
 
 
Oponentský posudek doktorské diserta ční práce Mgr. Aleše Drobka nazvané 
„Regulation of leukocyte signal transduction by ada pter proteins with special 
focus on Csk anchoring proteins“. 
 
Disertační práce Mgr. Aleše Drobka byla vypracována pod vedením Mgr. Tomáše Brdičky, 
PhD. v Laboratoři leukocytární signalizace Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze. 
Disertační práce je prezentována ve zkrácené verzi. Mgr. Drobek je prvním autorem na 
článku publikovaném v časopise Journal of Immunology a jako spoluator se podílel na dvou 
článcích publikovaných v Journal of Biological Chemistry a Journal of Immunology. 
 
Práce je tematicky rozdělena do tří částí. 
První část, která je těžištěm disertační práce, se zaměřuje na objasnění úlohy proteinu 
PSTPIP2 v signalizaci leukocytů. Autor prokázal, že PSTPIP2 interaguje s proteinkinázou 
Csk a že tato interakce je dále pravděpodobně stabilizována tvorbou ternárního komplexu 
s fosfatázami z rodiny PEST. Dále autor identifikoval lipidfosfatázu SHIP-1 jako nový 
interakční partner PSTPIP2. Autor ukazuje, že tento komplex je součástí negativního 
regulačního mechanizmu, kterým buňky po aktivaci ukončují signalizaci a produkci 
zánětlivého cytokinu IL-1β. Na základě tohoto zjištění pak autor odvozuje hypotézu, že 
nefunkčnost PSTPIP2 a s tím spojená zvýšená produkce IL-1β, by mohla být příčinou 
některých zánětlivých onemocnění.  
 
Druhá a třetí část, které se věnují charakterizaci adaptorového proteinu LST1/A a úlohou 
proteinkináz z rodiny Src při iniciaci signalizace pomocí B-cell receptoru, jsou obsahově 
kratší a zřejmě tak odráží autorův menší podíl na těchto pracech a publikacích. 
 
 
Předkládaná disertační práce je psána v anglickém jazyce a je členěna na kapitoly Abstract, 
Material and Methods, Introduction, Aims of the study, kombinovanou kapitolu Results and  
Discussion, Conclusions and Contribution. Závěrečná část pak obsahuje přehled literatury a 
kopie tří autorových publikací. Po jazykové stránce je disertační práce jako celek 
nadstandardně zpracována a v textu je minimální množství překlepů a ojedinělé stylistické 
neobratnosti (např. věta na straně 19 „Activation of inflammasome assembly is triggered by 
various stimuli, including pathogen associated molecular patterns...“). Přestože je práce po 
formální stránce pečlivě zpracována, je možná příliš stručná, čímž se částečně  snížila čtivost 
a obecná srozumitelnost textu. Z tohoto pohledu mi především chybělo doplnění textu o 
schematické obrázky, které by názorně ukázaly např. doménovou strukturu studovaných 
proteinů, které domény se podílí na tvorbě předpokládaných komplexů, jaká je jejich 
fosforylace apod. Domnívám se, že tyto informace by čtenáři umožňovaly se snadněji 
orientovat v textu.  
 
 
K disertační práci mám následující otázky: 
 

1. První otázka se týká Fig. 2F a Supplementary table 1. Na obrázku 2F autor ukazuje, 
že mutace tryptofanového zbytku v pozici 232 snižuje množství Csk v PSTPIP2 



imunokomplexech. Současně data uvedená v Supplementary table 1 naznačují, že 
sekundární mutace v některých tyrozinových zbytcích (Y21, Y52, Y144, Y191) 
mohou tento jev revertovat. Existuje pro toto nějaké vysvětlení?   
 

2. V textu je uvedeno, že adaptorový protein PSTPIP2 váže PIP2. Jak je tato vazba 
specifická pro PIP2 ve srovnání s PIP3? Pokud je specifická pro PIP2, je možné, aby 
SHIP1 defosforylací PIP3 stabilizovala vazbu PSTPIP2 a celého komplexu na 
membrány? S tím souvisí i otázka, zda-li je známá dynamika translokace PSTPIP2 
do membránové frakce, popř. jak se mění zastoupení jednotlivých proteinů 
v mebranové frakci v buňkách s deletovanou nebo mutovanou formou PSTPIP2?  
 

3. V této praci je ukázano, že  PSTPIP2 je součástí multiproteinoveho komplexu, který 
obsahuje proteinkinázy,  proteinfosfatázy a také lipidfosfatázu SHIP-1. Mohl by 
autor prezentovat model tohoto komplexu s uvedením domén, které se tvorby tohoto 
komplexu účastní (i s ohledem na výsledky uvedené v Supplementary table 1)? Mohl 
by autor navrhnout základní signalizační mechanizmy, které se podílejí na dynamice 
(tzn. tvorbě a rozpadu) tohoto komplexu?  
 

4. Poslední otázka se se váže k obrázku 2B a 6C v publikaci týkající se PSTPIP2. Co 
reprezentuje horní „band“ v immunoprecipitátech CSK s mutovanou SH2 nebo SH3 
doménou (Fig. 2B)? Co se týče obrázku 6C, autor v textu tento experiment hodnotí 
tak, že „pro–IL-1b production after LPS priming did not appear to be altered in 
CMO neutrophils“. Zdá se mi ale, že množství pro-formy IL-1β je zvýšené v CMO 
neutrofilech. Byla provedena nějaká kvantifikace pro-formy IL-1β, která by autorovo 
tvrzení podpořila?  

 
 
Závěr: 
Přes uvedené připomínky týkající se nedostatků formálního charakteru, považuji metodickou 
a odbornou úroveň předložené práce za velmi dobrou. Tato práce přináší nové poznatky, 
které podstatným způsobem rozšiřují naše znalosti týkající se signalizace buněk imunitního 
systému. Z uvedených výsledků je zřejmé, že cílů této práce bylo dosaženo. Z pohledu 
oponenta považuji za zásadní fakt, že výsledky této disertační práce tvoří součást tří 
původních prací publikovaných v respektovaných odborných časopisech. Na základě kvality 
disertační práce Mgr. Aleše Drobka doporučuji, aby tato práce byla přijata pro řízení o 
udělení vědecké hodnosti Philosophiae doctor. 
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