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Posudek dizertační práce Mgr. Ladislava Siváka s názvem:
„Overcoming cancer resistence to chemotherapy through HPMA copolymer
conjugates“
Podkladem předložené dizertační práce jsou 4 původní vědecké práce, které se
zabývají překonáním rezistence nádorů k chemoterapii pomocí konjugátů na bázi
HPMA kopolymerů. Tyto práce navazují na mnohaletou vědeckou historii laboratoře
nádorové imunologie na MBÚ, kde byly velice úspěšně řešeny. V uvedených
publikacích je Mgr. Sivák jednou jako první autor a třikrát jako spoluautor, rovněž je
jasně uveden přínos autora u jednotlivých prací. Předložená práce je vysoce kvalitním
vědeckým textem psaným v anglickém jazyce, který obsahuje ucelený literární
přehled, jasně definované cíle, publikace autora a shrnutí. Formální a jazyková úroveň
je nadprůměrná.
Předložená práce se zabývá zejména 3 tématy, které jsou shrnuty v předložených
publikách. Jedná se zejména o 1) hodnocení cytotoxické a cytostatické aktivity HPMA
kopolymerů

konjugovaných

s chemoterapeutiky

(Doxorubicin,

pirarubicin)

a

inhibitory P-glykoproteinu pomocí in vitro a in vivo testování; 2) hodnocení
cytotoxické a cytostatické aktivity diblokového konjugátu nesoucího doxorubicin a
skládajícího se z HPMA kopolymerního řetězce a řetězce polypropylen oxidu pomocí
in vitro a in vivo experimentálních modelů a 3) sledování potencionálního navýšení
EPR efektu u HPMA kopolymerních konjugátů nesoucích donory NO a doxorubicin
opět pomocí in vitro testování a in vivo experimentálních myších modelů.
Závěr: Oponovaná dizertační práce Mgr. Siváka s názvem: Překonání rezistence
nádorů k chemoterapii pomocí konjugátů na bázi HPMA kopolymerů, významně
přispívá ke znalostem o překonání rezistence nádorových buněk k chemoterapii a
poskytuje řadu cenných informací s velkým klinickým dopadem v terapii nádorových
onemocnění. Práce představuje ucelenou a logickou syntézu základního a
preklinického výzkumu. Práce byly publikovány v respektovaných vědeckých
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časopisech. Mgr. Sivák prokázal schopnost samostatné vědecké práce jako autor či
spoluautor několika vědeckých prací. Práce podle mého názoru jednoznačně splňuje
nároky kladené na dizertační práci.

K obhajobě práce mám následující otázky:
1) V rámci studie Sivak et al, Biomaterials 2017, bylo provedeno hodnocení
akumulace konjugátu doxorubicinu v nádorových buňkách. Hodnotili jste také
akumulaci konjugátu ve zdravé tkáni u myších modelů, které byly léčeny
intraperitoneálně? Vyplývá z vašich pozorování, že dochází k selektivní akumulaci
konjugátů v maligní tkáni a je případný rozdíl mezi P-Dox vs P-Dox/P-R-121 vs PR121(Dox)?
2) Byl pozorován rozdíl v toxicitě (zejména kardiotoxicite) konjugátů při subkutánním
versus intratumorálním poddání P-Dox vs P-Dox/P-R-121 vs P-R121(Dox)? Byla
sledována zvýšená toxicita konjugátů v rámci dlouhodobého podávání léčiv myším, po
opakovaném podávání?
3) Protinádorová aktivita konjugátu P-R121(Dox) byla signifikantně vyšší při podání
jedné vyšší dávky než při opakovaném podání 3 nižších dávek v obou sledovaných
myších modelech. Jak si prosím vysvětlujete toto pozorování?
3) Autoři se zabývají ve své práci konjugáty doxorubicinu, který má silné imunogenní
vlastnosti.

Vzhledem

k možnému

využití

konjugátů

společně

s imunoterapií

v kombinovaném režimu by mě zajímalo, zda se autoři zabývali vlivem
konjugovaného

doxorubicinu

na

aktivaci

imunitní

odpovědi

v nádorovém

mikroprostředí, které bylo částečně analyzováno během studie. Je možné, že
konjugovaný doxorubicin má lepší imunogenní vlastnosti vzhledem k jeho
farmokokinetice a jeho vyšší koncentraci v nádorovém mikroprostředí?
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