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Oponentský posudek na disertační práci M. Šímy: „ Genotype influence on development of 

infections caused by Trypanosomatidae in mouse“ 

 

Matyáš Šíma se ve své dizertační práci věnuje studiu vlivu genotypu na infekci vyvolanou 

parazitickými prvoky rodu Trypanosoma a Leishmania s využitím modelu rekombinantních 

kongenních kmenů.  

V úvodní části je vysvětleno využití metodiky mapování lokusů kvantitativních vlastností (QTL), 

myší modely vhodné pro mapování QTL se zaměřením na model rekombinantních kongenních 

kmenů, který byl využit v experimentální části práce. Dále jsou zde shrnuty základní informace o 

dvou rodech čeledi Trypanosomatidae - Trypanosoma a Leishmania a infekčních onemocněních, 

které tito parazitičtí prvoci vyvolávají.  

Formální úroveň úvodní části je kvalitní, grafickou i jazykovou úroveň práce hodnotím kladně. 

Cíle práce jsou definovány jednoznačně. Shrnutí všech cílů je součástí 3 publikací 

v impaktovaných časopisech. V první z nich (PLoS Neglected Tropical Diseases, IF2011=4.716) je 

Matyáš Šíma první autor. Tato publikace shrnuje vytvoření modelu vhodného pro studium lokusů 

kontrolujících rezistenci k infekci Trypanosoma brucei brucei. Byly mapovány 4 nové lokusy (Tbbr1-

4) na chromozomech 3, 7, 12 a 19.  

V dalších dvou publikacích je Matyáš Šíma spoluautorem (PLoS Neglected Tropical Diseases 

IF2013=4.489 a Biology of Sex Differences IF2016=3.635). V těchto pracích byly mapovány lokusy 

kontrolující odpověď na infekci Leishmania tropica (Ltr1-8) a infiltraci eosinofilů po infekci 

Leishmania major (Lmr14, Lmr15, Lmr25 a Lmr26). V segmentech pokrývajících tyto lokusy se 

nalézá řada genů, u kterých již byl popsán vliv na studované infekční procesy, vzhledem k velikosti 

mapovaných segmentů však zde mohou být lokalizovány také geny, u kterých spojitost s imunitní 

odpovědí na infekční prvoky nebyla dosud popsána. 

Autor shrnuje přístupy k jednotlivým studiím a uvádí získané výsledky, v této části dizertační 

práce bych nicméně uvítala také uvedení podílu práce autora na jednotlivých publikacích. 

 



 

 

Dále je součástí dizertační práce publikovaná technická zpráva (Protocol Exchange, bez IF) ve 

které je M. Šíma první autor a která shrnuje metody genotypizace krátkých tandemových 

opakování (STRs) a jeden patent „Pharmaceutical composition comprising diphenyleneiodonium 

for treating diseases caused by the parasites belonging to the family Trypanosomatidae. Patent 

no. 305247. WO2015039638-A1; CZ201300729-A3“ ve kterém je M. Šíma součástí 

navrhovatelského týmu. 

Použitá literatura zahrnuje 217 citací, které jsou ve správném formátu. 

  

K práci mám následující dotazy: 

1) Jak se na metodách QTL mapování projeví celogenomová sekvenace myšího genomu? 

2) Autor v jednotlivých publikacích prokázal vliv pohlaví na genetické kontrole odpovědi na 

parazitické prvoky. Je prokázán vliv pohlaví na infekci těmito parazity u lidí? 

3) Jaká je specifita kontroly infekce parazity na genetické úrovni? Budou lokusy kontrolující 

odpověď organizmu na infekci stejné v rámci rodu, případně čeledi?  

 

Posuzovaná práce je kvalitní, splňuje všechny požadavky na disertační práci, a proto doporučuji 

její přijetí a po úspěšné obhajobě získání titulu Ph.D. 

 

V Praze  9.5.2018                                        

 

 

    RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 

     Katedra buněčné biologie, Přf UK 

 

 

 

 


