
 

Oponentský posudek na disertační práci V. Grobárové: Lectin receptor-ligand interaction important 

in experimental tumor therapy 

 

Valéria Grobárová se ve své disertační práci ujala nelehkého úkolu přehodnocení doposud známých 

paradigmat týkajících se NKR-P1 receptoru.  S vytčenými cíly: 1) ověření vazebné aktivity správně 

poskládaných rekombinantních proteinů, potkaního NKR-P1a a myšího NKR-P1C, 

k neoglykoproteinům s různými sacharidovými strukturami 2) vyhodnocení vlivu oligosacharidů 

s terminálním GlcNAc na genovou expresi receptorů a efektorových molekul NK buněk 3) analýza 

vlivu těchto oligosacharidů na NK buňky 4) určení cílových populací vázající oligosacharidy 

s terminálním GlcNAc  5) analýza cytokinového profilu v séru experimentálních zvířat po podání 

oligosacharidu s terminálním GlcNAc, se autorka podle mého názoru vyrovnala se ctí.  

 Práce je vhodně strukturována a má velmi dobrou grafickou úroveň. 

V úvodní části autorka shrnuje současné znalosti o sacharidech v buněčné biologii, lektinech i 

protein-sacharidových interakcích, NK a NKT buňkách. Úvodní část je napsána přehledně a čtivě, 

z hlediska získaných výsledků zde postrádám zmínku o makrofázích jako další cílové populaci GN8P. 

Dále autorka diskutuje a dává do kontextu nové poznatky o vazbě sacharidového ligandu 

s receptorem NKR-P1C a vlivu glykodendrimerů na buňky imunitního systému. Přehodnocení 

doposud uznávaných faktů o ligandech receptorů NKR-P1 prokázalo, že se neoglykokonjugáty na 

správně poskládané rekombinační proteiny nevážou. A to včetně glykodendrimerů, které jsou 

využívány jako specifické aktivátory NK buněk. Zde se otvírá prostor pro další studium mechanismů 

tohoto jevu.  

 Použitá literatura zahrnuje 368 citací, zde bych autorce vytkla nejednotnost formátu.  

V další části autorka přikládá čtyři publikace v impaktovaných časopisech, z nichž ve třech je Valéria 

Grobárová spoluautorkou a v jedné je první autorkou.  V. Grobárová uvádí podíl své práce na 

jednotlivých publikacích a shrnuje získaných výsledků. 

 

K práci mám následující dotazy: 

1) Jak si vysvětlujete problémy s inkubací sortovaných NK buněk s GN8P? 

2) Jaký navrhujete mechanismus nepřímého vlivu gykodendrimerů na NK buňky? 



3) Můžete vysvětlit zvýšení hladiny cytokinů po aplikaci GN8P pouze u zdravých myší, je možné 

vámi navrhované mechanismy potvrdit/vyvrátit? 

4) Prokázali jste, že glykodendrimer GN4P se váže na NKT buňky a makrofágy. Testovali jste také 

funkční změny po aplikaci GN4P  u těchto populací? Jaký vliv by měl GN8P? 

 

Posuzovaná práce splňuje požadavky na disertační práci, a proto doporučuji její přijetí a po úspěšné 

obhajobě získání titulu Ph.D. 

 

V Praze  4.11.2013                                        

    RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 

Katedra buněčné biologie, Přf UK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


