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i  Hledání  ideálního  biomarkeru Alzheimerovy demence

EE  Práce je  iiterární  rešerší ve smysiu  zveřejněných
navíc i vlastní výsledkyPráce obsahuje

požadavků  (pravidel).

Cíle práce (předmět rešerše,  pracovní hypotéza...)

Cílem  práce  bylo  provést literární  rešerši   na téma  biomarkerů Alzheimerovy choroby  (AD)

Dále  si  práce  si  klade tyto  konkrétní experimentální  úkoly:
1 )  V CSF  nedementních  nepsychiatrických  kontrolních  osob změřit hladiny
mitochondriálního  enzymu  HSD-10.
2)  Porovnat tyto  hladiny  s  hladinami  naměřenými  v  CSF  lidi'  s AD  a  roztroušenou
sklerózou
3)  Odhadnout,  zda  by se  měření  hladin  enzymu  dalo v  budoucnosti  využít jako
biomarker AD

i  struktura  (členění)  práce
!   Práce se skládá z těchto Částí:  abstrakt česky,  abstrakt anglicky,  použité zkratky,  úvod,  literární  přehled,

:,,:ev:ígá:,tmper=:a::{ečdáys{,,tgraákr:,Íárřšššr::::veóř%žžtýc#:::réá,oap:Čettuog,Tkas,trvaýns,:€áL,g:sskaužseeriyz:šŠ:h:ytoho
požadované Části

u v práci správně citovány?

|Použil(a)autor(ka)vrešerširelevantníúdajezliterárníchzdrojů?
|  Autorka  prokázala  schopnost studia odborné  literatury, jak České tak zahraniční

Jsou  použité literární zdroje dostatečné a jso

Tvrzení  typu  Existuje  hypotéza .... nebo   Existuje  studie,  která  uvádí       .  by  bylo  vhodné  dokládat

pÚvodní  citací

Věty  typu  Dnes  se  spekuluje  ...  (Hořejší  J,1998;  Koukolík  a  Jirák,1998)  by  bylo  vhodnější  doiozit
novější  citací

(nadstandardně)  i vlastní výsledky jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány,  zhodnoceny a diskutovány?

Výsledky jsou  odpovídajícím  způsobem  získány,  zpracovány  i  diskutovány
Pro  studii  by  bylo vhodné zvážit použití  kontrolní skupiny stejného věku.  Vzhledem  k tomu,  Že  se

jeclná o bakalářskou  práci,  Že si autorka zřejmě  problém  uvědomuje a snaží  se ho analyzovat a Že
předpokládám,  že získání vzorků  může ovlivnit jen  velmi  omezeně,  považuji tuto  připomínky za  spi'še
nepodstatnou.

Pokud  práce obsahuje

Formální  úroveň  práce (obrazová dokumentace, grafika,text, jazyková  úroveň):

Práce je  bez gramatických  chyb,  ale  některé věty jsou zvláštně  nebo  nedbale formulované  nebo
špatně  srozumitelné,  například..

o  nalezeno místo  181.  aminokyseliny  jako  místo zvýšené  koncentrace  pTaLil 81  u
méli  klinickou  diagnózus AD, Jež

V jedné  stLidii  byl

skupi_pyĚa29j9Pft neurochemicky



CSF.
Biomarker by měl  být spolehlivý,  opakovatelný,  neinvazivní, jednoduchý a  levný. . .  str.18

Tyto proteiny se také angažuji v růstu  neuronu . . .str.  16

Jako fosforylační činidlo se u Tau  molekul uvádějí některé  kinázy .... str   17

Zdá  se tedy,  že  pTau  proteiny  účinkují  při odlišování  určitých typů  demence  nevýznamně

různě . . .str.18

. . .byly destičky  méřeny  při  450  nm  (Multiskan  Ex,  Thermo).  ..str.  23

.   .propuk  nemoci...str.18

. .kolatni  nemoci . . .str.  27.,  28.

. .  .který  post  moriem  diagnostikoval . . .:  zhoršování  kognitivních  schopností,  Iožiskové  příznaky,
halLicinace,  bludy a ztráta  psychosociální soběstačnosti za života  pacientky,  po pitvě  pak  . . .str  9

Pro  lepší  srozumitelnost textu  by vhodné  dodržovat jednotnou  terminologii:  senilní  plaky  vs.
extraneuronální  nánosy AP  vs.  neuronální  plaky,  neuronální  klubka  vs.  neurofibrilární  shluky vs.

)  „uzlíčky"  nebo  na začátku  definovat,  že jsou  tyto termíny synonyma

1

Splněni cílů práce a celkové hodnoceni:

Autorka  úspěšně  provedla  rešerši  na téma  na téma  biomarkerů Alzheimerovy choroby.  Práce
obsahovala  i  experimentální výsledky,  coŽ je  pro  bakalářskou  práci  nadstandardní.  Více  pozornosti  by
měla  věnovat  přesnosti  formulací  a vhodnosti  pouŽívaných  termínů.
Doporučuji  práci  k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

Pokud  autorka  udává,  že se spekuluje o virových faktorech vzniku onemocnění,  neměla  by v zápětí
konstatovat,  Že choroba  není  nakažlivá  (Čímž  netvrdím,  že je).

1

!  V  práci  by  bylo vhodné  definovat  pouŽívané termíny senzitivita  a  specifita  biomarkeru

Z jakých  důvodů  byla jako  kontrolní skupina zvolena skupina s výrazně  nižším  věkem?

Ve studii  byla  pozorována  korelace  množství  HSD-10 s věkem  u  pacientů  s AD.  Sledovali jste, jestli je
za tuto závislost odpovědný přímo věk nebo míra  rozvoje onemocnění (související  s věkem)?

Autorka  udává,  Že familiárni' forma onemocnění  představuje  1-5  °/o   případů  AD,  a  sporadická  80  %
Jak .ie  to  u  zbylých  15-19  °/o?

Neni'  možné Že glykogenová  syntáza  kináza  3  (str.17  )  se správně  nazývá glykogensynthasakinasa-
3?

V poslední  době  se objevují studie zabývající  se zobrazováním  ukládaného amyloidu  pomocí  PET.
V práci jsem  nezaznamenala Žádnou zmínku  o tomto přístupu.  Jaké jsou současné  možnosti
diagnostiky Alzheimerovy choroby  pomocí  PET? A dále:  Vjakém  rozsahu jsou  v  klinické  praxi  pro
diagnózu  Alzheimerovy choroby   používány  metody  magnetické  rezonance?L

nebude součástí zveřejněnýchNávrh  hodnocení  školitele nebo oponenta  (známka
informací)

E výborně
Podpis  školitele/opon
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