oponentský posudek diplomovépráce Kris{ýny Bicanové
..Funkčnícharakterizacemechanismůinvazivity sarkomovýchlinií s rozdí|nou
metastatickoukapacitou"
V předkládanédiplomovépráci se Kristýna Bicanová zaměÍi|ana popsánírozdílných
mechanismů
invazivity dvou příbuznýchbuněčnýchlinií.Jako modelovýsystémbyly pouŽity
Vysoce metastatickásarkomová linie A,3 a nemetastázující
parentálrrílinie K2. Podařilo se
zjistit, Že parentálrrílinie exprinrujeaktivní proteázu MMP2 v souladu s předpokládaným
mesenchymálnímzpůsobem migrace v 3D podmínkáclr. Překvapivě Se ukázalo. že
metastatickálinie A3 MMP2 neprodukuje.Vdalších pokusech se vycháze|o zpoznaÍků,Že
linie .A3 r'vkazuje pozitivně regulovanousignálnídráhu Rho-RoCK, coŽ naznačovalo.
Že
linie A'3 by mohla primárně vvŽívataméboidnízpůsobmigrace.Pro ověřenítétohypotézy
b,vly'vytvořeny buněčnélinie stabilně exprimujícíkonstitutivně aktivní či dominantně
negativníformy maléGTPázy Rho a takédivoký typ a nefosforylovatelnouformu lehkého
řetězce m'vosinu.Podar'ilo se prokázat, Že inhibice Rho. inhibice proteirrkinázy ROCK a
exprese nefbsforylovatelné
fonny MLC vede k poklesti irrvazir,'ityr-rlinie ,A3. ale nemá
negatir,ní
vliv na linii K2. Dále bylo zjištěno,Že expreserťrznýchvariant MLC nemá vliv na
morfologiibuněk 'A.3.
PředloŽená diplomová práce splňuje po formální stránce všechna nutná kritéria.
Jednotlivékapitoly jsou vyváŽenéco do obsahu. V literárrrírnúvodu autorka v dostatečné
míře zpracovaladosavadnípoznatky týkajícíse mesenchymálníhoa améboidního
způsobu
migrace a základni regulačnímechanizmy těchto dějů.Nicméně bych uvítal. kdyby byl
literární přehled doplněn schématickýmobrázkemlobrázky signálních drah regulrriících
kontraktilitu.coŽ by unroŽnilolepšíorientaciV textll.Interpretace
výsledkůa jejich disktrseje
korektní.byt'poněkudkusá, a odpovídánárokťrm
kladenýrndiplomovérntt
zadání.
PředloŽená diplomová práce přináší celou řadu rrových a zajímavýchvýsledků.
nicméněv následujícíčásti budou zmíněny hlavně nedostatky.Dle nrého názoru hlavní
nedostatekspočíváv prezentaci získanýchdat' Autorka ve Výsledcíclr i Diskuzi zr'olila
fornru.kdy v textu nejsou ur,edenypříméodkazy na dosaŽenévýsledky. Tato fornra vede
k řadě rrejasností
a neumoŽňujekontroluněkterýchzáv&ů',Jako příkladbych uvedl twzeníze
str.7l, kde autorkapíše,
že(zkráceně),.vA3 buňkáchsvariantottkonstittttivně
aktil,níhoRho
pozoroyali
r
2D
změntt
h,aru,
která
se
nám
ve
3D
nepotvrdila,,.
Toto
tvrzenínení
.jstne.''
jelikoŽ r,.ýsledková
moŽnocrr'ěřit,
pouze
částobsahujemorfologickorrana|ýzu
buněčný'ch
linií
expriniující
variantyMLC, nikoliv Rho a neníjasné,jaký je zákIadtolrototvrzení.Chtěl bych
se tedy zepÍat,zdali byly pro morfologickou ana|ýzupouŽitytakébuněčné
linie exprimující
variantyRho, a pokud ano,tak s jakým výsledkem.
Změny tvaru buněk se týká i rnťrjdruhý.velice obecnýdotaz' Autorka v textuur'ádíŽe
,.blokace pericelulát.ní proteolýzy mt1ževyy6lat přechotl z mesench1'rualníinya7iyi11l116
améboitlní,..
Je moŽtréspekulovat,zda změnatvaru u .A3 buněk a přechoduz améboidního
na
mesenclrymálnízpůsobmigrace by mohla vyŽadovatnejen inhibici Rho-RoCK dráliy, ale
takéexpresiMMP2 nebojinématrixovémetaloproteázy?
Můj posledrrídotay se týká zymografické ana|ýzy exprese rnatrixovýclrproteáz.
Zajíma|o by mě, zda|t pouŽitá rnetoda umoŽňuje detekovat všechny matrixové proteázy.
Pokud ne, nebylo by lepšípouŽítnapř. RT-RT-PCR pro Stanoveníexpresejednotlivých
proteáza jejich inhibitorů?
Po edičnístránceje diplornovápráce iako celek poriěkudnedťlsledně
zpracovánaa v
textu je mnoŽstvístylistických neobratnosti.gramatickýchchyb a překlepůtypických pro
diplomovépráce. Domnívám se. Že týo chyby byly patrně způsobenyčasovoutísnípři

/

editaci.\/ následujících
řádcích posudku uvádím forrnálnínedostatkya výhrady, kteréjsou
určen1.pro
autorčinuinformaci a reflexi. NepovaŽujiza nutné.aby byly zodpovězenyběhem
obhaiobr'.
Str.11: Neníuvedeno,co je TIMP-2. Ternrínje vysvětlenaŽ pozdějiv textu.
Str.12:Autorka nesprávněuvádípikomoly místopikonewtonťr.
Str. 18:NesprávnácitaceGadea et al.
Str.l 9: Překiep ,Zvýšenáproteolýzy...
Str.2l:Věta ..MístorozšiřovánípericelulárníhoprosÍorua proteolýzysložekextracelularní
tttatrixbuňlq.,ntěnímesenchymálníÍyp inllaziviÍ1,,o améboidníse ,schopnosÍí
proÍúhnollÍ
Se
ttžšímiprlStory, v sottt,islosti s améboidním.fenotypemje distribuce integrinu Bl a
fi l amentar ního akti nu di.flizní kor ri kál ní.'. j e poměrně nesrozumitelná'
Str.25: .Ie uvedenosloŽenísrněsífenolu a chloroformu"ale tyto reagincieneisou nikde
pouŽity.
Str.28: Popis protilatkyp-MYPTl (Thr 853) je nejasný.
Str. 28: Bylo by vhodnéV textu sjednotitoznačovárrí
fostbrylovanýchproteinů(p-MYPT'
pMLC, ppaxillin).
Str. 28: Popis sekundárrrích
protilátek - např. ''kozí polyklonálníkráličíIgG.. je nejasný,
patrněbylo míněno..kozípolyklonálníproti-králičí
IgG...
Str. 30: Žarup médiumneníběŽnélaboratorní
rnédiuma tak je nutnépopsatsloŽení'
Str. 3 l : Patrněšpatněuvedenýobjem- 100mlmísto100 ul.
při 70UC'.
Str.42: Překlep ..zamrazíme
Str.42: anglickýtermín'.gelatin..
Str.44: Chybíuvedeníjednotek(na24 do termostatu,750 lxPBS)
Str. 50: ch1'bíslovo (rozdílu 83 meziK2 a A'3 buňkami)
Str. 52. obr. 3: Bez bliŽšího
vysvětleníje nemoŽnézjistit co obrázek ukazuje.
Str. 62: Protilátkotrproti F-aktinuje zřejmě myšlenPhalloidin'
Str. 62: .Teuvedetro,že buriky byly obarvenyprotilátkarrriproti p-MLC a p-Paxillinir.ale
výsledkyukazujíbarveníaktinua GFP'
Str. 70. Tvrzení:.,Funkčníinaktiyace složekRho/RoCK dráhy,yedek snížení
invazivity buněk
mesenchymálního
ptivodu.,,je nepřesné'nebot'jak K2 tak ,A'3buňky jsou mesenchymálního
pťrvodu.
Přes uvedenépřipomínky týkajícíse nedostatkůformálního charakterupovaŽuji
metodickoua odbornouúroveňpředloŽenépráce za nadstandardní.Konstatuji,Že autorka
dokázala pomocí molekulárně biologickýclr, biochemický'cha mikroskopických metod
charakterizovatzákladní rozdíly v invazivní strategii b|ízce příbuzných linií s rozdílným
metastatickýrrrpoterrciálern.Také byclr zdťrrazni|.Že některé1,ýsledky byly pouŽity i
v přiloŽenépublikaci. kde je Kristýna Bicanová uvedenajako spoluautor.coŽ není zda|eka
běŽné'Donrnívámse, Že Kristýna Bicanová splrrilabeze zbytkttvšechnapoŽadovanákritéria
pro diplornovoupráci a doporučuji,
aby jí byl rrdělentitu .4gr.
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