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Předložená disertační práce navazuje na dlouhodobý výzkum skupiny kolem Dr. Michaela Mareše (Ústav 
organické chemie a biochemie AVČR) zaměřený na proteolýzu a její klíčové molekuly. Vědecký rozsah 
výzkumného týmu tak experimentálně sahá od problematiky proteolytických enzymů a jejich významu pro 
člověka (např. patologie spojené s onkologickými problémy), až po jejich funkční význam pro 
životaschopnost a virulenci významných lidských patogenů (např. S. mansoni).  

Disertační práce přináší dosud nepublikované informace o proteázách S. mansoni, které mohou mít 
budoucí potenciální využití v biomedicíně, např. při léčbě schistosomózy. 

O aktuálnosti a relevanci takového výzkumu není v měřítku dlouhodobě dobře fungující vědecké 
skupiny pochyb! 
 
Úvod (celkem 1 str.):  
Autor stručně zasazuje ústřední téma práce do kontextu parazitologie a proteolýzy. V této kapitole je 
obecně uvedena problematika významné helmintózy – schistosomózy (původce S. mansoni) a význam 
proteolytických enzymů, které tento parazit produkuje (SmSP2 a SmCL3). 
 
Literární přehled (celkem 22 str.):  
V rámci literárního přehledu autor stručně shrnuje obecné poznatky o biologii vybraných zástupců rodu 
Schistosoma. Dále se podobně obecně věnuje problematice proteolytických enzymů s mírným 
akcentováním vybraných tříd proteáz – serinové a cysteinové, které jsou hlavním předmětem vlastní 
experimentální práce shrnuté v přiložených publikacích; serinová proteáza – SmSP2 (součást 
tegumentálního systému) a cysteinová proteáza - SmCL3 (součást trávicího proteolytického systému). 
Souhrn informací souvisejících s oběma systémy je součástí další podstatné části literárního přehledu.  

V této části práce mi chybí samostatná kapitola zaměřená na kultivaci jednotlivých vývojových stádií 
S. mansoni a odpovídající metodiku izolace E/S produktů, což je hlavní náplní třetí přiložené prvoautorské 
publikace.   
 
Formální nedostatky:  
Str. 13, ř. 6.:  chybí závorka 
Obr. 1: chybí měřítko, mělo by být v závorce (Převzato, Van Meensel et al. 2014; Collins lab home page 
2021) – všude + uveden link a originální zdroj „Collins lab“  
Str. 15.: Citace Volf and Horák 2007 – učebnice, není primární zdroj 
 

Další nedostatky:  

Masaryk Univerzita  
Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie 
Kotlářská 2, Brno, 611 37 

Tel: +420 549498841     

Email: martin.kasny01@gmail.com 



Str. 17: Práce nese název „Proteolytické enzymy krevničky střevní (Schistosoma mansoni): patobiochemie a 

využití v biomedicíně.“ Patogenezi se věnuje pouze kapitola „2.1.2.1 Patogeneze a klinické příznaky 

schistosomózy“, obsahující 14 ř. textu. 

Str. 17-18: Kapitola „2.1.2.2 Diagnóza schistosomózy“ a „2.1.2.3 Léčba schistosomózy“ jsou velmi obecné a 

nemohou být chápány jako vyčerpávající. 

 
Otázky:  

• Prosím o komentář vyjádření (Str. 17), „Symptomy se zpravidla projevují pouze při první nebo při velmi 
silné nákaze.“ „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.“ 
 

• Prosím o komentář k vyjádření (Str. 27), „Tímto způsobem se do krve dostávají také například trávicí 
proteasy krevniček, které zde mohou ovlivňovat fyziologické procesy hostitele.“ Jak? 
 

• Prosím o komentář (Obr. 9). Lze na základě aktuálních poznatků definovat, která z kaskád je v procesu 
trávení hostitelských proteinů – hemoglobin a albumin významnější z pohledu efektivity zisku energie a 
z pohledu terapie?  

 

• Prosím o komentář (souvislost s Obr. 12), zda jsou známy informace o expresi/abundanci SmSP1–5 ve 
formě transkriptů v rámci celého transkriptomu S. mansoni a ve formě proteinů tedy na základě 
hmotnostně-spektormetrických dat?  

 
 
Cíle:  
Jsou stručně a jasně definovány. 
 
 
Metody (celkem 9 str.):  
Autor shrnuje použité metody a metodické přístupy. Není jich málo…, tento fakt prokazuje vysoký stupeň 
samostatnosti studenta v plánování a vlastním provedení jednotlivých experimentů.   
 
Formální nedostatky:  
Str. 40.: Reziduum chybného formátování „Sekvence jednotlivých substrátů jsou uvedeny na Obr. 14, kap. 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..“ 
 
Otázky:  
Prosím o komentář k vyjádření (Str. 42-43), kapitola „4.2.6 Kultivace vývojových stádií S. mansoni a sběr 
jejich E/S produktů.“: Jelikož jeden z cílů práce je „Příprava exkrečně-sekrečních produktů jednotlivých 
vývojových stadií krevničky a analýza jejich proteolytických aktivit.“, tak by mne zajímalo, do jaké míry se 
autor podílel na přípravě tohoto materiálu. Adrian je prvním autorem u třetí přiložené publikace, takže o 
odpovědi mám jistou představu, ale přesto prosím o komentář. 

Získané koncentrace E/S produktů jsou poměrně nízké („…schistosomul 1,95 μg/ml, dospělců 18,7 
μg/ml a vajec 3,3 μg/ml…“) – byly použity na kompletní analýzy sekretomu s využitím hmotnostně-
spektrometrických metod a s jakým úspěchem?  
 
Prosím o komentář k vyjádření (Str. 44), kapitola „4.2.8 Ex vivo testování inhibitorů na schistosomulách S. 
mansoni“, podobné testy s dospělci nebyly prováděny? 
 
 
Výsledky (celkem 23 str.):  
Je uveden přehled výstupů – tří publikací s definováním přispění autora k výsledkům. Dále autor detailně 

rozebírá jednotlivé výsledky shrnuté v publikovaných pracích – detailní funkční charakteristiku SmSP2 a 



SmCL3. Domnívám se že část autoreferátu „Nepublikované výsledky“ by mohla být takto explicitně uvedena 

v samotném textu práce. 

 
Otázky:  
Prosím o komentář k vyjádření (Str. 47), „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.“ Pokud hovoříme o substrátové specifitě v souvislosti 
s proteolytickou aktivitou, tak ta je dle mých znalostí vždy zásadně závislá také na pH prostředí (a dalších 
aditivech), ve kterém probíhá daná reakce proteáza-substrát. Mohl by toto autor v souvislosti 
s výsledkem výše komentovat. 
 
Prosím o komentář k vyjádření (Kapitola 5.2.1, Str. 48), zda odpovídají daná zjištění např. „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.“, známým 
publikovaným poznatkům plynoucích z kompletních hmotnostně-spektrometrických dat 
odpovídajících analýzám sekretomů; dominance metaloproteáz…?   
 
Prosím o komentář k vyjádření ke struktuře SmSP2 (Str. 49), „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.“ Mohl by autor více komentovat potenciální funkci tohoto sekvenčního 
úseku? 
 
Prosím o komentář, zda by mohly některé ze zvolených 4 typů peptidomimetických inhibitorů SmCL3 
interagovat s hostitelským systémem v případě terapie? 
 
Diskuze (celkem 6 str.):  
Získané výsledky jsou adekvátně diskutovány. 
 
Prosím o komentář k vyjádření (Str. 71), „Dá se předpokládat, že SmSP2 a SmPOP modulují lokální 
hostitelské prostředí okolo parazita pro jeho potřeby během života a pohybu v cévách.“ Bylo toto nějak 
testováno např. s využitím imunohistologických metod - systém parazit-myší hostitel? 
 
Závěry (celkem 1 str.):  
Oceňuji bodové shrnutí zásadních výsledků práce. 
 
Prosím o komentář autora, který z výsledků považuje za nejzásadnější, který by si zasloužil budoucí 
experimentální rozpracování?  
- SmSP2 jako vasodilatační a antihemostatický faktor? 

- SmCL3 jako target inhibitorů? 

 
Předložená práce je primárně zaměřena na molekulární a biochemickou charakterizaci prozatím 
nedostatečně prozkoumaných serinových a cysteinových proteáz - SmSP2 a SmCL3, modelového 
organismu – motolice Schistosoma mansoni.   
 
Jako zásadní negativa práce vnímám její sepsání v českém jazyce, což znemožňuje její prezentaci širší 

vědecké komunitě a také fakt, že ačkoliv práce nese název „Proteolytické enzymy krevničky střevní 

(Schistosoma mansoni): patobiochemie a využití v biomedicíně.“, tak problematika patogeneze není 

shrnuta  v samostatné kapitole a samostatně rozpracována (kapitola „2.1.2.1 Patogeneze a klinické 

příznaky schistosomózy“, obsahující 14 ř. textu nemůže sloužit jako relevantní satisfakce tohoto 



problému). Současně se domnívám že část autoreferátu „Nepublikované výsledky“ by mohla být takto 

explicitně uvedena v samotném textu práce. 

 
Práce je založena na výsledcích shrnutých ve 3 publikacích (1 spoluautorská a 2 prvoautorské), které byly 
otištěny v časopisech Biochimie (2016, IF 3,112), PLOS Neglected Tropical Diseases (2028, IF 3,885) a 
kapitola v knize Methods in Molecular Biology (2020, IF 1.17). 

Vytyčených cílů bylo dosaženo. Adrian Leontovyč prokázal nejen značnou erudici v problematice 
proteolytických enzymů, ale i schopnost formulovat hypotézy a jasné odpovědi získané na základě 
pečlivě provedené experimentální práce, která je současně dokladem i množství dobře zvládnutých 
pokročilých metodických postupů v oblasti molekulární biologie, biochemie, ale i parazitologie.  
 
Domnívám se tedy, že práce splňuje podmínky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
                                                                                                                                 

Praha 28.8.2021                                                                                                                   RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 
 




