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Seznam zkratek 

 

Abz aminobenzoyl 

ACC 7-amino-4-karbamoylmethylkumarin 

AEBSF  4-(2-aminoethyl)benzenesulfonylfluoridhydrochlorid 

Ag5 antigen 5 

AMC  7-amino-4-methylkumarin 

Boc  t-Butyloxykarbonyl 

BMM indukční medium pro kvasinky (z angl. Buffered Minimal 

Methanol) 

BPTI hovězí pankreatický inhibitor proteas trypsinového typu (z angl.  

 “Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor”) 

Bz benzoyl 

Cbz benzyloxykarbonyl 

CMK  chloromethylketon 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DTT  dithiothreitol 

E-64  N-[N-(L-3-trans-karboxyoxirin-2-karbonyl)-L-leucin]-agmatin 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

E/S  exkrečně-sekreční 

FBS fetální hovězí sérum 

FPLC  kapalinová chromatografie (z angl. “Fast Protein Liquid 

 Chromatography”) 

FRET  “Fluroescence Resonance Energy Transfer” 

GAG glykosaminoglykan 

Hb  hemoglobin 

Hph homofenylalanin 

HPLC  kapalinová chromatografie (z angl. “High Performance Liquid  

 Chromatography”) 

hPLG lidský plasminogen 

HMWK vysokomolekulární kininogen 

HSA  lidský sérový albumin 
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IgG  imunoglobulin G 

K11777  N-methyl-piperazin-Phe-homoPhe-vinylsulfon-fenyl 

kDa  kilodalton 

LC kapalinová chromatografie 

MASP-1 mannan vážící lektinová serinová proteasa  

MeOSuc  3-Methoxysukcinyl 

MES 2-(N-morfolino)ethansulfonová kyselina 

MS  hmotnostní spektrometrie 

MSP-MS multiplexové profilování substrátů pomocí hmotnostní  

 spektrometrie (z angl. „Multiplex Substrate Profiling by Mass 

 Spectrometry“) 

MTSP-1 matriptasa-1 

MWCO nejvyšší molekulová hmotnost pronikajících látek (z angl. 

Molecular 

 Weight Cut-off) 

Ni-NTA nitriloctová kyselina saturovaná Ni2+ ionty 

Nleu norleucin 

Nva norvalin 

NTDs  opomíjená tropická onemocnění (z angl. „Neglected Tropical 

Diseases“) 

NTS čerstvě transoformovaná schistosomula 

ORF otevřený čtecí rámec (z angl. Open Reading Frame) 

PAI-I inhibitor aktivátoru plasminogenu 1 

PBS fosfátový pufr 

PCR  polymerasová řetězová reakce (z angl. “Polymerase Chain 

Reaction”) 

PDB  databáze proteinových struktur (z angl. “Protein Data Bank”) 

PLG plasminogen 

P/S penicilin/streptomycin směs 

qPCR kvantitativní polymerasová řetězová reakce 

RNAi RNA interference 

SDS-PAGE  elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

SmAE  asparaginylendopeptidasa ze S. mansoni 

SmCalp1  kalpain 1 ze S. mansoni 
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SmCalp2  kalpain 2 ze S. mansoni 

SmCE cerkáriová elastasa ze S. mansoni 

SmCOX I  cytochromoxidasa I ze S. mansoni 

SmCB1  katepsin B1 ze S. mansoni 

SmCB2  katepsin B2 ze S. mansoni  

SmCC  katepsin C ze S. mansoni 

SmCD  katepsin D ze S. mansoni 

SmCL1/SmCF  katepsin L1 (katepsin F) ze S. mansoni 

SmCL2  katepsin L2 ze S. mansoni 

SmCL3  katepsin L3 ze S. mansoni 

SmLAP  leucylaminopeptidasa ze S. mansoni 

SmPCP  prolylkarboxypeptidasa ze S. mansoni 

SmPOP  prolyloligopeptidasa ze S. mansoni 

SmSP1–5  serinová proteasa 1–5 ze S. mansoni 

STI  sójový inhibitor trypsinu (z angl. “Soybean Trypsin Inhibitor”) 

Suc  sukcinyl 

TFA trifluoroctová kyselina 

tPA tkáňový aktivátor plasminogenu 

Tris  tris(hydroxymethyl)aminomethan 

TRP  „transient receptor potential“ 

TSR-1 thrombospondin-1 doména typu 1 

UCSF  “University of California San Francisco” 

UCSD  “University of California San Diego” 

uPA urokinasový aktivátor plasminogenu 

VS  vinylsulfon 

YNB dusíkový základ pro kvasinky (z angl. „Yeast Nitrogen Base“) 

YPD  kultivační medium pro kvasinky (z angl. „Yeast extract, Peptone, 

Dextrose) 

Z  Benzyloxykarbonyl 
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Abstrakt 

 

Krevní motolice rodu Schistosoma způsobují závažné parazitární onemocnění 

schistosomózu, které postihuje celosvětově přes 250 milionů lidí a představuje spolu s 

malárii nejvýznamnější parazitózy. Vzhledem k nebezpečí vzniku rezistence k jedinému 

používanému léku jsou intenzivně hledány nové způsoby terapie schistosomózy. 

Proteolytické enzymy krevniček jsou klíčové pro jejich přežití v hostiteli, a proto jsou 

slibnými cílovými molekulami pro vývoj nových chemoterapeutik a vakcín. Tato práce se 

zabývá dvěma proteasami z krevničky střevní (Schistosoma mansoni), které byly 

připraveny jako rekombinantní proteiny a komplexně funkčně charakterizovány. První 

z nich je serinová proteasa SmSP2, která je lokalizovaná na povrchu dospělců a 

sekretovaná do krve hostitele. Byla identifikována jako vasodilatační a fibrinolytický 

faktor a navržena její modulační role při interakci parazita s hostitelem. Druhou 

zkoumanou proteasou je cysteinový katepsin SmCL3, který se účastní trávení 

hostitelských krevních proteinů sloužících krevničkám jako zdroj živin. Byly 

identifikovány účinné peptidomimetické inhibitory SmCL3, u nichž byla prokázána 

antischistosomální aktivita v testech s živými parazity. Disertační práce přináší nové 

významné poznatky o proteasách krevničky S. mansoni, jejich patobiochemii a inhibiční 

regulaci, které mají potenciální využití v biomedicíně při léčbě schistosomózy. 

 

 

Klíčová slova: proteasa, inhibitor, parazit, krevnička, Schistosoma mansoni 
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Abstract 

 

Blood flukes of the genus Schistosoma are causative agents of the disease 

schistosomiasis, which affects more than 250 million people worldwide and together with 

malaria represents the most important parasitic infection. There is a high risk of resistance 

development against the only drug in use, therefore novel therapeutic approaches for 

schistosomiasis are intensively researched. Proteolytic enzymes of schistosomes are 

crucial for their survival in the host and thus are promising drug and vaccine targets. This 

thesis is focused on two proteases of the human blood fluke Schistosoma mansoni, which 

were produced as recombinant proteins and functionally characterized. The first one is 

serine protease SmSP2, which is localized at the surface of the adult worms and secreted 

into the blood of the host. It was identified as a vasodilatory and fibrinolytic agent, and its 

modulatory role in host-parasite interactions was proposed. The second one is cysteine 

cathepsin SmCL3, which is involved in the digestion of host blood proteins serving 

schistosomes as nutrients. Potent peptidomimetic inhibitors of SmCL3 were identified, 

and their antischistosomal activity was demonstrated in an assay with live parasites. The 

thesis provides new important information about S. mansoni proteases, their 

pathobiochemistry and inhibitory regulation, that is relevant to biomedicine and 

schistosomiasis treatment.  

 

 

Keywords: protease, inhibitor, parasite, blood fluke, Schistosoma mansoni 
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1 Úvod 

 

Schistosomóza je závažné parazitární onemocnění způsobené motolicemi rodu 

Schistosoma. Celosvětově je nakaženo přes 250 milionů lidí a okolo 300 000 ročně umírá 

(Anisuzzaman and Tsuji 2020). Krevničky mají dvouhostitelský cyklus, ve kterém je 

mezihostitelem sladkovodní plž a definitivním hostitelem především člověk. K nákaze 

člověka dochází při kontaktu s vodou, kdy infekční larvy krevniček (cerkarie) penetrují 

skrz kůži do krve, kde postupně dospívají, a nakonec žijí v cévách okolo střeva nebo 

močového měchýře. Zde jsou schopné žít i několik desetiletí. Na rozdíl od jiných motolic, 

které jsou hermafroditní, mají krevničky oddělené pohlaví. Žijí v páru a samička klade 

obrovské množství vajec (několik set denně), které jsou hlavním patogenním agens. 

Vajíčka jsou kladena přímo do krve, odkud se dostávají přes cévní stěnu do střeva nebo 

močových cest a odcházejí z organismu. Velká část vajíček je ovšem krví zanesena do 

různých tkání, především jater, kde se usazují, a protože jsou vysoce imunogenní, stávají 

se terčem imunitního systému. Kolem vajíček se tvoří granulomatózní zánět, který vede 

k poškození tkáně. Výsledkem jsou hepato- a splenomegalie, fibróza jaterní tkáně, 

portální hypertenze nebo rakovina (Jamieson 2017).  

Proti schistosomóze neexistuje očkování a léčba prakticky závisí na jediném léku 

– praziquantelu. Tento lék se používá přes 40 let, proto sílí obavy ze vzniku rezistence. 

(Greenberg 2013). Je prokázáno, že v laboratorních podmínkách je možné indukovat 

rezistenci krevniček vůči praziquantelu. Také bylo pozorováno snížení citlivosti 

krevniček vůči praziquantelu při opakované nákaze a následné léčbě (Wang, Wang, and 

Liang 2012; Cioli et al. 2014). Vzhledem k tomu je nezbytné hledat nové způsoby léčby 

schistosomózy. 

Proteolytické enzymy (proteasy, peptidasy) jsou esenciální součástí biologie 

krevniček. Dospělé krevničky je používají například pro trávení živin nebo k obraně před 

imunitním systémem hostitele a jsou proto naprosto nezbytné pro přežití parazita. 

Z tohoto důvodu jsou velmi atraktivními cílovými molekulami pro vývoj nových léčiv a 

vakcín.  

Tato práce se zabývá dvěma proteasami krevničky střevní (Schistosoma mansoni). 

První z nich je nově objevená serinová proteasa SmSP2, u které byla zjištěna obrovská 

míra exprese ve vývojových stádiích parazitujících v lidském hostiteli, ale jejíž funkce 

nebyla dosud známa (Horn et al. 2014). Tato práce charakterizuje biochemické vlastnosti 



13 
 

SmSP2 a popisuje její potenciální roli v interakci parazita s hostitelem. Druhým enzymem 

je cysteinová proteasa katepsin L3 (SmCL3) vyskytující se ve střevě krevničky, která 

hraje zásadní úlohu v kaskádě trávicích proteas zodpovědných za degradaci krevních 

proteinů hostitele sloužících jako zdroj živin. Obě tyto proteasy představují potenciální 

cíle pro vývoj nových antischistosomálních léčiv. 
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2 Literární přehled 

 

2.1 Krevničky rodu Schistosoma 

Krevničky rodu Schistosoma jsou parazitičtí helminti způsobující závažné onemocnění 

zvané schistosomóza. Dospělci jsou tencí červy odděleného pohlaví dlouzí kolem 

jednoho centimetru (Obr. 1), kteří parazitují v krevním řečišti člověka a některých dalších 

savců. Taxonomicky patří do třídy motolic (Trematoda) a kmene ploštěnců 

(Platyhelmintes). Naprostou většinu případů lidské schistosomózy způsobují tři druhy: 

krevnička střevní (Schistosoma mansoni, krevnička močová (Schistosoma haematobium) 

a krevnička jaterní (Schistosoma japonicum) (Ortega et al. 2010).  

 

 

Obrázek 1: Vývojová stadia krevničky Schistosoma mansoni. (A) Vajíčko 

s charakteristickým trnem. (B) Obrvená larva miracidium. (C) Infekční larva cerkarie. 

(D) Juvenilní stadium schistosomula. (E) Pár dospělých krevniček. Z obrázku je patrné 

umístění drobnější samičky v canalis gynaecophorus mohutnějšího samce. Převzato z 

(Van Meensel et al. 2014; Collins lab home page 2021) 
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2.1.1 Životní cyklus krevniček 

Životní cyklus krevniček je komplikovaný a zahrnuje dva hostitele (Obr. 2). Dospělci žijí 

v portální žíle a okolních cévách (S. mansoni a S. japonicum) nebo v cévách kolem 

močového měchýře (S. haematobium). Na rozdíl od většiny ostatních motolic jsou 

krevničky gonochoristé s výrazným pohlavním dimorfismem. Žijí v párech, samec, který 

je mohutnější, má na ventrální straně těla rýhu (tzv. canalis gynaecophorus), ve které drží 

drobnější samičku. V tomto pevném objetí tráví dospělé krevničky celý život, který může 

trvat i několik desítek let (Volf and Horák 2007; Jamieson 2017). 

Samice kladou oplozená vajíčka (Obr. 1), kterých může být v závislosti na druhu 

několik set až tisíc denně. Vajíčka jsou uvolňována přímo do krve definitivního hostitele, 

přichytávají se na cévní stěnu, skrz kterou pronikají do močového měchýře, odkud jsou 

vyloučena močí (S. haematobium), nebo do lumen střeva, odkud jsou vyloučena se stolicí 

(S. mansoni a S. japonicum) (Volf and Horák 2007).  

Ve vodě se z vajíčka líhne miracidium (Obr. 1), obrvená pohyblivá larva, která 

aktivně vyhledává mezihostitele – sladkovodního plže. Výběr mezihostitele je vysoce 

specifický, každý druh krevničky je schopen parazitovat pouze u jednoho konkrétního 

rodu plžů. S. haematobium slouží jako mezihostitel plž rodu Bulinus, S. mansoni plž rodu 

Biomphalaria a S. japonicum plž rodu Oncomelania (Abe et al. 2018; Haas et al. 1991). 

Miracidium rozpoznává mezihostitele podle makromolekulárních glykokonjugátů 

přítomných ve slizu plže a penetruje do jeho tkání, kde se vyvíjí v další stadium – 

sporocystu (Kalbe, Haberl, and Haas 1996). Sporocysta se nepohlavně množí za vzniku 

dceřiných sporocyst, které migrují do trávicí žlázy plže a dále se nepohlavně množí. 

Sporocysty nakonec dozrávají a mění se v infekční stadium zvané cerkarie (Obr. 1), které 

po stimulaci světlem opouštějí tělo mezihostitele. Cerkarie aktivně vyhledává 

definitivního hostitele, kterého rozpoznává na základě látek přítomných v jeho kůži 

(volných mastných kyselin, argininu a malých peptidů obsahujících arginin na konci 

řetězce) (Haeberlein and Haas 2008). Cerkarie proniká do těla skrz kůži za pomoci 

proteolytických enzymů. Hlavní proteasou, která se účastní penetračního procesu je 

cerkariová elastasa u S. mansoni a S. haematobium (McKerrow and Salter 2002) a 

katepsin B2 u S. japonicum (Dvorak et al. 2008). Cerkarie během penetrace kůží prochází 

zásadními změnami v morfologii a fyziologii (například ztrácí ocas a odvrhuje silně 

imunogenní glykokalyx) a mění se ve schistosomulu (Obr. 1) – juvenilní stadium, které je 
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krví unášeno nejprve do plic, do srdce a konečně do portální žíly, kde dospívá a kde také 

dochází k párování dospělých červů (Lu et al. 2016; Wilson and Coulson 1986).  

 

Obrázek 2: Životní cyklus krevniček rodu Schistosoma. Detailní popis v textu. Upraveno 

dle (Rose et al. 2014). 

 

2.1.2 Onemocnění schistosomóza 

Krevničky způsobují onemocnění zvané schistosomóza (známé také pod starším názvem 

bilharzióza – podle objevitele krevničky Theodora Bilharze). Jedná se o druhou 

nejvýznamnější parazitární nákazu po malárii, která postihuje asi 250 milionů lidí a 

ohrožuje dalších téměř 800 milionů (Steinmann et al. 2006; Herricks et al. 2017). 

Onemocnění je rozšířené v tropických a subtropických oblastech Jižní Ameriky, 

jihovýchodní Asie a především Afriky (85 % všech případů) (Obr. 3) (French et al. 2018). 

Schistosomóza patří do tzv. opomíjených tropických onemocnění (NTDs – z angl. 

„neglected tropical diseases“), což je skupina různých infekcí, které se běžně vyskytují 

v chudých a rozvojových zemích třetího světa.  
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Obrázek 3: Rozšíření schistosomózy (Utzinger et al. 2011). 

 

2.1.2.1 Patogeneze a klinické příznaky schistosomózy 

První příznaky schistosomózy se mohou objevit již po 24 hodinách ve formě tzv. 

cerkariové dermatitidy. Jedná se o vyrážku, která se objevuje v místech, kde cerkarie 

penetrovaly kůži hostitele. Cerkariová dermatitida se ovšem nevyskytuje ve všech 

případech. Za 5–10 týdnů po nákaze, když krevničky migrují do cílových orgánů, nastává 

akutní fáze onemocnění. Projevuje se horečkou, zimnicí a bolestmi břicha, svalů a 

kloubů. Tento stav se označuje jako horečka Katayama a trvá většinou několik týdnů. 

Symptomy se zpravidla projevují pouze při první nebo při velmi silné nákaze. U lidí 

trvale žijících v oblasti nákazy se neobjevují. Po 10–12 týdnech vstupuje nemoc do fáze 

chronické. V tomto období krevničky produkují maximum vajíček, která jsou hlavní 

patogenní agens. Část vajíček se nedostane do střeva nebo do moči, ale je krví zanesena 

do jiných tkání, především do jater. Dochází také k jejich záchytu ve stěně střeva nebo 

močového měchýře. Vajíčka krevniček jsou velmi imunogenní a vyvolávají silnou 

zánětlivou odpověď vedoucí k tvorbě granulomů a poškození tkáně. V pokročilém stadiu 

dochází k portální hypertenzi, cirhóze, rakovině střev a ascitu (Muller 2002). 

 

2.1.2.2  Diagnóza schistosomózy 

Schistosomóza je nejčastěji diagnostikována na základě mikroskopické identifikace 

vajíček ve stolici nebo v moči. Tento přístup ovšem může selhat v případě lehčích infekcí, 

navíc tak není možné odhalit ranou fázi nemoci, protože krevničky začnou klást vajíčka 

až 4–6 týdnů po proniknutí do definitivního hostitele (Gray et al. 2011). V takových 
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případech je možno použít jiné metody, například identifikovat schistosomální DNA 

v krvi, moči nebo stolici pacienta pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) nebo 

stanovit protilátky proti schistosomálním proteinům v krvi pacienta pomocí metody 

ELISA (Oliveira et al. 2010; Wichmann et al. 2009; Gomes et al. 2010). 

 

2.1.2.3 Léčba schistosomózy 

V současné době se používá převážně jediný lék proti schistosomóze – praziquantel. 

Mechanismus účinku se dlouho nedařilo popsat, ale nedávno bylo zjištěno, že 

praziquantel aktivuje TRP kanály („transient receptor potential channel“) pro Ca2+ ionty, 

což vede k jejich hromadění uvnitř buněk parazita a díky tomu dochází 

k nekontrolovaným kontrakcím svaloviny a paralýze (Vale et al. 2017; Park et al. 2019). 

Praziquantel je dobře snášen, má minimální vedlejší účinky a proti dospělým červům je 

velmi účinný. Jeho hlavní nevýhodou je neúčinnost proti schistosomulám a vajíčkům. 

Vzhledem k tomu, že praziquantel se používá jako lék proti schistosomóze už 

čtyřicet let, rostou obavy ze vzniku rezistence proti tomuto léčivu. Proto je potřeba hledat 

nové terapeutické cíle a nové způsoby léčby schistosomózy (Botros and Bennett 2007). 

Značné úsilí bylo věnováno výzkumu vakcín proti schistosomóze, ovšem zatím se 

nepodařilo žádnou dostatečně účinnou látku vyvinout (McManus and Loukas 2008). Bylo 

testováno několik různých antigenů, z nichž nejúspěšnější byla rekombinantní glutathion-

S-transferasa použitá v preparátu Bilhvax, který se dostal do třetí fáze klinických studií, 

nakonec však nebyl dostatečně efektivní (Riveau et al. 2018). 

 

2.2 Proteolytické enzymy 

Proteolytické enzymy (proteasy, peptidasy) jsou enzymy katalyzující hydrolytické štěpení 

peptidové vazby, čímž zprostředkovávají degradaci proteinů na menší peptidy a 

jednotlivé aminokyseliny. Proteasy se vyskytují u všech živých organismů a hrají 

esenciální roli v řadě důležitých fyziologických procesů. 

 

2.2.1 Klasifikace proteolytických enzymů  

Proteasy je možné dělit podle několika kritérií. Na základě lokalizace místa štěpení 

peptidového řetězce rozeznáváme endopeptidasy, které štěpí uvnitř peptidového řetězce, a 



19 
 

exopeptidasy odštěpující aminokyseliny či dipeptidy z konce řetězce. Exopeptidasy se 

dále dělí podle toho, z kterého konce peptidového řetězce štěpí – aminopeptidasy štěpí na 

N-konci, karboxypeptidasy na C-konci.  

V závislosti na složení katalytického centra a mechanismu katalýzy lze proteasy 

klasifikovat do sedmi tříd na cysteinové, serinové, aspartátové, glutamátové, threoninové 

proteasy, metaloproteasy a asparaginové peptidové lyasy. Katalytický mechanismus 

všech proteas je založen na nukleofilním ataku peptidové vazby, přičemž jednotlivé třídy 

používají různé nukleofily.  

Proteasy lze také klasifikovat podle podobnosti jejich prostorových struktur do 

klanů, které se dále dělí podle homologie primárních sekvencí na rodiny a subrodiny 

(Rawlings and Salvesen 2013; Rawlings et al. 2014). 

 

2.2.2 Metaloproteasy 

Metaloproteasy jsou proteolytické enzymy, které ve svém aktivním místě obsahují 

koordinačně vázaný iont kovu, nejčastěji to je Zn2+, ale jsou známé i metaloproteasy 

obsahující Co2+ nebo Mn2+. Kovový iont je vázán koordinační vazbou na tři 

aminokyselinové ligandy, kterými můžou být histidin, aspartát, glutamát, lysin nebo 

arginin. Nejčastější uspořádání těchto aminokyselin bývá H-E-X-X-H, kde X je libovolná 

aminokyselina. Na čtvrté pozici iontu kovu je koordinována labilní molekula vody, která 

působí jako nukleofilní činidlo a je nezbytná pro hydrolýzu peptidové vazby. Příkladem 

významných metaloproteas jsou kolagenasa a další matrixové metaloproteasy, 

zodpovědné za degradaci extracelulární matrix, nebo karboxypeptidasa A (Chang and 

Werb 2001; Rawlings and Barrett 1995). 

 

2.2.3 Aspartátové proteasy 

Aspartátové proteasy využívají jako nukleofilní činidlo molekulu vody, která je 

aktivována jedním ze dvou aspartátových zbytků v aktivním místě. Při hydrolýze 

peptidové vazby nevzniká kovalentní intermediát mezi enzymem a štěpeným substrátem 

jako u cysteinových nebo serinových proteas (viz dále), ale celá proteolýza probíhá 

v jednom kroku. Všechny aspartátové proteasy patří mezi endopeptidasy, které jsou 

většinou aktivní v kyselém pH (Rawlings and Salvesen 2013). Patří sem významné 

enzymy jako například trávicí proteasa pepsin, lysosomální katepsin D, renin účastnící se 
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regulace krevního tlaku a vylučování vody a iontů ledvinami nebo HIV proteasa, která je 

esenciální pro proces dozrávání virových částic HIV (Szecsi 1992).  

 

2.2.4 Glutamátové proteasy 

Glutamátové proteasy byly původně řazeny mezi aspartátové proteasy až do roku 2004, 

kdy byla vyřešena prostorová struktura scytalidopepsinu B, která odhalila unikátní 

vlastnosti tohoto enzymu (Fujinaga et al. 2004). Na základě těchto výsledků byla 

vytvořena nová třída proteas. Mechanismus katalýzy je velmi podobný aspartátovým 

proteasám, katalytickou dyádu v aktivním místě tvoří glutamát a glutamin. Glutamátové 

proteasy nejsou rozšířené enzymy, vyskytují se především u patogenních hub (Oda 2012). 

 

2.2.5 Threoninové proteasy 

Threoninové proteasy používají jako nukleofilní činidlo sekundární hydroxyl threoninu. 

Tato skupina zatím není moc prozkoumaná, patří sem například některé katalytické 

podjednotky proteasomu (Heinemeyer et al. 1997). 

 

2.2.6 Asparaginové peptidové lyasy 

Asparaginové peptidové lyasy jsou nově objeveným typem proteas, poprvé byly popsány 

v roce 2010 (Tajima et al. 2010). Mezi proteasami zaujímají zvláštní místo, protože jako 

jediné nepotřebují ke štěpení vodu, nejedná se tedy o hydrolytické štěpení, ale reakce 

probíhá mechanismem nukleofilní eliminace (Rawlings, Barrett, and Bateman 2011). 

Vzhledem k tomu je zařazení těchto enzymů mezi proteasy komplikované, zatímco 

všechny ostatní proteolytické enzymy spadají do třídy hydrolas, asparaginové peptidové 

lyasy patří, jak už název napovídá, mezi lyasy. Pro tento druh enzymů je zásadní 

asparagin v aktivním místě, který během štěpení tvoří cyklický meziprodukt, který je 

schopen nukleofilně napadat C-konec peptidové vazby. Asparaginové peptidové lyasy 

nejsou schopné štěpit jiné proteiny, ale pouze vlastní řetězec a po této reakci 

proteolytickou aktivitu ztrácí (Rawlings, Barrett, and Bateman 2011). 
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2.2.7 Serinové proteasy 

Serinové proteasy jsou velmi širokou skupinou enzymů, do které patří zhruba třetina 

všech známých proteas (Rawlings et al. 2014). Zprostředkovávají nejrůznější 

fyziologické funkce, jako jsou například trávení (trypsin, chymotrypsin), imunitní 

odpověď (faktory komplementu, granzymy cytotoxických buněk), srážení krve 

(thrombin, koagulační faktory) nebo regulaci homeostázy (kalikreiny) (Laskar et al. 

2012). 

Katalytický mechanismus serinových proteas je založen na nukleofilním 

charakteru hydroxylové skupiny serinu v aktivním místě. Kromě serinu se štěpení účastní 

další aminokyseliny, nejčastěji jsou to histidin a aspartát, které spolu se serinem tvoří tzv. 

katalytickou triádu. Po navázání substrátu do aktivního místa je uhlík karbonylové 

skupiny štěpené peptidové vazby nukleofilně atakován serinem. Nukleofilní charakter 

serinu je navíc umocněn tím, že proton hydroxylové skupiny přechází na imidazolový 

kruh histidinu, čímž vzniká imidazoliový ion, který je dále stabilizován záporně nabitou 

karboxylovou skupinou aspartátu. Vzniklý tetrahedrální intermediát je velmi nestabilní, 

proto musí být stabilizován pomocí tzv. oxyanionové šterbiny („oxyanion hole“), která 

obsahuje kladně nabité aminokyseliny stabilizující záporně nabitý tetrahedrální 

intermediát. Tento mechanismus snižuje aktivační energii potřebnou pro reakci a tím 

umožňuje katalýzu. V dalším kroku se štěpí peptidová vazba, proton z histidinu přechází 

na amidový dusík štěpené peptidové vazby, tetrahedrální intermediát se rozpadá a první 

část peptidu s nově vzniklým N-koncem je uvolněna z enzymu. Druhá část peptidového 

substrátu je kovalentně vázáná přes karbonylovou skupinu rozštěpené peptidové vazby na 

kyslík hydroxylové skupiny serinu v aktivním místě enzymu. V tuto chvíli do procesu 

vstupuje molekula vody a reakce se dostává do své druhé tzv. pomalé fáze. Jeden 

z protonů vody je přenesen na imidazol histidinu a vzniklý hydroxidový anion nukleofilně 

atakuje uhlík rozštěpené peptidové vazby. Vzniká druhý tetrahedrální intermediát, opět 

stabilizovaný oxyanionovou dírou. Poté proton z histidinu (který původně pocházel 

z molekuly vody) přechází na hydroxylovou skupinu serinu, tetrahedrální intermediát se 

rozpadá, druhá část štěpeného peptidu s nově vzniklým C-koncem je uvolněna a enzym je 

opět ve svém původním stavu (Radisky et al. 2006). Jednotlivé kroky katalytického 

mechanismu jsou shrnuty na Obr. 4. 
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Obrázek. 4: Schématické znázornění štěpení peptidového substrátu u serinových proteas, 

číslování aminokyselin je dle modelové proteasy chymotrypsinu. Detaily jsou uvedeny 

v textu. Upraveno dle (Cooper and Hausman 2009).  
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2.2.7.1 Serinové proteasy rodiny S1 

Rodina S1, někdy také zvaná rodina chymotrypsinu, patří do klanu PA a je nejrozsáhlejší 

rodinou serinových proteas. Všechny proteasy S1 rodiny jsou endopeptidasy 

syntetizované jako neaktivní zymogeny. K aktivaci zymogenu na aktivní enzym dochází 

při proteolytickém odštěpení propeptidu, v některých případech však může propeptid 

zůstat připojen k enzymu pomocí disulfidových můstků (například u některých 

koagulačních faktorů). Délka propeptidu se může velmi lišit, od stovek aminokyselin až 

po pouhé dvě aminokyseliny u katepsinu G (Rawlings et al. 2014).  

Katalytická doména serinových proteas rodiny S1 má konzervovanou molekulární 

architekturu, skládá se ze dvou protilehlých β-barelů složených do motivu řeckého klíče 

(„greek key motif“, Obr. 5) (Page and Di Cera 2008). Substrátovou specifitu těchto 

enzymů určuje tzv. P1 pozice, což je pozice první aminokyseliny štěpené vazby směrem 

k N-konci peptidového substrátu (Obr. 6) (Perona and Craik 1995). Na základě 

substrátové specifity v pozici P1 lze serinové proteasy rodiny S1 rozdělit na tři typy: 1) 

proteasy chymotrypsinového typu štěpící peptidový řetězec za velkými hydrofobními 

aminokyselinami (Phe, Trp, Tyr), 2) proteasy trypsinového typu preferující bazické 

aminokyseliny (Lys nebo Arg) a 3) proteasy elastasového typu upřednostňující malé 

alifatické aminokyseliny (Ala, Gly, Val) (Rawlings et al. 2014). 

 

 

Obrázek 5: Prostorová struktura lidského trypsinu IV (PDB kód: 1H4W) 

 

Proteasy ze S1 rodiny mají rozmanité funkce i struktury. Najdeme tu jednoduché 

enzymy obsahující pouze katalytickou doménu s molekulovou hmotností kolem 25 kDa, 
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jako například trávicí proteasy trypsin a chymotrypsin, ale také komplexní 

multidoménové enzymy, jako třeba plasminogen nebo faktory účastnící se koagulace krve 

(Rawlings and Salvesen 2013). 

Tato práce se zabývá proteasou SmSP2 ze S. mansoni, která patří do S1 rodiny 

serinových proteas. 

 

Obrázek 6: Nomenklatura vazebných podmíst proteas. Aminokyselinové zbytky substrátu 

jsou označeny P1, P2, P3 a P4 ve směru od štěpené vazby k N-konci substrátu a P1’, P2’, 

P3’ a P4’ ve směru od štěpené vazby k C-konci substrátu. Štěpená vazba se nachází mezi 

pozicemi P1 a P1’. Obdobným způsobem jsou označena vazebná podmísta v aktivním 

místě enzymu S1–S4 a S1’–S4’, do kterých se jednotlivé aminokyselinové zbytky substrátu 

vážou. Upraveno dle (Song et al. 2011). 

 

2.2.8 Cysteinové proteasy 

Cysteinové proteasy tvoří rozsáhlou skupinu proteolytických enzymů. Katalytický 

mechanismus je podobný jako u serinových proteas s tím rozdílem, že v aktivním místě 

figuruje jako nukleofil thiolová skupina cysteinu, který tvoří katalytickou triádu 

s histidinem a aspartátem. Aspartát ovšem není nezbytný, v celé řadě cysteinových 

proteas chybí a mluvíme tedy o katalytické dyádě. 

Cysteinové proteasy jsou početně zastoupeny ve všech živých organismech. Mezi 

významné zástupce patří například enzymy vyskytující se v některém tropickém ovoci 
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(papain v papáje, bromelain v ananasu), kaspasy účastnící se apoptózy nebo některé savčí 

lysozomální katepsiny, které jsou zodpovědné za degradaci endogenních a exogenních 

proteinů (Rawlings and Salvesen 2013).  

 

2.2.8.1 Cysteinové proteasy rodiny C1 

C1 rodina cysteinových proteas se řadí do klanu CA a je někdy také nazývána rodina 

papainu, podle modelového zástupce. Cysteinové proteasy jsou exprimovány jako 

neaktivní zymogeny, ve kterých je jejich aktivní místo blokováno aktivačním peptidem 

(propeptidem), který plní funkci intramolekulárního inhibitoru a je proteolyticky 

odstraněn při procesu autoaktivace (Wiederanders, Kaulmann, and Schilling 2003). Jsou 

to globulární proteiny (25–35 kDa) složené z dvou domén uspořádaných do tvaru 

písmene V, mezi kterými se nachází aktivní místo. Domény se označují levá a pravá 

podle orientace při standardním uspořádání. Levá doména obsahuje především α-helixy, 

zatímco pravá je tvořena β-barelem (Obr. 7). Výjimkou je katepsin C, homotetramer o 

velikosti 200 kDa (Rawlings et al. 2014; Novinec and Lenarcic 2013). Do C1 rodiny patří 

endopeptidasy i exopeptidasy a jejich substrátová specifita je řízena především S2 

podmístem, kde jsou obvykle preferovány hydrofobní aminokyseliny. Ovšem některé 

výjimky jsou schopné v S2 podmístě akceptovat i nabité aminokyseliny (například 

katepsin B zde preferuje arginin) (Turk, Turk, and Turk 2001). 

Významnou skupinou této rodiny jsou cysteinové katepsiny. V lidském genomu 

bylo identifikováno celkem 11 cysteinových katepsinů označených písmeny B, C, F, H, 

K, L, O, S, V, X a W (Jedeszko and Sloane 2004). Většina těchto katepsinů je 

lokalizována v lysozomech, kde se účastní odbourávání intracelulárních proteinů nebo 

endocytovaných extracelulárních proteinů. Proto jsou katepsiny optimálně aktivní v mírně 

kyselém pH, které je v lysozomech trvale udržováno. Kromě degradace proteinů se 

některé cysteinové katepsiny účastní také jiných procesů, jako jsou prezentace antigenů, 

přestavba extracelulární matrix, aktivace proteas (Novinec and Lenarcic 2013). Například 

katepsin K, zásadní enzym v procesu přestavby kostí, je sekretován osteoklasty do 

extracelulárního prostoru, kde se významně podílí na remodelaci kostní tkáně (Troen 

2004). Chybná regulace cysteinových katepsinů vede k různým patologiím, jako jsou 

neurodegenerativní a nádorová onemocnění, ateroskleróza, revmatoidní artritida nebo 

osteoporóza. Proto jsou tyto enzymy významnými cílovými molekulami pro terapeutický 

zásah pomocí inhibičních látek. Například inhibitory katepsinu K jsou testovány jako 
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antiosteoporotická léčiva (Lindstrom et al. 2018). Další katepsiny jsou intenzivně 

studovány jako nádorové markery a cílové molekuly protinádorové terapie (Rudzinska et 

al. 2019). 

 

 

Obrázek 7: Prostorový strukturní model papainu (PDB kód 1PPN). Červeně jsou 

vyznačeny α-helixy, žlutě β-skládané listy a zeleně oblasti bez sekundárních struktur. 

Aktivní místo je označeno šipkou (Novinec and Lenarcic 2013). 

 

Tato disertační práce se zabývá katepsinem L3 ze S. mansoni, který patří do C1 

rodiny cysteinových proteas. Cysteinové katepsiny parazitů jsou velmi rozšířené a plní 

nejrůznější funkce, jako je invaze hostitele a migrace tkáněmi, trávení hostitelských 

krevních proteinů sloužících jako zdroj živin nebo modulace imunitního systému hostitele 

(Robinson, Dalton, and Donnelly 2008; Caffrey et al. 2018). 

 

2.3 Proteolytické systémy krevniček 

Proteolytické enzymy jsou nezbytnou součástí fyziologie motolic, účastní se široké škály 

procesů, jako jsou například líhnutí vajec, penetrace do hostitele a migrace tkáněmi, 

trávení potravy nebo modulace fyziologických pochodů a imunitního systému hostitele 

(Kasny et al. 2009). Z tohoto důvodu jsou proteasy motolic intenzivně zkoumány jako 
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potenciální terapeutické cíle pro vývoj nových antiparazitárních léčiv a vakcín. U 

dospělých krevniček hrají roli především dva proteolytické systémy, které jsou zásadní 

pro parazitický způsob života. Trávicí proteolytický systém je lokalizován ve střevě a je 

zodpovědný za trávení krevních proteinů hostitele, které krevničkám slouží jako hlavní 

zdroj živin. Tegumentální proteolytický systém na povrchu parazita zahrnuje proteasy 

přítomné ve vrstvě tzv. tegumentu a případně také vylučované povrchem těla vylučované 

celým povrchem těla, které hrají roli v interakcích mezi parazitem a hostitelem (obr. 8). 

 

 

Obrázek 8: Morfologie dospělce S. mansoni. Upraveno dle (Figueiredo, Ricci, et al. 

2015). 

 

2.3.1 Trávicí proteolytický systém krevniček 

Dospělé krevničky žijí v krevním řečišti definitivního hostitele. Přestože jsou schopné 

některé živiny absorbovat povrchem těla, hlavním zdrojem energie pro ně zůstávají 

krevní proteiny hostitele (především hemoglobin), které jsou tráveny ve střevě kaskádou 

proteolytických enzymů (Skelly et al. 2014; Delcroix et al. 2006).  

Trávicí soustava krevničky začíná ústním otvorem s ústní přísavkou, pokračuje 

krátkým jícnem a dále párovým střevem, které se asi v polovině délky spojuje a vede 

celým tělem krevničky (Obr. 8). Střevo je slepé, proto všechny nestrávené zbytky potravy 

musí být vyvrhnuty zpět do krevního řečiště hostitele (tzv. regurgitace). Tímto způsobem 

se do krve dostávají také například trávicí proteasy krevniček, které zde mohou 

ovlivňovat fyziologické procesy hostitele.  

Samotné trávení začíná v jícnu krevniček rozkladem červených krvinek, ze 

kterých je uvolňován hemoglobin. Ten se dostává dále do střeva, kde začíná jeho 

degradace na peptidové fragmenty a dále na dipeptidy a aminokyseliny, které jsou 
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vstřebávány buňkami gastrodermis. Trávicí enzymy krevniček jsou poměrně dobře 

prostudovány, jedná se především o cysteinové proteasy: katepsin B1 (SmCB1), 

katepsiny L1 až L3 (SmCL1–3), katepsin C (SmCC) a asparaginylendopeptidasa (SmAE, 

někdy také zvaná legumain). Dále byla identifikována aspartátová proteasa katepsin D 

(SmCD) a leucylaminopeptidasa (SmLAP) patřící mezi metaloproteasy (Figueiredo, 

Ricci, et al. 2015).  

V první fázi štěpení hemoglobinu se nejvíce uplatňují endopeptidasy SmCD, v menší 

míře pak také SmCB1 a SmCL, které dále pokračují v degradaci fragmentů hemoglobinu 

na menší peptidy. V závěrečné fázi jsou peptidy štěpeny na jednotlivé aminokyseliny a 

dipeptidy pomocí exopeptidas SmCC a SmLAP. Této fáze se účastní i SmCB1, který 

vykazuje endo- i exopeptidasovou aktivitu (Delcroix et al. 2006; Jilkova et al. 2011). 

Trávení sérového albuminu probíhá obdobně s drobnými rozdíly. V počáteční fázi je 

hlavním enzymem SmCB1, zatímco SmCD a SmCL se účastní v menší míře. Na rozdíl 

od štěpení hemoglobinu se SmCD účastní také degradace fragmentů albuminu na menší 

peptidy (spolu s SmCL a SmCB1). Tyto peptidy jsou nakonec štěpeny exopeptidasami 

stejně jako u hemoglobinu (Delcroix et al. 2006). Zvláštní roli zastává SmAE, která se 

pravděpodobně účastní počáteční fáze štěpení hemoglobinu a albuminu, ale navíc 

aktivuje zymogeny SmCB1 a SmCD (Dalton and Brindley 1996; Jilkova et al. 2014). 

Schéma trávení hemoglobinu a albuminu schistosomálními enzymy je znázorněno na 

Obr. 9. 

Trávicí enzymy krevniček jsou velmi slibnými cíli pro vývoj nových léčiv, 

v tomto ohledu je nejvíce studovaný SmCB1. Potlačení exprese SmCB1 pomocí RNAi 

vedlo u dospělých krevniček k zpomalení jejich růstu a potlačilo jejich schopnost štěpit 

krevní proteiny hostitele (Correnti, Brindley, and Pearce 2005; Delcroix et al. 2006). Dále 

byl testován vliv vinylsulfonového inhibitoru K11777, původně navrženého proti cruzainu – 

cysteinové protease parazita Trypanozoma cruzi způsobujícího Chagasovu chorobu (Doyle et 

al. 2007). K11777 byl testován na myším modelu schistosomózy a ukázalo se, že jeho 

podávání nakaženým myším vede k výraznému snížení počtu parazitů a eliminaci produkce 

jejich vajíček. Bylo zjištěno, že K11777 cílí právě na SmCB1 (Abdulla et al. 2007). Od 

struktury K11777 byla odvozena sada nových inhibitorů, které byly testovány jako inhibitory 

rekombinantního SmCB1 in vitro a dále na živých schistosomulách v mediu, kde prokázaly 

silné antischistosomální účinky (Jilkova et al. 2011; Jilkova et al. 2020).  
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Obrázek 9: Dvě paralelní kaskády trávení hlavních krevních proteinů hostitele ve střevě 

S. mansoni. Model A znázorňuje degradaci hemoglobinu, model B degradaci sérového 

albuminu. Oba proteiny jsou nejprve štěpeny na velké fragmenty, které jsou dále 

zpracovány na menší peptidy, a nakonec na absorbovatelné dipeptidy a aminokyseliny. 

AE označuje asparaginylendopeptidasu, která se účastní aktivace dalších enzymů. 

Upraveno dle (Delcroix et al. 2006). 

 

2.3.1.1 Katepsiny L u S. mansoni 

U S. mansoni byly identifikovány celkem tři izoenzymy katepsinu L značené SmCL1, 

SmCL2 a SmCL3. První identifikovaný byl katepsin SmCL1, který se také někdy nazývá 

katepsin F (SmCF), protože jeho katalytická doména sdílí větší homologii s katepsiny F 

(54 % identita s lidským katepsinem F (Nagler, Sulea, and Menard 1999) a 61 % 

s katepsinem F motolice plicní Paragonimus westermani (Park et al. 2001)). Homologie 

SmCL1 s lidským katepsinem L dosahuje pouze 47 % (Caffrey et al. 2004). Na rozdíl od 

katepsinů F ale SmCL1 neobsahuje v propeptidu tzv. cystatinový motiv (odvozený od 

cystatinů, proteinových inhibitorů cysteinových proteas). Funkce motivu u katepsinu F 

není známa a jeho absence u SmCL1 může naznačovat odlišnou biologickou funkci 

tohoto enzymu (Caffrey et al. 2004). SmCL1 byl pomocí protilátek lokalizován 

v gastrodermis dospělých krevniček, kde se zřejmě účastní trávení potravy (Brady et al. 

1999; Bogitsh et al. 2001). Zároveň byl ale také nalezen v tegumentu dospělých 
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krevniček, takže je pravděpodobné, že má ještě nějakou další funkci. Předpokládá se, že 

by se mohl účastnit štěpení hostitelských immunoglobulinů, a tím přispívat k obraně 

parazita před hostitelským imunitním systémem (Brady et al. 1999; Bogitsh et al. 2001). 

SmCL2 byl nejprve lokalizován v reprodukčním systému samic a v 

gynekoforickém kanálu samců (Michel et al. 1995), tento výsledek se ovšem nepodařilo 

potvrdit a místo toho byl SmCL2 později nalezen v gastrodermální tkáni, kde patrně také 

přispívá k trávicímu procesu (Bogitsh et al. 2001). SmCL1 i SmCL2 byly rekombinantně 

exprimovány v S. cerevisiae (Bogitsh et al. 2001; Brady, Brindley, et al. 2000) a bylo 

zjištěno, že se liší jejich pH profily a substrátové specifity. Tyto rozdíly je možné 

vysvětlit pomocí 3D modelů obou enzymů, které odhalují několik rozdílů v aktivním 

místě (Brady, Brinkworth, et al. 2000).  

SmCL3 byl poprvé popsán v roce 2009 (Dvorak et al. 2009). Propeptid SmCL3 

obsahuje neobvyklou, asi 35 aminokyselin dlouhou extenzi, jejíž funkce není známa, a 

která je unikátní pro tento enzym a jeho ortology u dalších druhů rodu Schistosoma. 

SmCL1 a SmCL2 tuto extenzi neobsahují (Dvorak et al. 2009). Analýza pomocí qPCR 

ukázala, že SmCL3 je exprimován především ve vývojových stadiích infikujících 

definitivního hostitele – schistosomulách a dospělcích. U vajíček, sporocyst a cerkarií 

byla nalezena velice nízká míra exprese. Pomocí protilátek byl SmCL3 lokalizován 

v gastrodermis dospělých červů obou pohlaví, slabý signál byl pozorován také u samic ve 

viteláriích (Dvorak et al. 2009). Bylo prokázáno, že SmCL3 je schopen efektivně 

hydrolyzovat hemoglobin a částečně také albumin (Dvorak et al. 2009). Tato data 

naznačují, že SmCL3 je součástí sítě trávicích proteas krevniček. 

 

2.3.2 Tegument a tegumentální proteolytický systém krevniček 

Tegument je termín označující povrch těla helmintů z kmene ploštěnců (Platyhelminthes) 

kam patří i krevničky. Jedná se o několik µm silnou syncytiální vrstvu buněk, které 

nemají rozlišitelné mezibuněčné rozhraní. Tato vrstva je bezjaderná, jádra buněk jsou 

umístěna v těle parazita (pod bazální laminou a vrstvou svaloviny), s tegumentálním 

syncytiem jsou spojena tenkými cytoplazmatickými spoji (Obr. 10). Na vnějším povrchu 

tegumentu je přítomen glykokalyx, povrch bývá zvětšen výběžky v podobě 

mikrotuberkulů a mikroklků (Volf and Horák 2007). 

Tegument pokrývá celé tělo parazita a chrání ho tak před vlivy vnějšího prostředí, 

především před imunitním systémem hostitele. Není to však jeho jediná funkce, tegument 
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je také velmi metabolicky aktivní. Paraziti jsou schopni absorbovat celým povrchem těla 

některé živiny z prostředí hostitele. Byly například popsány glukosové transportéry 

lokalizované ve vnější tegumentální membráně, které slouží k asimilaci hostitelské 

glukosy (Skelly et al. 1994). Krevničky jsou schopné tegumentem absorbovat i některé 

aminokyseliny (Asch and Read 1975). Tegument hraje zásadní roli i v osmoregulaci, 

k tomu slouží akvaporiny – integrální membránové proteiny umožňující řízený transport 

vody. Akvaporiny se také mohou účastnit transportu antischistosomálních léčiv do těla 

parazita (Faghiri and Skelly 2009). Schéma schistosomálního tegumentu je znázorněno na 

Obr. 10. 

 

Obrázek 10: Tegument dospělé krevničky. BM: Bazální lamina; DB: Diskoidní tělísko; 

ER: Endoplasmatické retikulum; G: Golgiho aparát; Mc: Membránokalyx; MLV: 

Multilamelární vezikuly; Mt: Mikrotubuly; N: Jádro; P: Mikroklky; Pm: Plazmatická 

membrána; S: Trn; SV: transportní vezikuly; V: Vakuola. Upraveno dle (Braschi, Borges, 

and Wilson 2006). 

 

Proteomické analýzy tegumentu identifikovaly množství tegumentálních proteinů, které 

by mohly být vhodnými terapeutickými cíli pro vývoj nových léčiv a vakcín (Loukas, 

Tran, and Pearson 2007). Mimo jiné bylo nalezeno i několik proteas exprimovaných 

v tegumentu. Jedná se především o cysteinové proteasy katepsin B2, L1 a kalpainy 1 a 2. 

Katepsin L1 je rovněž součástí trávicího systému krevniček a je podrobněji popsán v 

kapitole 2.3.1.1 

Katepsin B2 (SmCB2) se podobá svými vlastnostmi trávicímu izoenzymu 

SmCB1, byl ovšem u dospělých červů lokalizován pouze v tegumentu a parenchymu. 
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Vzhledem k nízkému pH optimu SmCB2 se předpokládá, že tento enzym v lysozomech 

zpracovává proteiny určené k degradaci. Je zajímavé, že SmCB2 je hojně sekretován 

cerkariemi S. japonicum a má schopnost štěpit složky pojivové tkáně a kůže. Předpokládá 

se, že cerkarie S. japonicum využívají pro invazi do definitivního hostitele katepsin B2 

místo cerkariové elastasy, kterou používají jiné druhy krevniček (Dvorak et al. 2008; Zhu 

et al. 2020).  

Kalpainy 1 a 2 (SmCalp1 a SmCalp2) jsou si podobné doménovou organizací, 

ovšem na aminokyselinové úrovni sdílejí pouze 31 % homologii. Oba jsou relativně silně 

exprimovány v tegumentu intravaskulárních stádií krevniček. Není jisté, zda jsou 

sekretovány do prostředí hostitele, zatím nebyly identifikovány v E/S produktech 

krevniček, ale byla změřena aktivita kalpainů v mediu, ve kterém byli inkubováni dospělí 

červi. SmCalp1 a 2 jsou schopné štěpit fibronektin a proto se předpokládá, že by mohly 

sloužit krevničkám k rozpouštění krevních sraženin (Wang, Da'dara, and Skelly 2017). 

Kalpainy jsou považovány za slibné cíle pro vývoj nových vakcín proti schistosomóze 

(Chaimon et al. 2019). 

 

2.3.3 Serinové proteasy u S. mansoni 

Většina výzkumu zabývajícího se proteolytickými enzymy krevniček je zaměřena na 

trávicí cysteinové proteasy. Podstatně méně prozkoumanou skupinou jsou serinové 

proteasy krevniček. Výjimku tvoří cerkariová elastasa (SmCE) sloužící cerkariím 

k penetraci do definitivního hostitele, která byla podrobně studována (Dvorak et al. 2008; 

Ingram et al. 2012). Kromě toho byla charakterizována prolyloligopeptidasa z rodiny S9 

(Fajtova et al. 2015) a částečně také proteasa z rodiny S1 nazvána SmSP1 (Schistosoma 

mansoni serine protease 1) (Cocude et al. 1999). V roce 2014 byly identifikovány další 4 

geny pro serinové proteasy z rodiny S1 a byly nazvány odpovídajícím způsobem SmSP2 

až SmSP5 (Horn et al. 2014).  

 

2.3.3.1 Serinové proteasy rodiny S1 u S. mansoni 

Cerkariová elastasa (SmCE) 

SmCE je klíčový enzym pro larvální stadium krevniček – cerkarie. Je lokalizována 

v acetabulárních žlázách cerkarií, odkud je uvolňována během invaze definitivního 

hostitele, kde zprostředkovává degradaci epidermálních proteinů. Navzdory svému názvu 
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má SmCE aktivitu chymotrypsinového typu – štěpí peptidový řetězec za velkými 

hydrofobními aminokyselinami. Za svůj název vděčí schopnosti degradovat elastin. 

Kromě toho dokáže také štěpit další proteiny pojivové tkáně, jako jsou kolagen, 

fibronectin a laminin (McKerrow et al. 1985) nebo některé imunoglobuliny (Aslam et al. 

2008). 

V genomu S. mansoni bylo nalezeno celkem 8 isoforem SmCE, ovšem za většinu 

aktivity jsou zodpovědné pouze dvě z nich (Salter et al. 2002). Například isoforma 

SmCE1c byla nalezena pouze jako pseudogen (nedochází k její transkripci do RNA), pro 

isoformu SmCE2b byla nalezena pouze mRNA, ale protein identifikován nebyl (Ingram 

et al. 2012).  

Exprese SmCE probíhá v pre – i postacetabulárních žlázách pouze ve stádiu 

sporocysty, kde se cerkarie vyvíjí. V preacetabulárních žlázách se SmCE nachází ve 

vezikulech obsahujících velké množství vápníku, zatímco postacetabulární žlázy obsahují 

SmCE společně s mukopolysacharidy (Salter et al. 2002). 

 

S. mansoni serinové proteasy 1 až 5 (SmSP1–5) 

První z těchto proteas byla identifikována v roce 1997 a nazvána SmSP1 (Cocude et al. 

1997). Tato proteasa sdílí určitou homologickou podobnost s lidským plazmatickým 

kalikreinem. SmSP1 je lokalizována v tegumentu krevniček odkud je sekretována do 

okolního prostředí, což naznačuje její roli v interakcích mezi parazitem a hostitelem. 

Ostatní proteasy skupiny SmSP byly identifikovány nedávno (Horn et al. 2014) a jejich 

výzkum je součástí této disertační práce. 

Fylogenetická analýza ukázala, že proteasy SmSP se svými ortology z jiných 

motolic spojují do 5 různých skupin, které netvoří monofyletickou skupinu. SmSP1 a 

SmSP3 spadají do velmi blízkých, ale přesto nezávislých vývojových větví, které se 

spojují se skupinou serinových proteas obratlovců zahrnující regulační a epiteliální 

proteasy trypsinového typu jako plasminogeny, plasmové kalikreiny, tryptasy nebo 

matriptasy. SmSP2 a SmSP4 také spadají do oddělených, ale velmi blízkých větví, které 

zahrnují serinové proteasy tasemnic nebo hmyzí proteasy typu plasminogenu. SmSP5 a 

její ortology se nacházejí ve vývojové větvi spolu s cerkariovými elastasami motolic. 

Celá tato skupina je příbuzná s hmyzími proteasami typu chymotrypsinu (Horn et al. 

2014). Fylogenetický strom je znázorněn na Obr. 11. 
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Obrázek 11: Fylogenetický strom znázorňující příbuznost SmSP se 101 vybranými 

proteasami rodiny S1. Detailní popis je uveden v textu. Převzato z (Horn et al. 2014). 

 

Podle aminokyselinových zbytků v S1 místě se dá přepokládat, že z pohledu 

substrátové specifity patří SmSP1 až 4 mezi proteasy trypsinového typu, zatímco SmSP5 
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mezi proteasy chymotrypsinového typu, což je v souladu s fylogenetickou příbuzností 

s cerkariovými elastasami ostatních motolic (Horn et al. 2014). 

Pomocí qPCR byla stanovena míra exprese jednotlivých proteas SmSP v různých 

vývojových stádiích S. mansoni (Obr. 12). Míra exprese byla vyjádřena relativně k 

expresi genu pro cytochrom C oxidasu I ze S. mansoni (SmCOX I). SmSP1 je nejvíce 

exprimována ve vejcích (2,5 %), v ostatních stádiích je exprese nízká (pod 0,15 %). 

SmSP2 je nejvíce exprimovaná SmSP, její míra exprese v dospělcích a schistosomulách 

(70 % a 160 %) ji v těchto vývojových stádiích řadí mezi nejvíce exprimované proteasy; 

výrazná exprese byla nalezena také ve vejcích (10 %). SmSP3 se expresním profilem 

podobá SmSP1, s drobnými rozdíly u cerkarií a schistosomul. SmSP4 je exprimována ve 

vejcích (10 %), exprese v cerkariích, schistosomulách a dospělcích je kolem 1 %. Exprese 

SmSP5 je významná pouze ve vejcích (2 %) (Horn et al. 2014).  

 

 

Obrázek 12: Relativní exprese jednotlivých proteas typu SmSP v různých vývojových 

stádiích S. mansoni stanovaná pomocí qPCR. mRNA exprese je vyjádřena v procentech 

vůči konstitutivně exprimovanému genu cytochrom c oxidasy I (log2 měřítko). Převzato z 

(Horn et al. 2014).  



36 
 

3 Cíle práce 

 

Disertační práce se zabývá proteolytickými enzymy z krevničky střevní (Schistosoma 

mansoni), původce závažného parazitárního onemocnění schistosomózy. Proteasy hrají 

zásadní roli u všech vývojových stadií krevniček a představují tak potenciální místo pro 

terapeutický zásah při léčbě schistosomózy. 

 

První část disertační práce se zabývá proteasami sekretovanými krevničkou a zaměřuje se 

na nově objevenou serinovou proteasu SmSP2 a její roli v hostitelsko-parazitárních 

interakcích. Dílčí cíle jsou následující: 

 

1.  Příprava exkrečně-sekrečních produktů jednotlivých vývojových stadií krevničky 

a analýza jejich proteolytických aktivit. 

2.  Příprava rekombinantní formy SmSP2 heterologní expresí. 

3. Analýza funkčních biochemických vlastností SmSP2 a potenciální úlohy 

v molekulárních interakcích mezi parazitem a hostitelem. 

 

 

Druhá část disertační práce se zabývá trávicí cysteinovou proteasou krevničky – 

katepsinem SmCL3 a jeho zhodnocením jako potenciálního molekulárního cíle pro vývoj 

nových chemoterapeutik. Dílčí cíle jsou následující: 

 

1. Příprava rekombinantní formy SmCL3 heterologní expresí. 

2. Analýza substrátové a inhibiční specifity SmCL3. 

3. Testování supresivní účinnosti inhibitorů SmCL3 ex vivo na živých 

schistosomulách. 
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4 Materiál a metody 

Tato kapitola podává obecný přehled o základní metodice, vybavení a použitém 

materiálu. Detailní informace jsou uvedeny v přiložených publikacích. 

 

4.1 Materiál a laboratorní vybavení 

Většina dat této disertační práce byla získána s využitím vybavení a přístrojů v 

laboratořích Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Část dat byla 

získána během dvou krátkodobých stáží na University of California, San Diego, USA 

(UCSD; Dr. Conor Caffrey a Dr. Anthony O’Donoghue). Jednalo se především o 

biologické experimenty se schistosomulami a dospělci S. mansoni a testování 

kombinatoriálních substrátových knihoven. 

Vývojová stádia S. mansoni poskytla 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK; 

Dr. Marta Chanová) a UCSD.  

Inhibitory poskytli: Dr. C. Caffrey, UCSD (USA), Dr. M. Bogyo, Stanford 

University (USA), Dr. M. Gűtschow, Universität Bonn (Německo), Dr. W. Gerwick, 

Scripps Institution of Oceanography (USA)  

Kombinatoriální substrátové knihovny poskytl Anthony O’Donoghue, UCSD 

(USA)  

Králičí polyklonální protilátky proti SmSP2 byly připraveny firmou Moravian 

Biotechnology (ČR). 

 

4.2 Metody 

4.2.1 Příprava rekombinantních proteas SmSP2 a SmCL3 

Kompletní gen pro SmSP2 bez signální sekvence byl optimalizován pro expresi 

v kvasinkách Pichia pastoris a vyroben firmou GenScript. Úsek obsahující gen pro 

proteasovou doménu SmSP2 s krátkou N-terminální extenzí byl připraven metodou PCR 

s použitím přímého 

(5´-AAGAGAGGCTGAAGCTGCAAACTTGACAAACACCTGTGGTATCAG-3´) a 

reverzního (5´-GGCCACGTGAATTCCTTAGTGATGGTGATGGTGATGAGGACC-

3’) primeru. Oba primery obsahovaly 15 nukleotidů dlouhou extenzi (podtrženě) 

komplementární ke koncům plazmidu pPICZαB linearizovaného restrikční 
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endonukleasou PstI. Tyto extenze byly použity pro klonování inzertu do plazmidu pomocí 

soupravy In-Fusion Cloning Kit (Clontech). Sekvence konstruktu byla ověřena DNA 

sekvenováním, poté byl plazmid linearizován restrikční endonukleasou SacI a 

transformován elektroporací do kompetentních buněk P. pastoris X-33 (ThermoFisher). 

Selekce pozitivních klonů byla provedena na miskách s YPD agarem (kvasničný extrakt 

10 g/l, pepton 20 g/l, glukosa 20 g/l, agar 15 g/l) obsahujícím antibiotikum Zeocin o 

koncentraci 100 µg/ml. 

Plazmid pPICZαB obsahující úsek genu kódující zymogen SmCL3 poskytl Dr. Jan 

Dvořák z České zemědělské univerzity (ČZU). Plazmid byl linearizován restrikční 

endonukleasou AflII a poté transformován elektroporací do buněk P. pastoris X-33 

stejným způsobem jako v případě SmSP2. 

Exprese obou rekombinantních proteas byla proveden podle návodu výrobce 

(EasySelect™ Pichia Expression Kit, ThermoFisher). Pro výběr nejlepšího expresního 

klonu bylo testováno 20 kolonií. Kvasinky byly kultivovány v YPD mediu (kvasničný 

extrakt 10 g/l, pepton 20 g/l, glukosa 20 g/l) přes noc do dosažení OD600 2–6 (dosažení 

log-fáze růstu). Poté byly buňky centrifugovány (1500 g, 5 min) a resuspendovány 

v indukčním mediu BMM (100 mM fosfátový pufr, pH 6,0, 1,34 % YNB, 4x10-5 % 

biotin, 1 % methanol). Indukovaná exprese probíhala po dobu 3 dnů, metanol byl 

přidáván každý den do finální koncentrace 1 %. Poté byly buňky centrifugovány a 

medium bylo analyzováno pomocí Western blotu a kinetického měření proteolytické 

aktivity na přítomnost rekombinantních proteas (viz kap. 4.2.2). Byly vybrány nejlepší 

klony, které byly použity k velkoobjemové produkci SmSP2 a SmCL3. 

Medium bylo zfiltrováno, lyofilizováno a rozpuštěno v 20 mM MES, pH 6,0 (na 

10 % původního objemu). Poté bylo odsoleno pomocí gelové chromatografie na koloně 

Sephadex G-25 (500 ml) s použitím stejného pufru.  

SmSP2 byla purifikována pomocí afinitní chromatografie na koloně HiTrap 

Benzamidine FF (GE Healthcare Life Sciences), která byla ekvilibrována v 50 mM 

Tris-HCl, 500 mM NaCl, pH 8,0. Eluce byla provedena pufrem 50 mM glycin, pH 3,0. V 

eluovaných frakcích bylo okamžitě upraveno pH na hodnotu 6,0 pomocí pufru 1 M Tris-

HCl, pH 8,0. V jednotlivých frakcích byla měřena proteolytická aktivita, frakce 

obsahující SmSP2 byly zahuštěny pomocí koncentrátoru Amicon (MWCO 10 kDa) a 

skladovány při -80 °C. 

SmCL3 byl purifikován dvoukrokově. Nejprve pomocí Ni2+ afinitní 

chromatografie na koloně HiTrap IMAC FF 5 ml (GE Healthcare Life Sciences) v pufru 
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50 mM fosfát sodný, 150 mM NaCl, pH 8,0. Eluce byla provedena stejným pufrem 

obsahujícím 500 mM imidazol. Eluovaný SmCL3 byl zakoncentrován a převeden do 

pufru 20 mM Tris-HCl, pH 7,5 na koncentrátoru Amicon Ultracel-10K (Millipore). 

Následovala ionexová chromatografie na koloně MonoQ 5/50 GL (GE Healthcare Life 

Sciences) v pufru 20 mM Tris-HCl, pH 7,5. Eluce byla provedena lineárním gradientem 2 

M NaCl po dobu 100 min. Frakce obsahující eluovaný SmCL3 byly spojeny, převedeny 

do pufru 20 mM MES, 150 mM NaCl, pH 6,0, zakoncentrovány na koncentrátoru 

Amicon Ultracel-10K (Millipore) a skladovány při -80 °C. 

Pro kompletní autoaktivaci byl SmCL3 inkubován 2 h při pokojové teplotě v pufru 

20 mM MES, 150 mM NaCl, pH 6,0. 

 

4.2.2 Kinetické měření proteolytické aktivity proteas SmSP2 a SmCL3 

Aktivita SmSP2 byla měřena pomocí peptidových fluorogenních substrátů obsahujících 

7-amino-4-methylkumarin (AMC). Použité substráty jsou uvedeny na Obr. 18 A v kap 

5.2.5. Měření byla provedena v 96 jamkových destičkách, objem reakce byl 100 µl. 

Rekombinantní SmSP2 (10 ng) byla inkubována 10 min při 37 °C v 80 µl pufru 100 mM 

Tris-HCl, pH 8,0. Reakce byla iniciována přidáním 20 µl substrátu ve stejném pufru. 

Finální koncentrace substrátu v reakci byla 50 µM. Proteolytická aktivita byla měřena 

kontinuálně na fluorescenční čtečce Infinite M1000 (Tecan) při excitační a emisní vlnové 

délce 360 a 465 nm.  

Aktivita rekombinantního SmCL3 byla měřena stejným způsobem se substrátem 

Z-Phe-Arg-AMC v pufru 100 mM citrát-fosfát, 2 mM DTT, pH 5,5. Množství SmCL3 

v jedné reakci byl 1 ng. 

Měření inhibice aktivity obou proteas bylo provedeno v obdobném uspořádání 

s použitím fluorogenních substrátů Pro-Phe-Arg-AMC pro SmSP2 a Z-Phe-Arg-AMC 

pro SmCL3. Proteasy byly inkubovány s jednotlivými inhibitory (finální koncentrace 

inhibitorů jsou uvedeny v Tab. 1 (kap. 5.2.6)) 10 min při 37 °C a reakce iniciována 

přidáním substrátu.  

Určení pH profilu aktivity rekombinantní SmSP2 bylo provedeno v analogickém 

aktivitním testu s použitím flurogenního substrátu Pro-Phe-Arg-AMC v pufru 100 mM 

citrát-fosfát, pH 3,0–7,5 nebo 100 mM glycin, pH 8,0–11,0. Pro srovnání byl určen pH 

profil aktivity serinových proteas v extraktu dospělých krevniček (příprava extraktu kap. 

4.2.6) ve stejném uspořádání v přítomnosti a absenci 1 mM inhibitoru serinových proteas 
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AEBSF. Proteolytická aktivita serinových proteas byla vyjádřena jako podíl celkové 

aktivity sensitivní k 1 mM inhibitoru AEBSF.  

Pro měření pH stability byla SmSP2 inkubována v pufru 100 mM citrát-fosfát, pH 

3,0–7,5 nebo 100 mM glycin, pH 8,0–11,0. Po inkubaci 1, 4, a 20 h byly odebrány 

alikvoty obsahující 10 ng SmSP2 a použity pro měření aktivity SmSP2 v testu 

se substrátem Pro-Phe-Arg-AMC, jak bylo popsáno výše. 

Všechna výše popsaná kinetická měření byla provedena v triplikátech.  

 

4.2.3 Měření proteolytických aktivit v E/S produktech jednotlivých vývojových 

stádií S. mansoni 

Proteolytická aktivita E/S produktů byla měřena pomocí peptidových FRET (Förster 

resonance energy transfer) substrátů. FRET substráty obsahují ve své molekule 

donorovou skupinu fluoroforu a skupinu akceptoru s absorpčním spektrem překrývajícím 

emisní spektrum donoru. Fluorescence donoru je tedy pohlcována akceptorem. Při 

rozštěpení peptidové vazby a prostorovém oddělení donoru a akceptoru k pohlcení 

nedochází a generovanou fluorescenci je možné měřit. Struktura použitých substrátů je 

založena na 7- až 8-merních peptidech, které mají na C-konci 2,4-dinitrofenyl-L-lysin, 

sloužící jako akceptor a na N-konci 7-methoxykumarin-4-octovou kyselinu nebo 7-

methoxykumarin-4-yl-acetyl-L-lysin sloužící jako donor. Tyto substráty byly navrženy 

pro měření aktivit aspartátových, glutamátových, cysteinových a serinových proteas 

z různých biologických vzorků (O'Donoghue et al. 2008; O'Brien et al. 2008; Small et al. 

2013). Sekvence jednotlivých substrátů jsou uvedeny na Obr. 14, kap. Chyba! Nenalezen z

droj odkazů.. 

Měření probíhalo v 96 jamkových destičkách v pufru PBS, 2mM DTT, 

0,01 % Triton X-100, objem reakce byl 100 µl. Koncentrace jednotlivých substrátů byla 

30 µM, výsledná koncentrace proteinů v reakci byla u analýzy E/S produktů schistosomul 

1,95 µg/ml, dospělců 18,7 µg/ml a vajec 3,3 µg/ml. Inhibiční měření bylo provedeno ve 

stejném uspořádání, E/S produkty byly inkubovány se 100 µM E-64, 500 µM AEBSF 

nebo 1 mM 1,10-fenanthrolinem. Kontrolní vzorek bez inhibitorů obsahoval 1,5 % 

DMSO. Všechna měření byla provedena v triplikátech. 
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4.2.4 Identifikace substrátové specifity proteas SmSP2 a SmCL3 pomocí metody 

MSP-MS 

Multiplexové profilování substrátů pomocí hmotnostní spektrometrie (Multiplex 

Substrate Profiling by Mass Spectrometry, MSP-MS) je metoda založená na knihovně 

228 unikátních tetradekamerních peptidů, pomocí které je možno mapovat preference 

proteas při štěpení substrátů v pozicích P1–P4 a P1’–P4’ (O'Donoghue et al. 2012). 

SmSP2 (17 nM), lidský plasmový kalikrein (17 nM) a hovězí trypsin (17 nM) byly 

inkubovány se směsí 228 peptidů (každý 0,5 µM) v 80 µl pufru 10 mM Tris-HCl, pH 8,0; 

SmCL3 (4 nM) a lidský katepsin L (56 nM) byly inkubovány v pufru 10 mM citrát-fosfát, 

2 mM DTT, pH 6,0. V časových intervalech 15, 60 a 240 min byly odebírány 20 µl 

alikvoty, ve kterých byla reakce zastavena přidáním 80 µl 6 M guanidinu. V kontrolní 

reakci byly enzymy před inkubací s peptidy denaturované pomocí 6 M guanidinu. Vzorky 

byly následně odsoleny pomocí ZipTip špiček (Merck) a analyzovány pomocí LC-

MS/MS (detaily viz (Jilkova et al. 2014; Fajtova et al. 2015). Všechna měření byla 

provedena v triplikátech. Použité koncentrace enzymů byly nastaveny tak, aby 

v kinetickém testu s fluorescenčním substrátem Z-Phe-Arg-AMC bylo dosaženo stejné 

aktivity. 

 

4.2.5 Štěpení proteinových a peptidových substrátu proteasou SmSP2 

Rekombinantní SmSP2 (300 ng) byla inkubována s 1–20 µg následujících lidských 

proteinů: plasminogen (hPLG, R&D Systems), vysokomolekulární kininogen (HMWK, 

Merck), tkáňový aktivátor plasminogenu (tPA), sérový albumin (HSA), hemoglobin, 

kolagen typu 1, fibronektin a imunoglobulin G (všechny Sigma-Aldrich). Reakce 

probíhala v 25 µl pufru 100 mM Tris-HCl, pH 8,0 při 37 °C, po dobu 1–48 h. Reakce 

byla zastavena přidáním inhibitoru serinových proteas AEBSF (výsledná koncentrace 1 

mM) a 20 µl reakční směsi bylo analyzováno pomocí SDS-PAGE. V kontrolní reakcích 

byly proteiny inkubovány bez přítomnosti SmSP2 a analyzovány za stejných podmínek. 

Štěpné produkty HMWK byly identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie (LC-

MS/MS (detaily viz (Jilkova et al. 2014; Fajtova et al. 2015)). Pro analýzu aktivace hPLG 

a tPA byly v časových intervalech odebírány alikvoty reakční směsi obsahující 100 ng 

hPLG nebo tPA, jejichž aktivita byla měřena pomocí kinetického testu s fluorogenními 
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substráty Boc-Val-Leu-Lys-AMC pro hPLG a Z-Gly-Gly-Arg-AMC pro tPA v pufru 100 

mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, pH 7,5 na čtečce Tecan Infinity M1000 (kap. 4.2.2). 

Štěpení peptidových hormonů probíhalo obdobným způsobem. Rekombinantní 

SmSP2 (200 ng) byla inkubována 1–16 h s 25 nM vasopresinem, bradykinem, lysyl-

bradykininem (všechny Sigma-Aldrich) nebo prodlouženým bradykininem 

(Ac-SLMKRPPGFSPFRSSR-amid, syntetizován Fmoc peptidovou syntézou na pevné 

fázi na syntetizátoru ABI 433A peptide synthesizer (Applied Biosystems)) v 50 µl pufru 

100 mM Tris-HCl, pH 8,0. Reakce byla zastavena přidáním TFA ve finální koncentraci 1 

%. Výsledné štěpné produkty byly rozděleny pomocí HPLC na koloně Luna C18 (25 x 

0,46 cm, Phenomenex) s TFA/acetonitrilovým systémem a následně analyzovány pomocí 

hmotnostní spektrometrie (MS/MS, detaily viz (Jilkova et al. 2014; Fajtova et al. 2015)). 

 

4.2.6 Kultivace vývojových stádií S. mansoni a sběr jejich E/S produktů 

Životní cyklus S. mansoni byl udržován Dr. Martou Chanovou na spolupracujícím 

pracovišti na 1. LF UK. Cerkárie jsou uvolňovány z infikovaných šneků Biomphalaria 

glabrata po stimulaci světlem. ICR outbrední myši byly infikovány ponořením nohou a 

ocasů na 45 min do 50 ml vody obsahující cca 500 cerkárií. 6 týdnů po infekci byly myši 

zabity intraperitoneální aplikací ketaminu (5 % Narkamon – 1,2 ml/kg) a xylazinu (2 % 

Rometar – 0,6 ml/kg). 

Dospělci: Dospělé krevničky byly vypláchnuty z portální žíly transkardiální 

perfuzí s použitím RPMI 1640 media (Gibco). Poté byly krevničky 3x opláchnuty 

v mediu M-199 (Gibco) obsahujícím 5 % FBS, penicilin/streptomycin mix (100 U/ml 

penicilin, 100 µg/ml streptomycin, P/S) a fungizone (2,5 µg/ml amphotericin B, 2,05 

µg/ml deoxycholát sodný) a inkubovány v tomto mediu 1 h při 37 °C a 5 % CO2. 

Následně byly krevničky opláchnuty 10x stejným mediem bez fungizonu, ve kterém byly 

také kultivovány při navazujících experimentech. Takto připravené dospělé krevničky 

byly použity pro sběr E/S produktů. krevničky byly 10x promyty mediem M-199 s P/S a 

inkubovány ve stejném mediu 16 h při 37 °C a 5 % CO2. Medium obsahující E/S 

produkty bylo zfiltrováno, zahuštěno a převedeno do PBS na koncentrátoru Amicon 

(MWCO 3 kDa). Získané E/S produkty byly skladovány při -80 °C. Extrakt z dospělých 

krevniček byl připraven jejich homogenizací v pufru 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, 

obsahujícím 1 % CHAPS, 1 mM EDTA, 1 μM pepstatin a 1 μM E-64. Extrakt byl 

centrifugován (16 000 g, 4 °C, 10 min) a filtrován přes 0,22 µm filtr.  
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Vejce: Játra šesti nakažených myší obsahující vejce krevniček byla zpracována 

nožovým mixérem v 1 l 2x koncentrovaného PBS, poté byl přidán vepřový trypsin do 

finální koncentrace 0,7 %. Směs byla inkubována 2 h při 37 °C a 120 RPM. Poté byl 

homogenát postupně nalit na 4 různá síta s otvory 425 µm, 180 µm, 125 µm a 45 µm. Síta 

byla propláchnuta 2x PBS a vejce zachycená na posledním sítu byla sebrána Pasteurovou 

pipetou. Vejce byla nejprve promyta 10x mediem M-199 s P/S, poté 1 h inkubována v 37 

°C a 5 % CO2 v mediu M-199 s P/S, fungizonem a 10 % FBS. Vejce byla 10x promyta 

mediem M-199 s P/S a 5 % FBS a inkubována ve stejném mediu přes noc při 37 °C a 5 % 

CO2. FBS v mediu inhibuje trypsin použitý při izolaci a serinové proteasy z hostitelských 

tkání. Následně byla vejce 10x promyta mediem M-199 s P/S a inkubována 16 h ve 

stejném mediu při 37 °C a 5 % CO2. Medium obsahující E/S produkty bylo zfiltrováno, 

zahuštěno na koncentrátoru a převedeno do PBS na koncentrátoru Amicon (MWCO 3 

kDa). Získané E/S produkty byly skladovány při -80 °C. 

Schistosomuly: Čerstvě transformované schistosomuly (NTS, newly transformed 

schistosomula) byly produkovány mechanickou transformací cerkárií. Infikovaní šneci 

byly 1 h vystaveni světlu, které stimuluje uvolňování cerkarií do vody. Voda s cerkáriemi 

byla přelita do 50 ml zkumavky a inkubována na ledové lázni, kdy cerkarie klesají ke 

dnu. Cerkárie byly 3x promyty mediem M-199, poté 25x protlačeny injekční jehlou 

(22G), čímž došlo ke spuštění transformačního procesu. NTS v mediu byly umístěny do 

Petriho misky, krouživým pohybem miskou se NTS koncentrují uprostřed, zatímco ocasy 

cerkárií, odtržené během transformačního procesu, zůstávají na stranách. Sebrané NTS 

byly 3x promyty Basch mediem 169 (Basch 1981) obsahujícím 5 % FBS, P/S a fungizone 

a poté inkubovány v tomto mediu 1 h při 37 °C a 5 % CO2. Poté byly NTS 10x promyty 

stejným mediem bez fungizonu, ve kterém byly také kultivovány při následujících 

experimentech. Takto připravené NTS byly použity pro přípravu E/S produktů. NTS byly 

kultivovány 5 dní, aby byl dokončen transformační proces. Poté byly 10x promyty 

Mediem M-199 s P/S a inkubovány ve stejném mediu 16 h při 37 °C a 5 % CO2. Medium 

obsahující E/S produkty bylo zfiltrováno, zahuštěno a převedeno do PBS na 

koncentrátoru Amicon (MWCO 3 kDa). Výsledné E/S produkty z NTS byly skladovány 

při -80 °C. 
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4.2.7 Štěpení peptidových substrátů dospělými krevničkami v mediu 

Dospělé krevničky (5 párů) byly kultivovány v 24 jamkových destičkách v 500 µl media 

M-199 obsahujícím P/S. Do media byl přidán vasopresin nebo prodloužený bradykinin ve 

výsledné koncentraci 10 µM. Inkubace probíhala 16 h při 37 °C a 5 % CO2. V kontrolním 

experimentu byly peptidové substráty inkubovány ve stejném mediu bez přítomnosti 

krevniček. Po inkubaci bylo medium odsoleno pomocí špiček ZipTip (Merck) a 

analyzováno pomocí hmotnostní spektrometrie (detaily viz (Jilkova et al. 2014; Fajtova et 

al. 2015)).  

 

4.2.8 Ex vivo testování inhibitorů na schistosomulách S. mansoni 

Čerstvě transformované schistosomuly S. mansoni (NTS, cca 40) připravené podle kap. 

4.2.6 byly inkubovány v 96 jamkových destičkách v 200 µl Basch media s 5 % FBS a 

P/S. Přidány byly jednotlivé inhibitory ve výsledné koncentraci 1–10 µM, NTS byly 

kultivovány po dobu 3 dnů, každých 24 h byl sledovány změny fenotypu a porovnávány 

s kontrolními NTS kultivovanými bez inhibitorů. Fenotypy byly klasifikovány 

následujícím způsobem (Abdulla et al. 2009): Stupeň 1: alespoň jeden z fenotypů „dark“ 

(tmavý), R – „round“ (schistosomuly se specificky zakulacují), S – „slow“ (pomalejší 

pohyb, nižší aktivita) nebo O – „overactive“ (nadměrná aktivita). Stupeň 2: současně dva 

fenotypy stupně 1. Stupeň 3: současně tři fenotypy stupně 1. Stupeň 4: Deg – 

„degenerated“ (umírající schistosomula, nestrukturovaný tvar, popraskané vakuoly), D –

 „dead“ (mrtvý). Stupeň 0 odpovídá kontrolním schistosomulám kultivovaným bez 

inhibitoru. Příklady některých fenotypů jsou zobrazeny na Obr. 13. Experimenty byly 

provedeny v duplikátech. Testované inhibitory jsou uvedeny v Tab. 3, kap. X.  
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Obrázek 13: Příklady nejčastějších fenotypů schistosomul inkubovaných s inhibitory 

proteas. Popis jednotlivých fenotypů je uveden v textu. Měřítko = 150 µm. Upraveno dle 

(Fajtova et al. 2015).  
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5 Výsledky 

5.1 Přehled výstupů disertační práce 

Publikace č. 1:  

Excretion/secretion products from Schistosoma mansoni adults, eggs and 

schistosomula have unique peptidase specificity profiles. 

Dvořák J, Fajtová P, Ulrychová L, Leontovyč A, Rojo-Arreola L, Suzuki BM, Horn M, 

Mareš M, Craik CS, Caffrey CR, O'Donoghue AJ (2016), Biochimie 122:99-109. 

doi:10.1016/j.biochi.2015.09.025 

 

Publikace se zabývá identifikací a charakterizací proteolytických aktivit v E/S produktech 

vývojových stádií S. mansoni. 

Můj podíl na práci spočíval v kultivaci vybraných vývojových stádií S. mansoni, 

v přípravě E/S produktů z těchto stádií a analýze proteolytických aktivit v těchto E/S 

produktech pomocí FRET substrátů. 

 

 

Publikace č. 2: 

SmSP2: A serine protease secreted by the blood fluke pathogen Schistosoma 

mansoni with anti-hemostatic properties. 

Leontovyč A, Ulrychová L, O'Donoghue AJ, Vondrášek J, Marešová L, Hubálek M, 

Fajtová P, Chanová M, Jiang Z, Craik CS, Caffrey CR, Mareš M, Dvořák J, Horn M 

(2018), PLoS Negl Trop Dis 12 (4):e0006446. doi:10.1371/journal.pntd.0006446 

 

Publikace se zabývá proteasou SmSP2, popisuje její biochemické vlastnosti a potenciální 

funkce v interakcích mezi parazitem a hostitelem. 

Můj podíl na práci spočíval v klonování, rekombinantní expresi a purifikaci 

SmSP2, základní biochemické charakterizaci vlastností SmSP2, určení substrátové 

specifity pomocí fluorogenních substrátů a kombinatoriálních substrátových knihoven, 

určení inhibiční specifity, analýze degradace proteinových substrátů a peptidových 

hormonů, přípravě manuskriptu. 
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Publikace č. 3: 

Collection of excretory/secretory products from individual developmental stages of 

the blood fluke Schistosoma mansoni. 

Leontovyč, A., L. Ulrychová, M. Horn, and J. Dvořák (2020), Methods Mol Biol, 2151: 

55-63. doi: 10.1007/978-1-0716-0635-3_5 

 

Publikace popisuje metody pro získávání E/S produktů z jednotlivých vývojových stádií 

S. mansoni. 

Můj podíl na práci spočíval v optimalizaci metod pro získávání E/S produktů 

S. mansoni a přípravě manuskriptu. 

 

5.2 Serinová proteasa SmSP2 ze S. mansoni 

5.2.1 Mapování a identifikace serinových proteas v E/S produktech vývojových stádií 

S. mansoni 

Proteomické analýzy ukázaly, že všechna vývojová stadia krevniček produkují a vylučují 

spektrum molekul, které se účastní interakcí mezi parazitem a hostitelem. Tyto produkty obsahují 

mimo jiné i velké množství proteas. (McKerrow et al. 2006). Publikace č. 1 se zabývá 

mapováním proteolytických aktivit v E/S produktech vývojových stádií S. mansoni parazitujících 

u člověka – schistosomul, dospělců a vajec. Jednotlivá vývojová stadia byla kultivována v mediu 

a poté byly sbírány jejich E/S produkty, v nichž byla měřena proteolytická aktivita pomocí 

kinetického testu s použitím fluorogenních peptidových FRET substrátů. Během této práce byly 

optimalizovány metody kultivace různých vývojových stádií S. mansoni a sběr jejich E/S 

produktů. Tyto metody shrnuje publikace č. 3.  

Všechna analyzovaná vývojová stadia produkovala E/S produkty schopné štěpit 3 

substráty z celkových 13. E/S produkty schistosomul nebyly schopné štěpit žádný další 

substrát. E/S produkty vajec byly schopné štěpit dalších 5 substrátů a obecně vykazovaly 

vyšší specifickou aktivitu ve srovnání s E/S produkty schistosomul a dospělců. E/S produkty 

dospělců byly schopné štěpit všech 13 substrátů, ale jejich specifická aktivita byla nízká ve 

srovnání s E/S produkty schistosomul a vajec. Substrát s aminokyselinovou sekvencí 

tQASSRS (t = terc-butyl glycin) byl dobře štěpen všemi testovanými E/S produkty, a proto 

byl vybrán pro další analýzu. 

Pro identifikaci jednotlivých tříd proteas byly E/S produkty nejprve inkubovány 

s inhibitory specifickými pro jednotlivé třídy proteas – AEBSF jako inhibitor serinových 
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proteas, E-64 jako inhibitor cysteinových proteas a 1, 10-fenanthrolin jako inhibitor 

metaloproteas. Měření probíhalo v pH 7,4, kde většina aspartátových proteas není aktivní, 

proto nebyl použit pepstatin A jako specifický inhibitor aspartátových proteas. V případě E/S 

produktů schistosomul 1,10-fenanthrolin a E-64 nesnižovaly proteolytickou aktivitu, naproti 

tomu AEBSF ji potlačil kompletně. Je tedy zřejmé, že v E/S produktech schistosomul jsou 

aktivní především serinové proteasy. V případě E/S produktů dospělců snížil E-64 aktivitu o 

19 %, AEBSF o 35 % a 1,10-fenanthrolin o 80 %, z čehož vyplývá, že E/S produkty dospělců 

obsahují všechny tři typy proteas, z nichž dominantní jsou metaloproteasy. V případě E/S 

produktů vajec AEBSF kompletně inhiboval proteolytickou aktivitu, což naznačuje zásadní 

úlohu serinových proteas. Cysteinové proteasy a metaloproteasy jsou také přítomné, protože 

E-64 a 1,10-fenanthrolin snižovaly aktivitu o 61 % resp. 15 %.  

 

 

Obrázek 14: Analýza proteolytických aktivit v E/S produktech vajec, schistosomul a dospělců 

S. mansoni. (A) Měření aktivit pomocí sady FRET substrátů. Aminokyseliny v sekvenci 

peptidových substrátů jsou popsány standardním jednopísmennýi kódem a „t“ označuje tert-

butyl glycin. (B) Měření aktivit s inhibitory specifickými pro jednotlivé typy proteas (E-64 pro 
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cysteinové proteasy, AEBSF pro serinové proteasy, 1,10-fenanthrolin pro metaloproteasy, 

DMSO jako kontrolní vzorek bez inhibitorů). Měření bylo provedeno s FRET substrátem 

tQASSRS. 

5.2.2 Serinová proteasa SmSP2 ze S. mansoni 

Publikace č. 2 přináší komplexní biochemickou charakterizaci proteasy SmSP2, která je 

u schistosomul a dospělých krevniček nejvíce exprimovanou serinovou proteasou. Jedná 

se o multidoménový enzym s katalytickou doménou trypsinového typu. Pomocí protilátek 

byla SmSP2 lokalizována v reprodukčních orgánech, esofágu a tegumentu dospělých 

krevniček. SmSP2 je sekretována do hostitelského prostředí, kde ovlivňuje jeho 

fyziologické pochody štěpením bioaktivních proteinů. To zahrnuje vyštěpování 

vasodilatačního hormonu bradykininu z jeho prekurzoru kininogenu, aktivaci 

plasminogenu na plasmin a štěpení fibronektinu – komponenty krevní sraženiny. Těmito 

mechanismy by mohly krevničky ovlivňovat vaskulární tonus a hemostázu hostitele. 

 

5.2.3 Unikátní doménová organizace proteasy SmSP2 

Otevřený čtecí rámec (ORF – open reading frame) proteasy SmSP2 obsahuje 1506 

párů bází, které kódují 501 aminokyselin. SmSP2 je multidoménový protein, složený ze 

signální sekvence (aminokyseliny 1–24), N-terminálního regionu (aminokyseliny 25–

110), thrombospondin-1 domény typu 1 (TSR-1, aminokyseliny 111–178) a proteasové 

domény patřící do rodiny S1 klanu PA (aminokyseliny 201–501). N-terminální region se 

významně nepodobá žádným známým proteinovým sekvencím z databází (vyjma 

ortologů u jiných ploštěnců) a obsahuje velmi zajímavý histidinový úsek (aminokyseliny 

55–81), který se skládá především ze zbytků histidinu (z 27 aminokyselin tohoto úseků je 

17 histidinů). Tento úsek naznačuje, že SmSP2 by mohla být schopná vázat kovové ionty. 

TSR-1 doména byla nalezena ve více než 40 lidských proteinech z různých 

proteinových rodin, jako jsou například thrombospondiny, ADAMTS, properdin nebo 

některé komplementové faktory (Adams and Tucker 2000). Tato doména může 

zprostředkovávat buněčnou adhezi, účastnit se protein-proteinových interakcí, vazby 

glykosaminoglykanů (GAG) nebo inhibovat angiogenezi (Chen, Herndon, and Lawler 

2000; Tan et al. 2002). TSR-1 doména proteasy SmSP2 je asi 60 aminokyselin dlouhá a 

obsahuje všechny důležité rysy TSR-domén, jako jsou cysteiny tvořící disulfidové 

můstky nebo tryptofany a argininy tvořící takzvané W a R vrstvy (Tan et al. 2002). 
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Obrázek 15: Doménová organizace a aminokyselinová sekvence SmSP2. (A) Schéma 

znázorňující doménovou organizaci SmSP2. N-terminální signální peptid je vyznačen 

modrou barvou, histidinový úsek (HR) fialově, thrombospondin-1 doména typu 1 (TSR-1) 

zeleně a katalytická doména proteas rodiny S1 červeně. Začátky a konce jednotlivých 

úseků jsou číslovány podle aminokyselinových zbytků. (B) Aminokyselinová sekvence 

SmSP2. Jednotlivé domény jsou podtrženy stejnou barvou jako v (A), predikovaná N-

glykosylační místa jsou označena šedě, histidiny v HR fialově, His246, Asp311 a Ser447 

tvořící katalytickou triádu jsou v červených rámečcích, Asp441 ve vazebném podmístě S1 

je v zeleném rámečku. Cysteiny proteasové domény, které se párují do disulfidického 

můstku, jsou označeny stejnou barvou, cysteiny TSR-1 domény jsou označeny žlutě. 

 

Katalytická doména SmSP2 patří do S1 rodiny serinových proteas a s ostatními 

členy této rodiny sdílí asi 30 % homologie (Obr. 16). Katalytická triáda typická pro S1 

rodinu se skládá ze zbytků His246, Asp311 a Ser447. Cysteiny katalytické domény tvoří 

4 disulfidové můstky, které mohou být predikovány podle vyřešených 3D struktur jiných 
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proteas rodiny S1. Navíc Cys311 pravděpodobně tvoří disulfid s Cys188 nacházejícím se 

v N-terminálním regionu, podobně jako například u hovězího chymotrypsinogenu, 

lidského plasminu, urokinasy (uPA), tPA nebo MASP-1 (Obr. 16). Kyselý zbytek 

Asp441 nacházející se v S1 vazném podmístě určuje specifitu pro bazické zbytky 

argininu a lysinu v P1 pozici substrátu (Steitz, Henderson, and Blow 1969). Katalytická 

doména SmSP2 má oproti většině ostatních proteas rodiny S1 tři inzerce: inzerce mezi 

aminokyselinami 222 až 226, 251 až 268 a 358 až 400. První dvě krátké inzerce se 

nacházejí i u několika jiných proteas této rodiny (uPA, tPA, MASP1), ale třetí dlouhá 

inzerce je unikátní pro SmSP2. 

Ortology SmSP2 byly nalezeny u dalších krevniček – S. japonicum (80 % identita 

aminokyselinové sekvence) a S. haematobium (78 %), u dalších motolic, například 

Fasciola hepatica (53 %), Opisthorchis viverrini (49 %), Clonorchis sinensis (47 %) a u 

některých tasemnic, například Hymenolepis microstoma (39 %), Echinococcus 

multiocularis (34 %), Echinococcus granulosus (34 %) nebo Taenia solium (27 %). 

Všechny ortology obsahují TSR-1 doménu a katalytickou doménu, ovšem liší se v N-

terminálním regionu. Histidinový úsek je unikátní pro motolice, u ostatních tříd chybí. 

Obecně lze říci, že SmSP2 a její ortology mají unikátní doménovou organizaci, která se 

nachází pouze u ploštěnců. 
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Obrázek 16: Srovnání aminokyselinových sekvencí katalytické domény SmSP2 

s katalytickými doménami vybraných lidských a hovězích proteas rodiny S1. Lidské 

proteasy: mannan vážící lektinová serinová proteasa (MASP-1), tkáňový aktivátor 
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plasminogenu (tPA), urokinasový aktivátor plasminogenu (uPA), plasmin, kallikrein 1 a 

matriptasa (MTSP-1). Hovězí proteasy: trypsin a chymotrypsin. Histidin, aspartát a serin 

katalytické triády jsou v červených rámečcích, asparagin ve vazebném podmístě S1 

zodpovědný za trypsinovou specifitu je v zeleném rámečku. Cysteiny, které se párují do 

disulfidického můstku, jsou označeny stejnou barvou, světle modrý cystein tvoří disulfid 

s cysteinem v propeptidu, který zde není zobrazen. Aminokyseliny společné s SmSP2 jsou 

označeny šedě. Číslování aminokyselin nad sekvencemi odpovídá SmSP2, číslování pod 

sekvencemi odpovídá hovězímu chymotrypsinogenu. 

 

5.2.4 Příprava rekombinantní proteasy SmSP2 

Katalytická doména SmSP2 se zkráceným propeptidem (aminokyseliny 183–501) byla 

exprimována v kvasinkách P. pastoris a purifikována z expresního media pomocí afinitní 

chromatografie na koloně s imobilizovaným inhibitorem benzamidinem. Rekombinantní 

SmSP2 byla vizualizována pomocí SDS-PAGE, Western blotu s použitím polyklonálních 

protilátek proti SmSP2 exprimované v E. coli (Leontovyč 2014) a fluorescenční sondou 

Bodipy-Phe-Pro-Arg-CMK (BoRC) rozpoznávající aktivní místo trypsinových proteas 

(Srp et al. 2016). Byl pozorován jeden pás o velikosti asi 28 kDa, což odpovídá 

očekávané velikosti Obr. 17). 

 

 

Obrázek 17: Příprava rekombinantní SmSP2 a identifikace nativní SmSP2. (A) 

Rekombinantní proteasová doména SmSP2 exprimovaná v P. pastoris byla rozdělena 

pomocí SDS-PAGE a obarvena Coomassie Brilliant Blue G250 nebo přenesena na PVDF 

membránu a vizualizována pomocí polyklonálních protilátek proti SmSP2 (Western blot) 

nebo vizualizována na SDS-PAGE pomocí fluorescenční sondy BoRC. (B) Proteinový 
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extrakt z dospělých červů S. mansoni a jejich E/S produkty byly vizualizovány pomocí 

Western blotu s použitím polyklonálních protilátek proti SmSP2. 

Pro srovnání byla pomocí Western blotu vizualizována nativní SmSP2 

v homogenátu dospělých krevniček. Byly pozorovány 3 pásy o velikostech 45, 28 a 15 

kDa, které odpovídají predikované velikosti prekurzoru, aktivované SmSP2 proteasové 

doméně bez N-terminální extenze a dvouřetězcové formě generované následnou konverzí. 

Stejné pásy byly identifikovány v E/S produktech dospělých krevniček, což znamená, že 

SmSP2 je uvolňována do hostitelského prostředí.  

 

5.2.5 Substrátová specifita proteasy SmSP2 

Substrátová specifita byla nejprve zkoumána pomocí panelu fluorogenních substrátů. 

Byly použity tři skupiny substrátů: substráty obsahující v P1 pozici bazické 

aminokyseliny (lysin nebo arginin), které jsou štěpeny proteasami trypsinového typu, 

substráty obsahující v P1 pozici velké hydrofobní aminokyseliny (fenylalanin, tyrosin), 

které jsou štěpeny proteasami chymotrypsinového typu, a substráty obsahující v P1 pozici 

malé alifatické aminokyseliny (valin, leucin, methionin), které jsou štěpeny proteasami 

elastasového typu (Rawlings and Salvesen 2013). SmSP2 štěpí pouze substráty 

rozpoznávané trypsinovými proteasami. Krátké substráty s volnými N-konci štěpí SmSP2 

velmi neochotně nebo vůbec, což naznačuje, že není schopná aminoexopeptidasové 

aktivity. 

Závislost aktivity SmSP2 na pH byla určena s použitím substrátu Pro-Phe-Arg-

AMC a získaný profil byl stejný jako pH profil aktivit serinových proteas v homogenátu 

dospělých krevniček (Obr. 18 B). Efektivní hydrolýza probíhala v rozmezí pH 6–10, 

s optimální aktivitu kolem pH 8. SmSP2 je stabilní v širokém rozmezí pH (Obr. 18 C). 

Substrátová specifita SmSP2 byla podrobněji zkoumána pomocí metody MSP-

MS, která mapuje preference pro jednotlivé aminokyseliny na obou stranách štěpené 

vazby (O'Donoghue et al. 2012). I tato metoda ukázala, že SmSP2 je schopná štěpit pouze 

za lysinem a argininem v pozici P1. V pozici P1’ je preferován serin, v P2’ pozici alanin a 

glycin. U ostatních pozic nebyla pozorována výrazná preference pro konkrétní 

aminokyseliny. Pro porovnání specifity byly použity dvě další proteasy – lidský 

plazmový kalikrein a hovězí trypsin, se kterými měla SmSP2 28 stejných štěpných míst. 

Pro trypsin bylo nalezeno 26 unikátních štěpných míst, kalikrein a SmSP2 jich měly 11. 
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Nebylo nalezeno ani jedno štěpení na N- nebo C-konci peptidů, což potvrzuje 

endopeptidasovou aktivitu všech zkoumaných enzymů. 

 

 

Obrázek 18: (A) Proteolytická aktivita SmSP2 byla zkoumána pomocí panelu 

fluorogenních substrátů používaných pro analýzu serinových proteas trypsinového, 

chymotrypsinového a elastasového typu. Aminokyseliny v P1 a P2 pozici jsou znázorněny 

v šedém poli. Průměrné hodnoty triplikátu ± směrodatné odchylky jsou normalizovány na 

maximální hodnotu. (B) Porovnání pH profilu aktivity rekombinantní SmSP2 a nativní 

SmSP2 v extraktu dospělců S. mansoni. Aktivita byla měřena s použitím fluorogenního 

substrátu Pro-Phe-Arg-AMC. Nativní aktivita sensitivní k inhibitoru serinových proteas 

AEBSF byla měřena v přítomnosti 10 µM E-64 a 1 mM EDTA k potlačení vlivu jiných 

proteas. Průměrné hodnoty triplikátu jsou normalizovány na maximální hodnotu. 

Směrodatné odchylky byly menší než 5 % průměru. (C) pH stabilita SmSP2. Aktivita 

SmSP2 byla měřena při pH 8,0 s použitím fluorogenního substrátu Pro-Phe-Arg-AMC po 

inkubaci enzymu v pH 3–11 po 1–20 h. Průmerné hodnoty triplikátu ± směrodatné 

odchylky jsou normalizovány na aktivitu neinkubované SmSP2. 
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Obrázek 19: (A) Specifita P4–P4’ pozic SmSP2, lidského plasmového kalikreinu a 

hovězího trypsinu byla určena pomocí metody MSP-MS. Aminokyseliny, které jsou 

v jednotlivých pozicích preferovány jsou zobrazeny nad horizontální čarou; 

aminokyseliny, které jsou nevhodné, jsou zobrazeny pod horizontální čarou, n vyjadřuje 

počet různých štěpených peptidových vazeb. (B) Distribuce štěpených vazeb ve 

struktuře tetradekapeptidových substrátů. (C) Vennův diagram zobrazující počet 

unikátních a společných štěpů testovaných proteas. 

 

5.2.6 Inhibiční specifita proteasy SmSP2 

Inhibiční specifita SmSP2 byla studována pomocí sady inhibitorů, která zahrnovala jak 

malé molekuly, tak proteinové inhibitory. SmSP2 byla citlivá na obecné inhibitory 

serinových proteas nebo specificky trypsinových proteas jako jsou malé a peptidické 

molekuly AEBSF, benzamidin, leupeptin, antipain, 3,4-dichlorokumarin nebo proteinové 

inhibitory sojový trypsinový inhibitor (soybean trypsin inhibitor, STI) a hovězí 

pankreatický trypsinový inhibitor (bovine pancreatic trypsin inhibitor, BPTI). Obecné 

inhibitory aspartátových a cysteinových proteas nebo metaloproteas neměli na aktivitu 

SmSP2 žádný vliv. Proteinové inhibitory z rodiny serpinů PAI-I, α-1-antitrypsin a anti-

thrombin III silně inhibovaly SmSP2, zatímco α-1-antichymotrypsin ovlivňoval SmSP2 

jen velmi slabě. Působení inhibitorů na SmSP2 je shrnuto v Tab. 1.  
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Tabulka 1: Citlivost rekombinantní SmSP2 vůči různým inhibitorům proteas. 

 a Zkratky: AEBSF – 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonylfluoridhydrochlorid, BPTI – hovězí 

pankreatický inhibitor trypsinu, STI – sójový inhibitor trypsinu, PAI-I – inhibitor 

aktivátoru plasminogenu 1, E-64 – N-[N-(L-3-trans-karboxyoxirin-2-karbonyl)-L-leucin]-

agmatin, EDTA – kyselina ethylendiamintetraoctová. 

b Cílové proteasy jsou rozděleny podle katalytického typu na aspartátové (AP), cysteinové 

(CP), serinové (SP) a metaloproteasy (MP). 

c Rekombinantní SmSP2 byla preinkubována s inhibitorem a zbytková aktivita měřena 

v kinetickém testu s fluorogenním substrátem Pro-Phe-Arg-AMC. 

Inhibitora Cílová proteasab
 Koncentrace (µM) Inhibice (%)c 

AEBSF SP 1000 100 

Benzamidin SP  1000 100 

3,4-dichlorokumarin SP 100 71.4 ± 3.3 

Antipain SP, CP 20 100 

Leupeptin SP, CP  20 100 

BPTI (Aprotinin) SP 10 87.0 ± 2.6 

STI SP 10 91.8 ± 0.9 

α-1-antichymotrypsin SP 1 13.2 ± 2.4 

α-1-antitrypsin SP 1 79.0 ± 0.9 

Antithrombin III SP 1 99.1 ± 0.3 

PAI-1 SP 1 100 

E-64 CP 10 7.2 ± 0.9 

Pepstatin A AP 1 0 

EDTA MP 1000 3.2 ± 0.9 

Bestatin MP  1 4.5 ± 2.0 

Fenanthrolin MP 1000 26.9 ± 4.7 

α-2-makroglobulin Všechny typy 0.1 61.6 ± 0.4 

 

5.2.7 Štěpení hostitelských proteinů proteasou SmSP2 a její potenciální funkce 

v interakcích mezi parazitem a hostitelem 

Pro testování působení SmSP2 na potenciální substráty z tkání hostitele bylo vybráno 

několik fyziologicky relevantních proteinů a peptidů. Po inkubaci proteinů s SmSP2 byla 

reakční směs analyzována pomocí SDS-PAGE. Hemoglobin a sérový albumin, dvě hlavní 

proteinové komponenty lidské krve nebyly vůbec hydrolyzovány, stejně jako 

imunoglobulin G nebo kolagen. Na druhé straně SmSP2 kompletně hydrolyzovala 

fibronektin – protein, který je mimo jiné součástí krevních sraženin. SmSP2 také štěpila 
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vyskokomolekulární kininogen (HMWK), tkáňový aktivátor plasminogenu (tPA) a 

plasminogen – procesování těchto třech proteinů bylo zkoumáno detailněji. 

HMWK po inkubaci s SmSP2 poskytoval lehký řetězec, těžký řetězec byl 

kompletně hydrolyzován (Obr. 20 A). LC-MS/MS analýza reakční směsi ukázala, že 

jedním z produktů štěpení HMWK je bradykinin – nonapeptidový hormon, který slouží 

jako silný vasodilatátor (Obr. 20 B). Pro simulaci uvolňování bradykininu z HMWK byl 

syntetizován „prodloužený bradykinin“ (Ac-SLMKRPPGFSPFRSSR-amid). Tento 

hexadekapeptid byl odvozen ze sekvence HMWK a sekvence bradykininu (RPPGFSPFR) 

byla na N-konci prodloužena o 4 aminokyseliny (SLMK) a na C-konci o tři 

aminokyseliny (SSR). Po inkubaci tohoto peptidu s SmSP2 byly výsledné fragmenty 

rozděleny na HPLC a analyzovány hmotnostní spektrometrií. Bradykininový prekurzor 

byl efektivně štěpen mezi lysinem a argininem a mezi argininem a serinem (Ac-SLMK-

RPPGFSPFR-SSR-amid), takže poskytoval funkční bradykinin (Obr. 20 C). Kontrolní 

experiment ukázal, že vlastní bradykinin i jeho přirozený bioaktivní derivát kalidin (lysyl-

bradykinin) je stabilní a není v přítomnosti SmSP2 štěpen. SmSP2 byla také schopná 

degradovat vasopresin – peptidový hormon, jehož funkcí je vasokonstrikce (Obr. 20 C).  

V návazném experimentu byla testována schopnost dospělých živých krevniček 

štěpit vasopresin a prodloužený bradykinin. Krevničky byly inkubovány v mediu 

s uvedenými peptidy a výsledné fragmenty byly analyzovány pomocí hmotnostní 

spektrometrie (Obr. 6C). Výsledky ukázaly, že jak degradace vasopresinu, tak proteolýza 

prekurzoru bradykininu na bradykinin probíhala ve stejných místech sekvence jako 

v experimentech s rekombinantní SmSP2. Štěpení peptidů neprobíhalo, pokud byl do 

kultivačního media přidán AEBSF, inhibitor serinových proteas, který účinně blokuje 

aktivitu SmSP2.  

Působení SmSP2 na plasminogen, prekurzor fibrinolytické proteasy plasminu, 

bylo analyzováno pomocí SDS-PAGE a kinetického měření. Dle SDS-PAGE je patrné, že 

jednořetězcový plasminogen je kompletně konvertován na plasmin, sestávající z těžkého 

a lehkého řetězce. V kontrolním experimentu, který neobsahoval SmSP2, zůstával 

původní nefragmentovaný plasminogen (Obr. 20 D). Kinetické měření v této reakční 

směsi prokázalo narůstající proteolytickou aktivitu vznikajícího plasminu měřenou s jeho 

selektivním substrátem (Obr. 20 E). 

Stejným způsobem byl prokázán účinek SmSP2 na tPA. SDS-PAGE analýza 

ukázala, že SmSP2 procesuje jednořetězcovou formu tPA na dvouřetězcovou formu, která 

má vyšší proteolytickou aktivitu (Obr. 20 F). Aktivita dvořetězcové formy tPA byla asi 
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10x vyšší než aktivita jednořetězcové formy. tPA je fyziologický aktivátor plasminogenu, 

proto konverze tPA na aktivnější formu zprostředkovaná SmSP2 vede k rychlejší aktivaci 

plasminogenu a tím efektivnější fibrinolýze. 

 

 

Obrázek 20: (A) Lidský sérový albumin (HSA), hemoglobin (Hb), imunoglobulin G (IgG), 

kolagen typu I (Kol I), fibronektin (Fbn) a vysokomolekulární kininogen (HMWK) byly 

inkubovány 16 h v pH 8,0 s (+) nebo bez (-) SmSP2. Reakční směs byla analyzována 

pomocí SDS-PAGE. (B) HMWK byl inkubován s SmSP2 a v reakční směsi byl 

identifikován bradykinin pomocí hmotnostní spektrometrie. (C) Peptidové hormony byly 

inkubovány s SmSP2 nebo s živými dospělými krevničkami v mediu. Štěpená místa (plné 
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trojúhelníky – SmSP2, prázdné trojúhelníky – krevničky) byla identifikována pomocí 

hmotnostní spektrometrie. Aminokyseliny v P1 pozici jsou vyznačeny tučně, u vasopresinu 

je vyznačen disulfidový můstek. (D) Lidský plasminogen (PLG) byl inkubován s nebo bez 

SmSP2 a reakční směs byla analyzována v různých časových intervalech. Aktivita 

plasminu byla měřena v kinetickém testu s použitím substrátu Boc-Val-Leu-Lys-AMC. 

Měření bylo provedeno v triplikátech, průměrné hodnoty jsou vyjádřeny relativně 

v procentech nejvyšší hodnoty (100 %). Směrodatná odchylka nebyla vyšší než 10 %. 

Všechny experimenty byly opakovány minimálně dvakrát se stejným výsledkem. (E) PLG 

inkubovaný s SmSP2 byl analyzován pomocí SDS-PAGE. (F) Tkáňový aktivátor 

plasminogenu (tPA) byl inkubován 16 h v pH 8,0 s nebo bez SmSP2 a analyzován pomocí 

SDS-PAGE. Aktivita tPA byla měřena v kinetickém testu s použitím substrátu Z-Gly-Gly-

Arg-AMC. Měření bylo provedeno v triplikátech, průměrné hodnoty jsou vyjádřeny 

relativně v procentech nejvyšší hodnoty (100 %). 

 

5.3 Cysteinová proteasa katepsin L3 ze S. mansoni 

Druhá část disertační práce se věnuje katepsinu L3 ze S. mansoni – SmCL3. Tato 

cysteinová proteasa z rodiny papainu je lokalizována ve střevech krevniček, kde se 

účastní trávení krevních proteinů (Dvorak et al. 2009). Tato část práce se zabývá 

substrátovou a inhibiční specifitou SmCL3 a zkoumá potenciál SmCL3 jako cílové 

molekuly pro vývoj léčiv proti schistosomóze. 

 

5.3.1 Příprava rekombinantního katepsinu SmCL3 

Zymogen SmCL3 byl exprimován v kvasinkách P. pastoris X-33 s použitím expresního 

plazmidu pPICZαB obsahujícího gen pro kompletní sekvenci zymogenu SmCL3 

s připojenou histidinovou kotvou na C-konci. Purifikace byla provedena ve dvou krocích. 

Nejprve pomocí niklové afinitní chromatografie na Ni-NTA matrici a dále pomocí 

ionexové chromatografie na koloně MonoQ. SmCL3 byl vizualizován pomocí 

SDS-PAGE a Western blotu s použitím protilátek proti histidinové kotvě.  

Po niklové afinitní purifikaci bylo zjištěno, že během exprese docházelo 

k částečné aktivaci zymogenu SmCL3 autokatalýzou. Kompletní autoaktivace byla 

dosažena následnou inkubací v mírně kyselém pH. Na SDS-PAGE (Obr. 21 A) jsou 

viditelné 2 pásy, které odpovídají zymogenu (teoretická molekulová hmotnost 40 kDa) a 
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aktivovanému enzymu (25 kDa), což bylo potvrzeno pomocí hmotnostní spektrometrie 

metodou peptidového mapování. Pozice aktivačního štěpení SmCL3 byla analyzována 

N-terminálním sekvenováním – štěpné místo se nacházelo za Arg142 

(TFIR↓SEHTKLPSK),  

Uvedeným postupem se podařilo se získat plně aktivovaný a funkční SmCL3 

v dostatečném množství a čistotě pro další experimenty. Typické výtěžky se pohybovaly 

okolo 1 mg purifikovaného aktivního SmCL3 na 1 l kultivačního media. 

Aktivita SmCL3 byla měřena pomocí kinetického aktivitního testu za použití 

fluorogenního substrátu Z-Phe-Arg-AMC. SmCL3 je aktivní v širokém rozmezí pH 4,0–

9,0 s optimem mezi hodnotami 4,5–6,0 (Obr. 21 B). 

 

 

Obrázek 21: (A) Vizualizace SmCL3 pomocí SDS-PAGE a Western blotu. Rekombinantní 

SmCL3 exprimovaný v P. pastoris a purifikovaný pomocí afinitní a ionexové 

chormatografie byl rozdělen pomocí SDS-PAGE a vizualizován pomocí Coomassie 

Brilliant Blue G250 (dráhy označené protein) nebo přenesen na PVDF membránu a 

vizualizován pomocí protilátek proti histidinové kotvě (Western blot, dráhy označené 

Western). Standardy molekulových hmotností jsou zobrazeny na levé straně panelu. (B) 

Závislost aktivity rekombinantního SmCL3 na pH. Aktivita byla měřena v kinetickém testu 

s fluorogenním substrátem Z-Phe-Arg-AMC. Průměrné hodnoty triplikátu jsou 

normalizovány na maximální hodnotu a vyjádřeny v procentech. Směrodatné odchylky 

byly menší než 5 % průměru. 

 

5.3.2 Substrátová specifita katepsinu SmCL3 

Pomocí metody MSP-MS byly určeny preference pro jednotlivé aminokyseliny 

v pozicích P1–P4 a P1’–P4’ v okolí štěpené vazby substrátu při interakci s katepsinem 
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SmCL3. Pro porovnání substrátových specifit byla stejná data změřena i pro lidský 

katepsin L (hCL). Pro SmCL3 bylo nalezeno po 15 min inkubaci 98 různých unikátních 

štěpů, po 60 min 137 štěpů a po 240 min 182 štěpů. Pro hCL bylo ve stejných časových 

intervalech identifikováno 3, 20 a 46 různých štěpných míst (Obr. 22 B). Pro oba enzymy 

bylo nalezeno 28 stejných štěpných míst, zatímco unikátních štěpných míst, kde byl 

schopen štěpit pouze hCL bylo identifikováno 18, pro SmCL3 to bylo 154 (Obr. 22 C). 

Substrátová specifita katepsinů L je řízena především P2 místem, kde vyžadují 

hydrofobní aminokyseliny (Turk, Turk, and Turk 2001; Choe et al. 2006). Analýza 

výsledků MSP-MS ukázala, ze SmCL3 preferuje v P2 místě leucin, tryptofan, 

fenylalanin, tyrosin a valin. V P1 místě jsou nejvhodnějšími aminokyselinami arginin a 

lysin, v menší míře pak také norleucin. Na druhé straně štěpené vazby v P1’ místě jsou 

také preferovány lysin a arginin, dále pak histidin, alanin a serin (Obr. 22 A). V ostatních 

pozicích nevykazoval SmCL3 výrazné preference.  

hCL vykazoval o něco užší specifitu než SmCL3. V P2 místě akceptoval pouze 

fenylalanin a tryptofan. Rozdíl byl i v P1 místě, kde je hCL schopen štěpit za argininem, 

fenylalaninem, glutaminem a histidinem. V P1’ pozici byla nalezena pouze preference 

pro norleucin, P2’ místo ukázalo větší promiskuitu, kde byl hCL schopen akceptovat 

různorodé aminokyseliny (Obr. 22 A).  

 

 

Obrázek 22: (A) Specifita P4–P4’ pozic substrátu pro SmCL3 a hCL byla identifikována 

pomocí metody MSP-MS. Aminokyseliny, které jsou v jednotlivých místech preferovány 

jsou zobrazeny nad horizontální čarou; aminokyseliny, které nejsou preferovány, jsou 
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zobrazeny pod horizontální čarou, n vyjadřuje počet různých štěpených peptidových 

vazeb, M označuje aminokyselinu norleucin, ostatní aminokyseliny mají klasické 

kódování. (B) Distribuce štěpených míst v sekvenci tetradekapeptidových substrátů. (C) 

Vennův diagram zobrazující počet unikátních a společných štěpů. 

 

5.3.3 Inhibiční specifita katepsinu SmCL3 

Inhibiční specifita SmCL3 byla analyzována pomocí knihovny 52 peptidomimetických 

inhibitorů s reaktivní vinylsulfonovou skupinou, které tvoří kovalentní vazbu s thiolovou 

skupinou katalytického cysteinu v aktivním místě SmCL3. Tyto inhibitory byly odvozeny 

od inhibitoru K11777, který byl původně navržen proti cruzainu – cysteinové protease 

parazita Trypanozoma cruzi způsobujícího Chagasovu chorobu (Doyle et al. 2007). 

Substituenty R3, R2, R1 a R1’ inhibitoru K11777 byly nahrazeny substituenty, které jsou 

uvedeny na Obr. 23. Inhibitory jsou rozděleny do skupin, ve kterých se mění pouze jeden 

substituent (Tab. 2). Vzorce a syntézy použitých inhibitorů jsou k nahlédnutí 

v následujících publikacích (Ang et al. 2011; Brinen et al. 2000; Caffrey et al. 2001; 

Palmer et al. 1995; Reddick, Cheng, and Roush 2003; Roush et al. 1998; Roush et al. 

2001; Somoza et al. 2000). 

V P1 pozici byly jako substituenty použity alifatické i aromatické 

aminokyselinové zbytky. Jako nevhodný se zde ukázal tyrosin, který velmi zhoršil 

inhibiční vlastnosti. Jinak zde výrazná preference pozorována nebyla. 

P2 pozice obsahovala různé aromatické a hydrofobní skupiny. Ukázalo se, že S2 

podmísto je schopné pojmout i velké substituenty jako naftylalaninový zbytek v případě 

jednoho z nejlepších inhibitorů CRA 547. Použití fenylalaninového zbytku mělo za 

následek zhoršení inhibičních vlastností (CRA 547 vs CRA 446). Posunutí –SO2– 

skupiny dál od kostry inhibitoru (CRA 012 a CRA 891 vs CRA 009) také vedlo ke 

snížení inhibice.   

V P3 pozici obsahovaly inhibitory především heterocyklické sloučeniny založené 

na morpholinu, piperidinu a piperazinu nebo benzyloxykarbonylu. Ukazálo se, že stejně 

jako v P2 pozici zde vyhovují velké substituenty. Použití substituentu obsahujícího dva 

heterocykly (CRA 554) vedlo k lepším inhibičním vlastnostem než v případě pouze 

jednoho heterocyklu (K11777 a K11002).  
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Byly nalezeny velmi potentní peptidomimetické vinylsulfonové inhibitory 

katepsinu SmCL3, z nichž ty nejlepší teoreticky dosahovaly subnanomolárních hodnot 

IC50.  

 

Tabulka 2: Inhibice SmCL3 sadou vinylsulfonových inhibitorů odvozených od struktury 

inhibitoru K11777. Struktura jednotlivých inhibitorů je definována obecnou kostrou (viz 

schéma) a jednotlivými pozicemi P3, P2, P1 a P1’, ve kterých jsou rozdílné substituenty 

R3, R2, R1 a R1’. Struktury jednotlivých substituentů jsou uvedeny na Obr. 23. Inhibitory 

jsou seřazeny podle jejich schopnosti inhibovat SmCL3. Homologní skupiny inhibitorů, 

které se liší pouze v jednom substituentu jsou označeny stejným grafickým symbolem a 

barvou. 
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Obrázek. 23: Struktury jednotlivých substituentů vinylsulfonových inhibitorů uvedených 

v Tab. 2. 

 

5.3.4 Testování inhibitorů cysteinových proteas na živých schistosomulách 

Trávicí proteasy krevniček byly identifikovány jako potenciální cílové molekuly pro 

vývoj inhibitorů jako léčiv proti schistosomóze (Abdulla et al. 2007; Jilkova et al. 2011; 

Wasilewski et al. 1996). V rámci analýzy inhibiční specifity SmCL3 byl testován vliv 

inhibitorů cysteinových proteas na životaschopnost juvenilního stadia S. mansoni – 

čerstvě transformovaných schistosomul (NTS) v mediu. NTS byly inkubovány 3 dny 

s inhibitorem a každý den byl vyhodnocen jejich fenotyp. Tento tzv. ex vivo test je 

standardní metodou pro testování účinnosti antischistosomálních molekul na živých 

parazitech (Abdulla et al. 2007; Jilkova et al. 2011).  

Byly vybrány různé typy peptidomimetických inhibitorů, které je možné podle 

reaktivní skupiny rozděleny do 4 kategorií: vinylsulfonové inhibitory (Roush et al. 1998; 

Roush et al. 2001), vinylamidové inhibitory (gallinamidy) (Boudreau et al. 2019), 

azanitrilové inhibitory (Frizler et al. 2011; Loser et al. 2008) a karbanitrilové inhibitory 

(Loser et al. 2005). Všechny tyto inhibitory se váží kovalentně do aktivního místa 

enzymu. Zatímco vinylsulfonové inhibitory a gallinamidy jsou ireverzibilní, obě skupiny 

nitrilových inhibitorů jsou reverzibilní. Struktury jednotlivých typů inhibitorů před a po 

navázání do aktivního místa SmCL3 jsou uvedeny na Obr. 24. 
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Obrázek 24: Obecné struktury jednotlivých typů peptidomimetických inhibitorů a způsob 

jejich vazby na katalytický cystein katepsinu SmCL3. Reaktivní oblast v molekule 

inhibitoru je vyznačena šedým rámečkem. 

 

Gallinamidy jsou inhibitory odvozené od struktury gallinamidu A – látky izolované z 

mořských sinic rodu Schizotrix. Název pochází z místa nálezu sinic – Piedras Gallinas u 

pobřeží Panamy (Linington et al. 2009). Mechanismus účinku je založen na Michaelově 

adici, kde reaktivní enamidová skupina, fungující jako Michaelův akceptor, je atakována 

sulfhydrylovou skupinou katalytického cysteinu v aktivním místě enzymu (Miller et al. 

2014). Stejný mechanismus využívají i vinylsulfonové inhibitory, kde je Michaelovým 

akceptorem vinylsulfonová skupina (Hanzlik and Thompson 1984). Mechanismus účinku 

nitrilových inhibitorů vychází z tvorby thioimidátového aduktu, který vzniká atakem 

katalytického sulfhydrylu na trojnou vazbu nitrilu (Loser et al. 2008).  

Z každé skupiny byly vybrány dva modelové inhibitory, pro které byly změřeny 

hodnoty IC50 (koncentrace inhibitoru nutná k snížení aktivity enzymu na 50 %). Struktury 

jednotlivých inhibitorů jsou uvedeny na Obr. 25. Jako nejpotentnější se ukázaly 

gallinamidy a vinylsulfonové inhibitory, pro které byly nalezeny nanomolární až 

subnanomolární hodnoty IC50 (0,20–1,03 nM). Dobré inhibiční parametry byly získány i 

pro azanitrilové inhibitory, kde byly hodnoty IC50 jen o řád vyšší (1,65 nM pro Gü2048 a 

19,04 pro Gü1303). Karbanitrilové inhibitory měly mnohem horší inhibiční vlastnosti 

(submikro- až mikromolární hodnoty IC50).  
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Tabulka 3: Účinek peptidomimetických inhibitorů cysteinových proteas na schistosomuly 

kultivované ex vivo v mediu a jejich inhibiční účinek in vitro na rekombinantní SmCL3. 

Schistosomuly byly inkubovány 3 dny v mediu s 10 µM inhibitorem. Fenotypy byly 

hodnoceny každých 24 h, stupeň 0 odpovídá fenotypu kontrolních schistosomul 

inkubovaných bez inhibitoru a stupeň 4 odpovídá nejtoxičtějšímu fenotypu. Jednotlivé 

deskriptory pozorovaných fenotypů jsou popsány v Kap. 4.2.8. Inhibice SmCL3 byla 

měřena v kinetickém testu s použitím substrátu Z-Phe-Arg-AMC a je vyjádřena hodnotou 

IC50. 

Inhibitor 

 
Fenotyp 

 
Stupeň suprese  

Inhibice 

SmCL3 

 Den 1 Den 2 Den 3  Den 1 Den 2 Den 3  IC50 (nM) 

Vinylsulfonové inhibitory 

WRR 199  Deg Deg Deg  4 4 4  0,20 

WRR 255  Deg Deg Deg  4 4 4  0,86 

Gallinamidy  

F3  R, dark deg D  2 4 4  0,71 

F4  Deg D D  4 4 4  1,03  

Azanitrilové inhibitory 

Gü2048  Deg Deg D  4 4 4  1,65 

Gü1303  Deg Deg D  4 4 4  19,04 

 Karbanitrilové inhibitory 

Gü2421  R, S R, S R, S, Dark  2 2 3   355 

Gü2420   R, Dark R, Dark  0 2 2  4644 

 

Stejné inhibitory byly také testovány ex vivo na živých schistosomulách (NTS), 

inkubovaných v mediu v 96 jamkové destičce. Podle pozorovaného fenotypu byla určena 

míra supresního efektu a ohodnocena podle závažnosti stupněm 0–4, kdy 0 odpovídá 

kontrolním NTS kultivovaným v mediu bez inhibitoru a 4 značí nejvíce toxický efekt. 

Všechny typy inhibitorů se ukázaly jako účinně proti schistosomulám. Gallinamidy, 

azanitrilové a vinylsulfonové inhibitory prokázaly velmi silné antischistosomální účinky, 

u většiny z nich byl pozorován nejzávažnější fenotyp již první den inkubace. NTS byly 

degenerované, měly nestrukturovaný tvar a popraskané vakuoly. V případě gallinamidů a 

azanitrilových inhibitorů byly NTS po třech dnech inkubace mrtvé. Karbanitrilové 

inhibitory měly slabší efekt, po třech dnech inkubace vykazovaly schistosomuly stupeň 

suprese 2 v případě Gü2420 a stupeň suprese 3 u Gü2421.  
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Obrázek 25: Vzorce vybraných peptidomimetických inhibitorů SmCL3, které byly 

testovány in vitro a ex vivo.   
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6 Diskuze 

 

Parazitické motolice rodu Schistosoma způsobují závažné onemocnění – schistosomózu, 

která postihuje 250 milionů lidí a ohrožuje dalších 800 milionů v tropických a 

subtropických oblastech celého světa. Proti schistosomóze se v současné době používá 

jediný lék – praziquantel, u nějž hrozí nebezpečí vzniku rezistence, proto je nutné hledat 

nové způsoby léčby. Proteolytické enzymy jsou zásadní součástí fyziologie těchto 

motolic, účastní se například invaze do hostitele, migrace hostitelskými tkáněmi, trávení 

krevních proteinů, reprodukce nebo ovlivňují hostitelskou fyziologii a imunitní systém. 

Z tohoto důvodu jsou velmi slibnými terapeutickými cílovými molekulami pro vývoj 

nových léčiv a vakcín. 

První část disertační práce se zabývá serinovými proteasami krevničky střevní 

(Schistosoma mansoni). Dosavadní výzkum se orientoval především na trávicí cysteinové 

proteasy parazita a serinové proteasy byly dlouhou dobu opomíjeny a informací o nich 

není mnoho. Výjimkou je cerkariová elastasa, sloužící cerkáriím k penetraci hostitelské 

kůže, která je dobře prozkoumána a charakterizována (Dvorak et al. 2008; Salter et al. 

2000; Salter et al. 2002). 

V publikaci č. 1 (Dvořák et al. 2016) byly analyzovány proteolytické aktivity E/S 

produktů vývojových stádií S. mansoni. Metody přípravy těchto E/S produktů shrnuje 

publikace č. 3 (Leontovyč et al. 2020). V rámci této disertační práce byly analyzovány 

aktivity v E/S produktech dospělců, schistosomul a vajec pomocí sady fluorogenních 

FRET substrátů a inhibitorů specifických pro jednotlivé skupiny proteas. E/S produkty 

schistosomul vykazovaly nejjednodušší profil, kde výrazně převládají serinové proteasy. 

U E/S produktů dospělců a vajec byly identifikovány komplexnější profily, kde 

k proteolytickým aktivitám přispívaly serinové a cysteinové proteasy i metaloproteasy. U 

dospělců byly hlavní skupinou metaloproteasy, u vajec dominovaly serinové proteasy.  

Během práce na publikaci č. 1 byla v E/S produktech všech analyzovaných 

vývojových stádií identifikována významná aktivita serinových proteas. Kromě 

cerkariové elastasy u cerkárií však nebylo známo, jaké proteasy přispívají k těmto 

aktivitám. V roce 2014 byla pomocí genomických, transkriptomických a proteomických 

postupů popsána skupina pěti serinových proteas, které byly označeny jako SmSP (Horn 

et al. 2014). Z nich pouze jedna (SmSP1) byla již dříve částečně analyzována (Cocude et 
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al. 1997; Cocude et al. 1999); ostatní SmSP nebyly dosud zkoumány. Publikace č. 2 se 

zabývá funkční charakterizací jedné z těchto proteas nazvané SmSP2.  

SmSP2 je nejvíce exprimovanou serinovou proteasou u vývojových stadií 

parazitujících v krvi definitivního hostitele – dospělců a schistosomul (Horn et al. 2014). 

Její doménová organizace vzdáleně připomíná hostitelské proteasy účastnící se regulace 

srážení krve. Tyto enzymy obsahují katalytickou doménu s trypsinovou specifitou, která 

je disulfidickými můstky spojena s N-terminální multidoménovým regionem, který se 

zapojuje do protein-proteinových interakcí nebo vazby ligandu (Walsh and Ahmad 2002). 

SmSP2 obsahuje také unikátní strukturní prvky – histidinový úsek a TSR-1 doménu, které 

se nacházejí v N-terminálním regionu. TSR-1 doména se může účastnit procesů jako 

buněčná adheze, protein-proteinové interakce nebo vázání glykosaminoglykanů (Tan et 

al. 2002; Chen, Herndon, and Lawler 2000). Histidinový úsek může zprostředkovávat 

vazbu kovových iontů, jak bylo demonstrováno experimentem, v kterém byla nativní 

SmSP2 purifikována z homogenátu dospělých krevniček pomocí afinitní niklové 

chromatografie. TSR-1 doména je přítomná u ortologů SmSP2 jiných motolic a tasemnic, 

histidinový úsek je unikátní pro motolice. V jiných organismech nebyly ortologní geny 

nalezeny. Pro objasnění konkrétní fyziologické funkce N-terminálního regionu SmSP2 je 

nutný další výzkum. 

Ortology SmSP2 u dvou dalších druhů krevniček (S. haematobium a S. 

japonicum) jsou nazývány jako mastin. U S. haematobium byl mastin identifikován jako 

cílová molekula IgG1 imunitní odpovědi, proto představuje potenciální antigen pro vývoj 

vakcín (Pearson et al. 2015). Ortology SmSP2 byly také nalezeny u larválních stádií 

(cysticerků) tasemnic Echinococcus granulosus (Lorenzo et al. 2003) a Taenia solium 

(Rueda et al. 2011), kde byly nazvány jako Antigen 5 (Ag5). Ag5 proteiny jsou hlavním 

komponentem tekutiny v cystách a používají se v sérodiagnostickém testu na 

cysticerkózu (Rueda et al. 2011). Na rozdíl od SmSP2 je u Ag5 serin v katalytické triádě 

nahrazen threoninem a Ag5 má jen slabou proteolytickou aktivitu (Lorenzo et al. 2003; 

Rueda et al. 2011). 

Pro enzymologickou charakterizaci SmSP2 byla exprimována katalytická doména 

v kvasinkách P. pastoris a purifikována jako aktivní proteasa. Pomocí biochemických 

metod byla identifikována substrátová a inhibiční specifita tohoto enzymu. SmSP2 byla 

klasifikována jako S1 proteasa s trypsinovou specifitou – štěpí substráty 

v endopeptidasovém modu, a to pouze za kladně nabitými aminokyselinami argininem a 
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lysinem. Je také inhibována inhibitory trypsinových proteas jako je leupeptin, benzamidin 

nebo antipain. 

Dospělé krevničky jsou schopné žít v těle definitivního hostitele i několik 

desetiletí (Basch 1991). Aby tam byli tito intravaskulární parazité schopni přežít, 

předpokládá se, že manipulují komplexní hemostatický systém hostitele prostřednictvím 

molekul povrchového tegumentu nebo sekretovaných E/S produktů (Mebius et al. 2013). 

Nicméně detailní popis těchto látek a procesů není znám. Tato práce ukazuje, že SmSP2 

je sekretovaná v E/S produktech krevniček. SmSP2 má proteolytickou aktivitu in vitro 

podobnou serinové protease kalikreinu – je schopná degradovat kininogen přítomný 

v krvi hostitele a vyštěpit z něj peptidový hormon bradykinin, který působí jako silný 

vasodilatátor, snižuje krevní tlak a zvyšuje vaskulární permeabilitu (Campbell 2003). 

Bradykinin má také antithrombogenní, antiproliferativní a antifibrogenní efekt (Maurer et 

al. 2011). Navíc je SmSP2 schopná inaktivovat vasopresin (hormon, který indukuje 

vasokonstrikci a zvyšuje tak krevní tlak), což vede k ještě silnějšímu vasodilatačnímu 

efektu. V biologickém experimentu bylo prokázáno, že dospělé krevničky inkubované 

v mediu jsou schopné uvolňovat bradykinin z jeho peptidového prekurzoru a štěpit 

vasopresin. Je pravděpodobné, že za tuto aktivitu je zodpovědná SmSP2, která je nejvíce 

exprimovanou serinovou proteasou krevniček (Horn et al. 2014), a slouží tak krevničkám 

jako vasodilatační agens. Nedávno bylo prokázáno, že krevničky sekretují další serinovou 

proteasu SmPOP, která je schopná štěpit bradykinin a angiotensin I (vasokonstrikční 

hormon, který se tímto štěpením konvertuje na vasodilatační angiotensin-(1-7)). Dá se 

předpokládat, že SmSP2 a SmPOP modulují lokální hostitelské prostředí okolo parazita 

pro jeho potřeby během života a pohybu v cévách. 

Vzhledem k velikosti krevniček je pravděpodobné, že během jejich života a 

migrace narušují tok krve a poškozují endothelium, což může vést k aktivaci krevních 

destiček a koagulaci krve (Mebius et al. 2013). Přesto však nikdy nebyly pozorovány 

krevní sraženiny okolo těl krevniček přebývajících v krevním řečišti. Bylo navrženo 

několik mechanismů, jakými by mohly krevničky inhibovat vznik krevní sraženiny 

a/nebo krevní sraženiny rozpouštět (Da'dara and Skelly 2014). Rozpouštění krevních 

sraženin je způsobeno degradací fibrinu, což zprostředkovává fibrinolytická proteasa 

plasmin. Plasmin je generován ze svého zymogenu – plasminogenu působením některých 

jiných proteas, například tkáňovým aktivátorem plasminogenu (tPA). Z výsledků této 

práce je možné odvodit nový potenciální mechanismus založený na SmSP2, kterým 

krevničky stimulují fibrinolýzu na několika úrovních (Obr. 26). 1) SmSP2 aktivuje 
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plasminogen na plasmin, tento proces může být urychlen vazbou plasminogenu na 

některé tegumentální molekuly krevniček, například enolasu (Figueiredo, Da'dara, et al. 

2015). 2) SmSP2 konvertuje jednořetězcový tPA na aktivnější dvouřetězcovou formu, což 

vede k zvýšené aktivaci plasminogenu. 3) SmSP2 uvolňuje bradykinin, který stimuluje 

uvolňování tPA z vaskulárního endothelia (Brown et al. 1999). 4) SmSP2 degraduje 

fibronektin, který je součástí krevní sraženiny. Schopnost degradovat fibronektin byla 

nedávno nalezena i u schistosomálního tegumentálního kalpainu (Wang, Da'dara, and 

Skelly 2017). 

Obrázek 26: Schéma znázorňující potenciální funkce SmSP2 v hostitelském organismu. 

SmSP2 sekretovaná dospělými krevničkami stimuluje degradaci krevních sraženin (panel 

Trombolýza) několika způsoby: 1) aktivací dvou zásadních komponent fibrinolytického 

systému – plasminogenu a tkáňového aktivátoru plasminogenu (tPA) a 2) degradací jedné 

z komponent krevní sraženiny – fibronektinu. SmSP2 moduluje cévní tonus (panel 

Vasoregulace) tím, že procesuje bioaktivní peptidové hormony: 1) uvolňuje vasodilatační 

hormon bradykinin z kininogenu (HMWK) a 2) degraduje vasokonstrikční hormon 

vasopresin. Bradykinin dále může stimulovat uvolňování tPA z cévních endotheliálních 

buněk (přerušovaná čára), což vede k fibrinolýze. SmSP2 může být regulována 

inhibitorem plasminogenového aktivátoru (PAI-1). 
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Hlavním zdrojem potravy krevniček jsou hostitelské krevní proteiny, které jsou 

tráveny ve střevě parazita kaskádou cysteinových a aspartátových proteas. Druhá část 

disertační práce se zabývala trávicí cysteinovou proteasou katepsinem SmCL3 ze S. 

mansoni, který byl poprvé popsán v roce 2009 (Dvorak et al. 2009) a který je zde 

zkoumán z patobiochemického pohledu jako vhodná cílová molekula pro terapeutický 

zásah. 

SmCL3 byl vyroben jako rekombinantní enzym v expresním systému P. pastoris a 

purifikován pomocí niklové afinitní a ionexové chromatografie. Během exprese 

docházelo k částečné proteolytické aktivaci zymogenu, kompletní aktivace 

s předpokládaným autokatalytickým mechanismem (Dvorak et al. 2009) byla dosažena 

inkubací v kyselém pH. Pro kinetická měření byl použit fluorogenní substrát Z-Phe-Arg-

AMC, stejně jako v první studii zabývající se tímto enzymem (Dvorak et al. 2009). 

SmCL3 štěpí substrát v širokém rozmezí pH a je aktivní i v mírně zásaditém pH (až pH 

9,0), na rozdíl od lidského katepsinu L, jehož aktivita drasticky klesá již v pH 7,5 

(Nomura, Fujishima, and Fujisawa 1996).  

Analýza substrátové specifity pomocí multiplexového profilování substrátů 

(MSP-MS) (O'Donoghue et al. 2012) ukázala typický profil pro proteasy rodiny papainu a 

podrodiny katepsinu L (Turk et al. 2012). SmCL3 štěpí peptidové substráty 

v endopeptidasovém modu. Nejdůležitější pozicí určující substrátovou specifitu je pozice 

P2, kde jsou preferovány hydrofobní aminokyseliny – jak aromatické, tak alifatické. V P1 

a P1’ pozici byly preferovány kladně nabité aminokyseliny, v ostatních pozicích nebyly 

pozorovány výrazné preference.  

Inhibiční specifita byla analyzována pomocí panelu peptidomimetických 

inhibitorů s vinylsulfonovou reaktivní skupinou. Bylo testováno celkem 52 inhibitorů 

založených na stejné kostře a lišících se jednotlivými substituenty v P3, P2, P1 a P1’ 

polohách. Kritická pro úspěšnou inhibici byla P1’ pozice, kde změna substituentu 

dokázala kompletně eliminovat schopnost inhibitoru inhibovat SmCL3 i v nejvyšší 

testované koncentraci. Nejvhodnějšími substituenty zde byly heterocykly s žádnou nebo 

krátkou spojkou. P1 pozice neměla na inhibiční vlastnosti inhibitorů významný vliv. V P2 

pozici obecně vyhovovaly velké hydrofobní substituenty, což je v souladu s daty 

získanými při měření substrátové specifity. V P3 pozici byly vhodné velké substituenty. 

V knihovně inhibitorů byly nalezeny velmi účinné látky schopné kompletně inhibovat 

SmCL3 i v 1 nM koncentraci. Tyto inhibitory byly v minulosti testovány na jiné trávicí 
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protease krevničky – katepsinu B1 (SmCB1) (Jilkova et al. 2011; Jilkova et al. 2020) a 

nalezeny jako velmi účinné v až subnanomolárních koncentracích.  

Byl testován antischistosomální účinek 4 různých typů peptidomimetických 

inhibitorů cysteinových proteas lišících se reaktivními skupinami. Jednalo se o 

vinylsulfonové a vinylamidové inhibitory (gallinamidy) a dále azanitrilové a 

karbanitrilové inhibitory. Pro každý typ byly vybrány 2 modelové inhibitory, pro které 

byly změřeny hodnoty IC50
 proti SmCL3. Vinylsulfony, gallinamidy a azanitrily se 

ukázaly jako velmi účinné inhibitory SmCL3, hodnoty IC50 se pohybovaly 

v nanomolárních až subnanomolárních hodnotách. Pro karbanitrilové inhibitory byly 

naměřeny o 2-3 řády vyšší hodnoty IC50.  

Stejné inhibitory byly použity v testu ex vivo na živých schistosomulách (NTS) 

v kultivačním mediu. NTS byly inkubovány 3 dny za přítomnosti inhibitoru, byl 

hodnocen jejich fenotyp a celková míra suprese (stupněm 0–4). U vinylsulfonů, 

gallinamidů a azanitrilů byl pozorován velmi silný efekt vedoucí k degeneraci nebo smrti 

schistosomul již po prvním dnu expozice. Karbanitrilové inhibitory měly na 

životaschopnost NTS slabší vliv, maximálně bylo dosaženo stupně suprese 3 až třetí den 

inkubace, což obecně koreluje s nizkou aktivitou těchto látek v inhibičním testu in vitro.  

Trávení krevniček je komplexní proces zahrnující kaskádu několika proteas, kde 

hrají cysteinové katepsiny zásadní roli. Proteasy při degradaci krevních proteinů hostitele 

kooperují a jejich funkce se částečně překrývají (Caffrey et al. 2004; Delcroix et al. 

2006). Je proto pravděpodobné, že inhibice jedné proteasy by nestačila k účinnému 

blokování celého trávicího procesu. RNAi experimenty ukázaly, že například vyřazení 

samotného SmCB1 nestačí k totální eliminaci krevniček (Correnti, Brindley, and Pearce 

2005). Proto se zdá výhodné cílit inhibiční léčiva na několik trávicích proteas najednou. 

V rámci této práce byly identifikovány inhibitory schistosomálních cysteinových 

katepsinů, které takový systémový zásah umožňují a mohly by se stát výchozími 

molekulami pro vývoj nových chemoterapeutik proti schistosomóze. 
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7 Závěry 

 

Disertační práce byla zaměřena na nové proteolytické enzymy z krevničky střevní 

(S. mansoni), která způsobuje schistosomózu, jedno z nejvýznamnějších parazitárních 

onemocnění. Výsledky byly shrnuty ve třech publikacích, další získaná data jsou součástí 

připravovaného rukopisu.  

První část disertační práce zkoumá proteasy vylučované krevničkami do okolního 

prostředí, především nově objevený enzym – serinovou proteasu SmSP2, která byla v této 

práci biochemicky charakterizována a byla popsána její potenciální funkce v interakcích 

mezi parazitem a hostitelem. Druhá část práce se věnuje cysteinové protease katepsinu 

SmCL3, který funguje jako trávicí enzym krevniček při degradaci krevních proteinů 

hostitele a byl zde identifikován jako nová cílová molekula pro chemoterapii 

schistosomózy.   

 

Zadané cíle práce byly splněny a hlavní získané výsledky jsou následující: 

 

1. Byly připraveny exkrečně-sekreční (E/S) produkty vybraných vývojových stádií 

S. mansoni a optimalizovány postupy pro jejich získávání. 

2. Byly identifikovány proteolytické aktivity v E/S produktech vývojových stádií S. 

mansoni potenciálně interagující s lidským hostitelem. Každé vývojové stadium 

sekretuje unikátní spektrum proteas, které vždy obsahuje významnou část 

serinových proteas. 

3. Sekretovaná proteasa SmSP2 byla připravena rekombinantní expresí. 

4. Na základě komplexní funkční biochemické analýzy byla proteasa SmSP2 

charakterizována jako vasodilatační a antihemostatický faktor a byla navržena její 

modulační role při interakci S. mansoni s hostitelem. 

5. Trávicí katepsin SmCL3 byl připraven rekombinantní expresí. 

6. Byla analyzována substrátová a inhibiční specifita katepsinu SmCL3 a byly 

nalezeny jeho velmi účinné peptidomimetické inhibitory. 

7. Různé typy inhibitorů SmCL3 byly testovány ex vivo v biologickém testu na 

živých schistosomulách a byly prokázány jako antischistosomální látky, které tak 

představují výchozí molekuly pro vývoj nových léčiv proti schistosomóze. 
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