
Posudek disertační práce 

Disertační práce RNDr. Zuzany Zákostelské „The effects of bacterial lysates on the gut barrier 

function and microbiota composition“ má 192 stran a je předložena jako 5 původních vědeckých 

prací a jedno review.  Předkladatelka je prvním autorem v jedné publikaci, čímž splnila požadavky 

kladené na disertační práci. Vysoký je i celkový impakt faktor publikovaných prací, který činí 14,536. 

Práce je psána v angličtině bez zjevných věcných i formálních chyb. 

 Cílem práce bylo zjistit vliv komenzálních a probiotických baktérií na vznik patologické, nebo 

naopak zdraví prospěšné reakce hostitele. Jako hlavní mikroorganismy byly vybrány Parabacteroides 

distasonis, což je komenzální, hojně se vyskytující, bakterie ve střevě člověka a dále jedna 

z nejpoužívanějších probiotických bakterií  Lactobacillus casei. 

 Po formální  stránce má práce velmi dobrou úroveň, a proto nemám zásadní připomínky, 

snad jen v případě, že publikovaná práce obsahovala přídavná data (tabulky, grafy, text metodiky), 

možná by bylo lepší je spojit s hlavním textem. 

 V úvodní části je přehledně a s názornými obrázky a schématy popsána problematika 

imunitního systému ve vztahu k trávicímu traktu. Jsou popsány hlavní mechanismy slizniční imunity. 

Jako jsou muciny, defensiny, Panethovy buňky, IgA a další. U mucinů bych zvolil místo termínu 

makromolekula, název glykosylované proteiny. Možná by mohla být zde také zmínka o nadprodukci 

mucinu u patologických střevních procesů (adenokarcinom). Dále je věnována pozornost vrozené 

imunitě, vývoji imunitního systému u kojenců a také vlivu střevních mikrobiot na tyto mechanismy a 

na některé patogenní procesy jako je ulcerativní kolitida a Crohnova choroba. Další část je věnována 

probiotikům, je uvedena definice, hlavní probiotické mikroorganismy a možné mechanismy účinků 

probiotik.  V této souvislosti považuji často uváděnou produkci  H2O2 za problematický mechanismus 

účinku probiotik. Na závěr literárního přehledu jsou popsány zvířecí modely pro imunologické 

pokusy, které byly také součástí experimentů předložené práce. 

 Vlastní experimentální část je složena převážně z již publikovaných prací, což je v souladu 

s dnešním trendem. Proto  zde také není příliš místa pro diskusi, neboť práce prošly nepochybně 

důkladným oponentním řízením.  V prvním experimentu byla zjištěna zajímavá skutečnost – rozdílná 

kolonizační úspěšnost střevních baktérií u 1 a 3 týdenním GF myší. Ve druhém experimentu bylo 

zjištěno, že    Parabacteroides distasonis působil  jako účinná prevence experimentálně vyvolané 

kolitidy. Použitý kmen se ukázal jako nejlepší  v porovnání s několika dalšími střevními bakteriemi, což 

naznačuje možnost neustálé selekce nových potenciálně probiotických střevních bakterií. Z metodiky 

ani přídatných dat jsem nezjistil, jak byl tento kmen izolován a identifikován. Ve třetím pokusu bylo 

zjištěno, že lyzát z Lactobaillus casei zvyšoval pevnost střevní bariery, zvyšoval množstvi CD4+T-buněk 

a naopak snižoval produkci prozánětlivých cytokinů TNF-α a IFN-γ. Zde se chci zeptat zda při použité 

metodice přípravy bakterií můžeme mluvit o lyzátu? Nebo, zda se jedná jen o „mrtvé buňky“? Patý 

článek je review, tématicky zapadající do předmětu disertační práce a na kterém se uchazečka 

nepochybně podílela. Avšak myslím si, že disertační práce by měly obsahovat jen původní vědecké 

práce. Zajímavé zjištění přináší poslední experiment, ve kterém bylo prokázáno, že určité skupiny 

bakterií přispívají k rozvoji kolorektálního karcinomu, přičemž počty těchto  bakterie lze redukovat 

pomocí léčiv. I když nedošlo k následné redukci karcinomů, celý problém určitě stojí za další výzkum. 

Mám zde drobné poznámky – metronidazol a ciprofloxacin by spíše než jako antibiotika měly být 

označeny jako chemoterapeutika, nebo léčiva. Nejedná se o produkty mikroorganismů , ale o 



syntetické látky. Ciprofloxacin patří mezi fluorované chinoliny a z literárních údajů plyne, že po 

podání per os se dobře vstřebává a až 95% se objevuje v séru, lze tedy očekávat u takového 

medikamentů účinek na mikroorganismy tlustého střeva? 

K práci mám ještě následující otázky: 

1) Jaký je Váš názor na transport probiotických bakterií (bifidobakterií) pomocí dendritických 

buněk do mléčné žlázy? 

2) Jak hodnotíte vliv mucinolytických bakterií (Akkermansia muciniphila, Bifidobacterium 

bifidum) na slizniční imunitu? 

Závěrem konstatuji, že předložená práce zcela splňuje požadavky na disertační práci, uchazečka 

publikovala publikovala 4 kvalitní vědecké práce a je první autorkou publikace  s IF=4,092. Proto 

doporučuji aby práce byla přijata k obhajobě.       

     

V Praze dne 25.10.2012      prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. 


