
Abstrakt 

Motolice z čeledi Fasciolidae jsou parazité savců včetně člověka. Veterinárně a medicínsky 

významné druhy, vyskytující se i na území České Republiky, jsou Fasciola hepatica a 

Fascioloides magna. Fascioloides magna a F. hepatica infikují široké spektrum divokých i 

domácích přežvýkavců, v případě F. hepatica může být infikován i člověk. Obě motolice jsou 

zodpovědné za závažná poškození jaterního parenchymu či žlučovodů u jejich definitivního 

hostitele, což je příčinou ztráty hmotnosti, anémie, snížené produkce mléka a v některých 

případech i smrti hostitele. Klíčovou roli při kontrole infekce F. hepatica a F. magna hraje 

účinná a včasná diagnostika. Nejrosšířenější diagnostické metody jsou založené převážně na 

sérodiagnostických metodách využívajících specifické antigeny např. exkrečně-sekreční 

produkty (ESP). Diagnostické markery založené na ESP mohou být díky jejich heterogenitě   

nespecifické, a také reprodukovatelnost takové metody je značně omezená. Při diagnostice 

fasciolidních motolic se používají také konkrétní proteiny obsažené v ESP. Tento přístup však 

vyžaduje biologický materiál a laboratorní postupy, spojené s identifikací, purifikací a 

testováním antigenicity vybraných proteinů. Aktuální rozvoj paralelních sekvenačních 

technologií generuje obrovské množství genomových, transkriptomových a proteomových dat, 

která jsou volně dostupná. Tato data mohou být využita pro in silico predikci antigenních 

epitopů proteinů, které mohou sloužit k výrobě přesně definovaných syntetických 

mutiantigenních molekul. Predikce takovýchto diagnostických markerů by se obešla bez 

potřeby biologického materiálu a časově a finančně náročné laboratorní práce.V předkládané 

práci byly, s využitím transkriptomových a proteomových dat F. magna, predikovány 

proteinové molekuly sekretované z těla této motolice a dále byly definovány jejich antigenní 

epitopy. Tyto epitopy byly využity k tvorbě multiantigenních syntetických fúzních proteinů. 

Celkem byly sestaveny tři fúzní proteiny, z nichž každý byl složen ze tří antigenních epitopů. 

Antigenicita těchto proteinů byla poté testována metodou ELISA s využitím sér zvířat 

infikovaných F. magna a F. hepatica. Výsledky ukazují, že se nepodařilo navrhnout syntetický 

protein, který by dostatečně intenzivně reagoval se séry nakažených zvířat. Shrnuty tedy byly 

možné příčiny a dále byla navržena optimalizace predikce sekrečních molekul, jejich 

antigenních epitopů a konstrukce rekombinantních fúzních proteinů. 
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