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Oponentský posudek na disertační práci RNDr. Veroniky Krejčiríkové  
„Vztahy struktury a funkce myšího galektinu-4“  

 
 
Předložená disertační práce Mgr. Veroniky Krejčiříkové je zaměřena na expresi, krystalizaci a 
řešení struktury myšího galektinu 4 a jeho jednotlivých vazebných domén pro sacharidy, CRD1 a 
CRD2. Doktorandka vypracovala postup účinné purifikace všech tří rekombinantních proteinů, 
následná práce však ukázala vysokou nestabilitu sacharid-vázající domény CRD2, se kterou nebylo 
možné provést detailní charakterizaci vazebných vlastností. Screening preferovaných 
oligosacharidových ligandů pro celý protein a jeho sacharidy-vázajících domén byl proveden 
pomocí glycan array  (Consortium for Functional Glycomics), který napověděl, že právě CRD2 
vykazuje striktnější selektivitu a afinitu vůči vybraným oligosacharidům a je pravděpodobně 
klíčovou vazebnou doménou u galektinu 4. 
Krystalová struktura se podařila vyřešit u CRD1 vázající domény, a to v komplexu s laktosou, která 
umožnila položit strukturní základ klíčových reziduí pro rozpoznávání sacharidového ligandu. Tady 
oceňuji především Tabulku 11, ve které dala autorka dohromady veškeré vyřešené struktury 
galektinů v databázi PDB.   
 
Práce je psaná v klasickém formátu, na 87 stranách je přehledným způsobem uvedena rešerše 
studovaného problému se zaměřením právě na rodinu galektinů, popsány jsou i základní metody 
krystalizace a v krátké podobě pak i úvod snímání a zpracování difrakčních dat. Ve výsledkové 
části pak autorka  představuje dosažené výsledky v dostatečném rozsahu a současně je diskutuje 
s dostupnou literaturou.  Škoda jen, že publikované práce a odeslaný manuscript nejsou součástí 
disertační práce jako přílohy.  
 
Práce je psána víceméně bez překlepů, to, co je možné lehce vytnout, je urputná snaha nepoužít 
jediné slovo zavánějící anglikanismem. Přece jen některé výrazy z angličtiny, především na poli 
rentgenostrukturní analýzy či laboratorní „hantýrky“, už docela zdomácněly a nebyly by asi výtkou 
žádného oponenta. V některých částech text hodně naznačuje doslovný překlad, i když určitě ne 
úmyslný, a tím i anglickou skladbou věty. Práce je psána s nadhledem a tyto věci jí ubírají lehkost 
čtení. Výše zmíněné však nemá ubrat na kvalitě psaného spisu, spíše aby si autorka uvědomila 
paradoxní nebezpečí psaní rukopisu v mateřském jazyce. 
 
K práci mám několik formálních připomínek a dotazů.  
 
Na straně 3 autorka předesílá, že „ ..autor ve studii z roku 1988..“, citace je však z roku 1994.  
 
Na straně 24 se píše, že při „micro-batch“ krystalizační technice, je vzorek převrstven parafinovým 
olejem, přes který se odpařuje voda. Ve skutečnosti, parafinový olej je téměř nepropustný pro vodní 
páry, proto se míchá v různém poměru se silikonovým olejem, který naopak velkou bariéru pro 
vodní páry nepředstavuje, a dá se tímto způsobem regulovat rychlost/možnost odpařování vody ze 
vzorku. 
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Str. 33 – pufr  asi netvoří 12.5 mM H3PO4, pH 7.4 
 
Obrázek 21 –  Fs nebude Fe-S, které je psáno v legendě, ale  tzv. „Forssman antigen“, 
glykosfingolipid. 
 
Dotaz mám k tabulce 3, Obr 21 a doprovodnému textu. Z výsledků prezentovaných v práci vyplývá, 
že galektin 4 a jeho domény mají preference k antigenům typu 2. U CRD2 pak striktnější specifitu 
vůči 2A typům. Jednak bych vytkla v tomto případě chybějící vysvětlení pro čtenáře, kteří nejsou 
zběhlí v sacharidové oblasti a neví, co znamená typ 2 (resp. 1, či 3/4). Z hlediska způsobu 
prezentace dat pak vyplývá logická otázka, zda je typ 2 opravdu to klíčové pro specifitu galektinu či 
zda to neurčuje pouze terminální Gal či GalNAc. Jelikož součástí práce není kompletní seznam 
oligosacharidů na chipu, jeden z argumentů pro druhou variantu by mohl být, že jsou zde 
zastoupeny pouze koncové sacharidy typu 2 a pak to nevypovídá o nezbytnosti právě tohoto „core“ 
uspořádání pro rozpoznání lektinem. 
Souhlasím však s tím, že typ 2 (Galβ1-4GlcNAc) i jeho Galβ1-4Glc forma, jsou ve skutečnosti 
opravdu důležité pro specifitu galektinu 4 a jeho CRD domén, protože vím, že na použitém glycan 
array jsou přítomny i příslušné koncové ligandy pro sacharidy typu 1. Přesto by toto mělo být 
v textu vysvětleno.  V té souvislosti mne však napadá otázka - nezkoušeli jste do krystalové 
struktury Vašeho galektinu umístit obě verze sacharidů typu 1 a 2? Nebo se alespoň podívat a 
následně diskutovat, proč právě type 2 se tak dobře přizpůsobuje vazebnému místu a proč galektin 
„odmítá“ Galβ1-3GlcNAc uspořádání? Předpokládám, že zde budou sterické konflikty  a možná by 
to posunulo získané výsledky v pochopení vazebných vlastností galektinu  ještě o něco dál. 
 
Druhý dotaz mám k provedení a vyhodnocení fluorescenčního měření vazebných konstant. Dle 
záznamu byl ke konstantnímu objemu lektinu postupně přidáván ligand až do výsledné koncentrace 
4.3 mM. Jak byla korigována snižující se koncentrace CRD1 se zvětšujícím objemem měřené 
směsi? Nemůže to být důvod nutnosti fitování vazebné křivky na dvě různá vazebná místa? V práci 
bohužel není zmíněno, jak velké objemy laktosy byly přidávány k 1 ml měřeného roztoku.  
 
Jelikož změna fluorescence, jak je v práci pěkně napsané, závisí na mikrookolí fluoroforu, 
nezkoušeli jste samotnou titraci CRD1 pouze pufrem, abyste viděli, zda se fluorescence mění 
s koncentrací proteinu? 
 
Dle příloh je Veronika Krejčiříková spoluatorkou jedné publikace, hlavní autorkou krystalizační 
publikace a také hlavní autorkou odeslaného manuscriptu. Kromě toho je Veronika spoluautorkou 
tří dalších prací, které nesouvisí přímo s náplní její disertační práce, avšak svědčí o zapojení 
doktorandky do další vědecké činnosti. Jelikož jsou vznesené připomínky formálního charakteru, 
které doprovází každý rozsáhlejší spis i na základě výše uvedeného, doporučuji disertační práci 
k obhajobě a aby byl, po absolvování  úspěšné obhajoby,  Mgr. Veronice Krejčiříkové udělen titul 
Ph.D. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 28.8.2009    Doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. 
 


