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ŠKOLITELSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE Bc. KRISTÝNY ILIEVOVÉ 

Role protein tyrozin fosfatázy CD45 a kináz rodiny Src v myším modelu chronické 
autoinflamatorní osteomyelitidy 
 
Tato práce přispěla k řešení rozsáhlejšího grantového projektu, zabývajícího se molekulárními 
mechanismy, které vedou k rozvoji autoinflamatorní osteomyelitidy u myšího kmene CMO. Předchozí 
výsledky projektu ukázaly, že delece receptorové protein tyrozin fosfatázy CD45 vede u tohoto kmene 
ke zmírnění příznaků autoinflamatorního onemocnění. CD45 je hlavním regulátorem kináz rodiny Src 
v leukocytech. Úkolem autorky byla podrobnější charakterizace CMO myší s deficiencí CD45, a 
identifikace mechanismů, kterými receptorová protein tyrozin fosfatáza CD45 a kinázy rodiny Src 
mohou ovlivnit rozvoj nemoci. Autorka v práci došla k závěru, že aktivita kináz rodiny Src je v důsledku 
deficience CD45 v CMO leukocytech snížena. To pak vede ke snížení aktivity drah Erk a IL-1β, které jsou 
u kmene CMO za normálních okolností deregulované. Dále zjistila, že podobné účinky má i chemická 
inhibice kináz rodiny Src. Charakterizovala též vliv ztráty CD45 na deregulaci homeostázy 
leukocytárních populací kmene CMO. Její výsledky významně přispěly k publikaci, kterou ta toto téma 
v současnosti připravujeme. 

Laboratorní práci, která vedla k získání dat prezentovaných v tomto spisu se Kristýna Ilievová 
věnovala velmi intenzivně a v laboratoři trávila většinu času, který nevyplňovaly jiné studijní 
povinnosti. Je třeba vyzdvihnout i to, že bez problémů zvládla i všechny potřebné metody, včetně  
izolace a analýzy primárních myších neutrofilů, která je technicky velmi náročná, zejména na 
koordinaci, přesnost a rychlost provedení. K práci s literaturou měla také aktivní a samostatný přístup 
a, jak je zřejmé z literárního přehledu, v dané problematice se velmi dobře orientuje. Články jiných 
autorů používá a cituje v souladu s citačními zvyklostmi v oboru.  

Práci autorka sepsala zcela samostatně pouze s využitím dostupné literatury a konzultací se 
školitelem. Ten do procesu jejího vzniku však nemusel téměř zasahovat, neboť i s minimem doporučení 
a navržených oprav vznikla velmi zdařilá práce, a to jak po formální tak i po věcné stránce. 

Závěrem mohu říci, že při přípravě této práce Kristýna Ilievová prokázala laboratorní zručnost, 
schopnost samostatně, provádět a vyhodnocovat komplexní experimenty, kriticky hodnotit 
publikovaná data i své vlastní výsledky a vše uvádět do širších souvislostí. Dále prokázala i značnou 
samostatnost při sepisování diplomové práce. Podle mého názoru tato práce splňuje požadavky na 
diplomovou práci a doporučuji její přijetí k obhajobě a výborným hodnocením. 
 

 

V Praze, 3.7.2020       Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.  


