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Předložená disertační práce je zaměřena na studium mechanismu působení vybraných
inhibitorů enzymů histondeacetylas a cytostatik na buněčné nádorové linie neuroblastomů.
Zabývá se především tím, jakým způsobem může kombinace těchto inhibitorů s cytostatiky,
cílenými na buněčnou DNA, ovlivňovat jejich cytotoxický efekt a v ideálním případě také
snižovat chemorezistenci buněk. To může v praxi přispět k eliminaci nádorových buněk u
pacientů, kde standardní léčba chemoterapií není účinná.
V práci byl podrobně studován především vliv inhibitoru valproátu sodného (inhibitor
histondeacetylas) a jeho schopnost ovlivňovat změnu transkripční aktivity nejen histonových
proteinů, ale také expresi proteinů, které jsou důležité pro proliferaci nádorových buněk. Dále
se práce také detailně zabývá vztahem hypoxických kultivačních podmínek na studované
neuroblastomové linie a změnami v posttranslačních modifikacích histonů H3 a H4 acetylací
v těchto buňkách.
Cíle práce jsou jasně definovány, vyplývají z informací v úvodní části textu a byly beze
zbytku splněny. Literární přehled je vhodně strukturovaný, srozumitelný a pokrývá celou šíři
problematiky, na kterou je zaměřena experimentální část práce. V další kapitole je uveden
přehled metod, které byly použity ke studiu dané problematiky, doplněný o odkazy na původní
literaturu i autorovi publikace, kde jsou některé metody popsány detailněji.
Výsledková část podrobně popisuje všechny provedené experimenty, a pokud byly
publikovány, tak také s odkazem na autorovy publikace. Získané výsledky jsou dány do širších
souvislostí s dostupnou literaturou. Většina výsledků uvedených v disertační práci je součástí
tří prací, které byly publikovány v recenzovaných časopisech s impakt faktorem, což potvrzuje
originalitu získaných dat. Součástí práce je také jeden přehledový článek v neimpaktovaném
časopise a rukopis připravované publikace. Všechny zmíněné články jsou uvedeny jako přílohy
disertační práce.
Mezi hlavní a originální výsledky patří, že:
1) studované neuroblastomové linie se adaptují na hypoxické prostředí zvýšenou expresí
transkripčních faktorů HIF-1α a N-myc, změnami v buněčném cyklu a také acetylaci histonů
H3 a H4
2) valproát (inhibitor histondeacetylas) zvyšuje acetylaci histonů H3 a H4 v použitých
neuroblastomových liniích a tím potencuje účinek studovaných cytostatik cílených na
buněčnou DNA a u buněčné linie UKF-NB-3 také zvyšuje expresi proteinu CD133, který je
dáván do souvislosti se zvýšenou chemorezistencí nádorových buněk.
3) působení ellipticinu na neuroblastomové buňky linie UKF-NB-4 u nich vyvolává tvorbu
cytoplasmatických vakuol (lysozomů), do kterých je ellipticin ukládán, čímž se snižuje jeho
cytotoxicita a narušení tvorby těchto lysozomů vede zpět ke zvýšení jeho cytotoxicity

K práci mám následující drobné poznámky:
-

V kapitole 4.6. na str. 69 uvádíte, že po kombinované kultivaci buněk 1 mM VPA a
cisplatiny byla viabilita buněk (Annexin V-/PI-) snížena na 45,4% z původních 61,3%
oproti použití samotné cisplatiny. Dle obrázku č. 36 (D) str. 66 na který se odkazujete,
se ale jedná o hodnotu 43,8% a Vámi zmíněná hodnota odpovídá kombinaci 1 mM VPA
a etoposidu (F).

-

U obrázku č.45 na str. 75 bych uvítala konkrétní popis, která část (A,B,C,D) odpovídá
jaké kultivaci (cisplatina, entinostat, či kombinace obou látek). U obrázku 45 (A) je také
ve všech kvadrantech uvedená totožná hodnota viability buněk 93,7%, je to správně?

-

Na str. 83 v obrázku č. 53 máte v grafu vyznačené signifikantní změny hodnot, ale ve
vysvětlivkách není jednoznačně uvedeno, k jakým hodnotám tyto změny vztahujete.

Otázky:
1) V čem se liší použité neuroblastomové linie UKF-NB-3 a UKF-NB-4? Ptám se zejména
proto, že část experimentů byla provedena na obou liniích a některé experimenty pouze
na jedné z nich.
2) Dospěli jste ke zjištění, že buňky studované linie se chrání před toxicitou ellipticinu tím,
že jej transportují do lysozomů. Máte vysvětlení, proč zrovna do vakuol s nízkým pH?
Byl tento jev v případě ellipticinu pozorován i u jiných buněčných linií?
3) V práci zmiňujete, že Americkým ústavem pro kontrolu léčiv (FDA) již byly schváleny
některé preparáty na bázi inhibitorů histondeacetylas k léčbě např. některých lymfomů.
Máte informace o tom, zda se inhibitory histondeacetylas používají v klinické praxi i
v České republice?

Zvolené metodické přístupy, přehledné zpracování dosažených výsledků i literatury
ukazují na schopnost autora získané výsledky využít k obecnějším závěrům a sepsání prací,
které byly publikovány v recenzovaných časopisech. Mgr. Tomáš Groh tak jednoznačně
prokázal své kvality jak v oblasti experimentální vědecké práce, tak v prezentaci a publikaci
získaných výsledků. Předložená disertační práce dle mého názoru splňuje všechny
podmínky, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě a jako podklad k udělení titulu
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