
Oponentský posudek disertační práce
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ťit*tr:* proleirrir;rxnri-aktiyovntelnóho recepturtt-2 {P,{}t-2) \,pntogenezi liclskýcb
ntten;oc.tlě* í

K pcsouzetll bvla pře11ložena prát:e * rcizsalru 9] slran,|ejiž součáslijsor,r kopie 2 stucli1

pub!ikovuoych r.ir,:rpaktovarr. ch časopisech a *r,orr dalšiclr studii přijatÝch cJo tisku \:r kOne i

1,rráce 
je přehled pulrlikačrli a odLrorné aktil,iit,kalrdidata

For:rrálni L;prir\,a práce je vyhor.rrjici. l]oLlzť r 0bs;rhil na sll -{ postráilán,r ve \'1'sledcich

ul.erlerli *,ázrlt praci" které jsoLr saučásti diserračni prace a ktere ob.lahrr.ií r'lastni l'Ýslet'lkr'

stuclie. Stár,ajici Llprftva j* rnirllč nepřehlerirrá i}robllilu ch.,,bou;e rozdil v názvtt Plrti
ttl,edend práce nrez: udajem na §tr, 2B n kopii člarrku tla slranč násleclujici

\'ýběrtén":atu jedná se n velmi aktrrelni problentatik::. která nra r:becnv clcrs*h * Lrbik*'itni

přitr:mnosi prr:teázami-al<iivovanych receptorr: se zřejrně učastnl neje a sl'stén'tu krevnihc'

sráženix a záněiu. ale i nnolraJinl,gh br_rnččnrc}r reakci Zkounlanv P.{R-:1e erllrit-tltrriitl

r,, nrncliia buněčr:vch tvpech všec}r tkar-ri

Cilen,r prace bvlo s}edor,ani zn,iěr exprese PAR-] na kn,si:,:r rrtodelr-t přl experi*lťr]lálně
l,yvolatlé akr,:;ni pankreatitidě. na nry-šinr nodelu po expczicijonizrrjici;;ru zářeni, ve

bioptickl.eh rzorcich lielslélro duktálnihrr karciltolt-iu nrióčlri žlázr,a po pr-rscberli tryp:sinu na

buněčné li:rie karcir'lnntu lxlečne žlázl |}oužilr: rntunohistochtmic]<ó. ntc,lekularnč biciogickÚ
a italšr metoc}v jsrltt r r.rtižně papsánl .jeclnltlti i,ch pubiikor,Anvch sděle rlrclr

Yvsledk1, r.r,šší e\pfťsť aktt1,ol,*neho receptoru při krysr erperinlenlalItt panl,reltitidč.
t,mozku czářenÝch nrrši potr,rzrije pieclstar,u i: učA§ti tJ.{,R-] i,regulaci zančllit,e odpor'čdi

Zr,Ýše ná €xpre§e n6,ior6r,ých burikach lidskéircr i:arcinontu rrlléčne žlaz.y' a v liniích
karcincnor,\,ch buněk ukazuje tta n:ožtrcsl učasti PÁl1-]' r, ntechan:zltru ka;rcerog*]}eze

\'Ýsledky unrožni rlalši srudie uloht,receplorrl l,zánětlive odpor,ěcli a pieeistar,uji splněni
*r,edenÝch cilů práce.

Diskuze 1e r.,elrni rozsahlá a ukaz_u.je na hlrrtrcke literárlr zrtailsli a dobroLt orientaci kar'lrtirlate

l probien"lalice,

$ponovaná práce .jak z lriediska věcného. tak lornráilliho potr.rzuje schopnost kanclicláta

k sanlostatlté lvcřir,é r,čdecké práci proto uclělení titulu řh,D doporučuji
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