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Název prace:
Využití pokročilých DNA technik pro sledování patogenů významných pro onemocnění

parodontu.

Cíle práce
využít kvantitativní PCR pro kvantifikaci druhů Porpbromo72ďs gJ.#gJ.veJc§J.§ c7 rc}#ere//cr/o7i§);/%G#sj.s
v klinických vzorcích a zjistit případnou odpověď těchto druhů na používané antibakteriální
preparáty.

Struktura (č]eněn]) práce, odpovídá požadovanému? ANQ   NE
Rozsah práce (počet stran): 90
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     AEQ    NE
Je uveden seznam zkratek?         ANO    NE

Literární přehled:
Odpovídátématu?    AD[Q   NE
Je napsán srozumitelně?   AHQ  NE
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literámích zdrojů?   AEQ    NE
Jsou použité literámí zdroje dostatečné ajsou v práci správně citovány? ANQ   NE

Poznámka: autorka se mohla v závěru úvodu rozepsat o tom nejzajímavěj ším -jak byla
dosud PCR a RT-PCR použita u sledování infekcí parodontu. Uvedené práce jsou jen
citovány.

Materiál a metody:
Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANQ    NE
Kolik metod bylo použito?

Těžko kvantifikovat počet metod , jde o přípravné práce -přípravu vzorků pro RT-PCR a její
provedení.

Jsou metody srozumitelně popsány?    AHQ    NE
U metod by mělo být jednoznačně řečeno, které z nich prováděla autorka osobně a které byly
prováděnyněkýmjinýmnavús.

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů?   ANQ    NE
Je dokumentace výsledků dostačující?     ANQ      NE  -v čemjsou nedostatky?
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?

ANO   i    NE.-co chybí, v čemje nedostačující?
Poznámky: Jako u většiny studií v lékařské mikrobiologii trpí práce malými počty

stanovení pro jednotlivé srovnávané případy výskytu dvou druhů sledovaných bakterií.
Jednotlivé stanovení bakterie P. gingivalis  u jednotlivých pacientů (např. odběr: jaro,
sliznice, ve skupině pacientů léčených později Chlorhexamedem, počet pacientů = 7) dalo



hodnoty s velkým rozpětím, které měly nenomální rozložení, většinou vychýlené k vyšším
hodnotám. Nejsem statistik, ale možná by časové průběhy jednotlivých pacientů (celkem 5
časových odběrů u 7 pacientů) lépe ukázaly, jaký je např. převažující trend  po podání léčiva,
stačil by trend u nemocných zubů. Krabicové graĎJ totiž nemohou ukázat, zda jsou nebo
nejsou ve vzorku „Špatně odpovídající" pacienti -grafy by měly větší výpovědní hodnotu.
Je ovšem otázka, co bylo vlastním cílem práce -uŽ založením pokusů bylo jasné, Že půjde
spíše o použitelnost a reprodukovatelnost RT-PCR a srovnání s klasickou PCR než o
odpověď na komplikovanější otázky jako je účinek léčiva atd. , kde by bylo nutné sledovat
větší vzorek pacientů.
Nejpodstatnější výhrada je tato: V experimentální části mi chybí popis výsledků. Výsledky
prostě nejsou nijak komentovány, jsou pouze ukázány graĎ. Myslím si, Že i tzv. banální
výsledky by měly být komentovány ve stylu : „toto považuji za růst, tady ke změnám
nedošlo", třeba i s malinkým závěrem -jde přece jen o 28 graff s velkými statistickými
odchylkami, je tam spousta zajímavých dat. Má to ještě jeden důležitější důvod -diskuse uŽ
z podstaty nemusí obsahovat kompletní komentář dosažených výsledků, a tak se může stát,
že některý výsledek, který může být zajímavý, spadne pod stůl. Oponent pak, pokud si nedá
práci s mravenčím probíráním všech dosažených dat, která je ovšem výsadou autora, ,
nezjistí, Že třeba některý zajímavý výsledek diskutován není. V diskuzi se uŽ také autorka
někdy odvolává, někdy neodvolává na jednotlivé grafy, coŽ komplikuje kontrolu, zda
vyhodnocuj e správně.

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANQ   NE
Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    4EQ   NE
Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?      ANO    NE

Závěry (Souhrn) :
Jsouvýstižné?    AE[Q    NE
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce obsahuje malé množství překlepů a obvyklou hladinu stylistických neobratností a
nepřesností. Ty jsem s autorkou probral podrobně. Uvádím pro ilustraci :
15 : trypsin-like proteáza
17:  . . .mikroorganizmy si nesou virulentní faktory endogenního i exogenního původu. . .
30: nejsou vysvětleny veličiny u Obr. 2.4, není legenda k ředění
31 : end-point detekce - nevysvětlena
3 1 : „primer dimery"
32: je nesrozumitelně uveden princip FRET a zhášení fluorescence ve vztahu k sondám
v RT-PCR
34: v exponentu se setkávají vedle sebe dvě delty, cožje určitě chyba, nejsou plně vysvětleny
veličiny, směmice je označována jako „stmost"
3 5 : nesrozumitelný odstavec ve středu stránky
46: z kolonky je DNA „vymývána nízkou iontovou silou" -ale čím?
47: štípaná DNA
48 : chybí infomace o elektroporátoru
48 : Přečištění PCR reakce = produktů reakce
51 : nejsou vysvětleny veličiny ve vzorci
53 : co byla negativní kontrola pro specifitu primerů -Obr. 4.1
55: coje v Obr. 4.2 označeno j ako „unknown"?



58: pod grafem jsou uvedena v tabulce data ke grafii (zbytečně), nejsou ale uvedeny pojmy
„před", „14 dní", atd.
59: ve srovnatelných grafech by byl lepší srovnatelný fomát osy y, grafy jsou na různých
stranách a s různými měřítky ypsilonové osy

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Většina cílů byla splněna, některé cíle nebylo možno splnit z důvodu malého počtu vzorků,
někdy se vzepřela sama Příroda - např. tehdy, pokud terapie neměla očekávaný efekt - tehdy
bylo možno jen spekulovat, proč tomu tak je.
Ce]kově přes uvedené výhrady práce rozhodně splňuje podmínlqr pro to, aby byla
uznána jako práce diplomová.

Otázky a připomínlqr oponenta:

Str. 77: tvrdíte trochu nepřesně (na základě výsledků), že P. gingivalis a T. forsythensis se
mohou běžně vyskytovat i u zdravých jedinců a že se může jednat o „méně virulentní druhy"
Máte tím na mysli, Že je k vyvolání choroby nutná vysoká infekční dávka, nebo snad že mají
chabé fáktory virulence?
Str. 78: co znamená věta: „V souladu s předpokladem bylo zastoupení P. gingivalis .....
v nemocných zubech pacientů vyšší (1,2-98,3 x, srovnány mediány)" -jak byly konkrétně
srovnávány mediány?
Str. 78: „zastoupení obou patogenů vykazovalo stejný trend" -zastoupení spolu korelovala -
jde o korelaci v celkovém vzorku nebo u jednotlivých pacientů? ®ro druhou možnost
neprezentuj ete data).
Str. 78:  .... "po aplikaci přípravku Chlorhexamed zastupení obou patogenů do 14 dnů
stouplo" -co srovnáváte? Medián? Se směrodatností je tady samozřejmě při takovém
rozptylu hodnot problém. Zároveň udáváte zastavení progrese onemocnění. Tady se při
vysvětlování tohoto jevu musíte pouštět na tenký led, protože by studii lépe vyhovovalo,
kdyby dané druhy měly s onemocněním co dělat a zároveň by měl být prokázán účinek
CHX. Komentujte ....
-v práci jste našla potřebnou korelaci mezi  onemocněním a sledovanými patogeny, ne ale
mezi terapií onemocnění a sledovanými patogeny. Co vidíte jako nejnadějněj ší přístup do
budoucna?

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřej něných infomací)

velmi dobře   E dobře   E nevyhověl(a)Ivýbomě  1
Podpis oponenta:


