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Posudek na diplomovou práci Bc. Ireny Parohové „Parazitem indukovaná 

apoptóza u myší infikovaných neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia 

regenti 

 

Diplomová práce se zabývá jedním z mechanismů imunomodulace u infekce myší ptačí 

neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia regenti. Helmintologické pracoviště Katedry 

parazitologie PřF UK se studiu této schistosomy věnuje dlouhodobě, což vyústilo v produkci 

řady kvalitních publikací. Výsledky získané na modelové infekci schistosomou T. regenti 

mohou přispět k pochopení imunomodulace a imunopatologie u významnějších schistosom 

jako je Schistosoma mansoni nebo S. haematobium. 

Po prvním otevření diplomové práce mně překvapila perfektní úprava včetně barevných 

grafů a přehledných tabulek. 

Diplomová práce má klasické členění na Literární úvod, Materiál a metodiku, Výsledky, 

Diskusi a Závěr. Následuje seznam asi 126 použitých citací a 13 stránek příloh. Nechybí 

seznam použitých zkratek a souhrn diplomové práce. 

V úvodu se autorka věnuje podrobnému popisu apoptózy včetně metod její detekce a 

probírá apoptózu indukovanou schistosomami a dalšími skupinami helmintů. Zvláštní 

kapitolka je věnována schistosomě T. regenti. Literární úvod je velmi dobře zpracován, 

doplněn instruktivními obrázky a tabulkami. Poslední, téměř třístránková tabulka shrnuje 

vybrané helminty, u nichž byla prokázána indukce apoptózy. 

Kapitola Materiál a metody je zpracována velmi podrobně, takže by podle popisu nemělo být 

problémem jakoukoli metodu zopakovat. U použitých buněčných linií je uveden jejich zdroj 

(což nebývá obvyklé). Studentka použila bohatou škálu metod včetně analýzy exprese pro- a 

protiapoptických genů, TUNEL analýzy, průtokové cytometrie, přípravy a práce s buněčnými 

kulturami. 

Kapitola Výsledky je také velmi podrobná, doplněná 14 perfektními obrázky se znázorněnou 

statistikou a kvalitním popisem. Pro bioinformatickou analýzu byla využita již existující 

 



transkriptomická data školitele. Podařilo se prokázat zvýšenou expresi proapoptických genů 

v míše infikovaných myší, pokles protiapoptických genů nebyl tak výrazný až na Akt1, kde 

byla pozorována výrazně snížená exprese ve všech sledovaných časových intervalech. TUNEL 

analýza ukázala zvýšený počet apoptických buněk ve srovnání s kontrolou ve všech 

sledovaných intervalech v kůži a za 14 dnů po infekci v míše. Důležitá je přítomnost 

apoptických buněk v infiltrátech kolem schistosomul, které zřejmě obsahují imunitní buňky. 

Průtoková cytometrie ukázala signifikantní zvýšení počtu apoptických buněk od 14. dne p.i. 

jak ve slezině, tak ve spádových lymfatických uzlinách. V in vitro experimentech se podařilo 

apoptózu prokázat pouze u linie lidských keratinocytů ovlivněných cerkariovým antigenem. 

U ostatních buněk (fibroblasty, T lymfocyty, neurony, gliové buňky, splenocyty) se apoptózu 

indukovanou extrakty z cerkárií nebo schistosomul prokázat nepodařilo. 

Neobvykle rozsáhlá (10 str.) Diskuse podrobně diskutuje jednotlivé výsledky a srovnává je 

s výsledky dosaženými u jiných helmintů. Vzhledem k tomu, že nebyly identifikovány 

apoptické buňky in vivo (což by se mělo do budoucna udělat), autorka spíše připouští, že 

apoptózou byly postiženy keratinocyty, popřípadě jiné buňky kůže a nikoli imunitní buňky 

jako granulocyty, makrofágy nebo lymfocyty. S tím by mohla souviset neschopnost parazita 

vyhnout se imunitní odpovědi a přežít v náhodném hostiteli. Podobně bylo zastoupení 

TUNEL+ buněk v míše v době zánětlivé infiltrace nízké a nestačilo zabránit eliminaci parazita 

imunitním systémem. Autorka zde uzavírá, že přítomnost apoptických buněk v míše spíše 

souvisí s patologií infekce než se záměrnou imunomodulací. Ve snaze objasnit mechanismus 

apoptózy indukované v CNS schistosomuly, byl testován vliv extraktu ze schistosomul na 

neurony a gliové buňky. Negativní výsledky pokusů in vitro vykládá autorka tím, že produkty 

schistosomul zřejmě neindukují apoptózu přímo, ale nepřímo, na příklad přes produkci TNF-

. Podobně nepřímo je asi indukována apoptóza splenocytů, která u infekce T. regenti 

souvisí s průnikem schistosomul do CNS. 

Závěr. Autorce se nepochybně podařilo prokázat apoptózu buněk hostitele vyvolanou 

schistosomou T. regenti. V kůži byly zřejmě postiženy keratinocyty, došlo i k jistému efektu 

na buňky sleziny a spádových lymfatických uzlin. V in vivo experimentech nebyly 

identifikovány apoptické buňky, což může být předmětem dalších experimentů. Nepodařilo 

se objasnit mechanismus indukce apoptózy, což je podle mého názoru už nad rámec 

diplomové práce. 

V každém případě jde o velmi kvalitní práci, která poskytla pro vědu nové výsledky a zaslouží 

si hodnocení „výborně“. 

 

 

 

 



Otázky pro studentku: 

Na str. 18, poslední odstavec: Indukcí apoptózy u makrofágů potlačuje jejich protizánětlivé 

působení. V čem spočívá protizánětlivé působení makrofágů? 

V jakém mechanismu se angažují eozinofily v obraně proti parazitickým helmintům 

(schistosomám)? 

Byla indukce apoptózy pozorována i u parazitických prvoků? Prosím uveďte příklady. 

Jak významnou roli hraje apoptóza v imunomodulaci vyvolané schistosomami. Jaké jsou další 

mechanismy této imunomodulace? 
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