
 

Oponentský posudek 

 

na kandidátskou disertační práci MUDr. Moniky Gregové - “Vliv redukční diety a 

farmakologických intervencí na metabolismus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. 

typu a obezitou”. 

 

 Práce je členěna klasickým způsobem na úvod a literární přehled o současných 

znalostech studované problematiky, cíle práce, použité metody, výsledky, diskusi, závěry, 

použitou literaturu, plné texty vlastních publikací a přílohy. Rozsah práce je 104 číslovaných 

stran a další strany tvoří připojené kopie publikací autora. V práci je použito 352 odkazů 

především na zahraniční literaturu, což ukazuje schopnost autorky pracovat s literárními údaji.  

 

a) Aktuálnost zvoleného tématu. 

Autorka řešila velice aktuální téma zabývající se vlivem omentinu a poruchou 

mitochondriální funkce v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech při rozvoji 

inzulínové resistence a diabetu u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. Vliv různých 

diet, bariatrických operací a fyzické aktivity na expresi a produkci adiponektinů je téma velmi 

aktuální a intenzivně diskutované. Módní je i otázka mitochondriální dysfunkce na rozvoj 

syndromu inzulínové resistence. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že téma disertační práce bylo zvoleno velmi vhodně. 

 

b) Splnění vytčených cílů. 

V první fázi byla ověřena hypotéza snížení sérové koncentrace omentinu u pacientů 

s obezitou a DM 2. typu a potlačení tohoto snížení všemi třemi intervencemi vedoucími 

k poklesu hmotnosti (nízkokalorická dieta, pravidelná fyzická aktivita a bariatrická operace).  

Ve druhé fázi pak byla ověřena hypotéza, že obezita vede k mitochondriální dysfunkci 

tukové tkáně a že zlepšení metabolického stavu nízkokalorickou dietou povede k potlačení 

mitochondriální dysfunkce. 

 Domnívám se, že konkrétní úkoly, které si autorka stanovila, byly splněny. 

 

c) Zvolené metody. 

 Autorka použila ke stanovení inzulínové resistence HOMA index, který je běžně 

používán v populačních studiích. Sérové koncentrace adiponektinů byly stanoveny metodou 

ELISA. Testovaným subjektům byla prováděna biopsie tukové tkáně s následným stanovením 

mRNA exprese omentinu pomocí qRT-PCR, což je náročná metoda svědčící o mimořádné 

zručnosti autorky. Aktivita komplexů respiračního řetězce mitochondrií byla stanovena 

spektrofotometricky z tukové tkáni a monocytů periferní krve.  

Testovanými intervencemi byla a nízkokalorická dieta (600kcal/den během 2-3 týdenní 

hospitalizace), fyzická aktivita (3x týdně 30 minut po dobu 3 měsíců pod dohledem 

instruktora) a bariatrická operace (laparoskopická sleeve gastrektomie).   

Použité metody jsou adekvátní k získání odpovědí na položené otázky. 

 



d) Výsledky a diskuse. 

 Výsledky jsou prezentovány přehlednou formou. Kapitola je členěna tak, aby nálezy 

navazovaly na jednotlivé otázky práce.  

 Shrnutí výsledků v Diskusi a Závěrech je stručné a plně vystihuje odpovědi na 

položené otázky. Bylo potvrzeno, že hladiny omentinu jsou významně snížené u obézních a 

DM2 pacientek. Pouze intervence bariatrickou operací vedla v průběhu 2 let ke zvýšení 

sérových koncentrací omentinu, fyzická aktivita i reduční dieta tento vliv neměla.  

Obézní pacienti i DM2 mají sníženou expresi mRNA pro enzymy respiračního řetězce. 

Nízkokalorická dieta vedla k významnému zlepšení metabolického profilu. Nově byla 

popsána snížená genová exprese enzymů respiračního řetězce v periferních monocytech již u 

pacientů s prostou obezitou.  

Dosažené výsledky mají význam pro klinickou praxi, neboť jasně dokumentují, pozitivní vliv 

kalorické restrikce a fyzické aktivity u obézních a DM2.  

 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy. 

 

Str. 40 – postrádal jsem odkaz na literární zdroj použitého obrázku 4. 

 

Str. 47 – postrádal jsem odkaz na literární zdroj použitého obrázku 6  

 

Ve vstupní charakteristice skupiny obézních pacientů bez diabetu je uveden glykovaný Hb 

4,7% (část zařazená do větve s VLCD dokonce 5,9%), což svědčí pro minimálně 

porušenou glukozovou toleranci. Jaký je názor autorky na přenositelnost dosažených 

výsledků na populaci obézních s normální glukózovou tolerancí? 

 

V práci jsem postrádal upřesnění způsobu zařazení subjektů do jednotlivých intervenčních 

skupin, aby bylo minimalizováno zkreslení výsledků výběrem. Jak probíhalo rozdělení 

pacientů do jednotlivých intervenovaných skupin? 

 

K optimálnímu ovlivnění fyzické zdatnosti je třeba upravovat tréninkové dávky podle fyzické 

výkonnosti probandů. Byla nějak kvantifikována fyzická zdatnost na vstupu o po 3 

měsíční intervenci, např. měření VO2 max?  

 

 

Autorka jednoznačně prokázala, že má hluboké teoretické znalosti i schopnost 

samostatné vědecké práce. Doporučuji proto, aby MUDr. Monice Gregové byl udělen titul 

Ph.D. 

 

 

 

 

V Plzni dne 6. března 2018     MUDr. Michal Žourek, Ph.D. 

I. Interní klinika FN Plzeň 


