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Cílem hodnocené disertační práce bylo stanovit vliv mutací genu LIF na 

diagnostikované příčiny neplodnosti a zda tyto mutace ovlivňují zastoupení některých 

imunokompetentních buněk ve folikulární tekutině a krvi žen.   

Předložená disertační práce má 99 stran včetně literatury, je standardně členěna a 

neobsahuje přílohy. Literárnímu přehledu je věnováno 31 stran a zabývá se popisem ženského 

reprodukčního systému, buňkám imunitního systému, lokální imunitě ženského 

reprodukčního systému, interakci imunitního a reprodukčního systému, příčinám neplodnosti 

a stimulačnímu protokolu in vitro fertilizace (IVF). Metodika (protokol IVF, vyšetření 

genových mutací LIF, průtoková cytometrie, histologie endometria) je srozumitelně popsána 

na 13 stranách, výsledky jsou uvedeny na 15 stranách, diskuze a závěr na 6 stranách.  

Detekce mutace genu byla provedena u 202 kontrolních plodných žen a u 399 

neplodných žen, které byly rozděleny podle diagnózy neplodnosti a dále podle typu 

neplodnosti - primární a sekundární. Mutace LIF byly vztaženy 1/ k úspěšnosti léčby 

neplodnosti, 2/ k diagnóze primární neplodnosti  a 3/ ve vztahu k endometrióze a idiopatické 

neplodnosti. Výsledky této části disertační práce jsou klinicky velmi významné, protože 

dokazují, že mutace LIF nejsou pro úspěšnost IVF rozhodující, tak jak se dříve předpokládalo 

a dokonce se používala substituce LIF u neplodných žen při IVF. Mgr. Křížan dokonce 

prokázal mutaci LIF v pozici 3235 u plodných žen. Další část výsledků se zabývá relativním 

zastoupením imunokompetentních buněk ve folikulární tekutině a krvi stanovených 



průtokovou cytometrií. Neplodné ženy (32) byly rozděleny do několika skupin: A = 19 žen, 

které neotěhotněly, B = 13 žen, které otěhotněly, C = 21 žen, které měly diagnostikovány OF, 

TF, EM, IP (gravidita 7) a skupina D = příčina neplodnosti je vázána na partnera (gravidita 6). 

Byly sledovány změny v zastoupení NK buněk, cytotoxických a imunoregulačních NK, NKT 

a T lymfocytů a relativní zastoupení znaků CD122 a CD161. K signifikantním změnám došlo 

pouze u imunoregulačních NK a NKT buněk v porovnání skupin A a B a dále skupin C a D 

ve folikulární tekutině. Na základě rozdělení žen podle histologického vyšetření endometria 

bylo porovnáno zastoupení buněk nesoucích znaky CD3, CD16 a CD56 u plodných a 

neplodných žen ženy. U těchto populací nedošlo k signifikantním změnám. 

Mgr. Jiří Křížan je prvním autorem jednoho článku a spoluautorem dalších třech 

článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem, a spoluautorem jednoho článku v 

neimpaktovém časopise. 

 

Připomínky k dizertační práci: 

1. V literárním přehledu postrádám zmínku o molekulách CD122 a CD161, bylo by 

vhodné kdyby Mgr. Křížan tyto molekuly popsal (na kterých buňkách jsou 

exprimovány, jejich funkci atd) v úvodu a ne až v diskuzi.  

2. V materiálu a metodách postrádám kapitolu o statistice. Ta je zmíněna ve výsledcích, 

ale z jejího popisu není jasné, jak byly statistické výpočty provedeny: „...Všechny 

vzorky byly analyzovány náhodně, slepě a nezávisle na jejich původu. U výsledků 

paralelních stanovení byly určeny průměrné hodnoty“. 

3. Na straně 49 je ukázán „dat plot“, znázorňují postup při měření jednotlivých 

buněčných populací. V textu kapitola 3.3.3.2.3. je uvedeno:“...Dot ploty zobrazují 

hierarchické členění buněk z PB (periferní krev), viz Obr.6...“ Z literatury a z vlastní 

zkušenosti se mi zdá velmi málo pravděpodobné, že by zastoupení CD45 buněk v krvi 

činilo 5.33%. Předpokládám, že dot plot je populace z folikulární tekutiny, ale i tak by 

stálo za to zkusit leukocyty vyseparovat např. gradientní centrifugací. 

4. Platí obecně, že ve výsledcích jsou v textu popsány výsledné hodnoty včetně čísel a 

vše je pak zopakováno v tabulkách. Např. text na straně 51, odst 4.1.1. je uveden v 

tabulce 9,  a 10, text na str. 52 pak v tabulce 11 nebo rozdělení skupin žen v kap. 4.2. 

je uveden v tab. 18 a 19 atd.  Obrázek 11 a 12 se liší pouze v tom, k čemu se hodnoty 

vztahují, vybrala bych pouze jeden obrázek a ostatní popsala v textu. 



5. Kap. 4.2.2.1. V textu je uvedeno „...U žen, které neotěhotněly po IVF (skupina A), 

bylo prokázáno statisticky průkazné zvýšení zastoupení imunoregulačních buněk a NK 

lymfocytů ....“ a na Obr. 13 je u skupiny A signifikantní snížení těchto dvou populací.. 

6. Kap 4.3.1. V textu je uvedeno: „... U žen s dignózou neplodnosti bylo procentuální 

zastoupení buněk CD3+, CD16+ a CD56+ celkově vyšší než u kontrolních...“ a v 

odpovídajícím Obrázku 17 je tomu obráceně. Otázka: Jak autor došel k názoru, že u 

populace CD3+ dochází ke změnám a CD16+ a CD56+ jsou stejné.  

7. Na str. 71 v kap. 5.5. Na základě výsledků, které byly nesignifikantní (Obr. 17 a 18) 

bych byla opatrná při konstatování o sníženém zastoupení buněčných populací. 

 

Dotazy oponenta k obhajobě disertační práce:  

1/ V diskuzi na str. 68 autor uvádí že mutace na pozicích 3453 a 3441 neměly za následek 

strukturální změny v LIF. Jakou metodou byly změny ve struktuře LIF prokázány? 

 

2/ Na straně 68 je dále uvedeno, že možným zdůvodněním úspěšnosti IVF u žen s mutací LIF 

je regulace nidace jinými faktory, především cytokiny. Nepokoušeli jste se změny v produkci 

cytokinů měřit? 

 

3/ Souhlasím s autorem, že změny počtů buněk ve folikulární tekutině jsou důležitější než v 

krvi. Ale vzhledem k velmi nízkému zastoupení imunokompetentních buněk v FF a velmi 

vysoké směrodatné odchylce si autor opravdu myslí, že by toto měření mohlo sloužit pro 

diagnostická stanovení?  

 

4/ Je známé nějaké jiné onemocnění, které by mělo vztah k leukemickému inhibičnímu 

faktoru? 

 

Závěr: V předložené disertační práci se vyskytuje množství chyb a nepřesností, přesto ji ale 

navrhuji přijmout k obhajobě a to proto, že získané výsledky týkající se mutace genu LIF jsou 

zcela nové a mohou mít významný dopad v klinické praxi při léčbě neplodnosti. 
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