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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

 

Tomáš Bartl začal pracovat na zadaném pracovním úkolu s velkým zaujetím. Po příchodu do 

oddělení biofyziky FÚ UK začal za obětavé pomoci Mgr. Jakuba Zahumenského a Mgr. Ivy 

Jančíkové provádět vlastní biologická a fluorescenční měření. Během krátké doby si osvojil jak 

metodu kultivace kvasinek Sacchromyces cerevisiae (druhý úkol zadání bakalářské práce), tak 

fluorescenční metodu pro měření akumulace fluorescenční sondy diS-C3(3) v buňkách s různým 

zastoupením membránových transportérů zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci, tzv. 

MDR pump (třetí úkol zadání bakalářské práce). Navíc, úspěšně zvládnul rovněž fluorescenční 

metodu pro sledování změn intracelulárního pH účinkem chemických látek, kterou úspěšně 

rozšířil o vlastní skript umožňující efektivní zpracování spekter.  

Obě fluorescenční metody úspěšně využil při posouzení účinku glukózy, 2-deoxyglukózy, 

hexanolu a protonoforu CCCP na aktivitu MDR pump při odstraňování sondy z cytosolu (čtvrtý 

úkol zadání bakalářské práce).  

Konkrétně bylo zjištěno, že zvýšení intracelulární koncentrace ATP (přidání glukózy) vede k 

nárůstu aktivity těchto pump, zatímco přidání 2-deoxyglukózy (vyčerpání ATP) způsobuje jejich 

inhibici.  Inhibiční účinek vykazoval také hexanol, zatímco u protonoforu CCCP nebyl jeho vliv 

na aktivitu pump detegován.  

 

Výsledky bakalářské práce významným způsobem přispěly k rozšíření použití fluorescenční 

metody („DiS-C3(3) assay“) pro studium činnosti MDR pump u kvasinek. V rámci této komplexní 

studie bylo dokázáno, že fluorescenční sonda diS-C3(3) je z buněk odstraňována nejenom doposud 

identifikovanými hlavními pumpami Pdr5p a Snq2p, ale také dalšími pumpami, jako např. Pdr10p 

nebo Pdr15p.  
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