
 

Název programu:Neurovědy, specializace Neurologie 

Specifikace formy studia:doktorské prezenční 

Název pracoviště:I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU 

Téma PGS studia:"Mikrobiom u neurodegenerativních onemocnění s kognitivním postižením – analýza 
vztahů mezi složením mikrobiomu, klinickými znaky a biomarkery onemocnění“ 

Anotace:Neurodegenerativní onemocnění mozku je skupina závažných neurologických nemocí 

charakterizovaných progresivní, nezvratnou ztrátou neuronů, která postupně vede k těžkému postižení 

kognitivních i dalších funkcí mozku. Nejčastějším neurodegenerativním onemocněním s postižením 

kognice je Alzheimerova nemoc (AN) a poté nemoci s Lewyho tělísky (NLT) včetně demence u 

Parkinsonovy nemoci (PN). Etiologie těchto nemocí však zůstává neobjasněna; v poslední době se v této 

souvislosti stále více dostává do popředí zájmu role lidského mikrobiomu a zánětlivých procesů.  Látky a 

metabolity produkované mikroby osídlující střevní, nosní a ústní sliznici mohou indukovat změny 

v aktivitě mozku a tento vzájemný vztah je označován jako osa mozek – střevo/nos/dutina ústní. Přesný 

mechanismus těchto vztahů není znám, ale předpokládá se jednak přímý vliv na mozek cestou 

periferních (hlavových) nervů (např. vagový nerv, čichový nerv, glosofaryngeální nerv); anebo nepřímý 

vliv prostřednictvím v krvi cirkulujících látek alterujících imunologické procesy. Dále se předpokládá, že 

mikroby jsou schopny také produkovat látky podobné neurotransmiterům. Mikrobiální dysbióza 

střevní/nosní/ústní tak může vést k zánětlivým změnám v nervovém systému a indukovat či potencovat 

patologické kaskády vedoucí k hromadění toxických proteinových agregátů jako jsou beta-amyloid, 

synuklein a tau. Výsledky studie mají vést ke zlepšení pochopení změn vedoucích k rozvoji 

neurodegenerativních onemocnění a identifikovat biomarkery umožňující včasnou detekci těchto změn. 

Případné terapeutické intervence zaměřené na tyto patologické procesy pak mohou přispět k léčbě 

modifikující průběh těchto onemocnění. 

- napojení na grantový projekt – ano 
- úvazek nad rámec stipendia – ano 

Požadavky na studenta:  

- ukončené vzdělání v oboru Všeobecné lékařství 
- znalost anglického jazyka nezbytná (minimálně na úrovni samostatného uživatele AJ) 
- mezinárodní stáž v průběhu pre-graduálního studia vítána, nutný předpoklad připravenosti 

účastnit se mezinárodní spolupráce a stáží v průběhu PGS studia 
- publikační aktivita v průběhu pre-graduálního studia výhodou 

Informace o školiteli:MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. 

- publikační aktivita školitele dle WOS: h-index 9, 12 publikací, 289 citací 
- výzkumná aktivita školitele: školitel je nebo byl hlavním řešitelem 2 grantů AZV zaměřených na 

časnou diagnostiku a biomarkery u nemocí s Lewyho tělísky a Alzheimerovy nemoci, a také je/byl 
spoluřešitelem u několika dalších národních i mezinárodních projektů 

- školitel je také členem národních i mezinárodních odborných společností a pracovních skupin 
zaměřených na problematiku kognitivních poruch a klinicky působí jako vedoucí Centra pro 
kognitivní poruchy při I. NK FN u sv. Anny a LF MU. 

- v případě dotazů kontaktujte přímo školitele na lenka.krajcovicova@fnusa.cz 
 

Mentor: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. 
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