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Cílem doktorské disertační práce RNDr. Moserové bylo prohloubení znalostí

týkajících Se ťarnrakologických účinků protinádorového 1éčiva ellipticinu a rozšíření

současnýc lr poznatků o n.ietabo1 ismu karci no genr-ríiro benzo [a] pyrenu,

Úvodní část předkládané diser1ační práce se zabývá nádorovými onemocněními,

nlechatlisnr5,, karcinogeneze, kancerogenními faktory, mechanismem účinku a

Í.armakokinetikou cytostatik s dťtrazenl na ellipticin. Další část úvodu je věnována

biotrar.rsÍbrn-raci xenobiotik s podrobným popisem známých faktů týkajících Se

nlikrosomálního monooxygenasového systému. Úvod .je zpracován velmi pečlivě a podává

vyčerpávajícím zpťisobem fakta nutná k porozumění dalších částí práce.

Druhá část diser-tační práce. Materiál a nretody, podává stručný výčet pouŽitých

experimentálrrích přístupů' které jsou podrobně popsány v přiloŽených publikacích.

Část práce. Výsledky a diskuse, přináší originální poznatky týkající se daného tématu,

které b1,ly jiŽ publikovány v sedmi publikacích uveřejněných v renomovaných vědeckých

Časopisech.

Zvolené ténta, týkající se problematiky, .jejíŽ řešelií rná v týmr'r prof. RNDr.Marie

Stiborové. DrSc. d1ouhou tradici. 'ie nejen aktuální' teoreticky i prakticky potřebné' ale i

obtíŽné a rráročné.
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Vytčené cíle byly doktorandkou splněny, přiloŽené pLrblikace jsou cenným přínosem

k základnímr-r výzkumu metabolismu účinu protinádorových léčiv. K vlastnímu řešení

přistoupila autorka po důkladném shrornáŽdění a osvo.jení si doposud publikovaných

pozr.ratků z této oblasti, svědčí o tom literární přel'rled uvedený na konci první části doktorské

práce'

.Iak jiŽ bylo uvedeno, ř.eŠením doktorské disertačr-rí práce byla získána celá řada

výzr-ramných originálních poznatků, výsledky disertace jsou shrnuty v sedmi publikovaných

pracích, kde prošly recenzním řízením, proto bych k práci měla pouze následující dotazy a

drobné připoIlirrky:

. V SezIlamu pouŽitýclr zkratelt máte některé zkratky uvedeny.jak anglicky' tak česky, některé

bez překladu do češtiny. Doporučovala byclr.iednotné uvedení.

- Na straně 73 V kapitole 4.2.1 Aktivace ellipticinu hepatálním a extrahepatálním

mikrosonálnírl systén.rem potkana, se znriňu.jete o enzymech nezávislých na NADPH:CYP

reduktase'jakojsou peroxidasy a cytochronl P450 251. Vpráci se dále se o vlivu tohoto

cytochromu neznriňujete' Zaiín.ralo by mě. jsou-li známa další Í-akta o tomto enzymu a je-li

znárno. jak metabolizuje ellipticin.

- Na str. 87. v kapitole 4,4.1, oxidace ellipticinu.|aterními mikrosomálními systémy myší,

Lrvádíte. Že r-r rnyŠí HRNIM svyřazenou ťurrkcí NADPH:CYP reduktasy, je ellipticin mírně

oxidován. Jak byla určena. či.iak byste urrčila Vy, zbytkovou expresi tohoto enzymu a obecně

expresijecinotlivých proteinů participurjících na metabolismu ellipticinu v játrech?

Práce RNDr. Moserové splňuje podmínky kladené na disertační práci, nebot'

doktoranc1ka v předloŽerré práci prokázala dostatečnou schopnost orientace v rozsáhlé světové

Iiteratuře, kriticky třídit infbrmace a vyuŽívat je pro vlastní řešení' V práci přináŠí důkazy o

samostatném tvůrčím přístupr-r, který byl završen řadou výsledkťr, které jsou přínosem pro

pozrrár.rí metabolisn"ru karcínogenů a léčiv.

N.a základě této skutečr-rosti doporr'rčuji práci k obhajobě a po uspokojivém

zodpovězení dotazů doporučuji udělení titulu PhD. podle stávajícího vysokoškolského zákola

a proiádecích předpisů MSMT.
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