
Posudek na diplomovou práci Bc. Karoliny Majerové „Komáří flaviviry v České 

republice“ 

 

Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na nové téma, hledání flavivirů specifických pro 

hmyz (ISF) v komárech odchycených v několika lokalitách České republiky. I když se tyto 

flaviviry zdají z medicínského hlediska nepříliš zajímavé, je důležité je studovat ze dvou 

hledisek. Jednak zřejmě představují evolučně starší linii čeledi Flaviviridae, ze které se dosud 

neznámými adaptacemi vyvinuly flaviviry patogenní pro obratlovce a potažmo pro člověka, 

jednak byla v komárech prokázána interference mezi ISF a flaviviry patogenními pro člověka, 

což naznačuje určité možnosti ovlivnění ekologie medicínsky významných flavivirů. 

Karolina Majerová vyšetřila více než devět a půl tisíce samic komárů na přítomnost 

flavivirové RNA a ve 45 vzorcích obsahujících celkem 443 komárů detekovala celkem čtyři 

flavivirové sekvence, z nich žádná neodpovídá dosud popsaným virům. Jednotlivé ISF byly 

většinou detekovány u více komářích druhů. Virus CxTFV-like se podařilo izolovat na linii 

buněk z Aedes albopictus C6/36 a pořídit jeho snímky v transmisním elektronovém 

mikroskopu.  

Práce v rozsahu 86 stran je klasicky členěna na úvod a cíle práce, literární přehled, materiál a 

metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Nechybí seznam použitých zkratek. 

Literární přehled je velmi obsáhlý a zahrnuje téměř 30 stran. Zabývá se obecnou 

charakteristikou ISF, obsahuje přehlednou tabulku dosud známých ISF včetně jejich rozšíření 

a hostitelské specifity, fylogenezi a evoluci ISF. Pro mne velmi zajímavá byla kapitola 

věnovaná integraci IFS do genomu hostitelských buněk, která je velmi podrobná a vysvětluje 

možné mechanismy integrace RNA sekvencí těchto virů i možný význam pro hostitelské 

buňky. Dále se autorka v úvodu věnuje experimentálním infekcím komárů a komářích buněk, 

obratlovčích buněk i fenoménu virové interference. Kapitola končí možnostmi přenosu ISF. 

Úvod se mi velmi líbil, pouze bych uvítal podrobnější informaci o virionu flavivirů, protože 

s některými strukturními a nestrukturními proteiny viru se v textu dále operuje. 

Materiál a metodika na 18 stranách jsou velmi podrobně popsány a zahrnují metody odchytu 

komárů včetně druhové determinace, detekci flavivirové RNA pomocí PCR, sekvenaci a 

fylogenetickou analýzu, izolaci viru na buňkách C6/36 a experimentální infekci komárů nově 

izolovaným ISF. 

Výsledky na 12 stranách zahrnují počty odchycených komárů na jednotlivých lokalitách a 

jejich druhové složení, výsledky detekce flavivirové RNA – detekci 4 nových ISF, 

fylogenetickou analýzu nově získaných virových sekvencí, pokus o izolaci ISF na tkáňových 

kulturách s úspěšnou izolací viru CxTFV-like včetně fotografií tohoto viru z elektronového 

mikroskopu (více nebo méně povedených). Experimentální infekce komárů Culex 

quinquefasciatus tímto virem sáním cukerné potravy, krve nebo intrathorakální injikací  se 

nezdařila. 



V diskusi na 6 stranách se autorka zabývá výsledky odchytů v jednotlivých letech včetně 

druhového zastoupení. K rozlišení komplexu Culex pipiens použila autorka PCR. V diskusi 

ukázala, že na zastoupení jednotlivých druhů v odchyceném materiálu má vliv i způsob 

odchytu. 

Při detekci flavivirové RNA v odchycených komárech autorka prokázala i mRNA komárů 

obsahující krátké flavivirové sekvence pocházející zřejmě z flavivirové RNA integrované do 

genomu komářích buněk. Sekvenace amplifikovaných flavivirových sekvencí z odchycených 

komárů ukázala, že se podařilo identifikovat 4 nové ISF. Za nesporný úspěch lze považovat 

izolaci viru CxTFV-like na tkáňové kultuře. Neúspěch při infekci komárů Culex 

quinquefasciatus z laboratorního chovu tímto virem autorka vysvětluje použitím nevhodného 

(nepermisivního) hostitele. 

Diplomová práce je velmi dobře napsána pěkným vědeckým jazykem, prakticky bez překlepů. 

I když je dostupná literatura k poměrně novému tématu flavivirů specifických pro členovce 

dosti skromná, je v diplomové práci citováno 137 odkazů. Práce představuje první ucelenou 

informaci o výskytu ISF u nás a doufám, že výsledky budou publikovány. Autorka zvládla 

řadu metod od odchytu komárů a jejich determinace po detekci flavivirové RNA, izolaci viru 

na tkáňové kultuře a infekci komárů in vivo. Získané výsledky podrobně diskutovala 

v konfrontaci se světovou literaturou. 

Jedinou drobnou výhradu bych měl k angličtině abstraktu a k citaci práce Gelbič a kol. 2012. 

Ke studentce mám následující dotazy: 

1. Jaký je možný interferenční mechanismus mezi ISF a lidskými patogeny? 

2. Je interferenční fenomén specifický pro flaviviry a nebo by ISF mohly interferovat na 

příklad i s alfaviry přenášenými komáry? 

3. Jaká je lokalizace studentkou objevených ISF v komárech? To by mohlo naznačit 

možnosti přenosu těchto virů. 

4. Může být chování komárů ovlivněno infekcí ISF? 

5. V diplomové práci píšete o komářích buňkách C6/36 jako vhodných pro izolaci 

flavivirů protože mají defekt v imunitě. Můžete ho blíže specifikovat? 

 

Závěr: Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

 

V Českých Budějovicích 5. 9. 2016 

 

 

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. 



 

 

 

 

 


