
Abstrakt 

Primární ciliární dyskineze (PCD) je vzácné, avšak poddiagnostikované onemocnění. 

Jeho příčinou je genetická porucha struktury nebo funkce pohyblivých řasinek. Výsledná 

nefunkční mukociliární clearance způsobuje opakované záněty horních i dolních dýchacích 

cest, u některých pacientů může být také příčinou poruch plodnosti či abnormální polohy 

orgánů. Diagnostika tohoto onemocnění je mimořádně komplikovaná a složitá. Vyžaduje 

kombinaci několika různých diagnostických postupů a dostatek zkušeností i specifické 

personální a technické vybavení. I přes významné pokroky v poznání etiopatogeneze PCD a 

prudký rozvoj diagnostiky zůstávají možnosti terapie omezené a účinnost jednotlivých 

léčebných postupů dosud není podložena většími klinickými studiemi. 

Dizertační práce je tvořena komentovaným souborem vydaných publikací. Zabývám se 

v ní několika různými aspekty identifikace pacientů s PCD. Nejrozsáhleji jsme se věnovali 

genetickým základům PCD. V začátcích práce jsme se zabývali možnostmi diagnostiky 

pomocí sekvenování vybraných úseků v té době známých nejčastěji mutovaných genů 

DNAH5 a DNAI1 a prokázali jsme, že touto metodou je možné odhalit většinu pacientů 

s mutacemi v těchto genech. Recentní část práce se týkala využití postupů sekvenování nové 

generace (NGS) v kombinaci s klasickým Sangerovým sekvenováním. Podařilo se nám 

geneticky charakterizovat populaci českých pacientů s PCD. Navrženou metodikou jsme byli 

schopni stanovit genetickou diagnózu u dvou třetin všech českých pacientů, což odpovídá 

nejlepším světovým pracím. Přibližně třetina případů PCD byla očekávatelně způsobena 

mutacemi v genu DNAH5. Překvapivým nálezem bylo vysoké zastoupení ancestrálních 

mutací v genu SPAG1 u čtvrtiny našich pacientů. Dále jsme již jen v jednotlivých rodinách 

detekovali mutace také v genech DNAI1, LRRC6 a CCDC40. Neméně důležitým výstupem 

naší práce je návrh efektivního a ekonomicky přijatelného postupu genetické diagnostiky u 

pacientů s PCD. 

Ve spolupráci se zahraničním pracovištěm jsme navrhli softwarovou metodu zpracování 

obrazu, která automaticky stanoví frekvenci pohyblivosti řasinek se stejnou přesností jako 

živý operátor. V další provedené studii jsme prokázali, že pacienti s PCD jsou ohroženi 

poruchou růstu v dětství. Poslední část práce popisuje vývoj snadno použitelného 

validovaného klinického indexu, který dokáže ve skupině pacientů s opakovanými 

respiračními problémy odlišit pacienty, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že jejich obtíže 

jsou způsobeny právě onemocněním PCD. 
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