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Text posudku 
 

Po formální stránce je práce rozdělena do 18 částí (z nichž dvě jsou anglickým 
překladem stejného textu jiné části v českém jazyce). Hlavním studovaným klinickým 
objektem je IgA nefropatie. Hlavní cíle výzkumu jsou čtyři – vesměs exaktně definovány, a 
zpracovány. 

Pouhé dvě-tři stránky jsou věnované patogeneze IgA nefropatie. Přesto je považuji za 
jedno z nejpřehlednějších a nejsrozumitelnějších vysvětlení poměrně složitých cest vzniku a 
rozvoje této nemoci ledvin (multi-hit patogeneza). I další teoretické odstavce i strany jsou 
precizní, vysoce odborné a přitom dobře a srozumitelně vysvětlené.  

Podkladem („materiálem“) pro vlastní výzkum je soubor pacientů s různými biopticky 
verifikovanými renálními nemocemi, zejména IgA nefropatií. Probandy lze velmi rámcově 
rozlišit na historickou kohortu (s biopsiemi do roku 2010, velký počet bioptických vzorků, 
různé nefropatie, hlavně však IgA) a na aktuální a prospektivně soubory samotných pacientů 
zejména s IgA, ale i s různými jinými nefropatiemi (a též zdravé kontroly – vzorky ze zdravé 
tkáně při nefrektomiích z jiných příčin), u této druhé „kohorty“ pak probíhaly prospektivně 
zaměřené dílčí studie o významu definovaných biomarkerů.  

V prvním bodě (viz odstavec výše) se výzkumná práce opírá o celorepublikovou 
databázi renálních biopsií v České republice, do které již více než 30 let přispívají všechna 
bioptizující pracoviště v České republice. Počet vzorků je dnes vyšší než 5 tisíc a zdaleka 
největší část pochází z Nefrologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.  

Hlavním motivem práce je zaměření na neinvazivní prediktivní faktory prognózy. Je 
známo, že IgA nefropatie má velmi různorodý klinický průběh. Provedení biopsie je základní 
podmínkou pro diagnózu. Opakované biopsie prováděné např. pro detekci vývoje onemocnění 



(přítomnost-nepřítomnost-rozsah glomerulární sklerózy s/bez tubulární atrofie; 
přítomnost/nepřítomnost floridních změn, apod.) jsou sice též důležité, avšak na druhou 
stranu jejich indikace je, jak autorka správně připomíná, poněkud problematická. Jde o výkon 
invazivní, tj. výkon s určitým rizikem komplikací, včetně těch závažných. Proto je studium 
neinvazivních možných markerů progrese/prognózy velmi racionální, důležité a záslužné.  

Pokud by byly identifikovány indikátory, které co nejcitlivěji a nejspolehlivěji určí 
(odhadnou) další vývoj resp. stávající stav po víceletém průběhu, byla by nutnost 
opakovaných biopsií minimalizována. Autorka si vybrala právě tuto konkrétní oblast – 
hledání a ověření neinvazivních ukazatelů vývoje IgAN, celosvětově nejčastější 
glomerulonefritidou.  

Na perfektně zpracovanou teoretickou část navazuje přehled dosud zvažovaných látek, 
detekovaných v krvi či v moči, s (hypotetickým či již ověřeným?) vztahem k aktivitě IgAN, 
k jejímu vývoji a prognóze. Text přehledu opět dokládá perfektní znalosti autorky.  

Konkrétními cíle práce jsou (blíže viz kapitola 10, strana 35 a 36) 
- Ověřit (potvrdit-vyloučit) platnost dosud známých faktorů (a jejich kombinací), zkoumaných u 

různých skupin pacientů (s odlišnou demografií, apod.). V ČR toto „ověření“ dosud chybí.  

- Ověřit, resp. zjistit, zda existuje spojitost mezi aktivitou onemocnění a progresí onemocnění 
(u IgAN pacientů v ČR) a sérovými naměřenými koncentracemi specifických sérových 
markerů patofyziologicky spojených s IgAN, konkrétně Gd-IgA1 a anti-Gd-IgA1 (galaktóza-
deficitní imunoglobulin A1 a protilátky proti tomuto imunoglobulinu); souběžně ověřit, zda 
jde již v době diagnózy (= v době biopsie) stanovit s použitím buď prvního či druhého výše 
uvedeného biomarkeru a se znalostí aktuální renální funkce ledvin v době biopsie prognózu 
pacientů. 

- Třetí část je cílena specificky na proteomické a metabolomické charakteristiky, cílem je zjistit 
těmito metodami případný nový potenciální marker IgA. Zde je výzkum prováděn z močových 
charakteristik.  

- Čtvrtý cíl je rovněž opřen o vysoce moderní metodu výzkumu: určení intrarenální exprese (= 
detekováno speciálním barvení v renálních tubulech) Toll-like receptorů (TLR), včetně 
rozsahu exprese; podle těchto detailních dat ověřit možnost neinvazivního rozlišení pro 
podskupiny pacientů s IgAN s různou tíží onemocnění (proteinurie; funkce ledvin) 

Splněny byly všechny čtyři cíle. V popisech těchto studií je vždy přesně uvedena 
charakteristika kohorty (event. též subkohort) a naměřené/zjištěné hodnoty, použitá 
sofistikovaná statistická metoda a popsány a okomentovány výsledky. Výsledky jsou též 
velmi poctivě diskutovány s literárními údaji. Z konkrétních výsledků lze uvést ověření 
platnosti základních charakteristik prognózy i u českých pacientů, sledovaných 6 let 
(hypertenze, proteinurie, funkce ledvin v době diagnózy). Markerem progrese je i sérová 
koncentrace Gd-IgA1. Pro odhad prognózy lze využít model s pouze dvěma proměnnými: 
eGFR (zde podle MDRD rovnice) a hodnota anti-Gd-IgA1. V močovém proteomickém 
panelu bylo identifikováno sedm močových markerů odlišujících IgAN od zdravých osob. 
Studium exprese TLR v tubulech přineslo též konkrétní výsledky. Určité TLR jsou výrazně 
více exprimovány při IgAN než u zdravých ledvin. Souhrnem – byly vytipovány a poté 
ověřeny potencionální nové neinvazivní markery možné predikce vývoje /progrese/ IgAN. Jde 
jistě o nálezy velmi významné, s velkou potencialitou pro budoucí klinické využití, pro které 
však, jak autorka sama uvádí, je třeba ve výzkumu pokračovat. Přeji autorce a celému 
pracovišti úspěšný další výzkum nejen v této oblasti. 



Vlastní text práce bude cenným studijním zdrojem pro lékaře-nefrology (ale i pro jiné 
specialisty) na téma IgA nefropatie. Bude veřejně přístupný, autorka podepsala souhlas se 
zveřejněním na theses.cz. Osobně to považuji za skvělou možnost k doplnění a osvěžení 
znalostí a sama se k tomuto textu ráda ještě vícekrát vrátím. Text je jasným důkazem 
autorčiny schopnosti nejen vědecky pracovat, ale i přinést vlastní velmi kvalitní a též i 
prioritní konkrétní vědecké hypotézy a poznatky.  
Závěr: 

Autorka předložila k oponentuře velmi kvalitní dizertační práci. Jako oponentka této 
práce shrnuji, že práce zcela splňuje požadavky kladené na absolventy postgraduálního studia. 
Autorka výborně doložila, že je schopna vědecké rozvahy, zná vědeckou metodiku včetně 
sestavení smysluplného protokolu, umí zpracovat výsledky a interpretovat je, to vše 
v kontextu excelentních literárních znalostí a v návaznosti na vědeckou aktivitu svého 
pracoviště. Určitě doporučuji, aby práce byla při vlastním řízení přijata, neboť tato práce 
splňuje potřebná kritéria pro udělení titulu PhD (po úspěšné obhajobě) v celém rozsahu.  
 
 
Otázky k autorce: 
1. Jak dalece je v u nás rozšířena a používána oxfordská klasifikace MESH? Vy sami s ní 
pracujete – považujete ji za vyhovující (optimální), nebo byste zvažovali její modifikaci? 
Pokud ano, jakou a proč?  
2. Vaše skupina se do hloubky zabývá kortikoterapií při IgAN (mimo jiné jste v roce 2015 
publikovali retrospektivní analýzu dat klíčové studie VALIGA). Okomentujte prosím Váš 
současný postoj ke kortikoidy, případě vývoj Vašeho přístupu mezi roky 2015-2019 (ovšem 
jen pokud se přístup měnil) 
3. Klinický průběh i prognóza pacientů s biopticky diagnostikovanou IgAN ve VFN se lišily 
v porovnání s ostatními centry v České republice. Základní možné příčiny jsou uvedeny. 
Můžete zjištění okomentovat blíže? Lišily se vstupní bioptické charakteristiky (např. 
přítomnost FSGS a IF/TA?; srpky jako známka floridní aktivity, apod)? 
4. IgA často rekuruje v transplantovaných ledvinách. Byly (podle literatury) studovány 
obdobné „prognostické“ faktory jako u pacientů s IgAN před transplantací? Pokud ano, 
s jakými výsledky?  
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