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Vědecký význam práce: 

Habilitační práce Dr. Kosírové shrnuje výsledky kandidátky ukazující mnohočetný vliv 

standardizovaného extraktu z kůry borovice Pinus maritima známého pod registrovanou známkou 

Pycnogenol® na potkaní model diabetu mellitu I. typu. Všech sedm prací shrnutých v přiložené 

habilitační práci je v jednoznačném přímém vztahu k tématu habilitační práce. Autorka v nich se 

svými spolupracovníky zkoumala perorální podání tohoto preparátu, jeho frakcí nebo kombinací 

s dalším antidiabetikem metforminem a smíšeným alfa a betablokátorem karvedilolem u 

streptozocinového modelu diabetu mellitu. Výsledky, kterých dosáhla, jsou velmi zajímavé pro 

vědeckou veřejnost a dávají dobrý podklad pro další studium, které je v této oblasti evidentně nutné. 

Z jejích klíčových výsledků bych shrnul následující: 

Pycnogenol® u daného modelu diabetu mellitu snižuje glykémii, a to jak lačnou, tak 

postprandiální. Snižuje také diastolický arteriální krevní tlak a s tím asi souvisí i snížení 

vazokonstrikční reakce na fenylefrin a zlepšení vasodilatační odpovědi na acetylcholin. Zlepšuje 

systolickou dysfunkci myokardu, u diastolické byl pozorován jen numerický trend. Neovlivňuje 

pozitivně frekvenci dysrytmií ani délku QT intervalu. Zlepšuje rychlost vedení signálu nervovým 

systémem. Z hlediska možného mechanismu účinku se jako klíčové jeví zvýšení exprese AMPK i 

GLUT4 transportéru. Velmi zajímavé jsou i zjištění o vhodné kombinaci preparátu Pycnogenol® 

s karvedilolem. 

Výsledky s expresí eNOS v levé srdeční komoře se ale významně liší – podle publikace v Acta 

Pharm Unicv Comen 2013 se zvyšuje (str.72) exprese tohoto genu významně zatímco v publikaci 

Phytother Res 2010 (str. 65) se exprese nezměnila. 

Velmi pozitivně hodnotím i trend autorčiny práce, kdy se snažila zjistit, které frakce extraktu 

(vodná, butanolová a etylacetátová) jsou zodpovědné za protidiabetický účinek. Toto je podle mého 

názoru směr, kterým by měl jít i další farmakologický výzkum v této oblasti, tj. od směsi k identifikaci 

čistých účinných látek. 



 

Formální a odborná úroveň vlastní dizertační práce 

Teoretická část práce je pěkně a jasně napsaná, věnuje se všem klíčovým aspektům, které 

souvisejí s publikovanými články.  

Celkově mám k této práci jen pár spíše drobných připomínek: 

• V abstraktech by měla být vysvětlena zkratka MBP 

• Nerozumím větě na str. 16 „SGLT predstavujú všetky Na+/substrátové kotransportéry 

(transportujúce cukry, inozitoly, laktát, cholín, močovinu, prolín a ióny)“ 

• Zbytečné opakování informací, např. zkratka ROS je vysvětlena na str. 16 dole a hned i 

na str. 17 nahoře; 4  patologické dráhy jsou zopakovány 2x na str. 17 (v prvním a hned i 

ve druhém odstavci)  

• Str.22 – „sposobuje vznik diabetickej nohy a ulceráciií, ktoré vedú neuropatických 

bolestiam..“ – neuropatie nemusí být spojeny s ulceracemi 

• Str. 35 – „isolovaný z francúzskej kory morskej borovice“ asi mělo být „z kory 

francúzskej borovice“ 

• V práci mi chybí jasnější data na metabolomiku, tj. jaké látky s objeví v krevní cirkulaci 

po podání preparátu Pycnogenol®. Informace „PYC podliahe konjugácii s kyselinou 

glukurónovou“ je nejasná (str.35).  

 

Odborné dotazy a náměty k diskuzi: 

Jaké je vysvětlení protichůdných výsledků s eNOS uvedených výše? 

Práce se soustředila jen na jeden model diabetu mellitu, a to I. typu, nebylo by ale vhodné tyto 

účinky ověřit i na jiných modelech, speciálně ve vztahu k diabetu mellitu II. typu? Ve všech studiích 

byl také Pycnogenol® podáván jen u potkanů s navozeným diabetem, jsou známy účinky tohoto 

extraktu na zdravé zvíře, případně u jiných relevantních zvířecích modelů (např. hypertenzní, 

srdečního selhání) ? 

V práci se velmi často hovoří o spojení oxidačního stresu s diabetem a antioxidačním působení 

Pycnogenolu®. Má ale opravdu kandidátka nějaký hmatatelnější důkaz, že antioxidační účinky jsou 

opravdu zahrnuty ve finálním účinku Pycnogenolu® kromě numerického snížení hladiny TBARs (v 

ledvinách a v levé komoře) ?  Jako podklad k další diskuzi připomínám, že biodostupnost flavonoidů 

(nejen) v tomto extraktu je velmi nízká, výsledky in vitro antioxidační aktivity se stabilním radikálem 

DPPH (publikace Pathology – Research Practice, 2015, str. 80) nemusí být příliš relevantní, a to jak 

z hlediska zmíněné nízké biodostupnosti, tak z hlediska nemožnosti odhalit případné prooxidační 

působení, o kterém autorka také hovoří.  



 

Proč byl účinek Pycnogenolu sledován jen v kombinaci s metforminem ?, když u diabetu I. typu 

by se dala očekávat spíše kombinace s inzulinem. 

Publikační výstupy a další vědecké aspekty: 

Dr. Kosírová (rozená Jankyová) e v současné době autorkou 17 publikací podle databáze Scopus, 

které byly citovány 63/45x s H-indexem 5/4. Tři z jejich publikací jsou v prestižním časopise 

Phytotherapy Research (současný IF 5,8; Q2). Kandidátka oponovala pro kvalitní IF časopisy a je/byla 

řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady grantových projektů. 

 

Závěr 

Závěrem lze shrnout, že Dr. Stanislava Kosírová splnila podmínky kladené pro habilitační práci.  

Výsledky její práce jsou hodnotné a doporučuji tuto její habilitační práci jako podklad pro další řízení 

spojené se získání akademického titulu docent. 
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