Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Jitky Škrabalové
Studium molekulárních mechanismů kardioprotektivního působení morfinu
Disertační práce Mgr. Jitky Škrabalové je zaměřena na studium molekulárních mechanismů
kardioprotektivního účinku dlouhodobého podávání morfinu. Ze společenského hlediska jde o velmi
závažné téma, jelikož kardiovaskulární onemocnění představují hlavní příčinu úmrtí v naší populaci.
Disertační práce byla vypracována na základě výsledků získaných v průběhu autorčina
doktorandského studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na pracovišti školitele Doc. RNDr. Jiřího
Novotného DSc. Vlastní disertační práce představuje zkrácenou verzi, vychází z experimentálních
výsledků publikovaných ve čtyřech mezinárodních časopisech s velmi dobrým impakt faktorem
(Pharmacological Reports IF: 2,787; Journal of Biomedical Science IF: 3,466; PLoS One IF: 2,766;
Cardiovascular Toxicology IF: 2,989). Zmíněné publikace jsou součástí disertační práce. Práce je psaná
v českém jazyce, bez chyb a překlepů, je přehledná a velmi dobře se čte. Cíle jsou formulovány jasně.
Text je doplněn 3 tabulkami a 10 obrázky, kde je třeba ocenit obr. 10, který je dílem autorky a
shrnuje doposud popsané kardioprotektivní signální dráhy spojené s působením morfinu.
V literárním úvodu autorka nejprve čtenáře seznamuje s morfinem, historií jeho užívání,
chemickou strukturou, metabolismem, farmakokinetikou a jeho vedlejšími účinky. Dále se podrobně
věnuje endogenním opioidním peptidům, opioidním receptorům a jejich efektorům a Toll-like
receptorům, které také mohou být aktivovány morfinem. Následuje přehledný popis poznatků o
kardioprotektivním působení morfinu zahrnující morfinový conditioning, chronický morfinový
preconditioning a morfinový conditioning na dálku.
Specifické cíle jsou dobře a detailně formulovány. V metodické části autorka stručně popisuje
použité experimentální modely a jednotlivé metodiky. Následuje jednostránkový popis hlavních
výsledků pro každou ze čtyř zmíněných publikací. Výsledky jsou dobře komentovány na 13 stranách
diskuze. Závěrečné shrnutí poskytuje názorný přehled o hlavních získaných výsledcích a jejich
významu.
Autorce se prakticky beze zbytku podařilo splnit všechny hlavní vytyčené cíle práce. Při sledování
vlivu dlouhodobého podávání vysokých dávek morfinu (10mg/kg/den, 10 dní) potkanům kmene
Wistar, které vedlo ke snížené incidenci komorových arytmií během ischemie, ale neovlivnilo velikost
infarktu, autorka zjistila, že ačkoliv dlouhodobé podávání morfinu neovlivnilo množství a afinitu adrenergních receptorů a expresi G-proteinů, tak téměř zdvojnásobilo množství dominantní izoformy
myokardiální adenylycyklázy V/VI. Dále autorka ukázala, že stejný model dlouhodobého podávání
morfinu významně ovlivňuje proteom levé srdeční komory potkana. Data byla získána pomocí
diferenciální 2D elektroforézy, iTRAQ a elektroforézy s imunoblotingem. Pomocí 2D elektroforézy
autorka identifikovala 9 proteinů se změněnou expresí po 10denním působení morfinu. Dlouhodobé
působení morfinu zvyšovalo expresi strukturálních proteinů (desmin, -aktin 1 srdečního svalu) a
molekulárních chaperonů (HSP27, HSP70, ORP150, GRP78), které mají výrazné cytoprotektivní
vlastnosti a překvapivě snižovalo expresi cytoprotektivní aldehyddehydrogenázy 2. Autorka dále
ukázala, že u vybraných proteinů zapojených do cytoprotekce, molekulárních chaperonů
(HSP27,HSP70, ORP150, GRP78), došlo tři dny po přerušení podávání morfinu k normalizaci hladiny
jejich exprese. U pokusných zvířat, kterým byl s morfinem zároveň podáván antagonista opioidních
receptorů naloxon, nedocházelo ke změně exprese molekulárních chaperonů, což ukazuje, že změna
exprese chaperonů byla zprostředkována aktivací opioidních receptorů. Komplexní proteomická
analýza iTRAQ ukázala, že podávání morfinu nebo jeho vysazení indukovalo změnu v expresi celkem
237 proteinů levé srdeční komory. Zatímco dlouhodobé podávání morfinu změnilo expresi 72
proteinů, 3 dny po vysazení morfinu byla exprese změněná u 105 proteinů a 6 dní po vysazení u 60

proteinů. Dlouhodobé působení morfinu neovlivnilo expresi proteinů, které jsou zapojeny do
regulace oxidativního stresu.
Druhá část disertační práce se věnuje zkoumání vlivu morfinu na viabilitu a redoxní stav buněčné
linie potkaních kardiomyoblastů H9c2, u které byl oxidativní stres vyvolán působením tertbutylhydroperoxidu (t-BHP). Autorka ukázala, že akutní preinkubace s vysokými dávkami morfinu
(1mM) dokáže významně ochránit buněčnou linii H9c2 před oxidativním stresem vyvolaným t-BHP.
Morfin vykazoval silné antioxidační účinky, zvýšil celkovou antioxidační kapacitu buněk a snížil
karbonylaci proteinů, peroxidaci lipidů a produkci ROS. Preinkubace s morfinem snížila negativní
dopad t-BHP u všech výše zmíněných parametrů. Oxidativní poškození buněk způsobené t-BHP bylo
doprovázeno sníženým poměrem anti-apoptotického proteinu Bcl-2 a pro-apoptotického proteinu
Bax. Tento poměr byl preinkubací s morfinem zvýšen. Dále se autorka zaměřila na hledání signálních
drah, které mají klíčovou roli v molekulárním mechanismu protektivního působení morfinu. Ukázala,
že pro zprostředkování protektivního efektu morfinu v H9c2 buněčné linii je důležitá současná
aktivace signální dráhy p38 MAPK a fosfatidylinositol-3-kinázy/GSK3-. Oceňuji, že autorka přiznává
skutečnost, že buněčná linie H9c2, jak ukázala nedávná studie Lenčo et al. (2015), nedosahuje
fenotypu neonatálních ani dospělých kardiomyocytů a souhlasím, že by bylo zajímavé a důležité
ověřit tyto výsledky na modelu primárních kardiomyocytů.
Otázky:
1) V modelu in vivo byla použita dávka 10mg/kg/den, po dobu 10 dní. Podle kterých kritérií jste
vybrali tuto dávku a délku podávání morfinu? Jak reagovala zvířata na podávání morfinu?
2) Zjistili jste, že dlouhodobé působení morfinu vede ke zvýšení exprese proteinu
adenylycyklázy V/VI – data byla získána pomocí protilátky detekující obě izoformy. Je úloha
adenylycyklázy V a VI a v srdečních buňkách identická?
3) Dlouhodobé podávání morfinu snižovalo expresi cytoprotektivní aldehyddehydrogenázy 2
v cytosolické frakci. ALDH2 je mitochondriální protein, jak si tento nález vysvětlujete? Byla
ALDH2 detekována i v mitochondriální frakci?
4) Data publikovaná v Drastichova et al. (2011) ukazují, že u molekulárního chaperonu HSP27
došlo tři dny po přerušení podávání morfinu k normalizaci hladiny jeho exprese. V práci
Drastichova et al. (2012) jsou hladiny molekulárního chaperonu zvýšené i 3 dny po vysazení
morfinu a jejich hladina se navrací až 6 dní po vysazení. Jak si vysvětlujete rozdíly v profilu
exprese proteinu po vysazení morfinu? Jednalo se o stejný model?
Závěr:
Mgr. Škrabalová sepsáním své disertační práce prokázala, že se výborně orientuje ve studované
problematice. Autorčin významný podíl na vzniku jednotlivých publikací je jednoznačně deklarován a
potvrzuje její praktické zkušenosti s aplikací různých biochemických technik jakožto i schopnost
kritického hodnocení získaných výsledků. Výše uvedené komentáře a dotazy nijak nesnižují kvalitu
disertační práce, kterou pokládám za vynikající a plně ji doporučuji k obhajobě.
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