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OPONENTSKÝ POSUDEK 

doktorské dizertační práce  
„Vliv přírodních látek na transport lékovými OATP transportéry.“ 

 

Autorka práce: Mgr. Lucie Zemčíková 

Pracoviště: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie 

a toxikologie 

Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 

Oponent: Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D., Ústav farmakologie, Lékařská fakulta v Hradci 

Králové, Univerzita Karlova 

 

Jedná se o kvalitní dizertační práci, která splňuje všechny odborné i formální požadavky. 

Posuzovaná dizertační práce obsahuje všechny náležitosti a je předložena ve formě 

řádně strukturovaného plnohodnotného spisu, včetně prezentace metodik a výsledků. 

V teoretickém úvodu se autorka na 29 stranách věnuje problematice lékových membránových 

transportérů se zaměřením na charakteristiku lidských OATP transportérů. Zcela logicky pak 

navazuje stať o možných interakcích s xenobiotiky včetně léčiv a následuje charakteristika 

flavonoidů, isoflavonů a statinů. Cíle jsou srozumitelné a relevantní k zvolenému tématu 

práce. Metodická část je popsaná velmi detailně včetně podrobného soupisu použitých 

chemikálií a postupů. Výsledková část odpovídá spektru použitých metod a je postavena na 

interakčních studiích za použití celulárních in vitro modelů s transfekcí hodnocených OATP2B1 

a OATP1A2 transportních proteinů. Z dosažených výsledků oceňuji pečlivé zhodnocení 

inhibičního potenciálu hlavních flavonoidů z medu a isoflavonů ze sóji včetně stanovení 

hodnot IC50 u jednotlivých látek a následně i mechanizmu inhibice pro vybrané flavonoidy 

(galangin, chrysin a pinocembrin) a isoflavony (daidzein, glycitein, formononetin, genistein a 

biochanin A) s intenzivnějším účinkem. Zjištěná data jsou náležitě diskutována v kontextu 

s recentními publikacemi. Závěry práce jsou střízlivé a dostatečně podložené získanými 

výsledky. 

 

Publikační aktivita autorky splňuje kritéria pro obhajobu dizertační práce. 

Předkladatelka je prvním autorem dvou (IF = 2,24 a 1,93) a spoluautorem dalších 9 

původních prací v časopisech s impakt faktorem.  Tyto práce našly již 17 citačních ohlasů dle 

Scopus. 

 

Připomínky oponenta:  

 nemám 

Dotazy oponenta: 
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 Proč byly pro hodnocení transportu použity koncentrace E3S 1 M a rosuvastatinu 0,5 

M? Jaký mají tyto koncentrace vztah ke Km E3S a rosuvastatinu na sledovaných 

transportérech? 

 OATP transportéry se podílejí také na transportu žlučových kyselin. Byly v nějaké práci 

hodnoceny změny hladin žlučových kyselin po podání použitých flavonoidů resp. 

isoflavonů? 

 

Závěr: 

Předložená dizertační práce splňuje všechny formální i odborné požadavky kladené na 

kvalifikační spis této kategorie. Autorka se podílela na vzniku 11 původních vědeckých prací 

publikovaných v impaktovaných časopisech včetně dvou prvoautorských publikací, což více 

než naplňuje požadavky na obhajobu disertační práce na Farmaceutické fakultě UK v Hradci 

Králové. Mgr. Lucie Zemčíková tak prokázala schopnost realizovat kvalitní vědeckou práci 

v celém rozsahu, tj. od vypracování rešerše, přes plánování a provádění složitých metod až po 

zpracování dat a jejich odpovídající vědeckou prezentaci.   

Doporučuji proto kladné přijetí dizertační práce a její podstoupení k dalšímu řízení, jehož 

zakončením bude udělení hodnosti Ph.D. 

 

 

V Hradci Králové dne 6.11.2018                    

         Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. 

                             Ústav farmakologie 

                         LF UK v Hradci Králové 


