




k rozvoji peritonitidy, ovlivnění biokompatibility a vlivu reziduálního objemu na ultrafiltraci, jiná práce 
posuzuje vliv proběhlé peritonitidy a délky dialyzační léčby na ultrafiltrační schopnost peritonea. 
Hodnotí také diferentní příčiny selhávání ultrafiltrační kapacity v časném a pozdním období léčby 
peritoneální dialýzou. Jedna z prací se zabývá rovněž odlišným vlivem různých dialyzačních režimů -
automatizované peritoneální dialýzy a kontinuální ambulantní peritoneální dialýzy na peritoneální 
transport v průběhu čtyřletého sledování. 

V poslední publikované práci se autorka věnuje intraperitoneální genové expresi v animálním modelu 
EPS na vzorcích krysího omenta. Peritoneální dialýza indukuje intraperitoneální inflamaci a poté 
fibrotizaci peritonea. Byla zjištěna zvýšená exprese genů účastných v procesu angiogeneze, 
fibrogeneze a imunitní odpovědi. V EPS skupině byly aktivovány zejména proinflamatorní geny, 
z nichž některé korelovaly s funkčními parametry. V další práci se autorka hodlá zabývat právě 
hledáním potenciálních genů, jejichž produkty by se mohly stát biomarkery poškození peritonea a 
identifikovat tak pacienty ve vysokém riziku rozvoje peritoneálních abnormalit, např. ještě i před 
zahájením léčby peritoneální dialýzou. Takovým nemocným by mohla být nabídnuta alternativní 
léčebná metoda nebo provedena včasná modifikace léčby peritoneální dialýzou. Longitudinální 
analýza změn genové exprese v závislosti na změnách sledovaných funkčních parametrů je 
podkladem aktuálně probíhajícího Výzkumného záměru podpořeného Ministerstvem zdravotnictví. 

Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce 

1. Jaká preventivní opatření lze doporučit u pacientů dlouhodobě léčených peritoneální
dialýzou z hlediska prevence selhání ultrafiltrační schopnosti peritonea? Jaká je u těchto
nemocných optimální volba dialyzačních roztoků, režimu dialýzy-APD, CAPD?

Závěr 

Habilitační práce MUDr. Aleny Paříkové, Ph.O. je výsledkem dlouhodobé systematické klinické a 
výzkumné práce na poli peritoneální dialýzy a hodnotím ji jako velmi kvalitní. Význam vědecké práce 
a její původnost lze nejlépe dokumentovat tím, že nejvýznamnější výsledky byly publikovány v 
časopisech s velmi dobrým impakt faktorem, kde procházejí náročným recenzním řízením. Je doložen 
rovněž mezinárodní spoluprací a aktuálně probíhajícím Výzkumným záměrem MZČR. Po stránce 
formální je habilitační práce dobře připravena a splňuje podmínky na habilitační práci kladené. 
Doporučuji proto přijmout habilitační práci v předložené formě a na jejím základě doporučuji udělit 
MUDr. Aleně Paříkové, Ph.O. titul docent pro obor vnitřní nemoci. 

V Olomouci dne 6.2.2017. 
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