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Praha, 8. srpna 2013  

 

Věc: Oponentský posudek na disertační práci MUDr. Libora Fily  

 

 

Spectabilis, Vážená komise,  

 

v příloze zasílám svůj oponentský posudek na disertační práci MUDr. Libora Fily - 

„Význam stanovení markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu pro 

hodnocení progrese plicního onemocnění u pacientů s cystickou fibrózou“.  

 

Pokud byste měl jakékoli další dotazy týkající se uchazečky nebo této disertační práce 

obraťte se prosím na mě na této emailové adrese: milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz 

 

 

 

Se srdečnými pozdravy! 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Milan Macek ml. DrSc. 
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Oponentský posudek na disertační práci MUDr. Libora Fily 

  

„Význam stanovení markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu pro 

hodnocení progrese plicního onemocnění u pacientů s cystickou fibrózou“.“ 

 

Praha, 8. srpna 2013 

 

 Tato práce byla vypracována na Pneumologické klinice UK 2. LF Praha a FN v 

Motole pod odborným vedením prof. PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D. z Kliniky rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství UK 2. LF Praha a FN v Motole. V této práci je shrnuto více než 8 

let práce na této důležité problematice, která zásadním způsobem přispěla k ozřejmění role 

markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu (dále KVV) u dospělých 

pacientů s cystickou fibrózou (CF). Z tohoto uhlu pohledu nebyla tato problematika dosud u 

nás analyzována, včetně jejích klinických dopadů.  

 

Hodnocení předložené disertační práce sleduje následující oponentská kritéria: 

 

1/ Základní scientometrická analýza.   

 

Po formální stránce má práce celkem 116 stran, které obsahují standardní strukturu 

disertačních prací. Práce obsahuje 13 tabulek a 19 grafů, s podrobným výčtem více než 130 

citací. Disertační práce je napsána čtivě, věcně a bez stylistických chyb. 

Úvod do zvolené problematiky je informativní a optimálně zasazuje výzkum uchazeče 

do domácího a mezinárodního, „state-of-the-art“, kontextu. Následně MUDr. L Fila předložil 

rozsáhlý výsledkový materiál, který je pečlivě zpracovaný a podrobně vyvedený v tabulkách a 

grafech. Výsledky této dlouhodobé studie byly publikovány ve dvou zahraničních publikacích 

s odpovídajícím impakt faktorem (IF) pro klinické obory a ve dvou časopisech bez IF. 

Výsledky studie jsou proto adekvátně prezentovány pro odbornou veřejnost.  

 Je potěšitelné sledovat, jak tato dlouhodobá prospektivní studie korelovala markery 

oxidačního stresu se závažností CF v rozmezí jednoho, tří a šesti let (tj. v letech 2005, 2006, 

2008 a 2010). Klinický dopad této studie podtrhuje intervence s inhalačním kortikosteroidem.  

Uvedený publikační výčet svědčí o velmi dobré kvalitě odborné práce uchazeče a o 

splnění publikačních kritéria pro disertační práce na 2. lékařské fakultě University Karlovy.  

 

2/ Cíle a hypotézy disertační práce.  

 

Základním předmětem dlouhodobého zájmu MUDr. L. Fily bylo dlouhodobá 

(vývojová) korelace markerů oxidačního stresu v KVV u nemocných s CF. Tato studie 

probíhala v odstupu jednoho, tří a šesti let (tj. v letech 2005, 2006, 2008 a 2010). V roce 2006 

byla do studie zařazena farmakologická intervence inhalačními kortikosteroidy (budesonid). 

V této studii byly analyzovány oxidační metabolity oxidu dusnatého (nitrity, nitrát a kyseliny 

arachidonové (8-isoprostan).  

Celkově bylo studováno 46 dospělých pacientů s CF oproti kontrolnímu souboru 21 

osob, přičemž věkové rozpětí odpovídalo (23.9 let u CF a 26.0 u kontrol) a poměr pohlaví byl 

stejný.  

Předkládaná práce je zacílena na zhodnocení vztahu markerů oxidačního stresu 

k progresi bronchopulmonálního onemocnění, které je hlavní příčinou morbidity a mortality u 

CF. Charakterizace těchto biomarkerů může odhadnout prognózu CF a výsledek léčby – 

protizánětlivou léčbu a podávání antioxidantů.  
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V této souvislosti byly ověřeny tři základní hypotézy zahrnující a) korelaci 

studovaných markerů s aktuálním klinickým stavem, b) s vývojem klinického stavu a c) jejich 

hodnoty lze ovlivnit inhalačními kortikosteroidy. 

V souhrnu lze uvést, že cíle a hypotézy předkládané práce jsou adekvátně uvedeny a 

tak odpovídají obecným postupům uplatněným u longitudinálního studia biomarkerů 

v klinických oborech, tj. v tomto případě v pneumologii.  

 

3/ Aktuálnost zvoleného tématu disertační práce.  

 

MUDr. L Fila zvolil medicínsky důležitou a dosud ne zcela dořešenou problematiku 

stanovení potenciálně prognostických biomarkerů v KVV u dospělých pacientů s CF. Díky 

zlepšené léčbě těchto pacientů přibývá a jejich léčba začíná představovat závažný problém, 

jak z hlediska zvládání progrese jejich bronchopulmonálního onemocnění, tak i z hlediska 

socioekonomického. Náklady na centrovou léčbu i CF neustále stoupají. Studovaná 

problematika má i potenciální farmakoekonomické dopady z hlediska případné prognostické 

stratifikace pacientů s CF.  

V souhrnu uchazeč uchopil důležitou problematiku, kde nebyly dostatečně 

standardizované metody, a kde chyběly normální hodnoty vyšetření. 

 

4/ Stručný rozbor výsledků disertační práce   

 

 Vzhledem k výše uvedeným cílům a předloženým hypotézám disertační práce uvádím 

systematicky, k nim vztažené, hlavní výsledky:  

 V roce 2005 sledovaní pacienti s CF měli signifikantně nižší hladiny nitrátů oproti 

kontrolám. Nicméně signifikantně vyšší byly koncentrace 8-isoprostanu u pacientů oproti 

kontrolám. Je pozoruhodné, že i v relativně menším souboru byla zřejmá korelace nitrátů 

s FEV1, s rentgenologickým skóre a se sérovým albuminem a CRP, ale ne s nitrity a 8-

izoprostanem. To svědčí o diskriminační kapacitě použité metodiky.  

 V letech 2006-2008 plicní hodnoty FEV1 a BMI korelovaly, s výjimkou roku 2005 a 

nutriční stav (BMI) jen s nitráty v období 2005-2006. Je pochopitelné, že progrese zhoršení 

FEV1 byla významnější u nemocných chronicky kolonizovaných B. cepacia complex a 

zhoršení nutričního stavu (BMI) bylo horší u žen. Tyto výchozí hodnoty jsou zřejmé, ale 

prognostický vliv studovaných biomarkerů nebyl prokázán.  

 Tříměsíční léčba deseti dospělých pacientů inhalacemi kortikosteroidu vedla k 

signifikantnímu nárůstu nitrátů v KVV, ale bez doprovodného zlepšení klinických a 

laboratorních hodnot CF.  

 

5/ Použité metody v rámci disertační práce.  

 

O velmi dobré metodické úrovni svědčí široké spektrum použitých klinických a 

laboratorních postupů. Nejsem sice expert na spirometrii, ale velice si cením standardizace a 

validace metod podle obecných principů.  

Statistické metody jsou přiměřené, často provedené ve spolupráci s experty ze Státního 

zdravotního ústavu Praha, kde byly řádně hodnoceny závislosti proměnných pomocí 

Spearmannova korelačního koeficientu a regresní analýzou s rozlišením statistické 

signifikance a/nebo případných trendů.  

 

6/ Nové poznatky disertační práce a jejich význam pro další rozvoj oboru.  
 

Vzhledem k dlouhodobému zaměření této studie dosáhl MUDr. L. Fila prioritních 

výsledků. Dospělí pacienti s CF měli oproti kontrolám vyšší koncentraci 8-isoprostanu a nižší 
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koncentrace nitrátů. Koncentrace nitrátů v kondenzátu vydechovaného vzduchu korelovala 

s aktuálním klinickým průběhem bronchopulomonálního onemocnění. Důležitým aspektem je 

dlouhodobá korelace plicních funkcí (FEV1) a stavu výživy (BMI) s oběma výše uvedenými 

biomarkery. Prognóza quoad vitam a provedení transplantace plic (během sledovaného 

období) však nekorelovaly s koncentracemi studovaných biomarkerů, což je z mého úhlu 

pohledu pochopitelné vzhledem k relativně kratší délce projektu. Konečně hladiny nitrátů a 

pH v KVV byly ovlivněny inhalačním podáváním kortikosteroidů. 

V tomto ohledu jsou poznatky prioritní a především otevírají metodický prostor pro 

další studie tohoto typu, ať už u CF (dětí a dospělých) nebo dalších respiračních onemocnění.  

 

Otázky oponenta:  

 

1/ z pozice klinického genetika bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné v souboru 

vysledovat případné závislosti dosažených hladin studovaných biomarkerů v KVV na 

přítomnosti různých mutací v genu CFTR? 

2/ jak by bylo možno vysvětlit nalezené rozdíly mezi pohlavími, a to v souvislosti 

s dříve dobře dokumentovaným zhoršením CF u dívek v pubertě? 

3/ jak byl brána v potaz problematika malých čísel u statistických hodnocení?  

4/ BMI je relativně „hrubý“ indikátor nutričního stavu a tak jaké další antropometrické 

alternativy jsou k dispozici?  

 

Závěr: Disertační práce MUDr. L. Fily je práce modelová a pro další prospektivní studie 

biomarkerů oxidačního stresu u plicních onemocnění, včetně jejího rozšíření do mladších 

věkových skupin u CF. Práce je tedy nejenom odrazem specifické problematiky CF, ale i 

vývoje celého oboru, kde jsou studovány specifické „endofenotypy“.   

Předložená práce je věcná a má velmi dobrou odbornou úroveň, se širokým 

komplexem použitých klinických a diagnostických metod. Předložené výsledky prošly 

zasvěceným kritickým hodnocením v impaktovaných časopisech, což vše jednoznačně svědčí 

o tom, že uchazeč má velmi dobré znalosti studovaného oboru.  

Na předložené disertační práci jsem nenašel žádné formální a formulační nedostatky a 

tak ji mohu plně doporučit k obhajobě. Disertační práce prokazuje předpoklady autora 

k samostatné vědecké práci a tak doporučuji udělení titulu „Ph.D“ za jménem.  

 

S pozdravy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc.  


