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PhD práce Rehab El-Hennamy s názvem ,,Entrainment of the circadian clockwithin the rat
suprachiasmatic nuc leu s during fetal and ear ly postnstal deve lopmenf'

Předkládaná disertačnipráce byla vypracována během tříletého pobytu studentky Rehab El-
Hennamy v oddělení Neurohumorálních rega|aci, Fyziologického ústavu AVČR.

Práce sezabýváotávkouvyuoje cirkadiánrúho systému sezvláštním zaměŤenímnacentrá|ni
cirkadiánní hodiny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu u laboratorního potkana. Při
řešení projektu by|a ziskána ce|ářada ýsledků' znic|tž některé tvoÍi zék|ad praci
připravovaných v současnosti k publikaci (např' Matějů K., a spol., Development of the light
sensitiviý of the clock genes Period] and Period2 and immediate early gene c-foswithin the
rat suprachiasmatic nucleus _ odesláno k recenznímu Íizen).Yýznamná část vysledku byla
však byla také již publikována a předkládaná PhD práce je složena ze 4 těchto prací (souhrnný
impact faktor je 1I,26).

Rehab sqými experimenty ýznamně přispěla kpoznéni qýYoje funkce suprachiasmatických
jader jako centrálního oscilátoru. Zjisti|a, že k v-iruoji této funkce dochÍui nezávisle na
přítomnosti světelného režimu ve střídáním světla atmy. Přítomnost tohoto režimu však
pravděpodobněýznamně přispívá k postupnému vývoji synchronizace k dlouhé letní
fotopďodě během časného postnatálního qývoje. Rehab také velmi elegantně prokiua|a, že
během fetálního v.ývoje je SCN velmi časně vystaveno synchronizaěnímu vlivu matky.
Přestože tento ýsledek byl očekátván, nebyl dosud potvrzen v takovém experimentá|nim
uspořádání,kdy dochání k vyloučení vlivu faktoni přítomných během postnatálního vývoje'

Během svého pobýu v České republice si Rehab osvojila pro ni nové experimentá|ni
přístupy, zejménazv|ád|avelmi náročnou metodu in situ hybridizace. Její velmi pečlivý
přístup k experimentáúni práciby| zénukou úspěšného ziskáni konzistentnich dat. Jí nakrájené
a úhledně seÍazeté mozkové Ťezy na krycím sklíčku byly vždy nezaménite|něrozpoznatelné
od ostatních. Cením si jeji zdravé cílevědomosti a výrvalosti, které ji dovedly ke zdárnému
dokončení experimentá|ni části disertační práce během vymezené doby 3 let. Během této
doby je obtižnéukončit experimerrtá|ni část disertační práce i pro mnohé studenty z České
republiky. Rehab přitom měla sifuaci ntženou jazykoými' společenskými, rodinnými i
kulturními specifiky. Vzhledem ke své milé a nekonflikÍnipovaze měla při své práci velkou
podporu celého týmu laboratoře. Její přínos kziskaným qýsledkum byl však zásadnt.

Jsem přesvědčena, že zkušenosti získané během pobytu v naší laboratoři Rehab využ1jepři
své budoucí kariéře, která ji čeká na Universitě v Káhiře.

Disertační práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji proto k obhájení.
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