
V Plzni dne 12. 3. 2009 

Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Jindry Vrzalové „Multiplexová xMAP 

imunoanalýza a příklady jejího využití" 

Předložená dizertační práce má 91 stran textu (včetně úvodních stran a obsahu) 

a 16 stran literárních citací, vztahujících se k textu, vesměs z poslední doby. Dizertační 

práci zakončuje příloha, shrnující citace prací autorky, publikovaných v časopisech, 

přednesených i prezentovaných jako poster. Tři z těchto prací byly přijaty v časopisech 

s impact faktorem,  v jedné z nich je dizertantka první autorkou. 

Práce má dvě velké části: teoretickou a experimentální 

V teoretické části je velmi přehledně probrána problematika multiplexové analýzy 

a souvisejících metod, přičemž nejpodrobněji je probrána metodika xMAP. 

Experimentální část dizertační práce začíná problematikou analytickou (srovnání různých 

druhů biologického materiálu a problematika kontroly kvality) multiplexové analýzy. 

Klinická část pak ukazuje využití této metodologie ve třech oblastech klinické onkologie: 

biomarkery karcinomu ovaria, kostních metastáz a karcinomu prostaty 

Lze uvést, že dizertace se zabývá vysoce aktuální problematikou. Nález 

kombinací vhodných biomarkerů by mohl významně pomoci v diagnostice a kontrole 

léčby tak závažných stavů, jako jsou maligní nádorová onemocnění, zánětlivé stavy 

včetně sepse, autoimunitní onemocnění aj. Práce má tedy přímou vazbu na praktické 

využití. Zpracování problematiky je systematické a spolu s diskusí svědčí o tom, že 

autorka velmi dobře zná studovanou problematiku a dovede tvořit logické závěry. 

Přehled prací ukazuje širokou publikační a přednáškovou činnost dizertantky ve 

studované oblasti. 

Na základě výše uvedených skutečností lze prohlásit, že Mgr. Jindra Vrzalová 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji proto, aby předložená 

dizertační práce byla postoupena k závěrečnému oponentnímu řízení k získání titulu 

Ph.D. 



K dizertantce mám následující dotazy: 

1. Jak si vysvětlujete vliv různé matrice (sérum, EDTAY a citrátová plazma) na 

rozdílnost výsledků u některých analytů při užití multiplexové analýzy? Jsou obdobné 

rozdíly pozorovány i při klasických imunochemických metod, např. založených na 

principu ELISA? 

2. Můžete krátce shrnout přednosti a nevýhody multiplexové analýzy na principu xMAP 

např. při stanovení cytokinů, adhezních molekul, růstových faktorů  aj. ve srovnání s 

„klasickou" imunoanalýzou (ELISA, LI A aj.)? 

3. Ke klinické části mám následující dotaz: Existuje nějaká kombinace markerů (tedy 

jasná aplikace multiplexové analýzy), která by významně lépe odlišila malignitu 

(karcinom ovaria od ovariální cysty, metastázy do kostí od jiného kostního procesu a 

karcinom prostaty od benigní hyperplazie) než užití jednoho markeru (CA 125, 

osteoprotegerin, PSA)? 
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