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Posudek školitele na bakalářskou práci Nikoly Kovářové:

Deficience mu cvto oxidas mana na s knockou
SURFl pomocí p okročilÝch elektroforetickÝch m etod.o

Bakalářská práce Nikoly Kovářové se zabývata důležitou a pro naši laboratoř velmi zajímavou

problematikou charaktertžace komplexů mitochondriálního respiračního řetězce na experimentálním modelu

myši s knock-outem genu ,SUR-F7. Tento unikátní model byl vytvořen za účelem studia patogenních

mechanismů LeighovJsyndromu - fatá|ní encefalopatie způsobené mutacemi v SURF1 genu. Dysfunkce

SURF1 proteinu způsobuje poruchu biogenze cytochrom c oxidasy (CoX) a vede ke snížení množství

enzym', Změnám v jeno ňoájeonotkovém složení i vjeho elektron- a proton-translokační funkci. Ve své

práci se studentka ,u^|rli na ana\ýzu množství a podjednotkového složení CoX v mitochondriích

izolovaných z 1aterní tkáně myší'

Experimenty prováděla Nikola Kovářová v oddělení bioenergetiky Fyziologického ústavu AVČR, které se

poiuchami mitochondrií dlouhodobě zabývá. Díky svému pracovnímu zaujetí a zručnosti se jí podařilo

ilct-,"* krátké doby zvládnout řadu elektroforeticloých metod - počínaje od SDS-PAGE a BN-PAGE až po

velmi pokročilé dvojrozměrné aplikace. S použitím těchto technik a imunodetekce western bloterr.

charakterizovala deÍicienci CoX v ana7yzovaných vzorcich. Její práce přines\a zajimavé v.ýsled$, které

ukazuji na výraznou tkáňovou specifitu biosyntézy CoX a rozdíly ve složení superkomplexů respiračního

řetězce. práce Nikoly Kovářové byla současně podkladem pro bakalářskou bráci Barbory Hanákové, která se

na MBÚ AVČR zabýva|a identifikací proteinů přítomných v superkomp|exech enzymů respiračního řetězce

pomocí hmotnostní spektrometrie. Spojení těchto metodických přístupů se ukázalo jako velmi prospěšné a

tude i v budoucnu ,,ryuživáno pro analýzll mitochondriálních proteinů.

Ziskané\.ísledlry Nikola Kovářová zpracovalado předkládané bakalářské práce.V literárním úvodu popisuje

enzymy róspirajního Íetězce a podrábně se zaměřuje na současné poznatky o biosyntéze a patologic!ých

poruclrách cox. pouzité metody jsou popsány podrobně, qýsledková část je zpracována výstižně a 1e

dokumentována řadou pečlivě zpracovuny.t' obrázků. Práce je uzavÍená diskusí' ve které studentka

konfrontuje své ýsledky s literárními údaji.

Předkládanou bakalářskou práci považuji zavelmi zdařllou a dporquěqiirlk qbhďobě.

Praha,5.6.2006 luYur' JoSeI nousteK' lJI ĎU

oddělení bioenergetiky FGÚ AV ČR

Vídeňská 1083, I4220 Praha4, Česká republika

Telefon: 24106 ILn, 24447 22'70 Fax 241062488 e-mail: fgu@biomed.cas.cz


