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Oponentský posudek na magisterskou práci: Jaromír Novák (2020) 

Imunoskóre ve 3D tkáních  

Immunoscore in 3D tissue 

 

Magisterská práce Jaromíra Nováka je ze své podstaty striktně technickou diplomovou 

prací, která se zabývá technologií 3D hodnocení histologických vzorků. Zvláštní důraz je kladen 

na detekci subpopulací imunitních buněk s výhledem pro využití v nádorové diagnostice. Práce 

je principiálně zaměřena na klíčové technologické aspekty přípravy vzorků pro 3D mikroskopii, 

samotnou důkladnou optimalizaci mikroskopických metod a následně softwarové zpracování 

dat s méně přesvědčivou interpretací. Z práce je evidentní, že se jednalo o novátorský přístup, 

který vyžadoval velkou experimentální flexibilitu, hledání nových optimálních řešení a kritický 

rozbor a validaci publikovaných dat. Z této stránky vidím práci studenta velmi positivně 

protože právě kritický přístup a vlastní optimalizace experimentální práce je velice důležitá pro 

řešení inovativních vědeckých projektů.  

Formální stránka diplomové práce 

Diplomová práce je psána v českém jazyce. V textu se objevuje pouze zanedbatelné množství 

drobných překlepů.  Členění práce je přesně dle požadavků na diplomovou práci, obsahuje tedy 

literární přehled, definici cílů, velmi detailní metodické přístupy, vlatní výsledky a diskusi. Literární 

zdroje jsou citovány správně, včetně převzatých ilustrací. Některé ilustrace jsou hůře čitelné kvůli 

převzetí poměrně nízkého rozlišení, v přístí práci bych doporučil převzaté obrázky s nižším 

rozlišením překreslit a citovat upraveno dle..   

 

Hodnocení částí předkládaného spisu 

Literární přehled 

Literární přehled velice věcně uvádí problematiku hodnocení tkání ve 3D, včetně technologických 

řešení a klinických aplikací. Text je přehledný, čtivý a doplněný převzatými ilustracemi. Z přehledu 

je velice intuitivně vykreslováno zaměření práce pro využití 3D histologie pro prediktivní 

diagnostiku nádorových onemocnění, specifikace jednotlivých populací bílých krvinek 

v mikroprostředí nádorů a též extrémně důležité aspekty heterogenity nádorů a metastáz.  

Bohužel další směřování práce se od tohoto velice zajímavého směru dosti odchýlilo. 

Jako minoritní připomínku bych chtěl detailněji vysvětlit tuto větu ze strany 18: „Díky využití semi-

automatizované analýzy bylo stanovení imunitního skóre reproducibilní mezi patology a centry (r = 
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0,97 pro CT i IM), zejména v porovnání s analýzou TIL na řezech barvených hematoxylinem a eosinem 

(shoda v 88 % případů u „Imunoskóre“ a 4 % u hematoxilnem a eosinem barvených řezů).“ 

Co přesně má znamenat diskrepance mezi 88% a 4 % procenty u ruzných přístupů.  

 

 

 

 

Cíle práce: 

Cíle jsou definovány převážně technicky a zejména poslední dva cíle jsou definovány poměrně 

vágně a jejich splnění v rámci výsledků není optimální. Konkretně cíl:  

A) využití méně časově a finančně náročné metody strukturované iluminace pro zobrazování 

objemných projasněných vzorků jako alternativy k lightsheet mikroskopii 

- je problematické chápat cíl jako relativní porovnání zobrazovacích metod pouze dle 

možností jedné laboratoře. Tím více jsou technické a finanční předpoklady relativní a 

pouze ve vztahu k pracovišti. Za předpokladu, že by výsledky měli sloužit ke zlepšení 

diagnostiky, pak je využití SIM velice spekulativní a jiné zobrazovací metody jsou patrně 

z dlouhodobého hlediska lépe využitelné než SIM na platforme AxioZoom mikroskopu 

s Apotome modulem. Například velmi rychle spinning disk makroskopy, či zjednodušené 

openSPIM řešení z oblasti light sheet mikroskopie. 

 
B) demonstrace kvantifikace CD3+ a CD8+ lymfocytů ve 3D umožňující srovnání s kvantifikací 

na 2D řezech 

- Jedná se o velice důležitý cíl práce, protože právě  vzájemná validace přístupů je nezbytná 

pro rozvoj metodiky v rámci diagnostického využití. Bohužel v samotné práci tento cíl není 

rozpracován na dostatečné úrovni, tak aby mohly být vyvozeny jakékoliv závěry  pro či 

proti využití 3D histologie. Tuto absenci dat považuji za pomerně závažnou.    

 

 

Metody:  

Metody jsou přehledem veliké píle a nasazení studenta v projektu. Soupis metod a kvalita 

zpracování je impozantní. Zejména optimalizace mikroskopických přístupů je na profesionální 

úrovni. K metodám bzch měl jen připomínku u popisu fluorescenčních kanálů na straně 48 je 

uvedeno toto: excitace 872/13, emise 645/45, prosím o opravu.  

Dále bych měl dotaz proč byl pro zpracování dat v Imaris nejprve preprocessing dat v ImageJ, 

Imaris software by měl být tento problém řešit přímo z primárních dat, bez složitého překlápění 

dat i s poměrně efektivním využití GPU. V metodice není uvedeno jaké parametry akvizice byly 

použity pro SIM mikroskopii (počet expozic v ruzných pozicí mřížky) 

 

Výsledky: 

Výsledky práce zahrnují porovnání 3 projasňovacích metod 3DISCO, CUBIC a PACT. Porovnání 

metod je uděláno velmi kvalitně po stránce mikroskopického designu, nicméně bych z 

důvodu hodnocení metod a i zaměření práce doporučoval použít více tkání a v ideálním případě 

více nádorových tkání.  Dále bych vyjádřil ttrochu zklamání, že všechny stanovené cíle nebylz 

plnohodnotně splněny a skutečné „3D imunoskóre“ se ve výsledcích téměř neobjevuje. Nicméně 

presentované výsledky jsou velmi pečlivě vyhodnoceny a po technické stránce na vysoké úrovni. 



 

 

 

 

Specifické připomínky k výsledkům: 

1) Kapitola 5.1.2 – U negativní controly je patrný poměrně vysoký fluorescenční signál, jaké 

je pro něho vysvětlení? 

2) Obrázek 25 – U neprojasněné tkáně se zdá být signál lepší než u (CUBIC a 3DISCO), dále je 

značný rozdíl mezi 3DISCO a ostatní mi přístupy. Máte k tomu nějaké vysvětlení? Proč jste 

nepoužil také negativní tkáň pro porovnání autofluorescence vzniklé jednotlivými 

metodami projasnění 

3) Tabulka 2 – porovnání cytometrie a mikroskopie vychází bez signifikantního rozdílu, 

nicméně se nemohu ubránit dojmu, že porovnání na základě n = 3, ani nijak jinak 

dopadnout nemohlo. Bohužel není presentován rozptyl dat, ale obecně pokud by měl být 

rozdíl očekáván v nějaké spíše menší hladině, pak by experimentální design měl obsahovat 

více technických i biologických replikátů. 

4) Obrázek 35, 36 -označení obrázku není srozumitelné, co je označení polyklonální 

protilátky? 

5) Obrázek 39 – chybí označení obrázků v panelu 

6) Obrázek 42, 43, 44 – označení obrázků v panelu není dostatečné a tím velmi trpí 

přehlednost 

 

Obecné otázky k celé práci (diskuse) 

1) Nejen fixované savčí tkáně obecně trpí vysokou hladinou autofluorescence v zeleném 

spektru, při in-vivo zobrazení se to řeší posunem markerů do oblasti NIR, zvážil jste i tuto 

možnost? Jaké by byly výhody a nevýhody tohoto přístupu 

2) Uvádíte SIM jako ekonomickou alternativu ke Light Sheet mikroskopii. Nejsem zcela 

přesvědčen, že SIM má potenciál pro diagnostické hodnocení i na základě vašich dat, kdyz 

kalkulace konfokálního obrazu z moire efektu vedla ke ztrátě signálu. Je škoda, že jste 

v diplomové práci neměl příleřitost vyzkoušet i makroskop s rotujícím diskem, který svou 

rychlostí snímání kompenzuje problémy s vyhasínáním fluorescenčního signálu. 

3) V porovnání s klasickou histologii a pokročilou diagnostickou 2D histologii at jiz pomocí 

protilátek značených težkými prvky nebo opakovanou automatickou výměnou protilátek 

na jednom řezu, je problém kolik skutečně buněčných populací je možné ve 3D 

identifikovat. Napadá vás nějaký způsop řešení? 

4) Pro diagnostickou praxi je absolutně zásadní doba pro získání výsledku, u histologického 

zpracování může mít patolog výsledky do několika málo hodin a může být nasazena 

odpovídající léčba. Jak si představujete zainkorporování 3D histologie do klinické 

diagnostiky stran časových nákladů? 

5) 3D hitologie je jistě velice důležitá pro charakterizaci heterogenity nádorového prostředí, 

jak byste, ale porovnal 3D histologii s flow cytometrií suspendovaného tumoru ev. 

doplněnou o single cell transcriptomikou a rekonstrukcí heterogenity in-silico?  

6) Ve úvodu jsem nezaznamenal jednu zajímavou 3D techniku pro histologii, HREM, mohl 

byste zkusit okementovat tuto metodu ve světle projasňujících technik a 3D mikroskopie? 

 



 

 

 

 

 

Závěrem bych chtěl jako oponent diplomovou práci doporučit k obhájení, i přes nedostatky a ne 

zcela jasné dodržení stanovených cílů se jedná o velmi dobrou práci.  Jaromír Novák prokázal 

schopnost řešit technické problémy a vypracovat metodiku k získání kvalitních dat, data 

uspořádat a interpretovat. Je také evidentní, že student získal hluboké znalosti v oblasti 

mikroskopie, cytometrie a zpracování obrazových dat.   
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