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Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na 

chronickou hypoxii 

 

Tématem doktorské disertační práce je aktuální problematika týkající se mechanismů 

kardioprotektivních účinků  chronické hypoxie, které  se podílejí na zvýšené odolnosti  myokardu 

k ischemicko-reperfuznímu poškození působením chronické hypoxie. Experimentální studie byly 

zaměřeny na úlohu jednotlivých isoforem fosfolipáz A2 v myokardu, zapojení reaktivních forem 

kyslíku v regulaci aktivity fosfolipáz, dále na úlohu zastoupení mastných kyselin ve fosfolipidech levé 

komory myokardu a na tvorbu lipoperoxidačních produktů v levé komoře myokardu.  

Předložená disertační práce má klasické uspořádání s 87 stranami textu, seznamem použité recentní 
literatury, 5 tabulkami a 26 obrázky. Součástí dizertační práce jsou čtyři přiložené publikace, ve 
kterých je doktorandka autorkou nebo spoluautorkou.  

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

problematiky. Podrobně jsou popsány současné poznatky o účincích chronické hypoxie, metabolické 

aktivitě  fosfolipáz, tvorbě reaktivních forem kyslíku a antioxidačním systému. 

Současný stav poznání je dobře dokumentován 29 stranami citované literatury a 6  schématy.  

Citovaná literatura je adekvátní řešené problematice. 

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

hypotézy a cíle experimentálních studií provedených u laboratorních  potkanů. 

Experimentální studie byly zaměřeny na analýzu vlivu intermitentní hypobarické hypoxie na 
zastoupení celkových a fosforylovaných isoforem fosfolipázy A2 včetně sledování signálních proteinů 
podílejících se na   aktivaci cytosolické fosfolipázy. Dále byl sledován vliv oxidačního stresu a podávání 
mimetika SOD na expresi celkových a fosforylovaných forem fosfolipázy A2 a na spektrum mastných 
kyselin ve fosfolipidech myokardu. Další experimenty byly věnovány studiu vlivu kontinuální a 
intermitentní normobarické hypoxie na parametry fosfolipáz, SOD a tvorbu lipoperoxidačních 
produktů. 
 
Metodické postupy, použité k řešení studovaných otázek, jsou založeny na bohatých zkušenostech 
pracoviště, které se studiem kardioprotektivních účinků chronické hypoxie dlouhodobě zabývá. 
Zvolené náročné metody byly správně vybrány k ověření stanovených hypotéz a umožnily provedení 
detailních analýz přinášejících prioritní nálezy. 
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 podrobné a vedle textové části jsou přehledně prezentovány i v 

tabulkách a názorných obrázcích 

V diskusi podává autorka zasvěcený komentář k získaným výsledkům, který svědčí o dobré znalosti 
řešené problematiky. 
  



Význam dosažených výsledků: Na doktorské dizertační práci  lze ocenit široké spektrum vědecké 

práce, do které se doktorandka během studia zapojila - od přípravy pokusů, provádění laboratorních 

analýz až po hodnocení výsledků a přípravu publikací. Autorčiny nálezy jsou součástí  čtyř originálních 

publikace v časopisech s impact factorem, u dvou z nich je doktorandka první autorkou, u dalších 

dvou  je spoluautorkou. 

Připomínky  

Výsledky studií při  publikování prošly náročným recenzním řízením v redakci časopisů a nemám 

k nim žádné závažné připomínky. 

Dotazy  

1) Jaké je vysvětlení pro skutečnost, že hypoxií indukovaný zvýšený podíl n-3 mastných kyselin, které 

díky vyšší přítomnosti  dvojných vazeb jsou náchylnější k oxidativní modifikaci  je spojen s méně 

negativními  účinky reoxygenace? Souvisí to s vyšší aktivitou antioxidačních enzymů, zejména  SOD, 

nebo je to důsledek změn aktivity PLA2.  

2) Chronická hypoxie v provedených studiích podobně jako v citovaných publikacích snížila tělesnou 

hmotnost pokusných zvířat. Nejvýrazněji to bylo patrné zejména  u mladších zvířat. Jaké jsou příčiny 

poklesu tělesné hmotnost? Jedná se o snížený příjem potravy nebo  zvýšené uvolňováni  mastných 

kyselin adrenergním působením z tukové tkáně a jejich zvýšenou oxidaci?  

3) je ovlivněna při hypoxii nebo při následné reoxygenaci  utilizace energetických substrátů 

v myokardu? Otázka je důležitá protože při tvorbě ATP oxidací glukózy je zapotřebí méně kyslíku 

v porovnání s oxidací mastných kyselin a tato změna může být součástí adaptace hypoxii.    

4) Koncentrace triacylglycerolů v myokardu jsou předmětem zájmu vzhledem jejich účasti na tvorbě 

lipotoxických metabolitů a srdeční dysfunkci. Mění se koncentrace triacylglycerolů v myokardu při 

chronické hypoxii? 

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.  

Disertační práce Mgr. Petry Míčové  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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