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Text posudku: 

Téma dizertační práce je zaměřené na stanovení markerů (neinvazivních diagnostických 

testů), které usnadní diagnózu IgA nefropatie (IgAN) a které mohou pomoci při stanovení 

aktivity choroby, odhadu prognózy pacienta a přispět k rozhodování o nasazení optimální léčby 

choroby.  

Pracovní hypotézy spočívaly ve stanovení 3 parametrů a jejich vztahu k progresi 

choroby: i/ hladiny abnormálně glykosylovaných forem IgA1 a autoprotilátek specifických proti 

Gd-IgA1 v séru; ii/ detekci specifických biomarkerů v moči (proteomické vyš.); iii/ vyšetření 

TLR v biopsiích ledvin. Použití kombinace výše uvedených klinických, histologických, sérových 

a močových markerů bylo použito pro přesnější posouzení pravděpodobné progrese onemocnění 

a pro nasazení optimální účinné terapie. 

Vlastní práce je rozčleněna celkem na pět subtémat, ve kterých autorka sledovala 

následující cíle a prezentuje svoje dosažené či zjištěné výsledky:  

1/ zhodnocení známých klinických a laboratorních faktorů ovlivňující prognózu IgAN: 

byla provedena retrospektivní analýzu 520 pacientů s histologicky ověřenou IgAN, zhodnocena 

a statistiky sofistikovaně zpracována byla jejich klinická a demografická data a jejich léčba. 

Jednalo se o dosud největší kohortu pacientů s IgAN z České republiky, s průměrnou dobou 

sledování 6 let. Celkové desetileté renální přežívání v kohortě činilo 77,1 % a autoři potvrdili jako 

nejvýznamnější nezávislé rizikové faktory ovlivňující renální přežívání českých pacientů s IgAN 

arteriální hypertenzi, proteinurii >1,0 g/24 hod a nižší eGFR v době biopsie ledvin (RB). Tyto 

výsledky jsou kompatibilní s mezinárodně publikovanými daty. Dále se autoři zaměřili na 

porovnání renálního přežívání, které bylo horší v jejich centru, a diskutují důvody pro tento nález 
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(pravděpodobně vyšší věk, pokročilejší renální insuficience a přítomnost více rizikových faktorů 

v době RB). Autoři se dále věnovali imunosupresivní léčbě pac. s IgAN, ale vliv tohoto 

parametru na prognózu pacientů nebyl vyhodnocován. 

Tato část práce je cenná především pro ověření obecně citovaných markerů progrese 

v podmínkách českých pac. a pro rozsáhlost souboru (520 pac.) poprvé takto studovaného v ČR. 

2/ zhodnocení vztahu Gd-IgA1 a anti-Gd-IgA1 k aktivitě onemocnění, vývoji renální 

funkce a prognózy u českých pacientů s IgAN: tato část dizertační práce se mi jeví jako 

nejzajímavější a nejpřínosnější pro klinickou aplikaci.  

Vyšetřeno bylo 91 pac., kteří byli na základě klinických a laboratorních dat rozděleni na 

progresory vs. non-progresory. Stanoveny byly sérové hladiny celkového IgA,  Gd-IgA1(bez/s 

neuroaminidázy) a autoprotilátky specifické pro Gd-IgA1. Autoři zjistili, že skupinu ESRD je 

možné od ostatních 2 skupin odlišit zvýšenou hladinou Gd-IgA1 stanovené bez ošetření 

neuraminidázou a skupinu progresorů podle výše hladiny Gd-IgA1. 

Dále autoři provedli porovnání 22 biochemické i klinické parametry s histologickými 

nálezy dle klasifikace MEST a potvrdili signifikantní vliv histologického parametru E, sérové 

hladiny IgA, Gd-IgA1 (U/ml, bez neuraminidázy) a eGFR jako parametrů progrese IgAN. Dále 

překvapivě zjistili rozdíly mezi úrovní hladiny sérové IgG protilátky specifické proti Gd-IgA1 u 

obou skupin. Pomocí tohoto markeru bylo možné jednoznačně odlišit skupiny progresorů vs. 

non-progresorů. 

Dále autoři stanovili nový predikční model renální progrese s využitím pouze eGFR 

v době RB a sérové IgG specifické protilátky proti Gd-IgA1 (IgG anti-Gd-IgA1). Prokázali 

funkčnost tohoto modelu, kdy nízká hladina IgG anti-Gd-IgA1 identifikovala non-progresory. 

Toto pozorování je velmi zajímavé (zejména z pohledu klinického použití), ale třeba jej ověřit na 

rozsáhlejší kohortě pac.  

3/ Výzkum močových markerů a progrese IgAN: v této části práce autoři stanovili panel 

sedmi markerů, které identifikovaly pacienty s IgAN oproti pacientům s jiným glomerulárním 

onemocněním a zdravým kontrolám.   

4/ stanovení nových potenciálních markerů IgAN s využitím proteomické a 

metabolomické analýzy: v této studii se autoři zabývali výzkumem močového proteomu. 

Podařilo se jim identifikovat celkem 30 močových proteinů, jejichž hladina se signifikantně lišila 

u nemocných s IgAN vs. u zdravých kontrol.  

Výsledky obou výše uvedených podtémat poskytují vodítko k získání markerů, které by 

usnadnily diagnostiku IgAN neinvazivní cestou a umožnily eliminovat nutnost biopsie ledvin 
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jako invazivního vyšetření. Dále mohou být využity ke stanovení aktivity onemocnění s 

optimálním nasazením imunosupresivní terapie.  

5/  Zhodnocení intrarenálního barvení TLR u pacientů s IgAN: v této části práce autoři 

vyšetřili protilátky proto TLR (toll-like receptorům) v histologických preparátech pac. s IgAN. 

Výsledky potvrdily intenzivnější intrarenální barvení TLR4, 7, 8 a 9 a rozlišilo i podskupiny 

IgAN s různou úrovní proteinurie a renální funkce.  

Zdá se tedy jako použitelné, že intrarenální barvení TLR spolu s klinickými parametry 

(eGFR, proteinurie), sérovými a močovými biomarkery umožní výrazně lépe zhodnotit prognózu 

pacientů s IgAN. 

 

Po stránce formální je dizertační práce správně sestavená - členění práce je obsahově 

přehledné, logisticky správné, je logická návaznost jednotlivých kapitol. Hypotézy jsou 

postavené správně, cíle práce jsou jasně formulované. Dizertační práce má celkem 127 stran 

vlastního textu a dále přílohy ve formě 4 článků in extenso a 2 článků – rukopisů připravených 

k publikaci. Po krátkém úvodu je podán stručný přehled základních patogenetických 

mechanismů vedoucích ke vzniku IgA nefropatie, dále stručný přehled klinického obrazu, 

principů léčby a ukazatelů prognózy onemocnění. Vlastní odborná část práce vychází 

z přiložených publikací a je postupně podán rozklad popisu studovaných biomarkerů, základní 

metodiky, dosažených výsledků a podrobná diskuse (12 stran), v principu vždy jednotlivě ke 

všem studovaným podtématům dizertační práce. Textová část dizertační práce je ukončena 

souhrnem, kde autorka stručně shrnuje hlavní dosažené výsledky provedených studií. Dizertační 

práce je doplněna seznamem použité literatury s celkem 129 odkazy, většina z nich z recentních 

zdrojů, 4 z nich jsou i z kolektivu pracoviště autorky.  

Pokud jde o statistické hodnocení výsledků, z pohledu předkládaných prací lze 

konstatovat, že studované soubory byly dostatečně velké, dobře charakterizované a 

reprezentativní a že zvolené statistické metody vyhovovaly účelu studií. 

Dizertační práce je psaná čtivě, jazyková úroveň je vyhovující. 

Pokud jde o přiložené publikace, jedná se o 3 originální články a 1 přehledný článek, 

které jsou všechny publikované v zahraniční literatuře v anglickém znění, v časopisech s impact 

factorem (IF).  Prvním autorem je uchazečka v 1 případě, druhým autor (se stejným podílem na 

publikaci) v 1 případě, v ostatních případech je uchazečka spoluautorem. Nejvyšší hodnota IF 

činí 2,348 (v této publikaci je uchazečka prvním autorem, jedná se o originální práci), celková 

hodnota IF všech prací činí 8,144 (průměr 2,036/práci). Event. citační ohlas prací není přiložen.  
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Dále jsou přiloženy 2 originální práce v anglickém jazyce s mezinárodním autorským 

kolektivem (jedná se o mezinárodně renomované autory), v obou případech je uchazečka 

spoluautorkou práce. Lze očekávat přijetí prací do časopisů s IF. 

 

Celkově lze konstatovat, že v předložené dizertační práci MUDr. Neprašová využívá 

svých zkušeností v problematice diagnostiky a léčby IgA nefropatie, přičemž prezentuje nové a 

vesměs dosud nepublikované výsledky. Dizertační práce jasně formuluje své základní cíle, po 

stránce stylistické je psána dobrou češtinou, je přehledná, srozumitelná a formálně správně 

sestavená. Přiložené publikace podrobně probírají zvolené téma a svědčí o výborném přehledu 

tématu a osobních zkušenostech autorky. Všechny přiložené práce, jejichž je uchazečka prvním 

autorem/spoluautorem, byly publikované ve významných světových periodicích s IF > 1,0.  

 

Dotazy oponenta k obhajobě dizertační práce: 

K předložené dizertační práci nemám žádnou závažnější kritickou připomínku, její 

odborná úroveň je vysoká. K obhajobě dizertační práce si dovoluji autorovi položit následující 

otázky k jednotlivým studovaným okruhům: 

1/ nově navržený predikční model renální progrese s využitím sérové IgG specifické 

protilátky proti Gd-IgA1 (IgG anti-Gd-IgA1) se jeví jako velmi zajímavý a potencionálně 

využitelný v klinické praxi.  Je nějáké vysvětlení, proč koreluje hladina protilátky a nikoli  

absolutní hladina Gd-IgA1? Dále, byl tento model testován i vůči proteinurii (kvantitativní či 

PCR) než jen vůči eGFR? Konečně, doporučili by autoři stanovení IgG anti-Gd-IgA1 rutinně u 

všech pac. indikovaných k RB?.   

2/ močová proteomika je nadějným vyšetřením, které by v budoucnu mohlo odbourat 

provádění RB (především jako invazivního vyš. s danými riziky). Co je dle autorky hlavním 

problémem širšího uplatnění proteomiky vs. RB? Lze očekávat nahrazení RB proteomickým 

vyšetřením v následující dekádě?  Dále: u IgAN pacientů s dosud normální GFR - liší se 

výsledky proteomického vyšetření u pacientů s vs. bez proteinurie? 

3/ autoři zjistili mimořádně vysokou korelaci exprese určitých typů TLR v renální tkáni a 

tíží proteinurie. Jednalo se o stejný typ TLR, který byl v minulosti zjištěn jako korelující 

s proteinurií a expresí v periferních leukocytech? Pokud ano, šlo by nahradit stanovení v renální 

tkání vyšetření v periferní krvi? Pokud ne, může autorka spekulovat, proč tomu tak je? Dále, 

bylo by smysluplné provést korelaci mezi expresí TLR v renální tkáni a hladinou IgG anti-Gd-

IgA1? 
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Závěr:  

Dizertační práce spolu s předloženými pracemi publikovanými ve významných 

mezinárodních časopisech ukazují, že v oblasti neinvazivní diagnosticky IgA nefropatie a 

v oblasti odhadnutí progrese této glomerulonefritidy s vleklým a často závažným průběhem 

ústícím do chronického selhání ledvin, se uchazečka stala významnou odbornicí. Využívá přitom 

svých praktických zkušeností v oboru klinické nefrologie a v oblasti péče o pacienty s IgAN, 

přičemž prezentuje nové dosud nepublikované metody využitelné k diagnostice choroby a 

zejména k odhadnutí rizika její progrese. Publikace, jejichž je hlavním autorem či spoluautorem, 

přispěly k dalšímu poznání a pochopení této problematiky. 

Dizertační práce v předložené formě splňuje požadavky standardně kladené na dizertační 

práce, autorka prokázala schopnosti k samostatné tvořivé vědecké práci a proto doporučuji 

přijetí práce v předložené formě a na jejím základě doporučuji udělit MUDr. Michaele 

Neprašové titul „Ph.D.“ za jménem. 

 

V Praze dne 12.4.2019  
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