
Posudek na dizertační práci Mgr. Jana Drahoty „Antigeny ze slin flebotomů a protilátková odpověď 

pobodaných hostitelů“ 

 

Téma práce vychází z dlouhodobého zaměření laboratoře školitele prof. Volfa na flebotomy jako 

přenašeče významné parazitární choroby – leishmaniózy. Jan Drahota se zaměřil na protilátkovou 

odpověď rezervoárových zvířat proti antigenům slin flebotomů v souvislosti se studiem rizika přenosu 

leishmaniózy. Ukázal, že protilátková odpověď proti slinám vektora je indikátorem četnosti poštípání 

a tím odráží i pravděpodobnost přenosu nákazy. Hlavním přínosem disertační práce je identifikace a 

příprava významných antigenů slin v rekombinantní formě a jejich využití v serologických metodách 

používaných k hodnocení poštípání rezervoárových zvířat. 

Práce je založena na čtyřech publikacích z let 2011 - 2014 ve kterých je Jan Drahota spoluautorem a 

v jedné prvním autorem. Publikacím předchází rozsáhlý a velmi podrobný úvod (30 stran, 164 citací), 

který se zabývá jednak leishmaniózou v Evropě, jednak vlastnostmi a funkcí slin flebotomů. Podrobné 

jsou údaje o epidemiologii a rozšíření leishmaniózy, o jejích vektorech a rezervoárech. V kapitole 

věnované slinám flebotomů uvádí Jan Drahota tabulku sekvenovaných sialomů flebotomů a tabulku 

identifikovaných proteinů v jejich slinách. Krátká kapitola je věnována využití antigenů slin jako vakcín 

blokujících přenos leishmanií. Ukazuje na dobrou perspektivu účinnosti těchto vakcín založených 

většinou na indukci DTH reakce. Poslední dvě kapitoly se podrobně věnují antigenům slin flebotomů 

detekovatelným hostitelskými séry a možnostem využití rekombinantních proteinů slin 

v serologických testech hodnotících expozici flebotomům. 

Tři z přiložených publikací vyšly v časopise PLoS Neglected Tropical Diseases s vysokým impakt 

faktorem 4,569, poslední ve Veterinary Parasitology (IF=2.381). Všechny práce se zabývají 

protilátkovou odpovědí hostitelů na sání flebotomů, poslední dvě pak využitím 

rekombinantních proteinů slin k hodnocení této odpovědi. Publikace prošly náročným 

recenzním řízením, a proto není smyslem posudku další recenze těchto publikací. 

V poslední kapitole Souhrn a závěry Jan Drahota probírá výsledky popsané v jednotlivých 

publikacích, které charakterizují postup prací na disertaci. Nejprve byly vybrány antigeny slin 

Phlebotomus perniciosus nejsilněji reagující se séry poštípaných psů a identifikovány 

hmotnostní spektrometrií. Na základě těchto výsledků byly vybrané proteiny exprimovány 

v bakteriálním expresním systému a jejich antigenita byla testována na základě reaktivity 

s myšími séry imunními proti slinám P. papatasi. Stejná metodologie byla pak aplikována na 

sliny P. perniciosus a byly připraveny čtyři rekombinantní proteiny (další tři byly poskytnuty 

španělskými kolegy) a testovány s myšími a psími imunními séry. Nakonec byly tři nejslibnější 



rekombinantní proteiny P. perniciosus použity pro serologické vyšetření zajíců, králíků a psů 

v novém ohnisku Leishmania infantum blízko Madridu s pozitivním výsledkem. 

Podle názoru oponenta jsou nejvýznamnějšími výsledky dizertace „zmapování“ antigenů slin 

P. perniciosus a P. papatasi rozpoznávaných séry hostitelů a zejména příprava vybraných 

rekombinantních antigenů a jejich užití v detekci protilátek proti slinám vektora. Protilátky 

proti těmto proteinům mohou být využity jako markery expozice flebotomům v souvislosti 

s epidemiologickým výzkumem. 

Práce je dobře strukturována, bez překlepů, psána dobrou angličtinou. Jan Drahota prokázal 

schopnost samostatné i týmové vědecké práce, zvládl řadu imunochemických a molekulárně 

biologických metod, prokázal schopnost napsat publikovatelný rukopis. 

Jedna připomínka: náhodou jsem zjistil, že v přehledu literatury chybí práce Morris et al. 2001 

citovaná na str. 28. 

Otázky: 

Str. 13: Jak je definován specifický a permisivní vektor leishmanií 

Str. 20: Co se myslí tvrzením: the absence of antibodies in cats could be related with the fact 

that exposed/infected cats do not suffer from disequilibrium of the immune status leading to 

over-production of antibodies as it occurs in dogs 

Jak by se dala z imunologického hlediska vysvětlit negativní korelace mezi IgG2 protilátkami 

proti slinám flebotomů a seropozitivitou na leishmanie? 

Jak se kandidát dívá na možnosti využití „jeho“ rekombinantních antigenů ke konstrukci 

trans-block vakcíny? 

 

Závěr: Předložená práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké práci a 

splňuje požadavky na disertační práci kladené. Disertaci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

V Českých Budějovicích 20. 6. 2014 

 

 

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. 

 



 


