
Oponentský posudek na disertační práci „Prevalence zánětlivých gastrointestinálních 

chorob u psoriatiků a možnosti jejich včasné diagnostiky“. 

 

K mému posouzení byla předložena práce doktorandky Ústavu epidemiologie UK2LF, MUDr. 

Kateřiny Jůzlové, ucházející se o obhajobu v doktorském studijním oboru Preventivní 

medicína, s názvem „Prevalence zánětlivých gastrointestinálních chorob u psoriatiků a 

možnosti jejich včasné diagnostiky“.  

Předložená disertační práce má 102 stran, klasické formální členění, je dokumentována 

řadou tabulek a grafů a doplněna 156 literárními citacemi. Textová část je rozložena do 

sedmi kapitol.  

Autorka si jako téma vybrala závažné a v populaci velmi často se vyskytující onemocnění – 

psoriázu, respektive asociaci onemocnění s dalšími významnými komorbiditami. Hlavním 

cílem práce bylo vytipování markerů, které by pomohly odhalit subklinická stadia střevních 

chorob a včasnou diagnostikou tak zabránit rozvoji komplikací a přispět ke zlepšení kvality 

života psoriatiků.  

V pečlivě provedeném úvodu autorka shrnuje různé aspekty současných poznatků o 

psoriáze, uvádí v přehledu hlavní komorbidity a podrobně probírá zánětlivá střevní 

onemocnění autoimunitního charakteru, postihující střevní trakt.  

Metodou, kterou autorka zvolila, je klasická retrospektivní studie případů a kontrol, která 

proběhla v nemocnici Na Bulovce v letech 2009-2015 v souboru 595 subjektů, z toho 195 

případů a 400 kontrol. U všech subjektů byla provedena sérologická vyšetření protilátek 

typických pro Crohnovu chorobu, ulcerózní kolitidu a celiakii a rozdíly sledovaných 

parametrů mezi skupinou případů a kontrol byly statisticky testovány vhodnými testy.  

Z výsledků studie jsou patrné významné rozdíly mezi skupinou případů a kontrol v několika 

sledovaných parametrech (protilátky proti retikulinu, tkáňové transglutamináze ve třídě IgA, 

ASCA, p-ANCA, hladiny leukocytů, hemoglobinu, celkové bílkoviny a CRP), vhodných pro 

uplatnění v sekundární prevenci.  

V obšírné diskusi se autorka soustředila především na porovnání vlastních výsledků 

s literárními.  

Za klady předkládané práce považuji, že se autorka jistě záslužně soustředila na závažné a 

časté onemocnění. Jako epidemiolog mohu hodnotit především metodologickou stránku 

studie. Design case- control byl k ověření prevalence rizikových/prediktivních faktorů zvolen 

správně, studie byla přiměřeného rozsahu. Dobré je, že kontroly byly vybírány pomocí 

frekvenčního párování a správný je i větší počet kontrol než případů, z hlediska síly studie. 

Výsledky jsou interpretovány dobře a zřejmě mohou mít praktický dopad. 



Vznáším jedinou připomínku. V diskusi bych očekával hlubší posouzení potenciálních 

zavádějících faktorů a možného vlivu bias. 

Po prostudování předložené práce mohu uzavřít, že práce po metodologické i formální 

stránce je kvalitní, a že byly splněny všechny na počátku definované cíle disertační práce. 

Domnívám se, že výsledky mohou mít praktický dopad. Dermatologové či praktičtí lékaři, 

kteří mají v péči psoriatiky, mohou a měli by výsledky, umožňující včasné odhalení závažných 

komplikací psoriázy, v praxi využít. Bylo by záslužné vypracovat doporučené postupy 

sekundární prevence (pokud neexistují), nebo je upravit.  

Závěr: Přijetí práce k obhajobě plně doporučuji, stejně tak jako udělení titulu Ph.D. 

 

 

V Praze, 31. 7. 2015          

        prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc. 

 

 


