
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Martina Máši   

“Regulace aktivity a aktivace kathepsinu D“  
 

Autor vypracoval svou disertační práci pod vedením Dr. Michaela Mareše na Ústavu 

organické chemie a biochemie AV ČR na pracovišti s velkou tradicí pro studium proteas a 

jejich inhibitorů. Její pečlivý úvod, který je doprovázen 265 citacemi poskytuje současný a 

ucelený pohled na problematiku aspartátových peptidas se zaměřením na aspartátové 

peptidasy rodiny pepsinu v jejich zymogenní i aktivní formě. Z nich se především věnuje 

lysozomální aspartátové peptidase kathepsinu D (KD). Hlavní funkce KD je katabolická 

degradace proteinů. Popisuje současné znalosti o jeho struktuře, substrátové specifitě, 

biosyntese, aktivaci i inhibici. KD je zapojen ve fyziologických procesech jako jsou apoptóza, 

tkáňová homeostáze, podílí se na regulaci angiogeneze, na tvorbě peptidových antigenů. 

Z hlediska patofyziologie je KD studován ve spojitosti s více nemocemi jako jsou např. 

Alzheimerova choroba, rakovina a ateroskleróza. 

 

Experimentální část práce je provedena nejmodernějšími metodami. Jejich výběr odpovídá 

studovanému problému a praktické zvládnutí svědčí o velmi dobrých experimentálních 

schopnostech autora. 

 

Jádro disertace se věnuje lidskému kathepsinu D. Biochemickými metodami zkoumá aktivaci 

jeho zymogenní formy (proKD) a faktory regulujícími tento proces. Výsledky jsou velmi 

přehledně, přesvědčivě a srozumitelně dokumentovány barevnými obrázky a tabulkami. 

 

V souladu s cíli přinesla disertace tyto nové poznatky: 

1. Byl vypracován efektivní isolační postup pro získání zralého KD z placent. 

2. Byl vyvinut isolační postup pro získání proKD sekretovaného transgenními lidskými 

buňkami do média. Fúzní protein s FLAG peptidem byl isolován pomocí imunoafinitní 

chromatografie za neutrálního pH, kdy se proenzym získává nekontaminovaný 

autoaktivačním intermediatem. 

3. Byly detailně analyzovány strukturní a funkční vlastnosti aktivačního peptidu (propeptidu) 

proKD a zmapovány jeho interakční oblasti s jádrem enzymu. 

4. Byla sledována modulace aktivity KD pomocí sulfatovaných polysacharidů. 

5. Byla provedena biochemická analysa dvou mechanismů aktivace proKD: autoaktivačního 

a zprostředkovaného kathepsinem L. 

 

Oceňuji velmi dobré strukturně funkční řešení problematiky interakce propeptidu 

v prokathepsinu D, s určením tří strukturních domén propeptidu interagujících s jádrem 

enzymu a dále i detailní biochemickou studii dvou mechanismů aktivace proKD: 

autoaktivační v kyselém prostředí a zprostředkovanou kathepsinem L v neutrálním prostředí. 

 

Práce je sepsána velmi pečlivě a přehledně a nenašla jsem žádné překlepy, pouze jeden přepis 

na str. 29 lypofuzní namísto lipofuzní.  

 

K disertaci mám následující dotazy:  

1. Z klasické isolace z lidských placent byl získán homogenní preparát, který, jak autor 

uvádí, byl použit pro přípravu krystalů KD a byla vyřešena RTG struktura, ale ta 

nebyla publikována. Zajímalo by mě, kde byla struktura řešena, a jaký je důvod, že 

takto významný výsledek nebyl publikován?  

2. Při velmi efektivní isolaci proKD secernovaného transgenními lidskými buňkami do 

média imunoafinitních chromatografií se uvádí, že se podařilo účinně odstranit lidský 



serum albumin (HSA). Zajímalo by mě při kterém z uváděných promývacích kroků? 

Dále, jak se podařilo odstranit HSA při klasickém isolačním postupu? 

3. Výsledky, které jsou předmětem disertační práce, byly, jak autor uvádí publikovány už 

r. 2006. Zajímalo by mě, zda se ještě v současnosti dále pokračuje v řešení této slibně 

započaté problematiky? 

4. Ví se jakým mechanismem se u Alzheimerovy choroby preferuje patologické 

procesování amyloidního prekursorového proteinu (APP), tj. štěpení β-sekretasou před 

α-sekretasou? 

 

Výsledky dosažené Mgr. Martinem Mášou představují především velmi hodnotný vědecký 

přínos pro rozvoj základního biochemického výzkumu. Rozšiřování znalostí o funkci 

lysozomální aspartátové peptidasy kathepsinu D a určení regulačního mechanismu aktivace 

proKD na aktivní enzym kathepsin D je však důležité i z hlediska objasnění dějů spojených 

s patofyziologickými procesy u člověka. 

 

Závěr: Mgr. Martin Máša prokázal schopnost tvůrčí vědecké práce, osvojil si hluboké 

teoretické i metodické znalosti, splnil úspěšně vědecký úkol, jímž byl pověřen. Výsledky 

disertační práce shrnul v článku publikovaném v renomovaném vědeckém časopise 

Biochemistry, kde je prvním autorem. Kromě toho se zabýval i dalšími dvěma proteasami, 

kathepsinem H a inhibitorem proteasy HIV, jak je patrné ze dvou publikací ve významných 

časopisech Biological Chemistry a Proc. Natl. Acad. Sci USA, kde je spoluautorem. Toto 

svědčí i o velké šíři orientace a záběru autora na tomto poli proteasového výzkumu. Souhrn 

disertační práce je vypracován v souladu s danými pravidly anglicky a česky a podává 

výstižně nezbytné údaje k pochopení obsahu disertace. Ze všech těchto důvodů proto 

doporučuji, aby disertační práce Mgr. Martina Máši byla přijata k obhajobě a stala se 

základem k udělení vědecké hodnosti PhD.  
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