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Disertační práce se na 81stranách zabýVá studiem funkčních v|astnostÍ mode|ů

rekombinantního purinergního P2X 4 receptoru. Technikou bodové mutageneze byIy

Vytvořeny mutace pěti konzervovaných cysteinových párů v ektodoméně receptoru, která

tvoří vazebné místo pro ATP a mutace pěti aminokyseIinových zbytků které tvořl
extraceIUlárníVestibUI P2X4 iontového kaná]u. Základem práce jsou Záznamy ATP-

stimUIovaných proudů snímaných metodou patch cIamp ]ednot]iVýCh mutovaných receptorů
exprimovaných v buněčné linii HEK293. Byl tak oVěřoVán VýZnam jednotliVýCh cysteinoVých
zbytků, jejich párů a jednotlivých aminokyselin pro funkceschopnost receptorU. Autor dopě|

k závěru, že 4, a 5. disulfidický můstek má zásadníúlohu ve funkci receptoru, 1. a 2. má

význam pouze částečný a 3. pravděpodobně žádný. Autor také identifikovaI pět

a m ino kyselinových zbytků, které mají význam pro funkci iontového kaná]u, a každému z nich
přiřadiIvlastníroll'

Úvodní část práce předkládá na 27 stranách ve|ice přehledně zák|adníinformace o
purinergnÍsignaliZaci, systematickém rozděleníjednotlivých receptorů, jejich

eJektrofyziologických VIastnostech, morfologii a autor popisuje ifarmakoIogické přístupy k

jejich studiu. ]asně také definuje pojmy, se kterými dá| pracuje V textu' DetailnÍ popis

vazebných strUktur receptoru a jejích vztahu k aktivacj celého P2X receptoru je doprovázen
15 obrázky a dVěma tabulkami. Ačkoliv autor prokázaI značné znalosti detaiInístruktury
purinergních receptorů a jejich moleku lá rně-fa rma kologických Vlastností, úVodníčást
postrádá pojednání o širším významu purinergnísignaIizace v rámci buňky l ce ého

organismu' Distribuce jednot|ivých typů receptorů v rámci organismu je 5hrnuta do tabuIky
1.1a určitý pIeiotropní význam purinergních receptorů v buněčné signaIizacl ve spiná|nímíše
je naznačen na obrázku 1.1. TabuIka ani obrázek nejsou doprovázeny žádným komentářem v

textu a legenda k obrázku rozhodně nenívyčerpávající. Z úvodu ani vypsaných cílů práce také
vůbec nevyplývá, proč 5i autor Vybral ze široké šká|y purinergních receptorů ke studlu práVě

P2X4 receptor' .Je význam stejně umístěných aminokyseIin pro funkci ostatních purinergních
receptorů již popsaný? Má P2X4 receptor zvláštnÍVýznam pro fyzlo]o8ii některého orgánu či

mozkové stru|(tury, která je v centru zájmu |aboratoře?

l(apitoIa Metodika o 10 stranách popisUje experimentá|ní přístup, přípravu jednotlivých
mutací' kontro|ních postupů, fluorescenčnÍanalýzu exprese P2X na membráně buněk a

detaiInÍ popis eIektrofyziologického měřenívčetně všech chemíkálií, použitých roztoků a
způsobu ana|ýzy získaných dat. Popis celé metodiky je zceIa vyčerpávající a zahrnu.je l názvy
dod aVatelů jed notlivých chem iká |ií.

VýsIedkyjsou shrnuty do 18 stran textU Včetně obrázků. ]ednotIivé kapitoIy systematicky a

přehledně popisujÍ dí|čí experimenty a každá kapitolka je ukončena jasným shrnutím.



Formá|níVýtky _ na stránce 55 je nesprávný od|<az na obrázek 1 a ta bu lku 2, ze smyslu a|e

vyp|ývá, že se mIuví o obrázku 4'5 a tabulce 4'3. Dále, V metod]ce se uvádí, počet buněk
měřených v jednot|ivých experimentech je 5-35. To je značné rozpětí ,,n" a u kaŽdého
jednotlivého výs|edku by mělo být uvedeno, z jak velkého vzorku buněk se odvozuje'

Z diskuse rozepsané na 7 stranách je zjevné, že aUtor má značný přeh|ed o literatuře V

daném oboru, dobře tématu rozumí a je schopen systematicky a krlticky zhodnotit jednotliVé

ná|ezy a porovnatje s dostupnou Iiteraturou..]e to Však kapitola, která je místy napsaná

poněkud neobratně. NapříkIad na stránce 66 v posledním odstavci se autor bez b|iŽší

souvislosti odvolává na zv|áštnosti expresního systém. Píše:" ''.in contrast to results

presented in this thesis, each of ten P2X4 receptor mutants expressed in oocytes generated

a robust inward current and EC50 values of the C135A and C217A mutants were comparable
to P2X4 receptor-WT (Yi and Liu, 2009)''." dalšívěta stručně beZ h1ubší anaiýzy popisuje iiný
ve|mizásadnírozdíl ve výsledcÍch získaných z HEK293T a z oocytů. ]e to opravdu tak, že

význam identických mutací pro funkcl receptoru tak Zásadně závisÍ na expresním systému?
Tato poznámka otevírá otáZku, proč aUtor zvo|jI HEK293Tjako expresnísystém a proč

nezvoli| oocyty? Proč nezvolil buněčnou llnil co nejvÍce podobnou přirozeným orgánovým

buňkám exprimujícÍm tento receptor a zda-|i můŽe v tom případě kategoricky proh|ásit na

příklad, že narušená SS3 vazba nemá vliv na funkci receptoru.

Jedna strana závěrů shrnuje zásadní ná|ezy do pěti bodů a celou práci UZaVírá 9 stran

seZna m u použité literatury

Závěr: předkládaná doktorská dizertačnípráce obsahuje VeIké množství původních dat
získaných řadou náročných technik a prokazuje autorovy detaiIní Zna]osti probIematiky.

Něko|ik výše uvedených výhrad se týká pouze formálního ZpracovánÍdizertačnípráce. 5polu
s četnýmistyIistickými nesrovnalostmia někoIika překIepy svědčí o ukvapenosti její přípravy

nikoIiV o nedostatcích experimentá|nÍch. Předk|ádanou disertační práci proto vřele

doporučuji k o bhajobě '
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