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Cí|em dip|omové práce by|a verifikace E|isa kitr3 pro stanoveníTFF 1, 2 a 3, stanovení

jejich koncentrace v séru u žen během gravidity a dá|e porovnání s H|á-G,

transcortinem a screeningovfmi ukazate|i využívan.fmi pro odhad vrozen.fch

vwojovÍch vad v těhotenfií.

V teoretické části autorka pĚehtedně zpracova|a historii, struKuru, vyslqrt a regulaci

jednot|ivfch TFF u rŮzn'fch onemocnění a jejich souvislost, jak 5 nemocemi u |idí tak

i s těhotenstvím včetně využití TFF pÍi léčbě.

V experimentá|ní části autorka popisuje pÍípravu a verifikaci Elisa testŮ pro stanovení

TFF.

V'Ígedw jsou pÍeh|edně uvedeny V tabu|kách, jak u dat naměÍen'Ích pÍi verifikaci

E|isa kitŮ (napÍíklad metoda standardního pÍídavku a dituční |inearita)' tak i u

satistického porovnání rztahu TFF k vybran'fm parametrťrm.

V závěru se sice něKerá očekávání autorky nenap|ni|a a nebyla na|ezena shoda se

s|edovanymi paraÍilebY, nicméně do budoucnosti má jistě rn|zkum a stanovení TFF

potenciá|ní pÍínos ať už v taboratorní diagnostice nebo pÍi |éčbě napÍík|ad poškození

stÍevní sliznice.

Nedostatky:

1. V,,souhrnu'. doporučuji místo termínŮ ,,|imitní koncentrace.. pouŽít termíny LoD a

LoQ, místo ,,pÍesnost a spráVnost.. preciznost a pÍesnost a ,,protileh|ou pÍesnost"

nahradit vyrazem mezi|eh|á preciznost.

,,rekombinační..'. = rekombinantní

Místo v razu ,,vysokodenzitní cho|esterot" použít - cholestero| o vysoké hustotě.

3. Struktura a sjednocení textu z rŮznych zdrojťr pŮsobí občas těžkopádně a

ne|ogicky. Větší pozornost bych věnoval pÍek|adu z angllčtlny do češtiny.



4. V kapitole 7.5 je uvedeno, Že TFF se nevys|qrtuje v placentě a dá|e je uvedeno, že

anÍšené koncentrace TFF jsou púsobeny nadprodukcí p|acentou...?

5. V eperimentá|ní části nahradit ....biotin značen'i po|yk|onální proti|átkou" spÍše

,,biotinem značená...

Biovendor na svych stránkách v PDS u Elisa TFF uvádí použití monok|oná|ních

proti|átek, v diplomové práci je uvedeno pouŽití polyk|oná|ních proti|átek.

Doporučil bych pÍepracovat postup jednot|irnÍch E|isa, napÍ. kap. 9.6 TFF 2 u,,.stejné

mnoŽství 100ul by|o do jamky pipetováno i pro standardy.,.???

V kapitote 9.10 - uvés! Že vzorky by|y separovány v ch|azené centrifuze a ne' jak je

uvedeno ,,...Vzorky by|y ch|azené v centrifuze.....

Dotazy :

]ak mŮŽe autorka dotoŽit vztah mezi pacientkami ohrožen|mi \^Rť a hodnotami TFF?

očekávala autorka vztah mezi s.HlÁG a transcoftinem, resp. jednot|Íuimi TFF?

Závěr:

I pÍes množství chyb a nepĚesností v textu autorka dobÍe zv|ád|a pÍedevším

praKickou část své práce a v diskuzi n*stínila vellry potenciá| stanovení TFF v k|inické

praxi.
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