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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předkládaná práce je velmi kvalitní. Detailní úvod zahrnuje dobře oblasti od obecné struktury 

buňky a membrán až po informace o nových přístupech k potlačování mnohočetné lékové 

resistence a ovlivnění funkce P-glykoproteinu a diskusi o použití fluorescenčních metod. 

V metodické části jsou stručně, ale velmi informativně popsány použité buněčné linie a jejich 

kultivace, fluorescenční techniky jak spektrofluorimetrické, tak fluorescenčně mikroskopické. 

Výsledky a diskuse obsahují řadu zajímavých a nových zjištění: 

- Bylo dokumentováno, že sonda diS-C3(3) je substrátem P-glykoproteinu  . 

- Byla stanovena optimální koncentrace buněk pro měření se sondou diS-C3(3), optimální 

pH a byl použit vhodnější pufr DPBS (Dulbecco´s phosphate buffered saline) a 

definováno experimentální okno (~1 hod.) pro měření, během něhož neklesá 

životaschopnost buněk. 

- Bylo testováno 7 sloučenin, které by mohly ovlivňovat funkci Pgp (oligomycin, amiodaron, 

verapamil, vinblastin, ketokonazol, itrakonazol a FK506).  

- Bylo zjištěno, že oligomycin v nízkých koncentracích částečně inhibuje Pgp, zatímco ve 

vysokých koncentracích se váže na sondu, což ovlivňuje měření.  

- Blokátor K
+
 kanálů amiodaron působí depolarizaci buněk, a silně inhibuje Pgp. Tyto efekty 

byly připsány přímé interakci amiodaronu s Pgp, nebo jeho interkalaci do lipidní matrice 

membrány.  

- Verapamil, blokátor Ca-kanálů, také interaguje s Pgp a jeho účinek je zřejmě ovlivněn tím, 

že je současně se sondou kotransportován z buněk vlivem Pgp. 

-  Další 4 látky (vinblastin, ketokonazol, itrakonazol a FK506) známé jeko substráty Pgp 

neovlivňují jeho aktivitu. 

Řada těchto výsledků je nová a přínosná, Tam, kde vliv jednotlivých látek nebylo v této 

práci možné zcela jednoznačně interpretovat, jsou navrženy hypotézy k možnému vysvětlení 

daných jevů. 

Závěrem konstatuji, že úroveň bakalářské práce L. Veľase připomíná spíše dobrou 

diplomovou práci a je vhodným podkladem k udělení titulu Bc. 

  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

- Str. 30, obr. 6.1: pokud se sonda akumuluje v mitochondriích, jaký je vztah mezi měřeným 

potenciálem na plasmatické membráně a v mitochondriích? 

- Obr. 6.2: Čím je způsoben zhruba 1 nm vzrůst ƛmax po přidání CD koktejlu?  
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