
Posudek na disertační práci  

 „Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií.“ 

uchazečky  Mgr. Markéty Šafaříkové 

Předložená disertační práce je vypracovaná obvyklým způsobem a vedle administrativního 
úvodu má cca 72 stran textu s 12 stranami odkazů a 4 přílohy vlastích publikovaných prací, 
kdy ve 3 je první autorkou. 

V předkládané práci se uchazečka věnovala řešení příčin chronických nefropatií na úrovní 
molekulární genetiky, při čemž se soustředila na mutační analýzu genů ACTN4, INF2, 
NPHS2, TRPC6 a SYNPO, které patří mezi takové, jichž souvislost s nefropatiemi již byla 
prokázána a na aktivitu posledních z nich vzhledem k diagnostické diferenciaci. 

Z hlediska cílů, které jsou zřejmě dlouhodobé, neboť uchazečka se problematice věnovala již 
ve své diplomové práci, jsou její metodické postupy adekvátní a je zřejmé, že je zvládla 
natolik dobře, že přinesly věrohodné výsledky. V disertační práci vychází autorka z již 
všeobecně uznávané představy, že patologické procesy, které zkoumá, mají svou příčinu ve 
změnách určitých genů na úrovni jejich primární struktury a snaží se tyto změny identifikovat. 
Z tohoto hlediska se jí podařilo nalézt celou řadu variant, z nichž některé lze považovat za 
kauzální, nebo minimálně za k procesu přispívající, což ověřila pomocí příslušných 
počítačových programů. Vedle nich pak nalezla řadu takových, jejichž vztah k onemocnění 
není zatím jasný, neboť se tyto odchylky vyskytovaly i u zdravých osob.  

Soubory pacientů i kontrol jsou dostatečně veliké. 

Co se týká právě kauzality u zkoumaných onemocnění bych jen v případě IgA nefropatie 
nehodnotil ukládání IgA jako příčinu onemocnění, ale spíše jako jeho projev, kdežto příčinu 
bych spíše hledal v odpovědi na otázku „proč“ je ukládán. Jde o projev autoimunity ? 

Jak se ukázalo, expresní analýzy bioptického materiálu získaného v podobě parafinových 
bločků nepřinesly přínosné výsledky, což u tak složitého orgánu, jakým je ledvina, nelze ani 
očekávat, pokud se nemůžeme zaměřit odděleně na její jednotlivé struktury. 

Vstup molekulární genetiky do nejrůznějších medicínských oborů je posledním desetiletí 
nepochybně důsledkem jejího metodického zbohatnutí a vychází z poznatků, které přinesly 
především projekty zabývající se stanovením nukleotidové sekvence lidského genomu - 
nejdříve v obecné podobě, a následně i v genomech jednotlivých osob. Nefrologii, což je obor 
zabývající se správnou funkcí a poruchami jednoho z nejsložitějších lidských orgánů, 
přispívají významnou měrou právě práce jakou je posuzovaná disertace. Zabývá se řešením 
těch nejobtížnějších a zároveň nejdůležitějších otázek – hledáním příčin patogeneze. 

Celkově disertantka prokázala vysokou úroveň svých znalostí a dovedností v oblasti 
molekulární genetiky a především schopnost samostatné tvořivé vědecké práce. Udělení titulu 
„Ph.D“ za jménem si plně zaslouží. 

 30. března 2019                           Vypracoval prof.MUDr.Radim Brdička DrSc 


