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ÚLOHA FOSFOLIPÁZ A2 V KARDIOPROTEKCI INDUKOVANÉ KONTINUÁLNÍ 

NORMOBARICKOU HYPOXIÍ V MYOKARDU POTKANA 

 

Předložená diplomová práce byla vypracována na katedře buněčné biologie Přírodovědecké 

fakulty UK v Praze ve spolupráci s oddělením vývojové kardiologie Fyziologického ústavu AV ČR, 

v.v.i. Tématem práce bylo studium možné role isoforem fosfolipázy A2 (PLA2) v myokardu potkana 

při navození kardioprotekce působením kontinuální normobarické hypoxie. 

Nedostatek kyslíku je jedním z rizikových faktorů, které mohou závažným způsobem poškodit 

různé buňky a tkáně, a srdce patří mezi orgány obzvláště citlivé k nedostatku kyslíku. Studium 

kardioprotektivních mechanismů může tedy přinést důležité poznatky, které mohou být potenciálně 

využitelné v klinické praxi pro zvýšení odolnosti myokardu proti ischemicko-reperfúznímu poškození. 

V této souvislosti je věnována pozornost mj. zkoumání modelu chronické hypoxie, která může 

vyvolávat kardioprotektivní účinky. Přestože je tento model (a příbuzný model tzv. preconditioningu) 

intenzivně zkoumán již řadu let, detailní popis všech procesů na molekulární úrovni není dosud 

k dispozici. V rámci experimentálního studia byly používány různé modely intermitentní hypoxie, 

které mohou zmírnit některé negativní následky hypoxického působení. Pro účely této diplomové 

práci byl však zvolen model kontinuální normobarické hypoxie (CNH), který byl popsán jako 

kardioprotektivní teprve nedávno. Vzhledem k tomu, že důsledky adaptace myokardu na CNH na 

molekulární úrovni byly dosud charakterizovány jen částečně, je předkládaná práce významným 

příspěvkem k lepšímu poznání tohoto modelu. 

 Vlastní diplomová práce je sepsána přehledným, dobře srozumitelným a čtivým způsobem. 

Text práce je rozčleněn do devíti hlavních částí. Velmi pěkně je vypracována úvodní část a literární 

přehled, ve kterém autorka uvádí v logické návaznosti všechny zásadní relevantní informace týkající 

se dané problematiky. Metodická část práce obsahuje detailní popis experimentálního modelu a 

veškerých technik použitých v práci. Ve výsledkové části práce jsou všechny měřené parametry a 

vlastní výsledky výzkumu autorky shrnuty formou názorných tabulek a grafů. V závěrečné diskusi pak 

autorka tyto výsledky přiměřeným způsobem rozebírá a hodnotí v kontextu s odpovídajícími 

literárními údaji. 

 Při sledování vlivu CNH na relativní distribuci vybraných isoforem PLA2 pomocí metody 

Western blotu ve vzorcích levých komor potkaního myokardu bylo zjištěno, že zatímco množství 

sPLA2IIA se nemění, iPLA2 a cPLA2α se zvyšuje. Současně byl pozorován nárůst fosforylovaných 

forem sledovaných proteinů (p-PKCα, p-ERK 1/2 a p-p38) potenciálně zapojených v regulaci funkce 

cPLA2α, což by mohlo nasvědčovat pro zapojení cPLA2α v signalizaci účastnící se navození 

kardioprotekce při adaptaci na CNH. Následné in vitro experimenty s použitím pyrofenonu (specifický 

inhibitor cPLA2α) na kardiomyocytech izolovaných z myokardu levých komor však zapojení cPLA2α 

v kardioprotekci neprokázaly – zablokování funkce tohoto enzymu signifikantně nezhoršilo vyšší 

viabilitu buněk izolovaných z potkanů adaptovaných na CNH po simulovaném akutním 

ischemicko/reperfúzním poškození. Bude proto třeba provést další experimenty, které by možnou roli 

cPLA2α v kardioprotekci vyjasnily. Jak už bylo naznačeno výše, předložená diplomová práce však 

v každém případě přináší nové zajímavé poznatky, které nastolují další otázky pro budoucí výzkum 

zaměřený na studium kardioprotektivních mechanismů. 

  



Drobné připomínky: 

Z formálního hlediska se v práci objevují jen ojedinělé stylistické nedostatky nebo překlepy. 

Abstrakt (uprostřed textu) – … „extracelulárních signálem regulovaných kináz 1 a 2“  

Abstrakt (konec textu) – … po „stimulovaném“ akutním I/T poškození 

Seznam zkratek – místo „knock out myši pro gen“ vhodnější spíše „knock out myši s chybějícím 

genem“ 

Str. 34 – místo „heparizováni“ má být „heparinizováni“ 

 

Otázky: 

- V popisu zpracování srdeční tkáně se uvádí, že jako inhibitor fosfatáz byl použit aktivovaný 

Na3VO4. Domníváte se, že tato látka je schopna zablokovat funkci všech fosfatáz, které by 

případně mohly ovlivnit úroveň fosforylace všech Vámi sledovaných proteinů?     

- V experimentech zaměřených na měření citlivosti kardiomyocytů k anoxii byla použita inkubace 

při teplotě 28 °C. Proč právě tato teplota (a nikoliv např. fyziologická teplota 37 °C)? 

- Klíčovou analytickou metodou této práce byla technika imunoblotu, jejíž použití může být spojeno 

s určitými komplikacemi, zejména v souvislosti s kvantitativností vyhodnocování výsledků. Bylo 

ověřeno, zda je intenzita detekovaného signálu úměrná množství bílkoviny ve vzorcích? Byla tato 

závislost lineární a případně v jakém rozsahu nanášky? Výsledky v grafech jsou uváděny 

v arbitrárních jednotkách a u každého grafu je mj. přiložena ilustrativní ukázka imunoblotu 

GAPDH (jako vztažné kontroly). Z popisu obrázků však nevyplývá, zda a jak byly hodnoty 

uvedené v grafech vztaženy na signál GAPDH. V popisu grafů se vždy uvádí počet zvířat 

v experimentální skupině, ale není zřejmé, zda byly analyzovány vzorky tkáně jednotlivých zvířat 

nebo zda byl připraven směsný vzorek a kolik měření vlastně bylo provedeno. Také není zcela 

jasné, jak byla provedena kontrola pomocí GAPDH. V tabulce 3 se uvádí, že nanáška vzorku pro 

detekci GAPDH byla 5 µg proteinu, což je velmi odlišné od nanášek používaných pro detekci 

ostatních sledovaných proteinů (10-60 µg). Znamená to, že ke stanovení relativního množství 

GAPDH ve vzorcích byly použity samostatné gely (a imunobloty)? Pokud ano, dalo by se 

v takovém případě hovořit o („vnitřní“) vztažné kontrole?  

- Na str. 67 je uvedeno, že produkce ATP může být zvýšena prostřednictvím BKCa kanálů, a že tyto 

kanály snižují rychlost produkce ROS. Mohla byste to blíže vysvětlit?    

- Vaše analýzy odhalily mj. signifikantně zvýšenou expresi iPLA2 v levých komorách myokardu po 

adaptaci potkanů na CNH. Domníváte se, že to může mít význam pro zvýšenou odolnost srdce 

proti I/R poškození? Jak by to případně bylo možné jednoznačněji prokázat? 

 

Závěrem je možno konstatovat, že předkládaná práce svojí formou, rozsahem i kvalitou 

výsledků a úrovní jejich zpracování zcela splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Pro 

vypracování své práce musela autorka prakticky zvládnout řadu různých biochemických technik a své 

široké znalosti v dané problematice velmi dobře uplatnila při zhodnocení výsledků své vlastní 

experimentální práce. Doporučuji proto, aby diplomová práce byla předložena k závěrečné obhajobě. 

 

 

V Praze 3.6.2015 

      Doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.   


