
 

Posudek na disertační práci Mgr. Lucie Hernychové s názvem  

Structure and dynamics of the mouse C-type lectin-like receptors 
 

Disertační práce byla vypracována v rámci studijního programu Imunologie, je obhajována na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, školitelem byl Dr. Petr Novák. Po formální stránce jde  
o kombinaci autorského textu a přílohy s publikovanými vědeckými články.  Bez přílohy je rozsah 82 číslovaných 
stran. Text má všechny potřebné náležitosti, tedy adekvátní členění, úpravu a slohovou úroveň. Zvoleným 
jazykem je angličtina, kterou z pohledu nerodilého mluvčího mohu hodnotit jako dobře srozumitelnou bez 
výrazných stylistických i gramatických prohřešků. Disertace obsahuje shrnutí v jazyce anglickém i českém, 
seznam použitým zkratek, úvodní teoretickou část postavenou na rešerši relevantní odborné literatury, přehled 
použitého materiálu a experimentálních metod, výsledky, diskusi, stručně podané závěry a přehled citované 
literatury. Přílohové publikace jsou vesměs v časopisech s impaktovým faktorem, tedy s garancí standardní 
kvality recenzního řízení. Jde o práce autorských týmů, ve dvou případech je Mgr. Hernychová první z autorů 
(Journal of Proteomics, Physiological Research), v jednom případě spoluautorkou (Molecules). 

Odborným tématem disertační práce byla biochemická charakterizace receptorového proteinu z NK 
(„natural killer“) imunitních buněk myší, inhibičního receptoru lektinového typu (CTLR) Nkrp1b, konkrétně jeho 
vazebné domény. Tato doména byla ve dvou délkových variantách připravena v rekombinantní formě  
a podrobena strukturním analýzám s pomocí hmotnostní spektrometrie. Důvodem bylo ověření prostorové 
struktury a role její části (krčku – „stalk“) v dimerizaci. Řešilo se následně, zda je aktivní formou, která váže 
ligand, monomer, či dimer, k čemuž posloužily i biologické experimenty využívající buněk, fluorescenční 
mikroskopie, nebo metodu imunoblotu. 

Úvodní teoretická část přináší literární rešerši s velkým množstvím citované původní odborné literatury. 
Představují se proteiny CTLR, jejich výskyt, strukturní rysy a z nich odvozená klasifikace do skupin. Následuje 
popis struktury a funkce zástupců těchto skupin, které jsou membránově vázané, nebo rozpustné, např. 
lektikany, kolektiny, selektiny aj. Píše se o roli v endocytóze, procesech srážení krve aj., často s potřebou 
přítomnosti vápenatých iontů. V detailu se popisuje prostorová struktura lektinové vazebné domény s důrazem 
na roli disulfidových vazeb. Následuje popis NK buněk a jejich funkce, zejména identifikace cizorodých molekul  
a detekce abnormalit vlastního organismu, regulace imunitní odezvy (např. produkce cytokinů), a to včetně 
ovlivnění aktivity vazbou ligandů (např. role stresu). Pokračuje se receptory NK buněk a jejich rozdělením 
(imunoglobulinové a CTLR). Logicky jsou pak vybrány Nkrp1, vysvětlena jejich aktivační a inhibiční role 
(s možnou promiskuitní vazbou ligandů), genetické souvislosti u myši a člověka a známé strukturní informace. 
Připomíná se, že oligomerizace CTLR dosud nebyla studována na molekulové úrovni, z literatury na základě 
dřívějších studií vyplývala tvorba dimeru, asociace kinasy, dále fosforylační aktivace efektorových proteinů, 
nebo suprese s defosforylací. Konečně jsou komentovány ligandy Nkrp1 -  Clr proteiny a virové imunoevasiny 
(MHC I homology) a souvislosti exprese příslušných genů a její regulace. 

Jasně jsou formulovány cíle práce, které lze shrnout jako snahu o popis přirozené prostorové struktury 
receptoru Nkrp1b s určením zákonitostí, které ji ovlivňují a mají tak dopad na biologické interakce, kterých se 
receptor účastní. K tomu bylo třeba připravit rekombinantní protein, provést jeho strukturně-dynamickou 
charakterizaci v roztoku s pomocí hmotnostní spektrometrie a ověřit interakci s ligandem, taktéž modelovat 
strukturní změny a řešit molekulovou dynamiku. 

Následuje přehled používaných přístrojů (včetně klíčových zařízení jako jsou hmotnostní spektrometr, NMR 
spektrometr, krystalizační robot, CD spektrometr aj.). Shrnuty jsou speciální chemikálie, enzymy a protilátky, 
média a soupravy činidel. Metodická část představuje přípravu rekombinantních proteinů v hostitelských 



buňkách Escherichia coli (celá ektodoména a její zkrácená verze), a to i včetně obohacení proteinů izotopem 
15N, purifikaci po uvolnění proteinu z inkluzních tělísek, hmotnostně spektrometrické metody pro analýzu 
rekombinantních proteinů (stanovení molekulové hmotnosti, získání prostorových strukturních informací 
s využitím činidel pro tvorbu kovalentní příčné vazby, srážkový průřez z měření iontové mobility), testy 
biologické aktivity (fluorescenční značení rekombinantních proteinů a studium jejich interakce s ligandem 
produkovaným v buňkách diferencovaných z buněk kostní dřeně transgenních myší) plus fluorescenční 
mikroskopie, produkce Nkrp1b v  savčích buňkách a imunoblot, NMR spektrometrie, molekulové modelování  
a molekulová dynamika, spektroskopie cirkulárního dichroismu aj. Mám drobnou připomínku k terminologii: 
str. 45, proteiny jsou produkovány, jen geny jsou exprimovány. 

Výsledková část podává výstupy důležitých experimentů, které se ve většině objevily v publikovaných 
pracích, komentován je i autorský podíl Mgr. Hernychové na přehledném článku v časopisu Molecules. 
Klíčovým počátečním výstupem bylo zvládnutí produkce rekombinantních receptorových proteinů, což bylo 
popsáno v článku, který vyšel v časopisu Physiological Research. Zde se podává i ověření existujících 
disulfidových vazeb (předpoklad správného sbalení proteinu) pomocí hmotnostní spektrometrie. V disertaci 
jsou pak zmíněny i pokusy s krystalizací proteinu a NMR studiemi proteinu, které dosud nejsou ukončeny. 
Výsledky popsané v Journal of Proteomics odpovídají na otázku, zda je receptorový protein Nkrp1b aktivní jako 
monomer, nebo jako dimer. Studie je komplexní, s využitím hmotnostní spektrometrie, mikroskopie  
a výpočetních metod (strukturní bioinformatika, molekulová dynamika). Ke studiu struktury proteinu přispěla 
významně hmotnostní spektrometrie s použitím činidel pro vytvoření příčné vazby a izotopové značení 
proteinu (15N). Ukázalo se, že krčková část vazebné domény je velmi flexibilní a není pro tvorbu dimeru 
v roztoku podstatná, což podpořily i výsledky fluorescenční mikroskopie se značeným receptorovým proteinem 
a jeho proteinovým ligandem produkovaným v myších buňkách. Strukturní informaci poskytla i hmotnostní 
spektrometrie s iontovou mobilitou, která poukázala na kompaktnost molekuly. Aspekty oligomerizace byly 
studovány i u varianty proteinu značené zeleným fluorescenčním proteinem a produkované v živočišných 
buňkách. Stručně jsou představeny i výsledky přípravy rekombinantního ligandového proteinu Clr-b, které 
nebyly dokončeny. Diskuse začíná spíše shrnutím strukturních a genetických souvislostí proteinů CTLR a jejich 
přirozených ligandů. V úvodu zaznívá i dosavadní představa o roli dimerizace zprostředkované disulfidovými 
vazbami. Nicméně dále jsou komentovány dosažené výsledky, kdy je zhodnocena příprava rekombinantního 
proteinu a biochemická charakterizace jeho oligomerizačního stavu prokazující mj. novou skutečnost, že aktivní 
forma je překvapivě monomer, zatímco dimery jsou neaktivní. To považuji spolu s odhalením skutečnosti, že 
krček („stalk“) není pro dimerizaci podstatný za klíčové výsledky této práce. 

 

Můj dotaz směřuje k předpokládané situaci v buňce. Vzhledem k tomu, že prokázaný aktivní monomer 
typicky existuje v redukčním prostředí, pak se nabízí dotaz, zda fyziologické prostředí NK buněk je skutečně 
redukující, či zda by případný neredukující stav znamenal ztrátu vazebné schopnosti ligandu. 

 

Mohu potvrdit, že autorka prokázala schopnost kritické práce s odbornou literaturou, samostatné 
plánování a provádění laboratorních experimentů, včetně jejich vyhodnocení a diskutování. V samotném 
závěru posudku konstatuji, že Mgr. Lucie Hernychová prokázala jednoznačným způsobem tvůrčí schopnosti  
v oblasti výzkumu, která je relevantní pro studovaný program, a splnila tak předpoklady pro úspěšné zakončení 
doktorského studia. Disertační práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

V Olomouci dne 1.5.2019       Prof. Marek ŠEBELA 

 


