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PŤedložená práce byla Ťešena jako magisterská práce, má celkem 94 stran. Skládá se z

literárního rivodu (43 stran textu), experimentalní části a vysledkri (21 stran), diskuze práce

(2 strany) a závěru (I strana). Graficky je doplněna 47 obrazky a fotogrďremi. Text je

doplněn o 12 stran pŤíloh. Literatura obsďruje 4t citaci

Cilem pŤedkládané diplomové práce Bc. Evy Richterové je posouzení vlivu vyběru

separaění metody na složení (zastoupeď T.lymfocyt ) a Životnost lymfocytární a

monocytární populace separované z periferní krve myšího experimentálního modelu

vystaveného ionizujícímu gama zá ení. Byl srovnaín vliv separace uskutečněné

prostŤednictvím gradientové centrifugace metodou Histopaque a tfidění buněk založené na

principu prutokové cytometrie.

V teoretické části práce je uvedena charakteristika krevních elementri se zaměŤením

na jejich vyvoj v organiztnu. Informace o leukocytech jsou doplněny o imrrnofenotypickf

profil myších a lidskfch lymfocytťr a zii<|adttt rozdělení leukocytŮ z hlediska vnímavosti

k ionizujícímu zá ent. Dále jsou zde pŤehledně shmuty vybrané laboratorní metody určené

k separaci krevních buněk

V experimentální části byla z periferní krve myšího experimentiílního modelu

společně separoviína lymfocytirrtt a monocytiirní populace buněk, a to metodou hustotního



gradientu (Histopaque) a technikou prutokového tŤídění buněk. Krev byla odebírarra

kontrolním neoziíŤenym zvíŤatrim a dáIe myším 24 hodin po in vivo ozé ení. V buněčné

suspenzi krevních elementŮ bylo metodou prutokové cytometrie stanoveno zastoupení

mrtqfch monocyťťr a lymfocytŮ a dále procenfuální zastoupení TJymfocytri (CD3-

lymfocyty). V ěásti věnované v;isledkrim jsou v rámci každé separační techniky statisticky

porovnana ďata stanovená pŤed separací, okattžitě po separaci lymfocytu a monocytri, a

následně po 24 hodinové inkubaci. Vysledná ďata potwdila, Že obě separaěď techniky

ovlivřují buřky z hlediska zastoupení Živych a mrtqich buněk. Prutokové tfidění zvyšuje

zastoupení mrtvych buněk v separované suspenzi, metoda Histopaque vykazuje spíše sníŽení

jejich zastoupení. V pruběhu inkubace pak procento mrtrnfch buněk dle oěekávání vzrtstá

více u ozaŤenych krevních vzorkri. Nejvyznamnějším zjištěním je skutečnost, Že v dťrsledku

sepaÍace na prťrtokovém ťídiči buněk dochrází ke zvyšení zastoupení T-lymfocyt na

dvojnrásobek, ovšem pouze v ozě eném krevním vzorku.

Z celkového pohledu je práce sepsarra pŤehledně a srozumitelně. Vyhodnocení qisledku

odpovídá znalostem sfudenta magisterského sfupně sfudia.

Zá.nérem konstafuji, že diplomová prérce obsďrem i rozsďtem splřuje podmínky

kladené na magisterské ptárce, a její zadéni bylo splněno. Proto nawhuji pŤedloŽenou

diplomovou práci pŤiimout k obhajobě a hodnotím ji klasifikaěním sfupněm gÍ@š.
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