
 

Klinika dětské hematologie a onkologie 
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

          V Praze dne 25.2.2021 

 

Posudek disertační práce Mgr. Václavy Polívkové „Mechanismy rezistence k inhibitorům tyrozin kináz 
při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií“ 

 
Jak napovídá název, autorka se ve své práci zabývá především studiem dospělých pacientů s chronickou 
myeloidní leukémií (CML) a jejich rezistencí k terapii kinázovými inhibitory. Jedná se o populární, často 
studované, avšak stále atraktivní téma, ve kterém autorka navazuje na předchozí úspěšný výzkum své 
školitelky doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. 
  
Práce je postavena na třech vzájemně souvisejících a provázaných cílech. Výsledky druhého a třetího 
cíle již byly publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech, rukopis vycházející z práce na 
prvním cíli je připraven k publikaci. 
 
Úkolem tohoto prvního cíle bylo objasnění mechanismů mutageneze kinázové domény BCR-ABL1 na 
in-vitro modelu rezistentních buněčných linií. Disertační práce podrobně a přehledně popisuje průběh a 
výsledky experimentů a tato část nepochybně přináší řadu nových a biologicky i klinicky zajímavých 
pozorování. Popsané experimenty jsou pečlivě promyšlené a kvalitně provedené a tak lze předpokládat 
jejich úspěšné publikování v kvalitním hematologickém časopise v dohledné době (Mgr. Polívková je 
sdílenou první autorkou připraveného rukopisu). 
 
Druhý cíl práce se zabývá monitorováním dynamiky mutací v kinázové doméně BCR-ABL1, důsledky 
pro individualizovanou terapii a imunologickým pozadím této léčby. Výsledky práce na tomto cíli jsou 
publikovány ve formě původního článku v časopise PLoS ONE s IF2019 2,740, kterého je Mgr. Polívková 
první autorkou.  
 
Ve třetím cíli se autorka zabývá studiem exprese buněčných transportérů hOCT1 a ABCB1 a jejího 
významu pro určení prognózy pacientů a léčebné odpovědi na terapii kinázovými inhibitory. Výsledkem 
jsou dva dopisy, kterých je Mgr. Polívková spoluautorkou – jedná se o publikace v časopisech 
International Journal of Hematology (IF2019 2,245) a Leukemia & Lymphoma (IF2019 2,969). 
 
Kromě zmíněných publikací přiřazených k jednotlivým základním cílům disertační práce je Mgr. 
Polívková spoluautorkou dalších osmi impaktovaných publikací na širší téma CML a fúzního genu BCR-
ABL1, včetně publikací ve velmi kvalitních a vysoce impaktovaných časopisech Leukemia (IF2019 8,665) 
či Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (IF2019 7,068).  
 
Výzkum v rámci jednotlivých podprojektů a jeho výsledky jsou v disertační práci velmi přehledně a 
podrobně shrnuté a jejich publikace v impaktovaných časopisech dokazuje jejich kvalitu. Celkově se 
autorce podařilo stanovené cíle naplnit, ve své práci využila moderní metody a dosáhla výsledků, které 
přispívají k současným vědomostem v oboru a jsou využitelné v klinické oblasti pro zvýšení úspěšnosti 
léčby dospělých pacientů s CML. 
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Po formální stránce považuji disertační práci za kvalitní a nemám k ní žádné zásadní výhrady. Je 
sepsána v dobře srozumitelném jazyce, je standardního rozsahu a struktury. Úvod do problematiky je 
přehledný, ucelený a opírá se o dostatečné množství odborné literatury, třebaže některé citace jsou 
staršího data a bylo by možná vhodné je doplnit aktuálnějšími. Výsledky jsou předkládány 
ve srozumitelné podobě a doplněny přehlednými obrázky, grafy a tabulkami, diskuse neopomíjí žádný 
ze zásadních bodů, je přiměřená a vedena v dostatečném kontextu současných znalostí příslušné 
problematiky. V práci jsem zaznamenal pouze ojedinělé překlepy či formulační nepřesnosti. Nepatrnou 
výhradu mám pouze k pojmenovávání genů, proteinů a podobně, kde autorka podlehla časté, ale 
nesprávné tendenci přejaté z anglického jazyka a často používá spojení typu „ABL1 gen“, „BCR-ABL1 
kináza“, česky je však správně „gen ABL1“ respektive „kináza BCR-ABL1“ (obdobně jako česky říkáme 
„automobil Škoda“ a ne „Škoda automobil“). 

Autorce bych rád položil tyto dotazy: 

1) V metodách popisujete separaci mononukleární a granulocytární populace periferní krve 
pacientů pomocí gradientové centrifugace (Ficoll). Analyzovali jste následně (nejspíše pomocí 
průtokové cytometrie) složení těchto odseparovaných subpopulací?  

2) Pro normalizaci exprese genů signálních drah jste použili průměr čtyř kontrolních genů (B2M, 
GADPH, RPLP0 a HPRT). Porovnávali jste i tyto čtyři geny navzájem? Kdybyste si pro 
normalizaci měla vybrat pouze jeden z nich, který byste vybrala, který byl exprimován 
nejkonzistentněji? 

3) Na základě výsledků vaší studie pacientů s rezistencí ke kinázovým inhibitorům – považovala 
byste za vhodné používat kombinaci inhibitoru a interferonu standardně u všech pacientů, u 
kterých se vyvine rezistence na inhibitor? Pokud ne, proč? 
 

Na závěr mohu konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky na disertační práci standardně 
kladené a že Mgr. Václava Polívková prokázala tvůrčí schopnosti i kritické myšlení. Proto doporučuji její 
práci k obhajobě. 

Po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělit Mgr. Polívkové titul Ph.D. 

 

Prof. MUDr. Jan Zuna, PhD. 
 
 


