
oponentský posudek diplomové práce Kris{ýny Bicanové
..Funkční charakterizace mechanismů invazivity sarkomových l inií s rozdí|nou

metastatickou kapacitou"

V předkládané diplomové práci se Kristýna Bicanová zaměÍi|a na popsání rozdílných
mechanismů invazivity dvou příbuzných buněčných linií. Jako modelový systém byly pouŽity
Vysoce metastatická sarkomová linie A,3 a nemetastázující parentálrrí linie K2. Podařilo se
zjistit, Že parentálrrí linie exprinruje aktivní proteázu MMP2 v souladu s předpokládaným
mesenchymálním způsobem migrace v 3D podmínkáclr. Překvapivě Se ukázalo. že
metastatická linie A3 MMP2 neprodukuje. Vdalších pokusech se vycháze|o zpoznaÍků, Že
linie .A3 r'vkazuje pozitivně regulovanou signální dráhu Rho-RoCK, coŽ naznačovalo. Že
linie A'3 by mohla primárně vvŽívat améboidní způsob migrace. Pro ověření této hypotézy
b,vly' vytvořeny buněčné linie stabilně exprimující konstitutivně aktivní či dominantně
negativní formy malé GTPázy Rho a také divoký typ a nefosforylovatelnou formu lehkého
řetězce m'vosinu. Podar'ilo se prokázat, Že inhibice Rho. inhibice proteirr kinázy ROCK a
exprese nefbsforylovatelné fonny MLC vede k poklesti irrvazir,'ity r-r linie ,A3. ale nemá
negatir,ní vliv na linii K2. Dále bylo zjištěno, Že exprese rťrzných variant MLC nemá vliv na
morfologii buněk 'A.3.

PředloŽená diplomová práce splňuje po formální stránce všechna nutná kritéria.
Jednotlivé kapitoly jsou vyváŽené co do obsahu. V literárrrírn úvodu autorka v dostatečné
míře zpracovala dosavadní poznatky týkající se mesenchymálního a améboidního způsobu
migrace a základni regulační mechanizmy těchto dějů. Nicméně bych uvítal. kdyby byl
literární přehled doplněn schématickým obrázkemlobrázky signálních drah regulrriících
kontraktilitu. coŽ by unroŽnilo lepší orientaci V textll. Interpretace výsledků a jejich disktrse je
korektní. byt'poněkud kusá, a odpovídá nárokťrm kladenýrn diplomovérntt zadání.

PředloŽená diplomová práce přináší celou řadu rrových a zajímavých výsledků.
nicméně v následující části budou zmíněny hlavně nedostatky. Dle nrého názoru hlavní
nedostatek spočívá v prezentaci získaných dat' Autorka ve Výsledcíclr i Diskuzi zr'olila
fornru. kdy v textu nejsou ur,edeny přímé odkazy na dosaŽené výsledky. Tato fornra vede
k řadě rrejasností a neumoŽňuje kontrolu některých záv&ů', Jako příklad bych uvedl twzení ze
str.7l, kde autorkapíše, že(zkráceně),.v A3 buňkách svariantott konstittttivně aktil,ního Rho
.jstne.'' r 2D pozoroyali změntt h,aru, která se nám ve 3D nepotvrdila,,. Toto tvrzení není
moŽno crr'ěřit, jelikoŽ r,.ýsledková část obsahuje morfologickorr ana|ýzu pouze buněčný'ch linií
expriniující varianty MLC, nikoliv Rho a není jasné, jaký je zákIad tolroto tvrzení. Chtěl bych
se tedy zepÍat, zdali byly pro morfologickou ana|ýzu pouŽity také buněčné linie exprimující
varianty Rho, a pokud ano, tak s jakým výsledkem.

Změny tvaru buněk se týká i rnťrj druhý. velice obecný dotaz' Autorka v textu ur'ádí Že
,.blokace pericelulát.ní proteolýzy mt1že vyy6lat přechotl z mesench1'rualní inya7iyi11l 116
améboitlní,.. Je moŽtré spekulovat, zda změna tvaru u .A3 buněk a přechodu z améboidního na
mesenclrymální způsob migrace by mohla vyŽadovat nejen inhibici Rho-RoCK dráliy, ale
také expresi MMP2 nebo jiné matrixové metaloproteázy?

Můj posledrrí dotay se týká zymografické ana|ýzy exprese rnatrixovýclr proteáz.
Zajíma|o by mě, zda|t pouŽitá rnetoda umoŽňuje detekovat všechny matrixové proteázy.
Pokud ne, nebylo by lepší pouŽít např. RT-RT-PCR pro Stanovení exprese jednotlivých
proteáz a jejich inhibitorů?

Po ediční stránce je diplornová práce iako celek poriěkud nedťlsledně zpracována a v
textu je mnoŽství stylistických neobratnosti. gramatických chyb a překlepů typických pro
diplomové práce. Domnívám se. Že týo chyby byly patrně způsobeny časovou tísní při



/ editaci. \/ následujících řádcích posudku uvádím forrnální nedostatky a výhrady, které jsou
určen1.pro autorčinu informaci a reflexi. NepovaŽuji za nutné. aby byly zodpovězeny během
obhaiobr'.

Str.1 1 : Není uvedeno, co je TIMP-2. Ternrín je vysvětlen aŽ později v textu.
Str.12: Autorka nesprávně uvádí pikomoly místo pikonewtonťr.
Str. 18: Nesprávná citace Gadea et al.
Str. l 9: Překiep ,Zvýšená proteolýzy...
Str.2l:Věta ..Místo rozšiřování pericelulárního prosÍoru a proteolýzy složek extracelularní
tttatrix buňlq., ntění mesenchymální Íyp inllaziviÍ1, ,o améboidní se ,schopnosÍí proÍúhnollÍ Se
ttžšími prlStory, v sottt,islosti s améboidním .fenotypem je distribuce integrinu Bl a
fi l a m e n t a r n í h o akt i n u di.fli zn í ko r r i kál n í.'. j e poměrně nesrozumitelná'
Str.25: .Ie uvedeno sloŽení srněsí fenolu a chloroformu" ale tyto reagincie neisou nikde
pouŽity.
Str. 28: Popis proti latky p-MYPTl (Thr 853) je nejasný.
Str. 28: Bylo by vhodné V textu sjednotit označovárrí fostbrylovaných proteinů (p-MYPT'
pMLC, ppaxil l in).
Str. 28: Popis sekundárrrích protilátek - např. ''kozí polyklonální králičí IgG.. je nejasný,
patrně bylo míněno ..kozí polyklonální proti-králičí IgG...
Str. 30: Žarup médium není běŽné laboratorní rnédium a tak je nutné popsat sloŽení'
Str. 3 l : Patrně špatně uvedený objem - 100ml místo 100 ul.
Str. 42: Překlep ..zamrazíme při 70UC'.
Str. 42: anglický termín '.gelatin..
Str. 44: Chybí uvedení jednotek (na24 do termostatu, 750 lxPBS)
Str. 50: ch1'bí slovo (rozdíl u 83 meziK2 a A'3 buňkami)
Str. 52. obr. 3: Bez bliŽšího vysvětlení je nemoŽné zjistit co obrázek ukazuje.
Str. 62: Protilátkotr proti F-aktinu je zřejmě myšlen Phalloidin'
Str. 62: .Te uvedetro, že buriky byly obarveny protilátkarrri proti p-MLC a p-Paxillinir. ale
výsledky ukazují barvení aktinu a GFP'
Str. 70. Tvrzení: .,Funkční inaktiyace složek Rho/RoCK dráhy,yede k snížení invazivity buněk
mesenchymálního ptivodu.,, je nepřesné' nebot' jak K2 tak ,A'3 buňky jsou mesenchymálního
pťrvodu.

Přes uvedené připomínky týkající se nedostatků formálního charakteru povaŽuji
metodickou a odbornou úroveň předloŽené práce za nadstandardní. Konstatuji, Že autorka
dokázala pomocí molekulárně biologickýclr, biochemický'ch a mikroskopických metod
charakterizovat základní rozdíly v invazivní strategii b|ízce příbuzných linií s rozdílným
metastatickýrrr poterrciálern. Také byclr zdťrrazni|. Že některé 1,ýsledky byly pouŽity i
v přiloŽené publikaci. kde je Kristýna Bicanová uvedena jako spoluautor. coŽ není zda|eka
běŽné' Donrnívám se, Že Kristýna Bicanová splrrila beze zbytktt všechna poŽadovaná kritéria
pro diplornovou práci a doporučuji, aby jí byl rrdělen titu .4gr.
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