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Funkce a regulace transkripčních faktorů ETV4 a MSX1 v rozvoji rakoviny tlustého střeva 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Smyslem prezentované práce je analýza dvou transkripčních faktorů ETV4 a MSX1 a 

popsání jejich vztahu k rozvoji karcinomu střeva. Oba zmíněné faktory byly v naší laboratoři 

identifikovány v rámci expresního profilování myšího střevního epitelu po indukované 

inaktivaci genu Apc. Tumor supresorový gen APC je mutován u valné části střevních 

lidských nádorů a kondicionální knockout genu APC slouží jako myší model pro toto 

onemocnění.  APC je centrálním regulátorem kanonické Wnt signalizace a jeho vyřazení 

vede k nadměrné aktivaci této dráhy.  Jak ETV4 tak i MSX1 byly over-

exprimovány  ve střevním epitelu  po inaktivaci genu APC  ve srovnání s epitelem nesoucí 

nemutovanou formu genu APC. Literárního přehled shrnuje dosavadní 

poznání  fyziologických a patofyziologických procesů probíhajících ve střevním epitelu, 

popisuje kanonickou Wnt signalizaci a sumarizuje  funkce identifikovaných transkripčních 

faktorů MSX1 a ETV4 ve zdravé a nádorové tkáni.  Specifickými cíli laboratorní práce 

bylo  1. hledání odpovědi zda ETV4 a MSX1 jsou přímými cíli Wnt signalizace, 2. 

histologická charakterizace těchto faktorů v rámci střevního epitelu a konečně 3. funkční 

specifikace těchto proteinů ve střevním epitelu. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Literární přehled, který Bc. Hrčkulák zpracoval, čerpá z více než 110 převážně původních 

vědeckých prací. Jedná se o jazykově i koncepčně vyváženou  review,  jež plně 

pokrývá  řešené téma a uvádí  čtenáře do problematiky, kterou se  

zabývá  experimentální  část práce.  

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

V rámci diplomové práce Dušan Hrčkulák přišel do kontaktu  s mnoha  pro něj do té 

doby  neznámými metodami  jako je imunohistochemie, in situ hybridizace, real time RT 

PCR, izolace buněk střevního epitelu, transfekce  eukaryotických buněk, ligace, transformace 

bakterii a luciferázová reportérová esej. Mnoho z těchto metod vyžaduje velkou zručnost, 

trpělivost a shopnost se rychle a samostatně se rozhodovat, což jsou přesně ty vlastnosti, 

kterými Dušan disponuje a díky nimž metodiku rychle zvládl. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Při vyhledávání literatury, psaní textu a vkládání obrázků pracoval student systematicky 

a  samostatně.  Práci odevzdal s několikadenním předstihem. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Dušan Hrčkulák nastoupil na Oddělení buněčné a vývojové biologie ÚMG na podzim roku 

2012. Jeho úkolem  bylo podílet se na projektu, který zkoumá postavení proteinů ETV4 a 

MSX1 v rozvoji kolorektálního karcinomu.  Ke studiu používal jednak myší modely a jednak 

buněčné linie.  Dušan se velice rychle seznámil se všemi molekulárně biologickými a 

histologickými technikami nutnými pro dosažení cíle.  Některé metody (např. qPCR u 

nádorové tkáně) přinesly výsledky hned napoprvé, u jiných (např. imunohistochemie, in situ 

hybridizace) bylo třeba jeho až buldočí houževnatosti k přesnému vyladění pracovního 

postupu. Určité molekulárně biologické techniky (knockdown pomocí siRNA a shRNA) se 

ukázaly jako málo efektivní, nicméně Dušan místo nich použil metody jiné (TALEN 

a CRISPER knockout), které přinesly kýžený výsledek.  Vedle Dušanovy pracovní 

flexibility, pracovního nasazení a samostatnosti při řešení úkolů, si obzvláště vážím 

Dušanovy schopnosti  kritického myšlení a zájmu o hlubší poznání věci. 

Během svého působení na Oddělení buněčné a molekulární biologie Bc. Dušan Hrčkulák 

1. potvrdil MSX1 jako cílový gen kanonické Wnt signalizace 

2. pomocí histologických metod lokalizoval  expresi ETV4 a MSX1 ve střevních kryptách 

a  zaznamenal zvýšenou expresi ETV4 a MSX1 ve střevních nádorech, 

3. potvrdil pomocí qPCR data z expresního profilování, 

kde  jsou MSX1 a ETV4  overexprimovány v nádorové tkáni, 

4. ve střevních nádorech odhalil pomocí qPCR zvýšenou expresi 

genů MMP7 a MMP14,  tedy dvou cílových genů transkripčního faktoru ETV4  

5. připravil buněčné klony postrádající ETV4 , které umožňují identifikaci dalších cílových 

genů tohoto transkripčního faktoru. 

podle mého názoru Dušan Hrčkulák zcela splnil zadané cíle magisterské práce a navrhuji mu 

nejlepší možné hodnocení, tedy výborně.   
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