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Předložená disertační práce se zabývá charakterizací proteolytických profilů exkrečně-

sekrečních produktů životních stadií krevničky S. mansoni parazitujících v obratlovci a dále 

biochemickou/funkční charakterizací dvou vybraných peptidas hrajících roli v interakci 

s hostitelem (SmSP2) a při trávení krve přijaté parazitem (SmCL3). V druhém případě byla 

stěžejní snaha o nalezení účinných syntetických inhibitorů jako potenciálních alternativních 

léčiv na schistosomózu. 

Práce má vhodné členění, po informativním abstraktu následuje krátký úvod do problematiky, 

která je podrobněji rozvinuta v literárním přehledu. V něm autor prokázal, že se teoreticky 

zorientoval jak v biologii parazitů rodu Schistosoma, tak v problematice proteolytických 

enzymů. Uvádí zde přehled známých katalytických typů peptidas a mechanismů jejich 

katalytického účinku, přičemž se postupně zaměřuje na serinové a cysteinové peptidasy (o 

nichž pojednává vlastní experimentální část práce) a to jak obecně, tak i z hlediska jejich 

výskytu a funkce u schistosom (s ohledem na zvolený experimentální model hlavně u S. 

mansoni). Následují stručně a jasně formulované cíle práce, popis použitých metod a 

výsledky práce. Vše je doprovázeno relevantní a bohatou grafickou dokumentací, buď 

převzatou (literární úvod) nebo vlastní (výsledky). Práci uzavírá kapitola nazvaná Diskuse a 

Seznam citované literatury. Součástí práce je příloha zahrnující tři publikace v recenzovaných 

a impaktovaných mezinárodních periodikách, na nichž se AL podílel jako spoluautor (1. 

publikace) nebo jako první autor (2. a 3. publikace). 

Práce má dostatečný rozsah a zahrnuje relevantní informace. Úvod a Literární úvod je čtivý, 

informativní, poměrně vyvážený a obsahuje jen menší množství gramatických chyb. Nicméně 

se zde autor dopustil několika faktických chyb, popř. uvádí neúplné informace. Jako příklady 

uvádím: str. 12 konec 1. odstavce – formulace naznačuje, že schistosomóza způsobuje 

rakovinu jater, ale jedná se o karcinom tlustého střeva anebo močového měchýře či dalších 

částí urogenitálního komplexu, jako např. děložního čípku. Str. 15, odstavec 3 řádek 10. – 

sporocysty dozrávají a mění se v infekční stadium zvané cerkárie (není pravda). Stejná strana 

a odstavec, o kousek dále – výčet látek, na základě kterých cerkárie rozpoznává hostitele, je 

zavádějící – některé fungují při rozpoznávání, některé při indukci vyprazdňování penetračních 

žláz. O něco níže je uvedeno, že elastáza nebo katepsin B2 jsou hlavní penetrační proteasy 

schistosom – autor opomíjí některé proteomické studie poukazující na vysokou abundanci i 

jiných peptidas v produktech penetračních žláz S. mansoni a S. japonicum. Str. 16 začátek 

strany – informace o dospívání v portální žíle se netýká S. haematobium, autor příliš 

zobecňuje. Kap. 2.1.2 – definice neglected tropical diseases není přesná (úplná). Kap. 2.1.2.1 

– v popisu patogeneze/patologie chybí důležitá zmínka o cerebrální schistosomóze a 

karcinomech v rámci urogenitálního traktu. Kap. 2.3.1 – zmínka, že hlavním zdrojem enegrie 



pro dospělé krevničky jsou krevní proteiny, není přesná – ty jsou využívány hlavně jako zdroj 

aminokyselin pro růst a reprodukci. Jako důležitý zdroj energie slouží glukóza využívaná 

v glykolýze. Ve 2. odstavci této kapitoly chybí citace. Kap. 2.3.2 – tegument neoznačuje 

povrch těla všech ploštěnců, ale pouze těch, kteří patří do skupiny Neodermata (motolice, 

tasemnice, monogenea). V této kapitole chybí zmínka o tvorbě zdvojené (heptalaminární) 

membrány tegumentu (neodermis) u stadií schistosomul, jako unikátní struktury vyskytující 

se pouze u krevních motolic. Kap. 2.3.3 – chybí mi zde citace review (Dvořák a Horn, 2018 – 

Serine proteases in schistosomes and other trematodes). Kap. 2.3.3.1 elastáza dergaduje nejen 

epidermální proteiny (také proteiny dermis). Ve 3. odstavci této kapitoly chybí zmínka o tom, 

že u S. japonicum je funkční elastáza 2b. 

Literární zdroje jsou v naprosté většině použity a citovány správně. 

Metodiky i výsledky jsou popsány a dokumentovány dostatečně i v samotném textu práce, 

kromě toho jsou součástí přiložených publikací (kromě části týkající se katepsinu L3, která 

zatím nebyla publikována). Výsledky jsou významné z hlediska základního poznání 

proteolytické výbavy S. mansoni s ohledem na sekretované peptidasy - viz 1. publikaci, kde 

autoři za využití konzistentní metodiky odhalili shody i rozdíly mezi různými stadii životního 

cyklu S. mansoni. Metodika sběru E/S produktů zde byla optimalizována a toto bylo zúročeno 

v samostatné metodické publikaci, jejímž je AL prvním autorem. Za zásadní z hlediska 

významu považuji publikaci č. 2, která se zabývá serinovou peptidasou SmSP2, u níž se 

podařilo charakterizovat substrátovou specifitu, včetně nativních proteinových substrátů, a tak 

odhalit její funkci v regulaci hemostázy a vazodilatace u hostitele – faktorů přímo 

ovlivňujících přežití mnohobuněčného makroparazita vyskytujícího se v prostředí krve. Zde je 

AL rovněž prvním autorem. Rovněž část, která se věnuje charakterizaci SmCL3 a hledání 

jeho syntetických inhibitorů s terapeutickým potenciálem přinesla významné výsledky, které 

mají výborný předpoklad pro publikování v kvalitním odborném časopisu na mezinárodní 

úrovni. 

Za nejslabší část celé práce považuji kapitolu nazvanou Diskuse. Ta je bohužel z větší části 

shrnutím, či ještě spíše zopakováním výsledků (v některých pasážích i metodik) a v zásadě 

nepřináší mnoho nového. Text v úvodu diskuse se v práci objevuje již potřetí či počtvrté, jen 

s malými obměnami. Očekával bych v této části práce zhodnocení zdarů i nezdarů 

experimentální části práce, zhodnocení významu vlastních získaných výsledků (které jsou na 

dobré světové úrovni), případně výhledu do budoucna. 

Přes veškeré připomínky uvedené výše považuji práci za velmi kvalitní, zejména z hlediska 

jejích výstupů, což dokazují přiložené publikace s autorstvím AL. Cíle práce považuji za 

splněné. Adept na titul Ph.D. zvládl množství experimentálních technik, dobře se zorientoval 

ve zvoleném tématu a dokázal, že je schopen jak samostatné, tak týmové práce. Jeho podíl na 

získání výsledků, které jsou součástí této práce, je zásadní. Spolu se schopností sepsat kvalitní 

vědecký text (viz publikace i podstatnou část disertační práce) to svědčí o jeho kvalifikaci 

k získání titulu Ph.D. Proto bez váhání doporučuji disertační práci Mgr. Adriana Leontovyče 

k obhajobě. 

Na závěr několik dotazů a podnětů k diskusi: 



1) Mohl by autor upřesnit, jakým způsobem vznikají cerkárie v rámci vývoje krevniček (i 

obecně motolic) uvnitř plže? Jde o nevratný proces? 

2) Jak se liší signály pro rozpoznání, setrvání a penetraci u cerkárií jednotlivých druhů 

lidských schistosom? Jaké fáze jsou součástí procesu úspěšné infekce obratlovce? 

3) V systému krevnička-hostitel jde zásadním způsobem o vzájemnou interakci. 

Domníváte se, že v rámci krve jsou inhibitory schopné inhibovat aktivitu SmSP2? 

Jaké by to mohly být? Např, když vezmeme v úvahu schopnost bovinního aprotininu 

inhibovat SmSP2, mohl by tak fungovat i jiný Kunitz protein, konkrétně mám na 

mysli lidský TFPI, který nebyl testován? Lze toto odhadnout dle struktury TFPI (i 

v kontextu jeho schopnosti inhibovat MASP-1) a vazebného místa peptidasy? 

4) Většina studií lokalizujících určitý protein v neodermis se omezuje na konstatování, že 

je asociován s tegumentem. Málokdy je lokalizace studována na podrobnější úrovni, 

např. s pomocí imunogold transmisní elektronové mikroskopie. Domníváte se, že je 

SmSP2 tedy konstantně sekretována, nebo že případně může nějakým způsobem 

docházet k její asociaci s (zdvojenou) mebránou neodermis krevničky? 

5) Jaký význam by mohl mít „multihistidinový“ motiv SmSP2 a jeho případná schopnost 

vázat ionty kovů? 

6) Lze některé z vytipovaných syntetických a potentních inhibitorů SmCL3 již teď 

označit jako více či méně vhodné pro terapeutické účely, např. z hlediska jejich 

biologické dostupnosti, případně toxicity pro organismus hostitele? 

 

V Praze dne 3. 9. 2021 

RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. 


