
Posudek na disertační práci Mgr. Radky Čerychové 

Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování 

Předložená dizertační práce byla vypracována v rámci programu postgraduálního 

studia Fyziologie živočichů na PřF UK pod vedením RNDr. Gabriely Pavlínkové, Ph.D., 

v Laboratoři molekulární patogenetiky Biotechnologického ústavu AV ČR. Dizertační práce 

řeší vysoce náročnou a aktuální problematiku maternálního diabetu, který negativně ovlivňuje 

embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad 

potomků a predispozicí ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetem 

mullitem. Tato onemocnění jsou závažným socio-ekonomickým problémem. Téma práce 

vychází z předchozích nálezů na školícím pracovišti, zejména z výsledků, které ukázaly, že 

v srdcích myších embryí diabetických matek je zvýšená exprese hypoxií indukovaného 

faktoru-1α (HIF1α). Cílem práce bylo provést morfologickou analýzu a studovat změny v 

expresi vybraných genů v srdcích myší vystavených maternálnímu diabetu během 

embryonálního vývoje. Dále se měla zabývat analýzou srdečních funkcí potomků zatížených 

heterozygotní delecí genu Hif1a a jejich vývojem v diabetickém prostředí. 

 Disertační práce je založena na třech publikacích v renomovaných odborných 

časopisech s vysokým impaktem. Jako první autorka je Radka Čerychová uvedena na dvou ze 

zmíněných článků. Má ještě další článek týkající se diabetu. Své výsledky také publikovala na 

několika mezinárodních konferencích.   

Práce je rozsáhlá, má 127 stran, výsledky jsou prezentovány v 9 tabulkách a dvaceti 

grafech s velmi pěknými obrázky. Literární přehled dobře uvádí studovanou problematiku, jde 

o jasný a kompaktní text, obsahuje dostatečné množství informací a shrnuje údaje na současné 

úrovni poznání v daném oboru. Použité metody jsou na špičkové úrovni. Výsledky, získané 

autorkou, jsou v mnoha ohledech prioritní, v práci jsou dobře diskutované a podložené pečlivě 

vybranými literárními údaji v odpovídajícím rozsahu a v souladu s normou. Výsledky 

představují molekulární analýzy srdcí embryí v různém stádiu prenatálního vývoje a srdcí 

potomků diabetických matek. Dále práce ukazuje negativní vliv kombinace vývoje v 

diabetickém prostředí a mutace genu Hif1a na rozvoj kardiovaskulárních chorob v dospělosti.  

 Formální zpracování práce je třeba pochválit, velmi dobře se čte, je prakticky bez 

překlepů, dokumentovaná názornými obrázky v literárním úvodu a dobře prezentovanými 

vlastními výsledky v grafech.  

V Práci jsem našla několik drobných chyb, některé z nich by mohla autorka opravit: 



Na str 6 je chyba v popisu obr. 5 „Signál pro kontrakci vzniká v sinoatriálním uzlu (SAN), který je 

umístěn v pravé komoře (RA) při ústí hodní duté žíly“. 

Str. 10. 3. odst. je špatně formulovaná věta: „V solubilní formě jsou receptory schopny vázat 

TNF-α a inhibovat jeho aktivitu“. Lépe: Receptory jsou schopny vázat TNF-α přítomné v solubilní 

formě a inhibovat tak jeho aktivitu. 

Str.29, 2. odst.: Využití aerobní glykolýzy umožňuje přesměrování části uhlovodíků do jiných 

metabolických drah, které zajišťují syntézu základních stavebních kamenů, jako jsou nukleotidy a 

aminokyseliny. Analýza embryonálního metabolomu skutečně prokázala využití uhlovodíků 

odvozených z glukózy v pentózovém cyklu (Miyazawa et al., 2017). Zřejmě jde o uhlovodany, jak 

se někdy cukry označují. 

Str.40, 3. odst. poznámka se týká izolace embryí: „zvážena a přenesena do RIPA pufru v množství 

odpovídajícím 1000 μl/100 mg tkáně“. Domnívám se, že 100 mg tkáně/1000 μl. 

Str. 84, obr.č. 29, „kvantifikace CX43 a jeho fosforylované izoformy pCX43“ - pCX43 není 

isoforma CX43, pouze jeho fosforylovaná forma. 

Mám tyto otázky: 

1. Str. 85. obr. 30. Popis obrázku na str. 85, 1. odst. není úplný: „Exprese Cd36 byla 

změněna pouze u Hif1a+/- potomků DiaM, zatímco exprese Ldha byla snížená v 

porovnání s wt potomky kontrolních matek ve všech skupinách“.  Domnívám se, že by 

mělo být v popisu výsledků také řečeno, že zatímco u potomků Hif1a+/- nediabetckých 

a diabetickýh matek se exprese Ldha neliší, tak exprese Cd36 je významně nižší u 

potomků Hif1a+/- diabetických ve srovnání s nediabetickými matkami. V souvislosti s tím, 

bych se ráda zeptala. Oba geny jsou pod kontrolou HIF-1, máte nějaké vysvětlení pro 

tyto rozdíly v jejich expresi? 

2. Dá se z výsledků prezentovaných na obr. 31 shrnout, že exprese Vegfa na úrovni 

mRNA byla v LV ovlivněna pouze diabetem, zatímco v cévách bylo množství 

VEGFA ovlivněno na úrovni proteinu pouze Hif1a?  

3. Jak se liší koncentrace glukózy v séru diabetických a nediabetických myší. Byla ovlivněna 

delecí Hif1a. 

Závěrem konstatuji, že Mgr. Radka Čerychová předložil kvalitní disertační práci, 

prokázala schopnosti pro vědeckou práci, a proto doporučuji, aby v případě kladného 

hodnocení v oponentním řízení jí byl udělen titul PhD.  

 

    V Praze 14. 4. 2019                      

                          Doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. 

                                                                             

 


