
Posudek na doktorskou disertační práci RNDr. Markéty Bockové s názvem „Multifunctional 

biomolecular assemblies for parallelized analysis of biomolecular interactions”  

 

Již úvodem lze konstatovat, že disertační práce má vysokou odbornou úroveň, o které svědčí 

řada nových vědeckých výsledků publikovaných v různých mezinárodních časopisech 

s vysokými impaktními faktory (M.B. je první autorkou u 2 publikací a spoluautorkou 12 

dalších). I text práce napsaný v angličtině má vysokou úroveň po obsahové, stylistické a 

jazykové stránce. 

Obecným cílem práce byl vývoj pokročilých SPR biosenzorů pro studium mezimolekulárních 

interakcí v molekulární biologii, zvláště těch, které by umožnily přímé měření (detection in 

real time) koncentrací velkého počtu různých molekulárních biomarkerů přítomných 

v komplexních biologických tekutinách, zejména v krevní plasmě nebo séru, získaných 

z minimálního vzorku krve nebo jiné tělní tekutiny odebraného pacientovi. Prvky vybavené 

miniaturním SPR čipem obsahujícím až tisíce detekčních míst osazených různými 

molekulárními bioreceptory a obsluhovaný mikrofluidním systémem (lab on a chip) jsou 

nezbytným předpokladem personální diagnostiky budoucnosti prováděné přístrojem 

v ordinaci praktického lékaře nebo přímo v domácnosti pacienta s on-line připojením na 

vyhodnocující centrum. Na rozdíl od současných diagnostických metod (ELISA, Western blot 

a další) používaných v klinických laboratořích, které vyžadují pomalé vícestupňové techniky 

s použitím přídavných reagentů, SPR biosenzory umožňují rozšířit diagnostiku o analýzu 

interakcí mezi dvěma a více biologickými molekulami.  

M. Bocková prostudovala množství publikací vztahujících se k tématu její disertační práce 

(83 citací a další citované v jejích 14 publikacích). Získané poznatky odrážející současný stav 

poznání v dané oblasti pak využila jako spoluautorka dvou přehledných článků „reviews“ ve 

významných mezinárodních časopisech (Appendix I a II). Je zřejmé, že splnění zamýšlených 

cílů práce nutně vyžadovalo spolupráci doktorandky s odborníky z různých vědních oblastí 

(konstrukce SPR sensoru a fluidních systémů, biochemické a bioanalytické metody, lékařská 

diagnostika), se kterými pak vytvářela výsledné společné publikace. Podíl doktorandky 

spočívající v  přípravě specifických biosensitivních povrchů a návrhu testovacích experimentů 

byl podstatný pro vývoj všech typů a aplikací společně publikovaných pokročilých SPR 

biosensorů. Jelikož SPR biosesor nerozlišuje odezvu na zachycení cílového analytu 

imobilizovaným bioreceptorem od odezvy na nespecifickou adsorpci jiných látek z 

testovaného roztoku, je nespecifická depozice z biologických tekutin, zejména proteinů 

z krevní  plasmy a séra, na povrch sensoru dosud hlavní překážkou při použití těchto 

biosensorů pro přímou detekci biomarkerů v lékařské diagnostice. Jako podklad pro navázání 

bioreceptorů doktorandka zvolila samoorganizovanou monomolekulární vrstvu (SAM) směsí 

chemisorbovaných alkantiolů zakončených hydroxylovou nebo karboxylovou skupinou, která 

je standardně používána pro snížení nespecifická depozice proteinů na povrchy SPR sensorů. 

Po transformaci karboxylů na aktivní estery byly na SAM kovalentně navázány proteinové 

bioreceptory (protilátky, biomakery myelodysplastického syndrome, protilátky s navázanou 

malou molekulou), proteiny umožňující nekovalentní navázání biomarkerů (streptavidn, A/G 

protein) nebo amino-modifikované oligonukleotidy. U experimentů v plasmě nebo séru 

doktorandka sofistikovaně kombinovala různé postupy snižující nespecifickou adsorpci 

proteinů na povrch biosensoru (blokovaní povrchu neobsazeného bioreceptory kovalentní 

navázání BSA, deaktivace zbytkových aktivních esterů reakcí s etanolaminem, ředění plasmy 

pufrem obsahujícím BSA, odstranění adsorbovaných proteinů roztokem s vysokou iontovou 

silou). Signál detekčního kanálu biosensoru způsobený nespecifickou adsorpci byl 

kompenzován porovnáním s  referenčním kanálem bez bioreceptorů. Nadějným se zdá být 

nově vyvinutý postup porovnávající odezvu funcionalizovaného detekčního kanálu s odezvou 

stejně funcionalizovaného referenčního kanálu na testovanou tekutinu, do které byly přidány 



molekuly inhibující způsobilost analytu k vazbě na imobilizovaný bioreceptor (Appendix IX). 

SPR sensory pokryté SAM vrstvou s připojenými bioreceptory a postupy snižující 

nespecifickou adsorpci proteinů na jejich povrch byly úspěšně použity pro detekci biomarkeru 

Alzheimerovy choroby (amyloid ß) ve zředěném mozkomíšním moku a markeru 

myelodysplastických syndromů (VEGFR-1). Za velmi významné považuji studium interakce 

zředěných klinických vzorků plasmy vícekanálovým SPR biosensorem s funcionalizovaým 

čtyřmi potenciálními markery myelodysplastických syndromů (Appendix VI), které ukazuje 

cestu k vývoji biosensorů pro rychlou diagnostiku těchto nemocí.  

Pro paralelní detekci velkého počtu různých biomarkerů byla vyvinuta technika, kterou lze na 

povrchu SPR sensoru připravit soubor biosensitivních oblastí (microarray), přičemž každá 

oblast o rozměrech v desítkách až stovkách mikrometrů může být funkcionalizována jiným 

bioreceptorem. Povrch mezi oblastmi a mezi bioreceptory v uvnitř každé oblasti je chráněn 

proti nespecifické adsorpci albuminem kovalentně navázaným na SAM (Appendix V). 

Microarray biosensorem osazeným příslušnými protilátkami byly detekovány markery 

rakoviny hCG a ALCAM přidané do 10x zředěné plasmy. S disertací související nově 

navržené a zkonstruované SPR biosenzory a detekční metody, jejichž schopnost přímo 

detekovat různé biomakery v zředěné plasmě a séru byla potvrzena modelovými experimenty 

i měřením v zředěných klinických vzorcích, významně přispívají k vývoji biosensorů 

použitelných v reálné lékařské diagnostice. Dalším krokem by mělo být zvýšení specifické 

odezvy biosensorů na obvykle velmi nízké koncentrace biomarkerů, které se vyskytují 

v  tělních tekutinách zdravých i nemocných lidí. Řádové zvýšení hodnot specifické odezvy lze 

dosáhnout přidáním detekčního kroku, ve kterém jsou  zachycené analyty dekorovány 

funkcializovanými zlatými nanočásticemi (Appendix VII a XIV). Výhodou této detekce je 

necitlivost k nespecifické adsorpci. Na druhé straně však tato metoda neumožňuje přímou 

detekci mezimolekulárních interakcí, podobně jako současné vícestupňové analytické metody 

s přidanými reagenty. Významné zvýšení odezvy u microarray biosensorů bylo dosaženo 

zrychlením transportu analytů k imobilizovaným bioreceptorům pomocí mixovacího 

mikrofluidního systému (Appendix X a XI). Potenciálně je možné zvýšit odezvu testováním 

neředěných tekutin, které obsahují vyšší koncentraci analytu. Takový přístup vyžaduje lepší 

ochranu sensoru před zvýšenou nespecifickou adsorpcí. Další možností je zvětšení počtu 

bioreceptorů jejich imobilizací v třídimensionální matrici. Obě tyto možnosti poskytuje 

navázání bioreceptorů na polymerní kartáče odolávající i nespecifické adsorpci z neředěné 

plasmy. Příkladem je navázání oligonukleotidových receptorů na SPR sensor pokrytý 

kartáčem poly(karboxybetainu) v Appendixu VII. 

 

Disertační práce splnila plánované cíle a jasně prokázala předpoklady RNDr. M. Bockové k 

vědecké práci v různých oblastech mezioborového výzkumu. 

 

Doporučuji přijmout práci k obhajobě. 

 

V Praze 4.9.2019 

 

 

RNDr. Eduard Brynda, CSc. 

 

  



Otázky  

 

Byl v některých experimentech testován vliv různého stupně ředění testované tekutiny na 

nespecifickou adsorpci  nebo na záchyt analytů? 

 

Appendix IV 

Jaké se dosahovalo pokrytí protilátkami a jaký byl poměr počtu imobilizovaných protilátek 

k počtu A/G proteinu?  Jak reagoval referenční kanál pokrytý pouze referenční protilátkou na 

koncentraci CSF?  

 

Appendix VI 

Lze v naměřených datech dohledat, jaké byly reakce referenčních kanálů na plasmu od 

jednotlivých dárců?  

 Lišily se tyto reakce pro jednotlivé skupiny dárců?  

 

Jaký plánujete další výzkum v oblasti konstrukce a použití nových pokročilých biosensorů v 

molekulární biologii a lékařské diagnostice? 

 

 

 


