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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
-

neinvazivní prenatální diagnostice tuberózní sklerózy (testování a ověřování
spolehlivosti různých molekulárně biologických metod)
detekce placentárně specifických microRNAs v mateřské plazmě (diagnostika a
predikce těhotenských komplikací souvisejících s placentární insuficiencí)
detekce microRNAs exprimovaných na chromozómu 21 v mateřské plazmě (hledání
nových biomarkerů pro neinvazivní skrínink a případně diagnostiku Downova
syndromu)

Přístup studenta k práci s literaturou:
Studentka cituje dostatečný počet odborných prací.
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Studentka docházela na naše pracoviště až do dubna 2011 pravidelně, pracovala nejprve pod
vedením postgraduální studentky a později již samostatně.
Přístup studenta při sepisování práce:
Studentka zpracovala diplomovou práci samostatně. Školitelka doporučila doplnění
některých informací, zejména v experimentální části, tak aby byla zřejmá následná
interpretace dat. Studentka tyto informace na základě doporučení školitelky doplnila.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Studentka Bc. Lenka Veselovská vypracovávala svojí diplomovou práci na dvou
pracovištích, nejprve v rámci ERASMUS programu v Institutu lékařského výzkumu na
Universitě v Cambridge a posléze na Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3.
lékařská fakulta, Univerzity Karlovy.
Na Universitě v Cambridge se věnovala neinvazivní prenatální diagnostice tuberózní
sklerózy. Postupně testovala přítomnost různých typů paternálních alel (bodové mutace,
mikrosatelity) v mateřské plazmě pomocí PCR v reálném čase, minisekvenování a

kvantitativní fluorescenční PCR. Rovněž pro průkaz přítomnosti fetální DNA v mateřské
cirkulaci implementovala epigenetický přístup (rozdílná metylace promotorů různých genů
mezi matkou a plodem). Vzhledem k přítomnosti směsné DNA v mateřské plazmě
s nadbytkem mateřské DNA, se nepodařilo těmito standardními molekulárně genetickými
metodami prokázat přítomnost paternálně zděděných alel charakteristických pro tuberózní
sklerózu u plodu v mateřské cirkulaci. Pro úspěšnou neinvazivní prenatální diagnostiku
tohoto autozálně dominantního onemocnění bude třeba testovat „state of the art“ molekulárně
genetické metodiky typu sekvenování nové generace, digitální PCR a hmotnostní
spektrometrii MALDI-TOF pro genomiku.
Na našem pracovišti se studentka následně věnovala problematice detekce placentárně
specifických microRNAs v mateřské plazmě. Testovala, zda-li se vyskytuje kvantitativní
rozdíl mezi těhotnými ženami v době klinické manifestace těhotenských komplikací
souvisejích s placentární insuficiencí a fyziologickým průběhem gravidity v mateřské plazmě
a placentární tkáni. Dále se zaměřila na detekci placentárně specifických microRNAs
v mateřské cirkulaci u těhotných žen v riziku pozdějšího rozvoje závažné preeklampsie a
intrauterinní růstové retardace u plodu. Ačkoliv v době klinické manifestace těhotenských
komplikací byly hladiny a exprese studovaných placentárně specifických microRNAs jak
v placentách tak v mateřské plazmě v normě, na začátku gravidity došlo k jejich
signifikantmímu zvýšení v mateřské plazmě. Nyní je toto pozorování ověřováno na skupině
většího počtu rizikových pacientek.
Studentka se rovněž zapojila do řešení SVV projektu s cílem zhodnotit, zda-li jsou
v mateřské plazmě detekovatelné microRNAs exprimované na chromozómu 21 a zda-li by je
bylo možno využít jako markerů pro neinvazivní skrínink a případně diagnostiku Downova
syndromu.
Předloženou diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.
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