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Hodnocení diplomové práce Veroniky Berkové (íImunitní odpověd.myší po slizniční
imunizaci chřipkovým virem typu A ve spojení s bakteriálním adjuvans BacillusJirmus.,,

Diplomová práce Veroniky Berkové vzrukala pod odborným vedením Prof. MUDr. Ludmily

Prokešové, PhD z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK v letech 20O7-2OI0. Toto

pracoviště se dlouhodobě věnuje studiu vlastností Gram positivní bakterie Bacillus firmus (BF), u

které zjistili nepatogenní, netoxické vlastnosti a naopak výrazné imunomodulační působení,

zabrnujicí polyklonální stimulaci B a T lymfocytů a výborné adjuvantní vlastnosti, zejméta u

delipidované formy bakterie (DBF). Yýztamným cílem této skupiny je v současné době snaha o

využití DBF pro zýšení lokální i systémové imunitní odpovědi na chřipkové viry.

Diplomantka se aktivně zapojila do práce skupiny a na myším modelu testovala odpověď

imunitního systému na chemicky inaktivovaný virus chřipky subtypu A/PR/8/34 (H1N1) po

podríní přes respirační trakt' intranasálně GN) a intatracheálně (IT) a ovlivnění buněčné a

protilátkové odpovědi účinkem rizné dávky DBF. Ukžza|a, že zatímco s virem aplikované nízké

dávky DBF zvyšují protilátkovou odpověď v séru a na sliznicích, vyšší dávka (500 pg) tuto

odpověď tlumí. Dále zjistiIa významný efekt na specificitu v'7wářených protilátek, nebot,

imunizace virem HlNl spolu s DBF zvýši|a tvorbu protilátek proti HlNl viru, které současně

reagovaly i s lidským H3N2 a ptačími H6N2 a H9N2 subtypy viru' Zajímavý je i účinek na

proliferaci slezinných buněk, kdy samotné podaní viru tuto aktivitu potlačuje zatímco podríní spolu

s DBF působí proti imrrnosupresi' Současně stimuluje tato imunizace odpověď buněk měřenou

produkcí cýokinů, zvyšuje produkci prozánětlivého cytokinu Thl typu, IFN-y a potlačuje

produkci regulačního cýokinu IL-10. Jednotlivé pokusy byly směrovány tak, aby poskytly

srovnání odpovědi na IT a IN cestu podaní viru a DBF v rŮzných oblastech sliznic (NALT, BALT'

GALT). Zatimco IN podání stimuluje zejména IgA odpověď na sliznici nosu, IT imunizace

zvyšuje jak IgA na sliznicích tak i IgG protilátkovou a systémovou odpověď.
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Můžeme shmout, že práce ukáza|a adjuvatrrí účinek DBF, který zvyšuje reakci organismu na virus

chřipky HlNl použitý pro imunizaci a současně jeho aplikace vede k rozšíření účinku i na další

subtypy viru.

Po přečtení mám k předložené diplomové prácí několik komentďů a dotazi:

1. Pro metodu inkorporace H3 thymidinu bych volila raději jednoznačný termím proliferace buněk.

Termín blastická informace je jistě z historického hlediska správný, ale v současné době je více

spojován s maligním procesem' než s klasickým a antigenem stimulovaným dělením buněk.

2. Ukazujete protektivní účinek intratracheální aplikace inaktivovaného viru v kombinaci s DBF'

Lze oč,ekávatvylžití některého z těchto poznatků při 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 prasečímu subtypu chřipkového viru nebyl zcela

využit. Proč si myslíte, Že k tomu došlo a jakých vedlejších účinku se 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 část pak představuje moderní metodický přístup zahrnující imunochemické techniky a

metody buněčné imunologie, umoŽňující detekci lokální i systémové imunítní odpovědi na virový

antigen, které diplomantka zv|ád|a a vhodně použila. Výsledková část je přehledně členěna a nově

získaná data jsou dokumentována řadou grafrr. Diskuse je přehledem a hodnocením vlastních

výsledků v návaznosti na pŤedchozí práci kolektivu. Celá práce jasně dokumentuje schopnost

autorky prostudovat a hodnotit odbomou literaturu, zvládnout potřebné metodiky aziskat původní

výsledky, které jsou významné jak 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

požadavky na diplomové práce, proto doporučuji její přijetí k obhajobě.
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