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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Halyny Pidhoredetské „Modulace 

chemokinového profilu lidských makrofágů a renálního epitelu“ 

 

Halyna Pidhoredetská předložila opravenou verzi své diplomové práce. Cíle práce zůstaly 

zachovány, tedy za 1. stanovit účinek prozánětlivého cytokinu TNF- na produkci 5 vybraných 

chemokinů buněčnými liniemi adenokarcinomu, epiteliálních buněk renálních proximálních tubulů 

a monocytární linie THP-1 a za 2. stanovit sérové hladiny vybraných chemokinů před a dále 

v několika časových úsecích po transplantaci ledviny.  

V celé práci je patrné, že autorka reflektovala připomínky oponentky první verze diplomové práce. 

V literárním úvodu autorka shrnuje imunitní systém a jeho roli v transplantologii a rejekční reakci 

a dále chemokiny, včetně vlivu na různé patologické stavy. Autorka v této části doplnila řadu citací, 

některé z nich nicméně neodpovídají přesně citovanému textu (např. Kang et al. 2002). V textu se 

však vyskytuje řada formulačních neobratností a prohřešků proti gramatice. 

Kapitola Materiál a metody podrobně popisuje využívané metodiky. V této části došlo 

k významnému zlepšení práce, chybějící informace byly doplněny. Pouze v kapitole 9.2.5 – 

Charakteristika souboru pacientů, bych uvítala zpřesňující informace k indukční léčbě. Autorka zde 

uvádí, že pacientům byl podáván ATG nebo basiliximab, ve výsledkové části je později uváděna 

pouze indukce Simulectem (basiliximab).  

Také kapitola Výsledky byla vhodně upravena. První část (produkce chemokinů jednotlivými 

buněčnými liniemi) obsahuje 10 grafů shrnujících získané výsledky a gatovací strategii pro 

stanovení exprese molekuly CD54. Ve druhé části (11.4 srovnání vlivu indukční léčby na produkci 

vybraných chemokinů) jsou výsledky shrnuty v 5 grafech a 15 tabulkách a kapitola 11.5 (stanovení 

hladiny chemokinů u pacientů s transplantovanou ledvinou) obsahuje 5 grafů a 5 tabulek. 

Srozumitelnosti grafů i tabulek by značně prospělo označování dle času (např 1 týden, 1 měsíc) 

místo pořadí náběru.   

Výsledky jsou diskutovány v kapitole Diskuse, kterou autorka oproti minulé verzi významně 

přepracovala, stejně jako závěrečné shrnutí. V těchto kapitolách došlo ke značnému zlepšení, 

přesto bych uvítala širší zamyšlení zejména nad výsledky, které nekorelují s již publikovanými 



 

 

výsledky. Dále mi v práci chybí vysvětlení, proč byl ke stimulaci jednotlivých linií použit TNF-, proč 

byla stanovována exprese molekuly CD54 a na základě čeho byly vybrány sledované chemokiny.   

V práci je citováno více než 90 článků, většinou v jednotném formátu. 

 

K práci mám následující otázky: 

1) V řadě studií byla sledována korelace mezi stavem transplantátu a hladinou chemokinů v moči. 

V předložené diplomové práci byly sledovány chemokiny v séru. Je známo jak hladiny chemokinů 

v moči korelují s hladinami v séru, případně s jejich intrarenální hladinou? 

2) V závěru Diskuse uvádíte, že „diplomová práce i experimenty provedené v předchozích letech, 

dokazují, že chemokiny v séru nebo v moči u pacientů s transplantátem ledviny mohou sloužit 

jako prognostické markery“. Naopak v Závěru práce shrnujete, že sérové hladiny chemokinů , 

nejsou pravděpodobně vhodnými biomarkery komplikací u orgánových transplantací. Můžete 

komentovat? 

 

Přes uvedené výhrady diplomová práce Halyny Pidhoredetské vykazuje značné zlepšení vůči 

předchozí verzi. Práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a hodnotím ji stupněm dobře. 
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