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Téma diplomové práce vychází z vyzkumné problematiky Ťešené na Ústavu lékaŤské
biochemie LékaŤské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jde o vyzkum zvyšené
syntézy vazivovych bílkovin, ke které dochází pŤi jaterni fibroze. Z jater potkanťr se izolují
fibroblastické buřky, které syntetizuj í vazívové bílkoviny v podmínkách in vivo i in vitro a na

vzniku fibrÓzy se vyznamně podílejí.
Bc.Eva Peterová zkoumala chování jednoho typu těchto buněk, jaterních

myofibroblastťr, v podmínkách, které se běŽně pouŽívqí pro buněčné kultivace na plastovych
miskách' a Srovnávalaje s chováním těchto buněk po pŤenesení do ttojrozměrné kolagenní
matrix, která lépe napodobuje pŤirozené podmínky, které maJí tyto buřky ve tkáni. Buřky
ovlivĎovalariznymi koncentracem kyselého rťrstového faktoru hepatocytť} (FGF-l), ktery
modifikuje tvorbu vazivav rtnnych orgánech, ale jehoŽ vliv na chování myofibroblastťr není
znám.

Diplomantka se seznám7la s problematikou jaterní ťtbrÓzy i s ťrlohou' kterou rtyné
typy buněk pŤi jejím vzniku maJí. Naučila se potŤebné metody, zejména stanovení mRNA
s pouŽitím rt RT.PCR' a to jak s praktickym provedením' tak se složitym matematickym
vyhodnocováním. SoustŤedila se na stanovení exprese 3 genťr, které by pravděpodobně mohly
byt ovlivněny a vytypova|a geil, ktery je k rťrstovému faktoru nejcitlivější. Teoretické znalosti
i v1fsledky experimentální práce Zpracovala pŤehlednou formou do diplomové práce.

Závěr: Bc. Eva Peterová splnila všechny požadavky kladené na diplomanty, a proto
doporučuji její práci k obhajobě. Vzhledem k jejímu pracovnímu risilí v prťrběhu práce i
k vysledku, kterého dosáhla, navrhuji klasifikaci vyborně.
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