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Disertace je psána v češtině, vlastní text práce končí na str. 90, na dalších stránkách jsou 

přílohy. Struktura kapitol disertace je standardní a bezproblémová, poměr jednotlivých kapitol 

je adekvátní, zcela pochopitelně je rozsáhlá kapitola Materiály a metody. Disertace se týká 

studia genové exprese u chronické myeloidní leukemie (CML) pomocí cDNA arrayí.   

 

Školitelkou kandidáta byla v ÚHKT Praha RNDr. Jana Moravcová, CSc. Její skupina se již 

mnoho let zabývá CML, především kvantifikací minimálního reziduálního onemocnění 

(MRO), historicky založené na komparativní /  kompetitivní RT-PCR. Tato disertace 

posunuje zkoumanou problematiku do šířky, primárním cílem bylo popsat změny expresního 

profilu u pacientů při různých typech léčebné odpovědi – od pacientů s kompletní 

cytogenetickou odpovědí až po pacienty neodpovídající na léčbu. (Poněkud mi vadí 

směšování odpovídavosti na léčbu a stádia onemocnění – viz např. tab.  4 na str. 37: blastický 

zvrat je uváděn jako odpověď na léčbu.) Snaha byla „vytipovat“ jakési typické expresní 

profily anebo jednotlivé genové markery pro různé fáze onemocnění, resp. odpovídavosti na 

léčbu. Jak však sám autor správně uvádí, význam nalezení takových markerů má dopad 

především pro poznání patofyziologie CML (tu autor poněkud vágně označuje jako 

„mechanizmy“ CML), stěží však pro klinickou praxi.  

 

Síla předkládané disertace nesporně tkví především ve zvládnutí složitých molekulárních 

metodik, včetně nelehkého statistického hodnocení rozdílů v expresi různých genů, resp. 

jejich clusterů, pomocí specifického software. Užité metodiky jsou velice precizně popsány 

(bylo užito jednak hierarchického hodnocení genových clusterů a jednak analýzy hlavních 

komponent, PCA). Vedle toho též kandidát zvládnul techniku array-komparativní genomové 

hybridizace (a-CGH), kterou využil pro studium stability genomu. Dalším výrazným kladem 

disertace je způsob prezentace a dokumentace získaných výsledků v tabulkách a 

vyobrazeních, jsou velice přehledné a dobře zakomponované do textu, s detailními popisky. 

 

Hlavním výsledkem disertace, pocházejícím ze studia expresních profilů, je popis řady genů, 

které jsou zvýšeně nebo sníženě exprimovány při různých stádiích onemocnění, či spíše při 

různém typu odpovědi na různou léčbu (včetně imatinibu). Celkem bylo analyzováno 37 

vzorků od 15 pacientů – z toho vyplývá, že řada z nich bylo sledována longitudinálně (v 

různých fázích onemocnění různě odpovídajících na léčbu). Mojí hlavní výtkou vůči 

předkládané disertaci je fakt, že jako určitá kontrola „standardu“ genové exprese u CML 

pacientů nebyli studováni žádní neléčení pacienti, tzn. že naprosto všechny studované vzorky 

byly od již léčených pacientů. To pak problematizuje odlišení, které změny genové exprese 

mohou být způsobeny pouhým nasazením určitého typu terapie, a které změny jsou obecnou 

charakteristikou určité fáze onemocnění a odpovídavosti na příslušnou terapii. Jako kontroly 

u některých metod jsou udávány výsledky leukocytů od zdravých dárců. Další námitkou je, že 

byly studovány sumárně všechny izolované leukocyty, což by ve stádiu remise onemocnění 

znamenalo, že jen nepatrný podíl studovaných buněk byly leukemické leukocyty a většinová 

populace leukocytů mohla patřit normální neleukemické krvetvorbě. Řada prací tento 

problém řeší tím, že studuje pouze CD34+ kmenové buňky namísto celé leukocytární 

populace (ale i tam je pravděpodobné, že určitý podíl buněk budou normální neleukemické 

kmnové buňky). Je však pravda, že autor si vybral pro studium především vzorky na léčbu 

neodpovídajících pacientů (jen 5 vzorků mělo tzv. hematologickou odpověď a pouze jediný 

byl od pacienta s malou cytogenetickou odpovědí) – u těchto pacientů tedy moje námitka není 

zcela relevantní. Pak ale na druhou stranu chybí srovnání s pacienty, odpovídajícími lépe na 



podanou léčbu. Problematická jsou data o počtu leukocytů – někteří pacienti měli leukocyty 

7-9 x 10
9
/l, přičemž jsou uváděni jako non-respondeři. To je sice teoreticky možné, ale pak je 

nutné o nich podat další údaje, např. počet blastů a promyelocytů v periferní krvi či dřeni. 

Přesto se kandidátovi zdařilo na základě expresních profilů vytipovat kandidátní geny, které 

by mohly být markerem různých typů odpovídavosti onemocnění na léčbu. Pro čtyři z těchto 

genů Mgr. Fišer vyvinul metodiku kvantitativního stanovení exprese pomocí RT-PCR 

v reálném čase. Ukázalo se, že exprese jednoho z nich (genu MMP8) by skutečně mohla být 

takovým markerem. 

 

Nesmírně cenným zjištěním, pocházejícím m.j. z laboratoře Dr. Moravcové, je fakt, že 

množství fuzního genu BCR/ABL ne vždy koreluje s aktivitou onemocnění. Právě proto 

vlastně Mgr. Fišer hledal alternativní molekulárně genetické mechanismy, které by mohly 

vést k progresi onemocnění nezávisle na kvantitě přepisu BCR/ABL. Logicky hledal 

sekundární aberace metodami a-CGH. Studium 10 pacientů však neukázalo žádnou obecnou, 

rekurentně se vyskytující aberaci. Domnívám se, že nenajde-li se taková rekurentní změna 

mezi 10 nemocnými, bude do budoucna zapotřebí výrazně rozšířit tento soubor. Je však 

nejisté, zda sekundární aberace postihuje tak velký úsek DNA, aby byla zachytitelná pomocí 

metodik CGH. 

 

Na disertaci oceňuji velmi podrobnou diskuzi, která se týká hyper- či hypoexprimovaných 

genů a jejich úloh v různých signálních drahách. Postrádám však přímou komparaci 

kandidátem dosažených výsledků s jinými publikacemi, studujícími expresní profily u CML 

(a nalézajícími zcela jiné geny, jimž je připisován možný význam pro rozvoj onemocnění). 

Dále mi poněkud chybí úvaha, jak získané výsledky uchopit a jak je využít pro další 

výzkumnou práci, kterým směrem jít. Je však pravda, že na výsledky analýz expresních 

profilů autor již v této disertaci navázal výše zmíněnými analýzami kvantitativní exprese čtyř 

diferenciálně exprimovaných genů. 

 

Po formální stránce je disertace psána velmi kultivovaným vědeckým jazykem, jen s velmi 

malým počtem překlepů, bez gramatických chyb, častěji mně padla do oka pouze sporná 

interpunkce. Někde je patrný nesoulad mezi zřejmou snahou používat české terminologie na 

jedné straně, a angklikanismy („upregulace“ apod.) na straně druhé. Místy je zaměněn gen a 

jeho produkt (str. 45: „ ..geny JunB a FOS, které jsou jednou z dvojic proteinů..“). Citace jsou 

v textu uváděny jmény autorů a rokem, v seznamu citací (nazvaném „Reference“) jsou 

uvedeny podle abecedy, takže současné číslování je vlastně nadbytečné. U některých citací 

jsou uvedeny celé názvy časopisů, u některých jen zkratky. Uvádění čísla sešitu a měsíce 

vydání u některých citací je též nadbytečné. Anglický autoreferát kazí chybné užití členu 

v názvu disertace. 

 

Celkový dojem: kandidát dosáhl pozoruhodných výsledků, které byly publikovány 

časopisecky (Mgr. Fišer je 1. autorem publikace v Leukemia Res., a spoluautorem Dr. 

Moravcové na článku v časopise Neoplasma). Výsledky byly prezentovány i na českých a 

mezinárodních sympóziích. Přes své výše uvedené výtky jsem přesvědčen, že disertace Mgr. 

Fišera patří k těm nejlepším v oboru, autor jasně prokázal své předpoklady k samostatné 

tvořivé vědecké práci. Proto doporučuji, aby mu byl udělen titul Ph.D.   

 

 

 

Praha, 28.7.2006      MUDr. Jiří Schwarz, CSc. 
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