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ovlivnění u akutních a chronických onemocnění dýchacích cest 

 

Disertační práce Ing. Zuzany Havlínové se zabývá studiem metabolické dráhy arginin-

oxid dusnatý v souvislosti s možnostmi jejího farmakologického ovlivnění u akutních a 

chronických onemocnění dýchacích cest. Jedná se o téma velmi zajímavé a aktuální, zvláště v 

době, kdy prevalence těchto onemocnění v současné populaci roste.   

Po formální stránce má disertační práce standardní uspořádání. Obsahuje teoretický 

úvod do řešené problematiky, přehled použitých experimentálních metod, kvalitně zpracované 

výsledky, rozsáhlou diskusi k řešenému tématu a stručný závěr. Práce budí jako celek velmi 

dobrý dojem, určitým stínem jsou nepřesnosti jako v popisu obr. 4 nebo popis reakce vzniku 

NO jako pětielektronového procesu s přenosem elektronů z kyslíku (str. 25). Příloha obsahuje 

dvě aktuálně publikované práce přímo související s tématem disertace, kde je Ing. Havlínová 

uvedena jako první autor. Jedná se o publikace v časopisech Xenobiotica (říjen 2013) a 

General Physiology and Biophysics (říjen 2013). 

Autorce se podařilo zadané téma řešit komplexně. Předložená práce zasahuje do 

několika vědeckých oblastí a experimentálních přístupů. Na jedné straně je to zavedení a 

charakterizování experimentálního (zvířecího) modelu pro akutní poškození plic nebo 

alergického zánětu dýchacích cest. Dále je to problematika čistě analytická, jako je stanovení 

příslušných léčiv nebo jejich metabolitů při farmakokinetických studiích s využitím HPLC, 

kde musely být analyty před stanovením často derivatizovány, což vyžaduje velmi přesnou 

laboratorní práci.  Důležitá je také oblast molekulární biologie, která byla využita např. při 

stanovení exprese studovaných enzymů nebo transportérů a v neposlední řadě farmakologické 

zhodnocení změřených dat. 

Práce přinesla původní a zajímavé výsledky, např. autorka ukázala, že podání 

bakteriálního lipopolysacharidu vedlo k významným změnám jako je indukce iNOS, která 

byla potvrzena na úrovni mRNA i proteinu. Naproti tomu se exprese genu eNOS snížila.  



 

 

Alergizace potkanů vedla rovněž k indukci iNOS, ale na druhé straně také k indukci formy 

eNOS a argininových transportérů. Původním příspěvkem autorky je popis farmakokinetiky 

inhibitoru argináz N
ω
 – hydroxy-nor-L-argininu. Výsledky získané v souvislosti s řešením 

disertační práce byly uveřejněny v kvalitních recenzovaných časopisech se známou hodnotou 

impaktního faktoru, jako jsou Xenobiotica (prvoautorská publikace) a J Chromatogr B Analyt 

Technol Biomed Life Sci (spoluautorská publikace). Uchazečka se významnou měrou 

zapojila i do klinických studií řešících související problematiku, jejichž výsledky byly 

publikovány v uznávaných časopisech jako Pediatric Pulmonology a Journal of Asthma 

(spoluautorské publikace) aj. 

Vzhledem k tomu, že předložená disertační práce přináší řadu nových poznatků, které 

byly ověřeny experimentálně a byly rovněž publikovány v mezinárodních časopisech, mohu 

s přesvědčením doporučit disertační práci Ing. Havlínové k přijetí jako podklad pro udělení 

titulu Ph.D. ve smyslu příslušných právních norem. 

V diskusi bych uvítala odpověď na otázku, zda je znám genový polymorfismus u 

studovaných enzymů a transportérů, který by mohl ovlivnit predispozici k patologickým 

stavům. U metody stanovení inhibitoru arginázy jsem možná přehlédla určení výtěžnosti 

metody (recovery).  

Závěrem jen opakuji svoje doporučení k přijetí práce Ing. Havlínové k dalšímu řízení, 

tj. obhajobě a udělení titulu Ph.D. 
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