
Oponentský posudek na diplomovou práci Nikol Baloghové „Charakterizace 

nádorového supresoru Hypermethylated in cancer 1 (Hic1) a jeho nových 

cílových genů v rámci střevního epitelu a rakoviny střeva“ 
 

 

Diplomová práce Nikol Baloghové, jež absolvovala magisterské studium v oboru imunologie na PřF 

UK, se zabývá nádorovým supresorem Hic1. Gen pro tento transkripční represor je u řady solidních 

nádorů epigeneticky umlčen a je tedy zajímavé hledat jeho cílové geny, které bez represe mohou 

nádorům skýtat selekční výhody. 

 

Hodnocení přínosu výsledků 

     Práce se snaží ověřit nově identifikované cílové geny transkripčního supresoru Hic1 v kontextu 

střevní tkáně a roli ztráty Hic1 v karcinogenezi střeva. Vychází z již dříve získaných dat v Laboratoři 

buněčné a vývojové biologie (ÚMG AV ČR), kdy expresní čip odhalil 6 nových myších Hic1 cílových 

genů. Autorka vícero přístupy potvrzuje jeden z nich, a to Tlr2 (Toll-like receptor 2). Dále se snaží 

získaná data ověřit na lidských buňkách a nachází další potenciální Hic1 regulované geny. 

     Pozitivně hodnotím rozsah experimentů a šíři metodik. Výsledky přispívají do mozaiky vědění o 

vzniku a podmínkách pro existenci karcinomu střeva. 

 

Formální kvalita 

     Předložený text odpovídá formálnímu zadání pro diplomovou práci. 

 

Hodnocení jednotlivých částí diplomové práce 

     Literární přehled přibližuje modelovou tkáň tj. organizaci střeva a typy buněk tvořící střevní epitel. 

Informuje o zásadních signálních drahách určujících osud jednotlivých buněk a shrnuje následky 

jejich nerovnováhy při vzniku kolorektálního karcinomu. Chronický zánět jako pronádorový faktor 

je zmíněn v samostatné podkapitole. Dosud získané poznatky o Hic1 a jeho cílových genech uzavírají 

přehled spolu s výčtem myších kmenů vhodných pro studium funkce Hic1. 

     Úvod bohatě splňuje svou informační funkci, vtáhne do problematiky. Rušivě zde jen působí 

nejednotnost v názvech proteinů; doporučuji používat buď jen anglické názvy anebo jen české opisy, 

ale kombinace obojího zeslabuje kvalitu textu. 

 

       V metodické části autorka srozumitelně a detailně popisuje jednotlivé pracovní postupy. 

 

     Výsledky jsou rozděleny na předběžné, tedy ty, které byly udělány dříve, než do rozběhlého 

projektu vstoupila studentka Baloghová a na něž úzce navazuje ve vlastních výsledcích. Pomocí 

kvantitativní RT PCR a vytvořeného luciferázového reportéru analyzuje expresi Hic1 targetů a 

detailněji se zabývá jedním z nich – Tlr2. Vedle řady grafů jsou ve výsledcích i obrázky 

imunohistochemického barvení střevních řezů, které nepůsobí přesvědčivě vzhledem k uvedeným 

závěrům (budou k nim směřovat mé otázky). Ostatní výsledky, kterých je celá řada, jsou průkazné, 

což ostatně dokládají vzniklé publikace. 

 

     V diskuzi se autorka zabývá rozdílností Hic1 cílových genů u myši a člověka. Předkládá hypotézy 

o zapojení Tlr2 do osy zánět-rozvoj karcinogeneze. Diskuze svědčí o autorčině vhledu do 

problematiky. 

      

     Vzhledem k rozsahu experimentů, vzniklých dat a vypořádání se s nimi, 

nepochybuji o tom, že je Nikol Baloghová oprávněna získat magisterský titul. 

Tento návrh na základě pročtení její diplomové práce jednoznačně podporuji. 

 
 



Otázky a připomínky 

Expresní čip odhalil 6 nových Hic1 cílových genů, jejichž exprese se alespoň 2x zvýšila po deleci 

Hic1 v myších embryonálních fibroblastech, proč jste si vybrali právě Tlr2 pro další zkoumání? Jak 

si vysvětlujete, že jeden z těchto šesti targetů Wfdc2 se nepotvrdil pomoci qRT-PCR? 

 

Pomocí luciferázového reportéru s Tlr2 promotorem ukazujete, že po deleci Hic1 a uvolnění jeho 

represe genu Tlr2 vzroste aktivita luciferázy zhruba 1,8x. Je to hodně nebo málo? Je možné srovnat 

míru uvolněné represe na nějakém již prokázaném targetu Hic1 touto metodou a dělali jste to? 

 

Imunohistochemický preparát střeva (obr. 5.3) porovnává Tlr2 barvení ve dvou situacích bez a 

s delecí Hic1 ve střevním epitelu (tam, kde promotor genu Villin 1). Očekává se, že v případě bez 

Hic1 supresoru, se bude Tlr2 barvit silněji. Výsledek mě nepřesvědčuje. Míru barvení jste nějak 

kvantifikovali nebo jsou to jen „okometrické“ závěry? V obrázku tlustého střeva je Tlr2 barvení 

celkově mnohem silnější, nejen v epitelu, ale i ve vazivu a hladké svalovině, jak si to vysvětlujete?  

 

Obdobnou připomínku mám k obr. 5.4. Porovnáváte míru proliferace buněk v tlustém střevě myší 

s kolitidou v situacích s nebo bez exprese Hic1. Jak kvantifikujete nabarvený signál? Váš závěr 

z obrázku není zřejmý. Mimo to bych doporučila do obrázků vkládat měřítko. 

 

Pro potvrzení objevených Hic1 targetů v lidských buňkách jste zvolili dvě linie (WI38 a HFF), kde 

je však exprese těchto genů velmi nízká a nemění se po změně exprese Hic1. Neuvažovali jste 

v případě Tlr2 zvolit např. lidské krevní buňky, které jsou v literatuře popsány coby Tlr2 pozitivní?  

Nakonec jste zvolili metodu expresního čipu na zmíněných lidských liniích a našli jste řadu dalších 

Hic1 regulovaných genů. Jak se choval Tlr2?  
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