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Aktuálnost zvoleného tématu:  

Generalizovaný kolorektální karcinom je stále ve většině případů považován za 

nevyléčitelné onemocnění. Vzhledem k výši investic celosvětově je pokrok v terapii 

nedostatečný. Přestože je chemoterapie základní prostředek léčby kolorektálního karcinomu, 

jsou poznatky o mechanismech působení těchto látek na buňky kolorektálního karcinomu 

nedostatečné. Stejně tak jsou nedostatečné znalosti působení chemoterapeutik na ostatní 

normální buněčné populace a z toho plynoucí toxicita. Z tohoto pohledu se mechanismy 

buněčné smrti ve spojitosti s působením irinotekanu jeví jako zajímavé a aktuální téma. Další 

poznání buněčné odpovědi na stres by pomohlo v identifikaci možných terapeutických cílů 

v léčbě kolorektálního karcinomu.  

Stanovené cíle jejich splnění:  

V předložené práci byly stanoveny následující cíle:  

1. Obecně určit citlivost nádorových i nenádorových střevních buněk k irinotekanu. Určit 

vhodné koncentrační a časové rozmezí, při kterém CPT-11 negativně ovlivňuje buněčnou 

proliferaci, navozuje stres a indukuje buněčnou smrt. U nenádorových střevních buněk potom 

tyto účinky hlouběji posoudit. 

2. Zjistit vliv irinotekanu na růstové parametry a viabilitu modelu pokročilého kolorektálního 

karcinomu s mutovaným TP53. Určit a posoudit vliv klíčových mediátorů stresové 

signalizace a buněčné smrti tohoto nádorového modelu. 

3. Vliv irinotekanu na růstové parametry, viabilitu a buněčnou smrt nádorových střevních 

buněk s odstraněným TP53. Objasnit význam mutace tohoto proteinu v širším kontextu 

stresové signalizace a buněčného přežívání. 

4. Ze zjištěných výsledků určit vhodné terapeutické cíle k možnému prohloubení účinku 

cytostatické léčby či zmírnění nežádoucích účinků na normální buněčné populace. 



V disertační práci byly všechny cíle splněny. Výsledky byly podrobně zdůvodněny a 

konfrontovány během diskuze se známými poznatky v literatuře. Z nich vyplývá zajímavý 

rozdíl v signalizaci nejen mezi nádorovými a nenádorovými liniemi, ale například i mezi 

nenádorovou linií epitelovou a mezenchymovou. Klíčovou se dle zjištěných výsledků jeví 

signalizace cestou p38 či TP53, avšak její komplikovanost pak vede k rozdílům v buněčné 

odpovědi v podobě smrti buněk nebo aktivace záchranných mechanismů a přežití.  

Zvolené metody zpracování: 

  Jednotlivé metody jsou dobře popsány, jejich použití je účelné. Výsledky jsou 

prezentovány ve formě přehledných grafů či fotografií a případně dále statisticky zpracovány.  

Formální úprava a členění:  

  Práce je obvykle členěna a dobře zpracována na dostačujících 142 stranách. 

Kapitoly jsou přehledné, tematicky i rozsahově též odpovídající. Jazykově je disertační práce 

konzistentní, bez zásadních nesrovnalostí či překlepů.  

Výsledky a nové poznatky:  

   Výsledky přispívají k detailnějšímu pochopení obecných reakcí nádorových a 

nenádorových buněk vystavených stresu v podobě cytostatika irinotekanu. Prohlubují 

pochopení buněčné signalizace vedoucí k buněčné smrti či aktivaci mechanismů resistence a 

přežívání.   

Připomínky a dotazy:  

Připomínky k předložené práci nemám.  

                        Dovolím si autorovi práce položit dotaz, zda lze již v současné době nějak 

využít výsledky jeho práce v klinické praxi, tj. ke zvýšení protinádorové efektivity 

chemoterapie, či k snížení toxicity chemoterapie na nenádorové tkáně?  

Pokud zatím výsledky v praxi využít nelze, tak jak by měl výzkum v této oblasti pokračovat. 

Závěr:  

  Předložená disertační práce prezentuje zajímavé výsledky a nové poznatky na 

zvolené téma. Autor v ní prokázal schopnost samostatné vědecké činnosti a dále splnil i 

ostatní podmínky včetně dostatečné publikační aktivity. Z těchto důvodů tedy doporučuji, aby 



po úspěšné obhajobě byl na jejím základě, podle § 47 VŠ zákona 111/98 Sb., 

MUDr. Stanislavu Johnovi udělen titul Ph.D. v oboru Lékařské biologie.  
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