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Oponovaná disertační práce Mgr. Martiny Seifrtové má celkem 81 stran.
Skládá se z literárního úvodu (18 stran), materiálu a metod (6 stran), výsledků (19
stran) a diskuse (10 stran). Práce je doplněna šesti publikacemi, které autorka
v průběhu studia sepsala, nebo se na jejich zpracování významně podílela. Graficky
je práce velmi dobře dokumentována 19 obrázky. Literatura obsahuje 165 citací.
Práce je sepsána srozumitelnou formou, s minimem překlepů.
Ve velmi dobře zpracovaném literárním úvodu se autorka věnovala jednak
mezenchymálním kmenovým buňkám, které představují významný zdroj tkáňově
specifických kmenových buněk a mohou být využity pro rekonstrukci specifických
tkání. Druhá část literárního úvodu se věnuji odpovědi buněk na poškození DNA a
signální dráhy, které jsou v této odpovědi aktivovány. Autorka popsala základní děje
vedoucí k reparaci poškozené DNA a především reparaci dvojitých zlomů DNA
(DSB) dvěma mechanismy homologní rekombinací a nehomologním spojením
konců. Dále jsou podrobně rozebrány jednotlivé formy buněčné smrti se zaměřením
především na apoptózu a senescenci. Vzhledem k tomu, že v terapii nádorových
onemocnění jsou často využívána cytostatika, autorka si ke svému studiu vybrala
dvě z nich, cisplatinu a mitoxantron. Popsala hlavní mechanismy účinku těchto látek.
Zatímco cisplatina je řazena k alkylačním cytostatikům, poškozujícím nádorovou
buňku především přes tvorbu tzv. křížových spojení v DNA, která, pokud nejsou
reparována, vedou k indukci apoptózy, mitoxantron se řadí do skupiny inhibitorů
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topoizomerasy II a způsobuje vznik DSB.

Po obou látkách dochází k aktivaci

proteinu p53 přes autofosforylaci fosfatidylinositol-3 kinas. U většiny nádorových
buněk je důležitá indukce apoptózy vyvolaná těmito cytostatiky.
Vedle odpovědi nádorových buněk na cytostatika je neméně důležitá odpověď
kmenových buněk normálních tkání, jejichž poškození je často limitujícím faktorem
možného použití cytostatické léčby. Zatímco u hematopoetických progenitorových
buněk vede ionizující záření i řada cytostatik k indukci apoptózy, u mezenchymálních
kmenových buněk je situace méně jasná. Jsou-li mezenchymální kmenové buňky
ozářeny vysokou dávkou gama záření -

20 Gy, ztrácejí schopnost proliferovat,

dochází k zástavě buněčného cyklu a stoupá aktivita beta-galaktosidasy jako znaku
senescence. Cílem disertační práce bylo stanovit, jakým způsobem reagují
mezenchymální kmenové buňky izolované ze zubní pulpy na poškození vyvolané
cisplatinou a mitoxantronem.
Metodicky je práce na vysoké úrovni, jak odpovídá standardu školícího
pracoviště. Byl použit originální model mezenchymálních buněk izolovaných ze zubní
pulpy. Jako srovnávací linie buněk byly použity dermální fibroblasty. Dvojité zlomy
DNA byly stanoveny pomocí mikroskopického stanovení gamaH2AX. Indukce
senescence byla hodnocena podle aktivity beta-galaktosidasy. Ke stanovení
buněčného cyklu byla použita metoda stanovení DNA na průtokovém cytometru.
Protein p53 a jeho fosforylace, protein p21 a p16 byly stanoveny pomocí metody
western blot. K hodnocení proliferace buněk byl použit WST test. Výsledky byly
statisticky zhodnoceny pomocí programu Microsoft Office Excel 2003. K vyhodnocení
významnosti rozdílů byl použit Studentův T-test.
Autorka prokázala, že 72 h inkubace kmenových buněk zubní pulpy
s cisplatinou vedla k zástavě buněčného růstu (relativně malé akumulaci buněk v G2
fázi) především po větších dávkách cisplatiny (20uM). Po této vyšší dávce stoupalo
také množství p53 dále jeho fosforylace a také protein p21. Nebyla prokázána
senescence, buňky umíraly apoptózou, jak dokazuje vzestup kaspázy 9 a 3/7, avšak
až po dávce 40 uM.
Na rozdíl od cis platiny je mitoxantron látka, která způsobuje podobně jako
ionizující záření DSB, a autorka prokázala jak u fibroblastů, tak u kmenových buněk
dentální pulpy, po dávkách 5 a 20 nM indukci senescence (vzestup betagalaktosidasy a přetrvávající ložiska gamaH2AX). Vyšší koncentrace 100 a 150 nM
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vedly jak u fibroblastů, tak u kmenových buněk k indukci apoptózy přes proapoptický
protein PUMA.
Jako oponent oceňuji, že autorka ve své práci použila špičkové metodiky
v souladu se současnými světovými trendy. Metodická část práce je sepsána
dostatečně podrobně s uvedením všech potřebných parametrů. Výsledky jsou dobře
statisticky zpracovány a hodnoceny.
O kvalitě předkládané práce svědčí publikace článku, kde je autorka hlavní
autor, v časopise Journal of Physiology and Pharmacology s impakt faktorem 2,5

a

International Endodontic Journal s impakt faktorem 2 a publikace dalších tří článků
s IF.

Otázky a připomínky recenzenta:
1/ Z Vašich výsledků vyplývá, že malé dávky cisplatiny nevyvolávají u buněk
dentální pulpy ani u fibroblastů (na rozdíl od mitoxantronu) předčasnou senescenci.
Čím si vysvětlujete tento fakt? Znamená to, že je cisplatina k mezenchymálním
buňkám šetrnější než mitoxantron?
2/ Mohla byste srovnat vliv stejných dávek cisplatiny na nádorové buňky (kde
je léčba užívána) a mezenchymální buňky z hlediska rozvoje senescence?

Závěr:
Autorka prokázala, že je experimentálním pracovníkem s rozsáhlými literárními
znalostmi, jak z oboru biochemie, tak z oblasti molekulární biologie a
onkologie.

Práce

byla

naplánována,

provedena

a

sepsána

vědecky

odpovídajícím způsobem a přinesla nové vědecké poznatky týkající se vlivu
vybraných

cytostatik

na

mezenchymální

kmenové

buňky.

Publikace

v mezinárodně uznávaných časopisech již samy ukazují na kvalitu uvedené
práce i autorčiny schopnosti. Byly použity moderní metodiky v souladu se
současnými světovými trendy. Předložená práce vyhovuje všem předpisům
stanoveným pro dizertační díla. Proto ji navrhuji přijmout a Mgr. Seifrtové
udělit vědeckou hodnost Ph.D.
Prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
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