrje
použitétechrril<y a dává tak nrožnost k proveclení vlastních experimentťt. VýsIed|<ová část prezentu je zísl<an1r
data, která jsou poté rozvedetla a uvedeIla do sottvislostí v disktrsi azávéru.
Práce .je provedena velrni kvalitrrě a svědčío velice pečlivémpřístLlpLr lrandidátky.
prácijsern narazi|jetl na dvě clrobnosti, které byclr rád okometltoval:

V

přec1ltládarlé

Na stránce č.4 teoretické částije uvedeno, že kornplexy o stechiometriíclr lrlII2 a l1II12IV] (rnol. lrn-r.
1'5 a 1.7 MDa) představLrjí majoritní superkonrplexy pozorovatelné po extrakci digitorrinen. Ma.joritní
sLrperkonrplex mitoclrorrclrií hovězího srclce o př.ibližné mol' hmotnosti 1.1 MDa, který tlá velnri
pravděpodobně autorka rra nrysli, však ve skutečnosti vykazuje steclriometrii IIlll2IVl. obsa|rtrje ted1'poLrze
t-t-tol'tol-tlertlí.

a tle dit-trerní kornplex [V.

Na stránce č. 7 sedrn v teoretické části.je uvedetlo, že defekty CoX nrohor'r být mirno.jiné způsobeny
trrutacetni v strukturníclr podjednotkách komplexu. Zde by bylo rnoŽná vhodné r'rvést, že patogenní tllttace
byly do této cloby nalezeny poLlZe v geneclr pro rnitochondriálně kódované pod.;ednotky CoX.

Z

výše uvedeného je zře.imé. že Nikola Kor,ářová si v prťrběhLr baltalářslté práce osvojila řadu
experimentálrríclr technik a získala rrnikátní výsledky' které přispějí k objasněrrí etiopatogeneze Slrrfl
deficience a poznáni sarl-tottré funkce Surfl proteiIrtr.
Závěren trrohu s potěšenírn konstatovat, Že předkládaná bal<alářská práce tla1lrosto sp|ňLrje vešlterá
kritéria a doporučuji.ji k obhajobě.

V Praze clne 15.6.2006

Mgr.
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