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 „Intestinal metabolism of bilirubin (Střevní metabolismus bilirubinu)“ 

 

 Doktorandská disertační práce Mgr. Aleny Jiráskové „Střevní metabolismus 

bilirubinu“ se zabývá problematikou mikrobiálního katabolizmu bilirubinu v lidském střevě.  

Tento výzkum je velmi aktuální a má význam jak pro hlubší pochopení významu složitého a 

komplexního systému střevní mikroflory tak pro výzkum problematiky novorozenecké 

žloutenky.  

Práce je psána v anglickém jazyce, práce má 99 stran a je členěna do 8 kapitol.  

V kapitole Úvod (1 strana) je zdůvodněna aktuálnost řešené problematiky. V kapitole 

Literární přehled k problematice (21 stran) se autorka věnuje popisu současného stavu řešené 

problematiky, zejména metabolizmu bilirubinu a problému novorozenecké žloutenky. Dále se 

zabývá problematikou bakteriálního druhu Clostridium perfringens jako patogenního agens a 

jako přirozené součásti lidské střevní mikroflory, který má význam při metabolismu 

žlučových kyselin a odbourávání bilirubinu. Na tuto kapitolu navazují jasně formulované  

Cíle  práce (1 strana). Kapitola Materiál a metody (26 stran) podrobně popisuje bakteriální 

kmeny, media a metody, používané při analýze žlučových pigmentů a jejich redukčních 

produktů a metody genových manipulací, použité při vyhledávání genů účastnících se 

metabolizmu bilirubinu.  Součástí této kapitoly je i vhodně volená obrázková dokumentace (4 

obrázky). Významnou částí práce jsou Výsledky (19 stran, 15 obrázků, 18 tabulek). Autorka 

analyzovala 9 žlučových pigmentů a jejich redukčních produktů, metabolizovaných 

nepatogenním kmenem Clostridium perfringens BR1. Produkci redukčních produktů 

bilirubinu testovala u velkého počtu podezřelých klonů genomové knihovny E. coli. Blíže 

analyzovala 48 klonů.    Zabývala se rovněž optimalizací metody elektrotransformace 

cizorodé DNA do buněk Clostridium perfringens.  Cennou součástí práce jsou rovněž 

kapitoly Diskuse (11 stran) a Souhrn (2 strany). V těchto kapitolách autorka velmi fundovaně 

diskutuje, hodnotí a shrnuje dosažené experimentální výsledky i postupy, které byly voleny 

k jejich získání. Poslední kapitola je věnována přehledu literatury (9 stran), kterou autorka  

použila při vypracování disertační práce.  Součástí práce je i Seznam publikací a abstraktů 

autorky (1 strana) a Poděkování (1 strana). 

Práce je přehledná, vhodně členěná, srozumitelná a svědčí o výborné orientaci autorky 

v dané problematice.  Autorka si vytyčila velmi náročný cíl, který vyžadoval zvládnutí řady 

náročných postupů. Lze konstatovat, že práce splnila sledované cíle. Práce přináší nové 

poznatky týkající se zejména analýzy žlučových pigmentů a jejich příslušných redukčních 



produktů u kmenů Clostridium perfringens izolovaných z lidské stolice, o transpozonové 

mutagenezi a o elektroporaci cizorodé DNA do buněk Clostridium perfringens BR1 a dalších 

kmenů Clostridium perfringens. I když se nepodařilo nalézt klon E. coli nesoucí gen pro 

metabolismus bilirubinu (bilirubinreduktázu), mají získané výsledky význam pro další 

studium řešené problematiky - mikrobiální katabolizmus bilirubinu.   

Dle Web of Science autorka publikovala výsledky své práce ve 2 vědeckých pracích, 

z toho v 1 jako první autor. Dále publikovala výsledky práce na 2 mezinárodních 

konferencích.  

   K práci mám následující připomínky a dotazy.  

Práce velmi srozumitelně napsána.  Vyskytly se v ní  jen některé překlepy (např. na 

str. 13, 54, 75, 84) a  nepřesnosti (např. na str. 16, 21, 23 nejsou správně uvedeny odkazy na 

obrázky, na str. 59 vysvětlivky v Tabulce 5-6,  na str. 39 není uvedeno pH TEN pufru, na str. 

38 je použita zastaralá jednotka  koncentrace roztoku NaOH, na str. 68 a 70 na obrázcích není 

pro gelovou elektroforézu použit optimální DNA standard).  Z práce není zřejmé, v jakém 

roztoku byla resuspendována DNA používaná na elektrotransformace ani jak byly přečištěny 

ligační směsi.  Testovala autorka vliv DNázové aktivity u buněk Clostridium perfringens BR1 

po aplikování elektrického pulsu? Je známo z  literatury, zda bylo popsáno provedení 

elektrotransformace Clostridium perfringens v jiném experimentálním uspořádání než 

v elektroporačních kyvetách např. v 20µl kapičkách? V práci je uvedeno, že geny kódující 

enzymy zodpovědné za degradaci bilirubinu by mohly být inkorporovány do probiotických 

mikroorganismů, které jsou používány pro léčbu určitých střevních infekcí. O jaké 

mikroorganismy se jedná? Některá prebiotika zřejmě podporují jak růst bifidobaktérií tak 

klostridií. Je známo, jaké hladiny klostridií jsou ve střevech žádoucí, aby děti nebyly 

ohroženy novorozeneckou žloutenkou?  

 Po zodpovězení výše uvedených dotazů doporučuji doktorandskou disertační práci 

Mgr. Aleny Jiráskové „Intestinal metabolism of bilirubin (Střevní metabolismus bilirubinu)“ 

k obhajobě. 
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