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Hereďitórna hemochromatóza, najčastejšie genetické ochorenie v kaukaukej populácii

předloŽené Márií Tomkovou

DipIomová práce M' Tomkové se věnuje častému genetickému onemocnění - hereditámí
hemochromatóze (HH) a v experimentální části přináší originální výsledky studia výskytu mutace
C282Y genu HFE u pacientů s roztroušenou sk|erózou (RS). S ohledem na roli poruch metabolismu
žeIeza u neuro|ogických onemocnění anama|é množství prací přinášející konkrétní a jednoznačné
výsledky ve vztahu těchto dvou nemocí jde o práci nejen zajímavou, ale i uŽitečnou.
Práce je psána slovensky, má 65 stran, seznam pouŽité literatury má 88 citací, je logicky členěna a
pečlivě zpracována. V teoretické části stručně popisuje současný stav poznání metabolismu že|eza a
podrobněji se věnuje hereditární hemochromatóze, zejm. její nejčastější formě způsobené mutací
HFE,Tato část je zakončena vysvětlením vztahuže|eza a roztroušené sklerózy a zdůvodňuje a jasně
formuluje vlastní cíl práce. V experimentální části popisuje soubory použité k srovnání, dále vlastní
metodiku a hodnocení jejích výsIedků vč. statistického postupu. Výsledky jsou přehledně shrnuty
v tabulkách, v diskusi autorka získané výsledky hodnotí a klade je do literárního kontextu.
V prácijsou použity relevantní postupy k získání výsledků. Pokusný soubor |ze považovatza
dostatečně ve|ký a s ohledem na cíl práce lze akceptovat i pouŽití neonatá|ního a méně popsaného
kontrolního souboru z literatury. Molekulárně biologická metodika je dostatečně rozpracována a
výsledky jsou tudíž spolehlivé a přinášejí jasnou a negativní odpověď navztah mutace C282Y a
roztroušené sklerózy v sledovaném souboru.

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy.
1. V teoretické části týkající se metabolismu železa jsou při citování některých poznatků občas

pouŽity články spíše přehledové než originá|ní.
2. Jakou část experimentálních postupů provádě|a diplomantka? Z popisu je zřejmé, Že krev a

zní izolovaná DNA byly na pracovišti shromažd'ovány od r. |999'
3. Proč byla zvolena mutace C282Y a nikoliv častější (viz údaje z kontrolního souboru), i když

klinicky z hlediska HH asi méně významná H63D a považuje diplomantka za užitečné
rozšířenístudieioni?

4. S ohledem na poměrně detailní popis metodiky bych měl některé dotazy či podněty k její
kompletnosti:

- jak byla skladována v minulosti izolovaná DNA
- jak bylo prováděno měření koncentrace DNA pro použití v PCR reakci
- zda byly prováděny při každé PCR reakci negativní kontroly amplifikace
- v tabulce 3.4 nesouhlasí součet velikostí restrikčních fragmentů amplifikovaného segmentu

(de ovšem o detail)
5. Jsou u vyšetřovaného souboru pacientů s roztroušenou sklerózouznámy či potenciálně

dostupné parametry metabolismuže|eza čijsou již známy zkonzu|tací s neurology některé
oďišnosti v klinickém průběhu u heterozygotů?

6. Jaký je názor autorky na provádění genetického screeningu u hereditární hemochromatózy?

Týo připomínky nesnižují kvalitu práce, v nížby| formulován jasný cíl, který byl přiměřenými
metodami splněn a byla zodpovězenazajimavá a dŮ|ežitá otázka. Proto ji považuji za víc než
splňující kritéria pro diplomovou prrÍci a doporučuji ji k obhajobě a dalšímu řízení.
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