
Oponentský posudek 

 

disertační práce Mgr. Karla Fišera, studenta postgraduálního doktorského studia programu 

Biomedicína na Přírodovědecké fakultě  University Karlovy v Praze 

                                                             na téma: 

„Genová exprese v průběhu chronické myeloidní leukémie” 

 

                  Cílem doktorské disertační práce Mgr.Karla Fišera  bylo charakterizovat genovou 

expresi v jednotlivých stádiích chronické myeloidní leukémie (CML), se zřetelem na hledání 

molekulárních markerů progrese CML. Ke splnění cílů byly použity metody molekulární 

biologie, metoda expresního profilování, PCR  a metoda arrayCGH.   

Zvolené téma je biologicky i klinicky velmi aktuální a to jak  z pohledu závažnosti 

hematologického maligního onemocnění, tak s ohledem na  metody použité k řešení 

stanovených cílů.   

                   Text disertační práce má celkem 77 stran, seznam použitích zkratek 2 strany a 

přehled literatury 10 stran s celkem 194 literárními odkazy, které jsou  řazené podle  abecedy. 

Práce začíná Obsahem  a dále je rozčleněna na kapitoly: Úvod, materiál, metody, výsledky, 

diskuse,  závěry, seznam použitých zkratek, presentace výsledků a příloha publikací. Jsou 

presentovány dvě publikace s IF, v jedné z nich je Mgr.Karel Fišer prvním autorem. Výsledky 

práce pak byly dále presentované formou posterů a přednášek jak na domácích tak 

zahraničních konferencích.    

KAPITOLA : ÚVOD je sepsána na 17 stranách a  začíná  popisem cílů disertační  práce. 

Dále jsou v úvodu  shrnuty obecné znalosti o molekulární biologii CML, přičemž je kapitola 

úvodu rozdělena  na podkapitoly obecné charakteristiky CML, diagnostiku, molekulárně 

genetické charakteristiky BCR a ABL genů a literární přehled poznatků o významných 

signálních drahách zahrnutých do patogeneze CML. Poslední kapitolou úvodu je léčba CML 

zahrnující i informace o transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Všechny tyto 

kapitoly jsou zpracované na základě recentních poznatků.  

Ke kapitole „Úvod“  mám několik připomínek a doplnění: 

str.7, první věta, má označení Filadelfského chromosomu počeštěný anglický název, 

doporučuje se používat český název nebo celý anglický.   

Na 7 řádku- je vhodnější místo výrazu místem translokace použít označení zlomové místo. 

Na 8 řádku – ve větě…U 5% vzniká Ph chromosom a fúzní gen BCR/ABL jako součást 

komplexnějších translokací… správně je : U 5% není detekován cytogeneticky Ph 



chromosom (může jít o tzv. maskovanou translokaci, tj.i komplexní),   ale molekulárně 

geneticky je detekován fůzní gen BCR/ABL. Translokace jsou komplexní, termín 

komplexnější se nepoužívá. 

Str.9, 11 – formální – překlepy – pseudogeny, výraz krom toho je vhodnější pravopisně 

správné kromě toho. 

KAPITOLA: MATERIÁL A METODY 

Tato kapitola popisuje jak jednotlivé molekulárně biologické metody, tak studovaný soubor 

nemocných s CML.Je napsána přehledně, doplněna schématy a tabulkou. 

K této kapitole mám několik poznámek: 

V celé práci se opakuje používání počeštěné anglické slovo array ve formě arrayí, arraye atd. 

Doporučovala bych v případě použití anglické verse neskloňovat do češtiny nebo použít český 

výrazem čip a doplnit další informací o typu. 

Str.25 – voda RNA kvality – bylo by vhodné požadavky na její kvalitu více vyspecifikovat. 

Str.27. překlep- přestavbou 

Str.32,34, překlepy…fluorescenční barvivo, použit program  

KAPITOLA: VÝSLEDKY 

V kapitole výsledků, která je  zpracována přehledně a srozumitelně,  jsou jednotlivé 

podkapitoly sestaveny podle výsledků použitých metod. V kapitole Exprese BCR-ABL a 

poměr BCR-ABL/BCR jsou presentovány výsledky sledování hladin BCR-ABL a jeho poměr 

k BCR. Podle mého názoru by si v úvodu kapitola zasloužila zopakovat metodu, která byla 

pro toto stanovení použita.  

Nejobsáhlejší kapitolou výsledků jsou  kapitoly výsledků genové exprese pomocí macroarray. 

Touto metodou bylo vyšetřeno 37 vzorků CML nemocných, kteří byli léčeni různými druhy 

chemoterapie  a nemocný po TKB. Výsledkem tohoto sledování bylo určení celkem 17 genů 

se sníženou expresí a 11 genů se zvýšenou expresí. Z výsledků dále vyplývá, že na základě 

stanovení exprese u souboru léčených nemocných, lze vyčlenit nemocné s léčbou Imatinibem. 

Pro potvrzení správnosti získaných výsledků metodou expresního profilování, byla provedena 

PCR v reálním čase vybraných genů.  

K této kapitole mám  několik otázek: 

1. Existuje nějaké vysvětlení pro vznik např.  shluku  IV   u 3 nemocných s různou léčbou 

včetně TKB? 

2. Lze považovat fázi onemocnění vzhledem k expresi genů za dominantní vůči léčbě? 

3. U nemocného C byla nalezena přídatná chromosomová změna t(3;17). Byla nalezena 

změna exprese genů ležící ve zlomové oblasti? Byl výsledkem translokace nový fúzní gen?  



4. Jak a jestli vůbec se odlišovala exprese genů u nemocného F s přídatnou chromosomovou 

změnou?   

5. Byla u nemocných s nízkou hladinou exprese BCR-ABL a špatným klinickým stavem 

provedeno také  cytogenetické vyšetření a  hodnocena přítomnost fúzního genu BCR-ABL 

metodou FISH? Pokud ano, jaké byly výsledky a lze jimi tento stav vysvětlit?   

6. Můžete vysvětlit případy CML částečně nebo úplně nezávislé na BCR-ABL?  

7. Nelze vysvětlit výsledek shlukové analýzy, ve které se v 7 vzorcích nemocných(shluk II)  

vyčlenily skupiny genů se zvýšenou a sníženou expresí např. nastupujícím účinkem použité 

terapie? Existuje možnost určení abnormální exprese těchto genů v době diagnosy 

onemocnění a její srovnání s výsledky exprese v léčbě? 

8. Byla pozorována abnormální exprese MDR genů u nemocných se špatnou odpovědí na 

léčbu? 

Součástí kapitoly výsledků je i podkapitola s výsledky získanými metodou arrayCGH 

s použitím array s 287 BAC/PAC klony. Touto metodou byly detekovány různé genomové 

delece a zmnožení a výsledky by měly být  dále, a to jak v případech segmentálních změn tak 

genových, ověřeny metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH).  

K této kapitole mám otázku:   

1. Byl metodou arrayCGH vyšetřen stejný nebo jiný soubor nemocných s CML? Pokud jde o 

nemocné vyšetřené i expresním profilováním, byla pozorována nějaká korelace mezi 

genovými změnami a expresí těchto genů?  

Kapitola: DISKUSE 

Kapitola diskuse je zpracována  na 8 stranách. V této kapitole jsou získané výsledky genové 

exprese hodnoceny z pohledu recentních literárních poznatků. Kapitola  je sepsána na vysoké 

odborné úrovni, přehledně a zasvěceně.  

Kapitola:  ZÁVĚRY 

Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky jak metodou expresních microarray, 

kompetitivní PCR, PCR v reálném čase tak metody arrayCGH. Podává logické vysvětlení 

nalezených změn v expresi vybraných genů. Důraz je kladen na skupinu nemocných s CML, 

u kterých hladina BCR-ABL nekoreluje se špatným klinickým stavem a špatnou odpovědí na 

léčbu. Možným vysvětlením je již zmíněná nezávislost CML na expresi BCR-ABL. 

Významným pozorováním bylo určení abnormální exprese několika genů, které by po dalších 

ověřením mohly být potenciálními biomarkery stavu onemocnění.  

 Kapitola: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  



Tato kapitola zahrnuje 2 strany zkratek, termínů a odkazů na internetové databáze. V této 

kapitole, stejně jako v celé práci jsou používány některá nejednotná názvosloví jako leukemie 

a leukémie, některé překlepy v anglickém textu - complete cytogenetic response, cycle 

number threshold, mCR- minor cytogenetic response. 

 

 

 Na autora mám následující otázky: 

1. V souboru vyšetřených nemocných byli i nemocní léčení Imatinibem, u kterých 

nebyla dosažena žádná cytogenetická odpověď. Je možné určit příčiny resistence 

nemocných k této léčbě? 

2. Je možné laboratorně odlišit resistenci  závislou a nezávislou na BCR-ABL kináze?  

3. Byly výsledky microarray hodnoceny ve vztahu ke genovým  polymorfismům? 

4. Je možné provést vyšetření stejného souboru nemocných v době diagnosy onemocnění 

a porovnat výsledky exprese genů? 

 

 

ZÁVĚR HODNOCENÍ 

Přes drobné formální nedostatky je práce obsahově  a odborně na velmi dobré úrovni a je 

odrazem znalostí problematiky molekulární biologie chronické myeloidní leukémie.  Závěrem 

lze konstatovat, že předložená disertace představuje soubor velmi hodnotných výsledků, které 

jsou součástí dvou  publikací v časopisech s IF a řady presentací na domácích i zahraničních 

konferencích. Některé dosažené unikátní výsledky mohou být  základem pro další 

molekulárně genetické studie a nepochybně svědčí jak o erudici uchazeče tak pracoviště, které 

mu práci umožnilo provést. V této souvislosti není možné opomenout i vysokou odbornou  a 

vědeckou úroveň školitelky a dalších spolupracovníků, kteří také přispěli významných 

způsobem k molekulárně genetické charakteristice sledovaných souborů.  

 

Na základě těchto skutečností doporučuji předloženou práci k obhajobě  a na základě úspěšné 

obhajoby doporučuji udělení akademického titulu Ph.D. podle § 47 Zákona o vysokých 

školách č.111/98 Sb. 

 

 

 

 

V Olomouci    23.7.2006                                   Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. 

 

 

 

 


