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Diplomová práce má fundovaný teoretický úvod, kde autorka obsažně zpracovala 

aktuální tématiku okolo extrahypofyzárního prolaktinu a jeho role v imunologických dějích, 

podrobněji se také zaměřila na vrozenou imunitu a toll-like receptory včetně jejich role 

v sepsi. Za cíl si autorka položila určit hodnoty exprese mRNA PRL, TLR2 a TLR 4 

v monocytech u nemocných v sepsi (zemřelých i přeživších) a zdravých kontrol a najít 

vzájemné vztahy mezi nimi. Současně provedla genotypizaci PRL-1149 G/T SNP ve snaze 

zjistit jeho možnou roli při septických stavech. Tyto data získala od více jak 43 nemocných a 

40 zdravých kontrol. Splnila tak vytyčené cíle své práce v plné míře. V diskuzi je patrná 

rozumná kritika zhodnocení dosažených výsledků a porovnání dat s jinými pracemi, kterých 

v oblasti role prolaktinu v imunologických dějích není mnoho, a výsledky jsou někdy 

rozporuplné. Zajímavé je jistě také porovnání specifických rozdílů mezi transplantovanými a 

netransplantovanými hematologickými pacienty. Práce vznikla za podpory projektu IGA MZ 

NS9970-4/2008 a výstupem práce je i publikace výsledků uveřejněná v renomovaném 

oponovaném impaktovaném časopise Physiological Research (epub ahead of print v r. 2012). 

Tento fakt potvrzuje kvalitu provedených analýz. 

 Dotazy a připomínky: 

1) Na stránce 36 – Materiál a metody – uvádíte, že pacienti z Metabolické jednotky VFN 

a KARIM nebyli zahrnuti do statistického zpracování, přitom tabulka č. 3 

„Charakteristika hodnocených pacientů“ na str. 37 s nimi kalkuluje. 



2) Hodnocení nemocní pocházeli z ÚHKT. Hematologičtí pacienti mají přitom svá 

specifika. Nebylo by žádoucí zhodnotit i septické pacienty bez hematologického 

onemocnění? Očekávala byste jiné výsledky? 

3) Někteří hematologičtí nemocní jsou v rámci chemoterapie léčeni vysokými dávkami 

kortikoidů, které mohou narušit osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny a 

obranyschopnost organismu. Naopak někteří zase v sepsi dostávají podpůrnou léčbu 

kortikoidy. Byl tento fakt vzat do úvahy při zpracování dat (mimo sledovanou hladinu 

kortizolu)? 

4) V sepsi se můžeme setkat s oběhovou nestabilitou nemocných. Byl hodnocen i vliv 

podávání podpůrných látek (dopamin) na expresi mRNA PRL? Jaké byly výsledky? 

 

Na základě prostudování předložených materiálů doporučuji práci jednoznačně 

k obhajobě. Hodnocení – výborně. 
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