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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Ivana Švandová 

Datum: 3. června 2013 

Autor:                                   Tereza CHLUPÁČOVÁ 

Název práce:                         Laboratorní diagnostika feochromocytomu 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cíli práce bylo shrnout dosavadní poznatky o feochromocytomu, jeho klinických 

projevech, výzkumu a zejména laboratorní diagnostice. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce obsahuje 28 stran textu, z toho 4 strany literárních zdrojů. Členěna je 

přehledně do 9 kapitol. Z mého pohledu podkapitoly Anatomické a funkční 

zobrazovací metody nepatří logicky do kapitoly Léčba. Kapitola Léčba také pro 

mne poněkud překvapivě končí podkapitolou Předoperační terapie, aniž by 

zmínila možnosti/výsledky kurativních opatření, např. laparoskopické 

adrenalektomie nebo jiných chirurgických postupů jako metod volby. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Literární zdroje  jsou relevantní a správně citovány, podíl výrazně starších prací 

je minimální. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Jazyková úroveň práce je výborná, s minimem překlepů. Doplňují informace ve 

formě tabulek jsou vhodně vybrané a dobře zpracované. Jen u obrázku na straně 

21 chybí číslo. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce vytyčené cíle bezpochyby splnila, i když místy neuvádí údaje zcela aktuální 

a klinicky relevantní. Plně doporučuji její přijetí k obhajobě.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

- V kapitole 3.2. je uváděno „pravidlo deseti“, mj. zohledňující 10% četnost 

familiárních feochromocytomů (FEO). Toto pravidlo už neplatí, 

familiárních FEO je asi 30-40% (viz. i strana 8 práce). 
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- Syndromů paragangliomu je pět (PLG1-5), tedy více, jak uvádí poněkud 

zastarale zpracovaná kapitola 5.4. 
 

Gen Typ Lokus Primární výskyt 

SDHA  PGL5; 
(OMIM 
600857) 

5p15 Bez predilekce 

SDHB PGL4; 
(OMIM 
185470) 

1p 36,13 extraadrenálně 

SDHC PGL3; 
(OMIM 
602413) 

1q 21 paragangliomy hlavy a krku 

SDHD PGL1; 
(OMIM 
602690) 

1q 23 paragangliomy hlavy a krku (multifokální 
výskyt) 

SDHAF2 
(SDH5) 

PGL2; 
(OMIM 
601650): 

11q 13,1 paragangliomy hlavy a krku (multifokální 
výskyt) 

 

- Stanovení kyseliny vanilmandlové, jakkoliv s nízkou senzitivitou, je v praxi 

stále hojně rozšířeno. Znáte referenční hodnoty? 

 

- Fenoxybenzamin je neselektivní -sympatolytikum a neblokuje pouze 2-

adrenergní receptory (str. 23). U nás navíc není základním lékem 

předoperační terapie, viz. jeho nedostupnost v ČR. Ve výčtu chybí 

používaný terazosin (Hytrin tbl. 2,5 mg nebo Kornam tbl. 2,5 mg). Prazosin 

(Minipress) není neoblíben (str. 23), jen se díky svým farmakologickým 

vlastnostem místo 10-14denní předoperační přípravy prostě víc hodí např. 

k dlouhodobé terapii (metastázujících FEOs). 

 

- Nejsem si jista specifitou 123I-MIBG scintigrafie v rozsahu 95-100% a 

senzitivitou 77-90%. Obvykle bývá nižší: specifita 82-92%, senzitivita 

53-94% (viz třeba Wiseman GA et al. J Nucl Med. Sep 2009;50(9):1448-54; Fottner C et al. 

J Clin Endocrinol Metab. Jun 2010;95(6):2800-10; Jacobson AF et al. J Clin Endocrinol Metab. Jun 

2010;95(6):2596-606.).  

 

- Bylo by možná vhodné zmínit také FDOPA-PET (např. Luster M et al., Eur J 

Nucl Med Mol Imaging. Mar 2010;37(3):484-93) a HED-PET funkční zobrazení 

(např. Yamamoto S et al., J Clin Endocrinol Metab. Jul 2012;97(7):2423-32) 

s mimořádnou sensitivitou vůči extraadrenálním lézím a metastázám. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

  


