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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou klinického významu komplement-

vážících protilátek proti HLA antigenům u pacientů po transplantaci jater. Komplement-

vážící protilátky byly stanoveny pomocí dvou různých komerčních souprav.  

V kapitole Úvod se autorka věnuje leukocytárním antigenům, které se podílí na 

transplantační reakci, transplantacím, se zaměřením na transplantaci jater a komplementu, 

včetně jeho role v procesu rejekce. Tato kapitola je psána pečlivě, i když shrnuje především 

učebnicové znalosti a tomu odpovídá i nižší počet citací. Formální úroveň je na velmi dobré 

úrovni, text je vhodně doplněn obrázky a je téměř bez chyb. Trošku slabší je práce se 

zkratkami, některé nejsou v textu vysvětlené a autorka se nevyhnula používání „hovorových a 

laboratorních“ výrazů v celé práci (např. celulární, noncompliance, předpřipravit..). 

V kapitole Materiál a metody jsou vysvětleny použité metodiky, pracovní postupy jsou 

popsány velmi podrobně, takže jistě umožňují jejich přesné opakování. Výsledky jsou 

přehledně shrnuty ve třech grafech a pěti tabulkách a v kapitole Diskuse jsou jasně 

diskutovány. Literárních odkazy požité v diplomové práci jsou správně citovány. V blíže 

nespecifikované příloze je článek, který shrnuje výsledky prezentované diplomové práce, 

Barbora Kovandová je první autorkou, v době oponování diplomové práce byl článek přijat 

do tisku v časopise HLA jako „Brief communication“. 

   Autorka v předložené diplomové práci splnila vytyčené cíle: prokázala, že přítomnost 

komplement-vážících DSA před i po transplantaci jater může být vhodným prediktivním 

znakem vývoje AMR. Práce má jasný klinický potenciál. 

Výše uvedené připomínky významně nesnižují kvalitu diplomové práce, předloženou práci 

doporučuji k obhajobě a kladnému ohodnocení. 
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 Doplňující otázky: 

1. Můžete porovnat výsledky souprav pro detekci C1q a C3d vážících protilátek 

vzhledem ke klinickému stavu pacientů? Je stanovení jednoho typu protilátek více 

„prediktivní“? 

2. Je možné využít výsledky vaší práce nejen pro predikci, ale i v terapii 

transplantovaných pacientů? 

3. Jak je to s využitím komplement vážících DSA jako prediktivních znaků u 

transplantací jiných orgánů? 

4. Vzhledem ke specifickým populacím buněk imunitního systému v játrech jsou 

vyvíjeny terapeutické strategie směřující na tyto buňky? (např. Kupfferovy buňky, 

NK buňky) 

5. Jsou popsány HLA alely „rizikovější“ pro rozvoj rejekční reakce? 
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