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Mgr. Běly Marounkové:

Reakce některvch oxidoreduktas s vvbranými donorv oxidu dusnatého

Předkládanárígorózni práce byla vypracována na katedře biochenie v laboratoři, která se
jiŽ dlouhodobě zabyvá metabolickými cestami vzniku No. Jedná se o aktuální téma, neboť
No je významnou látkorr regulující mnohé fyziologické procesy v živočišných i rostlinných
organismech. Existuje několik způsobů vzniku No, z nichŽ mnohé nejsou ještě podrobně
prozkorrmárry.

Rigorózní práce Běly Maroutlkové je sepsárra ve na 23 stranách. V úvodu autorka na 9
stranách seznamuje čterráře s biosyntézou No pomocí NoS. s alternativními cestami vzniku
No. donory No i enzymy, které mají jinou funkci, ale mohly by se rovněŽ podílet na vzniku
No' Následuje kapitola Výsledky a diskuse doplněná 7 obrázky' Třetí kapitolu tvoří závěr. Y
pŤiloze předloŽerré rtgorózní práce je jiŽ publikovaný článek v časopise Gen. Physiol.
Biophys. s názvem ''Lipoamide dehydrogenase and diaphorase catalyzed conversion of some
No donors to l.'Io and reduction oťNo scavenger 2-phenyl-4.4,5'5-tetrametlrylinridazoline-1-
oxyl.3-oxide (PTIo).., jehoŽ je Běla Marounková spoluautorkou.

V úvodu práce v kapitole o enzymech postrádám bliŽší charakterizaci uvedených
enzymů, cliybí čísla enzymů (EC....)' systematický název, reakce, která je pro daný enzym
běžná a jakýrn způsobem by daný enzym mohl přispět ke vzniku No. Negativem je pouŽívání
velkého mnoŽství zkratek (i kdyŽ je vysvětlení v předchozím textu), doporučila bych práci
doplnit Seznamen1 zkratek. Za zvlášt, nevhodné povaŽuji uvádět název kapitoly pouze
zkratkou. Doporučuji podrobnějŠí popis k obrázkům. Jedná Se pÍevážně o obrázky
zt^Ázorř'ujicí závislost absorbance na ěase dané reakce' ale není jasné, jaká látka sledovanou
změnu absorbance zpťlsobuje. Chybí odkazy na obrázky v textu i jejich obsáhlejší
komentování. Diskusi podle mého názoru spíše plní text uvedený v souhrnu.

K práci nrám následující dotazy.,
l. Na str. 5 uvádíte větu: ,,No je jedinou endogenní molekulou, která má zároveň funkci
neurotransmiteru. konstitutivního mediátoru. irrdtrkovatelného mediátoru, cytoprotektivní a
cytotoxické molekuly. MůŽete to blíŽe vysvětlit na příkladech?
2, V práci uvádíte inhibiční konstanty a hodnoty ICso enzymů diaforasy a
lipoamiddehydrogenasy. Jaký je rozdíl mezi oběnra parametry? MůŽete něco říci o typu
inhibice?
3, Errzym DP má niŽší afirritu k látkám GTN a FAL než k ostatním zkoumarrým látkám. čírn
si tuto skutečnost vysvětlujete?

Vzhledem k tomu, Že Běla Marounková je spoluautorkou jiŽ publikovanélro člán'liu
v odborném časopise s impaktním faktorem' doporučuji přijmout tuto rigorózní práci
k dalšímu Íizení.
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