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Molekulárně genetická analýza u pacientů s podezřením na kryptické přestavby
(Molecular Genetic Analysis in Patients Suspected of Cryptic Rearrangements)
Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Cílem diplomové práce byla detekce a analýza kryptických delecí/duplikací s použitím
metody MLPA a mutační analýza kódujících sekvencí genu SHOX asociovaného
s dyschondrosteózou a syndromem Leri-Weil. Získané výsledky byly konfrontovány
s publikovanými případy a s populační studií.
Vyšetřovaný soubor tvořili jedinci s mentální retardací a/nebo dysmorfiemi u kterých nebyla
po klasické karyotipizaci detekována chromozomální přestavba. Vzhledem k tomu, že
klasické pruhovací techniky mají rozlišovací schopnost na hranici 3 - 4 Mb, není standardní
cytogenetické vyšetření schopné detekovat chromozomální přestavby zahrnující segmenty
menší než 3 Mb. Z tohoto důvodu jsou zmíněné přestavby označeny za kryptické. K detekci
kryptických přestaveb jsou používány molekulárně-genetické případně molekulárněcytogenetické metody. Některé syndromy mohou být rovněž způsobeny nejen kryptickou
přestavbou kritických chromozomálních oblastí, ale také sekvenčními změnami v místě
příslušného genu a jeho regulačních elementech.
Správná diagnostika mikrodelečního syndromu u pacienta bývá vzhledem k fenotypové
variabilitě často obtížná a lze předpokládat, že je jejich záchytnost v populaci podhodnocena.
Přístup studenta k práci s literaturou:
Použité literární zdroje jsou dostatečné, autor cituje přes 100 odborných prací, které se
zabývají studovanou problematikou. V literárním přehledu jsou srozumitelně popsány
aktuální poznatky o mechanizmu vzniku kryptických přestaveb, stručně diskutovány metody
používané k jejich detekci a zmíněny fenotypové projevy relevantní k vyšetřovanému
souboru. Jednotlivé diskuze u pozitivních nálezů ve výsledkové části diplomové práce svědčí
o výborné orientaci v odborné literatuře a schopnostech studenta pracovat se získanými daty.
Použité obrázky vhodně přispívají k objasnění problematiky.
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Student Roman Šolc se seznámil se základními úkony laboratorní práce v naší laboratoři již v
průběhu 3. ročníku studií na PřF UK. V rámci své diplomové práce se podílel na optimalizaci
podmínek a zpracování vyšetřovaného souboru pomocí metody MLPA. Aktivním způsobem
rovněž přispěl při zavádění mutační analýzy SHOX genu. Student samostatně vypracoval
metodiku pro Real-Time PCR analýzu nejčastější delece v PAR1 oblasti u populačního
souboru. Během své diplomové práce zvládl spektrum metod používaných k molekulárněgenetické analýze kryptických přestaveb a mutační analýze genů (izolace DNA, PCR, RealTime PCR, MLPA, sekvenace ad.). Kromě běžného školního roku, věnoval student
experimentální části diplomové práce také převážnou část letních prázdnin. O velké píli,
schopnosti systematické práce a hlubokém zájmu o studovanou problematiku svědčí získané
výsledky uvedené v diplomové práci.

Přístup studenta při sepisování práce:
Student při sepisování předložené práce pracoval zcela samostatně a nebylo potřeba
zásadních připomínek ze strany školitele.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cílem práce byla detekce a analýza kryptických delecí/duplikací s použitím metody MLPA a
mutační analýza kódujících sekvencí genu SHOX. Student se podílel na vyšetření souboru
celkem 90 probandů pomocí metody MLPA a na podrobnější analýze pozitivních probandů
případně populačního souboru. Výrazným způsobem přispěl k analýze nejen kódujících, ale i
zbývajících oblastí SHOX genu. Diplomová práce tedy splňuje předpokládané cíle. Získané
výsledky jsou diagnosticky významné pro sledované pacienty a jejich rodiny. Nalezené
přestavby případně sekvenční varianty budou součástí připravovaných publikací spolu
s dalšími pozitivními nálezy identifikovanými v rámci grantového projektu, ze kterého byla
diplomová práce finančně podpořena.
Student Roman Šolc má všechny předpoklady pro další vědeckou činnost a jeho dosavadní
práce v laboratoři ukazuje, že bude přínosem pro tento vědní obor.
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