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Posudek oponenta na diplomovou práci 

Bc. Heleny Kopřivové 

Dynamika tvorby T regulačních lymfocytů během těhotenství 

 

Diplomová práce se zaměřuje na dynamiku vývoje regulačních T 

lymfocytů v periferní krvi při fyziologickém průběhu těhotenství. Dále si klade 

důležitou otázku, zda-li  množství a fenotyp regulačních T lymfocytů 

v periferní krvi těhotných žen může mít diagnostickou hodnotu při předpovědi 

rizika předčasných porodů. 

 

V úvodu autorka velice detailně a přehledně popisuje stav současného 

poznání o změnách v imunitní odpovědi během těhotenství a vzniku 

imunologické tolerance. Úvod diplomové práce obsahuje množství 

přehledných a vhodně vybraných grafických schémat, která umožní rychlou 

orientaci v problematice. Práce obsahuje detailní popis funkcí a znaků 

regulačních T buněk, nicméně chybí detailnější přehled literatury, který se 

týká poznatků o regulačních T lymfocytech v těhotenství (autorka uvádí pouze 

několik citací).  

 

Kapitola „metody“ je velmi pečlivě zpracována, stejně tak kapitola 

„analýza výsledků”, kde autorka detailně popisuje kohortu vyšetřovaných 

subjektů a statistickou analýzu. Myslím, že detailní zpracování strategie 

hodnocení cytometrických dat by mělo být součástí této kapitoly, protože tato 

informace je pro stěžejní pro pochopení výsledků (autorka ji zařadila do 

příloh). Kapitola výsledky je přehledně zpracována a autorka uvádí velké 

množství dat, která potvrzují vytyčenou hypotézu o dynamice regulačních T 

buněk, a také o jejich prediktivní funkci při riziku předčasného porodu. 

Z těchto důvodů je diplomová práce velmi přínosná a předpokládám, že se 

výsledky podaří publikovat. Nicméně některé závěry, například korelace 

exprese CD127 a FoxP3 (Graf 1) byla již intenzivně studována, autorka by 

měla svoje zjištění diskutovat v kontextu (například Liu,W, J Exp Med. 2006, 

„CD127 expression inversely correlates with FoxP3 and suppressive function 

of human CD4+ T reg cells“). V kapitole výsledky je také často uvedeno, že 

došlo k signifikantním změnám v dynamice vývoje regulačních T buněk, ale 
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toto tvrzení není vyjádřeno v grafech, tudíž není jasné, které hodnoty jsou 

porovnány.  U grafu 6 není signifikance vůbec komentována. 

 

V diskusi se autorce podařilo pěkně zdůvodnit nutnost detailnějšího 

studia dynamiky vývoje regulačních buněk a imunoregulačních cytokinů v 

těhotenství a současně diskutuje množství vlastních signifikantních dat, navíc 

autorka dobře využila možnost vysvětlení výsledků v klinickém kontextu.  

 

Diplomová práce je velmi kvalitně zpracována, měl bych pouze drobné 

připomínky, které jsou především formálního charakteru a nemají významný 

vliv na vědeckou kvalitu předložené práce, například některé zkratky nejsou 

vysvětleny při prvním použití (viz. PE) nebo jsou nekonzistentní (viz. 

makrofág: M i Mac). 

 

Tento typ klinického výzkumu vždy vyžaduje spolupráci vědeckých 

pracovníků i klinických expertů a ukazuje na zkušenost řešitelské laboratoře 

takový výzkum koordinovat. Autorce se podařilo splnit hlavní cíle projektu, 

především popis dynamiky vývoje regulačních T buněk a TGFv průběhu 

těhotenství a také porovnat jejich fenotyp u žen s předčasným porodem. 

Množství experimentů je podpořeno pečlivou analýzou dat a kvalitní diskusí 

dosažených výsledků.  Předloženou diplomovou práci proto hodnotím velice 

pozitivně a předpokládám, že její obhájení bude bezproblémové. 
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