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Mutační analýza genu TRPC6 u pacientů s nefrotickým syndromem 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Fokálně segmentální glomeruloskleróza (FSGS) je jednou z nejčastějších příčin nefrotického 

syndromu dospělých pacientů. Pokud pacienti nereagují na imunosupresivní terapii, jsou 

ohrožení komplikacemi nefrotického syndromu (především trombózy a infekce) a dochází u 

nich k progresi renální insuficience. Většinou se jedná o sporadické formy onemocnění, u 

5 %  pacientů lze předpokládat dědičné formy. Zatím bylo identifikováno 7 různých genů, 

které mohou být zodpovědné za toto onemocnění.  

Cílem diplomové práce bylo zavedení mutační analýzy TRPC6 genu,který je zodpovědný za 

část autozomálně dominantních forem FSGS. Tento gen kóduje kanál pro kationty 

(především vápenaté) v podocytech glomerulů. Tato forma onemocnění je rezistentní na 

léčbu imunosupresivy, ale vyznačuje se nízkou rekurencí po transplantaci ledvin. Mutační 

analýzou genu by se tedy mohlo u pacientů předcházet neúčelné imunosupresivní léčbě a 

doporučit je k transplantaci. Po transplantaci u dědičných forem (na rozdíl od sporadických 

forem) nedochází k rekurenci FSGS ve štěpu.  

Dalším cílem bylo zavedenou metodou analyzovat gen TRPC6 ve sledovaném souboru 48 

českých pacientů s FSGS. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 
Autorka cituje více než 80 odborných prací, které se zabývají studovanou problematikou. 

V rešerši přehledně shrnuje informace o patogenezi nefrotického syndromu i FSGS, základní 

klinické údaje a genetické formy tohoto onemocnění. Podrobně jsou zmíněny údaje o TRPC6 

genu a TRPC6 kanálu. K dobré orientaci v textu přispívají i přehledné tabulky a obrázky. 

Rešerše svědčí o velmi dobré orientaci studenty v odborné literatuře. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Studentka  Lena Obeidová se do vědecko-výzkumné činnosti naší laboratoře pilně zapojila 

již ve 3. ročníku bakalářského studia PřF UK. 

 Studentka pracovala zcela samostatně, byla velmi aktivní v učení nových metod a v práci 

s elektronickými databázemi. Do laboratoře docházela pravidelně a byla velmi pilná. Kromě 

běžného školního roku, věnovala studentka experimentální části diplomové práce také část 

letních prázdnin. 

Po zvládnutí základních molekulárně biologických metod (elektroforézy, PCR, atd.) se 

studentka zaměřila na screening mutací recentní metodou High-resolution melting (HRM) 

s následnou sekvencí pozitivních úseků. Studentka samostatně navrhla primery pro kódující 

oblasti genu TRPC6  a provedla mutační analýzu celého genu v souboru 48 pacientů s FSGS 

 

 

 



Přístup studenta při sepisování práce: 
Studentka samostatně sepsala diplomovou práci. Následně zapracovala i drobné připomínky 

školitele. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cílem diplomové práce bylo zavedení mutační analýzy TRPC6 genu a následné provedení 

této analýzy u 48 pacientů s FSGS. Tyto cíle studenka splnila. 

V rámci diplomové práce tak byla provedena první charakteristika genu TRPC6 u českých 

pacientů s FSGS. Zavedená metodika bude nadále používána při mutační analýze genu 

TRPC6 u  pacientů s FSGS a pomůže tak k upřesnění etiologie a patogeneze tohoto 

onemocnění.  

Bakalářka Lena Obeidové má všechny předpoklady pro další vědeckou činnost a bude jistě 

velkým přínosem pro další týmovou práci v naší laboratoři.  
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