
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Lubomíra Kříže „Sulfation and desulfation of 

neuroactive steroids in normal and neoplastic primate brain tissues“ 

 

Předkládaná práce se zabývá detailním studiem enzymu steroidní sulfatasy (STS) a sulfotransferasy 

(SULT) a jejich možnou úlohou při nádorové transformaci buněk lidského mozku s cílem nalezení 

možné korelace mezi aktivitami těchto hormonů a malignitou nádoru. Menší část předkládané 

disertace je věnována studiu hladin homocysteinu ve vztahu k nádorové malignitě. Pojítkem mezi 

studiem STS a SULT na jedné straně a homocysteinem na straně druhé je skutečnost, že jak 

konjugované a nekonjugované neurosteroidy, tak i homocystein se mohou uplatňovat jako agonisté 

nebo inhibitory některých receptorů na centrálních synapsích mozku. Disertace vznikla 

v Endokrinologickém ústavu, který má s problematikou biochemie a patobiochemie steroidů 

dlouholetou praxi. Práce představuje v literatuře vzácný případ porovnání lidské neoplastické nervové 

tkáně získané z operačních vzorků s kontrolními vzorky zdravého mozku opice. Zatímco dosud bylo 

úsilí věnováno zejména studiu tohoto metabolismu ve vztahu ke karcinomu prsu, představuje 

předkládaná disertace velmi přínosné rozšíření této problematiky do oblasti tumoru mozku. 

 Práce je psána anglicky, jejím jádrem jsou tři články, z nichž dva byly publikovány 

v prestižních časopisech věnovaných steroidní chemii a biochemii – Steroids a Journal of Steroid 

Biochemistry and Molecular Biology. Po formální stránce je předložená disertace rozdělena 

standardně, s tím, že místo výsledkové části jsou zahrnuty tři publikace, kde Mgr. Kříž je prvním 

autorem nebo spoluautorem. Úvod a diskuze jsou pojednány společně pro všechny tři publikace. 

Vzhledem k tomu, že nálezy autora prošly náročným recenzním řízením, je práce oponenta velmi 

zjednodušena. 

 

Disertace je uvedena literárním přehledem, který představuje velmi pěkně zpracovaný a čtivý úvod 

poskytující čtenáři dostatečný obraz o steroidogenezi neurosteroidů a jejich fyziologické roli v mozku. 

Důraz je položen na roli dehydroepiandrosteronu (DHEA) a jeho sulfátu (DHEAS) a na enzymy, které 

katalyzují vzájemnou konverzi DHEA a DHEAS a které tak mohou lokálně zvyšovat nebo snižovat 

koncentraci biologicky aktivního ligandu. Z literárního úvodu je zřejmé, že autor důkladně pronikl do 

sledované problematiky a svoji experimentální práci se snažil dát do kontextu dosavadních znalostí. 

Pouze mne zarazilo, že není v této části citován klíčový přehled věnovaný problematice STS, který 

v roce 2005 publikoval M. Reed. Rovněž by bylo vhodné v úvodu věnovat kapitolu popisu změn STS 

a SULT u neoplastických transformací jiných orgánů, zejména prsní žlázy a urogenitálního traktu. 

Tato kapitola by mohla být východiskem pro širší diskuzi autorových nálezů v závěru spisu.  

 

Cíle práce jsou formulovány jasně, v následujícím textu jsou dosaženy a vznesené otázky jsou 

adekvátně zodpovězeny. 

 



Metodická část je zpracována přehledně a stručně, detailnější popis je možno nalézt v přiložených 

publikacích. V disertační práci byla použita řada náročných analytických metodik, které dokumentují 

vynikající úroveň školícího pracoviště v této oblasti. Pouze z textu není zcela jasné, jak byl 

připravován vzorek pro stanovení aktivity SULT – předpokládám, že STS byla měřena 

v mikrosomální frakci a SULT v supernatantu nebo v hrubém homogenátu? 

 

Výsledky jsou prezentovány ve formě článků v impaktovaných časopisech, které mají náročné 

recenzní řízení, a proto považuji za zbytečné se k jejich odborné úrovni dále vyjadřovat. Ocenit je však 

nutné detailní studium enzymatických reakcí katalyzovaných STS a SULT a optimalizaci podmínek 

měření. Je zřejmé, že toto úsilí přineslo vhodný metodický postup, pomocí kterého bylo možné dále 

analyzovat roli STS a SULT v nádorech. Určitým omezením závěrů týkajících se studia tumorů je 

skutečnost, že k analýzám byly použity tkáň obsahující nejen nádorově transformované buňky, ale 

také buňky stromatu, které mohly výsledky více nebo méně zkreslit v závislosti na poměru nádorově 

transformovaných a netransformovaných buněk. V budoucnu by bylo jistě vhodné rozšířit tuto analýzu 

o kvantitativní stanovení transkriptů příslušných enzymů s využitím laserové mikrodisekce 

histologických preparátů příslušných mozkových tumorů (za předpokladu korelace mezi změnami 

aktivity a hladin transkriptů během vzniku tumoru) . 

 

Diskuse je poměrně stručná (11,5 stran), avšak dostatečná ke kritickému zhodnocení dosažených 

výsledků. Postrádám pouze širší zhodnocení nálezů změn STS a SULT při mozkových nádorech ve 

vztahu k situaci v jiných nádorově transformovaných tkáních.  V souvislosti s interpretací nálezů bych 

se proto rád zeptal: 

1. Jaké jsou znalosti o změnách aktivit a hladin transkriptů pro STS a SULT a hladin sulfátů 

steroidů a jejich nekonjugovaných protějšků v nádorových tkáních ve srovnání s vlastními 

nálezy autora? 

2. Do jaké míry autor předpokládá, že měřená sulfatasová aktivita odráží skutečně jen steroidní 

sulfatasu a ne některé další aryl sulfatasy, o kterých se předpokládá také lokalizace na ER? Je 

možné se spolehnout na to, že diferenciální centrifugace oddělí lysosomální sulfatasy nebo, že 

pro ně není steroid vhodným substrátem a použité pH optimum je vylučuje „ze hry“? 

3. Sulfoestery jsou hydrofilní a pravděpodobně těžko procházejí buněčnou membránou. Zajímalo 

by mne proto, jaký má autor názor na možnost intrakrinního vs. autokrinního/parakrinního 

působení sulfátů neurosteroidů na membránové receptory/kanály, jestliže budeme 

předpokládat neprostupnost hematoencefalické bariery pro sulfáty steroidů.  

4. Předkládaná dizertační práce naznačila pohlavní rozdíly v aktivitě STS v mozku opice. Je 

známa nějaká regulace STS a SULT estrogeny a androgeny? 



5. V posledních letech je vyvíjena řada inhibitorů STS pro praktické použití. Jsou známy nějaké 

údaje o tom, že tyto látky mají proapoptický nebo antiproliferační účinek v buněčných liniích 

odvozených od tumorů nervové tkáně?  

 

  

Závěr 

Předložená disertace přináší novou metodiku pro stanovení některých enzymů steroidního 

metabolismu a s jejím využitím rovněž velmi zajímavé poznatky o změnách tvorby a odbourání 

steroidních sulfátů v mozkové tkáni během neoplastické transformace. Všechny nálezy byly 

publikovány v mezinárodně uznávaných impaktovaných časopisech. Autor prokázal, že ovládá 

metody experimentální práce a má teoretické i praktické schopnosti k samostatné tvořivé vědecké 

práci. Předložená práce plně splňuje požadavky, které jsou kladeny na doktorskou disertační práci, a 

proto doporučuji, aby Mgr. Lubomíru Křížovi byl po úspěšné obhajobě udělen titul „Ph.D.“ za 

jménem.  

                                                                                                       

V Praze-Krči dne 17. 2. 2007 
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