
Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Martina Máši: “Regulace aktivity a 

aktivace kathepsinu D” 

 

Předložená disertační práce se zabývá studiem proteázy kathepsinu D, enzymu s přímou 

vazbou na aktuální biomedicínskou problematiku. S využitím širokého spektra 

biochemických metod popisuje proces konverze neaktivního zymogenu prokathepsinu D na 

proteolyticky aktivní kathepsin D a dále se zabývá faktory, které tento proces modulují.  

 

Práce je velmi přehledně členěna a má vysokou formální úroveň. Svým rozsahem (127 stran, 

49 obrázků, 265 referencí) plně naplňuje požadavky na disertační práci. 

 

Práce přináší následující hlavní výsledky:  

1/ Byl studován aktivační peptid (propeptid) prokathepsinu D, který je proteolyticky odštepen 

během aktivace. Elegantním způsobem byl analyzován vztah struktury a funkce propeptidu 

s využitím 3D modelu prokathepsinu D, syntetických derivátů propeptidu a fluorescenčních 

metod. 

2/ Byly detailně charakterizovány dva mechanismy, kterými je prokathepsin D aktivován, 

konkrétně autokatalytická aktivace a aktivace působením procesující proteasy. Byl přitom 

identifikován nový aktivační intermediát specificky generovaný působením katepsinu L. 

3/ Sulfatované polysacharidy byly nalezeny jako modulační makromolekuly, které komplexně 

ovlivňují proteolytickou a peptidolytickou aktivitu katepsinu D na dvou úrovních - jednak 

autoaktivaci zymogenu a jednak enzymovou aktivitu vlastního katepsinu D. 

 

Jde o metodicky bohatou práci, která využívá širokou škálu technik zahrnujících  

chromatografické, elektroforetické a enzymologické metody, spektroskopické (zejména 

fluorescenční) techniky, molekulární grafiku a modelování. Část výsledků disertační práce 

byla již publikována v kvalitním periodiku Biochemistry (IF 3,633; Mgr. Máša první autor) a 

je předpoklad, že naměřená data prezentovaná v práci povedou ke vzniku navazující 

publikace. Mgr. Máša je spoluautorem dalších dvou kvalitních publikací (v časopisech PNAS 

- IF 10,231 a Biological Chemistry – IF 2,577) týkajících se problematiky kathepsinů a 

proteolýzy. Předložená disertace plně splnila zadané cíle a přinesla nové významné informace 



o kathepsinu D, který představuje medicinálně významný proteinový target. Získané výsledky 

dobře zapadají do současného trendu zájmu o kathepsinové proteasy v souvislosti s jejich 

klíčovou úlohou v řadě patologických procesů. Výsledky jsou prezentovány a diskutovány 

odpovídajícím způsobem a je zřejmé, že významným způsobem obohacují naše vědomosti. 

 

Na základě výše uvedených argumentů doporučuji přijmout disertační práci k obhajobě a na 

jejím základě udělit Mgr. Mášovi titul PhD.   

 

Otázky k disertační práci: 

1) Jaký je vzájemný vztah dvou mechanismů aktivace prokathepsinu D a jakou lze 

předpokládat jejich úlohu in vivo a v patologiích?    

2) Jak si vysvětlujete rozdílné procesování prokathepsinu D pomocí kathepsinu L  při pH 5 a 

při pH 6? Jaké další proteasy se mohou účastnit procesu aktivace prokathepsinu D?  

3) Liší se různé aktivní formy resp. intermediáty kathepsinu D svými enzymologickými 

vlastnostmi? 

4) Jaký lze očekávat význam interakce pro/katepsinu D se sulfatovanými polysacharidy 

z pohledu reálné situace v tkáních? Jsou kromě sulfatovaných polysacharidů známy i jiné 

endogenní molekuly modulující aktivitu aspartátových peptidas? 

5) Jak jsou směrovány další práce na tomto projektu? V disertační práci je zmíněna 

krystalizace (nepublikovaná data) - plánujete např. řešení krystalové struktury prokathepsinu 

D? 
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