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Předložená disertační práce se zabývá (i) studiem specifických i společných účinků

protinádorových antracyklinových léčiv na proteom u lymfoblastické leukémie CEM, (ii)

identifikací molekulárních cílů v této buněčné linii chemorezistentrrích vůči inhibitoru cyklin-

dependentních kinas boheminu, (iii)identifikací molekulámích cílů u linií kolorektálního

karcinomu HCTl16 rezistentních kinhibitoru Aurora kinas a (iiii)optima|izací kvantifikace

proteinů pomocí iTRAQ pro potřeby kvantitativních ana|ýz proteinů pomocí tandemové

hmotnostní spektrometrií. K disertaci je přiloŽeno 6 prací, buď již publikovaných, nebo v

tisku. Hlavním cílem práce, bylo, i když to není qýslovně zmíněno v souhrnu' zoptima|izovat

použítí proteomických ana|ýz pro studium nádorových buněk, nádorových proteinových

markeru či markerů rezistence na vybrané protinádorové látky. V tomto směru se podařil

disertantce odvést opravdu obrovský kus práce, které publikovala jako autor či spoluautor

hned v několika prestižních publikacích. Disertační ptáci i disertantku |ze tedy opravdu

pochválit. V pruběhu experimentálních studií musela disertantka rovněž zvládnout značné

mnoŽství velmi rozdílných a vysoce náročných technologií. Ty zahmovali metody z
různorodých oblastí a to jak z oblasti molekulární a buněčné biologie, ale i biochemie, a
zejména pak arralýické chemie a statistického zpracov ini dat. Takový kus znalostí je opravdu

obdivuhodný. Abych pouze nechválil, tak bych si dovolil prezentovat rovněž i určité výtky

či poznámky k disertaci. Jak dobře jsou lyvedeny publikace přiložené k disertaci, tak o to
slabší jsou některé ,,české.. části disertace. Za spořádaný lze považovat zejména komentář

k publikacím. Ten je vzorně vyveden a velmi výstiŽně shrnuje cíle dané ptáce, pouŽité

metody a dokonce srovnává dosaŽené výsledky s dosavadními poznatky ze světové literatury.

obtíŽněji se ale čte úvod a metody. Těmto dvěma částem je bohuŽel obtížnější i rozumět.



Často se vyskytují sloŽité až kostrbaté věty obtížně pochopitelné i po několikerém přečtení.
Úvod je podle mého nárzoru ne zce|a logicky poskládrín. Proč se píše zrovna o p53 proteinu
hned ve druhé kapitolce jsem vůbec nepochopil. Možná ve vztahu k tomu, že je rezistence
vbuňkách kolorektálního karcinomu HCT116 kinhibitoru Aurora kinas studována na
mutantních a wild typech buněčných linií? Myslím si, že si ale tímto p53 svou vlastní
kapitolku určitě nezasloužil' V některých kapitolách jsou pomíchany rtvné věci. Krásnou
kapitolkou je třeba cílená biologická |éěba? Str. 6 ,,Příklady takových moderních cílů jsou
receptory rustových faktoru nebo tyrosin-kininové receptory (v závorce se ale nachžni i Bcr-
Abl protein a další - asi to není receptor?). Je známá biologická |éčba zací|ená na Bcr-Abl?
Patří Glivec do biologické léčby? Proč? Prosil bych o definici toho, co je to cílená biologická
léčba a co do ní opravdu patÍí? Dále bych prosil, aby bylo prezentováno v průběhu obhajoby
dělení protinádorových chemoterapeutik _ je další mojí otánkou a pops án zák|adnim
meclranismus jakým daná skupina účinkuje _ viz, str. 5. Na druhé straně jsou jednotlivé

skupiny protinádorových léčiv popsrány opravdu velmi skromně a přitom disertace je právě o
niclr? Ke všemu jsou z protinádorových léčiv popsána pouze ta antracyklinová? Inhibitory
Aurora kinas a CDK totiž zatím nejsou v klinickém použití, ale pouze v klinickém zkoušení.
Stejně tak nádorová rezistence - opravdu velmi z|<rácená|. P-glykoprotein úplně zapomenut?
Bylo by možné se k němu výádřit. Našli jste nějaké změny v expresi P-glykoproteinu u
rezistentních linií? RovněŽ metody jsou shmuty velmi neobvyklým způsobem. Vhodně je
pospána poaze příprava vzorků. ostatní metody jsou zmiňovány pouze heslovitě. Většinou
není ani popsáno, za jakýchpodmínek probíhali separace či měření, k čemu je daná metodiky
vůbec vhodná a co představuje. Pospat iTRAQ jednou větu nepovažují zašťastné, stejně jako
statistické metody interpretace, či identiÍikace hmotnostní spektrometrií, atd. Vdisertaci by
měl byt zajisté trochu širší popis metod? Protilátkovou verifikaci proteinových cílů si
nedovolím komentovat' Metodiky jsou mnohem vhodněji popsarré v komentařích
k jeclnotlivým publikacím. Týo 2 části disertace trochu mrzí. Špičkové publikace jsou jaksi
v kontrastu s těmito dvěma vcelku nešťastně koncipovan;imi částmi disertace.

Záv&em bych chtěl konstatovat, Že se jedná o kvalitní disertační práci doloženou
velmi kvalitními publikacemi. Stoprocentně jde o práci experimentálně velmi niáročnou, jejíž
výsledky jsou více než zajímavé teoreticky, a|e i prakticky použitelné. Většina výsledků je
publikovana v zahtraničních ěasopisech a tak jako oponent mám i ve1mi jednoduchou pozici.
Drobné vytky ve vztahu k české části v žádnémpřípadě nesniŽují kvalitu této disertační práce.



Z hlediska vědeckého splňuje tato disertace základní kriteria kladená na tento typ prací ve
smyslu zákona |1ll|998 Sb., a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Olomouci, dne 18. 1. 2013
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