
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jany Szabové „Kinetoplastida komárov:
prenos a prirodzení hostitelia".

Diplomová práce Bc. Jany Szabové se zabývá překvapivě málo prozkoumanou problematikou
ptačích trypanosom. Tito paraziti jsou pro své hostitele málo patogenní, a tak přestože je
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Doc. Mgr. Milenou Svobodovou, Dr.  a Mgr. Janem Votýpkou, Ph.D. Tato diplomová práce
je tedy dalším pokračováním řady již publikovaných prací, ale zatímco předchozí výzkum
skupiny byl zaměřen především na trypanosomy dravců (Falconifomes) a jejich přenašeče
muchničky (Diptera: Simuliidae), práce Jany Szabové se zabývá trypanosomami isolovanými
z komárů (Diptera: Culicidae) a pěvců (Passeriformes).

Autorka zvládla úctyhodně širokou škálu laboratomích i terémích technik počínaje
isolacemi prvoků z ptačích hostitelů, přes jejich následnou kultivaci, morfologickou
charakteristiku včetně přípravy preparátů pro elektronovou mikroskopii až po molekulámě
biologické techniky jako isolace DNA, amplifikace genů a jejich sekvenace a následné
vyhodnocení sekvencí a tvorbu fylogenetického stromu. Neméně náročná byla jistě péče o
komáry, jejich pitva a experimentální infekce jak komárů, tak ptačích hostitelů. Také
statistickou anylýzu získaných dat a jejich interpretaci považuji za velice zdařilou.

Po formální stránce je diplomová práce členěna logicky a přehledně, text je
srozumitelný a obrázky a grafy jsou esteticky vydařené. Literámí přehled, diskuse a seznam
literatury dokazují, že autorka se dostatečně seznámila s celou problematikou a získané
poznatky dokázala kriticky použít pro interpretaci svých výsledků. Občasné překlepy či méně
zdařilé fomulace se nevyhnou žádné práci podobného rozsahu a není třeba je blíže rozebírat,
čistě pro potřebu autorky uvádím těch několik drobností, které mi padly do oka, jako přílohu
na konci posudku.

Autorka přináší několik zcela nových poznatků k fungování ptačích trypanosom. Za
zvláště cenný pokládám zdařilý experimentální přenos ptačí trypanosomy na hostitele
přirozenou cestou, pozřením nakažených komárů. Od tohoto poznatku se potom odvíjelo
pátrání po přirozeném hostiteli trypanosom přenášených komáry mezi hmyzožravými ptáky,
konkrétně byly testovány čtyři druhy z řádu pěvců. Zde byla zjištěna vysoká positivita (téměř
40%) a u dvou z  těchto druhů hostitelů jde o první nález trypanosom na našem území vůbec.
Fylogenetická analýza sekvencí malé ribosomální podjednotky isolátů potom ukázala, že
pěvci pravděpodobně fimgují jako hostitelé tří různých skupin trypanosom, z nichž alespoň
dvě jsou zřejmě přenášeny komáry.

K práci mám několik drobných připomínek a dotazů:
•     Názvy řádů a čeledí je zvykem psát bez kurzívy (kurzívou píšeme rody a druhy),

v každém případě je potřeba dodržet jednotný postup v celé práci.
•     V literámím přehledu na str.15 se uvádí, že stomodeumje schopno sekretovat chitin,

pak by tato infomace měla být i u proktodea ale i u mesenteronu, kde sekrece chitinu
probíhá u komárů po každém sání krve, nebot' chitin je zásadní součástí peritrofické
matrix.

•     Infekční dávky podávané komárům při experimentálních infekcích jsou vždy udávané

jako počet, chybí ale v jakém objemu krve.
•     Lokalizace infekcí isolátem CUL 30 v komárech není uvedena ve výsledcích, ale až

v diskusi.
•    Počty vypitvaných experimentálně infikovaných komárů jsou poměmě malé, pokud

vezmeme v úvahu, že celkový počet je sumou pitev v různých dnech po sání a často i s
různou infekční dávkou.



•     Bylo nějakým způsobem zajištěno, aby při pokusech o experimentální přenos
trypanosom na kanárka sáním infikovaných komárů kanárek komáry nesežral?

•     Proč nebyly do morfologické analýzy zařazeny isoláty CUL 15 a Cul 30, které byly

použity pro experimentální nákazy komárů?
•     Jak autorka interpretuje přítomnost malých a velkých morfologických forem u

některých ptačích i komářích isolátů? Byly skutečně malé fomy trypomastigoti a
velké foriny epimastigoti, jak je naznačeno v diskusi na str. 60?

•    Je známo, jakou morfologickou transfomací a/či povrchovými změnami procházejí
ptačí trypanosomy v přenašeči a jak vypadají infekční metacyklická stádia
v komárech? Pokusila se autorka sledovat morfologii trypanosom při experimentálních
infekcích komárů?

•     Isolát CUL  15 získaný z komára Cc//exp7.pí.e#spJ.p7.e7# nedokázal po experimentální
infekci přežívat v komárovi C#/ex g#7.#g#e/czs'cí.c7/%s'. Je znám nějaký mechanismus
zajišťující hostitelskou specificitu u ptačích trypanosom?

•     Domnívá se autorka, že trypanosomy skupiny r. co". jsou přenášeny kloši i komáry,
nebo že v této skupině jsou ve skutečnosti dva samostatné druhy, každý s jiným
přenašečem?

Na závěr si neodpustím drobnou poznámku. Práce byla napsána ve slovenštině, tedy
v autorčině mateřském jazyce. Bylo to čtení pro českého čtenáře neobvyklé, ale velice
příjemné, a například výrazy jako membránové cicanie, nacicané samice, pažerák Oícen),
kolibkárik čipčavý (budníček menší), kolibkárik sykavý (budníček lesní) či kuklorodka (kloš)

jsou pro české uši (i duši) skutečným pohlazením a obohacením.
Mohu s radostí konstatovat, že Bc. Jana Szabová podle mého názoru jednoznačně

prokázala schopnost samostatné vědecké práce, předložená práce je po všech stránkách
kvalitní a doporučuji ji k obhajobě na katedře parasitologie PřF UK.

Mgr. Jovana Sádlová, Ph.D. V Praze dne  11.9.2008



Příloha: Překlepy či špatné fomulace

Str. 8, odst. 3: Niektoré druhy sa prenášajú poh]avným stykom a]ebo upírmi .... takto
napsáno to vyznívá poměrně směšně

Str.  14, odst.  1 :  . . .trypanozómy sa objavujú v periférnom krvnom obehu po 18. až 24.
hodině. Je třeba napsat např.  18 až 24 hodin po inokulaci, takto formulované to může
znamenat, že mají trypanosomy v krvi hostitele jakýsi denní cyklus.

Str. 20, odst. 4: V rámci hostite]skej špecifickosti bo]o demonštrované ,..... Tam chybí
slovo v rámci výzkumu (sledování) hostitelské specificity bylo prokázáno .....

Str. 24: V seznamu chemikálií pro přípravu média SNB-9 chybí Nacl.

Str. 28, předposlední odstavec: Špatný odkaz na tabulku.

Str. 43, odst.3: Výsledky priemerných hodnót...sú vyjadrené v tabuíkách .... Zde chybí
slovo výsledky měření (analýzy) průměmých hodnot.

Str. 44 graf 4.3.: dížka bubky

Str. 59 ř.17: CUL 38 místo CUL 28

Str. 60 poslední odstavec: PAS 103 místo PAS  113

Popis osy y u grafů 4.1. a 4.2. jako °/o je nedostatečný (lépe např. procento infikovaných
samic).


