
Diplomová práce „Potenciální terapeutické cíle u buněk CML rezistentních na TKI léky“ 

Magisterská práce, autor Bc. Tereza Kabíčková 

Posudek školitele 

V Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se dlouhodobě léčbou chronické myeloidní leukemie 

(CML), která je soustředěna do klinické části ústavu, ve výzkumných částech pak probíhá základní i 

klinicky aplikovatelný výzkum tohoto onemocnění. Motivem tématu této diplomové práce byla 

problematika rezistence na moderní cílenou léčbu nádorových onemocnění. V případě CML se jedná 

o aplikaci tyrosin kinázových inhibitorů které brání aktivitě Bcr-Abl fúzního proteinu specifického pro 

CML a následné deregulaci signálních drah v buňkách a progresi onemocnění. Tyto TKI inhibitory jsou 

příkladem cílené klinické aplikace poznatků z proteomiky: konstitutivní tyrozin kináza je selektivně 

inhibována specifickým inhibitorem. Tento inhibitor nijak závažně neovlivňuje ostatní buňky v těle, 

jelikož je “ušit na míru“ specifickému zásahovému místu unikátnímu pro buňky CML.  Zavedení TKI 

inhibitorů první (imatinib) a druhé generace (nilotinib, dasatinib) do klinické praxe po rozsáhlém pre-

klinickém testování znamenalo zásadní zlom v léčbě CML; po vice než desetiletí léčby však vzrůstá 

tlak na další výzkum a vývoj nových TKI v důsledku molekulární evoluce a vzniku mutací v Bcr-Abl, 

znemožňujících vazbu příslušného léku a tím i léčbu. Naším cílem bylo experimentálně podpořit 

představu „léčby šité na míru“ v okamžiku selhání na konkrétní léčbu imatinibem (vzniku rezistence). 

Pomocí proteomických nástrojů jsme charakterizovali buněčnou linií lidské CML rezistentní na 

imatinib a na základě získaných výsledku jsme se u buněk rezistentních na lék pokusili nalézt 

„buněčnou slabinu“, achileovu patu v metabolismu. Toto místo jsme se pak pokusili zasáhnout dalším 

specifickým inhibitorem (klinický užívaným lékem)  a v rámci představy o kombinované léčbě CML 

tyto rezistentní buňky eliminovat - za použití koncentrace léku, který ostatní buňky výrazně neovlivní. 

Tereza Kabíčková přistupovala ke zpracování  tohoto tématu se zájmem a zodpovědně. Práce 

s tkáňovými kulturami při vývoji rezistencí na tři různé léky (imatinib, nilotinib, dasatinib) je časově a 

logisticky náročná, Tereza však při současné experimentální činnosti tuto práci zvládala zodpovědně a 

výsledkem tohoto přístupu byl také „vedlejší produkt“ diplomové práce – vypěstování buněčné linie 

rezistentní na všechny tři používané TKI léky zároveň (cross-rezistentní linie CML), což vytváří 

atraktivní potenciál do budoucna. U všech metodik si postupem času vypracovala samostatnost, 

nutnou při zájmu o studium PhD.   

U Terezy bych zvláště ocenil pečlivost při zpracování dat a zájem, který věnovala problematice wnt 

signalizace, kterou jsme objevili jakožto deregulovanou u rezistentních buněk. V této práci bylo 

testováno a použito velké množství protilátek, jejichž zavádění a optimalizace WB protokolu bylo 

časově náročné, Tereza přesto zvládla podstatnou část práce zvládnout, zpracovat a statisticky 

vyhodnotit.  

U vlastního sepisování diplomové práce oceňuji samostatnost a komunikativnost. Literární úvod je 

kvalitní review k dané problematice s odbočkou k tématu wnt signalizace, jenž je u CML a vzniku 

rezistence velmi málo prozkoumaná. I nejnáročnější část práce – kapitoly výsledků – zpracovala 

samostatně se zpětnou kontrolu a sebekritickým přístupem. Snažil jsem se nedávat detailní instrukce, 

pouze jsem zdůrazňoval myšlenku „příběhu“, jaké byly myšlenky na začátku, co nás vedlo 

k realizovaným experimentům, co je důležité sdělit, jaké byly výsledky a jak je hodláme interpretovat.  



Zvláště bych pak vyzdvihl zpracování diskuse v diplomové práci. Tereza ji zpracovala s dostatečným 

předstihem (nikoliv na poslední chvíli jak bývá často u diplomantů zvykem), s důkladným rozborem 

většiny experimentálních výsledků, s kritickým přístupem a samostatností hodnou dizertační práce. 

Tereza sama aktivně vyhledávala informace v literatuře a dokázala analyzovat, co je důležité v diskusi 

zmínit a uvést, což jsou skvělé předpoklady pro studium PhD. 

Tereza Kabíčková má dobrý smysl pro práci v kolektivu a výsledky její diplomové práce vytvořily 

zajímavý a věřím, že přínosný potenciál pro další sérii experimentů, jak je zmíněno v závěru DP. Do 

budoucna s Terezou na našem pracovišti počítáme i v rámci jejího PhD studia. 

Na základě výše uvedeného proto mohu doporučit diplomovou práci Terezy Kabíčkové k obhajobě. 

 

V Praze 9.9. 2013 

 

Mgr. Ondřej Toman, PhD., 

 

Školitel 


