
Posudek diplomové práce Martiny Schmiedlové „Úloha mitochondriální dráhy v indukci apoptózy 

taxany u buněk nádorů prsu“  

 

Diplomová práce Martiny Schmiedlové analyzuje vliv v chemoterapii nádorů prsu používaných  

taxanů, konkrétně paxitaxelu a SB-T-12160 na s apoptózu spojené procesy a exprimované proteiny. Autorka 

se zaměřuje zejména na děje spojené s mitochondriální apoptotickou signalizací. Práce vedle počátečního 

seznamu zkratek, abstraktu a úvodu do problematiky obsahuje obecný literární přehled o apoptotické 

signalizaci, některých terapeutických přístupech používaných v terapii nádorů prsu a dále část věnovanou 

taxanům a jimi indukované apoptóze nádorových buněk. Následující metodická část se vcelku podrobně 

věnuje použitým metodickým přístupům, které zejména zahrnují kultivaci nádorových buněk a jejich analýzu 

pomocí průtokové cytometrie, konfokální mikroskopie či Western blotingu. Vlastních 20 stránek  

výsledkové části je podpořeno celkem 17 obrázky a rozděleno do několika podkapitol. Autorka analyzovala 

u obou dvou modelových buněčných linií vliv výše uvedených taxanů na mitochondriální membránový 

potenciál a koncentraci reaktivních kyslíkových molekul a také na lokalizaci a expresi vybraných pro- i anti-

apoptotických molekul. Diplomová práce je zakončena osmi stránkovou diskuzí, závěrečným shrnutím a 

přehledem použité literatury. Interpretace získaných výsledků autorkou ji vede k závěrům poukazujících na 

odlišnost obou analyzovaných buněčných linií v aktivaci s mitochondriemi asociované apoptotické 

signalizace a i exprese některých s apoptózu spojovaných proteinů.  

K vlastní práci mám pár poznámek a připomínek následovaných několika dotazy. Literární přehled o 

apoptotické signalizaci je sice i přes svojí stručnost poměrně postačující, ale obsahuje některé nepřesnosti či 

zastaralé informace. Na str. 16 – u popisu PTP (permeability transition pore) je uvedeno, že se vytváří až 

během apoptózy, což není zcela pravda. PTP v mitochondriích existuje a funguje (transport Ca2+ a dalších 

malých molekul) i za normálního stavu a jeho integrální součástí je vedle zmiňovaných VDAC a ANT 

molekul i cyklofilin D. Některé odkazy – např. Deng et al., 2004 na str. 28 jsou pak vysloveně nepřesně 

interpretovány – autorka tvrdí, že vícenásobná fosforylace serinů či threoninů ve smyčce Bcl-2 vede k jeho 

G2/M inaktivaci a následné indukci apoptózy aktivované paclitaxolem, avšak zjištění autorů v článku jsou 

zcela opačné  - S,T/E fosfomimetikující mutace v Bcl-2 naopak významně zvyšují jeho anti-apoptotickou 

aktivitu. Celkově i některé další části teoretického úvodu působí trochu zmatečně. U metodik by bylo vhodné 

uvádět buď složení některých používaných pufrů (např. RIPA pufru) či v případě jejich komerčního zdroje 

vedle firmy i jejich katalogové číslo. Také bych se zde vystříhal anglikanismů (running pufr, enhancer 

apod.).  

K vlastní výsledkové části – SK-BR-3 reagují na taxany aktivací mitochonriální apoptotické 

signalizace (pokles MMP, zvýšení hladiny superoxidů a uvolněním cytochromu c z mitochondrií. Naproti 

tomu u buněk MCF-7 nedochází k masivnímu poklesu MMP (jak interpretovat pokles značný pokles MMP u 

kontrolních neopracovaných buněk mezi 24-48 h…?), zřejmě ani výraznějšímu uvolňování cytochromu c, 

ale k nárůstu množství jak peroxidů tak i superoxidů. Kde tyto reaktivní kyslíkové molekuly v MCF-7 

buňkách vznikají, pokud jak autorka tvrdí není narušena funkce mitochondrií? V další části práce autorka 

sledovala možný vliv taxanů na expresi a lokalizaci některých s apoptózu souvisejících proteinů. Taxany 

nemají vliv na expresi a kupodivu i lokalizaci proteinu Bax. Translokace/aktivace Baxu byla analyzovaná jen 

pomocí konfokální mikroskopie, doporučoval bych biochemickou frakcionizaci jako v obr. 22 a pomocí anti-

Bax aktivační protilátky 6A7 i průtokovou cytometrii. Vedle Baxu bych analyzoval aktivaci také proteinu 

Bak (v práci není uveden). Ztráta signálu proteinu Bid u SK-R-3 buněk pravděpodobně souvisí s postupující 

apoptózu. Z tohoto hlediska by bylo názorné ukázat kvantifikaci průběhu apoptózy (Annexin-FITC, sub-G1, 

hoechst či PI pozitivní buňky) u analyzovaných linií. Význačným, trochu méně okomentovaným zjištěním je 

podle mne výrazný pokles časově závislý pokles množství XIAP u SK-BR-3 a survivinu u MCF-7, které 

zjevně umožňují lepší aktivaci kaspázy 9 i efektorových kaspáz. U SK-BR-3 buněk se na rozdíl od autorky 

domnívám, že v 36 h dochází k uvolňování Smac/DIABLO z mitochondrií.  

V části diskuze autorka vcelku fundovaně porovnává získané výsledky s publikovanými daty. Snad 

jen pár poznámek  -  i u MCF-7 zjevně dochází k aktivaci vnitřní apoptotické signalizace (pokud se 

nezapojují vnější dráhy reprezentované zejména receptory smrti), avšak zřejmě s limitovaným zapojením 

mitochondrií. Na rozdíl od autorky se také domnívám, že ROS hrají poměrně značnou roli v taxany 

indukované apoptóze MCF-7 buněk a že XIAP či survivin mají v regulaci apoptózy těchto buněk poměrně 

významnou funkci. Závěr práce pak vcelku přehledně shrnuje získaná data. 

V souhrnu se jedná o relativně solidní diplomovou práci, ve které se diplomantka seznámila se 

s mnoha metodickými přístupy. Výsledky této práce jsou ale bohužel nejednoznačné, která by však ještě 

vyžadovala některé doplňující či upřesňující experimenty a jejich výsledky (viz text a dotazy). 

 



Dotazy a připomínky: 

1. Jaká je kinetika indukce apoptózy u těchto buněk (sub G1, přežívání) a jak jste došli k používaným 

koncentracím taxanů? 

2. Vedle analyzovaných proteinů mi přinejmenším další dva chybí – a to Bak a Mcl-1 – proč jste je 

vynechali?  

3. Jakým způsobem je podle autorky indukována apoptóza taxany u MCF-7 buněk?. 

4. Analyzovali jste vliv ROS na taxany indukovanou apoptózu testovaných buněk (např. pomocí 

preinkubace s N-acetyl cysteinem apod.)? 

 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že předkládaná diplomová práce slečny Martiny Schmiedlové 

splňuje kritéria diplomových prací a doporučuji její přijetí k obhajobě. 
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