
Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Tomáše Macháčka 

„Role gliových buněk v imunitní odpovědi myší infikovaných neurotropní 

motolicí Trichobilharzia regenti“ 

 

Práce navazuje na studie provedené v helmintologické laboratoři Katedry parazitologie PřF 

UK Praha. Zabývá se imunitní odpovědí CNS myší na infekci neurotropní ptačí motolicí 

Trichobilharzia regenti. Parazit v CNS vyvolává zánětlivou reakci, která se může podílet na 

jeho destrukci.  

Práce je psána výbornou angličtinou a zahrnuje úvod, cíle, přehled literatury, materiál a 

metody, výsledky, diskusi a závěr. 

Mezi cíle práce patřilo zavedení primárních kultur astrocytů a mikroglií, produkce NO a 

prozánětlivých cytokinů těmito buňkami stimulovanými antigeny T. regenti a in vivo detekce 

MHC II pozitivních buněk interagujících s parazitem. 

Přehled literatury na 19 stránkách zahrnuje informaci o T. regenti, mikrogliích, astrocytech a 

oxidu dusnatém většinou ve vztahu k parazitárním infekcím CNS. Literární úvod je velmi 

podrobný, logicky uspořádaný, přehledný. 

Kapitola Materiál a metody je velmi podrobně psána a zahrnuje výčet použitých metod od 

primárních kultur gliových buněk přes stanovení cytokinů a NO, imunocytochemii a 

skanovací elektronovou mikroskopii po popis in vivo experimentů a statistiku. 

Výsledky jsou opět velmi podrobně popsány a doplněny 6 mikroskopickými snímky, 5 grafy 

a 4 tabulkami. 

Diskuse na 12 stranách probírá jednotlivé části experimentální práce a výsledky konfrontuje 

se světovou literaturou. 

Závěr pak shrnuje hlavní dosažené výsledky. 

Z výsledků kladně hodnotím zavedení přípravy primárních kultur astrocytů a mikroglií 

z mozků novorozených myšek i to, že čistota získaných kultur byla imunochemicky 

zhodnocena. Aktivace gliových buněk homogenátem z transformovaných cerkarií nebo 

rekombinantními katepsiny zvýšila produkci NO stejně jako produkci  IL-6 a TNF-. Indukce 

IL-1 v gliových buňkách byla velmi nízká i v případě pozitivní kontroly, kdy byl k indukci 

použit LPS. V případě TNF- ukázal překvapivě vysokou stimulační aktivitu katepsin B2. 

Pozornost byla věnována i změnám morfologie gliových buněk po stimulaci. In vivo byla 

prokázána přítomnost MHC II pozitivních buněk v blízkosti schistosomul a dráhy jejich 

pohybu v míše. 

V diskusi autor kriticky hodnotí své výsledky a líbí se mi, že sám upozorňuje na experimenty, 

které by bylo třeba udělat (např. otestovat vliv parazita na produkci protizánětlivých 

cytokinů). Tím „ztěžuje“ úlohu oponenta. 



K diplomové práci mám několik dotazů a pár připomínek k textu. 

1. Jaký typ imunitní odpovědi se podle autora uplatňuje při likvidaci schistosomul 

v CNS? 

2. Jakým mechanismem stimulují cerkariové antigeny mikroglie? 

3. Byly homogenáty z transformovaných cerkarií vyšetřeny na přítomnost LPS? Pokud 

ne (informaci o tom jsem v diplomové práci nenašel), jak by šlo toto vyšetření 

provést? Přítomnost stop endotoxinu by mohla výrazně ovlivnit dosažené výsledky. 

Drobné připomínky: 

1. V literárním přehledu chybí informace o původu a vývoji mikroglií. 

2. Na str. 24 nahoře je konečná koncentrace SMC v mediu 100 g/ml 

3. Na str. 31, předposlední odstavec: anti myší IgG protilátka značená peroxidázou 

produkovaná v kozách není monoklonální. 

 

Závěr:  Tomáš Macháček předložil velmi kvalitní magisterskou práci, která má všechny 

požadované atributy. Autor zpracoval rozsáhlý literární přehled, osvojil si řadu 

parazitologických, imunologických a biochemických metod včetně metod buněčné biologie. 

Prezentované výsledky zhodnotil ve zdařilé diskusi. Podle mého názoru jsou získané výsledky 

publikovatelné v impaktovaném časopise. 

Magisterskou diplomovou práci Tomáše Macháčka hodnotím jako výbornou. 

 

V Českých Budějovicích 3. 6. 2015 

 

 

 

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. 

 


