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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Lenka Backová začala pracovat na zadaném pracovním úkolu s velkým zaujetím. Po svém 

příchodu do oddělení biofyziky FÚ UK si velmi rychle osvojila za obětavé pomoci Mgr. Ivy 

Jančíkové, PhD a Bc. Tomáše Bartla biologické metody (kultivaci kvasinkových kultur a zónový 

test). Během krátké doby zvládla rovněž experimentální techniku fluorescenční spektroskopie, 

konkrétně metodu využívající fluorescenční redistribuční sondu diS-C3(3) pro studium změn 

membránového potenciálu a aktivity pump zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci 

buněk vyvolaných účinkem chemického stresu.  

Tyto své dovednosti úspěšně využila při studiu rozdílů v uspořádání vazebné kapsy pumpy 

ScPdr5p a jejího méně prozkoumaného homologu ScSnq2p pomocí monitorování koncentračně 

závislého inhibičního účinku jejich společných substrátů (ketokonazolu a bifonazolu) na transport 

sondy oběma pumpami. Výsledky experimentů vedly k několika důležitým zjištěním: (1) vazebná 

kapsa pumpy ScSnq2p má podobně jako ScPdr5p více vazebných míst, (2) vazebné kapsy obou 

pump se však liší v uspořádání vazebných míst a (3) jejich konformace je dynamická a je zřejmě 

ovlivněna velikostí membránového potenciálu buněk, což bylo dokázáno přidáním glukózy 

vedoucí k aktivaci H
+
-ATPázy (hyperpolarizace membrány). 

Během experimentální práce se L. Backová rovněž průběžně věnovala studiu literatury týkající se 

existence membránového potenciálu, činnosti membránových transportérů včetně ABC pump a 

techniky jejich měření pomocí fluorescenčních sond v živých kvasinkových buňkách (první úkol 

zadání bakalářské práce). 

 

Výsledky bakalářské práce, z nichž mnohé jsou zcela nové a překvapivé, představují ucelenou, v 

mnohém směru jedinečnou, studii dokumentující velký potenciál DiS-C3(3) fluorescenční metody 

při mapování vazebných míst ve vazebných kapsách různých MDR pump a vlivu membránového 

potenciálu na jejich architekturu.  
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