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Studium genové eXDreSe ve tkáních matkv a olodu exponovaných cisaretovému kouři.
Cíle práce
Cílem práce bylo po optimalizaci metodiky charakterizovat genové expresní profily ve třech
studovaných typech tkání ( periťerní krvi matky, pupečníkové krvi novorozence a placentě) a
pomocí komparativni analýzy identifikovat rozdílně exprimované geny v těchto tkáních u
matek kouřících během těhotenství. Dále definovat potenciální molekulámí markery
cigaretového kouře a pomocí funkční anotační analýzy poodhalit mechanismy působení
cigaretového kouře.

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? Spíše ano, literární přehled je tvořen
2 samostatnými kapitolami, naopak kapitola Materiál a metody není rozdělena na
podkapitoly' rovněž za seznamem citované literatury by bylo vhodné uvést i seznam
použitých internetových odkazů.
Rozsah práce (počet stran): 102
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova, ANo
Je uveden seznam zkratek? ANO
Literární přehled:

odpovídá tématu? Ano, S výhradou ke kapitole 2.Biočipy. Podle mne je tato kapitola příliš
podrobná, vlastní těŽiště práce, jakužnázev napovídá, spočívá ve studiu genové eXpIeSe Ve
tkáních matky a plodu exponovaných cigaretovému kouři. Literární přehled je napsán velmi
pěkně, jen bych doporučila omezit mnoŽství zkratek v textu'

Je napsán srozumitelně? ANo
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje zliterárnich zdrojů? ANo
Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANo

Materiál a metody:
odpovídají pouŽité metody experimentální kapitole? ANo
Kolik metod bylo pouŽito? 5 ? Nevím jakou měrou se podílela na statistickém zpracování

dat.

Jsou metody srozumitelně popsány? Ano, jen autorka měla při sepisování práce věnovat
této části více pozornosti' místy text připomíná laboratorní manuál.

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANo
Je dokumentace výsledků dostačuiící? Spíše ne. Získané výsledky ve formě obrázků isou



@é,nelzeznichodečístzměnyeXpreSejednot1ivýchgenůonichŽ
autorka píše v textu. Ale ani v textu nejsou uvedeny všechny geny Se změnou exprese u
kuřaček, které autorka diskutuje.
Postačuje mnoŽství experimentů k získání odpovědí nazadané otázky?

ANo, pokud budeme věřit textu.

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

Diskuze je kvalitní a velmi rozsáh|á, pro přehlednost by bylo vhodnější ji rozdělit do
podkapitol po iednotlivých studovaných tkáních.
Závéry (Souhrn) :
Jsou vÝstižné? ANo
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Celkově, při prvním pohledu, působí práce po formální stránce velmi pěkně a úpravně'
obrázky v experimentální části diplomové práce by si zaslouŽily větší formát pro zvýšení
čitelnosti. Text je směsí českého a anglického jazyka,práce působí po této stránce
nejednotně' Doporučuji méně zkratek v textu, rovněŽ není příliš vhodné použivatvýrazy

,,próba..' mrazák, up- regulované, down- regulované atd'

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka pracovala s velkým souborem dat' porovnávalavzorky 3 typů tkání od l04 žen'
Podařilo se jí identifikovat velký počet genů, jejichž exprese je změněna vlivem cigaretového
kouře . Některé geny Se změnou exprese byly na|ezeny i v jiných tkáních u kuřáků a|ze je

tedy považ ovat za obecné markery kouření na molekulární úrovni. Pomocí funkční anotační

ana|ýzy genů se změnou exprese zjistila pravděpodobné signální dráhy a buněčné procesy'

které mohou byt ovlivněny cigaretovým kouřem ve 3 studovaných tkáních.
Poznatky přispívající k odkrýí a pochopení účinků cigaretového kouře na molekulární
úrovni považuji za dů|ežité a Žádouci. Diplomovou práci Bc.Kamily Fejglové pcvažuji za

velmi pěknou, autorka aŽ na drobné vyjímky správně interpretuje velké mnoŽství dat,

z tohoto hlediska povaŽuji její práci za nadstandardní a doporučuji ji k obhajobě'

otá'zky a připomínky oponenta:
Připomínky:
1A{ázvy genů se obvykle píší kurzívou.
2/ V kapitole Materiál a metody doporučuji uvádět při centrifugaci hodnotu g (ne rpm). Také

není třeba uvádět podmínky pro uchovávání kitů a expiraci.
3/ Sh.60' experimentální část, píšete - Pokud se nějaký vzorek rámci dané tkáně výrazně

odlišoval svým expresním profilem od ostatních vzorků, bý' ze souboru vyŤazen'.Iednalo se

napřík]ad o....Kolik vzorků bylo vyřazeno,zjaké tkáně? Co bylo p'*děpodob



odlehlosti v expresních profilech u vyřazených vzorků?
4/ V tabulkách 5,6 a 7 byclr doporučila vypsat geny Se změnou exprese' zejména kdyŽ se o

nich zmiňujete v diskusi např. gen TFPI. K čemu se vztahují oÁ uvedená v těchto tabulkách?

Pokud hodnota P byla stanovena na 0,05 a méně, proč byla pomocí funkční anotační analýzy

determinován proces chemotaxe?
5/ K legendě obr.25A, 25B a25C. Skutečněkaždý řádek reprezentuje jeden vzorek akaždý

sloupec jeden gen?
6l J;k si vysvětlujete výsledek sníŽené exprese genu SoD2 a CoX782 v placentě kuřaček?

xavrn nóanocení oponenta (známka nebude součástí zveřej něných informací)
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