OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE
nazvané
„Studium farmakologie a funkce vazebných míst nikotinových
acetylcholinových receptorů“
Autorka disertační práce: Martina Kaniaková
Hodnocení:
Předložená disertační práce zkoumá pomocí metod buněčné elektrofyziologie, molekulární genetiky
a matematického modelování vztah mezi strukturou a funkcí rekombinantního nikotinového
acetylcholinového receptoru (nAChR). První část práce zkoumá účinek lobelinu, biologicky aktivního
alkaloidu s účinky podobnými nikotinu, na krysí α4β2 a α3β4 nAChR exprimovaný v COS buňkách a
na embryonální lidský svalový αβγδ nAChR přirozeně exprimovaný v buňkách TE671. Technikou patch
clamp autorka zjistila, že lobelin ovlivňuje třemi různými způsoby proudy stimulované
acetylcholinem: vyvolává inhibici, potenciaci a mění rychlost desensitizace nAChR. Účinek lobelinu
závisí na koncentraci a na způsobu aplikace, a lze jej snížit preaplikací tubokurarinu, specifického
inhibitoru nAChR. Výsledky ukázaly, že lobelin působí na nAChR v místě vazebného místa jako
parciální agonista a způsobuje desensitizaci receptoru bez předchozího otevření iontového kanálu. V
druhé části práce se autorka věnovala vlivu záporně nabitých aminokyselinových zbytků F‐kličky β2 a
β4 podjednotky na aktivaci a desensitizaci nAChRů o různém podjednotkovém složení; kromě α4β2
studovala také α4β4 a α3β4 receptor. Pomocí bodové mutageneze zjistila, že záporně nabité
aminokyseliny F‐kličky β4 podjednotky, ale ne α podjednotky, hrají důležitou roli v citlivosti nAChR
k agonistům a jejich záměnou dochází ke zpomalení desensitizace receptoru.
Práce je formálně v souladu s pravidly pro dizertační práce: má standardní členění na „Úvod“
a „Literární přehled“ (33 stran), „Cíle práce“, a „Metody“ (11 stran), „Výsledky“ (21 stran) a
„Diskusi“ (14 stran), celkem má práce 100 stran včetně 24 obrázků, 8 tabulek a 198 literárních
odkazů. Práce má vysokou úroveň, je napsána velmi srozumitelně a přehledně, úvod je informativní,
metodika je podrobná, všechny výsledky jsou původní a podložené kvantitativními daty, a jejich
význam je do hloubky diskutován. Výsledky, které autorka během svého studia získala, nebo na
kterých se podílela, byly otištěny ve dvou impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech,
konkrétně se jedná o „Biochimica et Biophysica Acta“ a „European Journal of Pharmacology“ a další
práce je připravována do tisku.
Výsledky byly zevrubně zkoumány a analyzovány vynikajícími specialisty, kteří práce
recenzovali, o vědecké kvalitě práce není třeba pochybovat. Mám jen několik obecných a drobných
poznámek k vlastní disertaci.
Obecné poznámky:
1. Škoda, že obrázky 1‐3 nejsou barevné. Ukazují podjednotkové složení receptoru, jeho
primární, sekundární a terciální strukturu, a barevné odlišení by pomohlo orientovat se
v molekulárním modelu receptoru. Stupně šedi jsou pro tyto účely nepostačující.
2. Tabulka 1 obsahuje názvy agonistů, antagonistů a alosterických modulátorů, které jsou
komerční nebo nemají slovní pojmenování např. ABT‐418, GTS‐21, RJR‐2403, SIB‐1765F.
Disertační práci by obohatilo, kdyby u účinných látek byl veden jejich úplný chemický název.
3. V práci chybí seznam vlastních publikací autorky.

Drobné poznámky:
1. V textu jsem nenalezla odkaz na Tabulku 1.
2. Na str 47, 3.ř. zdola, autorka uvádí, že „Při koncentraci 100 μM vyvolával Lob jen velmi malé
odpovědi dosahující 1–2 % příslušných maximálních odpovědí na ACh a patrné pouze u buněk
s velmi vysokým stupněm exprese receptorů.“ Exprese receptoru nebyla kvantitativně
vyhodnocována, tvrzení o stupni exprese je tedy pouze spekulace. V jakém procentu buněk
byla malá odpověd´ pozorována?
3. Další drobné poznámky byly již dříve autorce předány a jsou v konečné verzi opraveny.
Otázky:
1) Lze získat vyšší amplitudy odpovědí na samotný Lob při velmi rychlých (ms) aplikacích ? Existuje
tato možnost aspoň teoreticky, a bylo by možné všechny výsledky lobelinu vysvětlit potenciací
otevření iontového kanálu a extrémně rychlou desensitizací?
2) Autorka uvádí, že při inhibičním účinku lobelinu nebyla pozorována kompetice mezi Lob a ACh,
avšak koncentrace obou látek byly velice rozdílné, mohlo při koncentracích 10nM Lob vs. 3‐100 uM
ACh ke kompetici vůbec dojít? Byl učiněn pokus měřit „high affinity desensitization“ (protokol podle
Giniatulina), s nízkými koncentracemi ACh a Lob, při kterém by kompetitivní účinek možná mohl být
prokázán?
3) Do seznamu alosterických modulátorů nAChR patří také ivermektin. Jakým mechanismem
ivermektin moduluje nAChR ? Je jeho účinek srovnatelný s účinkem lobelinu?
Závěr:
Není pochyb o tom, že autorka svými původními nálezy významně přispěla k lepšímu porozumění
cholinergní neurotransmise a to především ve vztahu k nAChR. Svá zjištění shrnula do dvou publikací
otištěných v časopisech s IF, z nich u jedné je i prvním autorem („European Journal of
Pharmacology“). Předložená disertační práce je zpracována velmi kvalitně, využívá moderních
molekulárně genetických metodických postupů, přináší nové vědecké poznatky a odpovídá tak
požadavkům kladeným na disertační práci tohoto druhu.
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