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předložená dizertaěnípráce splňuje všechny formální náležitosti. Má Celkem 84 stran,

její hlavní část tvoří abstrakt, úvod do problematiky, formulace hypotézy a cÍI:ů, metodika,

výsledky, diskuze a závér. Je doplněna seznamem zkratek, seznamem citované literaturY a

přílohami, které tvoří přehled autorových publikovaných ČláŇŮ, abstrakÍ, a také třemi

fulltexty ptací uveřejněných v časopisech s IF se vztahem k tématu dízertace. Text je

srozumitelný, ojediněle obsahuje drobné překlepy, doplňuje ho 6 obrazků a 4 tabulky.

V seznamu literatury Ize na\é*.celkem 221 citací, včetně aktuálních publikacÍ.

Jak vyplývá zteoretického úvodu, gestační diabetes mellitus (GDM) je nejČastějŠÍ

formou diabetu v těhotenství a jeho incidence v ČR se blíží 15 - 20 %. MtĚe se PodÍlet na

řadě komplikací jak pro matku, tak pro plod, a proto je výzkum věnovaný patogenezi GDM

velmi potřebný a zvolené téma je nanejvýš aktuální. Při řešení byly pouŽity standardní

metodiky a statistické postupy. Hypotéza a cíle dízertaéni práce jsou jasně formulovánY.

MUDr. šim;at se v rámci svého výzkumu zaměřil na možný podíl dysfuŇění tukové tkáně

při vývoji inzulínové rezistence v žen s GDM. Konkrétně si dal za cil identifikovat zménY v

plazmatické koncentraci a mRNA expresi adipokinů - fetuinu A, fetuinu B a FGF21 - v

tukové tkani a placentě u těhotnlich s GDM v průběhu těhotenstvÍ, porodu a Po Porodu v

porovnání s těhotn;ými ženami bez GDM a netěhotn;ými kontrolami, a dále zjistit, zda existuje

korelace mezi plazmatickou koncentrací a mRNA expresí těchto adipokinŮ s markery zánétll

na systémové úrovni anebo v tukové tkáni. Dalším cílem bylo identifikovat zménY v aktivitě

systému inzulinu_podobných růstových faktoru a přístušných vazebných proteinů

(IGF/IGFBP) v tukové tkani u těhotných s GDM v pruběhu těhotenstvÍ, porodu a po porodu, a

to v porovnaní s těhotnými ženami bez GDM a netěhotnými kontrolami,

Výsledky první části disertační práce nesvědčí, že by přítomnost GDM ovlivňovala

plazmatické koncentrace fetuinu A, fetuinu B i FGF21 v pruběhu těhotenstvÍ. A stejně tak



neměl GDM vliv na intenzitu exprese fetuinu A v placentě, či fetuinu B v Perineální a

podkožní tukové tkáni. Tuková tkáň se tedy ďejmě nepodílí na patogenezi GDM cestou

zmény exprese fetuinů A nebo B. Nicméné zajimaým zjištěním bylo, Že Ženy s GDM mělY

oproti zfuavýmtěhotn}m ještě několik měsíců po porodu výrazné vyŠŠÍ koncentraci FGF21.

Tento náIez zíejmě reflektuje zqýšenou dispozici k recidivě GDM v dalŠÍm těhotenství anebo

později k rozvoji diabetu 2.typu.

V další části disertační práce, která byla zaméřena na stanovení zmén v aktivitě

systému IGF^GFBp v tukové tkani a na systémové úrovni, se u těhotných s GDM Podařilo

prokánat zqýšenou sérovou koncentraci hlavního vazebního proteinu IGFBP-3, avŠak

v}sledný poměr IGF_IAGFBP-3 změněný nebyl. To naznaČuje, Že na systémové urovni se

aktivita systému IGF/IGFBP u pacientek s GDM pravděpodobně neliŠÍ od zdravých kontrol.

Naproti tomu ve viscerální tukové tkáni byla zjištěna snížená mRNA exPrese IGF-I, stejně

jako nižší exprese receptorů IGF-IR a IGF-2R avazebného proteinu IGFBP-4. Podobně bYla

prokáaanánižší exprese IGF-IR i v podkožní tukové tkáni. Zdá se tedy, Že aktivita systému

IGFiIGFBP v tukové tkáni je u těhotných s GDM sniŽená, coŽby mohlo mít vliv na zvýŠenou

inzulinovou rezistenci těhotných s GDM.

Lze konstat ovat, že předložená ďizertačni práce splnila anotované cÍle, je Po formální i

faktické stránce zpracovaná na odpovídající úrovni a přinesla i některé nové vědecké

poznatky, které mohou přispět k lepšímu porozumění mechanismŮ ovlivňujících rozvoj

GDM.

V rámci debaty, která je součástí obhajoby dizsrtační práce, mám na autora následující

dotazy:.

1. Sledované pacientky GDM byly dobře kompenzované aHbAlc se neliŠil od zdravých

těhotnlých. Je známo, do jaké míry ovlivňují intervenění postuPY (vČetně

farmakologických) plazmatickou koncentraci a tkáňovou expresi fetuinŮ A a B, resP.

FGF21?

2. Existuje vzájemný vztah mezi produkci nnínéných adipokinŮ a aktivitou sYstému

IGFAGFBP?

3. pozorovali jste (popřípadě jsou z literatury známé) nějaké významné asociace mezi

. vyšetřovanými adipokiny, či aktivitou systému IGF/IGFBP a výsledkem těhotenství

(hmotnost narozeného dítěte, poporodní komplikace, atd,)?



Závér

Autor prokáy2a1 předpoklady k samostatné tvořivé vědecké práci. DoporuČuji Přijmout

dizertační práci ve stávající formě k obhajobě před komisí a doporuČuji, abY komise v PříPadě

MUDr. Patrika Šim3at<a kladně zvžňila udělení akademického titulu doktor, ve zl<ratce

,,Ph.D.o'za jménem.
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