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VĚC: Posudek na disertační práci Mgr. Ladislava Siváka Overcoming cancer resistance to
chemotherapy through HPMA copolymer conjugates“ k získání vědeckého titulu PhD.
Práce vychází z dlouholetého výzkumu přípravy a zjišťování protinádorové aktivity polymerních
protinádorových léčiv v Ústavu makromolekulární chemie AVČR a Mikrobiologickém ústavu AVČR.
Tato skutečnost znamenala pro Mgr. Siváka významnou startovací výhodu, neboť pracoval ve velmi
kvalitním teamu, který snese přísné světové srovnání a mohl se tak opřít o jeho zkušenosti.
Práce je připravena ve formě komentovaného souboru 4 publikací v prestižních časopisech, jejichž
impaktní faktor dosahuje hodnoty 32,346 včetně vysoce impaktovaného Biomaterials, kde je Mgr.
Sivák prvním autorem. Všechny publikace jsou kvalitně ilustrovány. Podíl autora na přípravě článků je
vyjádřen percentuálně a pohybuje se od 10 do 60%, kde největší podíl zaznamenal v nejprestižnějším
Biomaterials. Tento fakt je pro oponenta velkou pomocí a zárukou kvality předložené disertace, neboť
rukopisy prošly mimořádně přísným přijímacím řízením v redakci časopisů. Silnou oblastí disertace je
úvod, v němž autor stručně ale výstižně shrnuje vlastnosti nízkomolekulárních a vysokomolekulárních
protinádorových léčiv včetně jejich výhod a nevýhod. Detailně jsou vysvětleny mechanismy vzniku
protilékové resistence, která představuje zásadní problém léčby maligních onemocnění. Úvod je
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ilustrován 15 schématickými obrázky, které jsou převzaty a adaptovány z jiných publikací, vždy
s uvedením zdroje. Řady z nich pochází z dřívějších publikací laboratoře, jejímž členem je i Mgr.
Sivák.
Cíle disertace jsou jasně definovány. Další částí publikace jsou již výše zmíněné vysoce kvalitní
články. V této části bych uvítal, kdyby každý článek byl disertantem okomentován. Vzhledem
k vysoce specializovanému charakteru článků by to bylo pro oponenta, který specialistou v oboru není,
velmi nápomocné.
Vzhledem ke skutečnosti, že nejvíce používaným polymerním nosičem v laboratoři disertanta je
hydroxypropymethacrylamid, jsou nově vyvinutá léčiva založena na tomto materiálu. Tento polymer
představuje páteřní část stavebnice, k níž jsou připojeny molekuly navádějící léčivo do nádorové
buňky i samotné léčivo. V případě této disertace obsahuje i blokátory systémů, které vedou
k pumpování cytostatika z cytoplasmy a snižují tak riziko vzniku lékové rezistence. Kromě lineárních
polymerů byla zkoušena i příprava a aktivita polymerních micelárních systémů. Inovativní je příprava
polymerních systémů jako donorů NO.
Všechny systémy připravené ve spolupráce ÚMG a MBÚ AVČR byly testovány a to jak in vitro,
tak u myšího modelu in vivo. Výsledky ukázaly, že modelové cytostatikum, doxorubicin má při
použití těchto systémů významně vyšší účinnost a zvyšuje přežití experimentálních zvířat.

Dotazy:
1. Ovlivňují předložená cytostatika nádorové mikroprostředí?
2. Mají uvedené cytostatické naději na uvedení do klinické praxe?
Závěry:
Disertace mgr. Siváka je mimořádně kvalitní. Dle příslušných předpisů doporučuji práci
k obhajobě a udělení vědeckého titulu PhD.
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