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Téma doktorského studia:  
Funkční analýza mutace v genu SCN1A asociované s Dravetovým syndromem 

Anotace:  
Sodíkový proud přes Nav1.1 kanály hraje důležitou roli v depolarizaci neuronů. Mutace v genu SCN1A 
kódujícím strukturu α-podjednotky Nav1.1 kanálů jsou nejčastějším podkladem monogenně podmíněné 
epilepsie, která se v nejzávažnější formě může projevit až jako tzv. syndrom Dravetové. V rámci tohoto 
projektu bude provedena funkční analýza doposud nestudované mutace v genu SCN1A asociované se 
syndromem Dravetové u pacientů z registru FN Brno (kultivace buněčné linie a její přechodná transfekce 
wild type i mutovanými Nav1.1 kanály; měření technikou whole cell patch clamp).  
Cílem práce bude zvládnout potřebné metodiky a s jejich pomocí analyzovat změny funkce Nav1.1 kanálů 
v přítomnosti vybrané mutace asociované se syndromem Dravetové. 

Napojení na grantovou podporu: Grantová agentura MU – Specifický výzkum, další žádost o grantovou 
podporu podána 

Dostupnost úvazku či projektového financování PGS místa (nad rámec stipendia z MU):  
Možnost stipendia ze Specifického výzkumu, případně DPP z grantového projektu. Úvazek z ústavního 
rozpočtu je na zvážení vedoucího pracoviště po zapojení studenta do výuky. 

Stručné požadavky na studenta dle stávajících požadavků oborové rady: 
- absolvování povinných předmětů 
- absolvování povinné zahraniční stáže v délce min. 1 měsíc nebo účast na mezinárodním tvůrčím 

projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti 
studenta na mezinárodní spolupráci 

- min. 1 prvoautorská originální práce v časopise s IF nad mediánem oboru (případně 2 publikace Q3) 
- zapojení do výuky pregraduálních studentů v rozsahu doporučeném oborovou radou 
- dobrá pasivní i aktivní znalost AJ 

Informace o školiteli: 

doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (mbebar@med.muni.cz) 

- publikační aktivita: celkem 52 recenzovaných prací in extenso, z toho 34 v časopisech s IF (30 
originálních prací a 4 rešeršní práce), h-index 12 

- grantové projekty řešené v posledních 5 letech: AZV (NU22-02-00348, 2022-2025; 16-30571A, 2016-
2020); NPO - Národní ústav pro neurologický výzkum (LX22NPO5107, 2022-2025); GAČR (GA23-
05274S, 2023-2025; GA22-28784S, 2022-2024); Grantová agentura MU (aktuálně 
MUNI/A/1343/2022); Interní projekty LF MU (MUNI/11/SUP/07/2020, MUNI/11/SUP/18/2020) 

- mezinárodní spolupráce v rámci zvolené tématiky: prof. Gavin Woodhall (Aston University, 
Birmingham, UK), prof. Henner Koch (University of Tübingen, Tübingen, Germany) 

- vedení DSP studenti/DSP absolventi: 4/0 
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