Posudek na disertační práci Mgr. Jitky Škrabalové

Studium molekulárních mechanismů kardioprotektivního účinku morfinu
Předložená dizertační práce byla vypracována v rámci programu postgraduálního
studia fyziologie živočichů na PřF UK, na katedře Fyziologie živočichů, pod vedením
doc. RNDr. Jiřího Novotného, DrSc. Dizertace řeší vysoce aktuální problematiku zvýšené
endogennní protekce myokardu před ischemicko-reperfúzním poškozením. Toto onemocnění
je závažným socio-ekonomickým problémem. Cílem práce bylo studovat kardioprotektivní
účinky dlouhodobého podávání morfinu u potkanů in vivo. V druhé části projektu sledovat
působení morfinu jako potencionálního antioxidantu na viabiltu a redoxní stav buněčné linie
potkaních kardiomyoblastů H9c2 po navození oxidačního stresu.
Práce je založena na čtyřech publikacích v renomovaných odborných časopisech
s vysokým impaktem, kde je doktorandka u dvou z nich první autorkou. Kromě těchto prací
zapojených v dizertaci, je Mgr. Škrabalová spoluautorkou ještě dalších dvou publikací, které
prezentují výsledky s morfinem. U jedné z těchto publikací je také prvním autorem.
Publikace, kde je prezentováno výrazné snížení ventrikulárních arytmií během
ischemie po dlouhodobém podávání morfinu in vivo, ukázala, že takto navozená
kardioprotekce je spojena se zvýšeným množstvím adenylylcyklázy a její supersenzibilizací,
přičemž schopnost opioidní signalizace inhibovat stimulovaný enzym byla signifikantně
snížená. Je zajímavé, že morfin neměl vliv na velikost infarktu a výskyt reperfuzních arytmií.
Další dvě studie prezentují zvýšenou expresi a fosforylací řady proteinů, které se zřejmě
uplatňují v protektivní signální dráze aktivované po chronické stimulaci opioidních receptorů
morfinem. Druhá z nich navíc poskytuje velmi komlexní pohled na změny v proteomu
myokardu vyvolané morfinem. Výsledky in vitro studie ukázaly, že morfin působí jako velmi
potentní antioxidant, který ochránil kardiomyoblasty H9c2 před silným oxidačním stresem.
Autoři prokázali, že v tomto cytoprotektivním účnku hraje roli dráha zahrnující p38 MAPK
a PI3K/GSK-3β.
Teoretická část práce, která tyto publikace uvádí je rozsáhlá a představuje jasný a
kompaktní text. Obsahuje množství informací a přehledně shrnuje údaje o současné úrovni
poznání v studovaném oboru. Domnívám se, že po určitém zkrácení by si zasloužila
publikování jako přehledný článek v angličtině. Z předloženého textu dále vyplývá, že
autorka zvládla řadu náročných technik a prostudovala rozsáhlou literaturu na dané téma.

Kladně hodnotím i formální stránku disertační práce. Grafické zpracováni velmi
přehledně prezentuje složitou síť signálních drah uplatňujících se v působení morfinu na
srdeční buňky. Práce je téměř bez překlepů a pravopisných chyb, velmi dobře se čte.
Chtěla bych jen upozornit, 10denní bych příště psala s pomlčkou. Místy také není
jasné, jestli podávaná dávka morfinu v citované literatuře je na kg hmotnosti, nebo na jedince.
Není uveden IF u publikací autorky, z kterých práce vychází.
Otázka:
1. Publikovali jste protektivní účinek morfinu na ventrikulární ischemické arytmie, ale
nepozorovali jste protekci na velikost infarktu. Z citovaných prací vyplývá, že
výsledky týkající protekce na infarkt jsou kontraverzní, tyto diskrepance jsou
zdůvodňovány volbou různého modelu nebo rozdíly v uspořádání experimentu. Chci
se tedy zeptat, jestli by mohly případně hrát roli silné antioxidační účinky morfinu,
které jste pozorovali v in vitro pokusu. Lze předpokládat, že vysoká dávka morfinu,
kterou jste použili v in vivo pokusu (10 mg/kg/den), by mohla eliminovat i nízké
hladiny ROS potřebné k vyvolání endogenní protekce na infarkt? Dávkování morfinu
by pak mohlo hrát zásadní roli.
Závěrem konstatuji, že Jitka Škrabalová předložila kvalitní disertační práci, prokázala
schopnost vědecky pracovat, a proto doporučuji, aby v případě kladného hodnocení
v oponentním řízení jí byl udělen titul PhD.
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