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V rozsáh|ém (31 stran), ve|mi dobře zpracovaném, |iterárním Úvodu autorka vysvětlila

pojem programované buněčné smrti a mo|eku|ární mechanismy, které tuto buněČnou

smrt iniciují' Podrobně je popsána fosfory|ace ATM kinasy, ke které dochází u

|eukemických buněk po poškození DNA genotoxickým stresem vyvo|aným např.

cytostatiky nebo ionizujícím zářením. Autorka se věnova|a především mechanismům

zastavujícím buněčné dě|ení v tzv. klíčových bodech a souvisejících S reparaci

poškození' Z |iterárního úvodu vyplynu|y h|avní cí|e práce, zhodnotit indukci apoptÓzy

vyvolanou mltoxantronem (MTX) . cytostatickou |átkou uŽívanou v terapii leukémii a

lymfomů a prokázat význam inhibice ATM kinasy pomocí jejího nespecifického

inhibitoru kofeinu.

Jakoexperimentálnimodelby|yvybránybuňkybuněčné|inieT.|ymfocýární

|eukémie MoLT-4' Při sledování účinku mitoxantronu by|y pouŽity jednak metody

f|ow-cytometric ké ana|ýzy a dá|e e|ektroforéza spo|u s metodou western blot.

PouŽitémetodyjsoupopsányve|mipodrobněnaosmistranáchtextu.Výsledkya

diskuse obsahuje kapitola 4 (23 stran)

Zvýsledkůjezřejmé'Žeautorkaseseznámi|aapraktickyprovádě|ařadu

Špičkových metodik mo|eku|ární bio|ogie' Z výs|edků f|ow-cytometrické ana|ýzy je



/ patrné, Že 72 h inkubace buněk se samotným kofeinem indukuje především časnou

apoptózu, avšak při kombinovaném účinku kofeinu a vysoké dávky MTX je apoptóza

niŽší neŽ při inkubaci pouze S MTX' Je to způsobeno především faktem, kteý

autorka prokáza|a, Že kofein ruŠí zástavu buněk v G2lM fázi a tyto pak nevstupují do

apoptózy a|e vstupují do buněčného cyklu s nereparovanou DNA. Zatímco 3' den po

začátku inkubace mě| kofein ochranný efekt, za 6 dní jiŽ mezi oběma Skupinami

nebyl rozdí| a naopak u skupiny s niŽší dávkou MTX kofein účinek MTX potencova|.

Pomocí western-b|ot ana|ýzy s|edova|a proteiny mající význam předevŠím

v indukci apoptózy a zástavě buněčného cyk|u' Kofein sniŽoval mnoŽství proteinu

p53 a p21 , jejichŽ zvýšenou expresi autorka pozorovaIa po inkubaci leukemických

buněk s MTX'

Graficky 1e práce dobře dokumentován a 9 obrázky a 1 9 grafy či

reprezentativními záznamy z v|astní práce na f|ow-cytometru a Western b|ot analýze'

Literatura obsahuje 50 citací, kde autorka dodrŽela citační normy' Práce je Sepsána

srozumitelnou formou, s minimem přek|epů' Z před|oŽené dip|omové práce je zřejmé

vyuŽití ce|é šká|y špičkových metodických přístupů, jsou Velml dobře popsány

metody jak Western b|ot ana|ýzy, tak metody f|ow-cytometrické a je zřejmé dobré

pochopení těchto nároČných metod. Autorka prokáza|a, Že ov|ádá metody

statistického zpracov ánÍ výsIed ků.

otázky a připomínky recenzenta:

1/ Vysvět|ete funkct proteinu p21 v odpovědi buňky na genotoxický stres a jeho Vztah

ke k|íčovým bodům a také obecně k inhibici ATM kinasy po genotoxickém stresL''

Závěr:
Práce byIa nap|ánována, provedena a sepsána vědecky odpovídajícím

způsobem a rozšÍři|a vědecké poznatky týkajicí se mo|eku|árních mechanismů účinku

kombinovaného efektu MTX a inhibitoru ATM kinasy kofeinu. By|y pouŽity moderní

metodiky v souladu se současnými světovými trendy. Před|oŽená práce vyhovuje

vŠem předpisům stanoveným pro dip|omové práce' Proto ji navrhuji přijmout a

vzhledem ke kva|itě předkládané práce ji hodnotím známkou výborně.
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