Posudek ško|itele na dip|omovou práci Jitky H|avačkové
F|ebotomové jako vektoři kožníleishmaniózy v Turecku
Univerzita Kar|ova v Praze - Přírodovědecká faku|ta, Katedra parazito|ogie 2008

Výzkum |eishmanií a jejich vektorů má v naší|aboratořijiŽ poměrně d|ouhou tradici' Je dobré si
uvědomit, Že výzkum patogenů není jen čistou radostí z poznávání, a|e že má souvis|ost
S nemocemi, často závaŽnými.

i

V případě |eishmanií se tyto nemoci týkají clověka přímo' Proto je

jedním z našich cí|ůpracovat i v terénu, kde mŮŽeme vidět dopad námi zkoumaných patogenů na
|idi' Díky spo|upráci s Bu|entem A|tenem a jeho týmem z Hacettepe University v Ankaře se to

poštěsti|o i Jitce, která se účastni|avýzkumu koŽní |eishmaniózy přímo v ohnisku v jiŽní Anato|ii
V roce 2007. Moh|a se tak seznámit nejen s metodou odchytu f|ebotomů a zpracováváním

materiá|u v terénu včetně isolace nových kmenŮ |eishmanií, a|e i s prostředím, kde je

|eishmanióza endemická. Na terénní cást pak navazova|a dalšípráce' tj. určováníodchycených
f|ebotomů a také pokusy o zavedení |aboratorního cyk|u námi vyiso|ované koŽnÍ |eishmanie Při

naŠemvýzkumu jsme prokáza|i, Že vektorem koŽní leishmaniózy je Ph|ebotomus tobbi. BohuŽe|
se jej ani po třech |etech nepodaři|o namnoŽit do poČtůpotřebných k provedení p|ánovaných
pokusů. Jitka proto muse|a pracovat s náhradními druhy f|ebotomů' I tak se jí podaři|o získat
za1ímavé výsledky, pouŽite|né v da|šípráci. Potvrdila napřík|ad vnímavost myŠíBALB/o ke

kmenům z Turecka. Dá|e metodou Western b|ottingu prokáza|a, Že P. tobbi patří mezi permisivní
vektory, tzn. by| by pravděpodobně schopen přenášet rŮzné druhy leishmanií. Při určování
f|ebotomŮ a zjišt'ování infekce u myši si vyzkouše|a i některé metody mo|eku|ární bio|ogie, dá|e
téŽ statistické zpracování dat a samozřejmě chov f|ebotomŮ.

Při své práci Jitka postupovala peč|ivě, zadané úko|y p|ni|a včas, a seznámi|a se s rozličnými
metodami parazitologického výzkumu. Své výs|edky prezentova|a na Protozoo|ogických dnech, a
jsou téŽ součástíč|ánku v Internationa| Journa| for Parasito|ogy, jenŽ bude |etos pub|ikován.
Dip|omovou práci sepsa|a samostatně a peč|ivě' Nejen proto se domnívám, že 1ejí dílo sp|ňuje
vŠechny poŽadavky k|adené na dip|omovou práci, a doporučujijejí přijetí.
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