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Studie volných radikálů na remode]aci cévní stěny v různých experimentálních
modelech metodou fluorescenční mikroskopie

jejíž autorkou je Bc. Eva  Tomšů

Cílem  diplomové  práce   bylo   zmapování  produkce   volných  radikálů   ve   stěnách
koronámích cév u potkana v průběhu vývoje s využitím fluorescenční mikroskopie. Práce má
klasické členění na dvě části Literámí přehled a Experimentální část. V  literámím přehledu,
který  má  18  stran,  7  obrázků  a  1  tabulku,  autorka  věnuje jednotlivé  kapitoly  reaktivním
fomám  kyslíku  a  dusíku,  vývoji  cév,  lysyl  oxidáze,  kardiprotektivnímu  vlivu  hypoxie  na
myokard,  remodelci  cévních  stěn  v plicích  a  hypertrofii   srdce.   Praktická  část  obsahuje
kapitolu týkající se metodiky (3  strany), výsledky prezentuje slovně na dvou stranách, které

jsou doplněny  9  stranami  se  49  histologickými  a odpovídajícími  fluorescenčními  obrázky.
Práce  je  zpracována  čistě  a  přehledně  a  cituje  68  originálních  prací,  2  monografie  a  2
intemetové   odkazy.   Autorka   splnila   cíle   práce   a   popsala   rozvoj   oxidativního   stresu
v koronámích cévách u jednoho prenatálního a 7 postnatálních nomoxických potkanů.

Hodnocení práce :

Literámí  přehled je  napsán  čistě  s minimem  překlepů  a  s  velmi  slušnou jazykovou
úrovní.  Obsah rešerše však zvolila autorka poměmě  široký vzhledem k  14  stranám psaného
textu (míněno bez obrázků), některé kapitoly působí trochu povrchně a schází jim začlenění
do   kontextu  kapitol   ostatních.   To  jistě   souvisí   s dlouhodobou  nemocí   školitele   a  tedy
s fáktem, Že autorka dokončovala spis zcela samostatně. Z tohoto pohledu má rešerše slušnou
úroveň odpovídající studentu magisterského studia s drobnou připomínkou k citacím, kde se
náhodně vyskytují tečky a u monografie Jones a Reid str.46 schází stránko\ý rozsah.

Co  se  týká  výsledků, jsou  přehledně  prezentovány  fomou  obrázků  histologických
barvení a fluorescenční  detekce peroxidu vodíku,  superoxidu a lipofiichsinových pigmentů,

předpokládáin pro tutéž oblast, a každé vývojové období. Avšak pro okometrické porovnání,
které bylo  v tomto  případě  použito,  by bylo  vhodné  mít  stejné  měřítko  u histologických  a
fluorescenčních obrázků, aby bylo možné identifikovat místo vzniku fluorescence, případně

použít fi]nkci pro překrytí obrázků. Zároveň je nutné zdůraznit, Že intenzita fluorescence na
mikroskopických  snímcích je  relativní  hodnota a proto  by  bylo  dobré ji  v příštích  studiích
kvantifikovat a vztahovat např. k pozadí.

Otázky:

Jsou  lipofiichsinové  pigmenty  konečným  produktem  peroxidace  lipidů  nebo

podléhají ještě dalším modifikačním procesům, pokud ano, tak jakým?
V závěru  uvádíte,  že  výrazná  autofluorescence  (která  se  rozvíjí  od  15.  dne
Života  a  dosahuje  maxima  30.den) je  následkem  oxidačního  narušení  cévní
stěny. Domníváte se, Že toto narušení již souvisí s následujícími patologickými

procesy při stámutí a nebo může být součástí angiogenních procesů? Případně
existují nějaké další markery identifikující narušení cévní stěny?



Uvedené připomínky jsou fomálmho charakteru.  Celkově práci považuji za zdařilou

pilotní  studii  rozvoje  oxidativního  stresu  v kardiomyocytech  a  koronámích  cévách
v průběhu  vývoje,  na  kterou  budou  navazovat  další  práce,  jak  naznačila  autorka
v závěru.  Práci  doporučuji  přijmout  k obhajobě  jako  práci  diplomovou.  Hodnotím
velmi dobře.
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