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Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Michala Šímy s názvem 
 
Identifikace, exprese a charakterizace antigenů slinných žláz Phlebotomus orientalis 
 
Dizertační práce Mgr. Michala Šímy shrnuje výsledky, které autor nashromáždil během 
doktorandského studia pod vedením školitelky RNDr. Ivy Kolářové, Ph.D. a konzultanta doc. RNDr. 
Ivana Hrdého, Ph.D. Téma dizertační práce spadá do dlouhodobého výzkumného zaměření skupiny 
Prof. RNDr. Petra Volfa, CSc, kterým je studium flebotomů, přenašečů leishmanií, významných 
protozoálních parazitů, způsobujících několik závažných lidských onemocnění, především v chudších 
oblastech světa, jako je Afrika či přední východ. Záběr výzkumu skupiny pokrývá široké spektrum 
oborů od ekologie a taxonomie přes epidemiologii až po molekulární biologii, imunologii a 
proteomiku interakce přenašeč-parazit-hostitel. 
 
Michal Šíma se ve své dizertaci velmi zdařile kombinuje více disciplín -  transkriptomiku, proteomiku a 
imunologické metodám se záměrem identifikovat a charakterizovat ve slinách flebotomů proteiny, 
které by bylo možné využít k detekci protilátek proti flebotomům v rámci epidemiologických studií. 
Mgr. Michal Šíma nejprve spolupracoval na transkriptomicky zaměřené studii, v níž byly porovnány 
transkriptomy slinných žláz přenašečů viscerální leishmaniózy Phlebotomus orientalis  z endemických 
a ne-endemických oblastí. V této práci autor získal zkušenosti s rozsáhlými databázemi sekvencí, 
jejich anotováním a také s fylogenetickou analýzou a predikcí vlastností proteinů in silico (Publikace 
1). Poté se  Mgr. Šíma zaměřil na studium skupiny tzv. YRP proteinů (yellow-related proteins), 
obsažených ve slinných žlázách flebotomů. Vedle rozsáhlé in silico analýzy této skupiny mezi různými 
druhy flebotomů, publikované v roce 2016 v časopise PLOS One (publikace 3, IF 3,057), se autor 
věnoval i experimentální práci a podařilo se mu pomocí hmotnostní spektrometrie a proteomické 
analýzy identifikovat silně imunogenní proteiny/antigeny, připravit je v rekombinantní podobě a 
otestovat jejich potenciální využití k epidemiologickému monitorování vystavení různých druhů 
hostitelů různým druhům flebotomů. Tato práce byla publikována rovněž letos v časopise PLOS 
Neglected Tropical Diseases (publikace 2, IF 3,948).  
 
Publikované práce, jichž je Michal Šíma prvním autorem, jsou napsány velmi dobře a prezentují 
získané výsledky jasně a srozumitelně. Autor bezpochyby během práce na dizertaci získal bohaté 
zkušenosti nejen v řadě postupů a metod, které jsou třeba ke komplexnímu studiu proteinů ze slin 
vektorů, ale i v teoretických znalostech týkajících se relativně široké oblasti výzkumu. Mezi 
publikovanými výsledky považuji za důležité především identifikování rPorSP24 jako významného 
antigenu a markeru expozice flebotomům, a to pro možnost praktického využití v medicíně, resp. 
epidemiologii. Druhým důležitým aspektem je charakterizace rodiny YRP proteinů. Autor efektivně a 
systematicky využil dostupných možností, jak in silico metodami charakterizovat a odhadnout funkci 
proteinu. Publikace 3 podle mě představuje vzorovou analýzu, která by měla předcházet jakékoli 
experimentální (a proto finančně a časově náročnější) funkční analýze. 
 
Na autora mám jen několik obecných dotazů: 
 

1. Překvapilo mě, že transkriptomická studie na P. orientalis (Vlkova et al., 2014) byla 
provedena „postaru“, tedy klasickým sekvenováním a nikoli pomocí některé NGS platformy. 
Vzhledem k relativně nízkému počtu různých proteinů ve slinách flebotomů (ve srovnání 
např. s klíšťaty) možná NGS nemá smysl pro kvalitativní, ale spíš pro kvantitativní práce. 
Existují nějaké takové práce, ukazující kvantitativní rozdíly v zastoupení jednotlivých proteinů 
mezi různými druhy flebotomů? 

2. Přijde mi nepravděpodobně, že by jednotlivé druhy toho samého rodu flebotoma měli různý 
počet YRP, i když vyloučit to asi nejde. Lze toto vysvětlit jinak než jako metodologický 



artefakt? Tj. je možné, že by se druhy skutečně lišili v počtu proteinů, a pokud ano, jak se to 
dá vysvětlit?  

3. Existuje nějaká vzdálená příbuznost mezi lipocaliny, D7 proteiny a YRP nebo je jejich funkce 
výsledek konvergence? 

 
 
Dizertační práci Mgr. Michala Šímy považuji za velmi zdařilou a rozhodně ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Českých Budějovicích 
1.12.2016 
 
       RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. 
 


