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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Cílem této rigorózní práce bylo sledovat endoteliální expresi endoteliální NO syntézy 

(eNOS) v aterosklerotických plátech u apoE/LDL-receptor deficientních myší. Dále jsme chtěli 

zjistit, jak je jeho exprese ovlivněna podáváním nižší dávky atorvastatinu (50 mg/kg/den). Jako 

model byly použity u apoE/LDL-receptor deficientních myší, kterým byla podávána aterogenní 

dieta. Byly sledovány sérové koncentrace lipidů. Pro zobrazení exprese eNOS byly využity 

imunohistochemické metody a ke kvantifikaci jeho exprese stereologické metody. Práce je 

zpracovaná na 55 stranách, obsahuje 12 obrázků a 7 grafů. 

V teoretické části uchazečka zpracovává problematiku funkce endotelu a endoteliální 

dysfunkce, jakožto součásti procesu aterosklerotických změn cévní stěny. Dále se věnuje 

patofyziologii aterosklerózy a rizikovým faktorům podílejícím se na rozvoji aterosklerózy. 

Vzhledem k tématu práce se v poslední části věnuje funkci NO v endotelu, rozebírá myší model a 

účinky atorvastatinu 

Vysoce oceňuji fakt, že předložená práce má experimentální charakter a při vypracování této 

práce musela uchazečka zvládnout metody práce v histologické laboratoři. Při vypracování 

vlastního projektu byla zvířata rozdělena do 2 experimentálních skupin po blíže neupřesněném 

počtu jedinců podle diety (kontrolní skupina – aterogenní dieta, experimentální skupina - aterogenní 

dieta). Exprese eNOS byla sledována pomocí imunohistochemie. Tukové partikule byly znázorněny 

pomocí barvení Oil Red. Stanovení biochemických markerů (spektrum lipidů) bylo prováděno na 

pracovištích FN HK. Podávání atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny LDL cholesterolu, 

Hladiny HDL a TAG však nebyly podáváním atorvastatinu ovlivněny. Stereologická analýza 

exprese eNOS prokázala nárůst exprese eNOS ve stěně cévy po podávání atorvastatinu. Autorka 

uzavírá, že podávání atorvastatinu u tohoto kmene myší vedlo k výraznému hypolipidemickému a 

antiaterogennímu účinku a tyto výsledky potvrzují benefiční vliv podávání statinů na cévní endotel. 

 

Komentáře a připomínky: 

str. 43 : odkazujete na obrázky 14 a 15, při tom obrázků je 12.  

Dotaz: 

Lze nalézt nějaký rozdíl ve výsledcích po podání dávky 50mg/kg atorvastatinu a vyšší dávky 

v předešlé studii? 

 

Předložená práce splňuje podmínky kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

   

V Hradci Králové dne: 17.září 2009 Podpis oponenta rigorózní práce 

 

 


