
Posudek vedoucího diplomové práce Bc, AlenyMoravcové ,, Hodnocení aktivity
pe r it o ne álních m akr ofa gui,,,

Téma diplomové práce vzešlo Z potŤeby pracoviště zavést vybrané metodiky stanovení
aktivity peritoneálních makrofágťr v rámci grantového projektu. Vysledky diplomové práce by
měly pŤispět k poznatku, zda je laparoskopicky pŤístup spojen s menší a|terací lokální
imunitní odpovědi, coŽ m:iože brát vyznamnou rilohu v omezení pooperačních komplikací.
Cílem diplomové práce bylo:

Zpracování obecného pŤehledu o mechanizmech imunitní odpovědi a podání
literárního pŤehledu o imunitní reakci vyvolané chirurgickym zákrokem v
abdominální dutině s ohledem na typ operačního pŤístupu (laparotomick;f nebo
laparoskopicky).
Popis zák|aďního principu ELISA metod, zavedení ELISA metod ke stanovení
cytokinťr TNF alfa, IL 1 a IL6 produkovanych peritoneálními makrofagy potkana
neovlivněnymi operačním vykonem.
ověŤení dávky vhodné ke stimulaci kultivovanych peritoneálních makrofágťr potkana
a hodnocení následné produkce cytokinri TNF alfa,IL1 a IL6.
Stanovení produkce cytokin peritoneálními makrofágy potkana izolovanymi 24 hoď.
po chirurgickém zákroku a kultivovanymi bez nebo se stimulací lipopolysacharidem.
Porovnání získanych hodnot mezi laparoskopickym a laparotomickym pŤístupem.

Stanovení produkce cytokinti peritoneálními makrofagy potkana izolovan;fmi 72 hod.
po chirurgickém zákroku a kultivovanymi bez nebo se stimulací lipopolysacharidem
Porovnání získanych hodnot mezi laparoskopickym a laparotomickym pŤístupem.

Bc. Alena Moravcová po celou dobu pŤistupova|a k práci aktivně, snažLla se proniknout i do
medicínského aspektu této problematiky a dodržovala veškeré pokyny a doporučení k
praktické i teoretické části práce. Diplomantka jednotlivé cíle práce naplĎuje v kapitolách
rozdělenych do části teoretické, experimentální a vysledkové. Tyto cíle byly beze zbyku
splněny a jejich zhodnocení bylo dostatečně provedeno v diskusi. Navíc se podaŤilo oproti
pťrvodnímu plánu zavést i metodiku hodnocení fagocytární aktivity, takŽe |ze souběžně
sledovat změny sekreční aktivity makrofagri a dopad na aktivitu fagocytátní. Studentka se jak
v pŤehledu o dané problematice, tak v diskusi opírá o recentní literárni zďroje, jejichž Seznam
je uveden na konci práce. obecné znalosti o lokální imunitní odpovědi po chirurgickém
zákroku jsou pouze omezené, pÍevážně vycházejí z experimentálních prací, které hodnotí
rizné markery a náIezy jsou velmi často kontroverzní. Je proto tŤeba vyzdvihnout zptisob,
jakym si autorka poradila se zpracováním literárního pŤehledu. Provedení pŤehledu použité
literatury plně vychází z citačních norem. ocenění si zaslouží i zptlsob, jak;im studentka
zhodnotila qisledky práce' jejich interpretace je na nadstandardní rirovni. Po formální stránce
je práce adekvátně zpracovaná, množství pŤeklepťr a formálních chyb je akceptovatelné.
Diplomová práce splnila jednoznačně hlavní cíl - zaveďení metodickych postupťr k hodnocení
aktivity peritoneálních makrofagri. Vysledky a jejich interpretace jsou pŤínosem pro znalost
změn imunitních reakc í nav ozenych chirurgickym zákrokem.

PŤedloŽenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou
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