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Oponentský posudek na disertační práci Mgr.  Jana Kosly  „Molekulární mechanismy  

fenotypových přechodů fibroblastických buněk: dediferenciace myofibroblastů a ovlivnění 

invazivity a metastazování sarkomu“ 

Práce je z větší části  věnována vysoce aktuální problematice myofibroblastů jako důležité součásti 

nádorového stroma, které vytvářejí prokancerogenní mikroprostředí, s důrazem na objasnění 

mechanismů regulace jejich fenotypu a schopnosti produkovat extracelulární matrix (ECM). Ve druhé 

části práce byly studovány mechanismy, které ovlivňují schopnost sarkomových buněk migrovat, 

prostupovat ECM a tvořit metastázy. V první části práce bylo jednotlivými cíli bylo zavést  a 

charakterizovat ptačí model pro studium myofibroblastů (kuřecí embryonální kožní myofibroblasty; 

CEDM), objasnit  roli signální dráhy TGF-β v udržení jejich fenotypu a nalézt možnosti ovlivnění této 

dráhy a ve druhé pak najít molekulární mechanismy regulující invazivitu a metastázování  

modelových sarkomových buněk.  

Pro většinu experimentů byl zvolen ptačí (kuřecí) model. Tento model je do jisté míry unikátní oproti 

častěji používaným myším a lidským modelům, což přináší určité výhody i nevýhody. V některých 

aspektech může být ptačí model, jako dlouho žijících živočichů, k lidskému relevantnější než myší. 

Srovnáním s výsledky ze savčích modelů je také možno usoudit na určitou  univerzalitu některých 

dějů v kancerogenezi. Nevýhodou je, kromě nutnosti ověřit výsledky na dalších modelech, i  

v některých případech omezená dostupnost protilátek a dalších agens. Nicméně v Ústavu molekulární 

genetiky AV ČR jsou ptačí modely dlouhodobě využívány a byly na nich získány výsledky se širokou 

platností. 

Práce je velmi originální a přináší prioritní a zajímavé výsledky, které však  bude nutno potvrdit 

dalšími studiemi na různých modelech a hlavně analýzami stromálních  myofibroblastů a dalších 

buněk z rostoucích nádorů a experimenty in vivo. Z metodického hlediska byly hlavními nástroji 

analýza fenotypu buněk a charakterizace ECM pokročilými mikroskopickými technikami a 

transkriptomové analýzy. Důležité je, že výsledky získané z transkriptomových analýz byly dále 

ověřeny pomocí qPCR, případně western blotů, a byly provedeny funkční analýzy s transfektovanými 

buňkami hyperexprimujícími studované geny.  



 

 
 

V rámci práce byly úspěšně připraveny buňky odpovídající kuřecím embryonálním kožním 

myofibroblastům. Na tomto modelu  byla dokumentována zásadní role TGF-β pro navození a udržení 

fenotypu, bylo ukázáno, že k dediferenciaci myofibroblastů někdy nestačí pouze narušení dráhy 

TGFβ, ale je ovlivnit i signální dráhu zahrnující MAPK a že exprese některých faktorů, z nichž byl 

nejvíce studován transkripční faktor EGR1, může řídit proces této dediferenciace. Tyto výsledky, jak 

podotýká i autor práce, je nutné dále ověřit  in vivo a na dalších modelech. Zajímavé by také bylo 

analyzovat roli některých dalších faktorů, např. IL-6. 

Ve druhé části práce byl využit atraktivní model metastazujících buněk fibrosarkomové linie PR9692 

a od nich odvozené nemetastazují sublinie PR9692-E9 k identifikaci transkripčního faktoru EGR1 

jako regulátoru exprese genů spojených s metastazováním. Role EGR1 byla dále elegantně prokázána 

tím, že navození trvalé exprese EGR1 v PR9692-E9 buňkách restaurovalo jejich schopnost 

metastazovat. Z výsledků této a předcházející části  by se dalo spekulovat, že TGF-β by mohl 

prostřednictvím EGR1 ovlivňovat mikroprostředí nádoru a zároveň schopnost nádorových buněk 

metastazovat. Závěrečná část práce ukazující na kuřecích a krysích liniích že metastazování 

améboidních fibrosarkomových buněk je závislé na signální dráze Rho/ROCK/MLC, dokumentuje 

pravděpodobnou roli améboidní invazivity v metastázovánínezávislém na proteolýze. 

Práce je velmi pečlivě a logicky napsána s velmi kvalitní obrazovou dokumentací včetně 

elektronických příloh. Jsou jasně formulovány cíle, v úvodu je poskytnut relevantní literární přehled, 

metody jsou jasně popsány a výsledky jasně a srozumitelně popsány a adekvátně diskutovány. 

Součástí práce je více než 330 citací, chybí však seznam vlastních prací. Práce je bez chyb a překlepů, 

našel jsem pouze opakování citací (popis desmoplázie str. 25 a 26). 

Dotazy k diskusi 

– Na Obr. 32 navrhujete mechanismus působení exprese EGR4 v buňkách CEDM, kde mj. 

také dochází k inhibici  EGR1. Je něco známo o vzájemných interakcích mezi jednotlivými 

členy rodiny EGR z jiných modelů?  

– Často hovoříte o dediferenciaci myofibroblastů, jedná se skutečně v konečném důsledku o 

dediferenciaci nebo spíše o transdiferenciaci? 

– TGF-β může být produkován v mikroprostředí nádoru různými populacemi buněk včetně 

tumor infiltrujících  leukocytů a samotných nádorových buněk, uplatňují se podle vás 

v regulaci diferenciace myofibroblastů v mikroprostředí nádoru i parakrinní zesilující efekty?  



 

 
 

– V současnosti je vypracována metodika isolace fibroblastů asociovaných s nádorem, 

nicméně separace myofibroblastů je problematická. Máte zkušenosti s isolací fibroblastů 

asociovaných s nádorem a charakterizací myofibroblastů v mikroprostředí nádoru a plánujete 

potvrdit vaše výsledky získané na buněčných liniích v experimentech s fibroblasty 

asociovanými s nádory? 

– Co je známo o epigenetických regulacích exprese genů kódujících transkripční faktory EGR, 

může hrát roli fakt, že proteiny NAB1/2 ovlivňují histondeacetylázy?  

– Je něco známo o účincích inhibitorů histondeacetyláz a methyltransferáz na diferenciaci 

myofibroblastů? 

 

Závěr 

Mgr. Jan Kosla prokázal, že je schopen samostatně vědecky pracovat a získal množství velmi 

prioritních, byť někdy ještě pilotních výsledků, které byly publikovány v mezinárodních časopisech 

s IF. Práce přinesla nové pohledy na regulaci a dynamiku  myofibroblastů v mikroprostředí nádoru a 

také na mechanismy zodpovědné za invazivitu a metastázování nádorových buněk. Doporučuji, aby 

práce byla přijata jako podklad pro udělení titulu PhD.  
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