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Biochemic ká a fu n kčn í cha ra kte rizace tra ns m em b ránového
adaptorového proteinu LSTI/A

PředloŽená diplomová práce je psána ětivou češtinou, v podstatě bez překlepů a formálních
nedostatků. Y literórním přehledu autor shrnuje problematiku membránových mikrodomén
s důrazem na adaptorové proteiny azv|áště na studovaný protein LSTI/A a s ním potenciálně
asociovanou molekulu TFG. Text je srozumitelný a koncizní, měl bych k němu pouze dva
zvědavé dotazy, Na str. ]4 autor konstatuje kontroverznost teorie membránových
milcrodomén v minulém čase' Jsou skutečně všechny zósadní rozpory mezi zastdnci a odpůrci
této teorie vyřešeny? Na str. 26 je zmíněno, že po tranýkci transmembránové varianý LSTI
do celé řady buněčných typů dochází knorbě filopodií a dokonce mezibuněčných propojení'
Není možné, že by tento protein mohl být zapojen do fyziologického vynáření trogocytictcych
mezibuněčných spojů, zodpovědných za sdílení plasmatické membrány a dokonce i organel
mezi buňkami? Na str. 27 je zmíněna anomální migrace proteinu TFG během SDS-PAGE,
máte pro ni nějaké vysvětlení?

Kapitola materiál a metody je výborně zpracovaná, obsahuje všechny důležité
informace a umoŽňuje reprodukovrání experimenti. Zde bych měl jediný dotaz, na str, 5]
píšete, že před uzavřením do Mowiolu jsou sklíčka s nafixovanými obarvenými buňknmi
promyý destilovanou vodou - tento lcrok v někteých případech vede k zrušení vazby
protilótlq) na příslušný antigen, Proč jste toto promytí provdděli?

Výsleďky prokazují vědeckou kompetentnost autora. Pomocí celého spektra technik
(biochemické, molekulárně-biologické, mikroskopické, cýometrické) se mu podďilo
prokénat expresi proteinu LSTI/A v celé řadě buněčných typů, prokázatjeho membriínovou
|oka|izaci,lokalizaci do membránových mikrodomém po solubilizaci v detergentu Brij-98,
fosforylaci po ovlivnění buněk pervanandátem' která není inhibována inhibována PP2 a
piceatanolem. Dále byly studovány změny exprese tohoto proteinu v různých typech
primárních buněk Zde by|o dosaženo velice zajímavého pozorování sníŽení exprese proteinu
LSTI/A po aktivaci lidských dendritických buněk prostřednictvím celé řady molekul (LPS,
PMA, CD40L...). Další významná část výsledků je věnoviína proteinu TFG, jeho asociaci
s LSTI/A a charakterizaci exprese a |oka|izace do membránových mikrodomén. Je zde
zevrubně popsáno ,,bolestivé.. prokazování nešt'astné nespecifické izolace proteinu TFG na
celé řadě imunosorbentů.

Diskuse jasně ukazuje autorovu schopnost kriticky zhodnotit své experimentální
výsledky a uvést je do kontextu s recentní literaturou. Všechny podstatné výsledky jsou
zevrubně diskutovríno, této části práce není co vytknout. K ýsledkum i diskusi je možné
vznést řadu zvědavých dotazů, omezím Se na pouze na následující: Máte nějakou představu o
kináze fosforylující LST1/A po ovlivnění pervanadátem? Pozorovali jste někdy fyziologickou
fosforylace tohoto proteinu?Máte nějakou představu o fyziologické roli výrazně snížené
exprese LST]/A během aktivace dendriticlqlch buněk?Existují na obdobném systému
relevantní data z translcripčních profilů (gene array) ukazující na některé podobně se
chov aj íc í s i gnal izační pr ot e iny ?

Celkově hodnotím předloŽenou diplomovou práci jako velice kvalitní, v podstatě
ukázkovou. Doporuěuji příslušné komisi její vysoce kvalitní hodnocení, doporučuji
hodnocení výbomě. osobně přeji autorovi mnoho úspěchů ve skvěle nastartované vědecké
kariéře.
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