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Posudek oponenta rigorózní práce 

Flubendazol patří mezi běžně užívaná anthelmintika ve veterinární medicíně. Vědecké studie prokázaly, 

že flubendazol díky svému mechanismu účinku (inhibice syntézy mikrotubulů) vykazuje také 

protinádorovou aktivitu. Téma rigorózní práce, která se zabývá studiem redukčního metabolismu tohoto 

léčiva, je tedy vysoce aktuální. Rigorózní práce se skládá z úvodu, teoretické části, cíle, části 

experimentální, výsledků, samostatné diskuze a závěru. Součástí je také seznam zkratek, tabulek, 

obrázků a literatury, která obsahuje 39 literárních zdrojů, z nichž řadu tvoří aktuální publikace 

v mezinárodních časopisech. Teoretická část je sepsána stručně a výstižně, shrnuje nejvýznamnější 

poznatky týkající se flubendazolu, mechanismu jeho účinku, farmakokinetiky, metabolismu a také 

poznatky týkající se jeho protinádorové aktivity. Teoretická část se věnuje také některým 

karbonylredukujícím enzymům, konkrétně CBR1, CBR3, CBR4 a 11b-HSD1. Celkový cíl i jednotlivé dílčí 

cíle byly stanoveny jasně a srozumitelně. Získané výsledky ukazují, že autorka práce si osvojila metody 

potřebné pro splnění vytyčených cílů. Kladně lze hodnotit diskuzi, ve které autorka rigorózní práce 

diskutuje své výsledky s poznatky uvedenými v odborné literatuře.  

 

V rigorózní práci se vyskytují některé nedostatky, např. chybějící mezery mezi číslem a °C, kapitola 4.2.3. 

se nazývá "Stanovení aktivity karbonylreduktasy 1 v cytosolu", ale dle obrázku 9 i textu byly použity také 

mikrosomy a rekombinantní CBR1, v kapitole 2.3. chybí citace za některými odstavci. 

 

Dotazy k rigorózní práci: 

1) Flubendazol a další benzimidazolkarbamáty vykazují aktivitu vůči celé řadě nádorových buněčných linií. 

Vyskytuje se některé z těchto léčiv v klinických studiích, v nichž by byla zkoumána jeho účinnost 

v souvislosti s nádorovým onemocněním? 

2) Které další karbonylredukující enzymy kromě CBR1 by se mohly podílet na metabolismu flubendazolu 

v cytosolické frakci? Jakými způsoby by bylo možné prokázat přítomnost těchto enzymů a případně i 

stanovit jejich množství? 

3) V seznamu chemikálií chybí kit BCA použitý ke stanovení koncentrace bílkovin. Uveďte prosím výrobce 

tohoto kitu. V textu je správně popsán princip BCA metody. Obr. 8 však není příliš vystižný. Uveďte prosím 

jakým způsobem Cu2+ ionty přesně reagují s proteinem a další reakci, kterou následně vzniká komplex 

Cu+ s BCA.  

4) Aktivita redukujících enzymů byla stanovena spektrofotometricky. Uveďte prosím molární absorpční 

koeficient NADPH. 

5) Koncentrace flubendazolu byla stanovena pomocí HPLC s využitím metody vnitřního standardu, kterým 

byl albendazol. Vysvětlete prosím princip této metody. 

 

Rigorózní práce obsahuje nové významné poznatky týkající se redukčního metabolismu flubendazolu. 

Autorka splnila cíle stanovené v rigorózní práci. Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 
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