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Diplomová práce Bc. Barbory Echalar se zabývá studiem vlivu opioidů přirozeného 

(morfin) a syntetického (metadon) původu na imunoregulační a migrační vlastnosti 

mesenchymových kmenových buněk (MSC), které se podílejí na regeneračních procesech 

v tkáních. Cílem práce bylo pospat působení těchto opioidů na imunoregulační (adaptivní i 

přirozené) charakteristiky a mechanismy MSC, a to především z důvodu, že byl popsán negativní 

vliv opioidů na hojení ran.  

V první části experimentů se autorka zabývala izolací, přípravou a charakterizací MSC.  

Studovala vliv opioidů (morfinu a metadonu) na fenotyp MSC, jejich metabolickou aktivitu, expresi 

a produkci růstových faktorů a expresi imunoregulačních molekul. V dalších in vitro experimentech 

studovala efekt morfinen a metadonem exponovaných MSC na imunitní parametry stimulovaných 

ko-kultivovaných splenocytů a peritoneálních buněk. Dále práce popisuje efekt morfinu na in vivo 

migraci MSC.  

Diplomová práce je vypracována přehledně, s klasickým členěním. Splňuje obsahem a 

přesahuje rozsahem standardy kladené na diplomové práce. Abstrakt je srozumitelný a popisuje 

všechny hlavní aspekty práce, cíle práce by mohly být lépe strukturované. Úvod do problematiky je 

dostatečný, přehledný a dobře se čte. V kapitole 3.2 o terapeutickém využití MSC by bylo vhodné 

rozvést jejich stabilitu jako klíčový faktor buněčných terapií pro případná klinická testování. 

Metodiky jsou podrobně a dostatečně popsány. Diplomová práce zahrnuje celou řadu metod 

(izolace a separace buněk, tkáňové kultury, průtoková cytometrie, RT-PCR, ELISA a další), a 

opravdu velké množství dat (navíc s přihlédnutím k počtu opakování experimentů), které jsou, 

předpokládám i výsledkem práce v širším týmu spolupracovníků.  

U velké části experimentů autorka porovnává rozdíly u 3 skupiny. Ve statistických 

metodách však uvádí pro všechny metodiky pouze Studentův t-test. Nebyla by pro statistické 

vyhodnocení výsledků vhodnější analýza variací s odpovídajícími post testy? Autorka studovala 

efekt morfinu na migraci MSC. Plánuje tyto pokusy též s metadonem? Popisy obrázků by mohly 

zahrnovat více informaci (např. dávky, doba po aplikaci), tak aby byly lépe čitelné i samy o sobě. 



Autorka v příloze prezentuje detailní gatovací strategii a FMO kontroly. V experimentech 

zaměřených na změny exprese kostimulačních molekul a maturačních markerů by bylo vhodnější 

výsledky prezentovat jako posun intensity fluorescence (MFI) než změny procent buněk. Poslední 

připomínky se týkají migračních pokusů, při kterých byla sledována migrace 48h od podání. Bylo 

by vhodné zařadit více časových bodů, neboť tato data nelze spolehlivě interpretovat jako sníženou 

migraci, respektive nejde rozlišit od pomalejší či rychlejší migrace MSC. Gatovací strategie u 

migračních pokusů, při stanovení PKH26+  značených buněk, mi přijde až příliš striktní, detekující 

tak pouze menší část reálně pozitivních PKH26+ událostí. 

 I přes tyto připomínky, hodnotím tuto diplomovou práci jako kvalitně vypracovanou, obsáhlou, 

přinášející velké množství nových a detailních dat, stejně jako i jejich adekvátní interpretaci 

v diskusi. Diplomová práce má významný odborný přínos a jasně dokumentuje vědecké 

předpoklady autorky stejně jako i kvalitu školicího pracoviště. Tato diplomová práce dle mého 

názoru splňuje odborná kritéria a požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji 

přijmout k obhajobě pro získání titulu Mgr. 

 

Na autorku mam tyto doplňující otázky:  

1. Mohla by autorka krátce shrnout současný stav diskuse a svůj názor na rozdíly či identitu 

MSC a fibroblastů?  

2. V práci je popsány rozdílné efekty morfinu a metadonu na MSC. Můžete ještě shrnout, které 

mechanismy či signalizační dráhy jsou uvažované jako zodpovědné pro rozdílné efekty 

těchto 2 opioidů? 

3. Na základě vašich i dalších dat, rýsují se nějaké slibné možnosti potlačení negativních vlivů 

opioidů na MSC (jakož i na další populace buněk imunitního systému)? 

4. Jsou v literatuře zmínky či plánuje autorka experimenty, které by studovaly vliv opioidů na 

expresi molekul, které významně ovlivňují jejich migrační vlastnosti, tedy např. CCR7 nebo 

dalších chemokinových/cytokinových receptorů? 
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