
Oponentský posudek na dizertační práci RNDr. Lenky Loukotové 

“Nové hybridní polymerní materiály na bázi polysacharidů využitelné v biomedicíně” 

 

Dizertační práce RNDr. Lenky Loukotové s názvem ‚Nové hybridní polymerní 

materiály na bázi polysacharidů využitelné v biomedicíně‘ je zaměřena na syntézu 

a charakterizaci nových hybridních polymerních materiálů obsahujících ve struktuře přírodní 

a syntetický polymer a jejich využitelnost pro koncepčně novou bimodální léčbu rakoviny – 

imunoradioterapii.  

Předkládaná práce, která  přináší nový originální přístup k léčbě rakoviny, je 

systematickou studií o vlivu složení hybridních materiálů obsahujících ve struktuře 

polysacharidy roubované termoresponzivními polymery na jejich fyzikálně-chemické a 

biologické vlastnosti. Jedná se o aktuální tématiku, která významně přispívá k rozvoji 

vědeckého poznání v oblasti přípravy nových funkčních materiálů pro biomedicínské aplikace 

a tato práce přináší nový originální přístup k léčbě rakoviny. Na základě dosažených velmi 

slibných výsledků, které u připravených hybridních materiálů potvrdily  synergický účinek 

imunoradioterapeutické léčby, lze předpokládat, že tyto materiály mají potenciál, aby v 

budoucnu nalezly i praktické využití. 

Pro přípravu  glykokonjugátů byly zvoleny dva typy polysacharidů, konkrétně β-glukan 

z Auricularia auricula-judae a κ-karagenan z Kappaphycus alvarezii, vykazující 

imunostimulační a protirakovinné účinky. Tyto přírodní polymery byly následně technikou 

‚grafting onto‘ roubovány syntetickými polymery – polyoxazolíny (POX), které jsou 

biokompatibilní, netoxické, rozpustné ve vodě a vykazují termoresponzivní chování. Byly 

připraveny a charakterizovány glykokonjugáty s různými délkami a hustotami roubů 

tvořenými poly(2-izopropyl-2-oxazolin-co-2-butyl-2-oxazolin) s molárním poměrem 3/1 

mol/mol. Následně byl vybrán polymer β-glukan-graft-POX s nejvhodnějšími 

termoresponzivními vlastnostmi k vytvoření polymerního depa v místě vpichu po 

intratumorální injekci polymerního roztoku, a ten byl modifikován tak, aby na konci 

jednotlivých graftů byla skupina 1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová kyselina 

nebo fluorescenční barvivo Dyomics-615. Poté byly u modifikovaného polymeru testovány in 

vitro imunostimulační vlastnosti a rychlost endocytózy. V posledním modifikačním kroku 

přípravy byl vybraný polymer označen radioaktivním ytriem-90(III) a testován in vivo na 

protinádorovou účinnost. Výsledky in vivo testování prokázaly synergický účinkem 

imunoradioterapeutické léčby v porovnání s léčbou pouze radioterapeutickou nebo 

imunoterapeutickou. 



Na základě velmi dobrých výsledků protinádorové účinnosti získaných pro hybridní 

materiály obsahující β-glukan, byly následně připraveny a studovány další hybridní materiály 

obsahující κ-karagenan jako polysacharid. Byly přípraveny nové stimuli-responzivní,  

biodegradovatelné glykonjugáty,  κ-karagenan-graft-poly(2-isopropyl-2-oxazolin-co-2-butyl-

2-oxazolin), které vykazovaly responzivitu na přítomnost draselných kationtů a dva teplotně 

závislé fázové přechody.  

Vypracovanou doktorskou práci hodnotím velmi dobře, je vypracována systematicky a 

promyšleně, autorka má zcela jasnou a konzistentní představu jak se systémy chovají, použité 

metodiky jsou adekvátní. O vysoké odborné úrovni a originalitě dizertační práce svědčí i 

skutečnost, že práce přinesla řadu zajímavých výsledků, které byly již během studia 

publikovány ve 4 článcích v impaktovaných časopisech, u nichž je studentka prvním autorem. 

Vysoká kvalita sepsání dizertační práce, zahrnující syntetické postupy a multidisciplinární 

charakterizace, spolu s publikační aktivitou dokládají, že studentka je schopna kvalitně 

vykonávat vědecko-výzkumné práce a kvalifikovaně zhodnotit a diskutovat získané výsledky. 

Dizertační práce, která je sepsána v anglickém jazyce, je srozumitelná, logicky 

uspořádaná, nenašla jsem v ní žádné odborné chyby či nedostatky a prakticky neobsahuje 

překlepy. K práci mám jen následující připomínky, které však nesnižují její odbornou úroveň: 

1. Za jakých podmínek byly syntetizovány glykonjugáty  β-glukan-graft-poly(2-alkyl-2-

oxazolinů), byly připravené polymery poly(2-isopropyl-2-oxazolin-co-2-butyl-2-

oxazolin) čištěny před použitím k roubování na β-glukan, byla použita nějaká 

rozpouštědla pro roubovací reakci? 

2. V kapitole „Úvod“ na stránce 9 zmiňujete automatický syntetizátor oligosacharidů 

Glyconeer 2.1. Popište, jak toto zařízení funguje 

3. Můžete objasnit, proč v Tabulce 4 používáte k popisu připravených κ-karagenan-graft-

polyoxazolinů termín „Glucose units per graft“, když hlavní řetězec těchto polymerů 

však obsahuje galaktózové jednotky.  

 

 

Závěr: Konstatuji, že RNDr. Lenka Loukotová splnila podmínky kladené zákonem 

na absolventy doktorandského studia a její disertaci doporučuji k obhajobě i jako 

podklad pro udělení titulu PhD. 
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