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Věc: Oponentský posudek disertační práce MUDr. Petry Hánové  

EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY ZÁNĚTLIVÝCH REVMATOLOGICKÝCH 

ONEMOCNĚNÍ 

 

Oponovaná disertační práce vznikla v rámci doktorského studijního programu v biomedicíně 

v oboru preventivní medicína na školícím pracovišti, kterým byl Revmatologický ústav a školitelem 

autorky MUDr. Petry Hánové byl prof. MUDr. Karel Havelka, DrSc. a konzultanty byli Assoc.Prof. 

Hynek Pikhart, PhD. a MUDr. Ivana Holcátová, CSc.  

Dizertace má 80 stran z toho vlastního textu 67 stran, text je ilustrován dvaceti tabulkami, jedním 

obrázkem a dvěma grafy.  

Cílem oponované disertační práce bylo zjistit incidenci a prevalenci základních 

revmatologických onemocnění ve dvou definovaných oblastech České republiky při aplikaci moderních 

diagnostických a klasifikačních kritérií. Jedná se o první populační studii na poli revmatologie v České 

republice s prospektivním i retrospektivním úhlem pohledu na studovanou problematiku.  

V úvodní kapitole  je popsán současný pohled na klinickou problematiku a epidemiologii 

revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, dnavé artritidy, psoriatické artritidy, ankylozující 

artritidy a reaktivní artritidy. 

K identifikaci nemocných zařazených do obou sledovaných souborů bylo použito současných 

klasifikačních kritérií. Během provádění studie byl kladen důraz na kvalitu získaných dat (kontrola 

zařazování pacientů do studie i kontrola úniku pacientů mimo sledované oblasti). Standardizace 

výsledných hodnot na evropskou populaci dle věku i pohlaví umožnuje srovnání výskytu jednotlivých 

onemocnění s jinými populacemi v mnoha rovinách.  

Údaje o výskytu revmatologických onemocnění patří k důležitým aspektům  plánování zdravotní 

péče. Zánětlivá revmatologická onemocnění jsou spojena s vysokým rizikem chronického funkčního 

omezení, snížení kvality života a v těžkých případech i zkrácení očekávané délky života pacientů. 

Obecně se má za to, že přímé i nepřímé náklady na léčbu těchto onemocnění jsou značné a v poslední 

době rychle rostou v souvislosti se zavedením účinné, ale nákladné biologické léčby do léčebné strategie 

revmatologických onemocnění a postupným rozšiřováním jejích indikací.  

V České republice údaje o výskytu revmatologických onemocnění dosud  chyběly.  Pro případy 

obecného plánování zdravotní péče z hlediska národního, je znalost základních epidemiologických dat 

zcela nezbytná. Z hlediska celostátního lze zjištěné údaje využít při rozhodování o vhodném počtu 

specializovaných revmatologických pracovišť také z hlediska zdravotních pojišťoven. Všechna 

výzkumná pracoviště, zabývající se zánětlivými revmatologickými a příbuznými chorobami, a 

v neposlední řadě též farmaceutické společnosti potřebují základní epidemiologické údaje při plánování 



 

 

konkrétních klinických výzkumů u jednotlivých onemocnění i jejich subtypů a forem. V tom spočívá 

nepochybná užitečnost oponované dizertace. 

Výsledky studie naznačují, že četnost výskytu revmatologických onemocnění v ČR se neliší od 

ostatních evropských populací. Zajímavým zjištěním je poznatek, že výskyt dnavé artritidy je v naší 

populaci s největší pravděpodobností podhodnocen a bude nutné k jejímu kvalifikovanému odhadu 

incidence v budoucnu modifikovat metodiku sběru dat. Důležité bude zaměření v první řadě na praktické 

lékaře.  

Obecně vzato, mohou rozdíly ve struktuře skupin pacientů poukázat na některé odlišnosti 

průběhu stejných onemocnění v rozdílných regionech a přispět k nalezení etiologických – rizikových 

nebo naopak protektivních faktorů, podílejících se na  vzniku a průběhu  těchto onemocnění. Ze stejného 

důvodu je neméně důležité sledování vývoje incidence onemocnění v čase. Zvýšení i snížení frekvence 

může být zapříčiněno vnějším či vnitřním faktorem, který lze patogeneticky identifikovat a případně 

využít v prevenci daného onemocnění. Výsledky oponované dizertace  představují  výchozí bod pro tato 

sledování v budoucnu. 

Zajímavým zjištěním (vedlejší cíl výzkumu) je vysoká prevalence sakroileitidy u pacientů jak 

s psoriatickou artritidou, tak i pacientů s reaktivní artritidou. Přítomnost sakroileitidy vyššího stupně je 

známkou axiálního postižení, které je dle současných znalostí rezistentní k léčbě konvenčními bazálními 

léky a je vhodné časné nasazení intenzivnější, biologické terapie (při splnění dalších klinických 

podmínek).  Výsledky šetření autorky naznačují, že prevalence sakroileitidy je vysoká již v době 

stanovení diagnózy (incidentní kohorta), a proto by bylo vhodné pacienty s těmito diagnózami stran 

sakroileitidy (tedy určení míry závažnosti onemocnění) vyšetřovat rutinně.  

V neposlední řadě byl sledován interval mezi prvními relevantními symptomy a stanovením 

diagnózy, který určuje délku diagnostického procesu. Tento údaj je velice zajímavý, liší se u 

jednotlivých chorob i v jednotlivých státech. Zavádění efektivnějších postupů v diagnostice tento 

interval postupně zkracuje, co umožní včasné zahájení terapie. Spolu s účinnou léčebnou strategií je 

tento interval důležitým faktorem ovlivňujícím konečný stupeň postižení pacienta.  Tento údaj je lokálně 

a systémově specifický – je závislý na místní dostupnosti specialisty, jeho erudici, dostupným 

zobrazovacím metodám, a v neposlední řadě souvisí s jejich interpretací v souvislosti s nejnovějšími 

poznatky vědy. Nelze ho tedy jednoduše převzít z dat z jiných států. Jde o jeden z komplexních 

indikátorů kvality lékařské péče v daném regionu. Tento údaj byl jedním z vedlejších cílů studie a 

představuje potenciální výchozí bod budoucího, na obhajovanou dizertaci navazujícího výzkumu. 

 

Závěr  

 

     Oponovaná dizertační práce je příspěvkem ke společensky závažnému problému. Práce je založena 

na vlastních zkušenostech a popisuje na konkrétních datech získaných ve dvou vybraných regionech 

během sledovaného období incidence a prevalence vybraných zánětlivých revmatologických 

onemocnění pojiva.  

Jedná se o kvalitní práci k aktuálnímu tématu. Zadaný cíl lze hodnotit jako splněný, zvolené metody 

odpovídají současným požadavkům a výsledky vyústily v realisticky odhad jak jsme na tom v ČR s 

incidencí a prevalencí studovaného spektra artritid a ankylozující spondylitidy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Závěrem konstatuji, že oponovaná dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odstavce 4 

příslušného zákona a proto MUDr. Petra Hánová prokázala způsobilost k samostatné vědecké 

práci. Její dizertační práci Epidemiologické aspekty zánětlivých revmatologických onemocnění 

pojiva vřele doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhuji k obhajobě dizertační práce následující otázky: 

Podle jakých kritérií byly vybrány oba regiony, které byly předmětem studie? 

Jak se postupovalo při odhadu chyby sběru dat z primární oblasti, výsledných 4,5%? 

V Tabulce 1 je citováno 9 teorií o možném vlivu alely HLA-B27 na predispozici ankylosující 

spondylitidy. Kterou z alternativ preferuje autorka a proč? 

Na straně 15 jako na jediném místě jsou zmíněny jako rizikový faktor streptokokové infekce, které v tab. 

20 se mohou  skrývat v položce „jiné infekce“ nebo “septikemie jiného než výše zmíněného původu“. 

Přestože revmatická horečka nebyla předmětem zájmu autorky, bylo by užitečné zmínit zájem 

zakladatele naší moderní epidemiologie infekcí prof. Karla Rašky o streptokokové infekce u uvedeném 

kontextu. 

 

 

V Praze dne 25-11-22017 

                                                                                          Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

 

 

 

 
 


