
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jiřího Křížana   

“Úloha mutace genu LIF a relativní zastoupení NK buněk, NKT a T 

lymfocytů ve folikulární tekutině a krvi žen s různou anamnézou 

neplodnosti “  
 

Autor vypracoval svou disertační práci pod vedením Dr. Petra Šímy na Mikrobiologickém 

ústavu, v.v.i., AV ČR na pracovišti s tradicí pro studium imunologie. Imunitní systém má 

regulační vliv i na jiné funkce organismu než je obrana před patogeny a imunitní dohled. 

V kooperaci s nervovým a endokrinním systémem reguluje průběh menstruačního cyklu i 

těhotenství. Dozrávání vajíčka a další vývoj po oplození je určován humorálním a buněčným 

složením FF, ale také produkty mutací genu kódujícího cytokin LIF. Genetická determinace i 

jakákoliv nerovnováha mezi humorální a buněčnou složkou se může projevit v poruchách 

plodnosti.  

Literární přehled popisuje ženský reprodukční systém, buňky imunitního systému, 

molekulární interakce mezi imunitním a reprodukčním systémem, příčiny neplodnosti i 

stimulační protokol in vitro fertilizace. Dokonalý přehled je doprovázen asi 450ti citacemi a 

poskytuje současný a ucelený pohled na danou problematiku.  

 

Cílem práce bylo stanovit, zda diagnostikované příčiny neplodnosti jsou v přímé souvislosti 

s některými mutacemi genu LIF, které by se mohly projevit v jiném zastoupení hlavních 

subpopulací imunokompetentních buněk. Bylo testováno patnáct neplodných žen s různými 

diagnosami s mutací LIF genu. Kontrolní skupinu tvořilo 136 neplodných žen s různými 

diagnosami bez mutace LIF genu.  

 

Experimentální část práce je provedena adekvátními metodami. Detekce mutací genu LIF: 

PCR produkty byly analyzovány pomocí teplotní gradientové gelové elektroforézy (TGGE) a 

sekvenovány. Relativní zastoupení subpopulace imunokompetentních buněk v krvi a FF bylo 

určeno průtokovou cytometrií. Výběr metod odpovídá studovanému problému a praktické 

zvládnutí svědčí o dobrých experimentálních schopnostech autora.  

Výsledky jsou dokumentovány barevnými obrázky a tabulkami. 

 

V souladu s cíli přinesla disertace tyto poznatky: 

1. V celé studované skupině 151 neplodných žen bylo 15 s mutací v genu LIF. Nebylo 

statisticky prokázáno, že samotná mutace LIF v pozici 3400 u těchto 15 neplodných žen 

by mohla být příčinou jejich neplodnosti. Mutace LIF je zřejmě jen jedním z faktorů 

snižujícím reprodukční kompetenci nejen v době nidace, ale i v průběhu těhotenství. 

Nejvíce mutací bylo zjištěno u žen s diagnosou endometrioza a idiopatická neplodnost u 

nichž je nejnižší úspěšnost IVF. Mutace LIF by mohly indukovat imunologické změny, 

které mohou porušit rovnováhu procesů regulujících otěhotnění.  

2. Stanovení změn v zastoupení NK buněk, NKT a T lymfocytů ve FF jsou pro diagnostiku 

neplodnosti a predikci úspěšnosti IVF potřebnější než vyšetření krve. Pro diagnostiku by 

se dal využít i poznatek, že u všech neplodných žen se v proliferačním endometriu 

vyskytují nižší počty imunokompetentních buněk nesoucích markery CD3
+
, CD16

+ 
 a 

CD56
+ 

.  

 

K disertaci mám následující dotazy a připomínky:  

1. Vyšetření mutací LIF: Chybí zde popis isolace lymfocytů z krve. Pro lepší přehlednost 

chybí schema exon-intronového uspořádání genu LIF a k tomu znázornění polohy 

primerů pro PCR. Za důležité považuji ukázat obrázek výsledků TGGE i obrázek 

sekvenační analysy s detekcí záměny v pozici 3400. 



2. Výsledky: str. 62, obrázek 13 je chybně popsán, v diskusi str. 70, tentýž obrázek 13 je 

už ale správně popsán; podobně str. 65, obrázek 17 neodpovídá popisu, v diskusi, str. 

71, obrázek 17 je už správně popsán. 

3. Str. 57.  Na jakém základě jsou spojovány výsledky u žen s rozdílnými diagnosami při 

hodnocení výsledků úspěšnosti IVF a dělán z toho průměr? Je to správné?  

4. Práce je psána pečlivě, přesto se zde vyskytují překlepy, např. str. 27: glykoproteid;  

str.32, popis k obr.3: rozdělní x rozdělení; str.41: rozdělaný x rozdělený; str. 42: 

amplifikaci x amplifikační a další. 

5. V práci je použito příliš velké množství neobvyklých zkratek. Jsou sice vysvětleny 

v obsáhlém seznamu, ale i tak to dělá čtení značně složitým. Seznam zkratek by měl 

být přiřazen i k autoreferátu. Co je zkratka IM?  

6. Název práce a jméno jednoho z autorů v publikaci, kde disertant je prvním autorem se 

neshoduje s názvem uvedeném v disertační práci a autoreferátu: J Reprod Immunol. 

82, 84-88 (2009).  

 

Výsledky dosažené Mgr. Jiřím Křížanem představují přínos pro rozvoj imunologického 

výzkumu v reprodukční medicíně.  

 

Závěr: Mgr. Jiří Křížan prokázal schopnost tvůrčí vědecké práce, osvojil si hluboké teoretické 

i metodické znalosti, splnil vědecký úkol, jímž byl pověřen. Podkladem disertační práce jsou 

tři publikace v časopisech s IF, kde v jedné, publikované v J. Reprod Immunol. je prvním 

autorem.  

Souhrn disertační práce je vypracován v souladu s danými pravidly anglicky a česky a podává 

nezbytné údaje k pochopení obsahu disertace. Doporučuji, aby disertační práce Mgr. Jiřího 

Křížana byla přijata k obhajobě a stala se základem k udělení vědecké hodnosti PhD.  

 

 

 

V Praze dne 15. ledna 2011 
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