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Případné poznámky k hodnocení: Práce Lucie Gavurové se zabývá hodnocením 
antiproliferačního účinku šesti nových analogů dexrasoxanu pomocí MTT testu na HL-60 
buněčné linii. Práce je dobře zpracována, a to jak po stránce obsahové tak formální. 
Výhrady mám pouze k části diskuzní, která sestává z poměrně dlouhého úvodu a vlastní 
experimentální data jsou uváděna až na její 5. straně, nicméně dle mého názoru 
nedostatečně diskutována. K práci mám tak několik připomínek a dotazů. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
V práci se vyskytuje poměrně velký počet formulačních a jazykových nepřesností i překlepů. 
Konkrétně např.  Na str. 33 uvádíte, že "bylo zaznamenáno statisticky významné, na dávce 
závislé snížení proliferace buněk, s hodnotou 24.7 µM" Neuvádíte ale, o jakou hodnotu se 
jedná (pravděpodobně IC50?). 
Na str. 40 tvrdíte, že"proliferační aktivita byla významně statisticky ovlivněna kombinací 
DNR+DEX ani DAU+DEX.." Z použité spojky ani je matoucí, zda tedy k ovlivnění došlo nebo 
ne. 
 
Pro demonstrování antiproliferativního účinku a vyhodnocení hodnoty IC50 je obvyklejší 
znázorňovat získaná data v bodovém grafu s proložením sigmoidální cytotoxicitní křivky se 
znázorněním odečítané hodnoty. Tuto křivku je možné přímo znázornit a odečítat 
v programu GraphPad, kterou uvádíte mezi použitým software. Zároveň je i pak patrnější, 
zda zvolená škála měla dostatečně jemné rozmezí kolem stanovené hodnoty IC50. 



 
V bodech závěru je rozpor mezi bodem 3 a 4 , kde v bodu 3 uvádíte, že testované látky 
neměly vliv na antiproliferetivní účinky DAU a v následujícím budě uvádite, že ano. 
 
Dotazy: 
1) Čeho jsou přímo studované látky analogy - v úvodu a českém abstraktu uvádíte, že jde o 
analoga dexrazoxanu a jeho otevřeného metabolitu, v anglické verzi abstraktu jste již údaj o 
metabolitu ADR-925 vynechala. Můžete objasnit, o jaké látky se tedy jednalo? 
 
2) Na str. 32, obr. 7 ukazujete graf deklarující nulové ovlivnění buněčné proliferace látkou 
ADR-925  v testovaném rozmezí 1-100 nM. Proč nebyla studovaná látka, resp. její 
antiproliferativní působení testovány i ve vyšší (řádově µM) koncentraci jako ostatní látky?  
 
3) Na jakém principu byla zvoleny koncentrace DAU stejně jako koncentrace 10 µM a 100 
µM u jednotlivých analog pro testování antiproliferačních účinků kombinace látek? 
Z grafů na obr. 17 - 22 je zžejmé, že kombinace analog v koncentraci 100µM s DAU 
v koncentraci 10 nM a 30 nM vedla vždy k významnému snížení proliferace buněk (tj. 
zvýšenému antiproliferativnímu působení DAU), přestože studovaná analoga sama 
nevykazovala antiproliferační aktivitu. Jak si toto působení vysvětlujete? Tato data v diskuzi 
jen konstatujete, nicméně nijak nezdůvodňujete ani nediskutujete možné mechanizmy této 
interakce. 
 
4) Pro testování jste využila linii HL-60, což je leukemická buněčná linie. Používají se pro 
testování kardioprotektivního účinku látek i některé další linie, např. takové, které by byly 
svými vlastnostmi bližší kardiomyocytům? 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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