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Posudek školitele na diplomovou práci Aleny Hájkové nazvanou  „Rekombinantní exprese  a
studium receptoru hNKR-P1"

Diplomová  práce  Aleny  Hájkové   se  zabývá  velmi   aktuální  problematikou   současného
imunologického  výzkumu,  totiž  produkcí  rozpustné  fomy membránového  receptoru  přirozených
zabíječských buněk a hledáním sacharidových ligandů pro tento receptor. Přestože je receptor NKR-
PIA potkana v naší laboratoři studován již  181et, jeho lidskému homologu byla doposuďvěnována
mnohem  menší  pozomost.  V  imunologické  literatuře je  možno  se  dočíst,  že  se jedná  o  inhibiční
receptor lidských zabíječských buněk a T lymfocytů, který může rozpoznat cílové buňky na základě
interakce   s   proteinov]ú   LLT-1    ligandem..   Cílem   předkládané   diplomové   práce   tedy   bylo
vyhodnotit a optimalizovat různé protokoly rekombinantní exprese tohoto receptoru, připravit tento
receptor  v  rozpustné  podobě,  a  solubilní  protein  poté  využít  pro  výzkum  jeho  sacharidových
ligandů, o jejichž identitě je toho doposud známo velmi málo.

Ke  své práci přistupovala Alena Hájková svědomitě,  a pracovala systematicky, pečlivě  a s
vysok}ú   nasazením.   I   když  byly  jí  pouŽívané   metodiské   postupy  v   laboratoři   velmi   dobře
rozpracované, musela přesto vyhodnotit a zkonsolidovat řadu laboratomích postupů používaných v
předcházejících  letech,  a  nevyhnula  se  ani  nutnosti  několikrát  začít  téměř  od  nuly  s  konstrukty
zahmujícími   různě   dlouhé   úseky   extracelulámího   segmentu   studovaného   receptoru   v   rámci
dosažení dobré úrovně exprese a přípravy vysoce rozpustného proteinu. Cíle diplomové práce byly
nakonec splněny bezezbytku, podařilo se nalézt konstrukt vedoucí k získání dostatečného množství
dostatečně  stabilního  proteinu  vhodného  pro  další  struktumí  studie.  Získané  výsledky  tak  nejen
potvrdily  některé již  publikované  poznatky,  ale  nalezením  podmínek  pro  produkci  dostatečného
množství  vysoce  stabilního  a  rozpustného  proteinu  otevřelo  cestu  pro  další  zkoumání  receptoru
hNKR-P l  s pomocí řady modemích sofistikovaných exprimentálních technik (krystalizace, rozptyl
rentgenovského záření, NMR atd.). Kromě toho mohou být naprosto kritické pro možnost aktivace
lidských přirozených zabíječských buněk prostřednictvím NKR-P 1 receptoru, coŽ může být jeden ze
způsobů využití přirozených zabíj ečských buněk v nádorových imunoterapiích.

Na  základě  získaných  výsledků  sepsala  Alena  Hájková  předkládanou  diplomovou  práci,
která je  sv]h  rozsahem  bohatě  dokumentovaná,  a  velmi  bohatá  též  z hlediska  myšlenkového  i
výsledkového. Literámí úvod, který je psán velmi srozumitelně a čtivě, je ilustrován řadou pekných
obrázku,a přitom zahmuje řadu nejnovějších poznatků z oboru.  Metodická část je vyčerpávající,  a
umožňuje  pochopit  a  reprodukovat  prováděné  laboratomí  postupy.   Výsledková  část  je  velmi
detailní,  a každý výsledek je podrobně  popsán.  Diskuse je  věcná  a  střízlivá,  správně  interpretuje
získané výsledky. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, Že diplomová práce Aleny
Hájkové  splňuje  veškeré požadavky kladené na diplomové práce na katedře
doporučuji ji proto k obhajobě.
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