
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Alžběty Štefely nazvané ¨Novel bile 

acid derivatives as promising therapeutic approach for liver and metabolic 

disorders ¨ 

 

Tématem předkládané disertační práce bylo studium vztahu struktury a aktivity mezi 

modifikovanými žlučovými kyselinami a jejich buněčnými receptory. 

Jedná se o téma atraktivní, moderní, a klinicky velice důležité, vzhledem k možným 

patofyziologickým konsekvencím a zejména pak potenciálnímu terapeutickému 

využití u metabolických onemocnění.  

Předložená disertační práce je psána v anglickém jazyce, má 54 stran, je 

strukturována standardním způsobem. Úvod do problematiky je podložen značným 

množství literárních odkazů a přesvědčivě poukazuje na hluboké znalosti dizertantky.  

Cíle jsou formulovány jasně, vlastní výsledky jsou prezentovány v publikovaných 

pracích, autorka v Dizertační práci tyto výsledky individuálně komentuje a dále 

diskutuje v kapitole Diskuse.  

Výsledky dizertační práce rezultovaly v publikaci třech prací (2x je dizertantka hlavní 

autorkou) v časopisech s relativně vysokým IF, čtvrtá práce je v současnosti 

v recenzním řízení. Kromě těchto publikací je dizertantka spoluautorkou na čtyřech 

dalších kvalitních publikacích (bez vztahu k tématu Dizertační práce).  

Celkově práci hodnotím pozitivně, neboť splnila cíle a přinesla nové poznatky 

v oblasti biologických účinků modifikovaných žlučových kyselin. 

V Dizertační práci vidím nicméně určité nedostatky – některé jsou věcné, některé 

formální. Je zde řada gramatických a stylistických chyb, které zbytečně snižují kvalitu 

práce. Z věcných nedostatků, je nutné zmínit alespoň tyto: 

- Autorka často používá pro onemocnění primární biliární cholangitidu starý 

název primární biliární cirhóza. Autorka používá zkratku PBC (založena 

dvakrát) pro oba názvy. 

- Není pravda, že ¨bile acids represent the major pathway of cholesterol from 

the body¨, tou je ve skutečnosti biliární (a také transintestinální) sekrece 

cholesterolu.  

- Není pravda, že poměr konjugátů žlučových kyselin s glycinem a taurinem 

nemá biologický význam. Naopak, souvisí se stavem výživy, vegetariáni mají 

porovnání s jedinci konzumujícími typickou západní stravu zcela odlišný tento 



poměr, s pravděpodobným dopadem na kancerogenezi kolorekta, ale patrně i 

patofyziologii obezity a souvisejících onemocnění. 

- Termín ¨microbial flora¨ byl opuštěn a měly by se používat jiné, správnější 

termíny (střevní mikrobiom…). 

- Citovaná práce Hencha z roku 1938 nevyznívá ve skutečnosti ve prospěch 

metabolických vlastností žlučových kyselin, nýbrž ve prospěch bilirubinu. 

Žlučové kyseliny nebyly v této studii zkoumány, je zde pouze spekulováno, že 

elevace žlučových kyselin přítomna u cholestatických onemocnění by mohla 

ovlivňovat tendenci k bakteriálním infekcím.  

- Vyjadřovat enzymy jako ¨levels¨ je chybou (srov. ALP levels vs. ALP activities) 

- Při diskusi o antagonistech FXR zaměňuje autorka guggulsteron za 

guggulsterol. 

- Není diskutována bakteriální dehydroxylace žlučových kyselin v lumen 

trávicího traktu, a význam tohoto metabolického kroku pro patofyziologii a 

metabolické působení žlučových kyselin. 

 

Otázka na autorku: 

1) V práci publikované v Eur J Pharmacol byl protizánětlivý účinek UDCA-

18:1LPE. Proč nebyl zkoumán i účinek samotné UDCA? Dá se předpokládat, 

že i samotná UDCA by mohla vykazovat podobné účinky? 

 

Závěrem shrnuji, že se jedná o Disertační práci kvalitní, a proto ji po detailním 

prostudování doporučuji přijmout k obhajobě jako podklad pro udělení titulu PhD. 
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