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Hodnocenídiplomovépráce Veroniky Berkové(íImunitní
po slizniční
odpověd.myší
imunizaci chřipkovým virem typu A ve spojenís bakteriálnímadjuvansBacillusJirmus.,,
Diplomová práce Veroniky Berkové vzrukala pod odborným vedenímProf. MUDr. Ludmily
Prokešové,
PhD z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK v letech 20O7-2OI0.Toto
pracovištěse dlouhodoběvěnujestudiuvlastnostíGram positivníbakterieBacillus firmus (BF), u
které zjistili nepatogenní,netoxickévlastnosti a naopak výraznéimunomodulační
působení,
zabrnujicípolyklonální stimulaci B a T lymfocytůa výbornéadjuvantnívlastnosti, zejmétau
delipidovanéformy bakterie(DBF). Yýztamným cílemtétoskupinyje v současné
době snahao
využitíDBF pro zýšení lokálníi systémové
imunitníodpovědi na chřipkovéviry.
Diplomantkase aktivně zapojila do práce skupiny a na myšímmodelu testovalaodpověď
imunitníhosystémuna chemicky inaktivovaný virus chřipky subtypu A/PR/8/34 (H1N1) po
podrínípřes respiračnítrakt' intranasálně GN) a intatracheálně (IT) a ovlivnění buněčnéa
protilátkovéodpovědiúčinkemrizné dávky DBF. Ukžza|a,že zatímcos virem aplikovanénízké
dávky DBF zvyšujíprotilátkovouodpověď v sérua na sliznicích,vyššídávka (500 pg) tuto
odpověď tlumí. Dále zjistiIa významný efekt na specificitu v'7wářených protilátek, nebot,
imunizacevirem HlNl

spolu s DBF zvýši|atvorbu protilátek proti HlNl

viru, kterésoučasně

reagovaly i s lidským H3N2 a ptačímiH6N2 a H9N2 subtypy viru' Zajímavýje i účinekna
proliferacislezinnýchbuněk,kdy samotnépodaníviru tuto aktivitu potlačujezatímcopodríní
spolu
s DBF působíproti imrrnosupresi'Současněstimulujetato imunizaceodpověď buněk měřenou
produkcí cýokinů, zvyšuje produkci prozánětlivéhocytokinu Thl typu, IFN-y a potlačuje
produkci regulačního
cýokinu IL-10. Jednotlivépokusy byly směroványtak, aby poskytly
srovnáníodpovědina IT a IN cestupodaníviru a DBF v rŮznýchoblastechsliznic (NALT, BALT'
GALT). Zatimco IN podání stimuluje zejménaIgA odpověď na sliznici nosu, IT imunizace
zvyšujejak IgA na sliznicíchtak i IgG protilátkovoua systémovou
odpověď.
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Můžemeshmout, že práce ukáza|a adjuvatrríúčinekDBF, který zvyšuje reakci organismu na virus
chřipky HlNl

použitýpro imunizaci a současnějeho aplikace vede k rozšířeníúčinkui na další

subtypy viru.
Po přečtenímám k předložené diplomové prácíněkolik komentďů a dotazi:
1. Pro metodu inkorporace H3 thymidinu bych volila raději jednoznačnýtermím proliferace buněk.
době je více
Termín blastická informace je jistě z historickéhohlediska správný, ale v současné
spojován s maligním procesem' nežs klasickým a antigenem stimulovaným dělením buněk.
2. Ukazujete protektivní účinekintratracheální aplikace inaktivovaného viru v kombinaci s DBF'
Lze oč,ekávatvylžitíněkteréhoz těchto poznatkůpři vakcinaci ?
3. Bylo v literatuře nalezeno srovniíní IN a IT aplikace jiných virů, případně spolu s jiným
adjuvans?
4. otáuka obecnější'nákup poslední vakcíny proti prasečímusubtypu chřipkového viru nebyl zcela
využit.Pročsi myslíte,Že k tomu došloa jakých vedlejšíchúčinkuse lze obávat?
PředloŽená diplomová práce je napsaná jasně, s přehledem a čtivě' Velmi

oceňuji

rozséůt|ý
literární úvod str. 14-52, který dokumentuje znalost a zptacování literatury v oboru.
Metodická částpak představuje moderní metodický přístup zahrnujícíimunochemické techniky a
metody buněčnéimunologie, umoŽňujícídetekci lokální i systémovéimunítníodpovědi na virový
antigen, kterédiplomantka zv|ád|a a vhodně použila. Výsledková částje přehledně členěnaa nově
získaná data jsou dokumentována řadou grafrr. Diskuse je přehledem a hodnocením vlastních
výsledků v návaznosti na pŤedchozípráci kolektivu. Celá práce jasně dokumentuje schopnost
autorky prostudovat a hodnotit odbomou literaturu, zvládnout potřebnémetodiky aziskat původní
výsledky, kteréjsou významnéjak z hlediska základního výzkumu tak i podkladem pro aplikaci
při ochraně proti virovým infekcím'
Závěrem mohu shrnout, že diplomová ptáce Veroniky Berkové je kvalitní a zcela splňuje
požadavkyna diplomovépráce, proto doporučujijejí přijetík obhajobě.
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