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Aire exprimující buňky v periferních tkáních imunitního systému 
 

Předložená diplomová práce se zabývá velice aktuálním tématem periferní a centrální tolerance, konkrétně rolí proteinu 

Aire s důrazem na jeho extrathymickou expresi. Téma práce je výborně zvoleno, jedná se totiž o velice kontroverzní 

oblast výzkumu, kde kritická analýza literárních pramenů ukazuje na značné inkonsistence dané variabilitou použitých 

modelů (transgenní myší modely) a metodik (gatování dat získaných z průtokové cytometrie) a reagencií (protilátky, 

konstrukty). Fakt, že mimo thymus se musejí nacházet další imunomodulační buněčné populace, je zřejmý z celé řady 

publikací, konkrétní lokace a buněčné fenotypy jsou stále enigmatické, popř. odlišně postulované různými výzkumnými 

skupinami. To je překvapivé, neboť jednoznačná data o umístění, fenotypu, dynamice a interakcích těchto buněk aspiruje 

na revizi základních konceptů v „srdci“ imunologických dogmat a má šanci se začlenit do kapitol v základních 

imunologických učebnicích. 

   

V literárním přehledu autor výbornou angličtinou, formálně mimořádně zdařile seznamuje na 20 stranách 

s problematikou centrální a periferní tolerance, zaměřuje se na molekulární mechanismy, detaily kompartmentace těchto 

dějů a pečlivou charakterizaci příslušných buněčných populací. Připravuje si tak půdu na kritické zhodnocení stávajícího 

stavu poznání, který je v řadě aspektů neuspokojivý, což je překvapující vzhledem k jeho důležitosti. Důležitým rysem 

předloženého literárního úvodu je jeho sevřenost, to, že se vyjadřuje jen k tomu důležitému a v podstatě vyčerpává téma 

s využitím recentních literárních pramenů – tedy přesně tak, jak to mu má v případě diplomové práce být. Rozsah této 

části diplomové práce je přiměřený pro uvedení do problematiky, obsahuje ty nejnovější popř. nejvýznamnější relevantní 

práce. Jádrem literárního přehledu jsou kritické pasáže na téma lokalizace a funkce proteinu Aire, zde si myslím, že již 

připravený text je natolik kvalitní, že jej bylo možné využít po mírném doplnění a přepracování pro přehledový článek. 

 Na straně 36 je zmíněna existence Aire-podobného transkripčního regulátoru Deaf1, který by mohl funkčně 

alternovat s proteinem Aire. Neuvažovali jste o analýze lokalizace této molekuly v periferních tkáních?  

 Na straně 38 je zmíněn fakt, že v eTAC buňkách je regulována exprese odlišná subpopulace RNA ve srovnání 

s mTEC buňkami. Mohl byste zde zmínit více detailů, zvláště pro konstatování, že Aire na periferii spíše 

komplementuje svou roli v thymu. 

  

Kapitola materiál a metody je přehledně zpracovaná, obsahuje všechny důležité informace a umožňuje reprodukování a 

pochopení experimentů. Metodický rozsah, který si během své práce Matouš Vobořil osvojil je dostatečný pro vytvoření 

kvalitní diplomové práce (průtoková cytometrie – včetně sortování a fenotypizace vzácných buněčných populací, 

fluorescenční kryohistologie a mikroskopie, kvantifikace exprese – qRT-PCR). Práce chytrým způsobem využívá 

sofistikované myší transgenní modely, autor si je dobře vědom s nimi spojených metodických omezení. 

 Na straně 45 je uvedeno pro blokační roztok, že obsahuje 4% azidu sodného – je tomu skutečně tak? 

   

Výsledky jsou souhrnem logicky uspořádaných experimentálních dat. Kritický rozbor je správně ponechán na diskusi. 

Práce obsahuje mimořádně kvalitní prioritní informace získané na hranici technických možností použitých technologií. 

Data jsou pečlivě analyzována a přesně popsána, opět zdůrazňuji kvalitní angličtinu.  Součástí výsledkové části je 16 

obrázků vesměs publikační kvality. Evidentně se u dat uvedených v diplomové práci nejedná o pilotní experimenty, ale 

několikrát opakované a statisticky ověřené výsledky s vysokou vypovídací hodnotou.  

 Na straně 57 je zmiňováno, že je prokázán fakt, že Aire je exprimován mimo lymfoidní tkáně – v tomto případě 

v plicích. V plicích je ale přítomen BALT – asociovaná lymfoidní tkáň, byli jste ji schopni odlišit/oddělit od 

studované tkáně ve svých experimentech?  

 Další dotaz se opět týká plic – na str. 64 píšete, že identifikace Aire pomocí imunohistochemie závisí na 

genetickém pozadí myšího modelu – konkrétně se nedařilo identifikovat žádné Aire-positivní buňky v C57BL/6 

myši. Jak si tento fenomén vysvětlujete? 

 Obligátní dotaz, na který se při kvalitě a ucelenosti dat nemohu nezeptat – jak to vypadá s jejich publikováním? 

 

Diskuse je silnou stránkou předložené diplomové práce! Je přesně taková, jaká má být. Kriticky se zamýšlí nad získanými 

daty, porovnává s literaturou, odpovídá na dotazy oponenta, které se objevily při čtení výsledkové části. 

 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci po všech stránkách jako mimořádně kvalitní, v podstatě ukázkovou, 

vysoce přesahující nároky kladené na diplomové práce v magisterském oboru Imunologie. Je zřejmé, že na kvalitě práce 

měl velkou zásluhu i školitel dr. Dominik Filipp, jedná se již o několikátou práci vzniklou pod jeho vedením, kterou jsem 

oponoval a kde je nepatřičné šetřit superlativy. Osobně přeji autorovi mnoho úspěchů ve skvěle nastartované vědecké 

kariéře. Doporučuji hodnotící komisi vysoce kladné hodnocení.  
 
 

 

V Praze 14.9.2014      Doc. RNDr. Jan Černý, PhD.   

    


