Posudek školitele na disertační práci Mgr. Martiny Kaniakové „Studium
farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových acetylcholinových receptorů“
Martina Kaniaková začala pracovat ve Fyziologickém ústavu v r. 2004 jako absolventka
Farmaceutické fakulty University Karlovy. Rychle zvládla techniku elektrofyziologického
měření, práci s tkáňovými kulturami a techniky molekulární biologie, se kterými pak pomáhala
i ostatním. Zapojila se do mezinárodního projektu Cys-loop database při vkládání nových dat o
receptorech do internetové databáze iontových kanálů.
Ve své experimentální práci se věnovala studiu vlastností nikotinových receptorů a
navazovala na experimentální program naší laboratoře zaměřený na poznání mechanismu
aktivace a modulace nikotinového receptoru. Experimenty, které prováděla se rozvinuly ve
dvou směrech, které se doplňují: studium aktivace a modulace receptoru chemickými látkami a
studium funkce receptoru změněného bodovými mutacemi.
V návaznosti na studium modulačních účinků physostigminu a galanthaminu pokračovala
Martina Kaniaková studiem účinků lobelinu na neuronální i svalové nikotinové receptory.
Účinky lobelinu se od počátku experimentů projevovaly komplexně a prvotní představa byla,
že probíhají z více vazebných míst a jsou alosterické. Podrobným rozborem se jí podařilo
prokázat, že je možné různé inhibiční i potenciační účinky lobelinu vysvětlit interakcí
s klasickým acetylcholinovým aktivačním místem u všech studovaných typů receptoru. Což je
v souhlasu

s výsledky

krystalizačních

pokusů,

které

ukazují

vazbu

lobelinu

do

acetylcholinového vazebného místa.
V druhé části práce Martina Kaniaková také navazovala na starší práce naší skupiny o roli
záporně nabitých aminokyselinových zbytků v F kličce svalových receptorů a receptoru 34
a pokračovala ve studiu receptorů 42 a 44. Ukázala, že role kličky F v aktivaci receptorů
tvořených podjednotkami 2 a 4 je zásadně odlišná, což se odráží i v odlišné míře alosterie u
těchto skupin receptorů.
V průběhu celého období pracovala samostatně, iniciativně

a velmi

svědomitě. Je

spoluautorkou tří publikací v impaktovaných časopisech a řady sdělení na domácích i
mezinárodních konferencích. Předkládaná práce obsahuje hodnotné původní výsledky, které
byly částečně již publikovány a další část připravujeme k publikaci.
Autorka prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce, kterou doporučuji k obhajobě.
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