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Název práce: Genetická predispozice k diabetické nefropatii

Cfle práce
1.   Vyšetření genotypů pro angiotenzin konvertující enzym (ACE) a glukózo\ý

transporter 1 (GLUT1 )u středoevropské (česko-německé) populace pacientů
s diabetes mellitus 2.typu, a to s diabetickou nefropatií a bez diabetické nefropatie a u
kontrol.

2.   Porovnání těchto genotypů a vyhodnocení vlivu jednotlivých alel, genotypů na rozvoj
diabetické neuropatie u středoevropské (česko-německé) populace. Posouzení
možnosti zapojení těchto polymorfismů do prediktivní genetiky.

Struktura (č]eněni) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE
Rozsah práce (počet stran): 91
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO   NE
Je uveden seznam zkratek?         ANO    NE

Literární přehled :
Odpovídátématu?    ANO   NE
Je napsán srozumitelně?   ANO  NE
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámích zdrojů?   ANO    NE
Jsou použité literámí zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO i74 citací NE

Materiá] a metody:
Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE
Kolik metod bylo použito? 4 lab.metody -izolace DNA, PCR-AFLP, PCR-RFLP,

elektroforéza
3 statistiké metody

Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE

Bxperimentá]ní část:
Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE
Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  -v čemjsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?

ANO   NE -co chybí, v čemje nedostačující?

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE
Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?      ANO    NE



Závěry (Souhrn)
výstižné?    ANO   H

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace,
Práce je náležitě graficky zpracována a má výstižnou obrazovou dokumentaci.
Přítomny jsou drobné formální nedostatky a překlepy, např. v citacích Tomino et al.,
Vleming et al. a Wang et al. není uveden rok vydání, PKC -proteinkymáza C (seznam
zkratek), fibrinolitického (str. 20), angiotenzyn (str. 28), katalizované (str. 43).

grafika, text, j azyková úroveň) :

Splnění cilů práce a celkové hodnocení:
Výsledky odpovídají vytyčeným cílům. Byly vyšetřeny 2 polymorfismy (I/D genu ACE a
G/T genu GLUT1 ) u 363 jedinců a získaná data byla adekvátně statisticky zpracována.
Nebyla prokázána asociace mezi jednotlivými polymorfismy ani společným výskytem
určitým alel a rozvojem diabetické nefropatie. Studované polymorfismy tedy pravděpodobně
nebudou zahmuty v rámci prediktivní diagnostiky diabetické nefropatie u pacientů s diabetes
mellitus 2.typu.
Přes výše uvedené drobné připomínky k forinální stránce se jedná o velmi kvalitní vědeckou
práci.

Otáz]qr a připomínlqr oponenta:
1. Práce se zaměřuje na diabetickou nefropatii u diabetiků 2.typu. Opakovaně je v literámí
rešerši uváděno srovnání s DM 1.typu, charakterizován je ale jen DM 2.typu. Bylo by
vhodné krátce pojednat také o DM 1.typu.
2. Sledované skupiny nejsou srovnatelné věkem -skupina kontrolních jedinců má věkový
průměr 44 let, skupina diabetiků 71 let, doba trvání diabetuje 19 let. Můžeme si býtjisti, Že
do doby, kdy kontrolní jedinci dovrší věk srovnatelný s diabetiky, se u nich nerozvine
diabetes mellitus?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude

m výbomě   E velmi dobře Hdobře   H

součástí zveřej něných informací)
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