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Diplomová práce je součástí širšího projektu zabývajícího se významem cytokinu 

prolaktinu a mechanismů přirozeného imunitního systému v rozvoji či průběhu těžkých 

infekčních událostí. Hypofyzární prolaktin je znám jako imunostimulační hormon, avšak 

úloha mimohypofyzárního prolaktinu produkovaného imunitními buňkami v reakci na stres či 

v imunopatologických stavech, které mohou vést k autoimunitnímu procesu, doposud nebyla 

objasněna.  

Cílem diplomové práce bylo osvětlit funkci prolaktinu coby stresového cytokinu a 

ověřit následující hypotézy:  

1. Hladina exprese mRNA periferního prolaktinu, TLR2 a TLR4 v monocytech je u 

pacientů se sepsí významně vyšší než u zdravých kontrol, protože organismus 

zaplavený infekčními agens aktivuje své obranné mechanismy; 

2. Hladina exprese mRNA PRL v monocytech se u septických pacientů postupně s 

příznivým vývojem onemocnění snižuje, což znamená, že při záchytu pacienta se 

septickou příhodou je exprese mRNA PRL nejvyšší a s postupným uzdravováním 

klesá. Totéž platí pro TLR2 a TLR4; 

3. Genotypy PRL -1149 G/T SNP mají vliv na míru exprese mRNA PRL v monocytech 

nejen u zdravých kontrol, ale ovlivňují také průběh sepse a šanci na přežití 

 

 

Projekt, jehož součástí předkládaná práce byla, probíhal po dobu 4 let na Ústavu 

obecné biologie a genetiky 3. LF UK. Diplomantka tak navazovala na práci, kterou započala 

studentka imunologie PřF. V rámci řešení diplomové práce Věra Chromá zvládla následující 

metody a pro získání dat prováděla tyto kroky: sběr vzorků vytypovaných jedinců (periferní 

krev); izolaci DNA s následnou typizací pomocí PCR-RFLP metody; imunomagnetickou 

separaci monocytů s následnou izolací RNA, její zpětnou transkripcí a kvantifikací cílových 

genů pomocí real-time PCR, zpracování dat, statistickou analýzu výsledků. Věra Chromá 

pracovala samostatně, rychle, ochotně se podílela na přípravě dat k publikaci. Ráda bych 

vyzdvihla obtížnost samotného sběru vzorků septických pacientů, neboť v takto designované 

studii není možné soustředit odběry větší skupiny pacientů do jednoho dne a bylo proto nutné 

vytvořit jakýsi systém služeb, které by umožnily být v pohotovosti a zpracovat vzorky od 

pacientů 5 dní v týdnu.  

 

 



Cíle stanovené v diplomové práci byly v celém rozsahu splněny. Část získaných dat 

posloužila jako základ pro publikaci a výsledky dosavadního výzkumu budou použity jako 

výchozí v dalších částech projektu objasňujícího úlohu PRL a nespecifické imunity ve 

stresových situacích. 

 

 

Předkládaná diplomová práce splňuje veškeré požadavky na diplomové práce kladené, práci 

proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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