
Posudek školitele na diplomovou práci Marka Škody 
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Již po mnoho let je diferenciální laboratorní diagnostice i terapii revmatoidní artritidy 
věnována po celém světě velká pozornost. Čím se o to zasloužila? Revmatoidní artritida (RA) 
je zánětlivé, chronicky progredientní, systémové autoimunitní, značně heterogenní 
onemocnění nejasné etiologie, s neuspokojivě popsanou patogenezí. Příčiny vzniku jsou 
multifaktoriální, včetně polygenní genetické predispozice. Pro významný podíl psychických 
činitelů v etiopatogenezi je choroba klasifikována jako psychosomatická. Onemocnění se 
vyskytuje celosvětově. Incidence revmatoidní artritidy se udává 0,1 - 0,2 / 1000 mužů, 0,2 - 
0,4 / 1000 žen. Prevalence onemocnění u  kavkazské populace v Evropě se pohybuje většinou 
kolem 1%. Mezi nemocnými převažují ženy, onemocnění se u nich vyskytuje 4 krát častěji, 
Choroba postihuje všechny věkové skupiny, nejčastěji ženy v 5. dekádě života.  
Léčba nemocných zasahuje do řady medicínských oborů a představuje významný problém 
současného lékařství. Snížením kvality života negativně ovlivňuje rodinný, sociální a 
psychický stav nemocných.  
Základem patogeneze je narušení imunitní odpovědi charakterizované aktivací 
imunokompetentních buněk. Autoimunitně indukovaný zánět infiltruje synovii, burzy, šlachy, 
periartrikulární měkké tkáně, destruuje chrupavku i kost za vzniku deformit postižených 
kloubů. Systémové projevy zahrnují tvorbu proteinů akutní fáze a produkci autoprotilátek. 
Klinicky manifestní je symetrická chronická polyartritida s variabilní přítomností 
mimokloubních příznaků (vaskulitida, plicní, srdeční, kožní onemocnění).  
Vzhledem k tomu, že každé systémové autoimunitní onemocnění je asociováno s 
charakteristickým spektrem autoprotilátek, opírá se rovněž laboratorní diagnostika RA o 
průkaz jejich přítomnosti. Imunologické vyšetření tak vedle anamnézy, klinických a 
paraklinických dat významně přispívá k včasnému stanovení diagnózy, indikaci adekvátní 
terapie, a tím i zlepšení prognózy, minimalizaci komplikací a stabilizaci stavu nemocných. 
Úkolem diferenciální laboratorní diagnostiky je odlišení revmatoidní artritidy od ostatních 
druhů artritid a některých chorob infekční etiologie.  
Hlavní úlohu v imunologické laboratorní diagnostice RA hrají dva markery. Mezi nejznámější 
autoprotilátky vůbec patří revmatoidní faktor (RF). Přestože není pro onemocnění zcela 
specifický a vyskytuje se u široké škály dalších chorob, je jeho pozitivita jedním z hlavních 
diagnostických kritérií používaných u RA. Velký zlom v diferenciální laboratorní diagnostice 
revmatoidní artritidy nastal s objevením protilátek proti cyklickým citrulinovaným peptidům 
(anti–CCP). Anti–CCP protilátky jsou pro RA vysoce specifické a u jiných onemocnění se 
vyskytují zřídka. Nalézány bývají i u řady tzv. séronegativních RA pacientů, tj. nemocných 
negativních pro RF. Přítomnost anti–CCP je prokazována již na počátku choroby, potvrzena 
je asociace se závažností dalšího průběhu, především s progresí chrupavčitých a kostěných 
destrukcí detekovaných na RTG snímcích. Současný výskyt anti–CCP protilátek a IgM 
revmatoidních faktorů umocňuje diagnostickou i prediktivní hodnotu vyšetření.  
Třetím významným testem je průkaz protilátek proti mutovanému resp. modifikovanému 
citrulinovanému  vimentinu (anti–MCV). Vyšetření anti–MCV protilátek bylo do rutinní 
diagnostiky revmatoidní artritidy  zavedeno teprve nedávno a je pro onemocnění vysoce 
specifické a senzitivní. Anti–MCV protilátky jsou přítomny v časném stádiu onemocnění, což 
umožňuje detekci časné RA a indikaci adekvátní léčby těsně po vzplanutí nemoci. V 
literárních pramenech je popisován vzájemný vztah mezi zvýšenou hladinou anti–MCV 
protilátek a aktivitou a závažností onemocnění.  
Přítomnost a zvýšenou hladinu výše zmíněných autoprotilátek lze považovat za významný 
patogenetický faktor, který spoluvytváří klinický obraz onemocnění.  



Delší dobu je známa spojitost některých genů HLA systému s vnímavostí k nemoci. Zjištění, 
že některé, s RA asociované, DRB1 alely kódují společnou sekvenci pěti aminokyselin, vedlo 
k návrhu hypotézy tzv. sdíleného epitopu (SE). Sdílený epitop (SE) se u kavkazské a asijské 
populace považuje za s RA primárně asociovaný, alely jej kódující lze nalézt u většiny 
postižených, jejich přítomnost je spojena s vyšší vnímavostí ke vzniku RA a se závažnějším 
průběhem choroby. Vzhledem k vysoce pravděpodobné účasti zmíněných genových variant 
na patogenezi RA byly podniknuty četné pokusy o vyšetření závislosti mezi nosičstvím SE 
alel a produkcí autoprotilátek.  
Marek se ve své diplomové  práci  zaměřil na stanovení přítomnosti klinicky 
nejvýznamnějších autoprotilátek u nemocných s revmatoidní artritidou a asociaci s nosičstvím 
HLA – BRB1 alel.   
Projekt diplomové práce navazuje na výsledky studií, které byly provedeny v 
Revmatologickém ústavu v Praze v rámci řešení grantových projektů či výzkumných záměrů:  
 
NS-10065-4  Ambulance časné artritidy, hl. řešitel :MUDr. Heřman Mann (2009-2011) 
MZO 00000023728  Etiopatogenetické mechanismy molekulárně genetické základny, sociálně 
zdravotní důsledky a terapie refrakterních forem zánětlivých revmatických onemocnění,hl. 
řešitel:  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (2005 – 2011)  
MSM 0021620812 Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity 
imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby, hl. řešitel: prof. 
MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc (2005 – 2011)  
 
Cílem diplomové práce  bylo:  
1. U souboru nemocných s revmatoidní artritidou stanovit prevalence autoprotilátek (anti–
CCP, anti–MCV, RF, ANA) a definovat skupiny nemocných dle přítomnosti sledovaných 
autoprotilátek. 
 2. U souboru pacientů s RA provést HLA typizaci a potvrdit porovnáním se skupinou 
zdravých kontrol předpokládané asociace HLA-DRB1 alel s chorobou.  
3. Zjistit, zda existuje závislost mezi nosičstvím určitých HLA-DRB1 alel a přítomností 
autoprotilátek.  
4. Porovnat výši hladin anti–CCP a anti–MCV autoprotilátek u pacientů, kteří nesou a kteří 
nenesou DRB1*04 alelu a rovněţ mezi homozygoty a heterozygoty pro DRB1*04 alelu. 
Předpokládali jsme, že přítomnost a výše hladin vyšetřovaných autoprotilátek je významným 
patogenetickým faktorem, který se podílí na vzniku a progresi revmatoidní artritidy. V 
souvislosti s etiopatogenezí nemoci se nabízí otázka, zda existuje asociace určitých HLA-
DRB1 alel s přítomností určité autoprotilátky.  
Práce je členěna způsobem, který je všeobecně požadován resp. doporučován pro diplomovou 
práci (tj. obsah, abstrakt, seznam zkratek, úvod,  literární přehled, materiál a metodiku, 
výsledky, diskuze, závěr, seznam použité literatury). 
Práce obsahuje 107 stran textu, z toho 21 stran literárních odkazů  a 6 stran seznamu zkratek..  
Autor použil  176 literárních citací, a  veškeré použité prameny  správně ocitoval. Text práce 
je srozumitelný a přehledný,  jazyková úroveň je dobrá. 
Literární i  experimentální  část jsou  vhodně a velmi pěkně dokumentovány tabulkami či  
obrazovými přílohami. Zde se projevila nevšední a příkladná pečlivost a samostatnost v době, 
kdy práce autora skutečně nadchla  a vynaložené úsilí bylo korunováno onou příslovečnou  
„t řešničkou  na dortu“. Výsledky molekulárně genetického vyšetření (HLA typizace) a 
výsledky detekce autoprotilátek u nemocných s revmatoidní artritidou jsou  adekvátně 
interpretovány. Diskuze je shrnující, přehledná a výstižná. Splnění vytyčených cílů 
v předložené diplomové práci nebylo a není vzhledem k problematice diferenciální 



laboratorní diagnostiky revmatoidní artritidy vůbec jednoduché. I přesto byly vytyčené cíle 
splněny a stanovené hypotézy potvrzeny či vyvráceny.  
Práce přinesla následující přínosné výsledky: 
1. Výsledky HLA typizace II. třídy potvrdily asociaci  HLA DRB1*01 a  HLA DRB1*04 
alely s RA v české populaci.  
2. V porovnání s kontrolní populací byla u nemocných s RA významně snížena frekvence 
alely DRB1*15.  
3. Studium vztahu mezi nosičstvím DRB1 alel a přítomností klinicky nejvýznamnějších 
protilátek ukázalo významně zvýšené frekvence DRB1*04 alely u pacientů s pozitivitou 
ACPA protilátek (anti–CCP, antiMCV). 
4. U ostatních protilátek (ANA, RF) nebyl vztah mezi jejich produkcí a nosičstvím DRB1 alel 
zaznamenán.  
5. Mezi nemocnými s přítomností a absencí DRB1*04 alely nebyl prokázán signifikantní 
rozdíl ve výši hladin anti–CCP a anti–MCV protilátek. Rovněž mezi homozygoty 
a heterozygoty pro DRB1*04 alelu nebyl prokázán signifikantní rozdíl ve výši hladin anti–
CCP a anti–MCV protilátek.  
6. Stanovení rizikových DRB1 alel může pomoci při detekci osob ohrožených RA, vazba 
mezi HLA-DRB1 alelami a produkcí ACPA protilátek může predikovat vývoj a závažnost 
onemocnění. 
Marek  zvládl veškeré laboratorní postupy nutné pro provádění detekce protilátek (aglutinační 
techniky, ELISA metody, metodu nepřímé imunofluorescence, blotovací techniky), jakož i  
základní i složitější  na PCR založené techniky potřebné pro provádění HLA typizace. Po 
určité době akceptoval nezbytnost soustavné a usilovné práce. Ta je dnes pro úspěch 
esenciální, i když činí z krásného bádání do jisté míry řeholi. Marka  neodradily první 
neúspěchy, práce ho nadchla a pracoval se zájmem. Naučil se pracovat  samostatně a pečlivě. 
Během sepisování  diplomové práce předvedl, že je schopen dosažené výsledky zpracovat a 
správně interpretovat. Výsledky, které Marek získal během své práce  budou součástí 
připravované publikace, jejíž bude spoluautorem.  
Oceňuji rovněž zájem o stále aktuálně diskutované téma, kterými autoimunitní onemocnění 
včetně revmatoidní artritidy jsou.   
Pro mne, coby školitele, je největším přínosem  a radostí to, že se Marek rozhodl na 
Revmatologickém ústavu zůstat i v rámci svého postgraduálního studia.  
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě.   
 
V Praze, 26.8.2010                                                                             
 
 
 RNDr. Ivana Půtová 
 
 
 
 


