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Název práce :
Mo]ekulárně cyto=enetická diagnostika Eonozomových aberací v mozaikách
Struktura (č]eněni) práce, odi)ovídá požadovanému? ANQ   PH=
Rozsah práce (počet stran): //2
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,      ANO    ĎE
Je uveden seznam zkratek?         ANO    PH±

Diplomová práce je  členěna klasickým  způsobem,  odpovídaýícím požadavkům Katedry
genetiky a mikrobiologie PřF UK.
Cíle práce

Cíle práce jsou součástí stručného, jed]?ostránkoNého (a velmi pěkně fomulovcmého, tj.
napsanóiho be; nadbytečných"vycpávek") Úvodu do problematiky. Zahrnují:
1.   popis problematiky gonosomových mozaik u člověka;
2.   srovnání  výsledků  analýzy  gonosomcNých  mozaik  získaných  pomocí  metody  FISH  a

základního cytogenetického rozboru chromosomů;
3.   kritické zhodonocení ďagnostických možností a omezení komerčně dodávaných sond pro

FISH při analýze gcmosomových mozajk;
4.   uvedení kazuistik pacientů s neobvyklými či méně častými gonosomovými abnormalitami,

nalezenými ve studovaném souboru jedínců.
Pouze u čtvrtého z cílů lze trochu pochybovai, že byl takto stcmoven již na počátku práce -
předpokládám,  že  autorka  nemohla  s  jistotou  očekávat,  že  se  jí  oprc[vdu  podaří  nalézt
neobvyklé případy gomosomoých mozajk aú. abnormalit, které by rpohla prezentoy!g±
Literární přeh]ed :

Odpovídátématu?    A±IQ   ĎHŠ
Je napsán srozumitelně?   A2![Q  PE
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    PH±
Jsou použité literámí zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   DH=

Literární  přehled  na  22  stranách  textu  je  členěn  na  tři  části:  první  z  nich  stničně
představuje  pohlcwní  chromosomy  (pciuze  u  člověka),  druhá je věnována  chromosomoým
mozaikám  (se  zvláštním  zaměřením na mozctiky  gonosomoNé  a  způsoby jejich vyšetření)  a
třetí   popisuýe   mezinárodně   platnou   nomenklaíuru   použíwmou   pro   zápis   mozaik   a
gonosomoých aberací. Zaiímco u této třetí části není co vytknout - naopak se mi velmi lťbila
a  autorce   se  v  ní  podařilo  srozumitelně   a  čtivě  představit  tuto  poněkud  nezáživnou
problematiku,  s předchozími  dwěma částmi nejsem  zcela spoko.jena,  byť jsou rovněž psány
čtivě   a   maýí   logickou   st].ukturu.   Domníyám   se   totiž,   že   problematika   pohlcwních
chromosomů, syndromů spo.jených s je.jich aberacemi a chromosomových mozaik obecně by
si zaslotužila podrobnější zpracování. Údaje uváděné v textu jsou sice vesměs v pořádku, ale
o popisovaných záležitostech se toho dnes ví mnohem více (očekávala bych např. podrobně.jší
údaje  o  struktuře  chromoscimu Y, případně i X;  o inaktivaci X chromosomu na buněčné  i
molekulární  úro:vri  je  také  známo  daleko  více,  než  aiitc}rka  uvádí.  Chápu,  že  to  není
problemaiika přj]ps± souyisející se zaiiněření,m práce, ale když už je wedena, očekávala bych,
že jí bude věnováno více pozomosti).

K literárnímu přehledu mám několik následujících otázek a připomínek:
1.   na str.  13 v uváděném příkladu detekce  trcmslokace  chromosomu Y na chromosom  13



pomocí FISH -je běžné, že se při analýze takové translokace nepoužíyá sonda specifická
pro   Y   chromosom,   ale   „obecnější"    sonda   pro   krátká   raménka   akrocentrických
chromosomů ?

2.   na str.  15 není vhodná .f íomulace  „recesi:vní zz]gg]± se u žen většinou nepro.jeví, neboť je
kompenzován  dominantní  aleloíu  na druhém  chromosomu  X"  - neproýeví  se  recesí:vn[Í
g|Í2]É± rikoli znak (a nemělo by se zapomenout na genetické mozajky, kdy se i recesivní
alela projeví alespoň v některých částech těla) ;

3.   je  poněkud disku[tabilní,  zda  důvodem  inaktivace  chromosomu  X u  scwců je  skuiečně
wrovnání exprese  genů u obou pohlaví (ne všechny geroi jsou inaktivovány, inaktivace
jedncJtlivých genů nemusí být 100% ...) (str.  15)

4.   inaktivovaný chromosom X není stabilizován pouze metylací cytosinových nukleotidů (_str.
16), roli zde velmi prcwděpodobně hra.jí de-či hypoacetylace  histonů, je.jich speci.fické
methylace  čj  inkorporace  specifických  histonových  variant  (tyto  procesy  jsmÁ  zřejmě
vzá.jemně zastupitelné) ;

5.   jsou mozajkoNé karyotypy známy (v případě pohlavních chromosomů) pmze _u p?cientů s
Turnerovým či K:line.f;elterovým syndromem či s pomchami vývo.je geritálu ? Jak je tom
např.   u   yndromů   trisomie   X  chromosomu   (47,XXX),   47,XXY   či   u  různých   typů
pohlcwního zvraiu ?

6. -co je  mámo o souvislosti pravého hermaftoditismu  s dup  22q ?  u jedjnců  s konstifucí
46,XY  ?  (v  učebricích  lidské  genetiky  uváděno jako jedna  z  důležitých  příčin  tohoto
fenotypu);

7.   na str. 27 u kritérií pro detekci mozajk pomocí FISH by bylo vhodmé konkrétně wést, jak
jsou požadavky pro hodnocení přísnější (zřejmě  by  sem patřila podkapitola  5.4_., Ťerá
naopak v Diskusi,  kde je uvedena, není přťliš nezbytná.  I jiné  části  Diskuse,  tý_kf!jí_cí se
limitace metody FISH, by možná bylo vhodnější zařaďt spíše do Literárního přehledu) .,

8.   co přesně znamená „rozštěpení`` (splitting) fluorescenčních signálů ?
9.   v některých případech u uváděných konkrétních údaýů chybí citace prací, z richž byly

tyto úda.je převzav (např. u chorob vázaných na chromosom X, u popisu FISH metody i
kritérií pro jejich hodnocení)
I přes uvedené připomínky k tétci části práce lze konstaícívat, že jako zdkladní literámí

svému účelu slouží.d_o_problematikypřehled
Materiá] a metody:

Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      AĚlQ    H
TLdlk "fstod t}y+o poMžkkoR A]'ialýza FISH,  zpracování perifierní krve a plodové vody pro

potřeby cytogenetické analýzy (??? ) , statistjcká analýza
Jsou metody srozumitelně popsány?    AEIQ    PE

Metoďckou část tvoří  14 stran včetně několika tabulek a obrázků.  Byť je počet metod
použiých v práci  poměrně  malý,  nijak to nesnižuje její kvalitu - je  to  dáno  stuqovan_ou
problemaiikou a žádné  další metodické  přístupy nebyly i"tné. Metody i  studovaťtý  s_oub?r-pacientů (dostaíečně velký i růmorodý) jsou popsány srozumitelně a v dostaíečnéry det_ail_u:

aby se z této částí práce mohlo vycházet i v dalších experimemech. Mpžná by však měly být
pÓpsány  i  metody  použité  pro  klasickou  cytogenetickou  analýzu_ (i _l:dy_ž ji  pa:trně  ať.tTŤ.-nóprováděla scma a získala příslušné údaýe z jiných zdrojů, pře@o_kl4qáT, že Pt.o z.áklaqmí

n;etody  jsou  ve  většině  cytogenetických  labcffaioří  stejné  ?).  Několik  drobných  dotazů  a
připomínek:
1.   možná by již v Tab.  3.1. u všech pacientů neškoďlo wést, zda u rich lfyly vyšetřor_ány.

buňb/ periferní krve  či vzorky jiných  tkání - byť je  to posléze  uvedeno ve výsledkové
části;

icirin (strr42.    lithiumhe není uveden v seznamu chemikálií;



3.   pokudjsou u cenírifugace wedeny otáčky
4.   j?ké o.t.áč.P Py_ly použity při opakované centrif ugaci při zpracoNání buněk pl-ádové vody

(str. 41 dole) ?
5.   j?kí je složení hybridjzačního puftu při a:nalýze FISH (str.  42) ?
6.   kolik  buněk,  resp.  inierfiázických  jader,  bylo  metodou  FISH  hodnoceno  u  každého

pqcie.nía ?  (opě! je posléze uvedeno v tabu[kách ve výsledkové části, ale možná by bylo
vhodnější zc[řadit i do Tab.  3.1.) ;

7.  u statistického 'amu SPSS b měla b

(1000 rpm -str. 41), je nutné uwést typ rotcíru,

uvedena bližší rma, země).
Experimentální část:

Je vysvětlen cíl experimentů?   AĚ[Q    ĎE
Je dokumentace výsledků dostačující?     A±|Q      PE  -v čemjsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?

A}©   ĎH= -co chybí, v čemje nedostačující?

Kapitfla  Výsledky  (44  strc[n  včetně  tabulek  a  obrázků)  popisuýe  jednotlivé  případy
vyšetření gonosomových mozaik pomocí metody FISH  a sm;ináwá je  s výsledky klasického
cytogenetického vyšetření. Je rozčleněna podle jednotlivých skupin fenotypcivých projevů. K
této části nemám mnoho připomínek, je zpracoNána pečlivě a poměrně čtivě. Není mi však
zcel_a jasné kritérium, poďle kterého se autorka rozhodovala zařadlt či nezařaďt slomí popis
nálezů u jednotlivých pacieniů do textové části (proč např. u mozaik zahi.n:ujících cmomosom
Y  nejsou  slovně  popsány nálezy  u  paciemů  č.10  či  11,  nebo u neprokázaných mozaik v
případě  fůstových  poruch  byly  ve  slovním  popisu  opomimty  č.  39  a  44  ?  Proč  byly  u
p_acientek s poruchami reprodukce či růstu „vyzdwiženy" zroívm pacientky č.  18, 46 a 49 ?).
R_Jovpěž některý komeníáře ve výsleďkoNé části by podle mého názoru patřily spíše do části
Diskuse  (úvahy  o  příčinách  neprokázání  mozaik  pomocí  FISH,  o příčinách-rozdílů  mezi
výsleďky  získanými  klasicqhm  cytogenetickým  vyšetřením  a  metodou  FISH).  Některé  další
připomínky:
1.   str.  58_-_jako přířina hodmocení u pacientky č.  31 jsou v Tab.  3.1. wedeny jen poruchy

reprodukce , rikoli přímo spontámí potrat ;
2.    str.. 58 -_ jf :tliže u p_3cientky č.18 byl v jiné labciraioři zjištěn cytologicq} nález mozaiky

zahmující linji 47,XXX (viz text), proč není tento nález uveden v příslušné tabulce ?
3.   s`}r. .93 -p_odle ýdaúů zde wederých by v Tab.  3.1. v metodické části měl být u pacientky

č. 43 uweden jako popis extrémně_ malý vzrůst;
4.   možná ?y bylo vhodnější spojit kapitoly 4.2.2.3. a 4.2.2.4. dohromady -některé údaýe (u

pqcientp č.  55)  se  takío v tabulkách opakují, jiné, které jsou uvedeny v Tab.  4.1.-1.4.8
(ýs.leďky _FI_SH  cmalýzy u pacientky č.  54) by mohly být wedeny u stejné pacientky i v
Tab.  4.2.2.3.;

5.    str:  7_6 -poíet trizomických buněk 47,XXX u pacientky č.  62 je podle údajů v příslušné
taprlce pod kritickou hranicí 2 % a neměl by tedy být patmě označován jako průkazný
nález;

6.   v textu nejscM wedeny oďkazy na Tab. 4.2.2.1.A, 8. a 4.2.2.2.A, 8;
7.   str.  99  - Obr.  16 je vpodstaíě  zbytečný;  to,  co je  na něm  schematicky  znázorněno, je

uy?deno v  textu nebo v  Tab.  4.1.A a dostaiečnou fotogrqficko!u  dokumemaci poskytuje
Obr.  17-

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejdejen o konstatování vlastních výsledků?    A±[Q   ±E
Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    AĚ[Q   ĎH=
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?      A±[Q    PH±

Diskuse  ._j_S s52p±s_É:na na  10  stranách a autorka se v ní snaží p_orovnávc[t yý_sledky  získané



vlatními  e)q)erimenty  s  obdobrými

osobní názor, s nímž autorka nemusí

výsledky  popsanými  v  literatuře,
uyažcJvat   nfid.   výhoqfmj_  či   nao_pak   nevýhodami   použití   metody   F-ISH-pro   detek;ci
gTo.nos?m?výcp,  ť!.oz.aik.  Kromě_  toŤo,  že  některé  části  Diskuse  by  riožná  patiily  spíše  do
Liter.árftípopřehle.du:ana?pakněkt?réč45tivýsledkůbypatřilydoDiskus;(toj;onÁsemmůj

S59!!!3|gfit), nemám k této části co

stejně  jako  kriticky

Vgyg4Sbout.
Závěry (Souhrn) :
Jsouvýstižné?    AN0    NE

Ta.to čŤs.t práee  (1  stran_a) _by možná měla být více zaměřena na vlastní výsledky, které
aťntorŤ  získqlf  .(např.`  podropTější rozbor  neobvyklých nálezů  ?),  a  méně -na  oť;akoNání
důvoď,pp±yla práce pr_ováděna.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika,text, jazyková úroveň):

For]yá!ní a stylistická úrcNeň práce je velmi  dobrá, práce je psána dobrou  češtinou  s

TiriTálrím. .množs_rím_ anglicjsmů, výrazy z laboratorní hantýrky nejsou použíyány. V práci
je velmi Tčilo. překlepů, je vidŘt, že ji crutorka před defiritivním odevzdái;ím pečli;ě próčetla
a oTayila. Ari v seznamp citací na konci práce jsem nenalezla téměř žádně chyby,-všechny
práce jsou ocityvqrTy správným způsobem, v sezmm citací nechybí žádná, která je citcwária
v textu,_a peplatí ari opačný případ (pouze na str.  12 pa:trně nemá být Turleari et al., ale
pouze  T!_rle.?, na s.tr., .15.pem_á být Gartler  et al., ale  pouze Gartler,  a na str.  22  má být
naopak Quilter et al. (dmhý odstavec)).

?.f gr.rr!ialicŤé :ÍrŤce _toho rie_lze mnoho vytknout, snad jen opakovaný nesprá\mý způsoboq!ělor`ýnj symbo!u .% od_p_ředcftázející číslice  @ez mezery - riapř.  30ó% - iíšemé riouze v
případě, že se jedná o příylastek ~ tj. např. třicetiprocentní - zatímco s m;zerou -- 30 % -
p.íšen:e. v případě,  Že_s_e jed?á o _předmět či podmět -t.j. třicet procent).  To je však chyba,
knt„er.á.je v současpé době veln:i o|vykl_á, 5te!ně jako neoddělení čístice od wmŘolu pro sJupně
Celst.a ye.ze.ro? (romEž v_ prá?i běžné). Pokud autorka použíyá cmglicism;s „lokm: specif ická
sondq`_` , bylo by asi vhodnější spoýit pwní dyě slciva pomlčkou.

9br.a:ová dokumen_iace je dostačující, obrázky jsciu kvalitní a je m njch jasně vidět, comfúí.d3.P:ren.lovaf..  Zpracciyán! _tabulkové  části  je  také  pečlivé,  i  když  6y  byio  možná
vhodn,ě.j.ší ®_yť na ýkqr m_enší_velikosti písma) tabulky v expórimeníální části riácó orientovat
na Týš.k.u. .Lřg:np.k  ?b:ázf tůT_i  t?PulŤm_ js"  dostatečně  popisné.  Co -je  však poněkud
nepfehledné, je číslování tabulek -lépe by bylo pmJžít plymló-č{slování od-začáiku -do konce
p:á.ce., .ni.koli. ?p jedf totliyý:h  sub.kapjt_olách  (čtenář  se  v  použitém  číslování  - např.  Tab.
4.3.2..1..A : PŤ.e.orieníuje),  a v každém případě by měl týt použit  stejný  způsob -číslování
obrázků i tabulek.
Splnění cilů práce a celkové hodnocení:

F.íle. pr4c.e, .yedení_ v jej_ím _úvedu, byly beze zbytku splněny.  Předložená práce přinášíkvanlitn.í  výsle?.ky  podl.ožené_ vfií)dyými   experimeníy,   které   byly   zpracovár;y   adekvátním
půs:.beT. p.odle p_rcTi_d_e_l_ věde_cký práce. Zcela plňuje požadavky klďdené Kai;edrou genetiky
a mikrobiolo PřF UK na lomcivou \ráci a do oruču tudíž k obha
Otázlqr a připomínlgr oponenta:

Jsou weden
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí
Evýbomě  H velmi dobře
Podpis oponenta:

E dobře
zveřej něných infomací)

hověl(a)


