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Oponentský posudek 

 

dizertační práce MUDr Astrid Šulákové 

 

"Anémie u d ětí s nespecifickým st řevním zán ětem. Solubilní transferinový receptor a 

sTfR/log feritin index v diferenciální diagnostice anémie z nedostatku železa a anémie 

chronických chorob u d ětí s nespecifickým st řevním zán ětem“ 

 

Cílem předložené dizertační práce práce bylo stanovení prevalence a typu anémie u dětí 

s nespecifickými střevními záněty (NSZ) v době stanovení diagnózy a porovnání tradičně 

používaných diagnostických testů se stanovením solubilního transferinového receptoru (sTfR) a 

indexem sTfR/log feritinu v diferenciální diagnostice anémie z deficitu železa a anémie 

chronických chorob u dětí s NSZ.  

Předložená práce je uvedena na 85 stranách textu, je členěna do 3 kapitol. Obsahuje 18 

tabulek, 4 obrázky a v části pojednávající o vlastních výsledcích 7 grafů.  

V úvodu do problematiky autorka charakterizuje nespecifické střevní záněty: Crohnovu chorobu 

(CN) a ulcerózní kolitidu (UC). V 1.kapitole pojednává o anémii u nemocných s NSZ, 

charakterizuje klinické důsledky anémie, etiologii anémie a analyzuje podrobně tři základní typy 

anémie doprovázející uvedená onemocnění: anémii z nedostatku železa (ID), anémii 

chronických chorob (ACD) a kombinovanou anémii chronických chorob a z nedostatku železa 

(ACD/ID). Ve 2.kapitole je uveden přehled laboratorních testů používaných v diagnostice anémií 

se zaměřením na diagnostiku ACD. Ve 3.kapitole jsou uvedeny vlastní výsledky práce. V závěru 

práce jsou shrnuty závěry pro praxi. Za každou kapitolou je uvedena použitá literatura: 61, 26  a 

38 publikací našich i zahraničních autorů. Práce se zabývají problematikou anémie u 

nemocných s NSZ, metod pro diagnostiku anémie, ve 3. kapitole potom autorka uvádí přehled 

prací, které jsou citovány v diskuzi.     

V kapitole 3 autorka nejprve definuje hypotézu a cíle práce. Dále analyzuje vlastní soubor 53 

pacientů s nespecifickým střevním zánětem (40 pacientů s CN a 16 pacientů s UC). Na čtyřech 

stranách specifikuje použité laboratorní metody, na dalších třech stranách potom definuje 

použité statistické metody. Na 20 stranách potom autorka analyzuje dosažené výsledky.  

Autorka se v práci soustředí na následující hematologické a biochemické laboratorní parametry 

anémie: hemoglobin (Hb), střední objem erytrocytů (MCV), střední koncentrace Hb (MCHC) a 

šíře distribuce erytrocytů (RDW), železo (Fe) v séru, saturaci transferinu, feritin (F), solubilní 

transferinový receptor (sTfR) a index sTfR/log feritin (dle Punnonena, 1997). Jako marker 

aktivity zánětu autorka používá hladinu CRP. 

Prevalence anémie ve vlastním souboru autorky práce 66,1% což je v souladu s nejnovějšími 

údaji ve světovém písemnictví, které uvádí prevalenci anémie v širokém rozmezí 41,3-77% 

pacientů. ID byla prokázána u 24,3% pacientů, u CN pouze v 9,7%, u UC ve 100%. Tato 

skupina pacientů má jasně definovaný deficit železa a zcela jistě vyžaduje suplementaci 
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železem. Kombinace ACD a ID byla prokázána u u 41,9% pacientů s CN. Typický obraz ACD 

byl zjištěn u 40,5% pacientů s CN.  

U žádného ze zkoumaných výše uvedených hematologických ukazatelů anémie nebyl prokázán 

signifikantní rozdíl mezi ID, ACD a ACD/ID, proto je autorka nepovažuje za vhodné pro odlišení 

uvedených typů anémie. Tentýž závěr uvádí pro saturaci transferinu. Jako vhodné metody pro 

rozlišení dle analýzy výsledků autorka vidí stanovení feritinu, sTfR a indexu sTfR/log feritin, 

přičemž výpovědní hodnota indexu byla dle očekávání nejvyšší. Cutoff feritinu pro odlišení ACD 

a ID byl 33 µg/l, pro odlišení ACD a ACD/ID rovněž 33 µg/l, ale s nižší senzitivitou. Výsledky 

jsou v souladu s recentními publikovanými pracemi.V závěru práce autorka uvádí stručně 

závěry pro praxi, a to jak doporučená vyšetření pro vyhledávání anémie, tak základní algoritmus 

pro hodnocení laboratorních nálezů pro ID, ACD a kombinovanou anémii.  

 

Z pohledu hematologa mám k práci jen několik připomínek.  

1. Při základním vyšetření krevního obrazu je dle typu hematologického analyzátoru 

používaného v laboratoři vhodné zařadit do základního spektra parametrů i procento 

hypochromních erytrocytů a hemoglobin v retikulocytech, které mohou být  velmi užitečné 

pro počáteční diagnostiku i pro monitorování vývoje krevního obrazu. Autorka tyto testy ve 

výčtu zmiňuje, v moderní hematologii je však dnes již možné je využít k doplnění informací o 

stavu zásoby Fe pro erytropoezu. Totéž platí o RDW, jehož specificita při odlišení ACD a IDA 

je sice relativně nízká, senzitivita pro ID je však udávána kolem 81%. Autorka sama ve 

výsledcích uvádí korelaci RDW s TfR. Proto by pro jeho zařazení do mozaiky výsledků KO 

mělo být více využíváno.  

2. Procento saturace transferinu je z hematologického hlediska na druhé straně méně 

spolehlivým ukazatelem vzhledem k často velmi nízkým hladinám Fe v séru při aktivním 

zánětu. Vyšetření sTfR pro diskutovanou diagnostiku je nepochybně velkým přínosem, 

bohužel však zatím není dostatečně standardizovaná metoda a proto jsou výsledky někdy 

protichůdné.  

3. Cutoff feritinu 30 µg/l je vhodný pro analýzy u dospělých, v dětském věku je však vzhledem 

k měnícím se normám pro jednotlivé věkové kategorie nutná ještě další diskuze. Protože při 

tomto cutoff je možno připustit určitou míru zánětu, bylo by vhodnější pro diagnostiku ID 

použít hodnotu nižší (10-16 µg/l). Samozřejmě záleží na vyšetřující laboratoři.   

 

Autorky se dotazuji na následující: 

1. Hodnota feritinu nad 100 předjímá přítomnost zánětu, korelovala tato hodnota s hladinou 

CRP? 

2. CRP se u pacientů s NSZ nejeví jako dostatečně citlivý marker zánětu. Má autorka práce 

zkušenost s některým z dalších markerů zánětu pro hodnocení aktivity onemocnění?   

3. Jakou má autorka zkušenost s tolerancí perorálního podávání preparátů Fe pacientům 

s NSZ. Kterou sloučeninu Fe by doporučila a podle jakých kritérií by volila pacienty vhodné 

pro takovouto léčbu? 
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4. Co lze dle autorky očekávat v klinické praxi od vyšetření hladin hepcidinu?  

 

Závěr oponenta 

Téma dizertační práce je vysoce aktuální a důležité. Anémiím doprovázejícím nespecifické 

střevní záněty je věnována pozornost až v posledních letech, a to nejen vzhledem 

k narůstajícímu výskytu NSZ a poměrně vysoké prevalenci anémie, ale také v souvislosti 

s nárůstem poznatků o metabolizmu železa a jeho regulaci jak na úrovni celého organizmu, tak 

na úrovni intracelulární. Výrazný nárůst dětských pacientů s NSZ je alarmující a je známo, že 

průběh nemoci může být horší než u dospělých. Problematice anémie u těchto chronických 

onemocnění se závažnou morbiditou nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. Anémie 

má přitom jako nezávislý faktor významný vliv na kvalitu života nemocných dětí a může 

významně ovlivnit růst a vývoj dítěte. Jedním z cílů současného výzkumu je nalezení vhodných 

diagnostických znaků, které budou mít váhu při stanovení nejen tíže, ale i typu anémie, 

případně odlišení jednotlivých typů anémie. Dosud nebyl stanoven jednoznačný diagnostický 

postup pro dětské pacienty a publikované práce se často ve svých výsledcích liší. Práci tedy 

považuji za velmi záslužnou a je nepochybně důležitým a kvalitním příspěvkem k široce 

diskutovanému tématu.  

Autorka práce se problematikou NSZ dlouhodobě zabývá a má zkušenosti s diagnostikou i 

léčbou anémie u těchto pacientů. Soubor pacientů je dostatečně velký. Práce je precizní, 

vyzrálá a přiměřeně  kritická při hodnocení výsledků. Jejím velkým pozitivem je fakt, že se jedná 

o nálezy při diagnostice onemocnění (NSZ). Většina prací na toto téma zahrnuje bohužel 

pacienty v různé fázi onemocnění a srovnání je mnohdy komplikované. Práce autorky prokazuje 

rozsáhlé teoretické i praktické znalosti i zkušenosti s problematikou.  

Téma je zpracováno komplexně a výstižně, kladně hodnotím i velmi dobrou statistickou 

analýzu. Nevýznamné výhrady lze mít k přepisům a drobným jazykovým chybám v textu. 

Postrádám pouze informaci o publikačních výstupech práce a prezentaci výsledků. Přitom se 

jedná zcela jistě o publikovatelné výsledky. 

Dizertační práce MUDr. Astrid Šulákové splňuje všechna kritéria pro úspěšné obhájení práce a 

udělení akademického titulu Ph.D. dle § 47 Zákona o vysokých školách č.111/98 Sb. Doporučuji 

udělení titulu.  

 

V Olomouci 3.8.2012 

 

Doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D. 


