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Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii 

Rozsah práce 

Předložená disertační práce je vypracována v širokém pojetí (~120 stran) a skládá se tedy z úvodu, definic 

cílů a hypotéz, experimentální části, části výsledků pro tři specifické cíle, diskuze ke třem cílům, závěru, 

přehledu literatury a čtyř příloh.  

Předkladatelka je první autorkou dvou publikací uveřejněných v časopisech Molecular and Cellular 

Biochemistry a Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, dále potom spouautorkou prací v Current 

Pharmaceutical Design a Journal of Applied Physiology, přičemž podíl Mgr. Míčové na výsledcích v 

jednotlivých publikacích je odvoditelný z obsahu disertační práce a také přímo definován autorkou.  

Celá práce je psána česky, anotace pak v angličtině. Úprava práce plně vyhovuje obecným formálním 

požadavkům kladeným na disertační práci. 

Cíle 

Hlavním cílem práce byla charakterizace role a regulace fosfolipáz A2 v srdci. Za tímto účelem předkladatelka 

definovala tři specifické cíle zahrnující vliv intermitentní hypobarické hypoxie na fosfolipázy rodiny A2 

v myokardu levé komory potkanů Wistar, vliv reaktivních forem kyslíku na expresi fosfolipáz a profil 

mastných kyselin ve fosfolipidech po podání antioxidantu za podmínek hypoxie, a vliv kontinuální nebo 

intermitentní normobarické hypoxie na zastoupení fosfolipáz A2 a superdismutáz. 

Teoretická část 

Teoretická část je napsána standardně a věnuje se hlavně fyziologii myokardu, hypoxii, a fosfolipázám. 

Mírným nedostatkem jsou citované zdroje, neboť předkladatelka využívá až příliš velké množství publikací 

z mateřské laboratoře k vysvětlení různých aspektů hypoxie, čímž dochází k míchání publikovaných poznatků 

a její vlastní práce (např. strana 15). 

Hypotézy a cíle 

Oceňuji, že cíle práce jsou rozepsány na jednotlivé úkoly, což zviditelňuje strukturu provedených 

experimentů. Není mi ale jasné, zda je žádoucí zvýšení aktivity fosfolipáz, pokud by během ischemie nedošlo 

k celkové remodelaci fosfolipidů, ale jen ke zvýšení deacylace. 

Experimentální část 

Experimentální části téměř není co vytknout. Metodiky jsou detailně popsány včetně parametrů pro Western 

blot. 

Výsledky 



Výsledky jsou členěné přehledně a prezentují hlavně vlastní práci předkladatelky.  Jelikož jiz byly 

recenzovány a publikovány, není větší prostor na otázky. 

Diskuze a závěr 

Diskuze je z celé práce nejslabší kapitolou. Autorka míchá popis vlastních výsledků s popisem znalostí 

z literatury, které se překrývají s obsahem úvodu. Tímto vzniká velmi nepřehledný text, ve kterém lze těžko 

dohledávat vlatní esenci kritické diskuze výsledků. Závěr následně shrnuje nejdůležitější výsledky podle 

specifických cílů. Bohužel jsem se nedozvěděl, jestli je zvýšení cPLA2 benefiční či nikoli. 

K práci mám tedy následující otázky: 

Má aktivace dráhy  beta-adrenergní receptor – PKC/MAPK-cPLA2 – COX2-PGE2 více pozitivní nebo negativní 

efekt na případné akutní ischemické poškození? Je výhodnější produkce protektivního PGE2 oproti možnosti 

nežádoucí remodelace fosfolipidů v membránách? 

Jakým způsobem si vysvětlujete navýšení proteinu cPLA2 při nezměněném množství mRNA? Jedná se o 

obecnou regulaci degradace proteinů při hypoxii nebo je fosforylovaná forma degradaci odolnější? 

Signalizace přes HIF1 je také spojena s meziprodukty a enzymy citrátového cyklu. Dochází během hypoxie ke 
změnám v aktivitě citrátového cyklu (kvůli změně dostupnosti energetických substrátů), která by například 
doplňovala signalizaci přes ROS? 
 
Jestliže jednotlivé fosfolipázy přednostně štěpí oxidované acyly, dokáží tyto enzymy rozeznávat pozici uhlíku, 
který je oxidován? Mají tyto enzymy nějakou regioselektivitu vůči místu oxidace? 
 
Prezentovala jste translokaci aktivované p-cPLA2 k jaderné membráně a obsah PEG2 v homogenátu. Jakým 
způsobem si vysvětlujete signalizaci skrze PGE2? Jedná se o export PGE2 od jaderné membrány ven z buňky 
a nebo o signalizaci přímo v jádře? Jak jsou distribuované EP receptory v kardiomyocytech?  
 

Závěr: 

Předložená práce řeší aktuální problematiku z oblasti fyziologie myokardu a možné kardioprotektivní 

mechanizmy chronické hypoxie. Studie byly provedeny na pracovištích Přírodovědecké fakulty UK a 

Fyziologického ústavu AV ČR, které se dané problematice věnují dlouhodobě a na vysoké úrovni, s čímž 

souvisí i použité metody, které odpovídají současným trendům v dané oblasti výzkumu. Cíle práce byly 

splněny, zahrnuté publikace a výsledky dokazují, že předkladatelka je seznámena s problematikou v dané 

oblasti a je schopna rozvíjet vědecké přístupy ve fyziologii. Disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  
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