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        Cílem práce „Získané chromozomální aberace v lymfocytech periferní krve u pacientů s nově                     
diagnostikovaným nádorovým onemocněním a u kontrolních osob“ je ověření hypotézy, že se u paci-
entů s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním bude nacházet v porovnání s kontrolními 
osobami zvýšená hladina aberantních buněk,  chromozomových a chromatidových  aberací a sledování 
chromozomálního poškození může být prediktivní  pro riziko vzniku nádorového onemocnění. 
          Autorka svou hypotézu ověřovala vyšetřením skupin pacientů s nově diagnostikovaným kolo-
rektálním karcinomem a karcinomem prsu. Kontrolní skupinu tvořili dobrovolníci a dárci krve ve vě-
kově srovnatelné kategorii.  Jako vyšetřovaný materiál sloužily lymfocyty z periferní krve pacientů. 
K jejich zpracování autorka použila klasický cytogenetický postup, barvení Giemsou a hodnocení 100 
metafásních buněk s vyjádřením procenta  aberantních buněk a typu  chromozomálních a chromatido-
vých aberací. 
          Práce je standardně logicky členěna. Po Abstraktu v českém a anglickém jazyce následuje Ob-
sah, Přehled zkratek a Seznamy tabulek (15), grafů (10) a obrázků (6). Po Úvodu v kapitole Stav řeše-
né problematiky  autorka  poskytuje základní informace o frekvenci výskytu nádorových onemocnění 
ve světě i v ČR a následuje velmi podobně zpracovaná část zabývající se molekulárně genetickým a 
epigenetickými změnami vedoucími ke vzniku nádoru a konečně popis různých typů chromozomál-
ních aberací a mechanismus jejich vzniku.  Kapitola je vhodně doplněna obrázky, grafy a tabulkami 
s uvedením zdrojů.   Po definování Cíle práce jsou v kapitolách Materiál a Metody popsány charakte-
ristiky skupin vyšetřovaných pacientů, způsob odběru a zpracování biologického materiálu, hodnocení 
preparátů a statistické vyhodnocení výsledků, které jsou uvedeny v následující kapitole včetně pře-
hledných tabulek. Následuje Diskuze, Závěr, Seznam zdrojů informací a Přílohy se schématy a obráz-
ky chromozomálních aberací a výsledky statistických analýz. Práce má celkem 103 stran.
       Z výsledků, které byly autorkou získány, vyplývá, že u pacientů s kolorektálním karcinomem byla 
statisticky významně zvýšená frekvence chromatidových aberací, ale u pacientek s karcinomem prsu 
chromatidové aberace zvýšeny nebyly, ale byl zvýšen počet jak aberantních buněk tak i celkových a 
chromozomových aberací.  Je zřejmý rozdíl v typu chromozomálního poškození u nádorů různých 
tkání, ale také výrazný vliv zevních faktorů.  Zajímavé, ale ne překvapivé, je porovnání přítomnosti 
markerů chromozomálního poškození u kuřáků a nekuřáků bez ohledu na to, zda se jedná o pacienty 
s nádorovým onemocněním nebo kontrolní osoby.  Získané výsledky podporují autorčinu hypotézu a 
rovněž potvrzují, že metoda sledování získaných chromozomálních aberací  je  oprávněna k hodnocení 
míry rizika u profesních expozic.  
       Autorka uvádí, že dicentrické a prsténcové chromozomy patří mezi nestabilní chromozomální 
aberace, které nepřežívají opakovaná buněčná dělení. Jak se tato aberace chová u pacientů s vrozenou 
přítomností prsténcového  popř. dicentrického chromozomu? Dále autorka zmiňuje informace o pozi-
tivní rodinné anamnéze pacientů, zvláště u části pacientek s nádorovým onemocněním prsu. Byli tito 
pacienti geneticky vyšetřeni na přítomnost syndromu hereditárního karcinomu prsu a ovarií nebo he-
reditárního nepolyposního kolorektálního karcinomu?  
        Po formální stránce lze práci vytknout jen nepodstatné formulační detaily. Práce je logicky členě-
ná, dobře jazykově i graficky zvládnutá, informační zdroje jsou správně citovány. Rovněž po obsaho-
vé stránce má práce velmi kvalitní úroveň, teoretická část je podrobně zpracovaná a vlastní výsledky 
jsou přehledně podány a statisticky zhodnoceny.  Přes drobné výhrady práci hodnotím jako výbornou.  
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