
MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. 
 

                                                                                 Laboratoř buněčné a molekulární imunologie                                                                            
                                                                                 Vedoucí:  RNDr. Martin Bilej, DrSc. 

                                                                                  Vídeňská 1083 

                                                                                  142 20 Praha 4 
 

Tel.: 241 062 345, 241 062 353                                                                                                Fax.: 241 721 143    

E-mail: immuno@biomed.cas.cz 

 

 

 

Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Elišky Javorkové 

 

Studentka doktorského studijního programu v biomedicíně, oboru imunologie Eliška Javorková 

vypracovala svoji disertační práci na téma „Využití imunoregulačních vlastností mezenchymálních 

kmenových buněk a jejich terapeutický potenciál“ pod vedením školitelky RNDr. Magdaleny 

Krulové, PhD z Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze, ve 

spolupráci se skupinou prof. RNDr. Vladimíra Holáně, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny, 

AVČR.   

Předkládaná práce se věnuje tématu zcela aktuálnímu a v poslední době intensivně 

studovanému, vlastnostem a využití kmenových buněk. Experimentální studie jsou zaměřeny na 

imunomodulační potenciál těchto buněk a jeho ovlivnění a na možnost jejich využití k léčbě 

povrchového poškození oka.  

Získané poznatky  jsou shrnuty do 4 publikací,  u dvou je Eliška Javorková první autorkou 

na dvou dalších se podílela jako spoluautorka. Všechny uvedené práce byly uveřejněny v 

prestižních mezinárodních odborných časopisech (s IF= 3,57 – 7,26).  

Za významnou považuji studii imunomodulačních vlastností mezenchymálních kmenových 

buněk (MSC) a jejich závislosti na prostředí, ve kterém se nachází. Autoři ukázali, že MSC získané 

z myší kostní dřeně mohou produkovat různá množství cytokinů TGF- a IL-6, faktorů 

ovlivňujících diferenciaci naivních T CD4+CD25- lymfocytů. Přítomnost protizánětlivých cytokinů 

(IL-10 a TGF-) zvýšila produkci TGF-, prozánětlivé faktory (jako IFN-) stimulovaly produkci 

IL-6. Nárůst TGF-zvedal expresi transkripčního faktoru FoxP3 a aktivaci protizánětlivých 

regulačních T lymfocytů, zatímco současná produkce TGF- a IL-6 podpořila expresi RORt a 

nástup prozánětlivé populace Th17 buněk.  

Dále autoři popsali vliv systémově (i.v.) podaných MSC na časnou fázi akutního zánětu v 

oku poškozeném hydroxidem sodným. Zjistili, že MSC specificky migrují do poškozeného oka a že 

jak nestimulované tak různými cytokiny opracované MSC snižují infiltraci leukocytů v cílové tkáni. 
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Působení IFN-na MSC pak vedlo k největšímu poklesu hladin prozánětlivých molekul (IL-1, IL-6 

a NO) a potlačení akutní fáze rohovkového zánětu. 

Uvedené práce přinesly nové poznatky o vlastnostech MSC významné pro volbu strategie 

použití těchto buněk při obnově tkání a při ovlivnění/potlačení autoimunitních a transplantačních 

reakcí.  

Následující dvě práce se zabývají výběrem vhodného nosiče, který zachová růstové a 

metabolické vlastnosti MSC a limbálních kmenových buněk (LSC) a s tím i schopnost potlačit 

lokální zánětlivou reakci a podpořit proces hojení. Jako perspektivní se jeví nanovlákenný nosič 

PA6/12 a pomocí elektrostatického zvlákňování připravený nanovlákenný nosič obsahující 

cyklosporin A (účinnou imunosupresivní látku), které by se v budoucnu mohly uplatnit jako nosiče 

farmakologicky aktivních látek i buněk pro buněčnou terapii.    

          

Předložená práce má klasické členění, obsahuje velmi přehledně zpracovaný literární úvod s 

dobře volenou obrazovou dokumentací. Shrnuje poznatky o vývoji a vlastnostech studovaných 

kmenových buněk a o možnostech jejich uplatnění v regeneraci organizmu a léčbě autoimunitních 

onemocnění. Dále jsou uvedeny jasně definované cíle práce. Výsledky obsahují vždy úvod (formou 

abstraktu) po kterém následují jednotlivé publikace. Diskuse shrnuje hlavní získané výsledky a 

uvádí jejich začlenění do současného výzkumu v oboru. Závěr je krátkou rekapitulací hlavních 

výsledků, následuje obsáhlý seznam použité literatury, který dokumentuje intensivní zájem autorky 

o studovaný obor. 

Presentovaná práce je příkladem kvalitního výzkumu v oblasti základní i klinické 

imunologie a je dokladem úspěšného, aktivního zapojení autorky do projektů a spolupráce skupin  

na pracovištích University Karlovy a Akademie věd v Praze. 

 

Po přečtení předložené práce mám několik komentářů a dotazů k autorce:   

1) V úvodní části uvádíte mezi povrchovými znaky MSC i znaky CD29 a CD44, které 

nejsou zařazeny mezi obecně přijímaná kritéria těchto buněk, z jakých důvodů? 

2) Je známa míra exprese různých TLR na populacích kmenových buněk?   

3) V úvodu rovněž zcela krátce uvádíte, že s terapií pomocí MSC jsou spojená rizika, mezi 

která patří nežádoucí vliv na růst nádorů a protinádorovou imunitu a snížení 

obranyschopnosti proti patogenům. V tomto odstavci bohužel neuvádíte žádné citace, jak 

častá jsou tato sdělení?    
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4) Můžete blíže komentovat, jak při intravenosním (systémovém) podání migrují kmenové 

buňky do poškozeného oka?  Přibližně jaké % buněk se do cílového místa dostane a jaké 

mechanismy a molekuly se přitom uplatňují?  

5) Existují experimentální práce, případně klinické studie o možnosti využití MSC v léčbě 

chorob postihujících střevní sliznici (IBD, celiakie) s využitím jejich imunosupresivních 

vlastností? 

6) Můžete porovnat léčebný potenciál nestimulovaných a stimulovaných MSC a tkáňově 

specifických limbální kmenové buňky u onemocnění oka? Jaké jsou výhody a nevýhody 

použití kmenových buněk z obou zdrojů? Liší se jejich záchyt, růst a stabilita při použití 

různých nanovlákenných nosičů?     

  

Disertační práce Elišky Javorkové je sepsána jasně a přehledně. Dokumentuje schopnost 

studentky prostudovat a interpretovat odbornou literaturu, plánovat a provádět experimenty i 

hodnotit a presentovat získané výsledky. Práce přináší řadu původních výsledků, které byly úspěšně 

publikovány v renomovaných odborných časopisech. Tématicky se řadí mezi současně intenzivně 

studované výzkumné obory s jasným zaměřením na aplikaci v několika léčebných oborech.  

Závěrem lze shrnout, že předložená práce je velmi kvalitní a splňuje veškeré požadavky 

kladené na doktorskou disertační práci. Proto ji doporučuji k přijetí do oponentního řízení pro 

získání vědecké hodnosti PhD. 

 

 

 

 

 

 

Praze dne   18.11.2014                                            Doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. 

                                                                            

                                                                           Mikrogiologický ústav AV ČR, Praha  
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