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oponentský posudek.
PředloŽená diplomová práce posluchačky Jany Bakešové má |29 stran, a
dvě velké tematické
části: přehled literárních údajůo bílkovinách srdeěního svalu zdravých jedinců
au
nemocných s vrozenými srdečnímivadami, a část experimentální, pbpisující
vlastní
laboratorní práciuchazečky a její výsledky.
Literámi přehled ( str.8 _ 73 ) přináší hlavní literární údaje i všech důleŽitých
bílkovinných
komponentách srdečního svalu, zejménao proteinech strukturálních i enzymech,pochopitelně
včetně metalloproteináz, jimiž se J. Bakešováváve své práci zabývala. Shromážděny jsóu
údaje o poměrech ve zdtaví i u některých patologických stavů ( hypoxie), zejména
u
vrozených srdečních vad. Přehled je všestranně velmi pěkně zpračován. po.'žití-nové
a
nejnovější odborné literatury, a přináší informace o struktuře a funkci jedíotlivých proteinů, i
o jejich vzájemných interakcích. oceňuji,žeuchazečka, nelékďka, doněj zařadi|ai
informativnipasáž o vrozených srdečníchvadách. I ta je velmi pěkně napsána.
Experimentální část ( str. 75 _ 129)je uvedena přesným popisem cílůpráce, formulovaných
v pěti bodech. V metodické ěásti jsou uvedeny všechny použité metody zpracování
biolo gického materiálu i stati stického hodnoce ní získaných výsledků.
Výsledky jsou velmi podrobně zptacovány, statisticky zhodnoceny, avyjádŤeny v četných
tabulkách a grafech. Kandidátka zpracovávala 4 skupiny vzorků, ze síninormoxemických a
hypoxemických nemocných, a z komorového myokardu, rovněž normoxemickÝch a
hy'poxemických pacientů. Různými metodikami vyšetřovala celkový obsah bílřovin, a
dále
bílkoviny kontraktilní, metabolické,obsah kolagenu, který ještě dále dělila na celkový,
nerozpustný a rozpustný kolagen. Krom toho detekovala ve vzorcích síňového i komorového
myokardu i přítomnost některých matrixových metaloproteináz(MMP-gelatináz), azejména
MMP-2 a MMP-9, i jejich proenzymů.
Autorka na|ez|anižšíobsah celkových bílkovin v myokardu komor nežv myokardu síní,
s nejniŽším, obsahem proteinů v hypoxemických síních.. V hypoxemických síních
byl rovněž
ýznamně niŽšíobsah frakce metabolických proteinů' u nichŽ jinak nenalezlavýznamný
rozdí| mezi komorami a síněmi. obsah kontraktilních bílkovin byl naopak v komorovém
myokardu vyššínež v síňovém, a nebylo rozdílu mezi normoxemickými a hypoxemickými
vzorky. V komorovém myokardu byl naopak nižšíobsah celkového tolug"''u s významně
nižšímobsahem jeho nerozpustné frakce, naproti tomu rozdíly v obsahu řozpustného
kolagenu nedosáhly v žádnéskupině statistické významnosti.
Při vyšetřování aktivity ge|atinazbyly v myokardu komor i sínínalezeny především MMP-2
a MMP-9. Ztoho v myokardu komor vysoce pŤevažova|a neaktivní forma proenzymů,
přibližně v poměru l3: 1 Nejvyššíaktivita MMP, zejm. MMP -9 na|ezla autorka v myokardu
hypoxemických síní.Ztohoto ná|ezuuzavfuá, že je obrazem intenzivní remodelace myokardu
hypoxemických síni.Ze skuteěnosti, Že v myokardu hypoxemických sínínebyl na|ezen
sníženýobsah kontraktilních proteiniuzavfuá, Že tento nález nesvědčípro účastMMP při
degradaci kontraktilních bílkovin v myokardu.
Jak již uvedeno, práci považuji zavelmi fundovanou a zdařilou. Zabýváse otázkou, která je
v současnédobě v kardiologické literatuře intenzivně diskutována. metabolismem
kolagenních proteinů v myokardu' Připomínám, že dosud byla věnov éna pozornost především
vyšetřování energe{ického metabo|izmumyokardu, a problematika pojivové matrixie dostává
do popředí až v poslední době. Nadto zpracovávámyokard síníi kómor, a myokard získaný
při operacích nemocných s hypoxemickými i normoxemickými vadami.Předností je dále to,
že referuje o nálezech v myokardu nemocných s vrozenými srdečnímivadami' tedy v
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biologickém materiálu vysoce unikátním. To je umožněno především dlouhodobými
odbornými kontakty školitele s dětským Kardiocentrem Fakultní nemocnice Motol a 2.
LFUK. Svými ná|ezy upřesňuje a doplňuje některá staršípozorování. Vyšetřování aktivity
matrixových metaloproteináz v myokardu pacientů s vrozenými srdečnímivadami je prioritní
i v mezinárodním měřítku.
K práci mám několik připomínek a doplnění:
str. l04, definice pojmů hypoxie, hypoxémie a ischémie:
Jako hypoxemie se oznaěuje pokles parciálního tlaku kyslíku, nejčastěji v tepenné krvi
Hypoxie znamená disproporci mezi dodávkou a spotřebou kyslíku při zachované perfuzi
tkáni, ischémie znatneni nedostatek kyslíku ve tkáni způsobený její hypoperfuzí.
str. 1l0, Tab, 14: celkový hydroxyprolin hypoxemických síníznačen jako signiťrkantně niŽší
- proti které skupině
str.lI2, poslední odstavec, poslední dvě věty nedávají smysl.
systematický dotaz: proč autorkalžívápojmu ,,že|atinázď. _ gelatináza je pojem pouŽívaný i
v českékardiologické literatuře.
Dotaz;
l.nemohou bfirozdi|y v obsahu kolagenních bílkovin ovlivněny případnou medikací
nemocných?
2. v něktetých skupinách se podařilo zpracovatjen šest vzorků. Je naděje na vyššísignifikaci
výsledků při větším počtu vyšetřeného materiálu?
3. kdy a vjakém časopise plánuje autorka publikaci výsledků
Všechny připomínky nesniŽují nijak hodnocení práce, která je velmi pěkná as zdaři|á.
Doporuěuji aby byla s kladným hodnocením přijata a noslouŽilaiako nodklad nro uděléní
magisterského titulu v oblasti biochemie.
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