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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Davida Větvičky „Features of the Tumor 

Microenvironment  and their Utilisation for Drug Delivery“ 

 

 

Tématem práce je velmi atraktivní a multidisciplinární problematika využití polymerních systémů k  

směrování chemoterapeutik do mikroprostředí nádoru. Práce je věnována z větší části využití 

polymerů a micel k aplikaci doxorubicinu, cytostatika antracyklinového typu, jehož systémové podání 

je provázeno se závažnými vedlejšími účinky. Vzhledem k dostatečnému počtu publikací byla 

disertační práce vypracována přehlednou formou, kdy základ tvoří publikované nejdůležitější články 

doplněné  úvodem, závěrem a souhrny jednotlivých kapitol. Výsledky byly publikovány v šesti 

publikacích, u dvou z nich je Mgr. Větvička  prvním autorem. V práci jsou řešeny dva hlavní okruhy  

problémů, (1) analýza funkčních vlastností poly[N-(2-hydroxypropyl)-methakrylamidu], (pHPMA) 

konjugovaného s doxorubicinem štěpitelnými vazbami a (2) příprava a analýza polymerních 

micelárních nosičů pro doxorubicin. Součástí disertace je také metodická práce, ve které byl připraven 

fluorescenční nádorový model (buňky EL-4 exprimující GFP). V rámci práce byly získány prioritní 

poznatky a připraveny a testovány polymerní konjugáty, u nichž je potenciál praktického využití. 

V první části jsou porovnány dva konstrukty, kdy byl doxorubicin vázán na polymerní nosič pHPMA 

štěpitelnou vazbou, která je buď pH sensitivní nebo štěpitelná enzymaticky. V případě použití 

konjugátu s enzymaticky štěpitelnou vazbou byla dokumentována jeho akumulace v ER a Golgiho 

aparátu a analyzovány jeho účinky na glykosylaci a expresi vybraných glykoproteinů.  Dále byly 

připraveny pHPMA konjugáty s doxorubicinem a cílícími peptidy vážícími se na αVβ3 integriny a 

byla prokázána jeho vazba na αVβ3 integrin-positivní buňky a také studován možný terapeutický 

účinek konjugátu, který může být přičten inhibici neovaskularizace nádoru předpokládanou vazbou na 

αVβ3 integrin-pozitivní epiteliální buňky nově vytvořených cév. 

Ve druhé části práce byly připraveny polymerní micelární nosiče, ve kterých je doxorubicin  vázán 

do micelárního jádra přes hydrolyticky štěpitelnou hydrazonovou vazbu. Experimenty prokázaly 

protinádorové účinky tohoto agens a, což je velmi důležité, nízkou systémovou toxicitu konjugátu a po 

uvolnění doxorubicinu rozpad micel a odstranění jednotlivých bloků ledvinami.  Terapeutický účinek 

byl prokázán na modelu EL-4 lymfomu. Výsledky těchto experimentů byly publikovány v Bioconj. 

chemistry, kde je D. Větvička prvním autorem. Tato část byla doplněna prací, ve které byly připraveny 

a testovány mj. jako nosiče radionuklidů termoresponsibilní konjugáty, tvořící micely po zahřátí ve 

vodném roztoku. 

Poznámky k jednotlivým částem práce 

  V teoretické části je  podán obecný literární přehled problematiky mikroprostředí nádoru. I když jsou 

v ní zmíněna některá fakta důležitá pro experimentální část, je příliš obecná a měla by být více 

zaměřena na konkrétní problematiku práce.  Relevantní úvod je tak spíše v úvodech a souhrnech k 

jednotlivých kapitolách experimentální části, které jsou následovány kopiemi publikací. Práce je 

doplněna stručným závěrem, který shrnuje získané výsledky a již dále získaná data nediskutuje. 

Těžiště práce je v kopiích publikací z kvalitních časopisů, které tvoří logický celek, úvod a jednotlivé 

úvody/přehledy, jenž, byť jsou dobře napsány, již příliš k propojení práce nepřispívají. V práci není 

příliš mnoho chyb či překlepů, což však neplatí pro český autoreferát, ve kterém je také množství 

anglikanismů. 

 



 

 
 

 

 

Dotazy k diskusi 

 

– Práce je psána formou, kdy jsou prezentovány jednotlivé publikace. Vzhledem k tomu, že u 

každé publikace je poměrně hodně spoluautorů a podíl jednotlivých spolupracovníků nebyl 

nikde uveden, ani jim nebylo jmenovitě poděkováno, můžete specifikovat svůj podíl na 

jednotlivých pracích? 

– Jaké jsou hlavní výhody, případně nevýhody pHPMA (N(2-hydroxypropyl)metakrylamidu) 

ve srovnání s dalšími polymerními nosiči, které byly použity pro konjugaci s doxorubicinem 

(např. polyamidoamin; PAMAM nebo polyethylenglykol)? 

– Jaké jsou možné mechanismy ovlivnění glykosylačních  procesů v buňce a exprese CD43 

konjugátem Dox-HPMA
AM

, který se akumuluje v Golgiho komplexu a ER; je přítomnost 

doxorubicinu ve studovaném konjugátu pro tyto efekty zásadní? 

– Jaká je imunogenicita použitých komplexů, když nepočítám aktivaci protinádorové imunity 

důsledkem imunogenní buněčné smrti nádorových buněk? Jak je uvedeno i ve vaší práci, 

ideální polymerní nosič by neměl být imunogenní, platí to i v tomto případě?  

– Jsou některé popsané konjugáty v klinických zkouškách, případně uvažuje se o nich? 

 

Závěr 

Mgr. David Větvička potvrdil schopnost samostatně vědecky pracovat a do své disertační práce 

zahrnul šest kvalitních publikací, z nichž u dvou je prvním autorem. Kromě publikací zahrnutých 

v disertační práci je Mgr. D. Větvička také spoluautorem dalších čtyř publikací. Doporučuji, aby práce 

byla přijata jako podklad pro udělení titulu PhD., nicméně považuji za velmi důležité vyjádření 

školitele, případně spolupracovníků, ohledně podílu Mgr. Větvičky na jednotlivých publikacích.  

 

 

                                           RNDr. Milan Reiniš, CSc. 

 

 


