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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Daniely Paňkové „Molecular mechanisms of 

amoeboid invasion of cancer cells.“ 

 

Práce Mgr. Daniely Paňkové byla vytvořena v rámci studijního programu Vývojová a 

buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze na školícím 

pracovišti Laboratoř invazivity nádorových buněk, pod vedením Doc. Jana Brábka, PhD jako 

vedoucího práce a RNDr. Daniela Rösela, PhD jako konsultanta. Práce se zabývá výzkumem 

molekulární podstaty buněčných mechanismů, které podmiňují nebo provázejí amoeboidní 

migraci modelových nádorových buněk. Amoeboidní migrace je jedním ze způsobů, který 

využívají nádorové buňky ke svému šíření z místa primárního nádoru. Proto úzce souvisí 

s problémy vzniku metastáz. Téma práce se tedy týká nadmíru významných a ještě zdaleka ne 

dostatečně objasněných procesů, kterými nádorové buňky překonávají přirozené bariéry tkání 

a šíří se do nových lokalit. Laboratoř doc. Brábka a dr. Rösela patří k významným 

pracovištím orientovaným na studium invazivity transformovaných buněk a je zárukou 

kvalitní vědecké přípravy doktorandů. 

  

První část práce je tvořena dobře napsaným a informativním úvodem, v němž jsou stručně 

shrnuty základní informace o procesu metastázy, buněčné invazivitě - mesenchymovém a 

amoeboidním způsobu pohybu a molekulárních dějích, které s buněčnými pohyby souvisejí. 

Významná část této úvodní kapitoly je pak věnována chondroitin sulfát proteoglykanu 

NG2/MCSP, jehož úloze v amoeboidní migraci buněk se Daniela věnovala experimentálně. 

Ve druhé části práce nazvané diskuse jsou probrány výsledky 4 publikací, na nichž se Daniela 

podílela. Tyto publikace jsou všechny věnovány jednomu tématu zmíněnému v názvu 

disertační práce. Jejich experimentální strategie je založena na porovnání migratorních 

vlastností modelových sarkomových buněk, a to jedné linie, která netvoří metastázy a z ní 

odvozené linie, která metastázy v experimentálních zvířatech vytváří. Na tomto modelu jsou 

pak studovány rozdíly v expresních obrazcích těchto buněk a jejich migratorní/invazivní 

vlastnosti. Manipulacemi s expresními hladinami vytipovaných genů jsou pak navozeny 

změny vlastností těchto buněk v tkáňových kulturách. Na základě těchto výsledků jsou pak 

formulovány představy o molekulárních mechanismech, které se mohou podílet na 

amoeboidní invazivitě nádorových buněk. Jedná se o kvalitní práce, které byly publikovány v 

renomovaných časopisech. 

Práce je napsaná dobrou angličtinou. I z hlediska literárního a grafického zpracování je velmi 

dobrá. To dokumentuje autorčinu snahu a schopnost prezentovat výsledky na úrovni.   

Drobné formální nedostatky (překlepy) její úroveň nesnižují. Autoreferát má požadovaný 

informační obsah. 
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Podle mého názoru prokazuje předložená práce způsobilost kolegyně Daniely Paňkové k 

tvůrčí vědecké práci a odpovídá požadavkům kladeným na doktorandskou disertační práci. 

Proto doporučuji, aby práce byla přijata jako základ pro řízení o udělení vědecké hodnosti 

PhD. 

 

K této práci mám několik otázek: 

1. Podle literatury váže proteoglykan NG2 kolageny typu V a VI. Byly tyto kolageny 

přítomny v 3D kolagenových gelech, v nichž byly experimenty prováděny? Myslíte si, že by 

přítomnost či nepřítomnost těchto kolagenů v 3D gelech mohla významně ovlivnit výsledky 

pokusů? 

2. Jakou cestou NG2 aktivuje Rho? Je pro aktivaci Rho a amoeboidní režim migrace nutný 

kontakt NG2 se specifickým extracelulárním ligandem (např. kolagenem V nebo VI)? 

Produkují buňky K2 nebo A3 významně extracelulární matrix, která by takový ligand 

případně obsahovala? 

3. NG2 může podléhat řízené proteolýze, jejímž důsledkem je odloučení části extracelulární 

domény. Je známo jaký biologický význam to má? Je možné, že by se tento jev uplatnil při 

změně migračního/invazivního režimu nádorových buněk in vitro nebo in vivo? 

 

V Praze 9. října 2012 

 

               Michal Dvořák 

      Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. 

      e-mail: mdvorak@img.cas.cz 
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