Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Martiny Kaniakové:
„Studium farmakologie a funkce vazebných míst
nikotinových acetylcholinových receptorů“

Disertační práce Mgr. Kaniakové se zabývá studiem nikotinových acetylcholinových
receptorů (nAChR) z hlediska jejich funkce pomocí metody terčíkového zámku (patch-clamp)
na celých buňkách. Konkrétněji se věnuje účinku lobelinu na vybrané typy těchto receptorů a
vlivu záporně nabitých reziduí v oblasti F kličky β podjednotek na funkci tří podtypů
receptorů.
Předložená disertační práce má vysokou formální a jazykovou úroveň, je sepsána
srozumitelně a velmi dobrou češtinou, členění práce je standardní.
Úvod a rešeršní část práce jsou řazeny a členěny logicky a postupně seznamují čtenáře
s dosavadními poznatky o struktuře nAChR, jeho jednotlivých domén a podjednotek,
pojednán je krátce také význam diverzity v podjednotkovém složení a regulace exprese
nAChR. Zvýšená pozornost je zcela pochopitelně věnována funkčním vlastnostem nAChR a
teoretickým modelům použitelným k popisu funkce tohoto receptoru. Třetí část teoretického
úvodu se potom systematicky zabývá ligandy nAChR.
Po velmi krátké druhé kapitole, která v bodech stanovuje cíle práce (Tady bych asi
raději upřednostnil uvedení cílů práce přímo v krátkém úvodu před první kapitolou) následuje
popis použitých metod a materiálu.
Výsledková část popisuje jednak efekt lobelinu na několik typů nAChR (α4β2, α3β4 a
αβγδ) a jednak vliv dvou bodových mutací D→N v β podjednotkách na funkční vlastnosti
receptorů α4β4, α4β2 a α3β4. V obdobně členěné diskusi potom autorka ukazuje, že má velmi
slušný přehled o současné literatuře týkající se studované problematiky, což demonstruje i
poměrně rozsáhlý seznam použité literatury (přes 160 prací). Závěr potom stručně shrnuje
všechny poznatky získané v rámci této disertační práce.

K práci mám následující komentáře, připomínky a dotazy:
 Bylo by lepší, kdyby kopie autorčiných publikací byly k dispozici v příloze
k práci, nebo na přiloženém CD.
 Na str. 8 je uvedeno, že k objasnění struktury extracellulární části nAChR
přispěla analýza AChBP z hlemýždě Lymnea stagnalis. Podobné proteiny byly
popsány i u dalších plžů, ale o dalších typech organismů se v souvislosti
s AChBP v práci už nehovoří… Čistě ze zvědavosti by mě zajímalo, zda je

výskyt AChBP limitován jen na plže, nebo zda je ho možno nalézt i u jiných
organismů.
 Na str. 9 se uvádí, že několik fosforylačních míst na intracellulární doméně
(nejméně prostudovaná část proteinu) moduluje funkci receptoru, není ale
upřesněno jak. V diskusi na str. 67 je pak desensitizace proteinu α4β2 dávána
do souvislosti právě s fosforylací proteinu (podobně jako na str. 25). Není mi
úplně jasné, je-li vztah mezi fosforylací proteinu a desensitizací jednoznačný,
nebo může fosforylace modulovat funkci nAChR i jinak?
 Na str. 15 se uvádí, že α4β2 se v transformovaných buňkách často vyskytuje
společně ve dvou různých formách s proměnným zastoupením (α:β – 2:3 vs.
3:2), patrně funkčně odlišných. Chápu-li to dobře, tak veškeré měřené
charakteristiky mohou být vždy průměrem dvou různých populací receptorů,
které mají odlišné složení podjednotek a jejichž velikost lze předem jen těžko
určit… V diskusi na str. 67 se pak tvrdí, že ve vašem uspořádání experimentu
získané hodnoty EC50 odpovídají převažujícímu zastoupení nízkoafinitních
receptorů (α4)3(β2)2, pro vysokoafinitní receptory je tato hodnota stokrát nižší.
Znamená to tedy, že charakteristické hodnoty pro jednotlivé typy ((α4)3(β2)2 a
(α4)2(β2)3) receptorů jsou známy. Jakým způsobem byly asi tyto hodnoty
získány, když „zastoupení jednotlivých forem závisí mimo jiné na expresním
systému, podmínkách transfekce a kultivace“ (str. 15), tzn. je asi relativně
obtížné získat čistě jen jednu nebo druhou stechiometrii podjednotek?
 Na str. 15 se uvádí, že neuronální nAChR byly objeveny i v NEneuronálních
tkáních, např. makrofázích, lymfocytech. Přímo se nabízí otázka, co se ví o
jejich funkci v těchto tkáních, resp. co se o nich ví dalšího?
 Na str. 27 se hovoří o různých odhadech počtu desensitizovaných svalových
receptorů, přičemž tyto odhady se poměrně dost liší (10-20% vs. 1%), čím by
to bylo možné vysvětlit?
 Cíle práce uvedené stručně na str. 34 mohly být součástí Úvodu včetně
motivace, která ke stanovení takovýchto cílů práce vedla (ta je nyní jen velmi
stručně popsána na začátku příslušné podkapitoly výsledků), bylo by to podle
mého názoru pro čtenáře příjemnější. Nicméně uznávám, že konkrétní umístění
cílů je spíše otázka „čtenářského vkusu“…
 Str. 37 – FUDR není v seznamu zkratek.

 Na str. 37 se uvádí, že při transfekci se současně s plasmidy příslušných
podjednotek přidával i plasmid kódující GFP (resp. CD-4 antigen) pro snadné
odlišení transformovaných buněk. Jaká je asi účinnost transfekce? Je
přítomnost fluorescenčního signálu GFP z buňky dostatečným indikátorem
exprese funkčního nAChR?
 Kapitola 5.1.2. (str. 73-76) se věnuje srovnání účinků lobelinu na různé
podtypy nAChR, ale αβγδ byl v rámci této práce studován vlastně v úplně
jiném systému, než receptory ostatní. Do jaké míry mohou být získané
výsledky ovlivněny faktem, že αβγδ je přirozeně exprimován a studován
v buňkách TE671, zatímco ostatní nAChR byly studovány v transformovaných
COS buňkách?

Na závěr bych rád dodal, že uvedené připomínky nikterak nesnižují kvalitu
předkládané disertační práce. Autorka zvládla náročný experimentální program, prokázala
schopnost samostatné vědecké práce a splnila veškeré požadavky na disertační práci kladené,
proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.

V Kladně, dne 15.8.2011
RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.

