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Předložená práce Mgr. Marie Kostelanské je zaměřená na fotofyzikální, biochemické a 

biologické hodnocení fotodynamických účinků tří zkoumaných sulfonovaných ftalocyaninů 

(Pc) na prionové proteiny. V úvodní části studentka přehledně uvádí čtenáře do problematiky 

prionových onemocnění, dále rozvádí vlastnosti a aplikace ftalocyaninů a věnuje se základům 

fotodynamické terapie.  

Výsledky své práce studentka shrnula v několika následných kapitolách logicky 

členěných na část experimentální, výsledky a následně diskusi a závěr. Ve své práci se 

studentka věnovala nejprve charakterizaci světelných zdrojů použitých dále v experimentech, 

fotofyzikální charakterizaci použitých Pc včetně jejich schopnosti agregace a produkce 

singletového kyslíku a dále rozsáhlým experimentům biochemickým, kde zjišťovala vliv 

fotodynamické inaktivace na prionové proteiny. Práce je završena experimenty dokazujícími 

úspěšnou inaktivaci prionů před aplikací in vivo nebo v rámci redukce infektivity prionů 

sorbovaných na povrch. 

V rámci své práce studentka charakterizovala vliv fotodynamické inaktivace na aktivitu 

prionů. Podařilo se zjistit, že singletový kyslík produkovaný Pc je primárně zodpovědný za 

eliminaci signálu proteinu PrPTES v mozkovém homogenátu, byly optimalizovány podmínky 

pro tuto eliminaci a prokázáno, že tímto novým přístupem lze snížit infektivitu jak při aplikaci 

in vivo, tak u kontaminovaných povrchů. Získané výsledky jsou velmi zajímavým a cenným 

novým přístupem k inaktivaci prionových proteinů, které jsou obecně velmi komplikovaně a 

často ne zcela dostatečně inaktivovány jinými metodami. Z tohoto důvodu mohou získaná data 

sloužit jako velmi dobrý podklad pro další rozvoj této metody a potenciální zavedení do praxe. 

Tyto výsledky také posouvají oblast využití fotodynamického efektu do nové roviny, nejen 

v rámci terapie nádorových onemocnění, pro které byla tato metoda původně vyvinuta. Použité 

metody odpovídají potřebám, které daný výzkum vyžadoval, experimenty se zdají být 

provedeny pečlivě a jsou doplněné o potřebné kontroly, což je i řádně diskutováno v práci. 

Studentka své výsledky prezentovala formou dvou recenzovaných publikací s IF > 3,5, kde je 

jednou uvedena jako první autor a jednou je součástí autorského kolektivu. Z hlediska 

formálního, gramatického a grafického je předložená práce sepsána velmi dobře, s minimem 

chyb, které nikterak nesnižují vědeckou závažnost práce. Zde bych si dovolil vypíchnout jen 

pár drobností jako např. systematicky zrcadlově psané řecké písmeno „λ“ nebo to, že slovo 

pyrrol (a odvozená slova) se píše se dvěma „r“.  



Dále mám k práci několik otázek a komentářů, na které bych rád znal názor studentky: 

 

• Jakým způsobem jste určili stupeň sulfonace jednotlivých derivátů (obr. 7, str. 42) – 

pouze pomocí TLC a pořadí skvrny na desce? Jednotlivé skvrny na TLC by bylo 

vhodné izolovat a analyzovat nejlépe pomocí MS, aby se opravdu potvrdil stupeň 

sulfonace. Dále by bylo vhodné provést HPLC analýzu a kvantifikovat zastoupení 

jednotlivých látek s různým počtem sulfonových kyselin. Toto může být dále 

komplikováno i přítomností polohových izomerů, které vznikají při tomto způsobu 

přípravy sulfonovaných Pc. 

• Účinnost produkce singletového kyslíku se v literatuře běžně udává jako kvantový 

výtěžek singletového kyslíku. Neuvažovali jste i o stanovení tohoto parametru? 

• Asi nemohu zcela souhlasit s vysvětlením nižší aktivity SiPc díky nižší agregaci v rámci 

diskuse na str. 70. Látky, které jsou v monomerním stavu totiž produkují více 

singletového kyslíku, agregace Pc by tudíž měla spíše snižovat aktivitu. Navíc je 

z literatury známo, že kyselé Pc velmi silně interagují s bílkovinami (např. 

s albuminem), což vede ve většině publikovaných případů k monomerizaci, pokud jsou 

Pc ve vodném roztoku agregované. Z tohoto důvodu by zřejmě bylo vhodné zařadit do 

experimentů i pokus, kde se sleduje interakce jednotlivých zkoumaných Pc 

s prionovými proteiny a jak tato interakce ovlivňuje fotofyzikální a agregační vlastnosti 

Pc (interakce Pc-protein může i zhášet excitované stavy Pc, tudíž vést k nižší produkci 

singletového kyslíku). Toto by mohlo pomoci zodpovědět nelogické výsledky, kdy 

látka s největší produkcí singletového kyslíku v roztoku je prakticky neaktivní 

v  inaktivaci prionů. 

• V rámci určení subcelulární lokalizace Pc je v práci zmiňována přítomnost Pc 

v cytoplasmě. Většina hydrofilních Pc se ovšem běžně lokalizuje primárně 

v lysozomech a do cytoplasmy se dostává až po aktivaci světlem a ruptuře lysozomální 

membrány. Je tudíž zmiňovaná (str. 62) lokalizace v cytoplasmě jednoznačně 

potvrzená? Nenašel jsem v práci žádné kolokalizační studie např. s LysoTrackerem 

apod. 

• Dovolím si opět částečně nesouhlasit s formulací bodu č. 5 na str. 73. Inaktivace prionů 

dle mého názoru JE závislá na produkci singletového kyslíku. Jen zřejmě produkce 

tohoto agens nebyla možná správně interpretována v rámci práce (např. po interakci 

s proteinem může dojít u SiPc k silné deaktivaci excitovaných stavů nebo naopak může 

AlPc být plně monomerizován a tím i aktivnější). Prosím o Váš názor na toto téma. 

• Můžete srovnat výhody a nevýhody dekontaminace nástrojů/povrchů od prionů za 

použití Vaší nové metody a metod využívaných v praxi? 

 

Závěrem lze konstatovat, že předkladatelka ve své práci jednoznačně prokázala, že je 

schopna samostatné vědecké činnosti a je možno doporučit udělení titulu „Ph.D.“. 
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