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Bc. Barbora FALTUSOVÁ: Laboratorní metody v diagnostice patogenních
leptospir

V

pŤedloženédiplomové se sfudentka

Bc. Barbora Fďfusová zabyvala laboratorní

diagnostikou patogenních leptospir. ZaměÍita se pŤedevšímna porovnarrí dvou sérologickfch
metod: metody

ELISA

a Mikroaglutina ce-Iyza

(MAL).

Diplomantka celkem vyšetŤila metodou ELISA 450 krevních sér ze sérovébanky

aČn

na pfftomnost protilátek proti leptospirrám náležejícíchdo tŤídy IgM a IgG. Dále bylo
testováno 7| krevních sér pochazqícíchod vojiílď, kteŤí se v nedávné době vrátili ze
zahraničníchmisí.

Ke konfirmačnímu vyšetŤenímetodou MAL bylo vybrráno 103 krevních sér ze sérové
banky

aČna|9

krevních sér od vojákri, k'teŤí se nedávno wátili z mise. Tato lrrevní séra byla

vybrána na zěkladě vysolych koncentrací protilátek IgM a IgG prokénan;ich metodou ELISA.

Diplomová práce

je

zptacována na 63 striánkách, obsahuje 16 tabulek a

4

obrázky,

vpŤíloze nacházíme 6 barevn;ich fotografií. Po formální strance obsahuie diplomová práce
všechny pŤedepsané ěasti.

V

teoretické ěásti se sfudentka mimo

jiné zabyvá taxonomií leptospir,

epidemiologií, patogenezí, klinickou manifestací, laboratorní diagnostikou

historií,

či léčbou

leptospirÓzy. Tato část obsahuje velké množsfuícennych poznatkri, avšak pff1ežitostně se
pouŽité informace opakuj i av někte4fch pfipadech jsou nepŤehledně poskládríny pŤes sebe.
Získané.qisledky jsou stručně okomentoviíny a Zpracovány do 13 tabulek, které činí
zpracovaná data pŤehledn1imi.

Kapitoly diskuze a závěr jsou v práci sloučeny. Dosažené vysledky jsou porovnány

s

dostupn;imi litenárními zdroji. Autorka se zde také zablvá faktory, které mohly ovlirmit
získané qisledky. .Literatura je ažnapát chyb citována dle platné normy ČsN ISo 690.

Po strrínce obsahové i formiílníodpovídá pŤedložená diplomová práce stanoveqim
cílrim, obsahuje také mínimum pravopisn ch chyb. Stylistické prostŤedky nebyly v někter;fch
pffpadech použity vhodně a souvětí prisobí po striánce jazykové kostrbatě.

K diplomové praci mám nasledujícípŤipomínky:

. je

otázkou, zda je vhodné označováníjednotliqich citací ěíslem uvedenym

v závorce, uvedená skutečnost mriže znamenat problémy s odkazy na autory v

části diskuze, na druhou stranu v Českérepublice
v

je

obecně považoviíno

mikrobiologic\ich publikacích číslovárríza vhodnějši

- viz.

Normy

Ministerstva zdravotnictví, Univerzita Karlova, časopis Klinická mikrobiologie
a

infekčnílékďství apod., tak'že nelze ani čísloviíní
povaŽovat za chybu

: ff:1Jij-;í:IT*:ffiil*4

i

autoŤi používaj

Íiznézpusoby

označoviíníséroskupin, sérovarťrči kmenrl leptospir, systém označováníby
v diplomové práci měl byt jednotnf (kurzív4 velká písmena apod.): viz. napŤ.

str. 14 (sérovat Lai), str. I7. (sérovar Icterohaemorrhagiae), str.29 (sérovar
i c t er o

hae morr hagi

ae) apod.

na str. 36 v kapitole 3.t.2 PotŤebné laboratorní vybavení a pomricky chybí
uvedení absorbenfu rer,lmatoidního faktoru 0ako chemikálie)

v

části diskuze bych očekávala, že dosaženévysledky budou porovnány

s

větším mnoŽstvím odborné literaturv
PŤi obhajobě by dipIomantka mohla zodpovědět následují dotazy:

.

Proč byl k testování IgM a IgG použit diagnosticky kit sERIoN ELISA
classic IgM/IgG od německé Íirmy Virion/Serion?
Žáďná

o

v

Českérepublice

firma neexistuj e?

Jaky máte názor na využitítoho kitu k rutinní diagnostice patogenních
leptospir v běžnéklinické praxi?

o

Myslíte si, že reakce o nízkémtitru se sérovarem L. sorex-jalna v metodě

MAL mohou bft zprisobeny iz|<Íttenfmi reakcemi s jinfmi sérovary ?
Souhrnně Ize konstatovat,

že stanovené cíle diplomové práce byly

splněny,

diplomantka zry|ád|azadané téma po stránce teoretické i praktické. I pŤes uvedené pŤipomínky

doporučuji pŤedloŽenou diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji známkou VÝnoRNEm.

V Hradci Králové dne 20.5.20t0

PharmDr. Barbora
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