
Posudek oponenta na diplomovou práci

Matúše Sotáka

,,Melatonin a jeho receptory v gastrointestinálním traktu..

Posuzovaná diplomová práce obsahuje 99 stran textu. Textová část se sk|ádá z 8
kapito|, v nichŽ autor se postupně zabývá v |iterárním přeh|edu syntézou me|atoninu,
receptory me|atoninu, účinky me|atoninu v trávicím traktu, ú|ohou melatoninu při
transportních procesech v gastrointestinálním traktu, expresí me|atoninových
receptorů ve střevě, cí|y dip|omové práce, pouŽitými experimentá|ními metodami a
nakonec provádívýčet dosaŽených výs|edků a jejich diskuzi.

Diplomová práce se zabývá vypracováním protoko|u umoŽňujícího vyuŽití metody
rea|time RT-PCR ke kvantifikaci cDNA me|atoninových receptorů MT1 a MT2'Dá|e
autor pouŽi| e|ektrofyzio|ogickou metodu napěťového zámku. Me|atonin je hormon
podí|ející se na regu|aci ce|é řady fyzio|ogických procesů (denní rytmus organizmu,
spánek, stárnutí apod'). Syntéza a uvo|ňování melatoninu v organizmu jsou
inhibovány svět|em a stimulovány tmou.

Autor ve své dip|omové práce dospě| k nás|edujícím závěrům:

1) proved| expresi mRNA me|atoninových receptorů v různých částech
gastrointestiná|ního traktu a popsa| jejich distribuci. Zjisti| významnou expresi mRNA
pro MT1 receptor naproti tomu MT2 receptor je exprimován ve|mi omezeně.

2) dá|e prokáza| , že světe|né podněty a rytmické ko|ísání koncentrace
p|azmatického me|atoninu v závislosti na fotoperiodě nemají výrazný v|iv na expresi
receptoru MT1 v zaŽívacÍm traktu

3) naopak velké změny v expresi receptoru MT1 prokáza| , kdyŽ zvíYata by|a
krátkodobě vystavena h|adovění( doš|o k prudkému zvýšení exprese Ve všech
s|edovaných segmentech střeva) a rovněŽ při dlouhodobém h|adovění doš|o k
významným rozdí|ům h|adiny exprese v různých částech zažívacího traktu.

4) dá|e autor prokáza| v|iv me|atoninu na e|ektrogennítransport v t|ustém střevě.

K před|oŽené práci mám nás|edující otázky:

1) Existují rozdí|y v expresi melatoninových receptorů v gastrointestiná|ním traktu
mezi samci a samicemi potkana?

2) Syntetizuje se me|atonin v zaživacim traktu?

3) Změní se exprese MT2 ieceptoru v zaŽívacím traktu u myší, které mají de|eci
MT1 receptoru ?

4) Me|atonin vykazuje si|né imunomodu|ační a onkostatické účinky, má nějaký vliv na
proliferaci kolorektá|ních rakovinových buněk?



5) ov|ivní pinea|ektomie expresi MT receptorů v zažívacím traktu?

Po prostudování dip|omové práce Matúše Sotáka chci konstatovat, Že jde o práci
kvalitní, ve které autor prokáza|, Že ov|ádá řadu experimentá|ních technik a dokáŽe je
vhodně ap|ikovat. Práce ved|a k získání originá|ních poznatků a působí kompaktním
dojmem, kvalita formá|ního zpracování je vysoká, rozsah pouŽité |iteratury zce|a
adekvátní. V práci se sice vyskýuje pár neobratných formu|ací, a|e ty nijak nesniŽují
kvalitu práce. Domnívám se proto, Že dip|omová práce Matúše Sotáka sp|ňuje
všechny předpok|ady k|adené na práci tohoto typu a proto ji doporučuji k obhajobě'
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