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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Petry Šmatlíkové „Gradual Molecular
Changes in Primary Porcine Cells Expressing Mutated Huntingtin“

Disertační práce se zabývá atraktivním tématem Huntingtonovy choroby. Příčiny tohoto geneticky
podmíněného onemocnění jsou známy (mutace-zmnožení CAG motivu v HTT genu kódujícím protein
Huntingtin), nicméně mechanismy způsobující onemocnění a změny v buněčných procesech
v jednotlivých tkáních a buněčných typech dosud plně objasněny nejsou. Není ani dostupná účinná
terapie.
V experimentech byl využit relevantní biologický model pro studium Huntingtonovy choroby,
transgenní miniprasata (TgHD) vyvinutý v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
v Liběchově. Práce je prezentována formou souboru pěti publikací, z nichž u tří, včetně jedné bez IF,
je Mgr. Šmatlíková prvním autorem, doplněného adekvátním úvodem a celkovou diskusí. U každé
publikace je uveden podíl doktorandky. Součástí jsou i souhrn, závěr, kapitola shrnující další možnosti
a CV doktorandky. Chybí obvyklý separátní souhrn a komentář zvlášť každou publikaci.
Teoretická část práce představuje logický a dobře strukturovaný literární úvod do problematiky
řešené v rámci práce. Je podán stručný přehled o Huntigtonově chorobě, jejím původu a patologii, dále
je popsán protein huntingtin a jeho patologické mutace s důsledky na jeho vliv na buněčné procesy.
V neposlední řadě jsou zmíněny používané zvířecí modely. Z prasečích modelů byl podrobně popsán
pouze ten vyvinutý v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky a chybí tedy srovnání s ostatními
dostupnými modely, zvláště s recentním modelem popsaným v práci Yan S et al., Cell 173, 989-1002,
2018.
Poznámky k jednotlivým pracím: V práci Rausová (Šmatlíková) P et al.(2015) bylo zjištěno, že
melatonin, zvažovaný jako možná terapie HD, ve vyšších koncentracích inhiboval proliferaci
prasečích TgHD fibroblastů exprimujících mHtt více než u WT. V nižších koncentracích melatonin
neutralizoval inhibiční efekt genotoxického radiomimetika neocarzinostatinu jak u WT, tak i TgHD
fibroblastů. V této práci je popsána metodika přípravy primárních kultur. V publikaci Vidinska D et
al., 2018 byly charakterizované tkáně z mTgHD a WT zvířat 24 měsíců starých, k tomu 4, 6 a 16
měsíců po jednom jedinci. Nejdůležitější byla zjištění, že fragmentace mHtt je tkáňově specifická a

zvyšuje se s věkem. V další práci, která vznikla ve spolupráci s norskými kolegy (Askeland G et al.,
2018), byly u starších TgHD prasat (48 měsíců) popsány neuroanatomické podobnosti s lidskými
pacienty. Byly nalezeny akumulace tgHtt v mozkové tkáni a funkční poruchy u 48 měsíců, ale nenašly
se změny v biomarkerech. Byly popsány genotypově specifické změny v mtDNA poškození, změny v
markerech oxidativního poškození DNA, oxidativní poškození a změny v řetězci elektronového
transportu spojené s neuropatologiemi jsou asociovány s pozdními fázemi rozvoje onemocnění.
V dalších pracích byly analyzovány jednotlivé populace buněk, které se dají získat ze živých zvířat.
V publikaci Šmatliková et al., 2019 jsou presentovány výsledky z analýz mesenchymálních
kmenových buněk (MSC), kde nebyly zjištěny rozdíly mezi MSC z WT a TgHD, pouze v indukované
diferenciaci do adipocytů. V poslední práci, Šmatlíková et al. resubmitted byly charakterizovány
primární fibroblasty ze 48 měsíců starých miniprasat. Fibroblasty z TgHD prasat vykazovaly vyšší
míru oxidativního stresu, což korelovalo s vyšší expresí SOD2 genu a NEIL3 genu kódujícího DNA
glycosylázu a zvýšenou proliferační kapacitu. Měly také nižší buněčnou permeabilitu. Na druhou
stranu zvýšené DNA poškození bylo také pozorováno u zvířat 24-36 měsíců starých
(presymptomatických). Z metodického hlediska u práce mám poznámku, že v experimentech chybí
přímý důkaz změny v poměru buněk v jednotlivých fázích buněčného cyklu, je podán pouze nepřímý
z exprese cyklinu B1, který aktivuje G2/M zpoždění.
Diskuse.

V diskusi jsou velmi dobře diskutovány výsledky ze všech publikací a sumarizována

charakteristika modelu. Bylo zjištěno, že zvířata stará 24-36 měsíců jsou ve stadiu rozvoje
onemocnění, které odpovídá stádiu bez klinických příznaků, zatímco od věku 48 jsou již klinické
symptomy plně manifestovány. Jednotlivá data jsou dále diskutována jako srovnání mezi WT a TgHD
zvířaty a dále v kontextu rozvoje onemocnění, tj. porovnání situace ve stadiu presymptomatickém a
symptomatickém.
Závěr z diskuse je doprovozen grafickým Summary (Fig. 4), ve kterém je na základě výsledků
získaných z analýzy fibroblastů TgHD miniprasat navrženo schéma, kde jsou ukázány možné příčiny
efektů mtHtt u pre-symptomatických a symptomatických TgHD jedinců. Konkrétně je navrženo, že
v pre-symptomatickém stadiu hrají klíčovou roli mtHtt fragmenty, jejichž přítomnost vede ke
zvýšenému poškození DNA. Na druhou stranu v symptomatickém stadiu již nehrají roli fragmenty, ale
dochází mj. ke změnám permeability membrán a deregulaci buněčného cyklu a následné akumulaci
oxidativního stresu. K tomuto schématu mám několik poznámek. (1.) Samotné snížení mtHtt není
pravděpodobně příčinou změn v buněčném cyklu a permeabilitě membrán. (2.) Z textu vyplývá, že
aberantní regulace buněčného cyklu má za následek zvýšení oxidativního stresu. Zde by však
teoreticky měla působit zpětná vazba a vlivem oxidativního stresu dojít k zastavení proliferace. (3)

Dané schéma nicméně představuje zajímavou a částečně podloženou hypotézu pro další mechanistické
studie a (4) bude nutno porovnat situaci ve fibroblastech s dalšími buněčnými liniemi.
Z formálního hlediska není práci příliš co vytknout, je velmi dobře napsaná a pečlivě vypracovaná,
výsledky jsou prezentovány v logických souvislostech a práce jev podstatě bez formálních chyb a
překlepů. V anglicky psané práci nejsou v podstatě žádné formální chyby, nedostatkem je pouze
absence souhrnů a diskusí k jednotlivým publikacím, jak již bylo zmíněno. Citace 85 a 86 je stejná,
popis Fig. 4 je stejný v textu i popisu obrázku.
Závěrem lze říci, že Mgr. Petra Šmatlíková předložila kvalitní disertační práci, zvládla množství
náročných metodik a prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat. Významně přispěla
k charakterizaci velmi cenného zvířecího modelu pro Huntingtonovu chorobu. Prokázala, že primární
fibroblasty jsou vhodným a snadno dostupným biologickým materiálem pro studium biologických a
molekulárních změn spojených s rozvojem onemocnění. S využitím těchto modelů získala nová data
týkající se patogeneze onemocnění. Své výsledky publikovala v pěti publikacích, ve třech z nich je
prvním autorem. Doporučuji proto, aby práce byla přijata jako podklad pro udělení titulu Ph.D.

Dotazy k diskusi:

1. Můžete stručně porovnat vaše dosavadní výsledky získané na vašem modelu s výsledky
získanými na dalších dostupných modelech na velkých zvířatech, zvláště s recentním
modelem popsaným v práci Yan S et al., Cell 173, 989-1002, 2018?
2. Na Fig. 4 v Summary navrhujete schéma, ve kterém aberantní regulace zpoždění v G2/M
přechodu ve fibroblastech ze symptomatických zvířat vede k produkci ROS a akumulaci
oxidativnímu stresu. Byl tento jev již někde popsán a nemůže se jednat spíše o koincidenci?
Na druhou stranu, oxidativní stress by měl spíše indukovat inhibici proliferace, jaké jsou
možné mechanismy, proč tomu tak není?
3. Z vašich výsledků vyplývá, že přestože je mtHtt exprimován v neuronech, nedochází ke tvorbě
agregátů, což je ve shodě s klinickými nálezy, že pouze v malém procentu neuronů v mozkové
tkáni z pacientů s HD byly tyto agregáty nalezeny. Může to potvrzovat teorii, že tvorba
agregátů chrání buňky před škodlivými účinky mtHtt a neurony takto chráněny nejsou?

4. Je již vaše poslední práce zaslaná do Neurodegener Dis. 2019 přijata do tisku a jsou již k
dispozici nová data z plánovaných experimentů, které jste uvedla v kapitole Future Prospects?
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