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Cíle práce
Cílem předložené práce bylo ověřit hypotézu, zda rozvoj jaterní inzulínové rezistence při jaterní
steatóze je kauzálně spojený se změnami v degradaci intracelulárních TAG v játrech.
Konkrétněji šlo o zkoumání vlivu krátkodobého podáváním vysokotukové diety na změny
v regulaci degradace intracelulárních triacylglycerolů u potkanů a sledování případné spojitosti se
vznikem jaterní inzulínové rezistence. Mezi prioritní cíle práce pak patřila identifikace hlavních
enzymů zodpovědných za štěpení zásobních triacylglycerolů v játrech.
Struktura práce
Rozsah celkové práce je 53 stran. Literární přehled o rozsahu 11 stran je sepsán srozumitelně
a odpovídá tématu praktické části. Použité literární zdroje jsou relevantní a až na drobné
vyjímky (např. Gorden 1988 v textu versus Gordon 1988 - správná citace) jsou dobře
citovány. Celkový počet citací, použitých v práci, je 66.
Metodika a výsledky:
Metodická část popisuje velmi jasně a srozumitelně široké spektrum použitých metod a
považuji ji za významný klad předkládané práce. Autorka si během svého působení osvojila
zacházení s experimentálními zvířaty, použití orálního glukózového tolerančního testu, stanovení
aktivity jaterních enzymů, tenkovrstvou chromatografii, elektroforézu a imunodetekci a řadu
dalších biochemickych analýz.
Cíle experimentů jsou jasně vysvětleny a výsledky jsou velmi dobře dokumentovány.
Diskuse a závěr:
Ve velmi kvalitní a rozsáhlé diskuzi autorka podává komentář k získaným výsledkům, který
je porovnáván s literaturou a svědčí o dobrém přehledu autorky v dané problematice. Součástí
diskuze jsou i jasně formulované hypotézy. Autorka ze svých výsledků vyvozuje, že
nadprodukce diacylglycerolu lysozomální lipázou a následná aktivace PKCε může představovat
kauzální spojení mezi akumulací TAG v játrech a jaterní inzulínovou rezistencí.

Připomínky:
1. Připomínku mám k nepřesnému používání zkratek. Některé zkratky jsou v textu při
prvním použití uvedeny bez vysvětlení: DAG str. 4, PKCε str. 4, HSL str. 11, BMI str.
14, NFϰB str. 16, NEMK str. 31 atd. Jiné zkratky jsou v textu správně zavedené, ale
nejsou dále vůbec používány, případně nejsou uvedeny v seznamu zkratek: WD str 21,
CESD str 21 atd. Zkratka CPT-1 je zkratka pro Carnitine palmitoyltransferasu 1, což je
přesnější název než uvedený název karnitin-dependentní enzym. Stejně tak pro zkratku
CPT-2 bych doporučila název Carnitine palmitoyltransferasa 2.
2. V kapitole metod je detailně rozepsané složení vysokotukové diety. Pro názorné srovnání
bych ale doporučila uvést také základní složení a kalorické informace o standardní dietě.

Otázky:
1. Jaká je podle autorky patofyziologická příčina vysoké hladiny insulínu u potkanů
krmených vysokotukou dietou v lačném stavu.
2. Játra jsou heterogenní orgán a je známo, že nejen aktivita, ale i samotný výskyt
jednotlivých enzymů není ve všech částech této tkáně stejný. Není mi jasné, zda byl tento
fakt brán v úvahu při odběru vzorků.
3. Je si autorka jista výrokem, že cituji: „V játrech jsou přítomny čtyři lipolytické enzymy.“
(str. 42). Není možné, že jich je ve skutečnosti více? (např. Watt and Steinberg 2008)
4. Podle posledních studií je právě ATGL považována za hlavní jaterní lipázu, která má
významnou roli v tvorbě a degradaci hepatických lipidů a v signalizaci energetické
kontroly (Turpin et al. 2010 Diabetologia , Ong et al. 2011 Hepatology, Stefan et al.
2010 Diabetologia). Jak by autorka tato pozorování diskutovala v souvislosti
s předkládanou prací?

Celkově diplomová práce Zuzany Papáčkové splňuje všechny požadavky na ni kladené a její
výsledky představují významný příspěvek a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji výborné
hodnocení.
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