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   Diplomová práce Bc. Heleny Kopřivové shrnuje poznatky získané imunofenotypizací T 

regulačních buněk (Treg) a stanovením TGF- v průběhu fyziologického a patologického 

těhotenství. 

...V současnosti se stále častěji objevují komplikace při oplodnění, případně v průběhu 

těhotenství, se stoupajícím věkem rodiček se zvyšuje procento těhotenských komplikací. Proto 

v klinické praxi sílí potřeba nových biomarkerů schopných tyto komplikace predikovat a zjistit 

jejich mechanizmy, s cílem zabránit předčasným porodům. Treg jsou považovány za populaci 

klíčovou pro navození fetomaternální tolerance. Helena Kopřivová ve své diplomové práci 

sledovala vybrané populace Treg v průběhu fyziologického a patologického těhotenství. 

Předkládaná práce je jedinečná tím, že bylo sledováno několik funkčních a maturačních znaků 

Treg, které v průběhu těhotenství prozatím nebyly zjišťovány. Autorka sestavila panel těchto 

znaků, a dynamiku jejich tvorby sledovala pomocí průtokové cytometrie. Dalším důležitým 

faktorem ovlivňujícím expresi Treg je cytokin TGF-. Proto bylo sledování tvorby v průběhu 

těhotenství a jeho možného využití jako predikčního markeru těhotenských komplikací 

zařazeno do diplomové práce. 

 

    V průběhu řešení práce Helena Kopřivová pracovala velmi samostatně, zvládla 

mnohobarevné značení a práci na průtokovém cytometru. Především však vyzdvihuji její 

schopnost koordinace získávání vzorků z klinického pracoviště. V  diplomové práci se podařilo 

popsat dynamiku tvorby populací Treg exprimující znaky funkční maturace, aktivace a 

inhibice. Poznatky získané v průběhu fyziologického těhotenství byly dále korelovány s nálezy 

ve skupině spontánně předčasně rodících žen. Byla navržena populace, která by se mohla stát 

cílem dalšího výzkumu pro identifikaci biomarkeru předčasného porodu, jako významný se jeví 

také monitoring cytokinového prostředí. Dalším důležitým zjištěním je úzká korelace populací 
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T regulačních lymfocytů značených pouze povrchovými znaky (CD45,CD4,CD25,CD127) s 

fenotypem CD4+CD45+CD25+ CD127dimFoxp3+. Toto zjištění značně usnadní značení 

v rutinní klinické praxi. 

Během své práce se Helena Kopřivová seznámila s prací s odbornou literaturou, získané 

výsledky dokázala kvalitně interpretovat a konfrontovat s publikovanými poznatky. 

   Autorka splnila všechny požadavky nezbytné pro vypracování diplomové práce, zvládla řadu 

technik a získané výsledky kvalitně zpracovala a interpretovala, proto doporučuji přijetí její 

diplomové práce k obhajobě a její kladné ohodnocení. 
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