
Oponentský posudek doktorské disertační práce RNDr. Barbory Mrázové: 

Modulace metabolické aktivace ellipticinu složkami monooxygenasového 

systému 

 

 Thematem předkládané doktorské disertační práce RNDr. Barbory Mrázové 

bylo rozšíření znalostí o mechanismu účinku protinádorového léčiva ellipticinu se 

zaměřením na jeho možné metabolické aktivace pomocí složek 

monooxygenasového systému. Při použití  modelového rekonstituovaného 

enzymového systému bylo ukázáno, že vzájemný poměr jednotlivých složek systému 

ovlivňuje metabolismus ellipticinu. Dále bylo prokázáno, že premedikace 

experimentálních zvířat studovaného léčiva ovlivňuje expresi a katalytickou aktivitu 

CYP1A1 a CYP1A2. V další části práce se autorka zabývala studiem mechanismu 

působení cytochromu b5 v monooxygenasovém systému. Získané výsledky 

prokázaly roli kompletního cytochromu b5, ale ne jeho apo-formy,  při metabolismu  

ellipticinu, zejména při oxidaci za účasti CYP1A1 a CYP1A2  a tvorbě aktivačních 

metabolitů v případě CYP3A4.  

 Předkládaná disertační práce je sepsána tradičním způsobem. Obsahuje 

velmi rozsáhlý a zasvěcený Literární úvod, Metodickou část a spojenou kapitolu 

Výsledky a diskuse, dále pak kapitolu Souhrn a Seznam použité literatury. Oddělení 

kapitoly  Diskuse od kapitoly Výsledky by mohlo, podle mého názoru,  přinést další 

možnosti hodnocení získaných výsledků. Seznam literatury obsahuje relativně velký 

počet citací a je sestaven poněkud netradičním způsobem.  

 Autorka předkládané disertační práce získala řadu originálních výsledků, které 

jsou  součástí čtyř publikovaných prací v odborných časopisech (což velmi 

zjednodušuje moji úlohu oponenta)  a dvou rukopisů připravených k zaslání do tisku. 

Vedle toho je autorka disertační práce spoluautorem celé řady příspěvků na 

konferencích a symposiích týkajících se studovaného problému. Kopie publikovaných 

prací a rukopisy připravené do tisku jsou přiloženy a tvoří součást předkládané 

disertační práce. Z těchto údajů jednoznačně vyplývá, že RNDr. Barbora Mrázová 

má všechny předpoklady pro vědeckou práci jak po stránce teoretické tak 

experimentální, a vedle toho má i schopnost  zapojit  se do práce širšího pracovního 

teamu.   



 Drobné připomínky k formálnímu zpracování disertační práce byly probrány 

s autorkou. Na závěr bych měla dva dotazy, které žádným způsobem nechtějí 

snižovat  kvalitu disertační práce:  

 

a) Předpokládáte, že vrchol 2  odpovídá komplexu myoglobinu a cyt b5;  máte 

nějaké vysvětlení proč na polyakrylamidové elektroforese v přítomnosti 

SDS preparátů získaných chromatografií na DEAE-celulose je jenom jedna 

zona odpovídající cca apo-cytb5? Existují ještě nějaká jiná data než MS 

analysa směsi peptidů, která by ukazovala na existenci takového 

komplexu. 

b) Byla měřena absorpční spektra proteinové frakce odpovídající vrcholu 2 

(obr.30)?  

 

  Na závěr bych chtěla konstatovat, že předkládá práce splňuje všechny 

předpoklady kladené na Doktorskou disertační  práci a proto ji doporučují k dalšímu 

řízení. 
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