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Slečna  Kosová  se  v  diplomové  práci   zabývá  problematikou  mikrobiálních  onemocnění
pacientů  trpících  cystickou  fibrosou  (CF)  a  možností jejich  předcházení  technikou  pasivní
imunizace.  Vzhledem k tomu,  Že  infekce dýchacích cest, zejména P§G#c7omo#c# ecJr2/gz.#o§cJ,
velmi komplikují Život CF pacientů a v konečných důsledcích vede kjejich smrti způsobené
selháním fimkce plic, jedná se o téma velmi závažné a aktuální. Negativní efekty mikrobiální
infekce, které závažné zhoršují toto onemocnění, lze podstatně omezit t.zv. pasivní imunizací,
tedy    aplikací    imunoglobulinů    připravených    proti    vhodným    peptidickým    epitopům
virulenčních   struktur  P§Getc7omo#czs   ecz7`%gJ.#o§cÍ.   Jako   nevhodnější  prostředek  pro  pasivní
imunizaci se jeví použití protilátek z vaječného Žloutku slepic, protože tyto protilátky neváží
komplement  a  ani  nemají  ligandy  pro  Fc  receptory  a  proto  nezpůsobují  vznik  zánětlivé
reakce, která by byla pro organismus CF pacienta další zátěží.

Autorka zhodnotila virulenční  fáktory P§e2/c7omo#c7§  ecw2jgJ.#oscz a pro pasivní  imunizaci  CF
pacientů  vybrala  majoritní  protein  bičíku  Flic  a  protein  špičky  bičíku  FliD.   Lze  tedy
předpokládat,  že  jejich  aplikace  do  organismu  slepice  navodí  produkce  protilátek,  které
umožní  deaktivaci  adherence Pse%c7omo#c7s  ecJr#gz.#oscJ  bez  vzniku zánětlivé  reakce.  Slečna
Kosová při  práci  na  tomto  tématu  prokázala  schopnost  nalézt  a  utřídit  literámí  informace,
seznámit  se  a osvojit  si  základní biochemické,  imunochemické a mikrobiologické techniky.
Podařilo  se  jí  úspěšně  připravit  imunogeny,  jak  izolovat  bičíkovou  frakci  P§e%c7omo7!cu
ecJr#gz.#oso,  tak konjugovat vybrané  syntetické peptidy FliD  s KLH.  Dále  zvládla metodiku
purifikace lgY z vaječných Žloutků, průkaz specifity protilátek technikou ELISA a následnou
afinitní  puifikaci  protilátek  na  imobilizovaných  antigenech.  V následných  testech  autorka
sledovala i vliv protilátek na růst a molilitu P§e#c7omo#c7s ecJr#gz.#o§cÍ.  Kladně zle hodnotit i
ten  fákt,  Že  v samém  závěru  svých  experimentů  se  slečna  Kosová  pokusila  prokázat  vliv
protilátek  na  adhezi  Pse2jdomo#c#  eczr#gj.#ostcí  na  epiteliální  buňky  plic  potkana,  i  když
výsledky zatím neposkytly j ednoznačné závěry.

Podle mého názoru se jedná o práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce a
proto jí doporučuji k dalšímu řízení.
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