Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Petry Šmatlíkové: Gradual
Molecular Changes in Primary Porcine Cells Expressing Mutated
Huntingtin.
Disertační práce Mgr. Petry Šmatlíkové byla vypracována v Ústavu živočišné fyziologie a
genetiky Akademie věd ČR pod vedením prof. MVDr. Jana Motlíka, DrSc. Předložená
práce se věnuje molekulárním mechanismům Huntingtonovy nemoci a navazuje tak na
problematiku dlouhodobě řešenou v domovské laboratoři autorky, v laboratoři Buněčné
regenerace a plasticity, která je od roku 2013 součástí centra Pigmod (Pig Models of
Diseases). Neurodegenerativní dominantně dědičná Huntingtonova choroba je
zapříčiněna expanzí CAG tripletů v genu kódujícím protein Huntingtin. Výsledkem je
mutovaný protein (mtHtt) obsahující polyglutaminovou sekvenci na svém N konci. V roce
2009 se v laboratoři Buněčné regenerace a plasticity podařilo vyvinout transgenní model
miniaturního prasete Huntingtonovy nemoci (TgHD). Chromosom 1 transgenního modelu
nese N-konec mutovaného lidského proteinu Huntingtin s polyglutaminovou sekvencí,
jehož exprese způsobuje postupný vývoj neurodegenerativního fenotypu v závislosti na
věku. Výsledky plynoucí ze studia modelu transgenních prasat jsou pravidelně
publikovány. V poslední době vyvolala pozornost preklinická studie, která měla za cíl
potlačit expresi mutovaného huntingtinu pomocí genové terapie.
Samotná disertační práce se zabývá molekulárními a buněčnými změnami v primárních
buňkách izolovaných z transgenních prasat různých věkových skupin a porovnává je
s prasaty divokého typu. Cílem je charakterizovat expresi mutovaného lidského proteinu
Huntingtin a definovat molekulární změny, které tato exprese v primárních buňkách
způsobuje. Pozornost je věnována mezenchymálním kmenovým buňkám a primárním
fibroblastům. Závěry práce potvrdily expresi mutovaného proteinu Huntingtin
v mezenchymálních kmenových buňkách i fibroblastech a prokázaly, že primární buňky
izolované z transgenních prasat jsou vhodné pro studium molekulárních změn, které
způsobují Huntingtonovu nemoc. Závěry dále poukázaly na poruchy adipogenní
diferenciace mezenchymálních kmenových buněk z transgenních prasat. Byly doloženy
také významné změny v primárních fibroblastech z transgenních prasat, které se
rozvíjely v závislosti na věku zvířat, konkrétně poškození jaderné DNA, zvýšená hladina
oxidativního stresu a reaktivních forem kyslíku, změny buněčného cyklu a snížená
buněčná permeabilita. Postupný rozvoj změn v primárních fibroblastech závislosti na
věku transgenních zvířat představuje přínos disertační práce. Navržený model pak
předpokládá, že exprese mutovaného Huntingtinu vede k oxidativnímu stresu, což slouží
jako základ pro postupný rozvoj neurodegenerace. Tento model vychází nejen z dat
získaných autorkou během doktorského studia, ale zakládá se i na ostatních
dosavadních poznatcích v oboru. Předložená disertace je základem pro další výzkum a
opírá se o data publikovaná v několika sděleních.
V souvislosti s disertační prací mám na Mgr. Šmatlíkovou několik dotazů:
1. Deregulace buněčného cyklu v primárních fibroblastech izolovaných z TgHD by mohla
být, mimo jiné, důsledkem jaderné lokalizace mtHtt. Zkoušela jste během své práce
získat výsledky týkající se cytoplasmatické/jaderné lokalizace mtHtt, případně S13/S16
fosforylace mtHtt, v primárních buňkách?

2. Podle závěrů práce jsou v primárních fibroblastech izolovaných z TgHD pozorovány
poruchy funkce mitochondrií. Testovala jste, zda v těchto buňkách nejsou narušeny také
mechanismy autofagocytózy?
3. Mohla byste detailněji rozvést qPCR metodu RADF? V práci je uvedeno, že jste ji
osobně neprováděla, tato metoda je však součástí Vaší prvoautorské publikace.
Zajímalo by mě etablování této metody a příklady jejího využití, včetně pozitivních a
negativních kontrol.
4. Pozorovala jste během své práce změny v hladině, fragmentaci, agregaci nebo
lokalizaci endogenního proteinu Huntingtin v TgHD modelu? Jinými slovy, ovlivňuje
mutovaný protein Huntingtin nějakým způsobem ten endogenní?
Z formálního hlediska je disertační spis pečlivě vypracovaný, je poměrně stručný a
koncizní. Je zpracován anglicky a dobře se čte, je vidět, že autorka má již zkušenost
s odborným stylem. Literární úvod je logicky dobře uspořádaný a podložený literaturou.
Snad jen kapitolu 1.8 bych předřadila kapitolám, které se zabývají transgenními modely
pro výzkum Huntingtonovy nemoci. Výsledková část je nahrazena přílohou čtyř
původních sdělení a jednoho článku zaslaného do časopisu Neurodegenerative
Diseases, který již prošel první revizí. V tomto případě nepovažuji úplné vynechání
výsledkové části za šťastné, bylo by vhodnější stručně uvést dosažené výsledky.
Usnadnilo by to porozumění celému textu, zejména diskusi. Bylo by také možné umístit
do výsledkové části některé zásadní obrázky, které jsou ve stávajícím pojetí poněkud
nepatřičně zařazeny do diskuse (obr. 2, 3), v jejímž textu nejsou dostatečně popsány.
Cíle práce jsou jasně formulované a poměrně dobře naplněné. Stejně tak jsou
srozumitelně definované závěry práce. V diskusi postrádám poněkud obsáhlejší
porovnání a propojení výsledků získaných z primárních fibroblastů a mezenchymálních
kmenových buněk s nervovými buňkami. Kromě toho mám k úvodu a diskusi následující
otázky obecnějšího charakteru:
- Lze s ohledem na evoluci genu huntingtin soudit, jakou úlohu plní v nervových
buňkách, případně spekulovat o jeho roli při evoluci mozkových funkcí?
- Mohla by autorka přiblížit nedávno publikované výsledky preklinické studie (Evers,
Miniarikova, Juhas, et al., Mol. Ther., 2018)?
- Nakolik jsou závěry získané na primárních fibroblastech platné také pro nervové buňky
transgenních miniprasat?
Nehledě na některé kritické připomínky, s přihlédnutím ke kvalitě výsledků, objemu práce
a dosaženým publikovaným výsledkům, konstatuji, že disertace Mgr. Šmatlíkové splňuje
požadavky kladené na doktorskou disertaci a doporučuji její kladné přijetí jako podkladu
pro udělení doktorského titulu.
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