
( }portt-:ntský pi.srrriek na d(}ktoť§koLr prnci

,,\ttttrintunitní ptlškozcní or,ária u rlrlspír ajícíclr clír-e k,
yliv antirtrrrririlních protilriíek na p*rttchl,rnr:n\trttilčníhrr c;-klu a ftrtilitu

\1t [)r. l latttll Ktts,rrlt

I)nktr,:rsk;jr precc 1\,ít.l)r. Kclsor,ú.]c př*r11llžctto vc l,iiz-anó li,rrrnc1. r,rtlz,silhu 92 striin. tcxt.ic
dcrplnčl l9 ti !:řch]crln{rni bilrcvitÝnli gl,iií\,.7 nri tltrrrlkanri a tnitrreiřiidrrč zdařileirr přílolrou
baltr,,tli,clt f 8 tlbrťlz_krr s t.lllrlilloqicktlu c}rar;rktcristikL:Lt l, ttitct prlici z-ktlt,tntanÝch a

tl i sktlttlr,,llni clr ovarili l r.l,ic h 1ltlsti žu rt í "
StLriliurn br,lo za*lčřcn(.r na. slcriirlťrni li r iznlmu přítlrntnosli ;rntiorariírlrlích prlltiliitck

s Irčkrllika cíli : ziistit pr*valcnci 1čchto protilátr:k na r,,r,branón] -sOuht]rLt žcn z-rlravÝch. u riivek
s porlte}rarrri trlcnslruačrrího c},kiri. rt žen s porrrchanli l*rtiliti,. r,,r,nlez,il, r,z.,lirl,r tčcIlt<l

irltlOprotiliitck k přípacinÝll pcrrtcltiinr ctr,;rliťi]*ich iLrnkcí se zantčřcnínr na postiž,cní

1illikrrlrlrnilto apariitll a,iinÝch strukltlrolat,ií, §naltLlu clrlktcrské prácc b,r:lo se vl,iác]ři1. zda
přítontnt:sl ul.ariirlních autrlprotilátck ,it pattlgcnctick,v r,Ýkonná rrcho.jstlu_|cnom násiedkenr

or,ariálniiro poškLlzr_:rtí. l'en1,1l ncnraly,cíl bl.t.lc"ilč překrt:čtrr úsilinr i,ltvčit možnosti r,časné a

spr:ár,nó diagnt;zl, ttttlžr:i,r:lr ovariiilttír-:h t1l,slirnkci a nastínit nrtlžttó tcrilpcr"rtickÚ postLrp1'.

() lrktr_lálnirsti 1čchto cílri"jc nctřebt cliskulllr,,i,t{ zc.irlóna r,,současnó dtlbč, kril,v popředí

spillcčnosti.ie co ne,ivr,šší srra}ia o unložtlční tčhottrrstr,í ponrčrnč l,clkó skLrpinč žcrr

s infcltilitor_r. ilokud §v přítonrrrost allli(}\,ariálniclr prolilátťk {tttetrt,-lanliclostuptli'rtri yc r'šech

kraisklch l r,ůtšich tlkre srrích 1ah*tatoří r l har-tni,c}r lltltlre sce nčnírn rtlikrttskrrpcnt 1,

;lrckazaie lnč usnadnilir ditcrcnciiilni rlitgnllslikLl inlirrilních star,ů. nar.ic § nltlžnosttni
],:čcbrlich zírsalrr]r tldlišnlch crLJ closr-ld ptlužil,tlnl,cllr ( např. pr:ed,nisorrJ. by,la b_l,'r}oktcrská

prlicc r ícc r:cž zásltižnit.
Sl,sttrrtuličtlost pi,i r\,šciřtlr,,acíclt 1ttrslupceh \1t,[)l Kirstlvó. pr,-:cistri rÝbčr,]ctlncltlir',Ýcir

sclubilrit pacicntck. spxivrr! r(,irčr la,br"rratnruich trrcltrtj. sttttistickť r,practlr.,ťtni a

crpcritrtetrtlilní 1rrlrer: při sludirr mOrli,r]t,,lgic tlvarii 1,tilti":tlci 1lrLtlrescenčniho z"načcní.

nlt,rnokltlttálních prritilátck a elektrtlnnrikrirskopic:kÝc]r sluriií rilll,*cJla dokttlrskoLr prlre i

k pt;lriruhr,rrln3nr a pritrritnírrt r1,siciikLrrlr. /"e.jnr*tt;i ťť;1l]ť.isrltr l,j,sle.lk1 stLrrlilr lrlk:,rlizlcc
g(]nadOtr()pních. cstroqcnur,,j,clt li 1lt,tlgcstct,tllr,lr,Ýcir rcccpt{rril. l'riorjtrrí"ic z,iištčrri. ž,c tl

skupilrr Llir,ck trpícíclt print*rní ittttcnrcL,ltt přei,lilrlala proti povrclrrlvú zc.irnénir
intraor,rplazrl-rtivi lokaliz,irce [;§l{ rccepttlrtt. zalítncr: u oligo/sekttltdiirni b1,} lcttlcr niiicz
l,zúcnč,iši, [tceeptortrvi r,lcílcir trl,ptk rrrtlltl bil r,r"sr,člienitu prtl nccltlstalcčntltt tlrlprrr,čel'

trr,;:riir rra signi!l }lSIL'tí;n hy,b1,1n rnožnti vlsr,čtlit i často p()z(}r()van.rtl rczistcnci rra l,ysoki
hlatlilrv ttlhrtto cerrtrálníhrl httrnit,rnu, I'ozttruhc.-llrú ie i }rodritlccní přítrinlnr:sli cslrr;3cnor,ých
lceeplOrť1. které se rllchliz_eii přeclcr,šínr re li,akei cr,lrlsil!ore a nLtklciirní. \i priici,ic lr,:žoviina
irl,pLltóz_a. že _|scrtt tt; předcl,ší:n stct,tlidní rťťťplLll_\,. kterc sc nl()h(}1,1 trpiatrlit vc slintulati
pr()tť(}s\,nlťtickó aktivitl,birnčk l.jcž,jsorr l-rr<lttl cilr,:n ilttlrlltrrltiliiíck. n prottl sc tiachiizi t,t

siedorlni,clr pacientck přcvalta proti}litťk rrcti r()§t()l'tcínltt íillikulr:.'1:r1o lTl,piltór-* }:1,nrohla

r,,čst i,iž }, 1:řctlsiar,č tnr;žntlho pili(lgťtlťtickóhrr piL:r:hc:tí :lrt1,*prl)1i!xtťk. kterii ncrltlpoviclii
iltrccnó 1lřcilsll,rr. č. spišc jr: prtltiuktc 1rrrltiilittk rrpi1 tl;1slcilk*rl :tc!l,zirrltlgick!,ch 1-rriiccs[l
l, prLrbčhrr protťOs\lntézc nciro struktur*lt rost(.)l"lťil-]{) lirlikulrr"
l)odobnč jako rr ncnrtlcni,ch inzuIin depcnll,cltrlírn cliahclcs nTellitrrs. kde řadu lct neb1,,l rnožnÝ

,icdnozltačl,":!,priikar_ r,_v,r,í.je,iícíhtl sť aLtl.cirltl:itní}to proccsL: příntilrr hiopsií".ic iv přípailč
ťi,r,ahr,{j l1litOil}1tlllitnirn po§tižcilí rivitl,jírlhlížnr zitcltr,li1 r,i,r,o.j ttebtl z;r,ť,litck ailtoilrritnitv
přínýnri histt:ltlgilkýnri nlctrldtrnri biriptir:ki,lni. l)řcsltr nc.jsor.r zalírt ž_úrJnó pr:chl,bnr;sli ii



autoknunit}lím postižení ovarií, i když je s peldivem, že v morfuiagii převládaji neb* jsox

,jednozna§ně p::"oka:larelné vý}učrrě apaptotické prCIc§§,v. a to i dokazovanó v PřeclioŽené studij
j§*svědčcvat,: by t* rychiému přechcldrr zá:rětu s převalrorr buněčnou. tedy iV. tYPu PcŠkození
auloiruu:ritním proceiem, kdy průkaz autoprotilátek je pro k]inika jedin;,řm vedlejŠÍm

autoimunitnir:r znakern, I v lornta prubčhu ovxiáiního poškozer::i je ďejnrá Po<iobnc;st

s *rgánovlfo*i autoimunitami typu tyroiditidy a pŤedevšírrr diabetes mellilus.
pečlivé tŤíděni souboru pacientek vecllo Mt]Dr. Kosovou i k cdhaleni chrom*zonální

aberace prezentujicí se ovariální dysfunkcí. l k<lyž pro rxalý počet postižených Žen ( celkem

5) neize jerlnoznačně hodnoťit, je zřej;xé, že u n,ich je l,ýskyl antiorrariálnich prrrtiiátek

nápadn* vys*ký. Význ*:nný statisticky d<lkáraný byl rr:zdil v přitomncrsti aniiovariálních

plátit*ek p:oti-stercidy pmdukujícim buňkám u že* s o1igo nebc sekundárni amenro§Ou ve

ircvnáx{ s ž*mmi trpí;írni arnenore*rr primámí. §rovnáni prevalenc* antiovariálnich

protilátek proti jednotliq.kn struktur:ám oocytu r.r pacientek s primrimí aÍ:renorei}§. sekrurdiini

u**rro.*oo. chromczomálnimi aberacemi;* rjívkan:i s tl}DM inzulin z*vislými jeilnomačně

porwdila nejvyšší výskyt antiova*áhríclr prntilátek u nerxcrcných cl'romozoruální alreraci, Pak

i primárni ff,me§oreou, zatímco prevalence protilátek u nenro,cnych *ligo/sekundární

arn.nor§§u a diabetes mellitus je srov*ateiná, Z tčc]rto dat qruozuje Dr Kos*vá, Že Přitom*ast
antiovariálnich protilátek je spi*e nás}edkem, lež přičinou poškození ovariálníclr strr:ktur.

Experimentálrri a výzkurrúá část doktorské práce je nezp*chybrritelná- aie nejvíce oceřxrji

prat<ticky dopad t§lo siudie. Dá se kcrn,stalovat. že průkaz antirrvariálních pr;til*ek má

,ri,*.1.u*r,c pre*iktirtť charakter. *ož výrazně zlepši diagnostiku poruch mensaruaČlťho *Yklu

a upřesni dirvod p*ruehy f-§.tilily v j*rlnotlivýth připadech. Využil,í i:y nebylo bez m*Žnosti

pri}upu k terapeutickému p*stupu. 1 v tonrtcl *hledu Dr Koselvá zťrročila sveii stxdii

poz*rovlrnirn, že podáváni estrrrgenových a pfCIge§teřonavých preparátť: individirálnim

dár,kclváním, za sledováni horr:ronx.lnich h]adin a přfl*mn*sti antiovariálnich Protilátek
významnč aněni patologický ava.riální cyk}us do í}z,iologického a zl*pši i moŽnost irsPěŠné

íbrtiiiza*e"
V práci jsem nenašla žádné poclstatné nedcshtky. ojectin§ló pŤeklepy nenaruŠily sauvislcst

t*Xt§,
Z připomínek jen nev:hnamnou - nebyly hod*oc*xy hladiny, aie procento výskY1*,

kvanlilativni stanovení bylc jen crientační. ředčni s*ra bylc i : l, Pra vČtŠinrr

i*runo§uaresce:rčníclr t*otlnik použiváme k pnrkazu q,šší ředčni ( 1 :1 0i, abl'g§gm se vYhnr:li

zách3*u přirorených au1oprotilátek. Z tirhota asp*ktu by mne zajimalo, zda nebylY urČenY

izotYpy ig§{ alesp*ň r_l proti}*tek proti luteirrnin buňká:n, u kteryeh prclceato výskYtu bYlo ve

vseclr skupin*ch paměrně vy§ší. Mclhlo by se j*<lnak o piiroz*né autr:protilátkY, v tCImto

pXpadě dokonce prat*ktivní ?
br.u:** pr*}lernátiky v úvodu práce j* stručný * přii*rn výstižný. Př*kvapr:je mne paxěrnČ

starší ridaje rýkaji*i ie *utoimunitni oclphclr:itiqly {§edrrak, ?.D,, et al, 1987}, n,a ob:anu

dis*fiant§ musim d*dat" že v manografii věnované výčtir a klirrickénru význanru vŠech

aut*protilát*k (J,1}, petcr. y.Shoe::ťbld 1996} jsex našla stejnclu citaci l'ěnu.}Ící se brrr:ŠČnérxu

in,f]lirátu v .,autgil§unitťrimo' ovari,u * pievaha T CD4 a'f CD8 p*zitivních lymťacYtŮ, §
lym1lleyty, }:{K br:ňky aj. Nejsou v literatuře <jal§i nebo prxtr*b:rčj§i zrlroje, kter* bY

dakuxexovaly proe*s autoin,:xnitnil"r* poškozeni 1idských ovarii? }',Tebr: je i* closud stejný

problárrr jak* u cliabeies rne]litus v prv*počátcích?
Áutcrka xvedla celkem l ?1 citaeí využitÝch v* studii, nrá 2 prrblikaee v impaklovaných

časo;:isech, z loha je pruním auiorem 1 x. V zahrzuri*i př*rlnesl* a publik*vala ve sbornicích 6

abstiakt_ na č*skýeh kcngresích 3, na zalrralriěnich kangresech 8 posterŮ, na Českých 7,



Doktarskoa pr*ci Dr Kosovd hodnctixr ja}io mir*cřá*:č kvalitní, prcrmy§le§Ou, s prioritní,rni
výsledky. *ži|ečnr:u i v klinice a inspi:*jicí v obla*:i *x;rerimentálni chirurgie se zaměřenjrn
na problernaiiku *variálních patologie,

l., l

'Yřraze dxe 3.5"2006 pr*f. MUDr, Terezie Fučíkcva, DrSc


