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Diplomová práce je součástí širšího projektu zabývajícího se významem cytokinu 

prolaktinu v imunitních reakcích s ohledem na rozvoj a progresi autoimunitních onemocnění. 

Předkládaný projekt si klade za cíl rozšířit naše znalosti o vlivu prolaktinu na hlavní buněčnou 

složku vrozené imunity, monocyty. Monocyty samy prolaktin produkují a exprimují také jeho 

receptor, což naznačuje pravděpodobný auto- a parakrinní mechanismus působení. Účinek 

prolaktinu má navíc duální charakter, neboť je popsán jak imunostimulační, tak 

imunoinhibiční vliv, často v závislosti na dávce. Zapojení monocytů do patogeneze 

autoimunitních onemocnění je prokázané (zejména u T1DM, celiakie, ale i dalších), zrovna 

tak změny v hladinách sérového, tedy hypofyzárního prolaktinu u těchto chorob.  

Jedná se o první práci, kde byl sledován vliv exogenního prolaktinu na monocyty 

periferní krve in vitro, a to i s ohledem na monocytární subtyp. Slabší stránkou práce, která 

však nejde na vrub autorky, ale souvisí s charakterem práce, je relativně omezený počet 

sledovaných jedinců v obou skupinách, diabetiků i zdravých lidí. Naopak je třeba zdůraznit, 

že na základě vlastních pilotních dat a také díky známým vlastnostem monocytů, jež činí tyto 

buňky ne právě snadným předmětem in vitro experimentů, byla studie designována tak, aby se 

během procesu zpracování biologického materiálu a kultivace buněk minimalizoval, či lépe 

zcela eliminoval vliv potenciálních apyrogenních látek a endotoxinů, jenž by mohl monocyty 

„předaktivovat“.  

 

Výsledky: 

Velká variabilita výsledků neumožnila objevit jakoukoliv zákonitost ve sledovaných 

reakcích monocytů. Zdá se tedy, že v reakcích na prolaktin monocyty vykazují jak za 

fyziologických podmínek (u zdravých), tak v autoimunitním prostředí (u diabetiků) vysokou 

interindividuální variabilitu. Tento závěr činí autorka s vědomím velikosti souboru, který 

měla k dispozici, a upozorňuje, že je postaven na základě sledování pouze několika vybraných 

cytokínů, které byly v této práci zvoleny jakožto markery stanovení odezvy monocytů na 

PRL, a je tedy možné, že případný efekt prolaktinu zůstal skryt v nějaké alternativní, námi 

nesledované signální dráze. 

Mezi další zajímavá zjištění patří následující: i) Zdá se, že samotný proces dlouhodobé 

kultivace (> 20 hod., bez stimulujících agens) ovlivňuje monocyty a to do té míry, že nižší 

vývojové stádium, klasické monocyty, během ní diferencují v monocyty přechodné, alespoň 

soudě dle zrcadlových změn v počtu buněk obou subtypů na začátku a na konci kultivace; ii) 

PRL ovlivňuje počet monocytů v kultuře a to v závislosti na dávce a typu monocytu. 



 

S Dominikou Bencúrovou je radost spolupracovat a experimentovat, její devizou je 

angažovanost, nápady, aktivita, samostatnost, rychlost. Za jistou Achillovu patu autorky lze 

považovat písemný projev, neboť laboratorní práci a experimentální úsilí zatím nedokáže plně 

zúročit v písemném výstupu, což však u magisterských studentů je poměrně častý jev. 

Vzhledem k přijetí do doktorského studia však bude mít Dominika dostatek příležitostí na 

svém literárním projevu zapracovat. 

 

Práci Bc. Dominiky Bencúrové jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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