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Posudek:
PŤedkládaná diplomová práce má experimentální charakter. Zabyvá se studiem ťrěink

pirixinové kyseliny na buněčnou kulturu jaterních myofibroblast . Autorka ve své ptáci

navazqe na pŤedchozi diplomové práce Petry Čevelové (2009) aJana Šafky (2O|1). Doplřuje

jejich vysledky a rozšiŤuje je jak metodicky _ zavádí western blotting, tak i koncepčně _

sleduje vliv pirixinové kyseliny v trojrozměrném kultivačním prostŤedí. Zamétuje se na

sledování exprese pěti vybranych genri, které se uplatřují pŤi ťtbrotizaci jaterní tkáně, a to

osteopontinu, želatinas, transformačního r stového faktoru a receptoru pro PPAR alfa.

Práce je napsánana 58 stranách, členěna je do pěti kapitol. Teoretická část se na 15

stranách zabyvá popisem buněěné i mimobuněčné struktury jaterní tkáně a také seznamuje

poznatky o ričincích pirixinové kyseliny. Doplněna je sedmi obrá.zky a dvěma tabulkami.

obsahově odpovídá zadané problematice, množství citované literafury i její recentnost je

adekvátní.

Metodicky je tďo práce zaměŤena na sledování exprese genri pomocí kvantitativní

PCR a sledování exprese proteinti pomocí western blofu. Popis metod izo|ace a kultivace

myofibroblastri i jejich dalšího zpracování je podrobnj, a pŤehledny a svědčí o autorčin;ich

praktickych dovednostech. Zvolené metody odpovídají vytyčenému cíli diplomové práce.

Šimkova 870, poštovní pŤihrádka 38, 500 38 Hradec Králové t Telefon: 495816111 o Fax: 4955|3597 r tČo 00216208



Univerzita Karlova v Praze
Lékaňská fakulta v Hradci Králové

Experimentální část popisuje změny exprese zmíněnych gen i na rirovni proteinri

v závislosti na kultivačním prostŤedí a expozici pirixinovou kyselinou. Vysledky jsou

prezentovány srozumitelně a pŤehledně ve formě grafrr a obrávktt. Jejich popis je adekv átní.

K této ěásti mám jedinou pŤipomínku - q sledky western blotu bych doplnila o kontrolu

nanášky.

Na experimentální část navazuje čtyŤstránková diskuse, ve které autorka shrnuje

dosažené qisledky a hodnotí je v kontexfu soudobého poznéní. Byt' je kyselina pirixinová pro

své hypolipidemické ričinky mámá více nežtÍi desetiletí, o jejich ričincích na jaterní tkář se

dosud ví jen málo. oceřuji, že zvo|ené téma je současné a zqímavé, navíc se jedná o

technicky velmi náročn;i experiment. Autorka dle mého nězoru splnila cíle diplomové práce.

Formální pŤipomínky:

Text obsahuje minimum pŤeklepti (napŤ. str. 19 ,,ad libitum.. nikoli ,,ad libidum..) a je

napsán pŤehledně. K formální stránce pŤedkládané diplomové práce nemám pŤipomínky.

K autorce mám následuj ici dotazy:

1. Vysvětlete, jakou mají sledované že|atinasy _ MMP-2, MMP.9 rilohu pŤi

vzniku pŤípadně regresi jaterní fibrÓzy.

2. Ke sledovéní proteolytické aktivity metaloproteinas v biologickém materiálu se

využivá zpografie. Vysvětlete její princip.

Hodnocení: Práci doporučuji k pĚijetí a hodnotím ji známkou vyborně.
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Mgr. Alena Jiroutová, PhD.

Ústav lékaŤské biochemie. LFHK
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