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Adhezní struktury leukemických buněk a jejich regulace kinázami rodiny Src 

 

Cílem disertační práce Mgr. Adama Obra bylo analyzovat úlohu kinázy Lyn a dalších kináz 

z rodiny Src v regulaci adhezívních struktur leukemických buněk. 

Práce je přehledně členěna na předepsané části. Po abstraktu v anglickém a českém jazyce 

následuje literární přehled, psaný dobrou angličtinou. Přehled je zahájen kapitolami o buněčné 

adhezi a přenosu mechanických signálů, následuje kapitola o adhezi u hematopoetických 

buněk. Další část úvodu pojednává o kinázách rodiny Src, jejich úlohách v hematopoetických 

buňkách, v adhezi buněk a v patogenezi leukémií. Úvod uzavírá kapitola o využití přístrojového 

měření impedance pro stanovování adheze buněk. Následují cíle práce: i) vývoj neinvazívní 

metody pro monitorování interakce leukemických buněk s fibronektinem, ii) testování vlivu 

inhibitorů Src kináz na tuto interakci a iii) určení úlohy jednotlivých Src kináz v adhezi 

leukemických buněk. V kapitolách Results a Discussion jsou v několika kapitolách přehledně 

shrnuty a kvalitně diskutovány výsledky disertační práce. Následuje stručné celkové Shrnutí 

výsledků a vymezení příspěvku autora k jednotlivým publikacím, jichž je prvním autorem nebo 

spoluautorem. Disertační práce je uzavřena Přehledem literatury a souborem kopií jednotlivých 

autorových publikací. Detailní popis metod je samozřejmě zahrnut v přiložených publikacích. 

Autor vyvinul neinvazívní metodu pro monitorování interakce leukemických buněk 

s fibronektinem a ukázal, že aktivní kináza Lyn je přítomna v adhezívních spojích 

leukemických i adherentních buněk. U leukemických buněk koreluje zvýšení aktivity Lyn se 

zeslabením interakcí s fibronektinem. Dále autor ukázal, že Lyn ani jiné SFK se nepodílejí na 

tvorbě adhezívních struktur leukemických buněk a na rozdíl od adherentních buněk je jejich 

vliv na stabilitu adheze omezený. Vzhledem k prokázané roli Lyn v buněčných procesech u 

hematopoetických buněk lze předpokládat, že kináza Lyn z adhezívních struktur přenáší signály 

vedoucí k regulaci proliferace a přežití buněk. 

Vytčené cíle disertační práce byly jednoznačně splněny. Ve své práci autor využil velké 

množství metod molekulární a zejména buněčné biologie. Prokázal schopnost formulovat 

hypotézy, provádět komplexní experimenty, kriticky je hodnotit a výsledky uvádět do širších 

souvislostí. Rovněž prokázal schopnost připravovat rukopisy vědeckých prací pro publikaci 

v mezinárodních impaktovaných časopisech. Výstupem práce jsou čtyři takové publikace 

v kvalitních mezinárodních časopisech. 

Práce podle mě jednoznačně splňuje požadavky na disertační práci a navrhuji její přijetí. 



 

Po formální stránce nemám k práci zásadnější připomínky. Práce obsahuje pouze drobné 

formální nedostatky, např. na str. 17 v kapitole Results je místo citace pouze slovo citace. 

 

K práci mám následující otázky: 

Mohl by autor na základě výsledků svých, své laboratoře a případně dalších vědců, pracujících 

v této oblasti popsat svou představu o struktuře a dynamice adhezívních struktur 

v leukemických buňkách (v čem se liší od adhezívních struktur např. fibroblastů)? 

Má autor nějakou hypotézu ohledně aktivace kinázy Lyn po přidání inhibitoru SKI-I? 

Nepozorovali jste v některé leukemické linii po přidání dasatinibu tvorbu kortikálního 

aktomyozínu?  
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