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Práce se zabývá otázkou vlivu akutního a chronického stresu na vlastnosti a funkce 

mezenchymálních kmenových buněk (MSCs). Náplní práce byla charakterizace MSCs izolovaných 

z tukové tkáně kultivovaných v modelových podmínkách akutního a chronického stresu v 

přítomnosti noradrenalinu a kortikosteronu. Buňky byly hodnoceny z hlediska proliferace, 

diferenciace, metabolické aktivity, sekrece vybraných faktorů při zánětlivé stimulaci a 

imunomodulačních vlastností.  

Téma práce je velmi aktuální, neboť stres významnou mírou ovlivňuje imunitní systém a jeho vliv 

na regenerační vlastnosti MSC je v regenerativní medicíně opomíjen.    

Úvod je vypracován přehledně a srozumitelně, podrobně se věnuje literárnímu přehledu 

studované problematiky a je doplněn přehlednými grafy a tabulkami. 

Hypotéza a cíle práce jsou jasně definovány.  

Metodika je sepsána podrobně s popisem veškerých postupů k uvedeným výsledkům, včetně 

protokolů.  

Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a jsou doplněny přehlednými obrázky a grafy. 

V diskuzi autorka objektivně a věcně hodnotí výsledky studie, kriticky je srovnává s výsledky jiných 

studií z literatury a snaží se logicky zdůvodnit nalezená fakta. Diskuzi hodnotím jako velmi zdařilou, 

neboť autorka své výsledky velmi dobře zdůvodnila, přesto, že se navrhovaná hypotéza 

nepotvrdila.  

Literární zdroje jsou relevantní a jsou citovány správně. 

Za nepřesné mohu pouze vytknout tvrzení na str. 13 „MSCs se dokážou diferenciovat ve specifické 

buňky všech tří zárodečných linií a tím nahradit poškozené buňky a tkáně“. Pokud je mi známo, 

MSCs se podařilo transdiferencovat do buněk vykazujících znaky buněk ektodermu a endodermu, 

nicméně plná náhrada poškozené tkáně těchto zárodečných linií prokázána nebyla. Jako hlavní 

terapeutický efekt MSCs je považováno jejich parakrinní působení v místě poškození. 

Dále u PCR analýzy není z obrázku č. 14 zcela čitelná interpretace „TNFα a IL-1β zvyšovaly expresi 

genů CCL2 u 3hodinové stimulace MSCs se stresovými faktory.“. Pro přehlednost by bylo vhodné 

vyhodnotit intenzitu bandů na elektroforéze pomocí grafů. 

Práci hodnotím jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. Autorka prokázala orientaci v oboru, 

samostatnost v experimentální práci, zpracování naměřených dat a jejich interpretaci v diskuzi.  

 

Otázky oponenta: 

1) V metodické části není popsáno, jakým způsobem byl připraven roztok s NA a CO, jak byly 

substance rozpouštěny? Byly koncentrace těchto faktorů stejné při modelu akutního i 

chronického stresu? Jak se koncentrace těchto faktorů liší u akutního a chronického stresu 

v organismu? 



2) Jak lze interpretovat výsledky získané v modelu akutního a chronického stresu? Má tento 

model efekt na funkci MSCs z hlediska jejich regeneračních schopností.  

3) Pokud se budou MSCs podávat terapeuticky, je zde vždy předpoklad chronického stresového 

zatížení pacienta z důvodu daného onemocnění. Lze výsledky studie interpretovat také pro 

terapii pomocí MSCs, kdy se buňky aplikují do místa poškození, např. u hojení ran nebo léčby 

poškozené chrupavky?  

 

 

V Praze, 3. 9. 2020      PharmDr. Šárka Kubinová, PhD. 


