
PosUDIK NA L}lPLoMoVol] Pl.,\cI FILJPÁ TolJsKY

cilenr přŮiložcnÚ Jiplonrové púcc b'|o piispél kosvěl]eni stfukfuí|nč lunkčnich

chdrakeÍšt]k vaniloidniho Eceploru tlpu 1 |RPvl v prí.i.i. kladcn dú|.z n! zavedeni a

uFIilněíi l]uoIcsccnčni leohnik! FRET (nuor.s.cnčDi rezoDauěli euel:elick]t přenos) vť

slovnáDi s eIekto1.},ioIogickýni Údajipi stanoveni akLjl!čtjťlr a desen2jti7aÚni.h vIaÍnoÍi

TRPvl fucePto Výz!álxrá čáslpÍáceje ltnovíná Yz(.nl mezi luŇci lRPv] iontorého

kaná]J a menrbLínoYý0r] ]i]rid} (PlP2) a také Í.no\e!nn podnrinek plo j.oojMolnni

dynan1ickýcbi|tjlnjoIekulíIich(ontn.nx.iich.něnpfu(cnrovélrokon]p]exu.

vpNni číst] lu|o| chlrakte.i7ova| ú$oVý púbělr akt]lacc l dcscnzilizťc TRPvl

Leceploru \c \/lJbl kE kon.cn!'ici intaceh']inrilro váPniku toJnoci c]eklLotyziologiclýclr

nrelld ! ]luoj.ŠcDč!i nrelodt ponrircvóh! nťdUvínj i ra.cluLá.ri h adiny vápenalých nJnlů

Na zí fu]ě s.Dovcnélro prolokolu pouŽil nčko|ik piis(upů v]'UŽivajicich fluo'l\ccnÚoi

'vonarčnI 
ene.getjcký pienos pl! lr1iŽŠi specifiko\áni dtnafujcký.h 7Jnčn hladi|r)

nnmce|u|ániho \ápniku a monilorováli DzpBdu j.cn]bÍino!éhÓ PlPz l. ]ztahu k aklivaci

Djp]onblá place [ilipa Toušk)'je jnnínĎ j j.ztkově na qlboné úro\.j s vy!áŽ.nol

proporcimezi!ýsledkov.ual.oltlickoučást]'ZccLkoléhÓpÓčt'67sl.nl.xfu'\ýsledk}a

icjich Jlskuse z.búajj s]rob ]olo!n1ú litd|oŽcné púce' Množslvi ťitlxďé lilelatry jc

adeLÝáhi a j!]cvaDlri cEfickt''ú|ÍJ\xjeÍovnčŽodPovidajici'přicejeMlsáÓa\.Lnrjl)cčlivě

K pi€d|oŽené djPlonoÝó príci nrán následL'jiťi d.{áZ!]

l ) Pij íIJiu v7t.hu Íkli!i|y TRPv] Íc.cptonL a lokaliacc nrc'nbíjno!ýťh lipjdů í!
.bráz|u lo j. hodoorx jtliln,ni intcnzit' l]lLore9cenc. 1'kJn:i|tr pLo Yl.P po lktn'aci

TRPV] lep|enr ! ná5l.dnč .go!isl} kílsaicútn a 2 ?\PB .a 20 Měřeni bylo jrnnáÓo

vkonfigu.Jcl IRET (cxcitace donotrL) Ňlůž.1. vysÝěllil proč ocní i]ten/tx |lUÓres.cn.c

poaplik!.icba.lonislů 0. j (d}'FRETrjžp.trnýDeni?



2 ] Y práci ie zrnnrčna roie protein PIRT' kteřý inlcragujc jak s'|RPvl rcccptorcn.

uk sPtP2' |íko Zásadni p|o spLivnou íunkci TR|vl |ecťproru tii picnosu bolestivýc|r

siBníLů zFrife.ic v. vaši púci kladetc důraz prá'ě nl VljV PlP] na iiríkci l.Rlvl

Ěceploru ale lexpolnne.lálni čáýi oláZka rcgulace p.otcirren PlRl neni pildnréten

výzkurnl' zabý\ al sc !Uto| také touk] otázkou Ve svých cxperinrcn|ech'r

]') Pii nrěřui konfo.načniclr znrěn jncz] N. a c. ko.cenr.lRP\'l rccepto

v dÚíedku akliv.ce kapsaicijrenj neby|l pokízínl znrěn! ve vzdá]enosti.i kdrŽ důk!7] a

h}potézt sbnuté Ylircúmiď úvodu (}ro znÉly FicdDokLídai' Baíno nAsH se

specifick)' vnŽe n. tctacyslcino\ý nroli!' Do iuké nri])' 
'nobl 

být výíedek zkreslen

n3spcciljckou !azbol borliv! naiiné bÚDé..é sLruk(uD:

'1)Ii! ýanoYolí.i c|.ktivnoýi IRET Y únrci nNllin]crizace lR!v4 a TRlv6

ionto\ých L ílú vdnr vyšly Ý}.raznč odljšné lrodnol} od jiŽ publiLolan).ch dll (ca 17%]'

v ]okuscťh is|e loún'al rozdi]oý poČe( lbiovlbélolacjch pllzú a ! některý.h piiFadech

ilÍenzit ikcqrlonl po FÓ.lečnnn vzcslutu ,ŇaLa ]Jes!( Nebyl tjnÍo Ý}po.cl

e|e!tivnÓsti FRET oÝ1ivněnl

Zíýě'dn fuohu konslfuovat. Že pl.dlož!!á Púce lilipa TouŠkyje \elDi kRlitoi a

sp|ňLÚe poŽadavkt kladcN na dip|onrovon Dríci' s!Údenl prckiza| schopnoý vědcck}

Fraoovat a p|esenloval .los.Ž.ué lýíedk!' NavňlLji prolo olrodnotil jcho dip]oúovou

púci z.ínrkoU vjbonré.

V PrJzc.lnc l8 rrcLrrl() n lnE.lan 'leisingť csc !
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