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Název práce: Efekt IL-15/lL-15Ra komplexu na NK buňky a T buňky
E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Jedná se o práci popisující funkční efekty cytokinu  lLL15 a jeho komplexu s lL-15RG na NK-
a T-buněčné populace. Jedná se o velice ambiciozní a široce zvolené téma, které vyžaduje
komplexní znalosti a je jen těžko uchopitelné ve formátu bakalářské práce. Tento cytokin
totiž využívá velmi zajímavé kombinace specifických a sdílených receptorových podjednotek
s lL-2. Oba cytokiny jsou velmi důležité molekuly,  které ovlivňují fungování centrálních
složek imunitního systému. Autorka správně začlenila i terapeutické možnosti lL-15 na
konec své bakalářské práce.

Struktura (členění) práce:

Práce má běžné členění:  po abstraktu a úvodu autorka pokračuje kapitolou shrnující
současné poznatky o lL-15, jeho receptorech a komplexních signalizačních mechanismech.
Následuje detailnější popis solubilních forem  lL-15 jako terapeutického nástroje.
Text je v některých pasážích poskládán velmi neuspořádaně, zasloužil by si nechat jej
odležet a znovu s nadhledem opravit.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Citované literární zdroje v  počtu 41  vhodně pokrývají základní rámec zvoleného tématu
bakalářské práce. Citovány jsou správně. Velmi často ovšem chybí vhodná citace, tak např.
u   důležité kapitoly signalizace je vše odbyto pouze jedním přehledným článkem. Taktéž i
v kap.  8.4.

Přitom jiné základní přehledné články k tématu nejsou citovány,  např,:
Ma A,  Koka R,  Burkett P. Annu Rev lmmunol. 2006;24:657-79
Colucci F,  Caligiuri MA,  Di Santo JP.  Nat Rev lmmunol.  2003 May;3(5):413-25

Prostor pro to byl a uvedl by téma do souvislostí.

Velmi zásadní výtkou je úplné pominutí relevantních článků popisující oblast vlivu  lL-15 na
supresorcNé Treg buftky (Koenen HJ,  Fasse E, Joosten 1. J lmmunol. 2003 Dec
15;171 (12):6431-41;  Vang  KB,  Yang J,  Mahmud SA,  Burchill  MA,  Vegoe AL,  Farrar MA. J
/mmt/no/.  2008 Sep  7,.787Í5/..3285-90/, reciproční aktivita lL-2 a lL-15 na vývoj T buněk,
resp. NK buněk (Li XC, Demirci G, Ferrari-Lacraz S, Groves C, Coyle A, Malek TR, Strom
rB.  Waf Med.  2007 Jan,.7Í7/..7 74-8/ a role signální P13K dráhy při udržování aktivity těchto
bun€k (Ahmed MB, Belhadj Hmida N,  Moes N, Buyse S, Abdeladhim M, Louzir H, Cerf-
Bensussan N. J lmmunol. 2009 Jun 1 ;182(11):6763-70). P13K dráha .]e stiražena s
adaptorovým proteinem DAP10. Ten je koregulován spolu s NK-buněčným stimulačním
receptorem NKG2D a lL-15 signalizací ÍHomg T, Bezbraď/.ca JS,  Meďzh/.fov R. Naf
Immunol.  2007  Dec;8(12):1345-52).
Myslím, že tyto souvislosti jsou zásadní pro pochopení funkční role tohoto cytokinu
v imunitním systému.
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jso
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce vlastní v

u tyto výsledky

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace,grafika, text, j.azyková úroveň):

V textu se velmi často objevují nejistá konstatování v podmiňovacím způsobu namísto
doložení faktickými údaji, coŽ je běžným neduhem začínajícího autora.

Některé informace se v práci notoricky opakují,  např: „Použití imunokomplexů oproti
samotnému lL-15 se také může ukázat výhodné při /.n v/'Íro expanzi T a NK buněk".

Velice často chybí odkazy na jiné kapitoly v práci.

Anglismy jsou velice častým problémem.
Následuje jejjch neúplný výčet:
up-regulace produkce lL-15 (str. 9), jinde upregulace.  Hovorově se pouŽívá, do psaného
textu však nepatří.
množné číslo: TLRs
zásobní pool (str.10)
proline-threonin  bohaté...  (str.11)
formace, místo formování nebo spíše složení
responzivní buňky,
utilizace,
plató fáze
atd,  atd...

Autorka si musí očekovat finální produkt spell checkerem a vydeletovat většinu slov a
slovních spojení,  které neodpovídají českému pravopisu. Vím, že je to obligátní výtka, zde je
ovšem více než žádoucí.  Některé věty jsou totiž otrocky přeloženy z angličtiny, a to včetně
slovosledu: „Signalizace přes lL-15Ra řetězec vede ve fibroblastech k !:§!sqů TRAF-2 a NF-
KB aktivaci".  Takový text není plynulý.
Latinské názvy organismů se píší kurzívou s prvním písmenem velkým a další písmena již
malá  (str.9)
Názvy genů se píší též kurzívou,  u člověka všechna písmena velká,  u myši pouze počáteční
velké.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

V souhrnu mohu konstatovat, Že autorka prokázala schopnost tvorby vědeckého tex{u a
hlavní účel bakalářské práce byl tak splněn.  S takovým textem je však nutné dále pracovat,
očistit jej od balastu a zdůraznit a zpřehlednit zásadní pasáže.  Právě to mi zde chybělo.
Téma práce je velice široké a bylo zvoleno s ohledem na problematiku, která je v laboratoři
Dr.  Kováře řešena.  Na druhé straně by rozhodně neměla být bakalářská práce předstupněm
k sepsání práce diplomové. Jak zní v tomto ohledu název budoucí autorčiny diplomové
práce?
Velice se těším na obhajobu této práce, neboť se jedná o živé a zajímavé téma.
Jednoznačně doporučuji práci k obhájení.

Otázky a připomínky oponenta:

PŘIPOMÍNKY:
Na začátku takové práce je dobré přesně definovat jednotlivé hráče a jejich vlastnosti než je
popisovat v průběhu celé práce - ligandy,  receptory,  komplexované formy,  rozpustné a
membránové.
Str.  7:  Není zmíněna důležitá indukce vývoje Treg buněk.
Konzervované bakteriální motivy lze označit zkratkou PAMP, vysvětlit a dále používat
v textu.  Použití zkratek ulehčí textu -totéž u receptorů.
Není zde rozepsáno jaká stimulace vede k produkci lL-15.
Jedná se o aminok selinovou nebo nuleotidovou homolo
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Str. 8: Zajímavá je intracelulámí lokalizace krátké fomy.  Bylo by dobré poukázat na rozdíl
v konkrétní sekvenci a porovnat predikce cL-helixu.  21  hydrofobních AA by totÉ mělo
dostačovat pro sekreci proteinu.
Str. 9: Je nutné přesně definovat afinftu! Stačí zmínit odkaz na kap. 2. Jasně pojmenovat
k čemu je konkrétní afinita  lL-15/lL-15RG komplexu myšlena. Z textu vyplývá, že ke svému
receptoru lL-2/15Rpyc,  nicméně to musí být uvedeno.  Navíc tato důležitá hodnota není nikde
v textu udána.
Cftace na afinnu samotného lL-15 k lL-2/15Rpycje jiná v kapitolách  1.3 a 2. Je stejná pro

#5t|ť:-ní;T;°§q;si§kr±:ti{°%:fi:ášíů:u:Ěpe#;ěv
Takové pasáže musí být srozumftelné a plynulé při prvním čtení. Jsou to totiž hodnoty
důležité pro pochopení funkce popisovaného objektu.
Proto by bylo dobré dát hodnoty afinit pro IL-2 a lL-15 do tabulky s cftacemi.

Ad exprese:  není jasně popsán rozdíl v expresi lL-2 a lL-15, kde IL-15 je produkován všemi
myeloidními populacemi po stimulaci PAMP/DAMP, tedy nejen monocyty a žímými buňkami
a též buňkami mimo imunftní systém. Velice silně je koregulován spolu s lL-15Rci. To je
velice důležité!
Dále není zmíněna důležitá role jater v produkci lL-15 a vývoji NK buněk. V textu se údaj o
indukci lL-15 a lL-15RCL objevuje na více jak pěti místech s jinými cftacemi!  Rovněž exprese
lL-2RP a   lL-2Ry receptorových podjednotek si zasluhuje větší pozomost, je to velmi důležfté
pro transsignalLzaci.

Str.10: Regulace exprese lL-15 je zajímavá,  nicméně není v textu plně objasněna. Věta:
„Dále proteinová sekvence signálního peptidu a C-konec maturovaného proteinu." měla být
objasněna.
Sushi doména je velmi specfflcká pro lL-2RCL a  lL-15RCL mezi všemi cytokinovými receptory,
to musí být zdůrazněno.
Na str.12 je jen lehce zmíněna transprezentace, bez jasné definice pqjmu a udání odkazu
na detailní kapftolu 3.1.  Hned v následujícím  (4.) odstavci autorka popisuje signalizaci přes
samotný lL-15Rcx.  Je to opět velmi nepřehledné.
Kap.  3: Signalizace přes cytokinové .receptory je velice komplikovaná a zaslouží si
přehiedný obrázek či tabulku. Chybí popis souvislostí mezi. Jak/STAT dráhou, adaptorem
TRAF2 a Syk tyrozin kinázami.
Opět by bylo dobré jasně vymezft pojmy a načrtnout schémata signalizace (obr. 4
nedostačuje): juxtakrinní signalizace se většinou popisuje jako transsignalizace
(komplexovaný cytokin s částí receptou -např. u lL6),  reverzní signalizace zase jako
autokrinní.
Str.16,  kap.4:  aMemativní sestřih  lL115RG nedává dle obr.  3 vznik fomám bez
transmembránové domény -exony 3,4,5 kódují linker a Profl-hr rich doménu -to znamená,
Že nemohou být sekretované! Zde je dobré dát odkaz na údaje v genomických databázích:
NCBl,  Ensembl,  UCSC neboť predikce sestřihových variant se neustále mění.
Duftman a Bufone-Paus je jedna a tatáž skupina, nikoliv dvě různé.
Str. 26,  kap.  7.2:  nesoulad v popisu efektů fúzních proteinů  RLl a ILR.
Str, 28,  kap.  8.3:  není zmíněna kombinace lL-15 s lL-2 a hlavně lL-7 při rekonstftuci
imunftních funkcí po HSCT.

V práci je nutné jasně oddělovat data pocházející z různých organismů (myš, člověk).
Hlavně v úvodu textu to není vůbec zřejmé.

OTÁZKY PRO DISKUzl:

1/ Nejsou udány fyziologické hodnoty mlL-15 a slL-15 a poměr volného IL-15 a vázaného s
lL-15RG.  Bylo to publikováno?
2/ Sít různých možností aktM IL|15 vybízí ke kvanmativnímu vyjádření fyziologické
relevance jednotlivých signalizačních mechanismů.  Bylo toto publikováno?
3/ Jelikož lL-15 s ouští si nální dráh vedoucí k rodukci rozánětliv tokinů a zároveň
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je majoritně přítomen uvnitř buňky, může
-_  _JLJL_  ____\      __     _     _1    _    ,               Y      .         1                 '.           ,

fungovat ja
pattern) podobně jako jiné prozánětlivé cytokiny?

ko DAMP (danger associated molecular

4/ Překvapivě nebyla zjištěna (dle citované práce) závislost aktivity lL-15/lL-15Rcx komplexu
na přítomnosti Fc fragmentu.  Přitom tento komplex produkují a transprezentují právě buňky,
které bohatě exprimují FcyRl,11  i 111 a jsou partnery T a NK buněk při vytváření synapse.
Konkrétní data pro lL-15/lL-15Rc4 komplex bez Fc fragmentu nejsou v práci uvedena.  Bylo
by dobré doplnit takový komentář do kap. 7.3. Jak lze nahlížet na terapeutické použití Fc
fragmentu?
5/ Jak si lze vysvětlit nefunkčnost komplexu lL115/lL-15RG s fúzním y4 řetězcem lgG? Je
rozdíl v jeho multimerizaci (dimerní vs.  monomerní komplex) oproti dalším izotypům?
6/ V jakých typech buněk dochází ke koexpresi lL-2/15RP a yc řetězců důležitých pro
mechanismus transsignalizace?
7/ Transsignalizace prostřednictvím  lL-15 se analogicky s lL-6 uplatňuje při indukci
prozánětlivých cytokinů.  lL-15 i  lL-6 jsou shodně produkovány buňkami i mimo imunitní
systém po aktivaci lFN-l.
Jaký je konečný charakter prozánětlivé reakce vyvolaný IL-15?  Je známý transkripční
program spouštěný lL-15? Je to zásadní i pro nastavení protinádorové odpovědi. Jedná se
o akutní či chronický typ zánětu?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí
zveřejněných informací)

borně   E velmi dobře Hdobře   Hnev hověl
Podpis školitele/oponenta:


