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Oponentský posudek na diplomovou práci Lindy Bártů

Název práce: Studium genetických změn u dětí s akutními lymfoblastickými leukémiemi 
(ALL) za využití metod mFISH/mBAND a čipových technologií  

Cílem předkládané diplomové práce bylo sledování změn v genomu leukemických buněk u 
dětských pacientů s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) pomocí 
molekulárně cytogenetických metod, analýza karyotypu pomocí mnohobarevné FISH 
(mFISH) a mnohobarevného pruhování (mBAND) u dětí s nenáhodnými a opakujícími se 
strukturními aberacemi v hyperdiploidních buňkách a následné posouzení, zda sekundární 
chromosomové aberace zvyšují riziko relapsu u nemocných s prognosticky příznivými 
specifickými změnami.

Text diplomové práce má celkem 73 stran, dalších 9 stran tvoří seznam použité literatury, 
následuje 8 stran příloh. Práce je dobře koncipována a srozumitelně sepsána.

Kapitola Úvod stručně uvádí do problematiky ALL, popisuje možnosti detekce 
chromosomových aberací u tohoto onemocnění i jejich prognostický význam.

V Literárním přehledu shrnuje autorka na 21 stránkách současné poznatky z odborné 
literatury.  Citace jsou aktuální, jejich množství (91 citací, 1 x knižní kapitola, 3 x internetové 
zdroje) svědčí o tom, že si osvojila nejnovější poznatky ve studované problematice. Kapitola 
je rozdělena na tři části, první se zabývá obecnou podstatou vzniku nádorové buňky, druhá 
část popisuje cytogenetické změny vyskytující se u akutní lymfoblastické  leukémie, ve třetí 
části jsou popsány možnosti detekce těchto změn.

Cíle práce jsou jasně formulovány. 

V kapitole Materiál je uveden soubor vyšetřených nemocných s ALL a dále  laboratorní 
technika a seznam chemikálií a roztoků pro jednotlivé analýzy.

Kapitola Metody je členěna na podkapitoly, popisující použité metody klasické cytogenetiky, 
molekulárně cytogenetickou analýzu, metodu array CGH a statistickou analýzu. Pro 
přehlednost je doplněna třemi tabulkami.

Kapitola Výsledky shrnuje závěry jednotlivých analýz a popisuje i současný klinický stav 
pacientů. Výsledky jsou komentovány slovně a doplněny dvěma obrázky, třemi tabulkami a 
čtyřmi grafy.

Diskuse je vedena přehledně, srovnává získané výsledky s údaji, publikovanými v literatuře. 

V kapitole Závěr jsou stručně uvedeny dosažené výsledky celé práce. Autorka prokázala, že 
ve skupině dětí s ALL a hyperdiploidií ovlivňuje přítomnost  strukturních aberací dobu přežití 
bez události. Rovněž poukazuje na nezbytnost kombinace molekulárně cytogenetických 
technik pro identifikaci kryptických přestaveb, které mohou být důležité v patogenezi 
onemocnění.

Kapitola Použitá literatura je napsána v abecedním pořadí a zahrnuje řadu nejnovějších 
odkazů.
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V práci jsou drobné formální chyby:

- některé práce, citované v textu, jsem nenašla v seznamu použité literatury (str. 13 -
Hanahan et al, 2011; str. 19 – Biondi et al., 2000; Vissers et al,. 2007)

- nejsou jednotně uváděné citace, pokud jsou pouze 2 autoři: někdy v textu uveden 1. 
autor et al. (str. 13 -  Thompson et al., 2011; str. 19 – Bernt et al., 2011; str. 28 -
Michalová et al., 2005; str. 32 – Wadlow et al., 2005), jinde jsou uváděny oba autoři 
(str. 68, 70 – Paulsson and Johansson, 2009), rovněž nejsou jednotně uvedeny některé 
odborné názvy (str. 15 tyrosin-kináza, str. 15 tyrosin kináza (bez pomlčky))

- nejsou správně číslovány podkapitoly v obsahu (str. 4)

Uvedené připomínky nijak nesnižují obsahově i odborně velmi dobrou úroveň předkládané 
práce, v níž autorka projevila znalost problematiky genetických změn u hematologických 
maligních onemocnění, konkrétně u akutní lymfoblastické leukémie. 
Jsem přesvědčena, že autorka splnila všechny požadavky, kladené na diplomovou práci, 
doporučuji práci k obhajobě před komisí a navrhuji hodnocení výborně.

Dotazy:

- Vyšetřený soubor pacientů byl dle modálního počtu chromosomů rozdělen do 5 
skupin. Jak je charakterizovaná skupina Nespecifikovaná hyperdiploidie (9 dětí)? 
Tabulka na str. 23 uvádí pouze nízkou hyperdiploidii (47-50 chromosomů), vysokou 
hyperdiploidii (51-68 chromosomů) a tri/tetraploidii (68> chromosomů).

- Dle Tabulky 6 (str. 62) metoda array CGH nepotvrdila u pacienta č. 1 zisk 
chromosomového materiálu, avšak metoda I-FISH a mFISH prokázala parciální 
trisomii 1q (příloha 4 str. 92). Jak to lze vysvětlit?

- V souboru nemocných jste u 4 dětí prokázali intersticiální deleci dlouhých ramen 
chromosomu 13. Vyskytují se v deletovné oblasti nějaké tumor supresorové geny, 
případně jiné geny, jejichž ztráta by měla význam v patogenezi onemocnění?
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