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Tématem  doktorské disertační práce je aktuální problematika týkající  se  patogeneze 

hypercholesterolémie u experimentálního modelu. Studie byly zaměřeny na identifikaci genů, 

které ovlivňují senzitivitu k dietnímu příjmu cholesterolu  a uplatňují se  v patogenezi 

hypercholesterolémie. Dalším cílem práce bylo sledování mechanismu, kterými se 

polymorfismus v promotoru genu pro CYP71 podílí na regulaci cholesterolémie. 

 

Předložená disertační práce má celkem 94 stran textu, včetně seznamu použité recentní 

literatury, 7 schémat a tabulek a 10 obrázků.  
 

Úvodní část předložené disertační práce je věnována literárnímu přehledu o současném stavu 

řešené problematiky. Podrobně jsou popsány současné poznatky o metabolismu cholesterolu 

týkající se jeho transportu v cirkulaci,  jeho ukládání a metabolismu v buňkách a regulace 

homeostázy cholesterolu v organismu. Další část literárního přehledu je věnována úloze 

genetických faktorů a polymorfismů, které se podílí na metabolismu cholesterolu. Dále jsou 

v úvodní části uvedeny  používané modely pro studium hypercholesterolémie, včetně   

podrobného popisu Pražského hypercholesterolémického potkana (PHHC) , který byl použit 

ke studiím uvedeným v disertační práci.   

Současný stav poznání je dobře dokumentován jednou tabulkou, 7  schématy  a  255 citacemi  

literatury. 

Ze zasvěceně napsaného úvodu, dokumentujícího detailní znalost sledované problematiky, se 

odvíjejí  cíle  experimentálních  studií provedených u PHHC potkanů. 

 

Cíle disertace byly  zaměřeny na: 

1) Sledování produkce a utilizace lipoproteinů, vlivu příjmu cholesterolu v dietě na expresi 

vybraných genů v játrech, které se mohou uplatnit v poruchách metabolismu cholesterolu. 

 

2) Stanovení vlivu polymorfismu-203A v genu CYP7A1 na regulaci cholesterolémie. 
 

Metody: 

Zvolené metodické postupy byly adekvátní pro řešení stanovených cílů. Použité analytické 

metody jsou podrobně popsány a odpovídají současným požadavkům na kvalitní metabolický 

výzkum. Počet zvířat v jednotlivých skupinách byl dostatečný a každá testovaná skupina měla 

vhodně zvolenou kontrolní skupinu. Statistické zpracování bylo vhodně zvolené pro 

hodnocení získaných výsledků.  

 

Výsledky jsou zpracovány velmi podrobně a vedle textové části jsou přehledně prezentovány 

i v  tabulkách a názorných obrázcích. 

 

 Z hlavních nálezů lze shrnout: 

Potkani s geneticky fixovanou hypercholesterolémií, v porovnání s kontrolními potkany, při 

příjmu diety s vysokým podílem cholesterolu produkují lipoproteinové částice VLDL 



s vysokou koncentrací cholesterolu, které nejsou metabolizovány a hromadí se v cirkulaci. 

Tato změna nebyla důsledkem změn aktivity enzymů zapojených v metabolismu cholesterolu 

(acyl-CoA:cholesterol transferázy a mikrosomálního transportního proteinu. Rovněž nebyly 

nalezeny rozdíly v  jaterním transkriptomu. Naproti tomu mezi porovnávanými kmeny 

potkanů byly nalezeny rozdíly v několika kandidátních genech, jejichž funkce 

v hypercholesterolémii zatím není objasněna.  

Dále byly zjištěný rozdíly v expresi alely -203C a -203A, které souvisí s aktivitou klíčového 

řídícího enzymu syntézy žlučových kyselin, cholesterol-7α-hydroxylázy  (CYP7A1). Další 

provedené analýzy  naznačily, že zjištěné diurnální variace enzymové aktivity tohoto enzymu 

mohou hrát roli v regulaci cholesterolémie a její odpovědi na dietní přívod cholesterolu. 

 
V diskusi podává autorka zasvěcený komentář k získaným výsledkům, který svědčí o dobré 

znalosti řešené problematiky.  

 

Význam dosažených výsledků 

Získané výsledky, publikované ve třech článcích v  časopisech s  impakt faktorem,  

dokumentují, že autorka dosáhla při  řešení sledovaných otázek řadu nových poznatků. 
 

Připomínky  

Výsledky studií prošly náročným recenzním řízením v redakci časopisů a nemám k nim žádné 

závažné připomínky. 

 

Dotazy 

1) Proč autorka použila v dietě 5% palmojádrový olej? Jaké je zastoupení mastných kyselin 

v tomto oleji? Jak se změnil profil mastných  kyselin ve fosfolipidech membrán? 

 

2) Cholesterol je esenciální pro stavbu buněčných membrán a jeho hladiny jsou v organismu 

přísně regulovány. Klíčovou úlohu pro nutriční a hormonální regulaci cholesterolu ve tkáních 

má vazebný protein pro sterol regulující elementy (SREBP), který zajišťuje přenos genomové 

informace pro zajištění tvorby esenciálních lipidů pro stavbu buněčných membrán, m.j.  

tvorbu cholesterolu a VLDL.  Při zvýšeném příjmu cholesterolu v dietě se snižuje endogenní 

syntéza cholesterolu. Do jaké míry se mohou na pozorovaných změnách v provedených 

studiích podílet změny v aktivaci SREBP – t. zn. že by poměrně vysoký přívod cholesterolu 

utlumil endogenní syntézu cholesterolu a jeho ukládání do buněk a tím zvýšil jeho 

koncentrace v cirkulaci a ve VLDL? 

S tím souvisí i otázka, zda pokusy byly provedené na hladových nebo sytých potkanech. 

Tento údaj chybí v metodické části práce.  

 

3) Má autorka vysvětlení pro zjištěnou cirkadiální variaci CYP71 a pro rozdíly mezi nositeli 

variant -203A  -203c? 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce řeší aktuální a významnou problematiku. Studie byly provedeny 

na pracovišti, kde oblast výzkumu zaměřeného na patogenezi dyslipidémií  je předmětem 

intenzivního studia. S tím souvisí i použité modely a metody, které odpovídají současným 

trendům v dané oblasti výzkumu.  Pečlivé shrnutí současných poznatků o problematice a 

věcná interpretace získaných výsledků dokazuje, že autorka je detailně seznámena s  

problematikou v dané oblasti a je schopna rozvíjet vědecké přístupy k řešení  této 

problematiky. Celkově má disertační práce  velmi dobrou úroveň a závěry práce, vyplývající 

z výsledků,  jsou realisticky hodnoceny.  



 

Předložená disertační práce ing. Miluše Vlachové  splňuje požadavky kladené na 

disertační práci a proto doporučuji práci k obhajobě  a kladné vyřízení žádosti o 

přiznání akademického titulu „ philosophiae doctor“  (Ph.D.)  
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