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Předkládaná práce se zabývá vývojem, optimalizací a standardizací protilátkového 
panelu pro imunofenotypizaci a diagnostiku pacientů s primárními imunodeficity pomocí 
průtokové cytometrie. Autorka se v rámci této práce podílela na sestavení pěti různých 
kombinací fluorescenčně značených protilátek proti povrchovým molekulám leukocytů. Tyto 
sestavy protilátek umožňovaly při použití osmi různých fluorochromů současnou detekci 8 – 
12 různých antigenů v jednom vzorku, a tedy i velice podrobnou charakterizaci mnoha 
leukocytárních subpopulací zároveň. Čtyři z těchto kombinací byly úspěšně testovány na 
kontrolních i pacientských vzorcích, zatímco zbývajicí pátá sestava bude vyžadovat ještě další 
optimalizaci.  

V úvodu své práce autorka podává velmi široce pojatý přehled literatury. V první 
části, připomínající spíše učebnicový text,  popisuje strukturu a základní funkce imunitního 
systému. I když je tato část dobře a přehledně zpracována, myslím, že by jí velmi prospělo 
užší zaměření na tématiku výsledkové části.  S  učebnicovým pojetím této části zřejmě souvisí 
i chybění odkazů na použitou literaturu na mnoha místech v textu. Např. v kapitole 1.2.2.1 
„Časný vývoj T lymfocytů“ jsem na téměř dvou stranách textu nenašel jedinou citaci a v řadě 
dalších kapitol jsou odkazy na literaturu používány také dosti nepravidelně. Tato část také 
obsahuje několik nepřesností, které jsou zmíněny v závěru tohoto posudku. Druhá část 
literárního úvodu popisující jednotlivé imunodeficity studované v rámci této práce je již 
napsána velmi dobře a použitá literatura správně citována. V poslední části, která je spíše 
technického charakteru, autorka velmi dobře a názorně popisuje principy průtokové 
cytometrie.  

Metodická část je důkladně a podrobně zpracována a svědčí o autorčině detailním 
porozumění použitým metodám. Informace zde chybí jen zcela výjimečně (našel jsem pouze 
dva případy: v kapitole 3.2.1 „NH4Cl lyzace erytrocytů“ není uvedena koncentrace 
používaného NH4Cl a v kapitole 3.2.4 „Značení buněk“ není zřejmé, kolik buněk jednotlivé 
vzorky obsahovaly). 

Výsledková část se věnuje optimalizaci jednotlivých kombinací protilátek, vývoji 
vhodné gateovací strategie, optimalizaci přípravy buněk a testování protilátek. Následuje pak 
testování vzniklého panelu na pacientských buňkách. Celkově je výsledková část práce 
přehledná a jednotlivé experimenty jsou správně interpretovány. Až na jednu výjimku se 
použité kombinace protilátek chovaly v souladu s očekáváním a byly schopné odhalit změny 



ve složení leukocytárních populací charakteristické pro jednotlivé typy imunodeficiencí. 
Celkově lze tedy říci, že cíle této práce byly splněny.  

Diskuse je vyvážená a úplná, odpovídá na řadu otázek které vzešly z experimentální 
části práce a svědčí o velmi dobré orientaci v řešené problematice. 

Po jazykové stránce je práce též velmi zdařilá s minimem chyb a překlepů. 
 
Závěrem lze říci, že autorka prokázala zvládnutí repertoáru metod průtokové 

cytometrie a podařilo se jí dosáhnout vynikající kvality měření, identifikace a kvantifikace 
velkého množství leukocytárních populací. Stejně tak prokázala i teoretické zvládnutí 
zpracovávané problematiky. Nedostatky v první části literárního úvodu jsou převážně 
formálního charakteru a domnívám se, že jsou plně vyváženy kvalitou a nesporným 
diagnostickým přínosem ostatních částí této práce. Dle mého názoru práce splňuje 
požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k přijetí. 
 
Připomínky k předkládané práci a dotazy do diskuse: 
 

1. Na str. 3 v kapitole 1.1.2 píšete, že B a T lymfocyty „na svém povrchu exprimují 
receptory, jejichž specificita se formuje až po setkání s antigenem, a to somatickou 
rekombinací genových segmentů, které tyto receptory kódují“. Toto tvrzení je hodně 
nepřesné. Můžete to uvést na pravou míru? 

2. Na str. 11 se nachází věta „Igαβ koreceptor má src kinázovou aktivitu, která umožňuje 
iniciovat signalizaci přes BCR a B buněčnou aktivaci“. Toto tvrení je opět trochu 
nepřesné. Můžete vysvětlit, jak to ve skutečnosti je? 

3. Na str. 7 se věnujete T lymfocytům, které nedávno opustily thymus (RTE). Uvádíte, že 
po „rozeznání antigenu v komplexu s MHC molekulou proliferují, ale zároveň si 
zachovávají naivní feotyp“. Jaké podmínky musí být splněny, aby k tomu došlo (a 
nedošlo např. k apoptóze, anergii nebo diferenciaci do efektorových buněk)? Jak často 
se za běžných okolností takovéto buňky rozdělí? 

4. Na str. 10 píšete, že IFNγ patří mezi cytotoxické cytokiny, pomocí kterých cytotoxické T 
lymfocyty zabíjejí cílové buňky. Reference, která za touto informací následuje tento 
cytokin vůbec nezmiňuje. Můžete k roli IFNγ uvést nějaké podrobnosti? 

5. V periferní krvi pozorujete B lymfocyty marginální zóny. Mají tyto buňky nějakou funkci 
v periferní krvi? Recirkulují tyto lymfocyty mezi lymfatickými orgány? Mají u člověka 
marginální zónu i jiné lymfatické orgány než slezina? 

6. Na str. 20 v kapitole 1.3.1.5 Hyper IgM syndrom uvádíte, že „Pacienti mívají narušenou i 
buněčně zprostředkovanou imunitu, což naznačuje roli CD40L při aktivaci makrofágů 
pomocí T lymfocytů“. Můžete to blíže vysvětlit? 
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