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 Předložená dizertační práce „Morfiem navozené změny membránových a solubilních 

bílkovin frontální mozkové kůry potkana“  Mgr. Hany Ujčkové je výsledkem jejího  

postgraduálního doktorského studia ve studijním programu Fyziologie živočichů.  Školitelem 

této doktorské práce byl doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc. Dizertace byla vypracována na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a to na Katedře fyziologie a na 

Fyziologickém ústavu  AV ČR   (Biochemie membránových receptorů). Dizertace má  104 

stran  textu   v českém jazyce zahrnujícího úvod, cíl dizertační práce, důkladný literární 

přehled, metody, výsledky diskuze a závěr včetně seznamu vlastních publikací (strany, 10 a 

11) z let 2011-2013 (včetně 3  původních prácí in extenso s IF 3.85, 2.42, 1,53 jako první 

autor), plus 3 jiné publikace  jako první autor nebo spoluautor, což nebylo zahrnuto do Ph.D. 

disertační práce.  K dizertační práci jsou přiloženy ještě 3 kopie  vlastních prací in extenso ve 

vázané formě v jednom svazku.  Autoreferát (téze)  disertační práce je uveden  v českém i 

 anglickým jazyce, každá verze má 22 stran v souladu s řádem doktorského studia na 

Univerzitě Karlovy. 

Téma této disertační práce je velmi aktuální. Je zaměřena to analýzu morfinem 

indukovaných změn ve složení proteinů v plazmatických membránách (PM)  a v post-

nukleárním supernatantu (PNS) isolovaném z frontální mozkové kůry potkana,  přičemž 

zvířatům byly předem podávány zvýšené dávky morfinu po dobu 10 dnů.   Studium bylo 

zaměřeno  na prohloubení poznání mechanizmu účinku dlouhotrvající expozice savčího 

organismu vlivem morfinu, což je uvedeno v první i druhé části této Ph.D. dizertační práce.   

Cílem dizertace bylo analytické stanovení  obsahu všech izoforem adenylylcyklázy ve 

frakcích PM (I-IV) izolovaných z frontální mozkové kůry potkanů usmrcených 24 hodin po 

aplikaci poslední dávky morfinu  a stanovení obsahu všech hlavních tříd trimerních G 

proteinů a standardu plazmatických membrán Na, K-ATPázy. Kromě toho byla provedena 

proteomická analýza morfinem indukovaných změn v PNS a PM frakcích.  

Tyto cíle byly splněny za rigorózních podmínek vědeckého experimentu a s použitím  

různých  a moderních molekulárních biologických metod na PNS a PM, stanovení proteinů 

SDS-PAGE - dělení proteinů ve druhém rozměru,  immunobloting, LC-MS/MS metody atd.   
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Autorka  získala  originální výsledky. Ukázalo se, že snížení odpovědi trimerních G 

proteinů třídy Gi/Go na stimulací MOR a DOR agonisty je primárním impulzem pro 

následnou kompenzační odezvu v podobě specifického vzestupu hladiny AC I a AC II ve 

frakcích PM,  který je plně reverzibilní. Množství ostatních izoforem AC (III-IX) se 

nezměnilo a stejná zůstala i hladina standardu plazmatických membrán Na, K-ATPázy.  

Tato práce přispěla k většímu pochopení  snížené citlivosti receptoru (receptor 

desensitization) vůči morfinu za podmínek uvedených v práci.   

K předložené dizertaci  mám následující připomínky: 

1. Co bylo podkladem k výběru dávkovacího schematu použitého v této práci? Mám 

na mysli množství  použité dávky a délku aplikace.  Zamýšlela se autorka o skutečnosti, že by 

nižší dávky a prodloužení aplikace látky mohly více osvětlit studované molekulární aspekty a 

jak by se mohly modulovat výsledky u rozličných pokusných schémat?  

2. Obecně jsou známé mechanismy tolerance morfinu po opakované aplikaci. Kromě 

zvýšení cAMP existuje receptor recyklace, receptor uncoupling. Mohla byste se vyjádřit k 

těmto dvěma dějům?  

3. Tolerance se nemusí vyvíjet k některým periferním účinkům morfinu jako miosa a 

konstipace. Napadá Vás nějaká myšlenka, jak by se to mohlo vysvětlit?  

 

Disertace obsahuje originální výsledky, které autor disertace publikoval  jako původní 

práce v plném znění ve  vědeckých časopisech s  IF a které tedy prošly recenzním řízením. 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená dizertace splňuje požadavky doktorského 

studia Fyziologie živočichů, tj. je uceleným vědeckým pojednáním se zajímavými a 

metodicky kvalitně získanými vlastními původními výsledky. Disertační práce prokazuje 

předpoklady   Mgr. Hany  Ujčkové k samostatné tvořivé vědecké práci a k udělení titulu 

„Ph.D.“ za jménem.  

 

V Praze, 14. května 2014    Prof. Dr. Hassan Farghali, Dr.Sc. 

       Farmakologický ústav 1. LF UK v Praze 


