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Postpartální expresní profil kardiovaskulárních microRNA ve vztahu k těhotenským 
komplikacím – studie matek 3-10 let po porodu 

 
Předkládaná diplomová práce o rozsahu 104 stran se zabývá analýzou exprese 29 vybraných miRNA v periferní 
krvi získané od žen v rozmezí 3 až 10 let po porodu po graviditě mající fyziologický průběh (FG), komplikované 
gestační hypertenzí (GH), preeklampsií (PE) či s plodem postiženým fetální růstovou retardací (FGR). Studentka 
provedla vyšetření celkem 221 vzorků od těhotných žen (76 kontrol, 31 s diagnózou GH, 86 s diagnózou PE a 28 
s diagnózou FGR). MikroRNA k analýze byly vybrány na základě rešerše jako regulační molekuly hrající roli 
v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění. Cílem práce bylo najít miRNA, jejichž exprese je signifikantně 
odlišná dlouhodobě i po těhotenství postiženém některou z výše uvedených komplikací. 
Diplomová práce je velmi pečlivě zpracována s minimem překlepů a nepřesností. Práce má logickou strukturu, 
poznatky načerpané z literatury jsou přehledně podány - studentka zde prokázala značnou zběhlost v práci 
s literárními zdroji a prezentací jejich výsledků.  
Použité laboratorní metodiky odpovídají plně zvyklostem v oboru a jsou rovněž jasně prezentovány. 
K práci mám následující připomínky: 
1/ V metodické čísti je demonstrováno, že data získaná pro jednotlivé miRNA nemají normální rozdělení. Jelikož 
se jedná již o vlastní výsledky práce, měly by se tyto údaje objevit spíše ve výsledkové části DP.  
2/ Překvapující je popis způsobu statistické analýzy dat na stránce 63. Byla aplikována Kruskal-Wallisova 
analýza, což je správně vzhledem k počtu 4 porovnávaných skupin (FG, GH, PE a FGR). Tato analýza sama o sobě 
není schopna odlišit skupinu, která se od zbývajících porovnávaných liší. Proto by po této analýze měl 
následovat některý z post hoc testů porovnávajících jednotlivé páry skupin. Bonferoniho korekce by pak měla 
také zohledňovat, že bylo analyzováno 29 miRNA nikoliv 3 nebo 4 skupiny (proto je jako první používán Kruskal-
Wallisův test).  
Použití Kruskal-Wallisova testu a následně simultánního Kruskal-Wallisova testu pro porovnávání párů 
s Bonferoniho korekcí je popsáno česky například v knize: J. Hendl: Přehled statistických metod- 4. vydání. 
Portál 2012, Praha. Ani zde však vzorec pro aplikaci Bonferoniho korekce neodpovídá údajům v DP. 
Při provedení statistické analýzy výše popsanými způsoby, by zřejmě nebylo dosaženo žádného signifikantního 
výsledku (čemuž napovídají i grafy zobrazující box ploty pro jednotlivé miRNA). Považuji za vhodné tuto 
problematiku diskutovat v průběhu obhajoby DP. 
Zajímavá by mohla být v tomto kontextu klastrová analýza, která by mohla skutečně odlišit různé expresní 
profily skupin miRNA mezi studovanými skupinami. 
3/ V diskuzi studentka porovnává výsledky, kterých dosáhla, s výsledky předchozí práce své školitelky 
(Hromadníková I. et al., Thromb Res 2016), v níž byl stejnou metodikou jako v předkládané diplomové práci 
studován stejný set 29 miRNA ve vzorcích periferní krve těhotných žen s fyziologickou graviditou či graviditou 
postiženou některou ze studovaných komplikací. Bohužel není jasné, do jaké míry se zde jedná o vzorky párové 
a o vzorky navzájem nezávislé. Tomu odpovídá značná spekulativnost navrhovaných vysvětlení. V diskuzi se 
autorka snaží vysvětlit, proč v průběhu těhotenství dysregulace určité miRNA nebyla nalezena a několik let po 
porodu je detekována či naopak (miRNA v těhotenství byla deregulována a po porodu již ne, nebo byla 
deregulována opačným směrem). Domnívám se, že bez pečlivého porovnávání párových vzorků a náležitého 
používání adekvátních statistických metod se lze v tomto směru dopouštět jen velmi spekulativních hypotéz, 
které ovšem mohou být v rámci diskuze zmíněny. 
4/ Vzhledem k výše uvedenému považuji i závěr práce za velmi optimistický. Praktického využívání analýzy 
hladin miRNA v tělních tekutinách ke klinickým účelům doposud nebylo dosaženo nejen vzhledem například 
k tomu, že zvýšené hodnoty určité miRNA mohou provázet různé diagnózy ale také k obtížím metodického a 
interpretačního charakteru.  
I přes výše uvedené poznámky se jedná o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, kterou doporučuji 
k obhajobě. 
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