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1/2 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Oponentský posudek k disertační práci 

Téma:   Porcine models for Huntington disease 

Autor:   Mgr. Petra Vochozková 

Oponent: Mgr. Dáša Bohačiaková, PhD 

 

Předložená disertační práce Mgr. Petry Vochozkové se věnuje charakterizaci stávajícího prasečího 

modelu Huntingtonovy choroby a také návrhu konstruktů pro vytvoření modelu „třetí generace“ 

s plně humanizovaným mHTT genem. Text obsahuje podrobný úvod do problematiky Huntingtonovy 

choroby, existujících zvířecích modelů a také popisu HTT lokusu. Cíle práce jsou jasně formulované a 

autorka také uvádí, jaký byl její podíl na publikacích, ve kterých jsou popsány výsledky práce. Práce je 

psaná dobrou angličtinou a text doplňují srozumitelné obrázky. Kromě občasné české větné 

konstrukce, drobných chyb a nečitelných měřítek v obr. 16 a 17 nemám po formální stránce žádné 

výhrady.  

Vědecké výsledky práce shrnují několik originálních zjištění ohledně snížené fertility a testikulární 

degenerace, které můžou souviset s mitochodriálním metabolismem. Autorka také popisuje změny 

v mozku transgenních prasat a přítomnosti fragmentů mHTT i reaktivní mikroglie. V závěrečné části 

práce je pak podrobně popsána příprava humanizovaného HTT lokusu pomocí Cre/lox systému pro 

vytvoření prasečího transgenního modelu třetí generace. Vzhledem k tomu, že všechny tři práce, ve 

kterých je většina výsledků popsána, prošli recenzním řízením a jsou již publikovány, nemám k vědecké 

části připomínky. 

Celkově práci hodnotím kladně, studentka jejím sepsáním prokázala tvůrčí schopnost a doporučuji ji 

k obhajobě. Otázky do diskuse přikládám na samostatném listě. 

 

V Brně, 25.8.2019        

Mgr. Dáša Bohačiaková, PhD 

         Ústav histologie a embryologie  

       Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
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Otázky do diskuse 

1) Ve výsledcích ukazujete přítomnost HTT proteinu v bičíku spermií. Je tento fenotyp znám i u lidí a 

máte nějakou hypotézu, proč se mHTT lokalizuje právě zde? 

2) Při analýze testes u transgenních zvířat jste pozorovali 71kDa fragment v jaderné frakci, který u wt 

zvířat chybí. Je popsána nějaká funkce HTT proteinu, která vyžaduje jeho jadernou lokalizaci? 

Neuvažovali jste o podrobnější analýze tohoto fragmentu a jeho jaderné funkci?  

3) Proč se patologie HD projeví téměř selektivně v mozku, když je HTT gen exprimován ve všech 

tkáních (lidského) těla? 

4) Dal by se projev HD u stávajícího prasečího modelu nějak urychlit a tím „uspíšit“ neurodegeneraci? 

Když se u lidí HD fenotyp manifestuje až kolem 30 let, bude vůbec možné reálně zkoumat 

neurodegenerativní fenotyp na vašem připravovaném prasečím modelu třetí generace? 

5) Proč je problém vytvořit prasečí embryonální kmenové buňky. Šlo by pro SCNT případně využít 

indukované pluripotentné kmenové buňky, které z prasečích fibroblastů vytvořit jdou? 

6) Píšete, že exprese HTT je ovlivňována vazbou specifických transkripcích faktorů a dalšími 

nekódujícími oblastmi, které jsou lidsky specifické. Je možné, že i některé TF můžou být lidsky 

specifické a u prasečího modelu se vám tak nepovede HD namodelovat? 

7) Ví se, proč se u HD vytváří neuronální inkluze? Ví se o nich, že jsou patogenní, nebo mohou mít i 

nějakou protektivní funkci? A jestli jsou patogenní, neexistují existují experimenty, kdy po jejich 

odstranění došlo ke zpomalení (zastavení) neurodegenerace? Např. u Alzheimerovy nemoci se 

totiž uvažuje, že shluky beta amyloidů pro nemoc zřejmě nejsou vůbec důležité nebo že by 

dokonce mohly plnit i protektivní funkci. 

8) Existuje model lidských cerebrálních organoidů derivovaných z kmenových buněk pro HD? Mohli 

byste takový vytvořit z vašeho prasečího modelu první generace a zjistit, zda se v tomto případě 

manifestuje patologie HD. Kromě tohoto poznání by to byl jistě první existující prasečí cerebrální 

organoid.        

 


