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Doktorská disertační práce Mgr. Aleše Šorfa pod vedením doc. PharmDr. Martiny Čečkové, 

Ph.D. se zaměřuje na in vitro studium interakcí nových protinádorových léčiv typu inhibitorů 

proteinkináz s ABC lékovými transportéry a relevantními metabolizujícími enzymy. Tyto studie na 

buněčných liniích navíc autor doplnil o data získaná z klinicky relevantního modelu, periferních 

mononukleárních buňkách izolovaných z pacientů de novo diagnostikovaných pro akutní 

myeloidní leukémii. 

Předložená disertační práce představuje komentovaný soubor pěti prací, které byly 

publikovány v zahraničních časopisech s impaktním faktorem 3,4 – 4,8 a jednoho manuskriptu, 

který je v době odevzdání práce v revizním řízení v prestižním časopise s vysokým impaktním 

faktorem 9,9. Kandidát je zde uveden jako první autor u dvou publikovaných prací a přiloženého 

manuskriptu, a dále je spoluautorem dvou publikací. Mgr. Aleš Šorf je také spoluautorem dvou 

aktuálně publikovaných prací, nezahrnutých v disertační práci. Autor u všech prací uvádí svůj podíl 

na jednotlivých publikacích, z čehož je patrný jeho vysoký přínos jak v rámci experimentálních 

částí, tak při sepsání jednotlivých manuskriptů. Výsledky v uvedených publikacích prošly 

náročným vědeckým a metodickým recenzním řízením redakcemi příslušných časopisů a jejich 

vědecký přínos a hodnota je tedy nesporná. 

 Práce je napsána na 52 stranách, citováno je 135 zdrojů použité literatury. Teoretická část 

shrnuje v adekvátním rozsahu poznatky z oblasti ABC transportérů a problematiku lékové 

rezistence, včetně nových možností modulace farmakokinetické lékové rezistence. Zmíněna jsou 

také jednotlivá léčiva hodnocená v rámci disertační práce. 

Cílem této disertační práce bylo popsat interakce vybraných inhibitorů proteinkináz s ABC 

lékovými transportéry, případně relevantními metabolizujícími enzymy za účelem a) predikce 

farmakokinetických lékových interakcí, ke kterým by mohlo docházet při kombinované terapii, 

b) zjištění možností modulace farmakokinetické lékové rezistence nádorových buněk vůči léčivům 

podléhajícím efluxu ABC transportéry nebo metabolické inaktivaci. 

Autorem předložený soubor publikovaných prací přinesl mnoho originálních, odborně 

zajímavých a potenciálně významných výsledků týkajících se interakce vybraných inhibitorů 

cyklin-dependentních a tyrozin kináz s ABC lékovými transportéry, případně relevantními 



metabolizujícími enzymy. Vzhledem k tomu, že moderní cílená nízkomolekulární protinádorová 

léčiva zaznamenala v posledních letech významný klinický úspěch a řada z nich je již schválena 

nebo hodnocena v klinickém zkoušení na terapii různých typů nádorových onemocnění, je 

důležité znát jejich interakce s lékovými transportéry, potažmo metabolizujícími enzymy, které by 

mohly hrát důležitou roli v rámci lékových interakcí nebo v modulaci nádorové rezistence. Proto 

vysoce oceňuji nejen zaměření, ale zejména zajímavé výsledky předložené v disertační práci, které 

mohou mít zásadní význam pro pochopení a nastavení racionální farmakoterapie u pacientů se 

specifickým nádorovým onemocněním. 

 

K předložené práci ani k jejím výsledkům nemám zásadní připomínky, pouze dva dotazy, 

respektive náměty do diskuse v rámci obhajoby: 

 

1) Ve své práci zmiňujete, že CDKI4/6 inhibitory by mohly vykazovat duální mechanizmus 

účinku, tj. překonání rezistence nádorových buněk a zároveň inhibice buněčného cyklu. 

Předpokládáte, že by se v klinických podmínkách projevily oba mechanizmy zároveň? Bylo 

by v případě navrhovaného podávání CDKI jako modulátorů MDR u AML třeba upravit 

dávkování oproti stávajícímu při jejich použití u prsních nádorů? 

 

2) Vaše práce diskutuje farmakokinetické mechanizmy rezistence nádorových buněk. Jakou 

roli může hrát i snížený influx (uptake) cytotoxických léčiv? Existuje možnost, že by Vámi 

studované CDKI ovlivňovaly také tento mechanizmus? 

 

 

Závěr: 

Disertační práce autora Mgr. Aleše Šorfa přináší důležité vědecké poznatky, jasně 

prokazuje autorovu schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu a splnila zadané cíle 

i požadavky kladené na tento typ práce. Předložené experimentální výsledky byly publikovány 

v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech s impaktním faktorem, což dokladuje 

jejich vysokou úroveň a kvalitu. Proto disertační práci Mgr. Aleše Šorfa doporučuji k obhajobě 

jako podklad pro další řízení k udělení vědeckého titulu Ph.D. 

 

………….. 

V Brně dne 14. listopadu 2019     

               Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. 

Ústav humánní farmakologie a toxikologie 

Farmaceutická fakulta 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 


