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Exprese genu TP53 na úrovni mRNA u pacientů s myelodysplastickým syndromem 

 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Cílem práce bylo vyšetřit hladinu exprese genu TP53 a genů zahrnutých v signální dráze p53 

v CD34+ pluripotentních hematopoetických buňkách pacientů s myelodysplastickým 

syndromem (MDS) s nízkým rizikem. Dále nalézt signifikantní změny mezi různými 

skupinami pacientů a zdravými kontrolami a určit vztah mezi expresí genů a klinickými 

parametry. 

V teoretické části nás měla jmenovaná seznámit s problematikou MDS, včetně definice, 

klasifikace a patogeneze onemocnění, dále se základními poznatky o genu TP53 a jím 

řízených signálních drah. Uvést výsledky z podobných studií zabývajících se změnami 

genové exprese signální dráhy p53  u MDS. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Autorka pracovala zcela samostatně a aktivně si vyhledávala zajímavé odborné články. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Při řešení zadaného projektu jmenovaná zvládla všechny potřebné metody. Při zpracovávání 

vzorků kostní dřeně musela pracovat velmi pečlivě a spolehlivě, protože vycházela z malého 

množství vstupního materiálu neopakovatelných odběrů, z doby stanovení diagnózy. Navíc 

tyto vzorky sloužily i pro ostatní výzkumné projekty řešené na Oddělení genomiky. Stejně 

pečlivě musela zacházet s materiálem při izolaci nukleových kyselin z CD34+ buněk. K práci 

v laboratoři studentka přistupovala zodpovědně. Rychle si osvojila používání různých 

informačních databází (STRING database, DAVID database) a základy statistického 

zpracování dat (GraphPad Prism, MedCalc). 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

V sepisování práce i v intepretaci výsledků byla Karolína Šeborová samostatná. Některá 

témata v literárním přehledu však zpracovala příliš podrobně. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Všechny cíle zadaného projektu byly splněny. Autorka se naučila základy zpracování 

expresních dat pro vědecké účely, stejně jako práci s daty pacientů. Dosáhla zajímavých 

výsledků, které budou východiskem pro další experimenty v naší laboratoři.  



Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a na základě výše uvedeného navrhuji celkové 

hodnocení jako výborně.  
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