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PolymorfismY genu PXR v česképopulacio.

zaměřerra na sledování jednonukleotidových polyrnorfismů genu

PXR a jejich vlivrr na vznik

idiopatických střevních zánétŮ, Ve čtyřech pozicíclr byla zjišťována frekvence výskyu variantní alely

jednak

u

skupiny zdravých dobrovo|níků zÍad studentů lysokých škol, u skupiny pacientů

or1opedické ordinace, kteří nebyli dlouhodobě léčenifarmaky, dále u skupiny pacientů or1opedické
ordinace, kteří byli dlouhodobě léčeniantihypertenzily a u pacientů s idiopatickými střevnímí zánéty.
Práce má 76 strarr a je přelrledně dělena do sedmi kapitol' Kapitola .,Úvod.. (23 stran) je zpracována

velnri přehledně a shrrruje

již publikované informace o

dané problematice. Kapitola ,,Hypotéza a cíl

práce..(l strana) především lrytyčuje dva cíle diplonrové práce. Hlavním cílem bylo z1istit,

zcla jsoLr

sledované polymorfisrny rizikovýrn faktorem pro vznik idiopatických střevníclr zánětÍt, vedlejším

cílem bylo popsat frekvenci vyskytu variantníclr alel genu PXR v česképopulaci. Kapitola ,,Metody..
(17 stran) výstižrrě shrrruje použitépřístroje a reagencie a popisuje používanémetody. Autorka si

osvojila izolaci DNA (vysolovací metodou

i

pomocí komerčně dodávaného kitu), lrorizontá|ní

agarosovoll elektroťorézu, PCR a RFLP' Kapitola,,Výsledky..(16 stran) přináší graficky zpracované

věkové složenísledovaných skupin a jejich složerríz hlediska pohlaví. Dále přináší ýsledky
strrdovaných polymorfismů genu

PXR ve všech čtyřech pozicích, a to velikosti restrikčních fragnrentťt,

srovnání sledovanýclr genotypovýclr frekvencí s předpokládanými genoýpovými sekvencemi

a

porovnání genotypových frekvencí v závislosti na pohlaví. Kapitola ,,Diskuse.. (3 strany) diskutuje

rizikovost vzniku idiopatickych střevníclr záněti v závislosti na výskytu variantních alel v genu PXR.
Posledrrí kapitola ,,Souhrn.. (2 strany) stručně slrrnuje výsledky diplomové práce' Seznam poLržité
Iiteratury obsalruje 60 plných citací.

Práce má dobrou forrnální úroveň, občas se r,1,skytují překlepy, některé věty nejsou granraticky úplně
správně rrebo chybí celá slova. Nerrí sjednoceno psaní koncovek názvů enzymů (-asa vs. -áza) nebo

slov metabolismus vs. metabolizmus nebo orgattismus vs. organizmus' Také si rnyslím, že by rremělo
být používánov textu tak velké množstvízkratek (čtenář se musí často dívat do seznamu).

Celkově lze konstatovat, že práce přináší řadu nových ýsledkťr a diplomantka prokázala způsobilost
k sanrostatné koncepčnípráci i k řešení dané problematiky.

K práci mám následující připomínky:

1)

Popisky ke všem tabulkám by měly být nad tabr"rlkami'
počeštěnévýra,ry by měly bý dány
,,clearance.. léčiva,,,knockoutované.. myši atd.) '

2) Cizí nebo

do úvozovek (např. ,,wild-type..

alela,

3) V

česky psané práci by zkratka ABC ,,ATP Binding Cassette.. měla být lysvětlena česky. (str.
6, ř. 3) To se ýká i dalšíclipoužívanýclranglickýclr ýrazů,

4)

Názr,y mikroorganismů by měly být psány kurzívou, což není v celé práci (např. Escherichia
coli na str. 6, ř. 25 nebo všechny mikroorganismy v tabulce 2,4 'I na stt . 27 atď.).

5) Mezi

obrázkem nebo tabulkou a popiskern by měla být r,ynechána mezera.

6)

Při zkráceném psaní autorů citované publikace v textu by

1)

Co je to ,,měsíčkovityobličej..? (str. 32, ř. 14)

B) Na kolik
36,

9)
l

Í.20)

,,et al.,,

Mě|o být psáno kurzívou.

stupňťr byly zmraženy odebrané vzorky krve, které nebyly ihned zpracovány? (str.

je slovní spojení: ,'pořádně jsem promíchala na vortexu... Co je pořádně?
Kolik sekund nebo minut?

Na str. 37 v řádku

19

0) Co j e to ,,sterilní PCR voda..? (str.

4 1,

ř. 8)

Protože práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce na katedře biochemie, doporučuji

jik

obhajobě a hodnotírn ji znárnkou,,ýborně...
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