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Oponentský posudek diplomové práce

Martina Kosová:  PŘÍPRAVA SLEplčícH PROTILÁTEK PROTI VYBRANÝM
ANTIGENNÍM STRUKTURÁM PSEUDOMONAS AERUGINOSA.
Předkládaná diplomová práce j.e zaměřena na přípravu a charakterizaci slepičích
protilátek proti bakterii Pseudomonas aeruginosa. Tato bakterie vyvolává dlouhodobé
a vážné infekce u chronicky nemocných pacientů např. s cystickou fibrozou. Vhodné
protilátky schopné snížit patogenicitu bakterie Pseudomonas aeruginosa by byly
ideálním nástrojem pro pasivní imunizací u již infikovaných pacientů nebo především
jako způsob profylaxe všech  rizikových skupin.

Teoretický úvod:
Systematicky uvádí do studované problematiky, která se zabývá využitím slepičích
protilátek pro léčbu infekcí způsobených bakterií Pseudomonas aeruginosa.  Kromě
podrobného úvodu o vlastnostech této bakterie, se úvod detailně zabývá i infekcemi,
která tato bakterie vyvolává především  u pacientů s cystickou fibrózou a možnými
způsoby jejich léčby.  Další část velmi čtivou formou pojednává o vlastnostech a
způsobu přípravy slepičích protilátek proti bakterii Pseudomonas aeruginosa.

Cíl práce:
Je formulován stručně, jasně a výstižně.
Cílem práce je připravit specifické slepičí protilátky proti vybraným antigenním
strukturám bakterie Pseudomonas aeruginosa a ověřit jejich schopnost zamezit
adhezi této bakterie.  K tomuto účelu byly použity separační,  imunologické a
biologické metody.  Práce se zaměřila na přípravu protilátek proti bičíku a peptidům
z bičíkového proteinu bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Materiál a metody:
Jsou uvedeny veškeré použité chemikálie,  materiály, a přístroje.  Experimentální
postupy jsou popsány srozumitelně a jednotlivé experimenty lze podle nich
zopakovat.

Výsledky:
Dosažené výsledky jsou zpracovány velmi přehledně a jsou kvalitně
zdokumentovány. V této kapitole je 7 tabulek a 15 obrázků včetně grafů. Tabulky,
obrázky a grafy jsou popsány jasně a doprovodný komentář je srozumitelný.
Výsledky svým obsahem dokumentují dosažení záměrů diplomové práce, kterými
jsou příprava specifických slepičích protilátek proti vybraným antigenním strukturám
bakterie Pseudomonas aeruginosa, jejich charakterizace a ověření jejich schopností
zamezit adhezi bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Diskuse:
Autorka v této části podrobně srovnává své výsledky s údaji již publikovanými.
Stručnou a výstižnou formou jsou uvedeny hlavní závěry této práce.  Při interpretaci
svých výsledků postupovala pečlivě.

Souhrn:
V jednotlivých bodech jsou uvedeny hlavní závěry diplomové práce.



Seznam literatury:
Vzhledem k rozsahu diplomové práce je počet uvedených citací adekvátní

Připomínky :

V diplomové práci jsem neshledal Žádné věcné ani formální chyby.

Otázky:

Jak by mohly být tyto protilátky ještě dále testovány?

Z výsledků je patrné, že protilátky proti peptidu z proteinu  FliD lépe rozeznávají
antigen v isolované bičíkové frakci po povaření v redukujícím pufru.  Nemůže být tato
skutečnost zapříčiněna tím, Že v nativním stavu není antigenní determinanta tohoto
proteinu plně přístupná pro vazbu s protilátkou ?

0 jakých dalších antigenech bylo uvažováno?

Shrnutí:
Výsledky předložené práce dokazují, že autor splnil záměr diplomové práce.
Pro přípravu slepičích protilátek proti vybraným antigenním strukturám  Pseudomonas
Aeruginosa,  izolovala studentka frakce protilátek z vajec slepicí imunizovaných bičíky
a peptidy z bičíků této bakterie.  U izolovaných frakcí protilátek provedla základní
charakterizaci a následně purifikovala frakce protilátek specifických vůči jednotlivým
antigenním strukturám bakterie.  Pomocí metody Western Blot prokázala, že
protilátka připravená proti bakteriálním bičíkům reagovala s proteinem Flic bičíku
bakterie Pseudomonas aeruginosa.  Protilátky připravené proti krátkým peptidovým
sekvencím  bičíku však s proteiny bakterjálních  bičíků  nereagovali.  Dalšími testy
s využitím buněk plicního epitelu se zatím nepodařilo prokázat schopnost získaných
protilátek snížit adhezi bakterie Pseudomonas aeruginosa.

V předložené práci jsem nenašel žádnou závažnou chybu. Oceňuji přehled a věcnost
s jakou byla celá diplomová práce napsána.
Po odborné i formální stránce práce splňuje požadavky pro úspěšnou obhajobu.

V Praze dne 18. května 2008

Mgr. Tomáš  Koblas


