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Posudek ško|itelena Mgr. Janu Cinovou

Mgr. Jana Cinová nastoupila do doktorandského studia v říjnu 2002. Je absolventkou
Přírodovědecké fakulty v Košicích, obor buněčná a mrrlekulární biologie. V průběhu post.
doktorandského studia navštěvovala kurs angličtiny, odborné přednášky a kursy a úspěšně
složilav r. 2005 státní doktorskou zkoušku.
Aktivně

se podílela na

řešení grantových projektů v

naší laboratoři

a na

experimentech prováděných v rámci mezinárodních projektů dvoustranné spolupráce se SRN
(Prof. T. Mothes, Universita Lipsko)

^ Španělskem (l,rof. Z. Sánz, IATA,

Valencie),

věnovaným studiu celiakie, chronického onemocnění sliznice tenkého střeva vyvolaného
pšeničnýmlepkem . glutenem.
Velmi rychle se začIenilado kolektivu laboratoře. Samostatně pracovala na přípravě,
izolaci a charakterlzaci aktivních gliadinových peptidů. Zv|ád|a metody separace bílkovin a
peptidů RF.HPLC

a testování biologické aktivify g|iadinových peptidi

in vitro pomocí

průtokovécytometrie a sledováním produkce cytokinů. Aktivně se zapojila do studia účasti
buněk přirozené imunity v patogeneze celiakie. Podařilo se prokázat, že gliadin' na rozdíl od
ostatních testovaných potravinových antigenů, působí přímou aktivaci a maturaci buněk
přirozené imunity. Nejprve byla prokázána u různých lidských monocytárních tinií aktivace,
závis|á na formě a dávce gliadinu, přítomnosti IF.N.y a na stupni diferenciace buněk. Bylo
dokumentováno, Že gliadinem stimulovaná produkce cytokinů zapojuje signá|ní dráhu
s účastí NF.rB

molekulárního

komplexu.

V následujících

pokusech

pak

by|y

charakterizovány rozdíly v reaktivitě monocytů izolovaný ,h z krve zdravých dárců, pacientů
léčenýchbezlepkovou dietou a pacientů s aktivní formou onemocnění. Byla zjištěna zvýšená
produkce cytokinů u buněk pacientů s aktivní formou onemocnění a změny v expresi
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membránových receptorů po působenípeptic\ých štěpůgliadinu. Rovněž u těchto buněk bylo
potvrzeno zapojení NF.rcB komplexu do aktivační dráhy stimulované gliadinem a byly
ana|yzovátny příčiny rozdílné odpovědi monocytů z krve nemocných a zdravých dárců.
Získanévýsledky jsou shrnuté ve čtyřech předkládaných publikacích, kde je první autorkou
jedné publikace.

Mgr. Jana Cinová je schopná samostatně plánovaÍ a provádět experimenty a kriticky
hodnotit získanévýsledky v kontextu se světovou literaturo'u. Velice oceňuji její zájem o obor
imunologie, rychlé zvládnutí moderních metod chemie, imunochemie a buněčnébiologie a
schopnost účelněmodifikov at tyto techniky pro řešenídanéproblematiky.
Velmi

kladně

hodnotím její práci

a dosavadní působení v

naší laboratoři.

Předkládanou disertačnípráci doporučuji jako podklad pro obhajobu doktorského titulu .
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