
Oponentský  posudek  na  diplomovou  práci  Evy  Šantrůčkové  :  Mobilizace  vnitrobuněčného

vápníku  receptory pro acetylcholin  muskarinového typu.

Předkládaná     práce     se     zabývá     studiem     signalizace     spojené     saktivací     různých

muskarinových    receptorů    klasickým   a   alosterickým    agonistou.    Práce   je   založena   na

porovnání    vápníkových     odpovědí    buněk     linií,     které    se     liší    expresí     různých    typů

muskarinových    receptorů.    Práce   má   standardní   členění   a   je    napsána    přehledně   a

srozumitelně.  Literární  přehled je rozdělen do tři' Částí.  V prvních dvou je podrobně rozebrán

mechanismus  změn  a  úloha  koncentrace  vápníku  ve  vnitrobuněčné  signalizaci  a  fyziologie

a   biochemie   receptorů   pro   acetylcholin   především   muskarinového   typu.   Podrobně  jsou

rozebrány   jednotlivé   podtypy   muskarinových   receptorů   z hlediska   zapojení   do   signální

kaskády  buňky,   lokalizace  v organismu,  fyziologické  role  a  farmakologie.  Závěrečná  část

literárního   přehledu  je  věnována  cholinergní   hypotéze  Alzheimerovy  choroby.   Z různých

hledisek je probrána  role  P-amyloidu a  role jednotlivých  muskarinových  receptorů  v regulaci

jeho  tvorby.  Výsledkem  úvah je   perspektiva farmakologického  ovlivnění  choroby  selektivni'

stimulací  muskarinových  receptorů.  Jako  modelová  látka  byl  zvolen  xanomelin  -  relativně

selektivni'  muskarinový alosterická agonista.

Ci'l  práce  je  stanoven  jasně  spolu  se  základni'mi  metodickými  kroky  kjeho  splnění.   Tyto

metodické    kroky    -    fluorescenční    metoda    měření    koncentrace    vápníku    a    vneseni'

specifického G-proteinu do  buněk transfekcí jsou  podrobně rozvedeny v metodické Části.

Výsledky  provedených  experimentů jsou   ukázány ve  formě  grafů,  které  srovnávají  průběh

vápníkových   odpovědí   buněk   exprimuji'cích   různé   muskarinové   receptory   na   stimulaci

klasickým  agonistou  karbacholem  a  xanomelinem.  Celkové  srovnáni'  účinků  v závislosti  na

typu  receptoru  a   Časovém  schématu  stimulace je  provedeno  formou  tabulky.  Ze  srovnáni'

je  dobře  patrné,  jak  se  na  různých  podtypech  receptorů  projevují  rychlé  a  pomalé  účinky

xanomelinu.  Na  typu  receptoru  M1,  který je  považován  za  hlavní  místo  účinku  xanomelinu

se   to   projevuje   nejen   vyšší   a   déletrvající   odpovědí,   ale   hlavně   podstatně   rychlejším

nástupem   odezvy.     Poměrně  malé   rozdíly  vamplitudách   odpovědí  mezi   některými  typy

receptorů  pravděpodobně  neznamenaji',  Že  by  skutečně  interakce  xanomelinu  s receptory

byla  téměř stejná.  Jednak je  velikost fluorescenční  odpovědi  nelineární  funkcí  koncentrace

vápníku  a  kromě  toho  signální  kaskáda  intenzitu  stimulu  výrazně  zesiluje.   Proto je  prostá

amplituda  odpovědi jen  hrubým  ukazatelem  míry  interakce  aktivátoru  s receptorem  a  často

je to časový průběh odezvy,  který přináší více informací.

Získané  výsledky  jsou   podrobně  diskutovány  i  z hlediska  předpokládaného  mechanísmu

aktivace a následných dějů a jsou shrnuty v závěru.

K práci  mám  několik  připomínek a otázek,  které  nijak  nesnižují  celkovou  vysokou  hodnotu

předkládané   práce.    Celkově   práci    považuji   za   velmi   kvalitní   a   doporučuji,    aby   byla

hodnocena  nejvyšším  stupněm.
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Připomi'nky a  otázky:

Na  str.  29  uvádíte,  že  aktivace  M2  receptorů  vede  k inhibici  napěťově  závislých  N-a  P/Q

typů  vápníkových   kanálů  s tím,  Že  jejich  aktivační  práh  má  zápornější  hodnotu.   Nemůže

inhibice spíše znamenat  nutnost větší depolarizace  nutné  pro aktivaci  nebo zhoršený  návrat

z  inaktivace -to znamená vyšší záporný  potenciál  potřebný k  ukončení  inaktivace.

Neni'  možné,  aby transfekce  a exprese G-proteínu  Gqíi6 ovlivnilo vazebné vlastnosti  M2 a  M4

receptorů?  Nebylo  by  možné  tuto  transfekci  provést  i  u  receptorů  Mi`,  M3  a  M5,  aby  byla

situace stejná? Je  nějaká možnost kontroly úspěšnosti transfekce?

Vmetodách   uvádíte,   Že   vápníkové  signály   buněk   byly   normalizovány   na   klidový   poměr

emisí  =   1.   Neztrácíte  tímto  krokem   údaje  o  při'padné  vyšší   nebo  njžší   počáteční  klidové

hladině vápníku?

Mezi  první  stimulací  karbacholem  a  xanomelinem je  časový  odstup  4  minuty.  Je  tato  doba

dostatečná  pro  obnovu  citlivosti?  Zkoušeli  jste  zda  dvě  stimulace  karbacholem  oddělené

Čtyřminutovou  pauzou vyvolávají rovnocenné odpovědi?


