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Práce originálním způsobem kombinuje metodu barvících křivek s různými podmínkami kultivace
kvasinek a použitím inhibitorů bifonazolu a ketokonazolu. Srovnání výsledkŮ získaných na
kmenech kvasinek lišících se přítomností pump Pdr5 a Snq2 umožňuje analyzovat mechanismy,
kteými jsou z buněk odstraňovány cizorodé látky. Tento přístup mŮže v budoucnu pomoci ke
studiu tak významných jevu v medicíně jako je odolnost patogenních mikroorganismŮ k
antibiotikŮm a rezistence nádoroqých buněk k cytostatikŮm.
Práce je velmi kvaiitně provedena a otázky mám jen k alternativám interpretace výsledkŮ.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
1) Zónový test ukazuje, že bifonazol i ketokonazo} jsou substráty pump. Experimenty s přidáním
glukosy do kultivačního média naznačují, že jedním z mechanismů účinku je pLadislavokles
membránového potenciáIu. Je možné vyloučit, že dalším z mechanismů ovlivňujícím činnost
pump by mohl být i přímo nedostatek ATP, jako zdroje energie pro činnost pump?
2) ByIo by možné provést experimenty s ruznou koncentrací sondy diS-C:(3), které by mohly
potvrdit, že sonda skutečně kompetuje o vazebné místo na pumpě a ketokonazolem a
bifonazolem?
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