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Vliv znečištěného ovzduší na biomarkery oxidačního poškození u novorozenců 

Předložená disertační práce se skládá z 80 stran textu, které shrnují poznatky v dané oblasti, 

metodiku, výsledky a diskuzi týkající se výsledků disertační práce. Připojeno je 5 příloh, které 

představují publikace v impaktovaných časopisech. V jedné práci je kandidát první autor. Podíl 

práce Mgr. Ambrože na jednotlivých publikacích je uveden. 

Cílem disertační práce bylo ověřit hypotézu, že působení znečištěného ovzduší způsobuje 

změny během prenatálního vývoje dítěte na makromolekulární́ úrovni, a zjistit, zda expozice 

prachovým částicím PM2.5 a na ně navázaným karcinogenním PAU představují významný 

prediktor zvýšených hladin biomarkerů biologicky efektivní dávky, tj. oxidačního poškození 

DNA (stanovení 8- oxodG) a peroxidace lipidů (stanovení 15-F2t-IsoP). 

Byl analyzován dopad znečištění ovzduší na oxidační poškození DNA pomocí detekce 8-oxo-

7,8-dihydro-2'-deoxyguanosinu (8-oxodG), a na peroxidace lipidů prostřednictvím kvantifikace 

15-F2t-isoprostanu (15-F2t-IsoP) v moči a krevní plazmě matek nekuřaček a jejich novorozenců 

v Českých Budějovicích a Karviné. Skupina z Českých Budějovic byla vybrána jako kontrolní, 

protože v této lokalitě je výrazně nižší úroveň znečištění než v Karviné. Odběr biologického 

materiálu byl proveden v létě 2013 (nízká úroveň polutantů) a v zimě 2014 (vysoká úroveň 

polutantů). 

Disertační práce demonstruje aplikaci 8-oxodG a 15-F2t-IsoP jako biomarkerů expozice 

novorozenců znečištěnému ovzduší. Výsledky naznačují, že koncentrace PM2.5 a B[a]P v 

ovzduší má vliv na oxidační poškození makromolekul u novorozenců ve znečistěné oblasti. 

Tento účinek nebyl pozorován u matek, což si autor práce vysvětluje přizpůsobením dospělého 

organismu chronické expozici a vývojem obranných mechanismů. 

V obsáhlém úvodu jsou shrnuty současné poznatky o prachový částicích a polycyklických 

aromatických uhlovodících jako o významných složkách znečištěného ovzduší. Je rozebrán 

proces vzniku oxidačního stresu a jeho důsledky pro organismus. Jsou popsány biomarkery 

oxidačního poškození DNA a peroxidace lipidů. Úvod vhodně uvádí do problematiky disertační 

práce. Použitá metodika je pro řešení stanoveného cíle velmi vhodná a na špičkové úrovni. 

Získané výsledky jsou jasně popsány v textu práce a dokumentovány v řadě tabulek a grafů. 

V diskuzi jsou komentovány získané výsledky v kontextu s publikovanými údaji. Je 

diskutována problematika vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. Předložená 

práce přinesla nové poznatky o nepříznivých účincích polutantů na prenatální vývoj a z toho 

plynoucí potenciální ohrožení dětské populace. 

 Závěr: Předloženou práci povazuji za velmi kvalitní. Splňuje požadavky příslušného zákona 

a je založena na publikovaných výsledcích. Svědčí o schopnosti uchazeče pracovat ve 

vědeckém týmu, zpracovat výsledky své práce a odpovídajícím způsobem je prezentovat. Mgr. 

Antonín Ambrož prokázal tvůrčí schopnosti. Disertační práce tak splňuje požadavky 

doktorského studijního programu. Proto v souladu s příslušnou legislativou doporučuji přijetí 

práce k obhajobě.  

 

 

V Brně 6.8.2020     prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 



Na kandidáta mám tyto otázky:  

„Věk matek v kombinaci s expozicí PM2.5 ovlivnil hladiny 15-F2t-IsoP: u mladších matek byla 

zjištěna vyšší pravděpodobnost zvýšených hladin tohoto biomarkeru.“ Jak si to vysvětlujete. 

Byly prováděny korelace sledovaných biomarkerů s věkem matek? 

Byly do studie zahrnuty pouze prvorodičky? Pokud ne, ovlivňovaly výsledky předchozí 

porody? Může hrát roli např. psychický stres z očekávání porodu? 

 

 

 

 

 

 


