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Úloha proteinkin á,,y C v patogenezi inzulinové rezistence a jejích komplikacích

Posudek oponenta:

Předložená disertační práce, která byla vypracována na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pod

vedením Doc. RNDr. Františka Nováka, CSc. a na Institutu klinické a experimentální medicíny
v Praze pod vedením Ing. Ludmily Kazdové, CSc., řeší vysoce náročnou a aktuální problematiku
inzulinové rezistence, jejíŽ polyfaktoriální patogeneze je, a v budoucnosti jistě ještě bude' předmětem

experimentálního zájmu řady pracovišť.
Podle statistik trpíkaždý třetí dospělý člověk metabolickým syndromem' k jehož zžkl'adním sloŽkám
se řadí právě obezita spojená s inzulinovou rezistencí.Epidemiologické studie ukazují alarmující fakta
o výskýu tohoto syndromu u stále nižší věkové populace, dokonce v dětských věkových skupinách.
Klínické důsledky metabolického syndromu tedy postihují nižší věkové skupiny osob obou pohlaví.
Má- li byt léčba diabetických pacientů dlouhodobě úspěšná, nestačí pouhé sníŽení hyperglykémie, ale
musí bý zaměŤena současně na snížení inzulinové rezistence, poruchu lipidového spektra, hyperzenzi
i na obezitu. Nadějnou skupinou léků,působících komplexně na metabolickou poruchu nemocných
s DM 2, typu, jsou thiazolidindiony (TZD), zlepšující metabolickou kompenzaci sniŽováním
inzulinové rezistence.
V předloŽené práci se autorka zaměŤ1la na studium patogeneze inzulinové rezistence, sledování jejích
parametrů ve vztahu k proteinkináze C, úlohy rezistinu v patogenezi inzu|ínové rezistence a možnosti
ovlivnění nutričně stimulované IR farmakologickou intervencí podáváním pioglitazonu.
Téma předložené práce je vysoce aktuální, svou sloŽitostí a náročností odpovídá poŽadavkům
kladeným na doktorandské práce' S možností využiti výsledků pro medicínskou praxi. Disertační
práce je dobře promyšlená, je logicky strukturována, celý text je vhodně členěn do kapitol a
podkapitol. Kladně hodnotím především přehlednost a uspořádání textového souboru. Text dobře
vystihuje obsah práce a je v souladu se zadaným cílem. Teoretická část práce je zpracována jako
jasný a kompaktní text' obsahuje dostatečné mnoŽství informací, shrnuje údaje na současné úrovni
poznání v daném oboru' racionálně zpracovává použité informace. Potlžitá literatura je

v odpovídajícím rozsahu a v souladu s normou.

Z disertaěni práce je patrné, že autotka ovládá celou řadu experimentálních metod. objem
experimentá|ni práce je rozsáhlý' vysoká metodická úroveň je zárukou hodnotných výsledků, které

r o zv íj í zák|adní te o reti cké p o znání,

Výsledky disertační práce plně odpovídají vytčeným cílům.
Grafické zpracováni předložené práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům na obsahovou
a formální stránku.
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otázky oponenta k disertační práci:

U některých poruch souvisejících s diabet em 2. typu a jeho komplikacemi byla prokázžna pŤímá

souvislost konkrétní izoformy PKC ,;;t"e."9''i".ie.1té'-poruchy-.nri a.p.1u. Vývoj specifických

inhibitoru PKC představuje noqý mozny 'růšo! 
1é:!t'1i"betických komplikací.

Jaké je v souČasnJ Joué ,yuLiti,pJ"iri"r.v"r' int'iuitoru prc t< 

'éětě 
či prevenci diabetických

komp1ikací?

Ve vaší práci jste se zabývala studiem vlivu dlouhodobého podávaní'pioglitazonu (léku ze skupiny

thiazolidindionů) na inzu1ino,,o., ,""i,t.nci. Léčba ttria,otiaňdiony ou,'yřt. vede ke snížení hladin

lipidů vkosterním..*t.,, Vaše nález;lil *:*: l3k 
u čím si vysvětlujete zvýšené koncentrace

triglyceridů,,u*cr.,,j uíostemtm,uulo po léčbě pio g1 \tazonem?

Z|lteratury je známo, že se při inzulinové rezistenci negativně uplatňuje zvýšená koncentrace

trig'yceridů ve svalu. Byly změř"nv i,igry.eridy v kosterniň svalu v pokusech zaměřených na vliv

,,ěŘ.' .'u inzulinovou rezistenci?

Závérz disertace Mgr. Ireny Markové je kvalitní vědeckou prací s velkým množstvím

experimentálních á*' ,-prn.',i. pozpffi klaáené na disertační práce, její součástí jsou pub'ikace

otištěné v odbomých časopisech, t<teJ prosly úspěšným opone,'tním Ťizáním. K předloŽené práci

nemám Žádné výhrady.
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prácesplňujezhlediskaobsahuirozsahupožadavkykladenénadisertaění
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