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Posudek na doktorandskou disertační práci Mgr. Andrey Mančíkové nazvanou  

VLIV POLYMORFISMU URÁTOVÝCH TRANSPORTÉRŮ NA EXKRECI KYSELINY 

MOČOVÉ 

 

 Disertační práce Mgr. Andrey Mančíkové zabývající se zkoumáním polymorfismů 

urátových transportérů a jejich vlivu na exkreci kyseliny močové byla vypracována na 

základě experimentální práce provedené v rámci jejího doktorandského studia na 

Přírodovědecké fakultě UK v Praze pod vedením doc. Vladimíra Krylova. Vlastní disertační 

práce je založena na výsledcích publikovaných ve čtyřech prestižních mezinárodních 

časopisech s vysokým impakt faktorem (PLoS One, Clin. Exp. Nephrol., Appl. Sci. a Cells). 

Kopie těchto článků jsou in extenso přiloženy k disertační práci a kromě toho je přiložen také 

manuskript související s daným tématem přijatý do tisku v časopise Blood. Mgr. Mančíková 

je první autorkou u jednoho z publikovaných článků a její podíl na získání výsledků a 

přípravě všech publikací je řádně popsán.  

Téma disertační práce se týká klinicky významné problematiky poruch v exkreci 

kyseliny močové. Cíl práce zaměřený na mapování alelických variant urátových transportérů 

u pacientů s primární dysurikémií a identifikace kauzálních variant v defektu exkrece kyseliny 

močové byl vhodně zvolen na základě možnosti úzké spolupráce s konzultantkou páce dr. 

Blankou Stibůrkovou z 1. LF UK a Revmatologického ústavu, která je zkušenou odbornicí 

v dané oblasti výzkumu.  

Řešení předložené práce přineslo některé nové poznatky ohledně alelických variant 

v kódujících oblastech genů SLC22A12 (URAT1) a SLC2A9 (GLUT9) u hypourikemických 

pacientů. U všech identifikovaných variant byla v porovnání s WT formami těchto genů 

zaznamenána signifikantně snížená schopnost přenášet urát přes membrány buněk v in vitro 

modelu. Některé z těchto variant byly popsány vůbec poprvé a rozšiřují tak naše poznatky o 

variabilitě a funkčnosti příslušných transportérů. V případě hyperurikemických pacientů se 

nepodařilo prokázat vliv výše zmíněných identifikovaných alelických variant na vznik 

hyperurikémie a dny. U těchto pacientů však bylo identifikováno 11 nesynonymních variant v 

kódujících oblastech genu ABCG2, přičemž 9 z nich bylo popsáno poprvé. U šesti variant byl 

experimentálně prokázán vliv na změnu exprese či funkce sekrečního ABCG2 transportéru.  

Vlastní disertační práce je sepsána ve zkrácené formě vzhledem k úspěšnému 

publikování získaných výsledků ve čtyřech časopisech. Práce je členěna standardním 

způsobem a je zpracována přehledně a pečlivě. Text obsahuje jen ojedinělé překlepy. 

V teoretickém úvodu (celkem 15 stran) autorka poskytuje pěkný přehled týkající produkce a 

exkrece kyseliny močové, včetně popisu molekulárních mechanismů jejího transportu. 

Následně jsou přehledně uvedeny cíle práce. Je škoda, že součástí práce není aspoň stručný 

přehled metodických přístupů, které byly pro dosažení zvolených cílů použity. Obsah 

přiložených publikací je v rámci podrobné diskuze (celkem 12 stran) adekvátním způsobem 

rozebrán a v následující závěrečné části autorka stručně shrnuje nejdůležitější poznatky práce, 

přiměřeně hodnotí jejich význam a naznačuje možné další směry pokračování výzkumu.  

 



2 

 

Závěrem lze říci, že cíle práce bylo dosaženo. Podařilo získat nové zajímavé informací 

týkající se variability některých genů pro urátové transportéry a vliv polymorfismů těchto 

transportérů na exkreci kyseliny močové. Některé z variant urátových transportérů jsou velmi 

ojedinělé, takže je obtížné na základě statistických asociací hodnotit kauzalitu těchto variant 

v dědičné podmíněné hyperurikemii.  

 

Otázky do diskuse: 

1. Ve většině případů byly pro testování WT i variantních urátových transportérů použity jako 

expresní systém oocyty X. laevis, v jedné práci však také 293A buňky. Proč byly většinou 

používány právě oocyty X. laevis? Nemůže výsledky analýzy v HEK293 buňkách zkreslit 

přítomnost endogenních transportérů? 

2. Ve čtvrté publikaci (Cell) je na obr. 5 popisována funkční validace variant ABCG2 

transportéru. V případě některých variant (T153M a F373C) byla zjištěna nižší exprese 

ABCG2 transportéru v plazmatické membráně, čemuž korespondoval i snížený ATP-

dependentní transport urátu do membránových vesikul. Není možné tento výsledek vysvětlit 

sníženou účinností transfekce? Byla měřena i celková hladina exprese testovaných variant 

transportérů v transfektovaných buňkách?   

3. Mohou být poznatky založené na použití expresních a funkčních studií variantních 

urátových transportérů nějak užitečné pro potenciální léčbu hypo- nebo hyperurikémie? 

Na čem by mohla být cílená terapie defektu exkrece kyseliny močové založena? 

 

Závěrem je možno konstatovat, že Mgr. Mančíková vypracováním své disertační práce 

prokázala adekvátní teoretickou orientaci v problematice regulace exkrece kyseliny močové, 

praktickou zkušenost s prováděním analýzy polymorfismů urátových transportérů a také 

s testováním jejich funkčních vlastností. Vysoká úroveň zpracování předložené disertační 

práce, která splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ práce, dokazuje předpoklady 

autorky pro samostatnou vědeckou práci. Proto doporučuji, aby Mgr. Mančíkové byl po 

úspěšné obhájobě udělen titul Ph.D. 

 

 

V Praze 26.8.2020 

 

 

      doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 

      Katedra fyziologie    

      Přírodovědecká fakulta UK 


