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Predkladaná diplomová práca vypracovaná pod vedením RNDr. Pavlíny Daňkovej, Ph.D. v 

Laboratóriu molekulárnej antropologie na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Karlovej a v 

spolupráci s Reumatologickým ústavom 1. Lekárskej Fakulty, Univerzity Karlovej sa venuje 

problematike osteoklastogenézy a kostnej resorpcie u pacientov s axiálnou 

spondyloartritídou. 

Cieľom práce je študovať proces osteoklastogenézy (t.j. tvorby osteoklastov) u pacientov s 

axiálnou formou spondyloartrititídou a jej jednotlivých foriem ako je nerádiografickej (nr-

axSpA), rádiografickej axiálnej spondyloartrititíde (r-axSpA) a ankylozujúcej spondylitíde 

(AS) v porovnaní so zdravými jedincami. Predkladaná práca analyzuje vplyv sér 

vyšetrovaných pacientov na diferenciaciu osteoklastov s využitím periferných monocytov 

(prekurzorov osteoklastov) izolovaných z krvi pacientov. 

 

Autorka definuje nasledovne ciele diplomovej práce: 

 
1) Potvrdiť stimulačný efekt zápalového prostredia séra pacientov na diferenciáciu 

monocytov pacientov v porovnaní s prostredím séra zdravých darcov.  

2) Zistiť, či sa bude proces diferenciácie monocytov pacientov líšiť medzi formami 
ochorenia nr-axSpA, r-axSpA a AS.  



 
 
 

 

 

 

 

 

3) Preukázať stimulačný efekt séra pacientov na proces osteoklastogenézy monocytov 
pochádzajúcich z fyziologického prostredia od zdravých darcov.  
 

Hodnotenie formálnej a obsahovej úrovne práce 

Práca je písaná v slovenskom jazyku. Štylistická úroveň textu je veľmi dobrá a zrozumiteľná. 

Teoreticky úvod zahrňuje zaujímavý úvod do problematiky. Možno by bolo vhodné uviesť 

v úvode reprezentativné obrázky ukazujúce kostný fenotyp pri jednotlivých ochoreniach 

(rSpA a nrSpA). A tiež by som odporučila iný obrázok, viac vystižnejší, pre bone remodeling 

(obr.4). Autorka by mala dbať väčší dôraz pri uvádzaní nových skratiek v texte a ich potom 

používať konštantne počas celej práce (napr. BLC skratka  na str. 24 potrebuje vysvetlenie). 

Citovanie literatúry v texte je korektné, i keď by som uvítala viac citácii v úvode pri 

problematike bone remodeling a osteoklastogenézy. 

 

Po obsahovej stránke je práca členená štandardne. Metódy sú popísané detailne, i keď u 

diferenciácii osteoklastov by som uvítala spôsob ako bola hodnotená úroveň diferenciácie 

a k tomu reprezentatívne mikroskopické obrázky osteoklastov v jamkách na platničkách. 

Prezentácia výsledkov bola pre mňa trošku zmätujúca. Uprednostnila by som iný dizajn 

experimentu, kde by bola najskôr zmeraná diferenciácia osteoklastov u jednotlivých 

pacientov na skupinu v porovnaní so zdravými jedincami, aby sa zistilo ako sa v základnej 

diferenciácii osteoklastov líšia jednotlivé skupiny a až potom by som sledovala efekt sér od 

pacientov. 

Tiež by bolo vhodné uviesť väčšie vysvetlenie k experimentu v kapitole 4.1.3 spontánna 

osteoklastogenéza u axSpA. Ako autorka považuje podmienku s FBS a OC cytokínmi za 

kontrolu k spontánnej osteoklastogenéze, keď zvyšné podmienky OC cytokíny 

neobsahovali?  

Kedže predložená práca študuje úroveň diferenciácie osteoklastov u pacientov s rôznou 

formou spondyloartrititídy, domnievam sa, že by bolo vhodné, aby vo výsledkoch boli v 

tabuľke rozpísané jednotlivé charakteristiky/biochemické analýzy pacientov a kostný 

fenotyp.  Sú to kľúčové výsledky, podľa ktorých možno posudzovať namerané hodnoty na 

bunečnej úrovni a zrovnávať ich bunečný fenotyp ku klinickému fenotypu. 

 

K práci mám nasledujúce dotazy: 

 

1. Faktické:  
- V úvode autorka popisuje proces osteoklastogenézy (str. 22)- je zavádzajúce 

uvádzať, že zvýšená tvorba osteoklastov prebieha len pri zápalových procesoch; je 
to normálny proces rovnováhy kostnej novotvorby, kedy sa odburáva stará kostná 
matrix (resorption) a je nasledovaná kostnou tvorbou (formation). Ak sú tieto 
procesy na seba viazané (“coupling”) je to v rovnováhe, horší je priebeh, ak sú 
“uncoupling” a väčšie rozostupy a nerovnováha medzi resorption/formation, vtedy 
hovoríme o zvýšenej resorpcii. Toto by mala autorka upresniť u obhajoby. 

- Aké sú typické markre osteoklastov? Aké špecifické gény (okrem TRAP, OPG, RANK) 
autorka pozná a akaá je ich úloha? 

Str.23- osteoklastogenéza neprebieha v cirkulácii, ale myeloidné bunky sa diferencujú na 

osteoklasty v kostnej dreni. To by mala autorka upresniť. 

-MSC prekurzory osteoblastov nedávajú vznik monocytom. Treba to upresniť v popise 

(HSC- osteoklasty, MSC- osteoblasty, adipocyty alebo chondrocyty) 

Viac citácii by som odporučila pri týchto odstavcoch úvodu.  



 
 
 

 

 

 

 

 

Str.24- netvrdila by som, že “aging a bone loss” sú neprebádané a nie sú známe mechanizmy 

úbytku kostnej hmoty----je to senescencia MSC, zvyšovanie adipogenézy a zníženie 

osteogenézy, a pokles estrogénu, ktorý je jedným z hlavných regulátorov kostnej tvorby. 

Toto by mala autorka upresniť u obhajoby. 

 

 

2. Metodické: 
- Ako ste hodnotili diferenciáciu osteoklastov? Odporučila by som pri výsledkoch 

dokumentovať mikroskopický záznam osteoklastov v jamkách. 
- Ako sa chovali monocyty v kultúre bez cytokínov? Ak monocyty nediferencujú, 

môžu sa výmenou média odplaviť v kultúre a väčšinou naša skúsenosť je, že 
monocyty spontánne nediferencujú na OC v kultúre pokiaľ im nepridáte cytokíny.  

- Aký bol priemerný počet OC na jamku? Pri diferenciacii OC je lepšie urobiť CD14+ 
izoláciu buniek, ktoré majú väčšiu hustotu buniek na jamku pri diferenciácii na OC.  

- Pri diagnostike pacientov boli merané i parametre bone resorption a formation a 
kostná denzita pomocou DEXA? Aké boli základne charakteristiky pacientov 
(gender ratio, age, BMI, BMD etc.)? Tieto hodnoty by boli nápomocné pri 
zrovnávnávaní výsledkov z in vitro experimentov. 
 
 

3. Výsledkové: 
- Je známe, aká je hladina cytokínov u pacientov  oproti zdravým jedincom pri použití 

séra na kultiváciu? Boli merané resorpčné parametre v sére pacientov? 
- Aký bol priemerný výťažok monocytov medzi zdravými jedincami a pacientami? 
- Podľa akého kritéria boli vybrané použité koncentrácie RANKL a M-CSF v kultúrach 

pre OC? Ako si autorka vysvetli žiadny rozdiel v indukcii OC pri rôznych 
koncentráciach RANKL (exp 4.4.1.)? 

 

 

V závere by som zhrnula, že práca je písaná zrozumiteľne a splnila všetky vytíčené ciele. 

Vyššie uvedené komenty neznižujú úroveň kvality diplomovej práce, práve naopak 

poukazujú na možnosť získania ďalších zaujímavých výsledkov k predloženej 

problematike. Diplomovú prácu Bc. Evy Šebovej doporučujem k obhajobe a výsledok jej 

práce hodnotím veľmi dobre. 

 

 

 

V Prahe 7.9. 2020                                                                    Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. 


