
Posudek diplomové práce "Potenciální terapeutické cíle u buněk CML rezistentních na 

TKI léky" 

 

Magisterská práce Bc. Terezy Kabíčkové je zaměřena na analýzu molekulárních mechanismů 

zodpovědných za rezistenci buněk chronické myeloidní leukémie na tyrozin-kinázové 

inhibitory. 

 

Hodnocení výsledků: 

Formální kvalita předloženého spisu: 

Jedná se o formálně bezchybnou práci včetně instruktivních doprovodných obrázků a tabulek. 

 

Jazyková kvalita: 

Jazykově a formulačně je práce na vysoké úrovni, s minimem překlepů a prohřešků proti 

gramatice 

 

Hodnocení části předkládané práce: 

1.-3. Abstrakt, Seznam zkratek 

Abstrakt výstižným způsobem shrnuje problematiku, pracovní hypotézu a hlavní zjištění 

diplomové práce. 

 

4.-5. Úvod a Literární přehled 

V úvodu je detailně vysvětlena problematika chronické myeloidní leukémie se zaměřením na 

její patogenezi. Velká pozornost je logicky věnována BCR-ABL fúznímu proteinu a jím 

spouštěné deregulaci signálních drah v buňkách CML. Jasně jsou vysvětleny principy terapie 

CML se  zaměřením na tyrozin-kinázové inhibitory (TKI) první a druhé generace. Na přehled 

terapeutických postupů navazuje výčet molekulárních mechanismů zodpovědných za vznik 

rezistence CML buněk na TKI. Připojena je tabulka objasňující vztah mezi nejčastějšími 

bodovými mutacemi BCR-ABL1 fúzního genu a citlivostí na tři klinicky nejčastěji používané 

TKI (imatinib, nilotinib a dasatinib). Úvod uzavírá rozvaha o možných terapeutických cílech 

u CML buněk rezistentních na TKI včetně Wnt signální dráhy a mTOR signální dráhy. 

 

6.-7. Materiál a Metody 

Práce je metodicky velice rozmanitá, metody jsou pregnantně a srozumitelně dokumentovány, 

připojena je tabulka s výčtem a charakterizací použitých monoklonálních protilátek. 



 

8. Výsledky 

Vývoj rezistentní CML-T1 linie je srozumitelně vysvětlen. Následuje hlavní téma práce: 

proteomická analýza za účelem identifikace diferenciálně exprimovaných proteinů a ověření 

změny proteinové exprese pomocí western-blottingu s denzitometrickou kvantifikací podanou 

ve formě sloupcových grafů. Následují experimentální terapeutické přístupy koncipované na 

základě hypotetických zásahových míst identifikovaných díky proteomické analýze. 

 

9. Diskuze 

V diskuzi autorka rekapituluje hypotézy a zjištění diplomové práce a dává do širších 

souvislostí potenciální terapeutické možnosti u CML buněk rezistentních na TKI. 

 

Dle názoru oponenta je předložená diplomová práce na vysoké odborné úrovni a garantuje 

další vědecké působení autorky, ideálně v oblasti hematoonkologie. Práce by si zasloužila 

další rozvíjení a event. translaci na primární CML buňky.  

 

Připomínky a otázky do diskuze: 

1. Byla vybrána 20uM koncentrace imatinibu. Proč? Jaká je koncentrace imatinibu (ustalená 

plasmatická koncentrace) u pacientů na terapii tímto TKI? Obdobný dotaz se týká 

koncentrace cyklosporinu a FK-506- jsou tyto látky účinné v koncentraci, kterých je 

dosahováno při standardním dávkování u pacientů na imunosupresi? 

2. Dle mého názoru je zajímavé zjištění je detekce dvou typů mutace ABL1 u imatinib-

rezistentních CML buněk. Dosud jsem se domníval, že mutace jsou výlučné. Je v literatuře 

tento jev popsán (tj. přítomnost dvou různých mutací v jedné populaci CML buněk)? 

3.  Autorka detekovali výrazně sníženou proteinovou expresi transkripčního faktoru MYC. 

Lišila se proliferační aktivita (např. pomocí MTT eseje) rezistentní CML linie v porovnání s 

původní, imatinib-senzitivní linií? 

4. Bylo by zajímavé vyzkoušet navrhovaný experimentální terapeutický postup u primárních 

CML získaných od pacienta s imatinib-rezistentní CML. 

 

V Praze 9.9. 2013 

 

MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 


