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Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Jana Bláhy nazvanou: „Study of structure and 

interaction of human lymphocyte receptors“ 

 

Předložená doktorská disertační práce Mgr. Jana Bláhy je zaměřena na přípravu a studium 

struktury proteinů LLT1 a NKR-P1 (také znám jako CD161). Oba tyto proteiny patří do 

rodiny receptorů podobných C-lektinům a hrají důležitou roli v systému, kterým tzv. 

přirozené zabíječské buňky (NK buňky, z natural killer cells), což je druh cytotoxických 

lymfocytů hrajících klíčovou roli v přirozeném imunitním systému, rozpoznávají své cíle. 

Protein NKR-P1, jenž je jediným lidským orthologem rodiny receptorů podobných C-

lektinům, po interakci se svým přirozeným ligandem LLT1 předává v závislosti na dalších 

dějích inhibiční či stimulační signály. Vzhledem k tomu, že modulace této interakce je 

zajímává z hlediska terapie řady patologických stavů vč. vícečetné sklerózy, revmatické 

artritidy či různých typů nádorů, je studium struktury tohoto komplexu velmi perspektivní a 

aktuální téma. 

Disertační práce Mgr. Jana Bláhy má 65 stran (bez příloh) a je psána zkrácenou formou, 

tedy jako komentář k souboru publikací a má obvyklé členění. V úvodní kapitole autor 

sumarizuje současné znalosti týkající se NK buněk a mechanismů, kterými rozpoznávají své 

cíle. Hlavní pozornost věnuje receptorům, které jsou klíčové v systému rozpoznávání. 

Následují cíle práce, seznam použitých metod, shrnutí výsledků s diskusí, závěr a přehled 

citované literatury. K práci jsou přiloženy čtyři publikace, tři již vyšlé a jedna ve formě 

rukopisu a u všech je uveden autorský podíl doktoranda. Práce je psána srozumitelnou 

angličtinou s minimem překlepů, nicméně některé formulace jsou poněkud neobratné (tedy 

sám bych je formuloval jinak). Z formálního hlediska bych autorovi vytknul pouze to, že 

kapitolu 4 (Results and Discussion) nerozdělil do více částí (např. podle příslušných 

publikací). Tato kapitola v rozsahu 13 stran jak pak dost nepřehledná a obtížně se v ní čtenář 

orientuje či vyhledává konkrétní fakta. 

Z hlediska dosažených výsledků se dá práce rozdělit do dvou částí. V první části se autor 

věnoval vývoji expresních protokolů proteinů LLT1 a NKR-P1 v eukaryotických buněčných 

kulturách. Výsledkem byly metody umožňující expresi stabilních ektodomén obou proteinů 

s výtěžky, který umožnily strukturní analýzu. V druhé části práce se pak autor zabýval 

strukturní analýzou glykosylovaných a deglykosylovaných forem LLT1 a NKR-P1 a jejich 

komplexu. Tyto analýzy ukázaly, že struktura LLT1 se značně podobá jiným C-lektinům 

včetně způsobu dimerizace. Struktura komplexu NKR-P1:LLT1, která je podle mého názoru 
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nejdůležitějším výsledkem této práce, ukázala, že NKR-P1 vytváří dimer s neobvyklou 

symetrií, který interaguje s dimerem LLT1 prostřednictvím dvou vazebných míst. Struktura 

komplexu tak naznačuje možný mechanismus oligomerizace receptorů a receptor-

ligandových komplexů na povrchu buněk, což by mohl být způsob, kterým je kompenzována 

nízká vazebná afinita těchto receptorů vůči svým ligandům.             

Získané výsledky byly publikovány ve třech publikacích v  časopisech s IF, přičemž Mgr. 

Jan Bláha je prvním autorem dvou z nich a dále je prvním autorem přiloženého rukopisu 

čtvrté publikace. Předložená disertační práce ukazuje, že Mgr. Jan Bláha získal značné 

zkušenosti v celé šíři proteinové biochemie a strukturní biologie, zejména proteinové 

krystalografie. 

   

Závěrem konstatuji: 

Předložená doktorská disertační práce Mgr. Jana Bláhy představuje cenný přínos ke studiu 

struktury a funkce receptorů podobných C-lektinům. Vzhledem k biologickému významu 

těchto proteinů představují komplexy těchto proteinů atraktivní cíl z hlediska terapeutické 

intervence. Práce je psána srozumitelně, pečlivě, výsledky byly publikovány v mezinárodních 

časopisech s IF. Autor ve své disertační práci dokázal, že je vyspělým vědeckým 

pracovníkem, schopným samostatné výzkumné práce. 

Jelikož předložená práce Mgr. Jana Bláhy vyhovuje všem požadavkům kladeným na 

doktorskou disertační práci, plně ji doporučuji k přijetí. 

 

 

 

 

V Praze 15. září 2017     prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 

       Katedra fyz. a makromol. chemie 

       Přírodovědecká fakulta UK, Praha 

 

 

K problematice diskutované v doktorské disertační práci mám následující dotazy, které 

jsou spíše náměty pro diskusi: 

 

1. Krystalová struktura naznačila možnost zajímavé oligomerizace komplexu NKR-

P1:LLT1. Tyto interakce ale mohou být do značné míry výsledkem interakcí v rámci 

krystalové mříže. Studium komplexu v roztoku pomocí SAXS naznačilo přítomnost 

komplexu typu AA:BB, tedy interakce mezi dimerem NKR-P1 a dimerem LLT1 

prostřednictvím jednoho povrchu (místa). Máte pro existenci komplexů s vyšší 

stechiometrií (např. AA:BB:AA či A:BB:A) nějaké další experimentální potvrzení? 

Pokud ne, jaké možnosti by připadaly v úvahu? 

2. S jakou formou NKR-P1 (glykosylovanou či degylkosylovanou) byly provedeny AUC 

měření vazby LLT1?  
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3. Podle AUC měření je NKR-P1 v roztoku monomerní (minimálně při koncentraci 5 

mg/ml). Jak si tedy vysvětlujete existenci dimeru NKR-P1 v krystalové struktuře 

komplexu NKR-P1:LLT1?  

4. Byly provedeny AUC měření s NKR-P1 i při vyšších koncentracích? Má glykosylace 

vliv na dimerizaci NKR-P1 v roztoku? 

5. Jak velká (v Å
2
) jsou vazebná rozhraní mezi NKR-P1 a LLT1 v krystalové struktuře 

komplexu? Korelují tyto hodnoty s pozorovanou vazebnou afinitou? 

6. Rozptylová křivka (SAXS) na obrázku S1a (str. 126) v manuskriptu s krystalovou 

strukturou NKR-P1:LLT1 je poněkud neobvykle zkrácena na straně nízkých hodnot s. 

Je běžné neukazovat oblast s < 0,08-0,1 nm
-1

, ale na tomto obrázku křivka začíná na 

hodnotě 0,3 nm
-1

. Mohl by autor ukázat celou rozptylovou křivku? Dále Guinierův 

výnos, který je důležitým ukazatelem kvality dat, nemá popsané osy, tedy není zřejmé 

jaká oblast (rozsah) hodnot s
2
 je zobrazena. Souhlasí hodnota Dmax odečtená z P(r) 

distribuce (Obr. S1c na straně 126, cca 11 nm) s uvažovanými komplexy NKR-

P1:LLT1?        

  

 


