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 Předložená disertační práce má celkem  94   stran vlastního  textu, 

dále   patřičné   množství  nečíslovaných  literárních  odkazů  dle abecedy   v  rozmezí    stran   

95 až 111,  dokumentační přílohy str.112-124.   

Obecná,  teoretická  část  zaujímá stránkový  rozsah  od  13-67,   vlastní  práce  a  její 

výsledky   s  rozšířenou  diskusí , závěrem  a  souhrnem  jsou  pak  od stran  68  -  93  .  

Disertace  je  přiměřeně  vybavena    tabulkovou  a  grafovou  dokumentací jak uvnitř vlastní 

práce, tak  v části ,, Přílohy ,, ( se statistickým rozborem.) Disertační  práce  se  zabývá   

systémovou a imunitní odpovědi nemocných s orofaryngeálními  karcinomy . Vytyčuje si 

dva základní cíle a to zda koncentrace neopterinu v moči může být užitečná v predikci intenzity 

akutní toxicity léčby a prognostické možnosti  neopterinu + retinolu a tokoferolu  při zahájení 

léčby. 
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U neopterinu,známého již více jak l00 let a jehož studium odhalilo význam sledování u celé řady 

závažných onemocnění/HIV,Crohnova choroba,..a také ZN/ v onkologii zcela jistě ještě nebylo 

řečeno poslední slovo. 

Problematice imunity v onkologii je v současnosti věnována zaslouženě zvýšená pozornost a 

je proto  chvályhodné, že autorka se  této oblasti ve spojení radioterapie a chemoterapie u 

pacientů nádorů H/K , věnuje.  Ve své statisticko- epidemiologické  úvodní  části  využívá  

údajů  NOR,což lze  jen pozitivně kvitovat, neboť  systém je právě k těmto a podobným účelům 

určen.Zde bych jen doporučil využívat ty nejčerstvější dispoziční údaje onkologického registru.    

     Nesporným pozitivem  práce  je také již  samotné  téma imunitních odpovědí , tedy  

zaměření se  v  bádání  na oblast,  ke  které  se současná onkologie znovu intenzivně obrací a 

bohužel s lehkou nadsázkou zde  obecně i nadále hodně tápe. Autorčina disertační práce se 

soustředí především na  pozadí a důsledky  reakcí,které zákonně vznikají při intenzivní 

kombinované léčbě,v daném případě některých  nádorů  oblasti Hlavy a Krku. / užívaný 

termín i pro ZN oblasti ORL .    

 

Výraznější   přesvědčivost  vlastních   výsledků  práce  je  zatím  limitována     počty  pacientů  

v  souboru,  jejich rozmanitostí,podskupinami atd . Jde zde svým způsobem více méně o pilotní 

studie, což však záměr  a výsledky práce nesnižuje.Pro nezanedbatelný  počet sledovaných 

parametrů je však zde  situace komplikovanější , čehož je si autorka dobře vědoma a co sama 

zmiňuje ,tedy nutnost dalšího zkoumání širších souborů .  

 

 

     K práci mám jen několik připomínek , poznámek a   dotazů:  

 

 

1) V souborech jsou pacienti sice se stejným histologickým typem nádoru,ale s odlišnými 

stádii a tudíž a priori lze očekávat odlišné léčebné výsledky.Bylo by lépe stavět 

skupiny v tomto smyslu lépe srovnatelné,se stejnými stadii ,tedy alespoň časná a 

pokročilá  odděleně.. 
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2) 

  V radioterapii  jsou  toxické  změny  celkem  jednoznačně definovány: lokální a  celkové 

systémové. Přídatnou chemoterapií se nežádoucí změny potencují a objevují se  postižení  i 

dalších systémů.,mimo vlastní nádorovou oblast.  

Velikost, intenzita  těch či oněch  je závislá na řadě faktorů, individuálních  a  obecných . Již 

dávky záření  kolem   60 Gy  jsou  provázeny  význačnými změnami  kožním i  slizničními, 

7O Gy   pak o to více to  i  při moderních  ozařovacích  možnostech.  Přidaná   chemoterapie 

samozřejmě  reakce  potencuje  spolu  se systémovými  problémy.  Zmiňuji se o tom  proto , 

že někdy dostávám  dojem, že  tyto postradiační  změny – reakce-  potencovány  cytostatiky,  

jsou  příliš  obecně  řazeny  do systémových  imunitních  zánětlivých  odpovědí. Jinak také 

obecně toxicita je nežádoucí vlastnost  RT, ChT, léková  atd.  

 

3) 

 Označení  kuřáci  nebo konzumenti alkoholu je příliš obecné. Doporučuji  specifikovat- 

např.silní konzumenti, notoričtí alkoholici  atd.  Podobně je to s  kuřáky .U nádorů H / K je 

známo, že velmi často bývají postižení právě nadměrní konzumenti ,většinou obou  drog.   

 

       4) 

       Ve studii naznačují vysoké hodnoty neopterinu možnost odhadnout délku přežívání-tedy    

        léčebný výhled-prognózu .    

       Dotaz: Myslíte,že zvýšené hodnoty u časných stadií v takových případech mohou   

       napovídat,že de facto nejde o II.st.,ale již skryté pokročilé onemocnění-diseminaci ? 

 

       5) 

      Vysoká, u některých  oblasti nádorů  H / K  až  téměř 80 %  diagnostika   st. III - IV,   tedy   

       pokročilých, / viz např. ZN tonsil krčních, a to nejen z roku 2005  /  je v této kategorii  ZN    

       neblahým důkazem pozdní diagnostiky v oblasti relativně dobře přístupné vyšetřovacím   

       metodám.Pak také výsledky léčby jsou podstatně horší. 

Dotaz: Jak to vnímá autorka a kde vidí možnosti zlepšení a to nejen v nových léčebných 

postupech. 

(Pro doplnění :V ČR  ZN  Hlava/Krk nejsou zdaleka mezi 10 nejčastějšími,ani u mužů.Ale 

vzhledem k choulostivé lokalitě  představují skupinu nesmírně závažnou a zaslouží si i 

proto mimořádnou pozornost,což práce rovněž dokazuje. 
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               Předložená  práce  předpokládá  velké  studijní  úsilí  k orientaci  se  v  dané  tématice,  

široké  znalosti  teoretického  rázu a  značné  zkušenosti  praktické . Pozoruhodná je  i  značná 

orientace autorky  v oblasti  epidemiologických  a  statistických metod . 

Při stoupající incidenci  karcinomů  oblasti  Hlava  / Krk , často v  pokročilých  stadiích,  nabývá  

téma práce  na  zřejmé  aktuálnosti  a  to nejen  pro lékaře  onkology,imunology, ale  i  pro  širší 

lékařskou veřejnost. 

Vlastní výsledky, v práci dokumentované, jsou dobře zpracovány, splňují  předpokládaný cíl 

práce,jsou poučné i při relativně omezeném počtu pacientů v souborech  a mohou být 

návodem a ku prospěchu i jiným pracovištím . Lze očekávat,že  autorka bude dále pracovat na 

dané problematice a na zvětšování počtů v souborech. 

Formální úprava práce je zcela vyhovující a po jazykové stránce lze konstatovat dobrou   

čtivost . Publikační aktivita  kandidátky  je náležitá.  

Moje  drobné a  dílčí  poznámky či dotazy , které  autorce pokládám ,  nejsou  v  žádném  

případě  míněny jako negativní kritika  a  přístup k práci. 

 

V souhrnu mohu proto  konstatovat,že předložená disertační práce splňuje podmínky  stanovené 

dle paragrafu   47 VŠ  zákona 111 / 98  Sb.   Autorka  prokázala  schopnost   zpracovat  zadané  

téma  při  použití  patřičných  vědeckých  metod  a  postupů   a  dojít  tak   k  novým  poznatkům, 

přenosným  a užitečným i  pro  jiná pracoviště. 

. 

 Navrhuji proto  kladné  přijetí  disertační práce k obhajobě 

                                                                                     a 

                                                                      

                                                                     MUDr. Petře  Holečkové  

                                        

                                               přiznání   akademického titulu doktor   ve zkratce   Ph. D . 

 

 

 

 

 

                                                                       

 V  Olomouci    dne   21. 8. 2014.                                Prof.MUDr. Jindřich  Macháček,CSc. 

                                                                              Onkologická klinika  FN  a LF  UP  Olomouc 
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