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Diplomantka studovala inhibitory glykol!,zy, které mají maly efekt na zdravou tkář,
proto by mohly byt využity v protinádorové terapii. Inhibici glyko|yzy navod1|a2.deoxy-D-
glukÓzou, i 6-deoxy.D.glukozÓu a2.ďeoxy.D.ga1aktÓzou u myších modelri nádoru. Sledovala
efekt jak u nádorovych buněk in vitro, tak i jejich prisobení in vivo,

Práce se skládá z souhrnu českého i anglického, Seznamu použitych zk<ratek. První
kapitola je rivodní, po kterém následuje teoretická část, dále cíle práce. Další kapitola
experimentální práceje rozdělena na část Materiál, metody a PŤístroje. V další kapitole jsou
popsány vysledky a diskuze. Práce je ukončena shrnutím vysledkri v závěru, Seznamem

literatury a ridaji pro knihovnickou ďatabáni.
Teoretická část práce se zabyváliterární rešerší o metabolismu u zdravych i

nádorovych buněk. V první části diplomantka pojednává o metabolismu gluk6z1 v další části
se věnuje inhibitor m glyk olyzy - pŤedevším 2.deoxy.D.glukÓze,6-deoxy.D-glukÓ ze a 2.
deoxy-D-galaktÓze.Ye tŤetí části se diplomantka zabyvá metodami, které se používají ke
stanovení protinádorového ričinku in vitro. Tyto metodiky doprovodila 6 schematickymi
obrazky.

V experimentální části se věnovalav kapitole Materiál nádorovym modelťrm - liniím
nádorovych buněk, použitym pokusnym zvíÍattlm a dávkování testovanych látek.

V kapitole věnované Metodám popisuje pŤípravu buněčnych suspenzí, měÍeni
inkorporace prekurzori proteosyntézy a syntézy DNA in vitro. V dalším oddíle diplomantka
popisuje provedení transplantace solidního tumoru a metodu sledování protinádorového
ričinku látek in vivo.

V experimentální části diplomantka popsala vysledky pokus , včetně jejich
pŤehledné prezentace Ve formě grafrr a tabulek.
Diplomantka ve své práci inhibiční r]rčinek 2.deoxy.D.galaktÓzy na rust nádorri nepotvrdila.

Posledními částmi diplomové práce je závér a seznam literatury..

PŤipomínky oponenta:
1) Seznam literatury není číslován. Raději bych obsah zaÍad1|a jIžpÍeď Souhrnem.
2) Použité obrézky majíodkaznazdroj v textu, ale bylo by vhodné jej uvést i v legendě.

Hodnocení diplomové práce: vyborně

otázky oponenta:
1 . Uveďte všechny možné hypotézy zvětšení sleziny po podání 2.deoxy.D.galaktÓzy.
2. Proč jste použí|i jiné nádorové buřky v in vitro a jiné v in vivo studiích?
3. Proč se 2-deoxy.D.ga1aktÓza chovala jinak in vitro než in vivo?
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