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Disertační práce Mgr. Václavy Polívkové s názvem „Mechanismy rezistence k 

inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií“ byla  

vypracována v oboru Imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Vlastní text disertační práce má 124 stran a skládá se z autorského textu. Je 

doplněn odkazy na čtyři autorčiny publikace na dané téma, z toho v jednom případě se 

jedná o prvoautorskou publikaci v časopise s impakt faktorem. 

Práce je standardně členěna do jednotlivých kapitol. Teoretický úvod tvořící 22 

stránek práce je zaměřený na přehled etiologie, patogeneze, léčby a vysvětlení možných 

příčin rozvoje rezistence u chronické myeloidní leukemie (CML). Cíle disertační práce 

jsou zřetelně zformulovány na straně 33. Na stranách 36 až 49 je popsána výzkumná, 

laboratorní část práce zahrnující použitý materiál a metody výzkumu. Výsledky 

jednotlivých částí práce jsou podrobně zpracovány na stranách 50 až 87. Závěr práce 

tvoří na 13 stránkách rozsáhlá diskuse věnující se jednotlivým zkoumaným cílům 

s odkazem na publikovaná fakta. Následuje soubor použité literatury čítající 215 prací. 

Práce obsahuje vysoký počet doplňujících obrázků a tabulek (33 a 23), které pomáhají 

přehlednosti práce a vysvětlení dané problematiky.  

https://www.uhkt.cz/uhkt
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Práce je napsaná bez gramatických chyb, jazyková úroveň práce je velmi dobrá, 

text je bez problémů srozumitelný a čtivý. Jednotlivá témata jsou logicky uspořádaná a 

dostatečně diskutovaná.  

 

Výsledky a přínos práce 

 

První část disertační práce se věnuje problematice rozvoje mutací v BCR/ABL 

kinázové doméně, která je častou příčinou rozvoje rezistence na léčbu tyrozin 

kinázovými inhibitory (TKI). Rozvoj mutageneze byl modelován in vitro na buněčných 

kulturách.  Genomická nestabilita a rozvoj mutací u CML pacientů není ve všech směrech 

zcela jistě objasněn a z tohoto důvodu se domnívám se, že tato část práce zabývající se 

studiem buněčných „opravných“ NHEJ drah je pro další výzkum rozvoje mutageneze 

vysoce přínosná. V rámci řešení druhého cíle byly analyzovány výsledky šesti pacientů 

s rozvojem mutace T315I, která je na léčbu TKI velmi rezistentní. Je zde věnována 

pozornost hodnocení efektu imunomodulační léčby interferonem na dosažení 

molekulární odpovědi u pacientů, byla rovněž zkoumána aktivace imunitního systému. 

Třetí část práce se věnuje otázce transporterů podílejících se na výsledné intracelulární 

hladině imatinibu. Analýza exprexe ABCB1 a hOCT1 však nepotvrdila význam využití 

exprese těchto transporterů jako možného prognostického markeru pro predikci 

optimální odpovědi.         

 

K závěrům práce mám následující otázky: 

 

1) Domníváte se, že v budoucnosti bude možné standardně stanovením změn 

exprese některých genů účastnících se opravných buněčných drah predikovat 

riziko rozvoje mutace u daného pacienta ještě před vlastním rozvojem této 

mutace?    
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2) Na základě hodnocení léčebného efektu interferonu u skupiny vysoce rizikových 

pacientů s mutací T315I se domníváte, že by léčba interferonem měla mít v léčbě 

CML pacientů opět svoje místo? 

3) Které další faktory podílející se na konečných intracelulárních hladinách 

považujete za rozhodující? Myslíte si, že u pacientů s nedostatečnou léčebnou  

odpovědí bez potvrzení mutací má stanovení hladin TKI svoje místo?   

 

 

Závěrečné hodnocení: 

 
Práce doktorandky se zcela jednoznačně zabývá velmi aktuálním tématem, cíle 

práce byly splněny a zcela konkrétní výsledky mají přínos pro klinické využití v oblasti 

problematiky léčby chronické myeloidní leukemie. V předložené disertační práci 

prokázala studentka svoji odbornou orientaci i schopnost analytické práce v dané 

problematice, stejně jako předpoklady pro další vědeckou činnost. Z výše uvedených 

důvodů doporučuji práci přijmout v předložené formě k obhajobě a doporučuji, aby po 

úspěšné obhajobě byl Mgr. Václavě Polívkové podle §47 VŠ zákona 111/98 Sb. udělen 

akademický titul Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, dne 22. 2. 2021 
 
 

 MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
4. interní hematologická klinika 

LF UK a FN Hradec Králové 


