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Diplomová práce byla vypracována v Laboratoři přirozené buněčné imunity Sektoru
imunologie a gnotobiologie MBU AV CR, kde se mimo jiné řeší problematika
imunoregulačních vlastností nutričních složek. Cílem práce bylo popsat imunomodulační vliv
perorálně podávaného B-glukanu (laminarinu) na dosud méně studované imunitní parametry _

zejména aktivitu lymfocýů a NK buněk' Prebiotika, mezi néŽ B-glukany patří, se v současné
době dostávají do popředí zájmu na experimentální i klinické urovni. Bylo prokázáno nejen
jejich pozitivní působení na aktivitu střevní mikroflóry ale í ochranné účinky brínicí vzniku
diabetu druhého typu. Imunomodulačním vlastnostem glukanů však bylo doposud věnováno
relativně málo studií. J. Richter proto zvoliljako experimentální model myši kmene Balb/c
v imunizovaných a neimunizovaných skupinách. Laminarin byl podávarr formou
dlouhodobého pitného proglamu (28 dnů), kteý byl zvolen jako nejvhodnější model pro

pouŽití B-glukanů jako nutričních suplementů (potraviny pro zvláštnj účely).
Diplomová práce J. Richtera přinesla několik významných zjištění. Především nebyla

ovlivněna hmotnost suplementovaných zvíÍat. Lze předpokládat, že laminarin nemá vliv na
vstřebávání jíných složek nutrice, zejména vysokoenergetických tuků a cukrů. Relativní
zastoupení T buněčné supopulace a NK buněk (ati jejich cýotoxického projew) nebylo
rovněž ovlivněno. Zanejvýznamnější je možno považovat zjištění, že se signifikantně snižuje
relativní zastoupení B buněčné populace ve slezině, ale zvyšují se absolutní počet buněk
tvořících protilátky. Autor velmi vhodně porovnal týo výsledky s relativním zastoupením
apoptotic\ých imunocýů ve slezině: u imunizovaných zvitat došlo k signiÍikantnímu zrn.išení
relativního zastoupení časně apoptotic(ých B lymfocýtt. Ztoho lze nepřímo usuzovat, že
laminarin usměňuje B prekurzoql stimulované antigenem do terminální funkční diferenciace
buňky tvořící protilátky, která následně hyne apoptotickou smrtí. Tuto část studie je třeba
pokládat za původní, podobné vysledky nebyly v odbomé literatuře dosud uveřejněny.
(Autorovy výsledky byly použity pro publikaci v časopise ,,Journal of Immunotherapý.).

Po formální stránce je diplomová práce členěna klasicky. Literirni úvod přehledně
shrnuje důležité poznatky týkajicí se B-glukanů jako prebiotik, B-glukanoqých receptorů,
jednotliqých sledovaných buněčných subpopulací a apoptózy. Rozsah literámího úvodu je
vzhledem k celkové délce diplomové práce přiměřený, což mu přidává na přehlednosti.
Metodická a experimentá|ní část je logicky členěna, bez formálrrích nedostatků. V diskusi
autor uvádí do souvislostí jednotlivá zjišténi, vyvozuje závéry a naznačuje možný směr
dalšího 'qýzkumu. GraÍická úprava dodává práci na přehlednosti a dokazuje jakou pečlivost
věnoval autor její formální stránce.

J. Richter prokéna|, že je schopen přistupovatkzadanému tématu samostatně, vhodně
nawhnout schéma experimentů a komplexně zpracovat množství získaných údajů i literárních
zdrojů (v práci je pouŽito přes 150 literárních pramenů). Rovněž zvládnu| řadu laboratomích
metod včetně vícestupňového značeni pro prutokovou cýometrii i počítačového zpracovÍní a
statistické evaluace dat. Nejdůležitější je, že práce přináší řadu originálních poznatků a z nich
vypl;ývajících námětů pro další vpkum imunomodulačních účinků riznýchprebiotik.

J. Richter touto prací prokÍnal, že má optimální předpoklady pro svůj další vědecký rust.
Doporučuji proto kladné přijetí jeho diplomové práce.
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