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NázeN práce.. HPMA konjugáty a imunogenní smrt nádorových buněk

E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).EPráceobsahujenavícivlastnívýsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Předmětem rešerše je modifikovaná apoptóza schopná aktivovat imunitní systém
diskutovaná v kcmtextu mechanismu působení HPMA konjugátů.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna na abstrakt,  úvod, 3 kapitoly literární rešerše (z nichž jedna
uvozuje do problematiky nádorové imunologie, druhá se týká antracyklinů a
imunogenní apoptotické smrti, poslední se zaměřuje na pokročilé chemoterapie
s polymerním nosičem) a závěr. Struktura je v pořádku, délka textu bez literatury je
cca 20 stran
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši  relevantní údaje z literárních zdrojů?
V práci je správně citováno 58 literárních zdrojů, což je dostatečné množství.
Z těchto publikací je nadstandarďní počet (14) ze školitelské laboratoře. Scháží mi
jedna důležitá citace:  Hovorka 0,  Etrych T, Subr V, Strohalm J,  Ulbrich  K,  Ríhová 8.
HPMA based macromolecular therapeutics:  internalization,  intracellular pathway and
cell death depend on the character of covalent bond between the drug and the
peptidic spacer and also on spacer composition.J  Drug Target. 2006 Jul;14(6):391-
403., která je v rozporu s tím co autorka píše, neboť popisuje mechanismus
působení příslušných polymerů prostřednictvím nekrotické buněčné smrii,
s důrazem na poškození buněčných membrán. Tento mechanismus možného
působení není v práci nikde zmíněn.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
nejsou
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formální stránce je práce více méně v pořádku, obsahuje minimální množství
překlepů, stálo by za to zkrátit věty, dát pozor na přesnost formulací. Je skutečně
pravda že: „Chemické látky, které vykazují přímý cytotoxický efekt a současně
vyvolávají specifickou protinádorovou odpověď, se nazývají imunomodulační léčiva
(str.  9)"?  Není definice imunomodulačních  léčiv jiná?  Dále bych se přimlouval za
grafické odlišení kapitol a podkapitol.  Při čtení textu se zdá, Že molekula  HMGB1
patří mezi chaperonové molekuly, až z obsahu je zřejmé ze se jedná o samostatnou
kapitolu v rámci kapitoly lmunogenní apoptotická buněčná smri. . .
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Bakalářská práce v podstatě splnila kladené cíle -dát do souvislosti nové poznatky
o buněčné smrti s mechanismem působení HPMA konjugátů. Jak již bylo zmíněno
výše, chybí některé citace, na některých místech by stálo za to jít více do hloubky
(např.  u signálu nebezpečí) zcela jistě podrobněji zmínit termín nekróza a to, že je
dnes definována celá řada dalších typů buněčné smni, z nichž některé jsou
v kontextu práce relevantní.
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Otázky a připomínky oponenta:
Na závěr mám několik dotazů textu:

1.   Str.12. -Jaké mutace mohou způsobit odolnost nádorových buněk vůči
imunitnímu systému?

2.   Str.  13. -Zde je zmíněno, že doxorubicin stimuluje cytotoxické T-lymfocyty,
zvyšuje protinádorovou aktivitu makrofágů, tlumí funkce NK buněk -děje se
tak přímým působením na tyto buňky, nebo se jedná o zprostředkované
působení?

3.   Str.14. -Zde je zmíněna řada způsobů, jak je indukována apoptóza, jsou
vyjmenovány všechny podstatné?

4.    Str.17. -Je znám mechanismus transportu štěpeného CRT z lumen ER do
cytoplasmy?

5.   Jak indukována fosfo lace elF2G p rostřednictvím brefeldinu A?
Návrh  hodnocení školitele nebo
informací)

borně   Evelmi

oponenta (známka nebude součástí zveřejněných

dobře   Edobře   Enev hověl
Podpis školitele/oponen

Instrukce pro vyplnění:
•      Prosíme  oponenty   i   školitele   o  co   nejstručnější   a   nejvýstižnějši   komentáře   k  jednotlivým

bodům (dodržujte -rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Pri posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských  prací -
viz http://natur.cuni.cz/bioloqie/files/Bzk-pravidla-11 -12-2007.doc
Posudek,  prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-T9ilovou  a.dresu  pu.tg@ratur.cu.ni.cz,
jako  Předmět/Subject  uvedte:   Posudek  bakalářské  a  dále   1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.   František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Viničná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s  předstihem  na  internetu,  tištěná  poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)


