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 Analýza a biochemie méně běžných steroidů 
 
 
Předložená disertační práce Mgr. Heleny Včelákové z Katedry biochemie, Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze shrnuje výsledky její práce při vypracování nových vysoce citlivých a 
selektivních metodik analytického stanovení neuroaktivních steroidů a zvláště jejich polárních 
konjugátů. Navržené metodiky jsou většinou plynově-chromatografického charakteru s hmotností 
detekcí ale i s využitím imunoanalýzy. Testované analytické metody mají sloužit k dalšímu výzkumu 
fyziologie neuroaktivních steroidů u člověka a v klinické praxi. 
 
 I. Aktuálnost zvoleného tématu  
 Téma dizertace bylo zvoleno s ohledem na značný význam vlastností neuroaktivních steroidů. 
Výstupem dizertační práce je řada nových vysoce selektivních a citlivých metodik využitelných ve 
fyziologii a patofyziologii porodu v patofyziologii a diagnostice poruch menstruačního cyklu a 
následných komplikací a v patofyziologii alkoholové závislosti žen. Aktuálnost zvoleného tématu je 
proto nesporná.  
 
 II. Vytýčení cílů disertace  
 Za cíl disertace si autorka vytýčila vypracování vysoce citlivých a selektivních metodik stanovení 
neuroaktivních steroidů a jejich polárních konjugátů, tj. sulfátů a glukuronidů s využitím plynové 
chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) v tělních tekutinách a tkáních a imunoanalýzy. 
Sledování fyziologie a farmakokinetiky neuroaktivních steroidů lze využít k diagnostice onemocnění 
nervového systému jako je příkladně Alzheimerova choroba, epilepsie a poporodní deprese. Struktura 
disertační práce je v souladu s požadavky §6, vyhl. č. 64 Sbírky z 19. 9. 1977, členění a potřebné 
separáty a celek respektuje předepsaná kritéria, takže je práce i po formální stránce plně dizertabilní.  
 
 III. Konkrétní dosažené výsledky a nové poznatky 
Za významné výsledky a užitečné poznatky dosažené v předložené disertační práci je třeba dle mého 
názoru považovat především následující naměřené, statisticky vyhodnocené a jasně prokázané závěry: 

1. Byla vyvinuta a ověřena řada nových vysoce selektivních a citlivých metodik využitelných ve 
fyziologii a patofyziologii porodu v patofyziologii a diagnostice poruch menstruačního cyklu a 
následných komplikací a v patofyziologii alkoholové závislosti žen. 

2. Byl prokázán adrenální původ pregnanolonových izomerů ve folikulární fázi menstruačního 
cyklu a převážně gonadální původ těchto látek ve fázi luteální. 

3. Bylo zjištěno, že progesteron je významně metabolizován cestou progesteron → 5β-
dihydroprogesteron → pregnanolon → konjugovaný pregnanolon, z čehož vyplývá, že 
sulfatace pregnanolonových izomerů a zejména pregnanolonu reguluje hladiny volných 
pregnanolonových izomerů a omezuje biosyntézu estradiolu prostřednictvím degradace 
progesteronu. 

4. Byl zjištěna hlavní metabolická dráha pro tvorbu 17-hydroxy-pregnenolon sulfátu cestou přímé 
konverze pregnenolonsulfátu bez předchozí desulfatace. 

5. V návaznosti na disertační práci byla publikována série zásadních prací jako jsou práce o 
významu pregnanolonových izomerů v těhotenství a při iniciaci porodu, dokumentující výrazné 
změny aktivit enzymů regulujících poměr neuroaktivačních a neuroinhibičních steroidů. 
Uvedené práce odpovídají na otázky spojené s úlohou steroidogeneze v mechanismu iniciace 
lidského porodu. 

6. V návaznosti na disertační práci byly dále publikovány práce dokumentující u chronických 
alkoholiček rozvrat gonadální syntézy progesteronu a následně i syntézy pregnanolonových 



izomerů jako přirozených steroidních analgetik. Na druhé straně práce přinášejí důkaz o 
významu střednědobé a dlouhodobé abstinence k alkoholu pro obnovení ženských 
reprodukčních funkcí. 

 
 IV. Zhodnocení úrovně zpracování disertace  
 Po obsahové stránce má disertační práce výtečnou profesionální úroveň, je psána stručným a 
přehledným způsobem s využitím svých separátů tak, jak je to zvykem v zahraničí. Právě díky 
přiloženým separátům jsem nenašel v dizertaci nevysvětlených míst. Usnadňuje to čtenáři možnost jít 
v již oponovaných separátech do dalších detailů, což zvláště u matematicko-statistického aparátu je 
cenné. I když pokrývá úzce specializovaný obor endokrinologie v biochemii a využívá vybraných 
pokročilých partií chemometrie, dokonalou prezentací ji biochemik bude rozumět. Jako celek vyznívá 
dizertační práce výtečně. Jde o moderně, počítačově pojaté zpracování biochemické a lékařské 
problematiky, které s využitím interaktivní počítačové analýzy extrahuje z dat řadu cenných informací. 
Moje následné dotazy by měly podnítit spíše diskusi při obhajobě a prezentaci: 
 1. V 1. separátu užíváte tradičně robustní Spearmanův korelační koeficient u věkové závislosti 
steroidů a u dat s nenormalitou a heteroskedasticitou užijete pak transformaci dat. Komentujte, proč 
jste dala přednost právě Spearmanovu koeficientu před přísnějším Pearsonovým. 
 2. K jakým závěrům vedla původní netransformovaná data v 1-ANOVA u vyšetření vlivu faktorů 
pohlaví, věk a fáze menstruačního cyklu a proč jste opět dala přednost transformaci? Neobáváte se zde 
zkreslení informace? Není v tomto případě Spearmanův korelační koeficient vůči Pearsonovu příliš 
robustní a málo přísný, aby vedl k požadované transformaci? 
 3. V 3. separátu hledáte lineární regresní model cestou polynomu u věkové závislosti EpiTe v séru 
211 nebo 174 žen. Vysvětlete zde detailně aplikaci regresního tripletu (data, model, metoda) a 
komentujte věrohodnost svého přístupu vedoucího až k transformaci y-nové proměnné při nenormalitě 
rozdělení. Vaše řešení transformace vysoko oceňuji, ale zajímají mne i jiné alternativní přístupy při 
vašem hledání-byly vesměs horší?  
 
 Po formální stránce jde o dobrou prezentaci. Autorka je zřejmě zkušenou pracovnicí u počítače a 
v chemometrii a evidentně užívá kvalitní statistický software. Lze jenom konstatovat, že zde skvělá 
forma včetně kvalitní grafiky, obrázků jenom umocňuje obsah. K práci nemám formální připomínky. 
 
 V. Význam pro rozvoj vědy a oboru  
Předložená disertační práce má nesporný význam pro biochemickou a lékařskou praxi. Řeší užitečné 
praktické téma, užívá správně celou paletu instrumentálních metod a data jsou zpracována velice 
pečlivě, interaktivní statistickou analýzou s využitím moderního diagnostického postupu na počítači. 
Ke statistickému zpracování dat nemám vážných připomínek, naopak vysoko hodnotím přesvědčivý a 
rigorozní způsob zpracování naměřených dat s uvážlivým využitím transformace. Práce je na výtečné 
úrovni, statistické zpracování dat je pojato náročně a dosažené výsledky jsou proto přesvědčivé. 
 
 VI.  Závěr oponentského posudku 
 Konstatuji, že oponovaná disertační práce plně vyhovuje požadavkům v odst. 1, §2, vyhlášky č. 
64/1977 Sbírky, dokumentuje dostatečnou kvalifikaci dizertanda a má velký význam pro rozvoj oboru 
a především biochemické praxe. Doporučuji proto, aby na tomto základě byla práce Mgr. Heleny 
Včelákové připuštěna k obhajobě a postoupena k řízení o udělení vědecké hodnosti.  
 
 
 
V Pardubicích 23. dubna 2008   Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.     
   Katedra analytické chemie         
   Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice  
 


