
SOUHRN 

Úvod: Rozvoj molekulárně genetických metod vyvolal v řadě oborů potřebu jejich 

zařazení do běžné klinické praxe, oftalmologii nevyjímaje. Hlavním cílem této disertační 

práce byla detailní klinická charakterizace českých pacientů s podezřením na dědičná 

onemocnění rohovky, využití genetického testování ke stanovení nebo upřesnění jejich 

diagnózy a následně pak i v klinickém a genetickém poradenství, v konečném důsledku 

vedoucí k preventivním opatřením bránícím ztrátě zrakové ostrosti.  

Materiál a metody: Jedinci zařazeni do výzkumu byli buď dlouhodobě sledováni, nebo 

nově odesláni oftalmology ke konziliárnímu vyšetření na Rohovkovou ambulanci Oční 

kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Detailní klinické vyšetření zahrnovalo rohovkovou 

tomografii, zrcadlovou mikroskopii, optickou koherenční tomografii se spektrální doménou, 

biometrii a genealogickou analýzu. DNA byla izolována z leukocytů venózní krve, popř. 

buněk bukální sliznice. Příčinné varianty byly hledány pomocí Sangerova a masivně 

paralelního sekvenování a jejich patogenita prokazována pomocí různých algoritmů, 

sledováním segregace u rodinných příslušníků. V některých případech bylo přistoupeno 

i k funkčním studiím, např. analýze sestřihu. U pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií 

rohovky (FECD) bylo provedeno genotypování trinukleotidové repetice v genu TCF4.  

Výsledky: Celkem bylo klinicky charakterizováno a ve formě publikačních výstupů 

zpracována molekulárně genetická příčina u 44 českých pacientů z 19 rodin s různými 

monogenně děděnými dystrofiemi a vývojovými anomáliemi rohovky. Studované klinické 

jednotky zahrnovaly mřížkovou dystrofii, Schnyderovu dystrofii, zadní polymorfní dystrofii 

(PPCD) typ 3, kongenitální hereditární endotelovou dystrofii, cornea plana a syndrom 

křehkých rohovek. Nejvýznamnější byl objev GRHL2 jako nového genu, jehož mutace 

způsobují PPCD typ 4, což umožnilo prokázat, že společným mechanismem známých typů 

PPCD je abnormální aktivace epitelo-mezenchymální tranzice rohovkového epitelu. 

Genotypování 132 českých pacientů s FECD vedlo k průkazu přítomnosti repetic 

u 107 (81,1 %). Podařilo se také shromáždit z diferenciálně diagnostického hlediska unikátní 

soubor 6 případů vzácné paraproteinové keratopatie. 

Závěr: Správně provedená a interpretovaná molekulárně genetická analýza potvrdila 

onemocnění u postižených jedinců, identifikovala rodinné příslušníky rizikové pro vznik 

dědičné nemoci, pomohla v odhadu její prognózy a začlenila se tak do standardní klinické 

praxe. Získané poznatky byly využity v prevenci rozvoje a progrese této skupiny chorob 

a jejich komplikací. 
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