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Oponentský posudek disertační práce 

 

Systémová zánětlivá a imunitní odpověď při léčbě nádorových onemocnění  

 

MUDr. Petra Holečková, MBA. 

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, 1. LF UK v Praze  

 

Rozsah práce a dokumentace 

Disertační spis je koncipován jako shrnutí autorčiných poznatků a výzkumu o problematice 

systémové odpovědi, konkrétně zejména hladiny neopterinu v moči, u pacientů během kurabilní 

radioterapie u neresekabilních karcinomů hlavy a krku.  

Na třístránkový Úvod navazují Cíle práce, které jsou rozděleny do dvou hlavních bodů. 

Autorka se snaží zhodnotit prediktivní význam hladiny neopterinu v moči vzhledem k akutní toxicitě 

radioterapie karcinomů hlavy a krku. Dále hodnotí prognostický význam hladiny neopterinu, retinolu 

a α – tokoferolu. Vedlejším cílem je vyhodnocení compliance pacientů při denním sběru vzorků moči.  

Teoretický úvod (strany 14-68) podrobně a přehledně shrnuje téma systémové zánětlivé 

odpovědi u nádorů, oxidačního stresu, zvláštní podkapitola se věnuje cílové molekule disertační 

práce – neopterinu. Popsána je následně problematika karcinomů hlavy a krku s důrazem na 

nechirurgické léčebné postupy (radioterapie, chemoradioterapie, biologická léčba) a jejich toxicitu.  

Praktická část je rozdělena na popis Souboru pacientů a statistickou analýzu (strany 69-81), 

Laboratorní metodiku (strany 82-83) a Výsledky a diskuzi (strany 84-92). Tyto kapitoly obsahují vždy 

část věnovanou prvnímu a následně druhému cíli práce. Korelace hladiny neopterinu a akutní toxicity 

byla studována na souboru 12 pacientů léčených kurabilní radioterapií (eventuálně 

chemoradioterapií či kombinací biologické anti-EGFR léčby + radioterapie) pro neresekabilní 

karcinomy hlavy a krku v období červen – červenec 2007. Pacientům byly v průběhu celé radioterapie 

denně odebírány vzorky moči ke stanovení hladiny neopterinu, a denně byla hodnocena akutní 

toxicita léčby. Hladina neopterinu dle výsledků studie během radioterapie stoupala. Statistická 

analýza prokázala vztah vzestupu hladiny neopterinu v moči a nástupu některých akutních toxických 

projevů radioterapie (např. nauzea, mukozitida, celkový stav pacienta). Compliance pacientů 

s denním odběrem vzorků moči a hodnocením akutní toxicity byla dobrá. Druhá část práce popisuje 

soubor 44 pacientů léčených v letech 2007-2008 se stejnou indikací jako první soubor. Kromě 

vyšetření hladiny neopterinu v moči byla 1x týdně stanovována hladina retinolu a α – tokoferolu. 

Zvýšená hladina neopterinu a snížená hladina retinolu byla prognostickým indikátorem horší 

prognózy.    

Závěry práce (strany 93-94) dobře korespondují s vytyčenými cíli, viz předchozí odstavec.  

Literatura obsahuje vysoký počet více než 100 aktuálních citací dané problematiky.  
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Přílohy obsahují tabulky a grafy dokumentující výsledky práce.  

 

Celkové hodnocení práce 

Předkládaná disertační práce, která zpracovává problematiku predikce akutní toxicity 

radioterapie a studia prognostického významu pomocí markerů systémové zánětlivé a imunitní 

reakce organismu na nádor a jeho léčbu radioterapií, má velmi vhodně zvolené téma. A to jak po 

stránce vědecko-výzkumné, kdy složité a vzájemně propojené interakce imunitního systému hostitele 

a nádorové tkáně nejsou doposud plně odhaleny a jejich výzkum je jednou s cest směřující ke 

zlepšení léčebných výsledků nejen u karcinomů hlavy a krku. Tak i klinická problematika akutní 

toxicity radioterapie je nesmírně živé téma. Radioterapie je jednou z nejdůležitějších léčebných 

modalit karcinomů hlavy a krku, kdy její dávkování a tím i efekt je nejvíce limitován právě příznaky 

akutní toxicity. Pozitivním faktem je, že práce autorky o neopterinu u karcinomů hlavy a krku 

přináší prioritní výsledky.  

Práce je přehledně uspořádána, je čtivá. Zvolené metodické postupy jsou jasně definovány a 

odpovídají vytyčeným cílům. Cíle práce jsou jednoznačně splněny. 

Publikační podklad práce tvoří dva originální články z let 2012 a 2013 v zahraničních 

časopisech s IF (1, 713 a 0,877), u obou je doktorandka hlavním autorkou. Každý z článků se věnuje 

jednomu z hlavních cílů disertační práce. MUDr. Holečková je dále spoluautorkou dalších pěti 

publikací v časopisech s IF z let 2011–2014, které přímo nesouvisí s tématem disertační práce. Toto 

lze hodnotit jako velmi aktivní a kvalitní zahraniční publikační činnost v období od roku 2011.  

 

Dovoluji si uvést několik poznámek k odbornému textu.  

Ke karcinomům hlavy a krku řadíme dle TNM klasifikace i karcinomy nazofaryngu a štítné 

žlázy (tyto lokality nejsou uvedeny ve výčtu na str. 39, o karcinomu nazofaryngu jako podskupině 

karcinomů hlavy a krku však dále text pojednává).  

V kapitole 4.8.1. Endoskopické metody chybí uvedení flexibilní endoskopie, která umožňuje 

pomocí tenkého endoskopu při jednom vyšetření přehlédnout dutinu nosní, nosohltan, většinu 

orofaryngu včetně kořene jazyka, hypofarynx, hrtan i průdušnici. Může být propojena i 

s videořetězcem a tak umožňuje i foto- a videodokumentaci nálezu. S výhodou je tato metoda 

použitelná u dráždivých pacientů. Její dostupnost i mimo nemocniční pracoviště, tedy v ambulancích 

ORL specialistů, je nyní již vysoká.  

Jistým nedostatkem je velikost souboru, zejména 12 pacientů v části věnované dennímu 

sledování hladiny neopterinu během radioterapie. To ovlivňuje statistickou sílu výsledků. Vzhledem 

k dennímu sběru dat v celém průběhu 7 týdnů radioterapie, což přináší vysoký počet hodnocených 

údajů, je toto nízké množství pacientů ale do jisté míry pochopitelné.  

S výhodou by bylo, kdyby část Výsledky, zejména první části práce (neopterin během 

radioterapie), byla obsažnější (necelá jedna stránka + obrazová dokumentace v přílohách). Jistě by 

bylo zajímavé uvést křivky hladiny neopterinu všech 12 pacientů. K dispozici jsou jen křivky u dvou 
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pacientů (1004 a 1007), z nichž je zřejmé značné kolísání hladin ze dne na den jak směrem vzhůru tak 

i dolů. Trend postupného zvyšování hladiny je zřejmý až z průběhu celé křivky, nejlépe pak jistě 

pomocí statistického zpracování celé křivky. Jestliže i křivky ostatních pacientů mají obdobný výrazně 

kolísavý průběh, pak lze konstatovat, že prospektivní hodnocení odhadu vzniku akutní toxicity u 

daného konkrétního pacienta může být v klinické praxi v průběhu radioterapie velmi obtížné, spíše až 

nemožné. Tím se snižuje praktické klinické využití získaných výsledků.  

Zajímavé by bylo, jestliže by byla k dispozici data, zda jsou odlišné výsledky u HPV+ a HPV- 

(které jsou výrazně „imunogenní“) nádorů. Toto by ale jistě vyžadovalo větší soubor pacientů 

k získání validních dat.  

 

Vlastní odbornou kvalitu práce poněkud snižují formální nedostatky:  

Obsah na str. 6-7 uvádí neodpovídající stránkování (kapitola 5 začíná ve skutečnosti na straně 

69). Za tečkami v textu nejsou vždy dodrženy mezery (např. již v obsahu kapitoly 1., 1.1., 1.4.5. atd.). 

Text obsahuje značné množství překlepů, uvádím jen několik příkladů z počátku textu:  

str. 9 World Helth Organization 

str. 14, 2. ř. zdola njen 

str. 15, 12. ř. zdola  Z objev …(a na konci této věty chybí tečka.)  

str. 17, 14. ř. shora depenndent 

str. 20, 11. ř. zdola jsoupak rozikovými 

str. 21, 7. ř. shora  mikroprosředí 

str. 21, 11. ř. shora relulační 

atd. 

 

V textu jsou odkazy na citace, které nejsou uvedeny v kapitole 9.  Seznam literatury, např. str. 

19+21 (Pelucka et al. 2012), str. 49 (Šlampa et al. 2007), str. 54 (Grandis et al. 1998), atd.  

U některých konstatování v textu chybí uvedení citace, např. str. 42, řádek 9 „…existují práce, 

které tento předpoklad nepotvrzují.“ 

 

Otázka na autorku disertační práce:  

Práce přináší prioritní výsledky, dokládající význam neopterinu, retinolu a α – tokoferolu u 

karcinomů hlavy a krku. Jakým směrem by se měl dle autorky další výzkum ubírat, případně zda je 

další výzkumná práce této problematiky na pracovišti autorky plánována? 
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Závěr 

Práce splňuje podmínky studia v doktorském studijním programu Univerzity Karlovy v Praze a 

proto ji doporučuji k obhajobě a doporučuji, aby MUDr. Petře Holečkové, MBA. byl, na základě 

úspěšné obhajoby, udělen akademický titul Ph.D. dle § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.   

 

 

V Praze 17.8.2014 

 

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK v Praze a FN v Motole 

V Úvalu 84, 150 06, Praha 5 


