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Ohodnocení disertační práce  RNDr. Marie Kodedové na téma: Studium 
činnosti mikrobiálních MDR pump pomocí fluorescenčních sond: stanovení 
účinku potenciálních inhibitorů. 
 
 
 

RNDr. Marie Kodedová vypracovala svoji disertační práci v oboru biofyziky na 
Fyzikálním ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pod odborným 
vedením docentky RNDr. Dany Gáškové, CSc. Předložená disertační práce je na vysoké 
úrovni jak po stránce vědecké tak formální. Celý rozsah její disertace, od samotného 
počátku a během celého tvůrčího procesu až po konečné písemné zpracování dosažených 
výsledků se vyznačuje nesmírnou pečlivostí a houževnatostí, jejichž výsledkem je 
bezpříkladná práce, která nemá zřetelné chybičky. Již úvodní teoretická část by mohla 
sloužit jako vysokoškolské skriptum na téma „mnohočetná léková rezistence – rozbor 
současného stavu a budoucí perspektivy“. Nejde zde o pouhé hromadění bibliografických 
údajů o mykotických infekcích a problematice jejich léčení, ale o kritické zhodnocení 
současného stavu vědomostí a možností dalšího vývoje. 

Vycházejíc z této pečlivé analýzy zvolené tématiky RNDr. Kodedová vstoupila do 
experimentální fáze se stejnými ambicemi a úsilím, jí stanovených cílů svědomitě 
dosáhnout. Výchozí metodou zkoumání funkce a účinnosti membránových transportérů, 
tzv. ABC pump, zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci (multi-drug resistance, 
MDR), byla ve školitelské laboratoři již dříve vypracovaná metoda barvících křivek, 
používající fluorescenční sondu diS-C3(3). Její zásadní příspěvek spočívá v tom, že běžnou 
metodu rozvinula o nové varianty. 

První z nich, označena diSA (diS-C3(3) assay), umožńuje pomocí nově vyvinutého, 
tzv. CD-koktejlu (obsahujícího protonofor CCCP a inhibitor Pma1p-ATPázy DM-11), 
jednak hledání nových inhibitorů ABC-pump kvasinky Saccharomyces cerevisiae, Pdr5p a 
Snq2p, ale navíc rozlišení kvasničných buněk permeabilizovaných od intaktních, které jsou 
pod vlivem zkoumaných potenciálních inhibitoru. Toto rozlišení je velmi důležité při 
hledání nových inhibitoru MDR pump s minimálními vedlejšími účinky na buněčnou 
membránu. 

 Další varianta, označená diS-TDEA (time-dependent drug exposure assay), umožňuje 
sledování mechanismu a rychlosti účinku nových povrchově aktivních látek, které byly 
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testovány jako potenciální antimykotika. Tyto látky představují nový typ antifungálních 
preparátů, které nejsou vystaveny účinku MDR pump, protože působí na povrchu 
patogenních kvasinek a tudíž vůbec do buněk nevstupují. Na základě těchto pokusů se 
podařilo poukázat na nově syntetizované látky, inhibující u kvasinky S. cerevisiae jak 
membránovou H+-ATPázu Pma1p tak MDR pumpy Pdr5p a Snq2p, které tak mohou 
sloužit jako nový typ potenciálních antimykotik. Své výsledky doktorandka podpořila 
dalšími mikrobiologickými testy, jako jsou test výsevový, zónový či UV-absorpční. 

Výjimečně vysoká hodnota předložené disertační práce spočívá v jejím úzkém vztahu 
ke klinické léčbě mykotických onemocnění zejména u imunologicky oslabených osob tím, 
že ukazuje nové možnosti terapie a tak by mohla přispět k řešení MDR hrozby v klinické 
praxi. Rozsahu jejího významu také odpovídá skutečnost, že získané výsledky již byly 
z velké části publikovány ve význačných internacionálních časopisech (Biochim. Biphys. 
Acta, BioTechniques) a předneseny na řadě mezinárodních konferencí. Na dalších 
publikacích RNDr. Kodedová intenzivně pracuje. 

Závěrem prohlašuji s přesvědčením, že dizertační práce RNDr. Marie Kodedové 
významně přispěla k rozšíření a dalšímu vývoji vědního oboru a tím přesvědčivě prokázala 
její schopnost k samostatné vědecké práci. S radostí doporučuji matematicko-fyzikální 
fakultě předloženou dizertační práci přijmout jako podklad pro udělení vědeckého titulu. 

 
 
 
 
 

(Milan Höfer) 
 

 
K vědeckému obsahu disertace mám následující otázku: Nová potenciální antimykotika, 
povrchově aktivní látky, byly aplikovány na kvasničné buňky ve vodných roztocích, tj. za 
hypotonických podmínek. Lze jejich účinnost také očekávat u patogenních hub, atakujících 
lidské tkáně, tj. v podmínkách isotonických? 

 
 


