
Posudek disertační práce Mgr. Petry Klusoňové – Lokální metabolizmus 

glukokortikoidů u hypertriglyceridemického potkana 

 

Disertační práce Mgr. Petry Klusoňové má celkem 104 stran vlastního textu včetně citací. 

Výsledky popsané v práci dosud nebyly publikovány a jsou shrnuty v práci, která je 

v seznamu publikací uvedena jako „under review“. Předkladatelka je nicméně první 

autorkou tří kvalitních publikací (1 x Endocrinology, 1 x J Steroid Biochem Mol Biol, 1 x 

Steroids), je navíc spoluautorkou dalších 5 publikací s IF. Všechny uvedené publikace 

jsou však uvedeny jako publikace „obsahující data neobsažené v disertační práci“. 

 

Práce se zabývá nepochybně zajímavým a velmi aktuálním tématem významu lokální 

tkáňové tvorby glukokortikoidů pomocí 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 1 

(11HSD1). Lokální metabolizmu kortikoidů a jeho změny se u pacientů s obezitou 

mohou potenciálně podílet na vzniku metabolických komplikací obezity. Studium tohoto 

tématu je proto relevantní nejen z pohledu vědeckého, ale také z pohledu jeho 

potenciálního klinického využití. 

Konkrétně bylo definováno několik cílů práce:  

1. porovnat lokální metabolizmu glukokortikoidů u samic HTG a zdravých potkanů 

Wistar v jaterní, svalové a tukové tkáni 

2. popsat změny metabolizmu GC u výše uvedených skupin způsobené 24-

hodinovým hladověním 

3. zjistit vliv chronického podávání karbenoxolonu – neselektivního inhibitoru 

steroidních dehydrogenáz – na parametry metabolického syndromu 

4. zjistit vliv chronického podávání Compound 544 – selektivního inhibitoru 

11HSD1 – na parametry metabolického syndromu 

 

Práce je celkově napsána poměrně pečlivě byť v anglické verzi se občas vyskytují 

gramatické chyby a na druhou stranu v českém autoreferátu pak anglicizmy („VAT byla 

reprezentována“ apod.). Úvod je napsán velmi přehledně a přiměřeně stručnou formou, 

nepochybně svědčí o výborné orientaci autorky ve studované problematice.  

Cíle jsou definovány poměrně jasně, co poněkud postrádám jsou hypotézy. Pro čtenáře 

disertace by bylo jistě přínosnější, pokud by si v sekci Cíle mohl přečíst i s jakou 

hypotézou byly studie prováděny. Diskuse i Souhrn jsou napsány velmi přehledně a opět 

dokládají schopnost disertantky kvalitně analyzovat své vědecké poznatky v kontextu 

celosvětového písemnictví.  

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Za poněkud nestandardní považuji fakt, že obsahem práce jsou výsledky 

nepublikované, zatímco kvalitně publikované výsledky (autorka je 3x první 

autorkou publikací s IF) naopak součástí disertace nejsou. Zatím jsem se 

s podobným přístupem nesetkal, což může být dáno faktem, že jsem byl převážně 

oponentem prací v rámci lékařských fakult a nikoliv Přírodovědecké fakulty. 

Tento přístup nemusí být nutně na závadu, jeví se mi však jako poněkud 

nelogický. Zajímalo by mě tedy, co k tomuto rozhodnutí disertantku vedlo.  

2. Práce je důkazem perfektního zaměření předkladatelky na lokální metabolizmus 

glukokortikoidů v jednotlivých tkáních. Tato část je popsána perfektně a nemám 



k ní prakticky žádné výhrady. Co poněkud postrádám, je širší kotext nepochybně 

zajímavých tkáňových poznatků v rámci celkových metabolických důsledků. 

V disertaci jsem nenašel některé údaje, které považuji za potenciálně zajímavé a 

důležité (nevylučuji, že jsem je mohl přehlédnout) a věřím, že alepoň některé 

z nich může disertantka prezentovat v rámci obhajoby. Konkrétně by mě 

zajímalo, zda podávání obou steroidních inhibitorů nějak ovlivnilo příjem 

potravy, hmotnost zvířat, jejich hmotnost jater a jednotlivých tukových dep 

(subkutánní a viscerální). Velmi zajímavé by také byly údaje o koncentracích 

triglyceridů v jaterní a svalové tkáni a velikost adipocytů. Všechny tyto údaje 

úzce souvisí s celkovým metabolickým stavem a potenciálními změnami 

inzulínové senzitivity. 

3. Přestože HTG potkan je model metabolického syndromu, ne všechny rysy MS 

jsou při popisu např. sérových parametrů patrné, biometrické parametry 

(hmotnost, hmotnost jater, tukových dep apod.) jsem v disertaci nenašel . Při 

porovnání metabolických parametrů jsou u HTG potkanů vyšší hladiny 

triglyceridů a glykémie, zatímco hladiny inzulínu mají tendenci k nižším 

hodnotám a hladiny volných mastných kyselin jsou dokonce nižší, hladiny HDL 

cholesterolu se pak neliší. Zajímalo by mě, jaký typ odchylky glukózového 

metabolizmu je tedy u HTG potkanů přítomen. Uvědomuji si, že to nebylo 

předmětem disertace, domnívám se však, že je to důležité pro interpretaci 

výsledků. Jsou tedy vyšší hladiny glykémie u HTG potkanů důsledkem poruchy 

inzulínové sekrece? Je o to něco známo z předchozích prací na tomto modelu? 

Souvisí to nějak s věkem zvířat, na kterých byly pokusy prováděny nebo s faktem, 

že šlo o samice? 

4. Naopak velmi oceňuji preciznost s jakou byly popsány a provedeny všechny 

laboratorní metody, například předběžné experimenty pro stanovení přiměřené 

dávky Compound 544 i výběr housekeeping genů.  

 

Celkové hodnocení: 

Jde o zajímavou práci zabývající se důležitou problematikou s potenciální klinickou 

využitelností. Výsledky jsou nepochybně podloženy velkým množstvím práce, byly 

použity kvalitní a moderní metody, Úvod i další části práce dokazují dobrou orientaci 

autorky v uvedené problematice. Drobné výhrady, které k práci mám, byly uvedeny výše. 

Celkově jde o kvalitní disertaci ze špičkového vědeckého pracoviště, která splňuje 

všechny zákonné podmínky a doporučuji na jejím podkladě po úspěšné obhajobě udělení 

titulu PhD.   

 

 

V Praze 23.1.2011. 

 

 

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 

  

 

 

     


