
Oponentský posudek na magisterskou práci 

Bc. Věra Lukášová, Vliv peptidů na osteogenní diferenciaci mesenchymálních kmenových buněk. 

 

Hodnocení práce  

Práce hodnotí diferenciaci mesenchymálních kmenových buněk na nanovlákenném nosiči 

z polykaprolaktonu po přidání 4 adhezivních peptidů do základního nebo osteogenního 

diferenciačního média. Použité byly postupně 4 různé aminokyselinové sekvence odvozené 

z kolagenu I, kolagenu III, BMP-7 a BMP-2. Růst a diferenciace buněk byly měřeny 1., 7., 14. a 21. den 

po nasazení buněk ve dvou typech média. Z toho vyplývá poměrně široký rozsah práce a množství 

vyprodukovaných dat.  

Téma práce je vysoce aktuální, jelikož se v současnosti využití kmenových buněk pro terapii 

intenzivně zkoumá. Je velmi důležité, aby kmenové buňky řízeně diferencovaly v určitý buněčný typ. 

Zkoumané adhezivní peptidy by k tomu mohly přispět bez použití růstových faktorů.  

Práce má 141 stran, má standardní členění.  

Úvod je velmi podrobně rozpracován, zejména detailně popisuje regulace osteogenní, chondrogenní 

a adipogenní diferenciace kmenových buněk, růstové faktory a diferenciační peptidy, průběh 

formace kosti. Citací je v práci celkem 107.  

Metodická část je jasně, srozumitelně a podrobně popsána a zahrnuje jednak přípravu 

nanovlákenných nosičů, hodnocení jejich vlastností, jednak in vitro kultivaci kmenových buněk, 

hodnocení adheze, růstu, metabolické aktivity a diferenciace kmenových buněk. V diplomové práci 

studentka využila biochemické a mikroskopické techniky. Výsledky byly adekvátně statisticky 

vyhodnoceny.   

Výsledky jsou přehledně zpracovány celkem v 96 grafech a obrázcích převážně z konfokální 

mikroskopie nebo SEM a následně dostatečně diskutovány v diskuzi. Je zde zdokumentován poměrně 

velký rozsah experimentální práce. Obrázky a grafy jsou dobře popsány a i přes množství výsledků se 

lze ve výsledcích dobře orientovat.  

 

Připomínky k práci a otázky do diskuze 

 

1. Na obrázcích ze SEM uvádíte přítomnost matrixových váčků a kalciových krystalů. Přitom jste 

použila velmi malé zvětšení (měřítko je 100 µm). Bylo by vhodné použít větší zvětšení pro skutečné 

prokázání, o jaké struktury jde.  

2. V práci jste použili ty samé vzorky osazené buňkami na postupné měření metabolické 

aktivity, aktivity alkalické fosfatázy a množství DNA. Nedochází během experimentů k 

toxickému poškozování buněk a zhoršování naměřených parametrů? 

3. Na více místech píšete, že buňky se roztahují. Obvykle se cell spreading překládá jako 

rozprostření buněk.  

4. Na str. 124 uvádíte, že pro adhezi buněk je lepší hydrofobnější povrch než hydrofilní a jako 

hranici hydrofobního uvádíte 65°. Ve skutečnosti buňky mohou adherovat a růst i na velmi 

hydrofilních površích (kontaktní uhel 10-40°). Můžete uvést příklad takového povrchu? Jaká vlastnost 

povrchu zlepšuje adhezi buněk na hydrofilních površích?    



5. V práci byly adhezivní oligopeptidy přidány do média s nebo bez diferenciačních suplementů. 

Předpokládáte lepší diferenciaci buněk v případě navázání adhezivních peptidů na povrch materiálu 

místo jejich přidáni do média? Jaká hustota navázání je vhodná pro interakci s integrinovými 

receptory buněk? 

Diplomová práce je na vysoké úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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