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1. ABSTRAKT 

Fascioloides magna (motolice velká), původem severoamerická jaterní motolice, byla poprvé 

zaznamenána v České republice již v roce 1930. Tato silně patogenní motolice parazituje 

především u jelenovitých, ale dokáže napadat i hospodářská zvířata. Exkrečně-sekreční 

produkty (ES produkty) zahrnují směs biomolekul z exkrečního a sekrečního systému, které 

se účastní mnoha biologických procesů v životním cyklu nejen fasciolidních motolic (např. 

migrace juvenilních motolic, únik před imunitním systémem hostitele či účast při trávicích 

procesech). Díky jejich antigením vlastnostem jsou tyto molekuly často využívány také pro 

imunodiagnostické účely. Exkrečně-sekreční proteiny z dospělců F. magna a komparativního 

příbuzného druhu Fasciola hepatica byly separovány a purifikovány pomocí základních 

biochemických metod (1D, 2D elektroforéza, iontově-výměnná chromatografie) a jejich 

aktivita byla potvrzena pomocí specifických (fluorogeních peptidových) a nespecifických 

(želatina) substrátů. Pomocí metod hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF/TOF) byl jako 

nejvíce abundantní peptidolyticky aktivní protein z ES produktů F. magna identifikován 

katepsin L (FmCL). Rekombinantní analog FmCL byl připraven s využitím expresního 

systému Pichia pastoris, a aktivita rekombinantního enzymu byla potvrzena opět pomocí 

specifických fluorogeních peptidových substrátů; fluorometricky byla rovněž provedena 

analýza specifity aktivního místa. Díky známé aminokyselinové sekvenci a prostorové 

konformaci FmCL byl připraven syntetický peptid obsahující antigení epitop FmCL. Antigení 

vlastnosti ES proteinů F. magna a F. hepatica, rekombinantního FmCL byly potvrzeny 

imunodetekčními metodami (imunoblot, ELISA, Cova-Link ELISA). Antigenicita 

syntetického peptidu byla prokázána pouze metodou Cova-Link ELISA. Katepsin L z F. 

magna se nepodařilo imunolokalizovat na histologických řezech pomocí polyklonálaních 

protilátek z FmCL-imunizovaných laboratorních potkanů.  
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Fascioloides magna (the giant liver fluke) originated from North America, is known in the 

Czech Republic since 1930s. This pathogenic fluke invades mostly cervids, but livestock too. 

Excretory-secretory products (ES products) contain number of esential biomolecules which 

are produced by excretory and secretory system of the fluke. These molecules play key role in 

many biological process during the life cycle not only of fascioloid flukes (e.g. migration in 

the host tissues, immune evasion and digestion). Due to their antigenic properties they could 

be also used in immunodiagnostics. Excretory-secretory proteins from adult Fascioloides 

magna and comparative related species Fasciola hepatica were purified and separated by the 

basic biochemical methods (1D, 2D electrophoresis, ion-exchange chromatography) and their 

activity was confirmed by specific (fluorogenic peptide) and nonspecific (gelatine) substrates. 

By using the mass spectrometry methods (MALDI TOF/TOF), the most abundant 

peptidolytically active proteins from ES products of F. magna were identified as cathepsin L 

(FmCL). Recombinant analog of FmCL was expressed in Pichia pastoris expression system. 

The peptidolytic activity was again confirmed using the synthetic fluorogenic substrates; the 

specifity of recombinant FmCL active site was fluorometrically analyzed. Due to known 

aminoacid sequence and 3D conformation of FmCL the synthetic antigenic peptide FmCL 

epitope was prepared. Antigenic properties of F. magna, F. hepatica ES-proteins, 

recombinant FmCL were confirmed also by immunochemical methods (Immunoblot, ELISA, 

Cova-Link ELISA). Antigenicity of synthetic peptide was confirmed by Cova-Link ELISA 

only. Immunolocalization of cathepsin L on histological slides of adult F. magna incubated 

with polyclonal antibodies against recombinant FmCL, which were raised in laboratory rats, 

was not successful. 
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2. ÚVOD 

Zástupci jaterních motolic čeledi Fasciolidae (např. Fasciola hepatica, F. gigantica, 

Fasciolopsis buski) patří z hlediska veterinární a humánní medicíny mezi původce 

významných parazitárních onemocnění v mnoha oblastech celého světa. Negativní dopady 

trematodóz působené jednotlivými druhy této čeledi obecně spočívají jak v masových 

nákazách hospodářských zvířat a z toho plynoucích obrovských finančních ztrát (každoročně 

činí ekonomické ztráty způsobené fasciolózou až 3,2 miliardy USD a počty infikovaných 

zvířat přesahují 600 milionů  - Rim a kol. 1994, Ramajo a kol. 2001), tak v mnohačetných 

lidských infekcích (prevalence v případě lidské fasciolózy se uvádí 2,4 – 17 milionů případů 

nakažených a dalších zhruba 180 milionů osob je vystaveno riziku, u fasciolopsiózy jsou 

počty infikovaných lidí rovněž vysoké, až 10 milionů (Beaver a kol.  1984, Mas-Coma a kol. 

1999, Muller 2002). Nejvyšší prevalence lidské fasciolózy byla zaznamenána v oblastech 

Altiplano severní Bolívie (dosahuje > 60%, Hillyer a kol. 1992), u fasciolopsiózy jsou to pak 

především čínské provincie Chekiang a Kiangsi (85%, Weng a kol. 1989). Starší studie uvádí 

dokonce až 100% prevalenci druhé jmenované parazitózy u domorodých obyvatel v thajské 

provincii Pak Hai (Sadun a Maiphoom 1953). 

V Evropských podmínkách a v České republice se běžně vyskytují pouze dva druhy 

jaterních motolic – F. hepatica (parazitující převážně u hospodářských zvířat, Erhardová-

Kotrlá 1971, Pybus 2001, Muller 2002) a Fascioloides magna (parazitující převážně u volně 

žijících zvířat, Erhardová-Kotrlá 1971, Novobilský a kol. 2007a, Králová-Hromadová a kol. 

2011), v omezené míře na Evropském kontinentu také druh Parafasciolopsis fasciolaemorpha 

(případy hlášeny z Polska a Maďarska (Majoros a kol. 2000, Demiaszkiewicz 2005).  

Ačkoliv problematika fasciolózy a fascioloidózy figuruje na okraji zájmu dotyčných 

úřadů i vědeckých institucí, tak lze v literatuře vypozorovat určité trendy zaznamenaných 

záchytů. Z dostupných údajů vyplývá, že prevalence fasciolózy v České republice spíše 

dlouhodobě stagnuje na nízké úrovni (Zmunda a Chroust 2001). Naproti tomu u fascioloidózy 

zaznamenáváme trvalý nárůst záznamů a procento prevalence u volně žijících zvířat je 

relativně vysoké, zejména v oblastech Jižních a Středních Čech (např. 95,2% prevalence 

nákazy spárkaté zvěře v okolí Železné Rudy, Erhardová-Kotrlá 1971, Novobilský a kol. 

2007a, Králová-Hromadová a kol. 2011).  

Míra prevalence fascioloidózy se zvyšuje i z důvodů omezených možností intravitalní 

diagnostiky či nasazováním nevhodné terapie. I z těchto důvodů si práce klade za cíl 

experimentálně zhodnotit vlastnosti dominantních biomolekul interagujících s vnitřním 
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prostředím hostitele, mezi něž spadají i biomolekuly exkrečně-sekrečních proteinů/antigenů 

dospělců F. magna. Tyto byly v souvislosti s touto prací mimo jiné zkoumány i z hlediska 

možného využití pro budoucí imunodiagnostické aplikace. Exkrečně-sekreční produkty se 

zásadním způsobem uplatňují v řadě životních procesů motolice F. magna, přičemž 

z předchozích studií vyplývá, že obsahují množství biologicky aktivních proteinů 

umožňujících např. migraci (juvenilních) červů tělem hostitele, napomáhajících trávení a 

pravděpodobně podporujících i unikání parazita imunitnímu systému hostitele. Přestože je 

celá práce zaměřena převážně na experimentální model F. magna, byla část experimentů za 

účelem srovnání realizována také na příbuzném dobře prozkoumaném modelu F. hepatica a 

získané výsledky konfrontovány s publikovanými fakty. 
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3. CÍLE PRÁCE 

1. Biochemická charakterizace exkrečně-sekrečních produktů a jejich antigeních 

vlastností.  

2. Identifikace jednotlivých abundantních, peptidolyticky aktivních či antigeních 

proteinů. 

3. Molekulární charakterizace vybraných proteinů a příprava rekombinantních analogů. 

4. Lokalizace zvolených proteinů pomocí protilátek z imunizovaných laboratorních 

zvířat. 

5. Srovnání výsledků s publikovanými daty získanými v experimentech s příbuzným 

druhem motolice Fasciola hepatica. 
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4. LITERÁRNÍ P ŘEHLED 

4.1. Obecná charakteristika čeledi Fasciolidae a jejích zástupců  

 Čeleď Fasciolidae (podtřída: Digenea, třída: Trematoda, podkmen: Neodermata, kmen: 

Platyhelmintes, říše: Animalia) zahrnuje tři podčeledi (Fasciolinae, Fasciolopsinae 

Protofasciolinae), šest rodů (Fasciola, Fascioloides, Fasciolopsis, Parafasciolopsis, 

Tenuifasciola, Protofasciola) s devíti zástupci (Fasciola hepatica, F. gigantica, F. Jacksoni, 

F. nyanzae, Fascioloides magna, Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Fasciolopsis buski, 

Tenuifasciola (Fasciola) tragelaphi, Protofasciola robusta). Monofyletičnost čeledi 

Fasciolidae byla potvrzena na základě molekulárních analýz a jako nejpůvodnější je uváděn 

druh Protofasciola robusta parazitující u afrických slonů (Loxodonta africana; Obr. 1,  Lotfy 

2008).  

 

Obr. 1 Zjednodušený fylogenetický strom zobrazující příbuzenské vztahy zástupců čeledi 
Fasciolidae, zahrnující jejich světovou distribuci a spektrum definitivních hostitelů (Lotfy 
2008).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni zástupci čeledi Fasciolidae jsou jaterními parazity savců. Jejich životní cyklus 

je dvouhostitelský (savec, plž) a stejně jako u většiny ostatních motolic se vyznačuje 

střídáním pohlavních a nepohlavních generací (Obr. 2). Nejvýznamnějšími druhy této čeledi 

jsou F. hepatica, F. gigantica a F. buski - původci masového onemocnění lidí a zvířat 

(fasciolóza) a F. magna  - původce závažného onemocnění převážně volně žijících, ale i 
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hospodářských zvířat (fascioloidóza) (Swalles 1936, Pybus 2001, Lotfy 2008, Mas-Coma a 

kol. 2009, Valero a kol. 2009). 

 

Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758, rozměry 20-40 x 8-13 mm, místo definitivní lokalizace  - 

žlučovody, typičtí definitivní hostitelé – ovce, skot a člověk) je celosvětově rozšířená, 

významná patogenní motolice způsobující každoročně vážné ekonomické ztráty v 

hospodářských chovech (až 3,2 miliardy USD ročně, Rim a kol. 1994). Mezi nejpostiženější 

oblasti ve světě patří Bolívie, Ekvádor, Irán, Egypt, Peru a Vietnam (WHO report 2006, 

2007). Prevalence fasciolózy v těchto oblastech dosahuje velmi vysokých hodnot jak u 

nakažené zvěře (70% u ovcí a 25% u skotu, WHO report 2006), tak v lidské populaci (např. 

v Bolívii až 68,2%, v Peru 25,7%, WHO report 2006). Mezi morfologické znaky 

charakteristické pro F. hepatica patří rozvětvené střevo, přítomnost hlavového kónu, 

keříčkovité vaječníky a varlata uložená za sebou a dorzálně i ventrálně ležící vitelária 

(Špakulová a kol. 2003, Jones a kol. 2005). Jako mezihostitelé figurují lymnaeidní plži, 

v našich podmínkách nejčastěji Galba truncatula (Špakulová a kol. 2003).    

 

Fasciola gigantica (Cobbold, 1856, motolice jaterní, rozměry 25-75 x 12 mm, místo 

definitivní lokalizace – žlučovody a žlučník, typičtí definitivní hostitelé – skot, ovce, kozy, 

osli, ale také člověk) způsobuje tzv. tropickou fasciolózu, jež patří mezi jednu 

z nejvýznamnějších helmintóz přežvýkavců v jihovýchodní Asii a severní Africe (Harrison a 

kol. 1996, Spithill a kol., 1999). Onemocnění hospodářských zvířat je příčinou obrovských 

finančních ztrát pohybujících se v řádech bilionů dolarů ročně (Spithill a kol. 1999) a 

prevalence nákazy se v některých oblastech (konkrétně Filipíny) pohybuje v rozmezí 35% až 

100% (Mollina a kol. 2005). Případy infekce člověka se objevují sporadicky zejména v 

z rozvojových zemích (Čína, Egypt, Hawai, Irán, Thajsko, Turecko, Uzbekistán a tropická 

Afrika, Muller 2002). Tělo F. gigantica je v průměru delší a užší než u F. hepatica, většina 

dalších morfologických znaků je však totožná. Tento fakt často působí problémy 

v diferenciaci těchto dvou druhů motolic zvláště v oblastech překrývajících se výskytů, kde se 

můžeme rovněž setkat s hybridními formami (Mas-Coma a kol. 1999). Mezihostiteli jsou 

akvatičtí a semi–akvatičtí lymnaeidní plži – např. Lymnaea fufescens a Radix natalensis 

(Spithill a kol. 1999).  

 

Fasciola Jacksoni (Cobbold, 1869, rozměry 12-14 x 9-12,5 mm, místo definitivní lokalizace – 

žlučovody a tenké střevo, typický definitivní hostitel – slon indický) je na základě recentních 
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fylogenetických studií zřejmě nejvíce příbuznou motolicí F. magna (Lotfy a kol. 2008) a to i 

přesto, že je často řazena do různých podčeledí v rámci čeledi Fasciolidae. Tato jaterní 

motolice parazituje u slonů indických (Elephas indicus a E. maximus) v JV Asii (Yamaguti 

1971). Střevo F. Jacksoni je typicky podlouhlé a rozvětvené, varlata i vaječníky mají 

keříčkovitý tvar, hlavový kónus není vytvořen (Lotfy a kol. 2008). Mezihostiteli jsou 

lymnaeidní plži - nejčastěji Galba truncatula (Fowler a kol. 2006). 

 

Fasciola nyanzae (Leiper, 1910, místo definitivní lokalizace – žlučovody, typický definitivní 

hostitel – hroch obecný, Hippopothamus amphibius) patří mezi velmi málo prostudované 

druhy motolic. Od ostatních fasciolidů se liší především protáhlým tvarem těla a přítomností 

rozvětvených varlat v přední části těla. Mezihostitele tvoří lymnaeidní plži - v Africe 

konkrétně Radix natalensis (Dinnik a Dinnik 1961). 

 

Fascioloides magna (Bassi, 1875, motolice obrovská, rozměry 40-80 x 25-35, místo 

definitivní lokalizace – játra, typický definitivní hostitel - jelenovití) způsobuje onemocnění 

označované jako fascioloididóza. Jedná se o nejpatogennější druh motolice mírného pásu 

(Chroust a Chroustová 2004, Pybus 2001). Tato původem severoamerická motolice byla do 

Evropy zavlečena spolu s importy jelenů wapiti (Cervus elaphus canadensis) koncem 19. 

století (Pybus 2001). V současné době je prokázáno, že mezi oblasti jejího pravidelného 

výskytu spadá několik států centrální Evropy. Konkrétně se jedná o Českou Republiku (např.: 

Ullrich 1930, Erhardová-Kotrlá 1971, Zmunda a Chroust 2001, Chroust a Chroustová 2004, 

Novobilský a kol. 2007a, Králová-Hromadová a kol. 2011), Slovensko (Rajský a kol. 1994, 

Králová-Hromadová a kol. 2011), Rakousko (Pfeiffer 1983, Winkelmayer a Prosl 2001), 

Německo (Salmon 1932), Maďarsko (Majoros a Sztojkov 1994) a Chorvatsko (Marinculić a 

kol. 2002). První případ  nákazy F. magna na území tehdejšího Československa se uvádí již 

v roce 1930 u daňka evropského (Dama dama, Ullrich 1930). F. magna byla do České 

republiky údajně zavlečena s importem jelenců běloocasých (Odocoileus virginianus) 

z Kanady na konci 19. století. V průběhu šedesátých let 20. století se vytvořily enzootické 

oblasti výskytu nákazy F. magna ve středních a jižních Čechách (Erhardová-Kotrlá 1971). 

Prevalence nákazy u jelenovitých na některých lokalitách České republiky dosahovala 

vysokých hodnot již na počátku 70. let dvacátého století (70-80%, zejména v oblastech 

Třeboňských pánví a Novohradských hor, okolí Hluboké nad Vltavou a Bechyně, Středočeské 

pahorkatiny, Brd a příbramska, Erhardová–Kotrlá 1971). Vzestupný trend v množství případů 

tohoto onemocnění u jelenovitých na našem území potvrzují i novodobější studie (v některých 
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ohniscích zaznamenána prevalence přesahující hranici 95% (např. u volně žijících D. dama 

v lokalitě Dobrá Voda v Novohradských horách, Novobilský a kol. 2007a). Na základě 

několika morfologických znaků je možné F. magna odlišit od příbuzné F. hepatica. Hlavními 

rozdíly jsou: absence hlavového kónu u F. magna, varlata uložená vedle sebe a vitelária 

uložena pouze na ventrální straně (Erhardová-Kotrlá 1971, Špakulová a kol. 2003, Jones a 

kol. 2005). Životní cyklus zahrnuje mezihostitele - lymnaeidní plže (viz Obr. 2), v našich 

podmínkách nejčastěji G. truncatula (Erhardová–Kotrlá 1971). Na základě patogenního 

působení F. magna rozdělujeme definitivní hostitele (DH)  na tři typy: specifický (SDH), 

nespecifický (dead-end) (NDH) a atypický (aberantní) (ADH), členění upraveno podle 

Swalles 1936 a Pybus 2001).  Nejčastějšími specifickými DH v našich podmínkách jsou jelen 

lesní (Cervus elaphus), daněk evropský (Dama dama) a srnec obecný (Capreolus capreolus) 

(Chroust a Chroustová 2004, Kašný a Novobilský 2008).  

 

Tenuifasciola tragelaphi (Pike a Condy, 1966, rozměry 10,2 – 12 x 6-7 mm, místo definitivní 

lokalizace - žlučovody, játra, typický definitivní hostitel – sitatunga) dnes známá spíše jako 

Fasciola tragelaphi (Yamaguti, 1971) patří rovněž mezi velmi málo prostudované druhy 

motolic. T. tragelaphi byla poprvé zaznamenána ve žlučovodech sitatungy (Tragelaphus 

spekeii) v Zimbabwe (Pike a Condy 1966). Další nákazy byly evidovány např. u hovězího 

dobytka rovněž v Zimbabwe (Mukaratirwa a Brand 1999). Stavbou těla připomíná T. 

tragelaphi motolici F. nyanzae. Má podlouhlé tělo, na jehož konci je vytvořen hlavový kónus, 

rozvětvené střevo, větvená varlata i vaječníky (Lotfy a kol. 2008). Jako mezihostitele 

využívají tyto motolice lymnaeidní plže (např. Lymnaea natalensis, Pike a Condy 1966).  

 

Fasciolopsis buski (Lankester, 1857, rozměry 20-75 x 8-20 mm, místo definitivní lokalizace – 

tenké střevo, typičtí definitivní hostitelé – člověk) je největší lidskou motolicí. Při silných 

infekcích může pronikat kromě jater až do žaludku či střeva (Muller 2002). Areál výskytu 

zahrnuje deset provincií na východě Číny, odkud je hlášeno nejvíce lidských případů (ročně 

až 200 tisíc a mezi nejpostiženější provincie patří Chekiang a Kiangsi Provinces, Mas-Coma a 

kol. 2009) a další státy jihovýchodní Asie (Taiwan, Bangladéš, Indie, Thajsko a Vietnam, 

Graczyk a kol. 2001). Starší publikace uvádějí hodnoty prevalence z jednotlivých oblastí. 

Nejvyšší prevalence byly zaznamenány v endemických oblastech Thajska (oblast Pak Hai, 

prevalence až 100%, Sadun a Maiphoom 1953), Taiwanu (vesnice Pa-Weng, prevalence 61%, 

Lee 1972) a v regionu Assam v Indii (60%, Buckley 1939). Fasciolopsis buski nemá hlavový 

kónus ani rozvětvené střevo. Naproti tomu vaječníky i varlata jsou keříčkovitá (Jones a kol. 
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2005). Mezihostiteli jsou nejčastěji planorbidní plži (např. Hippeutis umbilicalis, Gilman a 

kol. 1982) a v životním cyklu mohou být jako rezervoároví hostitelé zahrnuti také „suidi“ 

(např. prase domácí Sus scrofa f. domestica, Muller 2002). 

 

Obr. 2 Generalizovaný vývojový cyklus Fascioloides magna (Kašný a kol. 2010a). 
Dospělé motolice jsou lokalizovány v jaterních pseudocystách jelenovitých, kde produkují 
vajíčka, která jsou odváděna trávicím traktem do vnějšího prostředí. Ve vhodném prostředí 
(vlhko a teplo) se z vajíčka líhne obrvená larva (miracidium ), která ve vodním prostředí 
aktivně vyhledává mezihostitelského plže, do kterého proniká. V plži dochází k asexuálnímu 
množení motolice a vývoji dalšího larválního stádia (cerkárie). Cerkárie opouští 
mezihostitele, volně plavou a následně encystují na vegetaci v podobě metacerkárie. 
Definitivní hostitel se nakazí pozřením vegetace s metacerkáriemi, ze kterých se v jeho 
trávicím ústrojí uvolňují juvenilní motolice. Cyklus se uzavírá po vytvoření pseudocyst 
kolem juvenilních motolic přítomných v jaterním parenchymu a jejich přeměnou v pohlavně 
zralé dospělce.  
 

 

 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha (Ejsont, 1932, rozměry 20-85 x 6-20 mm, místo definitivní 

lokalizace – žlučovody a játra, typičtí definitivní hostitelé - jelenovití) je jaterní motolice 

parazitující u evropských jelenů. Hlavními morfologickými znaky jsou nerozvětvené střevo, 

rozvětvená varlata a na rozdíl od sesterského druhu F. buski mají jednoduchá ovaria a hlavový 

kónus (Jones a kol. 2005). Mezihostiteli jsou planorbidní plži – např. Planorbarius corpus 

(Lachowicz 1988).   
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Protofasciola robusta (Lorenz, 1881, rozměry 20-80 x 6-15 mm, místo definitivní lokalizace 

– tenké střevo, typický definitivní hostitel – slon) je jediným zástupcem podčeledi 

Protofasciolinae. Osídluje tenké střevo afrických slonů (Loxodonta africana). Od ostatních 

fasciolidů se liší stavbou střeva a reprodukční soustavy, které jsou nevětvené, a také 

přítomností neotrněného tegumentu. Životní cyklus této motolice zatím nebyl popsán (Jones a 

kol. 2005). 

 

4.2. Exkrečně – sekreční produkty  

Charakterizací ES produktů druhů fasciolidních motolic P. robusta, P. fasciolaemorpha, F. 

Jacksoni, F. nyanzee a T. (Fasciola) tragelaphi se nezabývají žádné vědecké publikace, a 

proto v oblasti molekulární biologie a biochemie neexistují k této problematice žádné 

dostupné informace. Tato kapitola je tedy zaměřena pouze na druhy v tomto směru relativně 

dobře či alespoň částečně probádané – F. hepatica, F. gigantica a F. magna.  

 Exkrece a sekrece v těle motolic probíhá prostřednictvím dvou na sobě nezávislých 

systémů (viz níže). Směs biomolekul vystupující z těchto systémů (z těla helminta) do 

prostředí označujeme jako exkrečně – sekreční produkty (ES produkty, Smyth a Halton 

1983). Mezi ES produkty lze zařadit látky exkretované přes exkreční pór (např. amoniak a 

močovina; Smyth a Halton 1983), látky sekretované žlázami ve střevě motolice (např. 

cysteinové, a serinové peptidázy, metalopeptidázy; Dalton a kol. 2004), které se přes ústní 

otvor dostávají do prostředí, produkty dalších specializovaných žláz (např. elastiny, kolageny 

a keratiny cystogenních žláz; Dixon 1966) a také aktivně uvolňované z tegumentu (např. 14 a 

66 kDa antigen z F. gigantica; Sobhon a kol. 1998).  

Exkreční systém motolic je protonefridiálního typu a je tvořen plaménkovými 

buňkami, které filtrují tělní tekutinu z parenchymového prostoru a systémem sběrných 

kanálků odvádí filtrát do exkrečního měchýře, odkud se exkrečním pórem dostává ven z těla. 

Tento systém hraje proto důležitou roli v regulaci tělních tekutin a exkreci odpadních látek, 

mezi které patří např. dusíkaté látky (amoniak, močovina), rezidua železa, lipidové kapénky 

(popsáno u F. hepatica a F. gigantica) (Smyth a Halton 1983). 

Jak už bylo řečeno, k sekreci u fasciolidních motolic dochází zejména ve střevě.  

Struktura a funkce střevního epitelu patří u fasciolidů mezi dobře prostudované (především u 

F. hepatica) (Dalton a kol. 2004). Střevní stěna juvenilních motolic (ve stádiu metacerkárie) 

je vyplněna exkrečními měchýřky. U tohoto stádia jsou epiteliální buňky specializovány na 

sekreci, přičemž jejich absorpční schopnost je omezena. Nové sekreční buňky s již řádnou 

sekrečně/absorpční aktivitou se pak vytváří ve fázi, kdy motolice invaduje jaterní parenchym 
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(Bennett 1975). Již před téměř 40-ti lety bylo pomocí histochemie odhaleno, že buňky 

střevního epitelu fasciolidů obsahují peptidázy (např. cysteinové), jež umožňují penetraci do 

hostitelských tkání a přímo se účastní trávicích procesů (Howell 1966, Halton 1967, 1997).  

Z hlediska sekrečního systému jsou jednotlivá ontogenetická stádia motolic vybavena 

také specializovanými žlázami. U fasciolidů jsou to např. žlázy penetrační, cystogenní, 

Mehlisovy žlázy atd., jejichž sekrety zastávají řadu důležitých funkcí. U larválních stádií - 

miracidií, jež aktivně pronikají do prvního mezihostitele, se na penetraci podílejí penetrační 

žlázy obsahující velké spektrum peptidáz a dalších látek s histolytickým účinkem (např. 

serinové a cysteinové peptidázy, lektiny, eikosanoidy atd.), produkty těchto žláz rovněž 

umožňují migraci juvenilních motolic tkání definitivního hostitele (Ali a kol. 1999, Dalton a 

kol. 2003, Farahnak a kol. 2010). Cystogenní žlázy se uplatňují během transformace cerkárie 

na metacerkárii. Mezi produkty obsažené v těchto žlázách patří např. keratiny, kolageny, 

elastiny, mukopolysacharidy atd. (Dixon 1966). Vnější a vnitřní lipoproteinová vrstva tvořící 

obal vajíčka motolic je produkována Mehlisovými žlázami nacházejícími se v samičí pohlavní 

soustavě. 

Neopomenutelná část sekrece se odehrává také v tegmentu, což souvisí také s jeho 

významnou metabolickou funkcí. Svrchní vrstvu tegumentu fasciolidních motolic pokrývá 

glykokalyx, který obsahuje velké množství karbohydrátů (u F. hepatica popsána navíc také 

přítomnost kyseliny sialové; Threadgold 1975). Antigeny nepřetržitě uvolňované z 

glykokalyxu neustále stimulují imunitní systém hostitele. Jedním z prvních identifikovaných 

antigenů byl např. antigen „Fht“  u F. hepatica (Hillyer 1980). Mezi později detekované 

antigeny patří např. 97; 66; 58; 54; 47; 28,5; a 14  kDa proteiny F. gigantica (Sobhon a kol. 

1998, Anuracpreeda a kol. 2006) či 25-40, 50 kDa proteiny F. hepatica (Hanna a Trudgett 

1983). 

U motolic, včetně fasciolidních, bylo doposud charakterizováno velké množství 

funkčně významných biomolekul obsažených v exkrečně-sekrečních (ES) produktech 

především dospělců a juvenjilních motolic. V tabulce 1 je uveden přehled několika 

významných skupin těchto biomolekul, které byly identifikovány a charakterizovány u 

některých zástupců čeledi Fasciolidae (skupiny uvedeny na základě recentních proteomických 

studií ES produktů F. hepatica a F. gigantica) (Jefferies a kol. 2001, Morphews a kol. 2007). 
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4.2.1. Peptidázy motolic  

Vzhledem k tomu, že je diplomová práce zaměřena primárně na peptidázy, tak bude tato 

kapitola věnována zejména těmto významným molekulám se zvláštním zřetelem na peptidázy 

motolic z čeledi Fasciolidae.  

Peptidázy patří mezi nejvíce abundantní složky ES produktů. U všech zástupců třídy 

Trematoda se peptidázy účastní mnoha zásadních biologických procesů, kterými jsou 

například: invaze hostitele, migrace skrz hostitelskou tkáň, patogeneze, degradace nutričních 

proteinů (např. hemoglobin), únik před imunitním systémem hostitele, aktivace a modulace 

zánětu atd. (Sajid a McKerrow 2002, Dalton a kol. 2003, Robinsons a kol. 2008a) (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Příklady několika významných skupin biomolekul obsažených v ES produktech 
některých motolic z čeledi Fasciolidae. 

 

Peptidázy* Peptidázy patří mezi nejvíce abundantí složky ES produktů. Řadí se mezi ně významné 
histolytické enzymy např. katepsin L a B, (CL a CB), které se uplatňují při penetraci, podílí se 
trávicích procesů a také na úniku motolic před imunitním systémem hostitele. Doposud byly 
identifikovány u F. hepatica (CL/CB), F. gigantica (CL/CB) a F. magna (CL) (Smith a kol. 1993a, 
Dalton a kol. 2003, Jefferies a kol. 2001, Morphews a kol. 2007, Young a kol. 2011). 

Detoxikační 

enzymy 

Mezi detoxikační enzymy popsané v ES produkty F. hepatica a F. gigantica patří např. 
glutation-S-transferáza (GST) a fatty acid-binding protein (FADP). Kromě jejich významné 
funkce při detoxikačních procesech jsou také pravděpodobně zapojeny do modulace 
imunitní odpovědi (Cervi a kol. 1999, Jefferies a kol. 2001, Morphews a kol. 2007, Boukli a 
kol. 2011, Young a kol. 2011). 

Antioxidační 

enzymy 

Antioxidační enzymy obecně slouží helmintům jako obrana proti toxickým sloučeninám 
(radikálům) kyslíku. Mezi tyto látky popsané u F. hepatica a F. gigantica patří např. 
thioredoxin peroxidáza (TPx) a superoxid dismutáza (SOD). Pro TPx byly popsány také 
imunomodulační účinky, u SOD pak účast na úniku parazita před oxidativním vzplanutím 
způsobeném imunitní odpovědí hostitele (Morphews a kol. 2007, Robinson a kol. 2009, 
Zhang a kol. 2011). 

Glykolytické 

enzymy 

Mezi významné glykolytické enzymy patří např. enolasa, glyceraldehyd-3-fosfát 
dehydrogenáza a glutamát dehydrogenáza. Enzymy byly identifikovány v ES produkty F. 

hepatica či F. gigantica a hrají významnou roli při metabolických procesech - anaerobní 
glykolýze (Bernal a kol. 2004, Morphews a kol. 2007, Young a kol. 2011)  

Actin Actin patří mezi cytoskeletární struktury motolic. Účastní se mnoha důležitých buněčných 
procesů (především ve formě polymerizovaných mikrofilament) jakými jsou např. pohyb 
buňky, udržování jejího tvaru, svalové kontrakce, pohyby sekrečních váčků a cytokinese a 
mimo to byl také detekován v ES produktech F. hepatica (Stitt a kol. 1991,  Morphews a kol. 
2007).   

* V současné nomenklatuře doporučené asociací NC-IUBMB od roku 1992 (Nomenclature Committee of the 

International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 
http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html, kap. Enzyme Nomenclature) se enzymy hydrolizující 
peptidické vazby označují pouze termínem “peptidáza“. Ostatní běžně používaná synonyma (př. proteázy, 
proteinázy, proteolytické enzymy) tedy nejsou relevantní a nejsou v práci používány. 
 

Figurují jako esenciální enzymy všech životních stádií motolic (vajíčko, jednotlivá 

larvální stádia i dospělec). Vzhledem k významu peptidáz v průběhu životního cyklu trematod 
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se také často stávají cílem výzkumu, i s ohledem na vývoj nových léčiv a vakcín proti 

motolicím (Dalton a kol. 2003).  

Vzrůstající zájem o peptidázy obsažené v ES produktech významných druhů motolic 

(např Schistosoma mansoni  a F. hepatica) je patrný od druhé poloviny 20. století, kdy byla 

odhalena jejich významná role v jejich životním cyklu. První studie se věnují zejména aktivitě 

produktů žláz cerkárií S. mansoni (Stirewalt a Kruideniera 1961), ale také aktivitě peptidáz 

v ES produktech juvenilních motolic a dospělců F. hepatica (Howell 1966, Dalton a 

Heffernan 1989). Problematika biochemické a molekulární charakterizace peptidáz motolic, 

včetně fasciolidních, byla do dnešní doby značně rozpracována, čímž byla získána celá řada 

aplikovatelných informací, např. jejich zmiňované využití jako součástí vakcíny proti 

fasciolóze (Spithill a Dalton 1998, Dalton a kol. 2003). 

Z hlediska členění jsou peptidázy obvykle rozdělovány na základě tří hlavních kritérií. 

1. poloha štěpného místa (α-peptidové vazby) v aminokyselinovém řetězci substrátu (např. 

exo-, endo- a omega- peptidázy štěpící peptidovou vazbu "od konců", "uvnitř" 

aminokyselinového řetězce, či bez preference pro N- či C- konec, Barrett a kol. 2004). 2. 

mechanismus katalýzy určen postranní funkční skupinou, která se ho účastní (např. OH- 

serinu u serinových peptidáz či SH- cysteinu u cysteinových peptidáz, Barrett a kol. 2004). Na 

této úrovni rozlišujeme sedm základních skupin peptidáz rozčleněných podle typu chemické 

skupiny zodpovědné za katalýzu enzymu. Tvoří je peptidázy serinové, cysteinové, 

aspartátové, glutaminové, threoninové, asparaginové a metalopeptidázy (Tab. 2). Další dvě 

skupiny pak tvoří soubor nezařazených a nezařaditelných peptidáz a skupina, u které není 

doposud znám typ katalytické aktivity (Rawlings a kol. 2010). 3. molekulární struktura 

(primární, sekundární a terciární), homologie a funkce peptidáz (např. klan CA, rodina C1, 

podrodina C1A). Schéma členění peptidáz na základě jejich molekulární struktury, homologie 

a funkce bylo zavedeno až v roce 1993 a je zatím pokládáno za jedno z nejrelevantnějších 

(Rawlings a Barrett 1993). Na základě tohoto rozdělení jsou peptidázy hierarchicky rozřazeny 

do klanů, rodin a podrodin. Jednotlivé klany sdružují evolučně příbuzné peptidázy a jejich 

názvy jsou tvořeny z písmen označující katalytický typ peptidázy (S - serinové, C - 

cysteinové, T - threoninové, A - aspartátové, M – metalopeptidázy, G - glutamové, N – 

asparaginové, U – peptidázy s nejasným typem katalytické aktivity a P – nezařazené 

peptidázy) následované dalším velkým písmenem (např. CA) (Rawlings a Barrett 1993, 

Barrett 1994, Rawlings a kol. 2010). Rodiny peptidáz obsahují evolučně příbuzné peptidázy, 

jejichž primární struktura molekuly (aminokyselinová sekvence) je podobná alespoň jednomu 

dalšímu členu této rodiny. Některé rodiny obsahují více jak dvě odlišné skupiny peptidáz 
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lišící se v primární struktuře molekuly. Při grafickém znázornění po fylogenetické analýze 

jsou skupiny peptidáz (jež tvoří jednotlivé větve na základě výraznějších rozdílů v primární 

struktuře) sdružovány v podrodiny (Rawlings a Barrett 1999).  

 

Tab. 2. Přehled peptidáz členěných na základě jejich katalytické aktivity. 

 
Skupina peptidáz Stručná charakteristika Počty identifikovaných peptidáz u 

konkrétních motolic čeledi Fasciolidae 
F.hepatica F.gigantica F.magna 

Serinové 

peptidázy (SP) 
Přibližně třetina doposud pospaných peptidáz je 
řazena mezi SP. Jednou z nejvýznamnějších SP 
trematodů je cerkáriová elastáza izolovaná ze 
schistosomních motolic (S. mansoni, S. 

haematobium a Schistosomatium douthitti), hl. 
funce – degradace makromolekul kůže hostitele 
(Newport a kol. 1988, Pierrot a kol. 1995, Salter a 
kol. 2002). V aktivním místě SP se nachází Ser a His 
(Rawlings a kol. 2010).  

0 0 0 

Cysteinové 

peptidázy (CP) 
Podstatná část peptidáz motolic a nejvíce peptidáz 
z čeledi Fasciolidae spadá do skupiny CP. Řadíme 
sem peptidázy účastnící se zejména trávicích 
procesů, penetrace/migrace hostitelskou tkání i 
úniku před imunitním systémem hostitele (např. 
katepsin L a B, Sajid a McKerrow 2002). V aktivním 
místě této skupiny peptidáz se nachází 
aminokyseliny Cys/His/Asn (Barrett a kol. 2004). 

27 14 1 

Threoninové 

peptidázy (TP) 
Doposud žádná TP nebyla popsána u fasciolidních 
motolic (Rawlings a kol. 2010). Několik publikací 
týkajících se TP však vzniklo na modelu 
schistosomních motolic, díky čemuž byla nastíněna 
funkce TP v těle těchto parazitů.  Doposud 
identifikované TP (např. S. mansoni a S. japonicum 

(Hu a kol. 2003, Castro-Borges a kol. 2007) byly 
charakterizovány jako součást proteasomu 
(makromolekulární komplex peptidáz podílející se 
na degradaci intracelulárních proteinů, Pichlerová 
2010). V aktivním místě TP se nachází Thr 
(Rawlings a kol. 2010). 

0 0 0 

Aspartátové 

peptidázy (AP) 

Jediná doposud popsaná AP u motolic z čeledi 
Fasciolidae (katepsinkatepsin D) je součástí klanu 
Pepsin-like peptidáz, do kterého patří i další 
významné enzymy jiných skupin motolic např. 
pepsin a chymosin (Rawlings a Barrett 2004). 
Katepsin D se účastní trávicích procesů, kde se 
podílí na degradaci hemoglobinu (Delcroix a kol. 
2006). V aktivním místě AP leží dva Asp (Rawlings a 
kol. 2010).  

1 0 0 

Metalopeptidázy 

(MP) 

Leucinová aminopeptidáza (LAP) je zatím jedinou 
identifikovanou metalopeptidázou fasciolidních 
motolic. Účastní se katabolických procesů  
v průběhu trávení. (Acosta a kol. 2008). 
Metalopeptidázy obsahují v aktivním místě atom 
kovu, který iniciuje katabolické reakce (Rawlings a 
kol. 2010).  

1 1 0 

Glutamové 

peptidázy (GP) 

Jedinou doposud identifikovanou GP je 
scytalidoglutamická peptidáza (SGP) z askomykotní 
houby (Scytalidium lignicolum). Funkce peptidázy 
zatím není objasněna. U motolic nebyla žádná GP 

0 0 0 
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prozatím identifikována. V aktivním místě GP se 
nachází diáda Gln/Glu (Kondo a kol. 2010). 

Asparaginové 

peptidázy (NP) 

AP byly doposud objeveny pouze u bakterií a virů. 
V aktivním místě AP se nachází diáda Asp a Asn 
(Rawlings a kol. 2010). 

0 0 0 

Peptidázy 

s nejasným typem 

katalytické 

aktivity (UP) 

Peptidázy motolic nejsou v této skupině zahrnuty. 
U peptidáz typu UP není objasněn mechanismu 
s katalýzy – tudíž ani složení jejich aktivního místa 
(Rawlings a kol. 2010). 

0 0 0 

Nezařazené 

peptidázy (MP) 

Skupina neobsahuje žádné peptidázy motolic. 
Skupinu tvoří peptidázy, jež jsou variabilní ve 
složení aktivního místa (většinou se objevují 
aminokyseliny Ser, Thr či Cys, Rawlings a kol. 
2010). 

0 0 0 

 

Obecné informace týkající proteinů (i peptidáz) mnoha organismů, včetně motolic jsou 

přibližně od osmdesátých let 20. století shromažďovány v několika obsáhlých databázích. 

Peptidázy jsou zde přehledně seřazeny a jsou jim přidělena anotační čísla. Příklady některých 

databází jsou uvedeny v tabulce 3. 

 Doposud popsané peptidázy motolic z čeledi Fasciolidae jsou známy pouze ze skupin 

cysteinové, asparaginyl-like a metalopeptidázy, a proto jsou v následujícím přehledu 

podrobněji zmíněny jen zástupci těchto tří skupin. 

 

4.2.1.1. Cysteinové peptidázy 

Cysteinové peptidázy (CP) se člení do 8 klanů, které obsahují dohromady 58 rodin (Rawlings 

a kol. 2010), přičemž peptidázy motolic z čeledi Fasciolidae mají své zastoupení ve dvou 

z těchto klanů. První klan tvoří papain-like peptidázy (CA), obsahuje největší množství 

doposud popsaných peptidáz těchto motolic (celkem 38) a je rovněž nejrozsáhlejším klanem 

CP (obsahuje 24 rodin). Druhým klanem jsou asparaginyl-like peptidázy (CD) s 6 rodinami a 

se 4 peptidázami motolic z čeledi Fasciolidae (Rawlings a kol. 2010).  

CP peptidázy jsou exprimovány ve formě zymogenů (preproenzymů), obsahující „pre-„ část 

sekvence (úsek 17 aminokyselin), „pro-„ část (úsek 90 aminokyselin) a samotný aktivní 

enzym (úsek 219 aminokyselin) (př. katepsin L F. hepatica, Heussler a Dobbelaere 1994, 

Yamasaki a Aoki 1993). Podobně jako u savčích homologů CP dochází k odštěpení pre-

sekvence během translokace inaktivního enzymu do endoplasmatického retikula (Collins a 

kol. 2004). Pro-sekvence zymogenu většinou přiléhá k aktivnímu místu, blokuje ho a 

zabraňuje vzniku nežádoucí proteolýze (Sajid a McKerrow 2002). 
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Tab. 3. Přehled některých významných proteinových a peptidázových databází (Gasteiger a 
kol. 2003, Schomburg a kol. 2004, a kol. 2008, Rawlings a kol. 2010, Magrane 2011). 
 

MEROPS Databáze MEROPS vznikla v roce 1996 pod 
záštitou Babraham Institutu. V současné době 
je spravována institucí Wellcome Trust Sanger. 
Slouží jako vynikající informační zdroj 
shromažďující informace o peptidázách, jejich 
inhibitorech a substrátech. 

http://merops.sanger.ac.uk 

ExPASy Švýcarská databáze ExPASy (the Expert Protein 
Analysis System) je spravována organizací 
Swiss Institute of Bioinformatics (SIB). V době 
svého vzniku (1993) byla prvním internetovým 
serverem na poli přírodních věd. Poskytuje 
přístup k řadě pod-databází (např. SWISS-
PROT, SWISS-2D PAGE, PROSITE, ENZYME, 
SWISS Model-Repository atd.) a analytickým 
nástrojům určeným pro výzkum proteinů.  

http://expasy.org/ 

GenBank GenBank je součástí organizace International 
Nucleotide Sequence Database Collaboration, 
která zahrnuje DNA DataBank of Japan (DDBJ), 
European Molecular Biology Laboratory 
(EMBL) a GenBank v NCBI. Jedná se o 
genetickou databázi obsahující sbírku 
anotovaných DNA sekvencí z více jak 260 000 
organizmů. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 

UniProtKB Významná databáze UniProtKB Consortium 
(Universal Protein Knowledgebase) je 
vytvořena spojením databází SWISS-PROT, 
TrEMBL a PIR. Databáze UniProtKB je  
především zdrojem aminokyselinových 
sekvencí a informací týkajících se funkci 
proteinů. 

http://www.uniprot.org/ 

BRENDA BRENDA (BRaunschweig ENzyme DAtabase) je 
německá enzymová databáze shromažďující 
kompletní sbírku enzymů spolu s informacemi 
o metabolických procesech, jichž se účastní, o 
struktuře a specifitě enzymů, o klasifikaci, 
nomenklatuře apod.  

http://www.brenda-enzymes.info/ 

 

Zřejmě se také uplatňuje při intracelulárním nasměrování enzymu do lysozomů 

(Coulombe a kol. 1996) a (podobně jako chaperony) se podílí na správné konformaci enzymu 

(Cappetta a kol. 2002). Katalytické centrum tvoří triáda aminokyselin Cys/His/Asn a jak již 

z názvu skupiny vyplývá - nejdůležitější aminokyselinou z této triády je Cys s reaktivní 

skupinou SH- (Rawlings a Barrett 2004). Vazebná místa interakce enzym-substrát  jsou u CP 

označovány dle modelu Bergera a Schechtera (1970) a tvoří je pozice (Pn-P2-P1-P1´-P2´-Pn) 

substrátu a (Sn-S2-S1-S1´-S2´-Sn) enzymu (Obr. 3). Z hlediska substrátové specifity tyto 

peptidázy preferují Arg v P1 pozici (Choe a kol. 2006). Přítomnost redukčních činidel (jako 

např. dithiothreitol, DTT nebo cystein) výrazně zvyšuje aktivitu CP (Barrett a kol. 2004). 
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Substrátová specifita, hodnoty pH optima a výčet specifických inhibitorů jsou zmíněny u 

konkrétních peptidáz (viz níže). 

 

Obr. 3. Schéma interakce substrátu s aktivním místem cysteinové peptidázy (Sajid a 
McKerrow 2002). S2, S1, S1´, S2´; značení pozice jednotlivých aminokyselin v aktivním 
místě enzymu zodpovědných za vazbu substrátu. P2, P1, P1´, P2´; značení pozice 
jednotlivých aminokyselin substrátu ve vztahu ke štěpnému místu. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Papain – like peptidázy (klan CA) 

Název klanu je odvozen od názvu první cysteinové peptidázy purifikované v roce 1879 

z Carica papaya – odtud jméno papain (Sajid a McKerrow 2002). Jak je zmíněno výše, 

v aktivním místě těchto enzymů se nachází triáda aminokyselin Cys/His/Asn. Při 

katalytických reakcích se navíc uplatňuje také aminokyselina Gln, která se podílí na 

zformování "aniontové kapsy" a napomáhá tak stabilizovat meziprodukt katalýzy (Barrett a 

kol. 2004). Dobře prostudované peptidázy motolic klanu CA se nachází především v rodině 

C1 (např. katepsin L a B) a C2 (např. calpain, Sajid a McKerrow 2002), peptidázy motolic 

z čeledi Fasciolidae pak nacházíme pouze v rodině C1 - katepsin L a B. 

Katepsin L (CL): U motolic z čeledi Fasciolidae je CL nejvíce prozkoumanou peptidázou. 

Největší množství isoforem, nejpodrobněji charakterizovaných CL je uváděno pro F. hepatica 

(14 CL1 – např. annotation number - AN: MEROPS* - MER082369, 2 CL2 – např. 

MER002302 a 3 CL3 – např. MER014555), méně F. gigantica  (8 CL1 – např. AN: 

MER045611, 1 CL3 – MER020795) a pouze jediný CL byl prozatím identifikován pro F. 

magna  - CL1 (AN: MER136539, Rawlings a kol. 2010).(* U jednotlivých peptidáz, zde i 
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dále v textu jsou uvedeny anotační čísla, jež jsou v současnosti uvedeny v databázi MEROPS 

(Rawlings a kol. 2010, http://merops.sanger.ac.uk/) 

Detailnější charakterizací ES produktů fasciolidních motolic se začali zabývat autoři 

Dalton a Heffernan (1989), kteří analyzovali ES produkty juvenilních a dospělých motolic F. 

hepatica z hlediska peptidolytických aktivit v přítomnosti makromolekulárních proteinových 

substrátů (v tomto případě želatiny), pomocí substrátové (želatinové) elektroforézy (Gelatin 

Substrate - Sodium Dodecyl Sulfát Polyacrylamide Gel Electrophoresis, GS SDS-PAGE, dále 

uváděno pod zkratkou 1-DE – jednodimenzionální a 2-DE – dvoudimenzionální 

elektroforéza, tj. isoelektrická fokusace následovaná elektroforézou) a zaznamenali aktivitu 

jedenácti předpokládaných cysteinových peptidáz. Na základě zjištěných aktivit peptidázy 

rozdělily podle pH optima reakce na dvě skupiny. První skupina zahrnovala peptidázy s pH 

optimem v rozmezí pH 3-4,5 a druhá s pH 4,5-8,0. V další experimentálním studiu CP Smith 

a kol. (1993a), použili specifický peptidový substrát Z-Phe-Arg-AMC v kombinaci s 

inhibitorem Z-Phe-Ala-CHN2 a zjistili, že všechny enzymy ES produktů z dospělců F. 

hepatica o velikosti 60-90 kDa svou aktivitou připomínají peptidázy typu katepsin L, a že 

hlavní aminokyselinou s katalytickou aktivitou je vedle cysteinu také histidin. V témže roce 

Smith a kol. (1993b) úspěšně purifikovali (pomocí gelové a iontově–výměnné 

chromatografie) peptidázy dříve charakterizované první skupiny (s pH optimem 3-4,5), mimo 

jiné také peptidázu o molekulové hmotnosti 27 kDa. Ta byla po sekvenaci prvních dvaceti 

aminokyselin z N-konce (pomocí sekvenátoru Applied Biosystems 477A Protein sequencer) 

identifikována jako CL, čímž byl identifikován vůbec první katepsin L u motolic. Výsledky 

studie byly později potvrzeny např. experimenty Dowd a kol. (1994). Fagbemi a Hillyer 

(1991 a 1992) podobným způsobem prvně purifikovali (pomocí chromatografie) a částečně 

charakterizovali 26-28 kDa cysteinovou peptidázu z dospělce F. gigantica. Aktivita této 

peptidázy s pH optimem při pH 4,5 byla potvrzena pomocí substrátové 1-DE s želatinou a 

také lyzí makromolekulárních substrátů (bovinní IgG a globin – derivát bovinního 

hemoglobinu), inhibiční studie pak potvrdila účinky inhibitorů specifických pro cysteinové 

peptidázy (E64 a iodacetamid), naproti tomu účinky inhibitorů specifických pro serinové, 

asprtátové a metalopeptidázy byli minimální. Grams a kol. (2001) jako první získali sekvenci 

cDNA kódující katepsin L z F. gigantica metodou Reverse Transcription – Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) z totální RNA dospělých motolic (CL1, AN: MER012022). Separací ES 

produktů F. magna pomocí jednodimenzionální 1-DE byly zaznamenány nejabundantnější 

proteiny v oblasti 17, 22, 27 kDa (Qureshi a kol. 1994). Po separaci ES produktů F. magna  

pomocí 2-DE, kdy se většina abundantních proteinů vyskytovala v oblastech 26, 40, 45 a 60 
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kDa s pI ~6 a 40, 61 kDa s pI ~8.5 (Novobilský a kol. 2007). První a doposud jediná 

peptidáza F. magna byla identifikována jako katepsin L (anotováno Kašný a kol. 2008, 

GenBank AN: ACG50798, MEROPS AN: MER136539).  

Jak je již nastíněno, jaterní motolice rodu Fasciola spp. sekretují několik odlišných 

katepsinů, patřící do společné monofyletické skupiny. Fylogenetické studie odhalily, že 

multigenní rodina katepsinů L z F. hepatica se rozšiřovala díky hojným genovým duplikacím 

následovaných divergencí, což způsobilo vznik tří isoforem katepsinů, jež jsou produkovány 

migrujícími juvenily a dospělci (isoformy 1, 2, 5 – FhCL1, FhCL2 a FhCL5) a dvou isoforem, 

jež jsou specifické pro časná juvenilní stádia motolic (FhCL3 a FhCL4) (Robinson a kol. 

2008). Katepsiny L z F. gigantica jsou pak zařazeny k jednotlivým větvím dle jejich 

fylogenetické příbuznosti (např. klad 1, 4, 5 – FgCL1, FgCL4 a FgCL5) s FhCL a 

z publikovaných studií vyplývá, že ke speciaci těchto dvou druhů motolic mohlo dojít před 

~17 miliony lety (Irvin a kol. 2003, Robinson a kol. 2008). Peptidázy z jednotlivých větví se 

překrývají v substrátové specifitě a dohromady vytváří velmi účinný nástroj pro štěpení 

makromolekulárních substrátů (např. fibronectin, laminin a kolagen, hemoglobin, IgG) uvnitř 

těla hostitele (Berasaín a kol. 1997, Collins a kol. 2004, Robinson a kol. 2011).  

Katepsiny L jsou katalyticky aktivní při pH 3,0 – 6,5 (Barrett a kol. 1998). Tyto 

peptidázy obecně preferují v P1 pozici aromatickou aminokyselinu a v P2 pozici hydrofobní 

aminokyselinu (Choe a kol. 2006). Mezi specifickými substráty tedy figurují např. Z-Leu-

Arg-AMC (Z = benzyloxycarbonyl, AMC = 7-amino-4-methylcoumarin), Boc-Val-Leu-Lys-

AMC, Z-Phe-Arg-AMC, Z-Pro-Arg-AMC) (Dalton a kol. 2004, Robinson a kol. 2008). Stack 

a kol. (2008) testovali substrátovou specifitu FhCL1 a FhCL2 pomocí tří fluorogeních 

substrátů (Z-Leu-Arg-AMC, Z-Phe-Arg-AMC a Z-Pro-Arg-AMC) při odlišných hodnotách 

pH (pH 7,3 a 5,5). Všechny substráty vykazovali nižší afinitu při pH 7,3 než při 5,5 a obě 

peptidázy byly nejaktivnější v přítomnosti substrátu Z-Leu-Arg-AMC ˃ Z-Phe-Arg-AMC ˃  

Z-Pro-Arg-AMC. Nízká aktivita při alkalických hodnotách pH (˃8) byla již dříve popsána 

také u savčího homologu katepsinu L (Mason a kol. 1985). Preference pro vazbu substrátu je 

určena typem aminokyseliny nacházející se v S2 pozici peptidázy, jež se liší se mezi 

jednotlivými fylogeneticky příbuznými variantami katepsinu L (např. katepsin L z. F. 

hepatica 1 - FhCL1 preferuje v S2 Leu69, FhCL2 Tyr67) (Stack a kol. 2008).  
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Obr. 4. Trojrozměrný model katepsinu L1 z F. hepatica. Model představuje FhCL1 ve formě 
zymogenu. Modrá část modelu hlavní část molekuly enzymu, pro-sekvence je zobrazena jako 
červená šroubovice. C-terminální část pro-sekvence je znázorněna zeleně a je patrné, jak 
přiléhá do štěrbiny mezi dvěma strukturními doménami celé molekuly, kde se nachází také 
aktivní místo (zobrazeno růžově) (Stack a kol. 2008). 
 

 

 

Specifitu konkrétní peptidázy je možné zkoumat také pomocí inhibitorů. Mezi účinné 

inhibitory aktivity CL patří např. E-64 (L-trans-epoxysuccinyl-leucyl-amido[4-

guanidino]butan), a také jeho značené analogy (např. DCG-04 – biotinylovaný či 

fluorescenčně značený analog inhibitoru E64), Ep-475 (L-trans-epoxysuccinyl-leucyl-

amido[7-amino]heptane - také analog E-64) nebo Z-Phe-Ala-CHN2 a Z-Phe-Phe–CHN2 

(Mason a kol. 1985, Greenbaum a kol. 2000).  

Katepsiny L juvenilních motolic  a dospělců F. hepatica (FhCL) a F. gigantica 

(FgCL) jsou prokazatelně exprimovány uvnitř gastrodermálních epiteliálních buněk, kde jsou 

uchovávány ve specializovaných sekrečních váčcích ve formě inaktivních proenzymů 

(Bennett 1975, Meemon a kol. 2010). "Procesování" (aktivace) proenzymu katepsinu L na 

aktivní enzym probíhá s důsledku poklesu hodnoty pH v průběhu jeho sekrece do lumenu 

střeva motolice nebo prostřednictvím jiných peptidáz (např. asparaginylových endopeptidáz, 

viz níže) (Collins a kol. 2004, Dalton a kol. 2006, Lowther a kol. 2009). Inaktivní prokatepsin 

L má molekulovou hmotnost cca 38 kDa, ale v prostředí s hodnotou pH kolem 4,5 dochází k  

odštěpení pro-sekvence za vzniku aktivního 25 kDa aktivního enzymu (Collins a kol. 2004).  

Během životního cyklu fasciolidních motolic se FhCL/FgCL/FmCL z dospělých i 

juvenilních stádií uplatňují při mnoha biologických procesech. Mezi nejvýznamnější z nich 
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zřejmě patří napomáhání úniku před imunitním systémem hostitele (degradace hostitelského 

IgG, suprese Th1 imunitní odpověď a snižování produkce IFN-γ, Smith a kol. 1993a, O´Neill 

a kol. 2000) a jeho zapojení do procesu trávení (např. štěpení hemoglobinu, Dalton a kol. 

2003, Lowther a kol. 2009). Bylo prokázáno, že se FhCL3 se uplatňuje v průběhu penetrace 

infekční larev motolic (juvenilní motolice, NEJ - označení z angl. Newly Excysted Juvenilie) 

do hostitelské tkáně, přestože se dlouho předpokládalo, že tuto funkci plní zejména katepsin B 

(Robinson a kol. 2008a). Robinson a kol. (2008a) ve své studii dále popisují, že v průběhu 

migrace juvenilních motolic tkáněmi hostitele a následně u dospělých motolic jsou katepsiny 

L (FhCL1-3 a 5) produkovány v různé míře. V průběhu migrace juvenilních motolic 

hostitelskou tkání jsou produkovány tři izoformy katepsinů L (FhCL1, FhCL2 a FhCL3, 

s převažující mírou FhCL1 a FhCL2). Dospělé motolice, které se vyskytují již v místě své 

definitivní lokalizace, pak produkují zejména FhCL1, FhCL2 a FhCL5. Z důvodu mnoha 

životně důležitých funkcí byl katepsin L F.hepatica a F. gigantica v několika studiích 

vyhodnocen jako slibný antigenní marker pro diagnostiku lidské i zvířecí fasciolózy, stejně 

jako možný cíl pro vývoj vakcín a léčiv. Výsledky těchto studií jsou shrnuty v kapitole 4.3.2.  

 

Katepsin B (CB): V současné době je popsáno celkem 7 izoforem CB u dvou druhů motolic 

z čeledi Fasciolidae a to u F. hepatica (1 CB1 – např. AN: MER005036, 1 CB2 např. - AN: 

MER027265 a 1 CB3 např. - AN: MER172453 a 1 CB nezařazen – ANMER000699) a F. 

gigantica (např. CB1; AN: MER028760, CB2; AN: MER028759 a CB3; AN: MER028758) 

(Rawlings a kol. 2010). Peptidázy příbuzné katepsinu B byly u fasciolidů poprvé detekovány 

přibližně před 30-ti lety (Chapman a Mitchell 1982). Chapman a Mitchell (1982) v té době 

odhalili, že ES produkty juvenilních jedinců F. hepatica obsahují peptidázy, jež jsou schopny 

štěpit imunoglobulin IgG. Při bližší charakterizaci těchto peptidáz (i pomocí radioaktivně 

značených substrátů, např. 125I-mouse IgG, 125I-hemoglobin, 125I-bovine serum albumin a 

inhibitorů, např. iodacetamid, pepstatin, EDTA) byly tyto enzymy identifikovány jako 

papainy, pravděpodobné katepsin B-like peptidázy. Tkalcevic a kol. (1995) sekvenčně 

analyzovali jednotlivé proteiny z juvenilních motolic F. hepatica s použitím N-terminální 

sekvenace – Edmanova  odbourávání a identifikovali sedm peptidáz, sekvenčně signifikantně 

podobných CP, katepsinu L, B a asparaginylové endopeptidáze. Katepsin B (AN: 

MER000699) u F. hepatica byl poprvé identifikován Heusslerem a Dobbelaerem (1994). 

Transkripty katepsinu B (FgCB) byly rozeznány ve třech typech stádií motolice F. gigantica 

(dospělec, juvenilní motolice, metacerkárie), čímž byl u této motolice katepsin B (FgCB1) 

vůbec poprvé molekulárně charakterizován. Transkripty izoforem katepsinů B - FgCB2 a 
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FgCB3 byly potvrzeny pouze u stádií juvenilních jedinců (pravděpodobné využití katepsinu B 

během penetrace nezralých stádií motolic do hostitele a jejich migrace v játrech) a 

metacerkárií (Meemon a kol. 2004). 

 Díky recentním analýzám sekretomu juvenilních jedinců F. hepatica a F. gigantica  je 

dnes známo 6 isoforem CB z ES produktů těchto motolic  - FhCB1, FhCB2, FhCB3, FgC1, 

FgCB2, FgCB3, jež se mezi sebou liší substrátovou specifitou (hl. FhCB2 vs. ostatní CB) a 

také načasováním jejich exprese (Meemon a kol. 2004, Cancela a kol. 2008, Robinson a kol. 

2009, Smooker a kol. 2010).  

Z hlediska stavby molekuly je pro katepsin B charakteristická struktura označovaná 

jako "occluding loop" (smyčka) (Obr. 5), tvořená úsekem dvaceti aminokyselin, které leží na 

okraji aktivního místa enzymu a společně s pro-sekvencí enzymu brání přístupu substrátu 

k aktivnímu místu. "Occluding loop" je také zodpovědný za exopeptidázovou aktivitu CB 

zprostředkovanou dvojicí za sebou ležících His (Musil a kol. 1991, Barrett a kol.2004.  

Pro přechod proenzymu do podoby aktivního enzymu (procesování) je za potřebí slabě kyselé 

pH prostředí (např. pro aktivaci CB F. hepatica pH 4,5) nebo může dojít k aktivaci pomocí 

jiné peptidázy podobně jako u CL (např. asparaginylové endopeptidázy) (Beckham a kol. 

2006, Dalton a kol. 2006). 

V S2 pozici enzymu se u CB obecně často nachází hydrofobní aminokyseliny (např. 

Phe) (Barrett a kol. 2004). Odlišná preference aminokyselin Ile a Val v P2 pozici substrátu 

zjištěna při testování substrátové specifity FhCB1 (Beckham a kol. 2009). Jako specifický 

peptidový substrát pro měření aktivity CB se využívá Z-Arg-Arg-AMC. Dalším často 

využívaným substrátem je pak Z-Phe-Arg-AMC, jež snadno tvoří komplex nejen s CB, ale i 

s CL (Sajid a McKerrow 2002). 

 

Obr. 5. Model katepsinu B z F. hepatica (Law a kol. 2003, upraveno K. Beránková). 

Cys119/His109/Asp22; aminokyseliny aktivního místa. 
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Substrátová specifita je dobře prostudována především pro F. hepatica. Při testování 

substrátové specifity rekombinantního FhCB1 byla nejvyšší aktivita naměřena s Z-Val-Ile-

Arg-AMC ˃ Tos-Gly-Pro-Arg-AMC ˃  Boc-Asp-Pro-Arg-AMC ˃  Boc-Val-Pro-Arg-AMC, 

přičemž optimální aktivita enzymu byla naměřena v rozmezí pH 5,5-7 (Beckham a kol. 2009) 

a při měření Law a kol. (2003)  byla naměřena nejvyšší aktivita rekombinantního FhCB se 

substráty Z-Phe-Arg-NHMec  ˃ Tos-Gly-Pro-Arg-NHMec ˃ Z-Arg-Arg-NHMec při pH 4,5.   

Počet známých inhibitorů CB je poměrně vysoký. Mezi nejvýznamnější spadá např. 

E64, Z-Phe-Ala–CHN2, Z-Phe-Phe-CHN2 (Sajid a McKerrow 2002). Jako specifický inhibitor 

CB je využíván CA-074 (N-[L-3-transpropylcarbamoyloxirane-2-carbonyl]-Ile-Pro-OH, 

Murata a kol. 1991) a jeho modifikace, např. MB-074 (modifikace inhibitoru CA-074 

vytvořena přemístěním n-propylaminoskupiny CA-074 tyraminem, Bogyo a kol. 2000). 

Lokalizaci CB v těle F. hepatica a F. gigantica se pokusili objasnit ve svých studiích 

Heusslerr a Dobbelaere (1994) a Meemon a kol. (2004), kteří detekovali RNA transkripty CB 

v epiteliálních buňkách střeva u stádií metacerkárie i juvenilních motolic (Obr. 6). 

 

Obr. 6. Lokalizace FhCB v těle juvenilních jedinců F. hepatica (Beckham a kol. 2009). 

 

 

 

Katepsin B z F. hepatica a F. gigantica patří mezi významné peptidázy, které se 

účastní významných biologických pochodů. U stádia metacerkárie se podílí na excystaci, u 

juvenilních motolic napomáhá degradaci tkáně při průniku do hostitele a následné migraci 

hostitelem a zřejmě se také účastní trávicích procesů juvenilních motolic) (Wilson a kol. 

1998, Beckham a kol. 2006, Robinson a kol. 2008a, Smooker a kol. 2010). Podobně jako CL, 

CB také napomáhá úniku před imunitním systémem hostitele (Beckham a kol. 2006). CB  byl 
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doposud testován v mnoha experimentech za účelem definování možností 

jeho diagnostického a terapeutického využití (např. Law a kol. 2003). Některé z těchto 

výsledků jsou zmíněny v kapitole 4.3.2. Nepřímé diagnostické metody.  

 

4.2.1.2. Asparaginyl-like peptidázy (klan CD) 

Skupina obsahuje 6 rodin, z nichž nejvýznamnější je rodina C13 (Rawlings a kol. 2010), kam 

patří také 4 peptidázy charakterizované u motolic z čeledi Fasciolidae (u F. hepatica a F. 

gigantica). První cysteinová peptidáza asparaginyl-like typu (původně označována jako 

proteinasa B a následně vicillinová peptidohydrolasa) byla purifikována z Vigna radiata 

v roce 1984 (Csoma a Polgár 1984). Termín "asparaginylová endopeptidáza (legumain)" byl 

poprvé použit Ishi a kol. (1994) pro enzym purifikovaný z fazole Canavalia ensiformis (v 

angl. Leguminous plant). V katalytickém centru aktivního místa tohoto enzymu se nachází 

dyáda His/Cys (Barrett a kol 2004). Původní název “hemoglobinázy“ získaly tyto peptidázy 

díky jejich přítomnosti ve střevě a předpokládané přímé účasti při trávení proteinů 

z hostitelské krve (popsáno na modelu S. mansoni, Caffrey a kol. 2004). Pro asparaginyl-like 

endopeptidázy je však daleko více charakteristická jejich schopnost procesovat ostatní 

peptidázy (tzn. odštěpit prosekvenci proenzymu) (Dalton a kol. 2009).  

 

Asparaginylová endopeptidáza (AE, syn. legumain): Peptidázy klanu CD motolic z čeledi 

Fasciolidae se nachází pouze v rodině C13 a to u F. hepatica (2 AE - AN: MER002188, 

MER002189) a F. gigantica (2 u AE - AN: MER089978, MER079655). První AE u této 

skupiny motolic identifikoval Tkalcevic a kol. (1995) (AE F. hepatica; AN: MER002188), 

metodou N-terminální sekvenace - Edmanova odbourávání ze vzorku somatických proteinů 

juvenilních motolic F. hepatica. První identifikaci, základní biochemickou a molekulární 

charakterizaci AE u F. gigantica publikoval Adisakwattana a kol. (2007) (AE F. gigantica; 

AN: MER089978). Pojmenování "asparaginylová peptidáza" je určeno preferencí 

aminokyseliny Asn v P1 pozici substrátu, přičemž závisí i na poloze Asn v řetězci substrátu. 

V případě, že Asn leží na první či druhé pozici od N- konce polypeptidového řetězce substrátu 

reakce neproběhne. AE reaguje se substrátem, pouze pokud se Asn nachází na C- konci 

substrátu (Abe a kol. 1993). Jako specifický substrát pro AE je využíván zejména Z-Ala-Ala-

Asn-AMC, ale i některé další substráty, jako např. Z-Tyr(tBu)-Ala-Asn-AMC a Z-Val-Ala-

Asn-AMC (Dando a kol. 1999). Aktivitu AE lze inhibovat prostřednictvím několika 

alkylačních činidel, jakými jsou např. N-ethylmaleimid a iodacetamid a rovněž pomocí 

makromolekulárního inhibitoru cystatinu-C (Alvarez-Fernandez a kol. 1999). AE jsou 
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syntetizovány ve formě proenzymu. Proces autoaktivace byl popsán u savčího homologu AE, 

u něhož dochází k odštěpení prosekvence z C- (úsek 110 aminokyselin) a N- (úsek 8 

aminokyselin) konce. Reakce je závislá na hodnotě pH (při pH ˂5) a k odštěpení prosekvencí 

dochází na specifických místech za Asn323 a Asp25  (Li a kol. 2003).  

Pomocí metody PCR a RNA in situ hybridizace bylo zjištěno, že transkripty AE F. 

gigantica se nachází u stádií metacerkárií, juvenilních motolic i dospělců. Střevní epitel byl 

rozeznán jako primární expresní místo AE u juvenilních motolic i u dospělců (Adisakwattana 

a kol. 2007).  

Významnou biologickou funkcí AE (která byla doposud popsána u AE různých skupin 

organismů např. živočichů a rostlin) je schopnost procesovat jiné typy proenzymů do jejich 

aktivních forem (Sajid a kol. 2003, Beckham a kol. 2006).  U motolic byl tento proces "trans-

aktivace" (tj. odštěpení prosekvence za Asn na karboxylové straně řetězce) doposud popsán 

na modelech motolic jako S. mansoni a F. hepatica, kde byl zaznamenán odpovídající pokles 

molekulové hmotnosti pro-FhCB1 (36 kDa) po inkubaci s SmAE na hodnoty molekulové 

hmotností aktivního FhCB1 (30 kDa) (Sajid a kol. 2003, Beckham a kol. 2006). Obdobný 

proces trans-aktivace byl popsán rovněž u FhCL, ke kterému dochází uvnitř buněk 

gastrodermis. Aktivované CL jsou pak schopny aktivovat další zymogeny CL štěpením za 

Leu-Ser↓His motivem, čímž dochází k exponenciálnímu nárůstu aktivních CL (Stack a kol. 

2007).  

  

4.2.1.3.  Aspartátové peptidázy (AP) 

Skupina AP je složena z 5 klanů obsahujících celkem 13 rodin (Rawlings a kol. 2010). U 

motolic z čeledi Fasciolidae byla doposud identifikována pouze jedna aspartátová peptidáza a 

to u F. hepatica (konkrétně katepsin D), která se zároveň řadí do největší skupiny AP, mezi 

pepsin A - like peptidázy (klan AA). Jedná se výhradně o endopeptidázy, v jejichž aktivním 

místě se vysoce konzervovaně nachází dvě aminokyseliny Asp (Barrett a kol. 2004). 

Katalytický proces je iniciován nukleofilním atakem aktivované molekuly vody 

prostřednictvím postranního řetězce Asp (Dunn a kol. 2002).  

 

Pepsin A – like peptidázy (klan AA, rodina A1) 

Peptidázy z klanu AA byly popsány pouze u eukaryotických organizmů. Klan obsahuje 

známé peptidázy, jako jsou: pepsin, chymosin a jeho lysozomální homology, katepsin D. 

Unikátním znakem rodiny A1 je duplikace hlavní peptidázové domény (tzn. katalytické dyády 

Asp/Asp), jež vzniká genovým zdvojením (Dunn a kol. 2002). Tyto peptidázy tvoří 
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dvoudoménovou molekulu se zbytkem kyseliny asparagové (Asp) v aktivním místě každé 

domény. Vlastní katalytické místo je tak uloženo mezi těmito doménami. Další významnou 

aminokyselinou, která sehrává roli v interakci enzym–substrát je Tyr. Ten je uložen na pravé 

doméně peptidázy, kde interaguje se strukturou označovanou jako "flap" (jedná se o 

polypeptidový řetězec typu β-hairpin tvořící smyčku), spolu s ní zakrývá aktivní místo a má 

tedy vliv na interakci peptidáza-substrát (podobně jako "occloding loop" u katepsinu B, 

Barrett a kol. 2004). Peptidázy z této rodiny jsou ve většině případů sekretovány jako 

inaktivní proenzymy, jež se při nízkých hodnotách pH (při pH ˂ 5,5) autoaktivují (Rawlings a 

kol. 2010).  

 

Katepsin D (CD): CD je jedinou peptidázou z klanu AP, jež byla doposud identifikována u 

motolic z čeledi Fasciolidae a to pouze u jednoho zástupce - F. hepatica (AN: MER080861, 

anotováno Jarzabowski a kol. 2006). Přestože jsou v současné době známy sekvence CD z 

celkem pěti druhů motolic (F. hepatica, S. japonicum, S. mansoni, Clonorchis sinensis a 

Opistorchis viverrini) pouze CD S. mansoni a S. japonicum byly podrobněji charakterizovány 

(Rawlings a kol. 2010). Cahtepsin D je exprimován ve formě preproenzymu. Bylo prokázáno, 

že CD pro interakci se substrátem preferuje v P1 a P1´ pozici hydrofobní aminokyseliny 

(např. Phe-Leu či Phe-Phe, Brindley a kol. 2001). Jako specifický substrát pro CD (při 

testování substrátové specifity CD S. mansoni) byl definován chromogenní oligo-peptid Boc-

Phe-Ala-Ala-p-nitro-Phe-Phe-Val-Leu-4-hydroxymetyl pyridin, který byl hydrolyzován při 

pH 3,8 (Cesari a kol. 1998) a také Phe-Ala-Ala-Phe(NO2)-Phe-Val-Leu-OM4P při pH 3,5 (při 

testování substrátové specifity S. japonicum, Becker a kol. 1995). Podle Brindley a kol. 

(2001) probíhá hydrolýza substrátů tímto enzymem optimálně při hodnotách pH 2,4 – 4,6. 

Jednoznačně nejpoužívanějším specifickým inhibitorem aktivity CD je pepstatin, který 

specificky inhibuje aktivitu téměř všech AP (Cesari a kol. 1998).  

Bogotish a kol. (1992) lokalizovali CD v střevě a tegmentu motolic (na modelu 

Schistosoma japonicum) pomocí imunoinhibičních studií, kde je exprimován ve formě 

zymogenu. CD se obecně podílí na katabolických procesech uvnitř buňky (nejpodrobněji je 

popsána jeho funkce při trávení proteinů a peptidů uvnitř lysozomů; Fusek a Větvička 2005). 

Funkce při degradaci hemoglobinu byla potvrzena pouze u S. mansoni i S. japonicum, 

podobnou funkci však můžeme předpokládat i u CD F. hepatica (Becker a kol. 1995, 

Brindley a kol. 2001, Dalton a kol. 2004).  
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4.2.1.4.  Metalopeptidázy (MP) 

Skupina MP obsahuje dohromady 14 klanů, jež tvoří dohromady 62 rodin. Celkem 2 MP byly 

doposud identifikovány u motolic z čeledi Fasciolidae u F. hepatica a F. gigantica a to pouze 

v klanu leucylových aminopeptidáz (MF, Rawlings a kol. 2010). Jak už napovídá název 

skupiny – metalopeptidázy osahují v centru svého aktivního místa atom kovu (nejčastěji Zn2+, 

Co2+, Mn2+, Ni2+ nebo Cu2+). Ten je ve své pozici udržován díky silné interakci s okolními 

aminokyselinami, kterými jsou obvykle His, Glu, Asp a Lys (Barrett a kol. 2004). Katalytický 

proces se podobá katalýze AE. Nukleofilní atak peptidové vazby je zprostředkován 

aktivovanou molekulou vody. Ta je však na rozdíl od AE aktivována prostřednictvím 

bivalentního atomu kovu (Barrett a kol. 2004). MP mohou působit jako exopeptidázy, pokud 

je v jejich molekule vázán pouze jeden atom kovu, nebo jako exo – či endopeptidázy, pokud 

váží atomy kovu dva (Auld 2004). Poměrně široká specifita interakcí MP se substráty je 

obvykle určována aminokyselinami v P1 a P1´ pozicích (Lowther a Matthews 2002).  

 

Leucin aminopeptidáza-like peptidázy (klan MF, rodina M17) 

Na základě stanovení terciární struktury leucynové aminopeptidázy (LAP) bylo odhaleno, že 

molekula enzymu (monomer) je složena ze dvou domén. Ligand zinku (jehož přítomnost je 

kruciální pro aktivitu peptidázy) a aktivní místo se nachází na C-koncové doméně. Struktura 

N-koncové domény je pak charakteristická pro leucynové aminopeptidázy (klan MF), zatímco 

složení C-koncové domény rozhodující pro peptidázy klanu MC a MH (Barrett a kol. 2004). 

Pro správný průběh katalýzy je kromě zinku důležitá také pozice Lys (váže se na 

polarizovanou karbonylovou skupinu substrátu) a Arg (sloužící jako donor protonu) (Barrett a 

kol. 2004).   

 

Leucinová aminopeptidáza (LAP): LAP je v živočišné říši běžně se vyskytující "Zn-

dependentní" exopeptidáza (Acosta a kol. 2008). První LAP identifikovanou u motolic 

z čeledi Fasciolidae byla aminopeptidáza z extraktu dospělce F. hepatica (FhLAP, AN: 

MER079520, Acosta a kol. 1998). Druhá LAP byla charakterizována, purifikována a 

identifikována v homogenátu F. gigantica (FgLAP AN: MER189014, Mohamed a kol. 2009). 

LAP peptidázy jsou široce rozšířené exopeptidázy, které jsou tvořeny z šesti podjednotek 

(tedy ve formě hexameru, každá podjednotka obsahuje 2 domény). Na každé z nich se váží 

dva ionty Zn2+ (Lowther a Matthews 2002). LAP preferují v P1 pozici aminokyselinu Leu a 

v P1´ velké hydrofobní  aminokyseliny např. Tyr či Phe (Lowther a Matthews 2002, Auld 

2004). Mezi substráty specificky interagujícími s LAP patří např. L-Leu-AMC, Met-AMC či 
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Cys-AMC (Piacenza a kol. 1999, Acosta a kol. 2008). LAP jsou aktivní v pH rozmezí 6,5-9 

s pH optimem při pH 8,25 (McCarthy a kol. 2004). Mezi nejvíce účinné inhibitory aktivity 

LAP patří bestatin, chelatační činidla (např. kyselina ethylendiamintetraoctová; EDTA a o-

1,10-phenanthroline), účinné jsou také thiolové molekuly typu cystein, dithiothreitol (DTT) a 

2-mercaproethanol, ale třeba i inhibitor E-64 (Acosta a kol. 1998). 

Na rozdíl od ostatních organismů se poměrně malé množství studií zabývá funkcemi 

LAP u motolic. Vzhledem k sekreci LAP buňkami gastrodermis trávicího traktu, jež byla 

prokázána u F. hepatica, lze předpokládat účast těchto aminopeptidáz během trávení 

hostitelských proteinů (podobně jako u S. mansoni, McCarthy a kol. 2004) (Acosta a kol. 

1998). Potenciál LAP F. hepatica a jeho rekombinantního analogu rLAP byl již potvrzen 

během experimenální vakcinace ovcí a králíků (viz Tab. 4, Piacenza a kol. 1999, Acosta a kol. 

2008). 
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Tab. 4. Vybrané proteiny jako potenciální kandidáti pro vakcínu proti fasciolóze 

Typ antigenu 

Funkce v organismu Druh motolice Experimentální 

hostitel 

Protekční 

účinky vakcíny 

(%) 

Zdroj 

CL  

(Katepsin L) 

CL se podílí na penetraci, účastní se trávicích procesů, 
napomáhá parazitovi uniknout před imunitním 
systémem.  

F. hepatica 

F. hepatica 

F. gigantica 

Ovce 

Skot 

Skot 

69 

38-69 

0 

Dalton a kol. 1996, 

Wijffels a kol. 1994, 

Estuningsih a kol. 

1997 

LAP 

(Leucinová  

aminopeptidáza) 

LAP jsou enzymy účastnící se trávicích procesů 
motolic.  

F. hepatica Ovce 

 
89,6 Piacenza a kol. 1999 

GST  

(glutathione 

S-transferasa) 

GST je zástupcem velké rodiny izoenzymů, jejichž 
hlavní funkcí je detoxikace xenobiotik a dalších 
toxických složek. 
 

F. hepatica 

F. hepatica 

F. gigantica 

Ovce 

Skot 

Skot 

57 

19-69 

18 

Sexton a kol. 1990, 

Morrison a kol. 1996, 

Estuningsih a kol. 

1997 

TPx 

(Thiredoxin peroxidáza) 

TPx je hlavním antioxidačním enzymem fasciolidů, 
který chrání motolice pře oxidačním stresem 
vyvolaným hostitelem. 
 

F. hepatica Koza 33,04 Mendes a kol. 2010 

FABP 

(Fatty acid- 

binding protein) 

Funkce proteinu spočívá v transportu mastných 
kyselin mezi extra- a intracelulární membránou. 

F. hepatica 

F. hepatica 

F. hepatica 

F. gigantica 

Skot 

Myš 

Králík 

Skot 

55 

69-100 

30-40 

31 

Hillyer a kol. 1987, 

Hillyer 1985, Muro a 

kol 1997, Tendler a 

kol. 1996,  

Estuningsih a kol. 

1997 

Hb 

(Hemoglobin) 

Význam hemoglobinu motolic spočívá především 
v transportu a uchovávání kyslíku u migrujících 
motolic, které jsou vystaveny anaerobnímu prostředí. 
U dospělců hraje roli zejména v průběhu produkce 
vajíček. 
 

F. gigantica Skot 44 Dalton a kol. 1996 
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4.3. Metody využívané k diagnostice jaterních motolic 

K diagnostice nákazy působené jaterními motolicemi se využívají jak metody prokazující 

přítomnost (vývojových stádií) parazita ve zkoumaném vzorku či agens související s jeho 

přítomností (vyšetření trusu, PCR) – metody přímé, tak metody založené nejčastěji na 

průkazu reakce protilátek s parazitárními antigeny (ELISA, Immunoblot) – metody nepřímé. 

V této kapitole budou uvedeny informace týkající se pouze diagnostiky motolic 

v definitivních hostitelích. 

 

4.3.1. Přímé diagnostické metody 

Tyto metody jsou v dnešní době nejvyužívanější zejména v diagnostice méně probádaných 

druhů jaterních motolic, pro něž doposud nebyly charakterizovány žádné „markery“ infekce.  

 

4.3.1.1. Patoanatomické vyšetření hostitelů 

Spolehlivou, avšak časově náročnou a mnohdy bezúčelnou metodou (z hlediska 

bezpodmínečného úmrtí hostitele) je patoanatomické vyšetření definitivních hostitelů 

s přímým nálezem dospělých či juvenilních stádií fasciolidních motolic, především v játrech, 

žlučovodech a tenkém střevě.  

U definitivních hostitelů jaterních motolic parazitujících v játrech se často setkáváme 

s drobnými patologickými změnami až rozsáhlými kalcifikacemi žlučovodů (např. F. 

hepatica a F. gigantica, Pybus 2001, Phiri a kol. 2006). U specifických definitivních hostitelů 

(SDH) napadených F. magna je nepřehlédnutelným patognomickým znakem přítomnost 

fibrózních pseudocyst v jaterním parenchymu (cca 1 – 5 cm v průměru), obsahujících kromě 

dospělců motolic (většinou dvou), hnědočerného pigmentu tvořeného natrávenou krví, žlučí a 

dalšími produkty metabolismu, také množství vajíček. Pigmentová ložiska jsou patrná také na 

povrchu jater. (Swalles 1935, Pybus 2001, Novobilský a kol. 2007a).  

 

4.3.1.2.  Mikroskopické vyšetření 

Další běžnou a finančně dostupnou metodou je mikroskopické vyšetření trusu 

definitivních hostitelů na přítomnost vajíček motolic, nejčastěji po sedimentaci, ale také 

flotací (např. aparatura FLOTAC, Cringoli 2006). Tato metoda má v diagnostice jaterních 

motolic značná omezení. Kromě výrazné podobnosti vajíček F. hepatica, F.gigantica, F. 

buski, F. magna a tedy jejich možné záměny, je velkou nevýhodou poměrně vysoký detekční 

limit neboli nízká záchytnost vajíček. Valero a kol. (2009) ve své studii zaměřené na druhy F. 

gigantica a F. hepatica popisuje také, že rozměry vajíček mohou být navíc u jednotlivých 



32 

druhů motolic proměnlivé a v důsledku druhu parazitovaného definitivního hostitele; vajíčka 

z lidských nákaz jsou zpravidla menší než vajíčka z nákazy zvířat. 

Dalším omezením, jak mikroskopického vyšetření trusu, tak patoanatomického 

vyšetření je nemožnost záchytu migrujících juvenilních motolic, které ještě neprodukují 

vajíčka, ta se objevují u výše např. u motolic F. hepatica, F.gigantica, F. buski, F. magna 

objevují až přibližně tři měsíce po nákaze (O´Neill a kol. 1998, Spithill a kol. 1999, Pybus 

2001, Muller 2002). U nespecifických a atypických definitivních hostitelů napadených F. 

magna je diagnostika komplikována také tím, že motolice zřídkakdy dospějí do pohlavně 

zralého stádia schopného produkce vajíček (Pybus 2001, Valero a kol. 2009, Sripa a kol. 

2010), nebo že hostitel může být infekční již v době, kdy je míra invaze parazitem ještě velmi 

nízká, což detekci vajíček znesnadňuje (Dorchies 2007). 

 

4.3.1.3. Molekulárně – diagnostické metody 

Molekulární metody, nejčastěji PCR, se v diagnostice onemocnění využívají stále častěji, 

přičemž jsou většinou rychlé a spolehlivé. Těchto metod se využívá také v případě 

diagnostiky nákazy jaterními motolicemi. Rokni a kol. (2010) pomocí metody PCR 

identifikoval a zároveň diferencoval dospělce druhů F. hepatica a F. gigantica na základě 

sekvencí jejich ribozomální DNA (regionů ITS1). Diagnostika založená na porovnávání 

nukleotidových sekvencí molekulárních markerů fasciolidních motolic (např. ITS1, ITS2, 

Cox1, Nad1 atd.) je podmíněna existencí polymorfismu na úrovni DNA, což umožňuje 

rozlišit jednotlivé populace téhož nebo zástupce jednotlivých druhů (Alasaad a kol. 2007, 

Lotfy a kol. 2008, Králová-Hromadová a kol. 2008, Bazsalovicsová a kol. 2010). Pro účely 

taxonomických (diagnostických) studií motolic z čeledi Fasciolidae se nečastěji využívá 

porovnávání nukleotidových sekvencí ITS2 regionů (např. Itagaki a Tsutsumi 1998, Adlard a 

kol. 2003, Králová- Hromadová a kol. 2008, Rokni a kol. 2010, Baszalovicsová a kol. 2010).  

 

4.3.2. Nepřímé diagnostické metody 

Nepřímé diagnostické metody jsou založeny na přímém průkazu (vývojových stádií) parazita 

průkazu či nějakého faktoru souvisejícího s nákazou. Do této skupiny řadíme metody 

biochemické, hematologické, imunologické a molekulární.  

 

4.3.2.1. Biochemická detekce jaterních enzymů  

Před rozvojem sofistikovaných imunodiagnostických technik byla publikována řada prací 

zaměřených na detekci zvýšené hladiny jaterních enzymů produkovaných v důsledku infekce 
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a poškození jaterní tkáně (např. F. hepatica, Wensvoort a Over 1982, Dorchies 2007). 

Konkrétně byly objeveny souvislosti, kdy je např. zvýšená produkce jaterních enzymů 

aspartát aminotransferázy a glutamát dehydrogenázy (způsobená poškozením hepatocytů 

v důsledku migrace F. hepatica tkáněmi) využitelná k diagnostice nákazy v časné fázi infekce 

(cca první dva týdny po nákaze), zatímco např. nárůst koncentrace L-gamma glutamyl 

transferázy může signalizovat chronickou fázi infekce, kdy se dospělé motolice vyskytují již 

na místě definitivní lokalizace, tedy v játrech či žlučovodech (Mitchell 2003, Dorchies 2007). 

Tyto enzymy byly využity k diagnostice nákazy F. hepatica u ovcí a dobytka (Boray 1967). 

 

4.3.2.2. Hematologie 

Hematologické vyšetření krve je další metodou, která může upozornit na přítomnost parazitů 

v organismu. Zvýšené hladiny eosinofilů, leukocytů, lymfocytů a gamaglobulinů (hl. zvýšení 

hladiny IgE) mohou signalizovat infekci helminty. Vysoká eosinofílie (tzn. množství 

eosinofilů >500 /mm3 vzorku periferní krve) až hypereosinofílie (>1500/mm3) mohou být 

příznakem akutní schistosomózy, filariózy, cysticerkózy, trichinelózy, ale také jaterní 

fasciolózy (Maizels a kol. 2004, Moreau a Chauvin 2010). Na základě monitorování hladiny 

eosinofílů v periferní krvi dospělého dobytka byla diagnostikována např. ranná infekce 

infekce F. hepatica (Mitchell 2003). 

 

4.3.2.3.  Imunodiagnostické metody 

Imunologické techniky zahrnují celou škálu metod a specializovaných experimentálních 

protokolů, které umožňují navozovat, měřit a charakterizovat imunitní odpověď. Jsou široce 

uplatňovány nejen na poli imunologie, ale i v mnoha dalších biologických odvětvích (Lerner a 

Lerner 2003).  

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) – spektrofotometrické stanovení 

úrovně protilátek v séru hostitele vytvořených proti danému patogenu je akceptováno jako 

dostatečně citlivá a spolehlivá diagnostická metoda, které se využívá jako metody doplňkové 

k metodám přímým např. mikroskopické vyšetření trusu (Hillyer 1999).  

Velké množství antigenů z ES produktů či extraktu F. hepatica, F.gigantica a F. 

magna bylo použito k detekci protilátek ze sér infikovaných hostitelů metodou ELISA (např. 

Guobadia a Fagbemi 1994, O´Neill a kol. 1998, Dixit a kol. 2002, Novobilský a kol. 2007b). 

Díky své jednoduchosti a automatizaci se metoda stala oblíbenou zvláště pro diagnostiku 

přirozených i experimentálních nákaz fasciolózy u přežvýkavců (Pfister 1990). Metodu 
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ELISA použili Sinclair a Wassald (1988) pro diagnostiku fasciolózy při experimentální 

nákaze dobytka F. hepatica. El-Aziz a kol. (2001) využili metody ELISA pro detekci 

protilátek ze sér přirozeně infikovaného dobytka F. hepatica, přičemž jako antigeny stejně 

jako v předchozím příkladu použili ES produkty této motolice. Téměř 100% specifitu a 

senzitivitu metody ELISA zmiňuje studie El Ridi a kol. (2007). ES produkty F. magna a F. 

hepatica sloužily jako antigen a metoda byla použita k testování sér z přirozeně a 

exprimentálně nakažených ovcí F. hepatica a F. gigantica. Novobilský a kol. (2007b) použili 

metodu ELISA pro porovnání protilátkové odpovědi experimentálně infikovaných koz F. 

hepatica a F. magna a také pro detekci antigenů specifických pro daný druh motolice. Jako 

antigeny použili ES produkty F. magna a F. hepatica. Zaznamenali rozdílnou dynamiku 

v produkci protilátek, avšak specifita reakce nebyla potvrzena díky přítomnosti zkřížených 

reakcí. Použití směsného markeru infekce (komplexního vzorku antigenů) jako např. ES 

produktů je však často kritizováno z důvodu snížení specifity metody; více příbuzných 

parazitů často produkuje podobné imunogeny. Z tohoto důvodu je výhodnější jako markery 

infekce v těchto metodách využívat antigeny druhově specifické (např. rekombinantní 

proteiny) (O´Neill a kol. 1998). V současné době je na trhu již řada imunodiagnostických kitů 

určených k diagnostice fasciolózy, které jsou založeny na detekci specifických protilátek ze 

sér infikovaných hostitelů namířené proti antigenům motolice (např. Fasciola hepatica IgG 

ELSIA Kit, PISHTAZ TEB DIAGNOSTIC či BIO K 211 – Fasciola hepatica antibody 

detection kit, BioX Diagnostic).   

Při rozborech ES produktů či homogenátu motolic byla do současnosti detekována celá 

řada imunodominantních antigenů, mnohé z nich byly také identifikovány a jsou nadále 

frekventovaně používány jakožto specifické markery v diagnostice fasciolózy. Velkou 

skupinu těchto imunodominantních antigenů tvoří peptidázy. Mezi nejvyužívanější  antigeny 

pro detekci fasciolózy u F. hepatica a F. gigantica se řadí katepsin L a B, jež zároveň patří 

mezi abundantní složku ES produktů juvenilních a dospělých motolic (viz kapitola 

Cysteinové peptidázy). Cornelissen a kol. (1999) použily imunodominantní epitop katepsinu 

L z F. hepatica pro detekci protilátek ze séra experimentálně nakaženého dobytka. Citlivost 

metody v tomto případě dosahovala 98,9-100% a 99%. Pro porovnání testovali stejným 

způsobem také ES produkty F. hepatica a purifikovaný FhCL. V těchto případech dosahovala 

citlivost metody  94,6% a 82,8%. Purifikovaný katepsin L z F. gigantica byl rovněž použit při 

diagnostice fasciolózy dobytka infikovaných F. gigantica (Sriveny a kol. 2006). Také tomto 

případě byla zanamenána vysoká citlivost metody ELISA. Vysoká specifita a senzitivita 

metody ELISA byla potvrzena rovněž v případech využití rekombinantních analogů katepsinu 
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L a B z F. hepatica a F. gigantica jako antigenů při testování sér přežvýkavců infikovaných 

F. hepatica či F.gigantica (Cornelissen a kol. 2001, Law a kol. 2003, Raina a kol. 2006, 

Anuracpreeda a kol. 2011). 

Indirect hemagglutination (IHA; nepřímá hemaglutinace) je metodou, při které jsou 

využívány hostitelské erytrocyty jako nosiči antigenu. Po přidání vzorku testovaného séra k 

těmto erytrocytům dochází k hemaglutinaci pouze v případě přítomnosti protilátek proti 

parazitovi. Takto byla úspěšně diagnostikována nákaza F. hepatica u experimentálně 

nakaženého skotu (Levieux a kol. 1992). Podle výsledků Cornelissen a kol. (1992) se metoda 

IHA jeví jako méně specifická pro diagnostiku jaterních motolic v porovnání s metodou 

ELISA (testováno na modelu experimentálně a přirozeně infikovaných ovcí).  

Další běžně používanou imunodetekční metodou je Enzyme-linked 

Immunoelectrotransfer Blot (EITB) – elektrotransfer proteinových antigenů na membránu. 

Tato metoda na rozdíl od ELISA a IHA umožňuje zjistit např. relativní antigenicitu a 

molekulové hmotnosti jednotlivých elektroforeticky frakcionovaných antigenů z extraktu 

patogena (Tsang a kol. 1983).  

Qureshi a kol. (1995) testovali separované ES produkty F. magna a F. hepatica přenesené na 

membránu (nitrocelulóza) se séry experimentálně infikovaného skotu a jelenů (Odocoileus 

virginianus). Detekovali proteinové pruhy o velikostech 17, 22 a 27 kDa se séry ze skotu a 

jelenů infikovaných F. magna a proteinové pruhy o velikostech 15, 26 a 46 se séry skotu 

infikovaného F. hepatica. Zaznamenali rovněž zkřížené reakce u 26 a 46 kDa antigenu. 

Guobadia a Fagbemi (1995) detekovali 17, 21, 57 a 69 kDa proteinové pruhy, jež byly 

specifické pro infikované ovce F. gigantica. Metodou EITB byly rovněž testovány ES 

produkty F. hepatica a F. magna v již zmíňované studii Novobilského a kol. (2007). 

Proteinové pruhy o velikostech 40 a 120 kDa pro F. magna a 80 a 160 kDa pro F. hepatica 

zde byly popsány jako specifické pro tyto motolice.     

 

4.4. Moderní přístupy studia proteinů s ohledem na fasciolidní motolice  

Současný pokrok v molekulární biologii, zejména pak např. na poli bioinformatiky a 

genomiky je příčinou ohromného nárůstu nových a unikátních informací týkajících se také 

parazitických organismů. S využitím těchto poznatků jsou v dnešní době daleko snadněji 

identifikovány nové významné molekuly (např. proteiny) využitelné v chemoterapii, či pro 

navržení a výrobu účinných vakcín, stejně tak mohou být prospěšné k objasnění vztahu 

parazit – hostitel na molekulární úrovni (Ranganathan a Garg 2009).  
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Překvapivé je, že navzdory celosvětovému rozšíření a socioekonomickému dopadu 

fasciolózy, ale i dalších onemocnění způsobených jaterními motolicemi, se studiem genomu 

nejvýznamnějšího zástupce - F. hepatica a příbuzných druhů motolic zabývá jen několik málo 

vědeckých týmů (např. McGonigle a kol. 2008) z čehož vyplývá, že informace jsou v tomto 

směru prozatím nedostačující (Young a kol. 2010). Molekulárně – biologický výzkum 

motolic je nejčastěji zaměřen na nejvýznamnější patogeny - lidské krevní motolice např. 

Schistosoma mansoni a S. haematobium (Lawton a kol. 2011).  

S nástupem hmotnostní spektrometrie (MS) a dalších bioinformačních analýz typu 

sekvence Expressed sequence tag (ESTs) a následným rozvojem databází se nejčastěji 

využívanou technikou pro studium proteomu (soubor proteinů produkovaných daným 

organismem), lipidomu (soubor lipidů daného organismu), interaktomu (soubor 

molekulárních interakcí uvnitř buňky či mezibuněčných interakcí), metabolomu (kompletní 

soubor nízkomolekulárních látek, přítomných v buňce či biologickém systému v daném čase), 

sekretomu (soubor proteinů daného organismu, jež jsou sekretovány ven z buňky) stala 

hmotnostní analýza v kombinaci s pravděpodobnostním rozklíčováním výsledků pomocí 

softwarových nástrojů a online databází (např. MASCOT) (Greenbaum a kol. 2001, 

Ranganathan a Garg 2009, Robinson a kol. 2009, Kotha a kol. 2011).  

Na příkladu proteomiky můžeme uvést následující typy analýz. První skupinu tvoří 

metody založeny na gelové analýze, druhou pak analýzy na gelech nezávislé (Ranganathan a 

Garg 2009). Metody založené na gelové analýze představují první krok k nejčastěji 

využívaných proteomických postupům, které zahrnují separaci proteinů pomocí 1-DE a 2-DE 

kombinované s hmotnostní spektrometrií (Mass Spectrometry, MS). Proteiny jsou při této 

analýze nejdříve elektroforeticky rozděleny na základě jejich náboje a molekulové hmotnosti. 

Vybrané (z gelu izolované – vyřezané) proteiny jsou štěpeny na menší peptidové fragmenty 

(nejčastěji trypsinem), analyzovány v hmotnostním spektrometru (např. MALDI TOF/TOF) a 

získaná spektra jsou pak reprodukována nejčastěji s využitím peptidového mapování (PMFs - 

peptide mass fingerprinting) (Ranganathan a Garg 2009). Jefferies a kol. (2001) tímto 

způsobem provedli proteomickou analýzu ES produktů F. hepatica a identifikovali 29 

proteinů z 60 dominantních a izolovaných z gelu.  

Nevýhody spojené s tvorbou gelu překonávají na gelech nezávislé proteomické 

analýzy. Směs proteinů je nejdříve štěpena na krátké fragmenty (peptidy), ty jsou 

frakcionovány pomocí kapalinové chromatografie (LC) a získané frakce jsou analyzovány 

hmotnostním spektrometrem (tato metoda se většinou označuje zkratkou LC-MS/MS). 

Proteomická  analýza provedená LC-MS/MS byla využita také pro identifikaci proteinů z in 
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vitro excystovaných juvenilů F. hepatica (Hernández – Gonzáles a kol. 2010). Takto bylo 

identifikováno 40 proteinů juvenilů F. hepatica. 

Objevování nových genů patřilo vždy mezi zdlouhavé a pracné úlohy. V současné době je 

sekvenace genů, stejně jako identifikace nových genů časově stále méně náročná, a to hlavně 

díky zrychlení postupů sekvenování a tím i nárustu množství sekvencí (nukleotidových i 

aminokyselinových) v rozsáhlých veřejně dostupných databázích (Wolfsberg a Landsman 

1997). Jednou z nejrychleji se rozvíjejících databází je podsekce GenBanku nazývaná dbEST 

(Boguski a McCormic 1993, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST). ESTs jsou úseky 

transkribované cDNA dlouhé několik stovek párů bazí, které většinou dostačují pro 

identifikaci genů (Wolfsberg a Landsman 1997, Robinson a kol. 2009). Robinson a kol. 

(2009) použil bioinformační analytický systém EST2Secretome při studii sekretomu dopělce 

F. hepatica. Z celkového množstvím popsaných ESTs (14031), jež jsou uvedeny v databázi 

organizace Welcome Trust Sanger Center, získal 12 954 ESTs, což představuje více jak 90% 

transkriptomu dospělce F. hepatica. Pomocí zařízení EST2Secretome poté vytipovali 173 

proteinů s možnou sekreční funkcí, z nichž pro 160 byla funkce potvrzena s použitím 

kombinace proteinových databází SecProtSearch, SPD, SPdb a BLASTu (Robinson a kol. 

2009). Cancela a kol. (2010) zkoumali transkriptom NEJ F. hepatica pomocí sekvenačního 

analýzátoru PartiGene a podařilo se jim vygenerovat 4319  ESTs. Při porovnávání ESTs NEJ 

a dospělců F. hepatica byly detekovány sekvence přítomné pouze u NEJ (Cancela a kol. 

2010). Díky recentní studii Young a kol. (2011) je v současné době již velmi dobře popsán 

také transkriptom příbuzné jaterní motolice F. gigantica a ve spolupráci s naší laboratoří také 

momentálně anotován transkriptom F. magna (přibližně 30-40000 genů a 10000 proteinů). 
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5. METODIKA 

5.1. Laboratorní modely 

Jako experimentální model byli zkoumáni dospělci motolice F. magna, přičemž některé 

z provedených experimentů byly realizovány také s dospělci F. hepatica (blízce příbuzná 

motolice F. magna, dobře prostudovaná - vhodný komparativní model). Dospělci F. magna 

byli získáni při pitvě jater odlovené přirozeně infikované jelení zvěře (Cervus elaphus) a živé 

motolice F. hepatica ze žlučovodů přirozeně infikovaného jatečního hovězího dobytka.  

 

5.2. Sběr exkrečně – sekrečních produktů (ES produkty) 

Dospělé motolice byly promyty ve fyziologickém roztoku (10 mM PBS, 150 mM NaCl, pH 

7,8) a inkubovány v kultivačním mediu RPMI 1640 (SIGMA) s přidáním směsi antibiotik s 

antimykotikem (Penicilin/Streptomycin/Amphotericin B, Biowhittaker®, LONZA). Médium 

bylo centrifugováno (2 x 20 min, 4500 g, 4 °C). Supernatant byl dále koncentrován pomocí 

centrifugace a filtrů Amicon® Ultra (cut-off 3,000 MWCO, Millipore). Takto zpracované ES 

proteiny byly uchovávány při -20 °C. 

 

5.3. Měření koncentrace 

Koncentrace jednotlivých vzorků ES produktů byla měřena pomocí kitu Quant-ITTM Protein 

Assay Kit (Invitrogen) a Fluorometru Infinite M200 (TECAN), excitace/emise – 470/570 nm. 

Měření bylo provedeno v 96 jamkových černých mikrotitračních destičkách s plochým dnem 

(Nunc). Kalibrační křivka byla vynesena dle měření s proteinovými standardy Quant-iT 

v rozmezí 0 – 4 µg, jež jsou součástí kitu. Detailní postup měření je specifikován 

v příbalovém manuálu výrobce kitu.  

 

5.4. Biochemické separační a analytické metody  

5.4.1. Elektroforéza  

Exkrečně-sekreční proteiny F. magna a F. hepatica byly separovány pomocí 

jednodimenzionální polyakrylamidové gelové elektroforézy za denaturujících podmínek 

v elektrodovém pufru s přídavkem 10% dodecylsíranu sodného (Tris/Glycin/SDS Buffer, 

BIO-RAD) (1-DE). Pro separaci byly použity 10-12% polyakrylamidové gely o tloušťce 0,75-

1mm. Vzorky ES proteinů (10 – 30 µg) s redukujícím vzorkovým pufrem (65 mM Tris, 10% 

glycerol, 2% SDS, 5% merkaptoethanol, 1 mg bromfenolové modři) byly nanášeny na gel 

společně s proteinovými standardy (Precision Plus ProteinTM Standards, BIO-RAD, nebo 

BenchMarkTM Protein Leadder, Invitrogen). Samotné dělení proteinů a peptidů probíhalo 
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vertikálně v elektroforetické cele MINI-Protean® 3 cell (BIO-RAD) při konstantním napětí 

150 či 200V (PowerPack UniversalTM, BIO-RAD). Ihned po elektroforéze byly gely promyty 

1x10 min v ddH2O a poté barveny Coomassie Brilliant Blue R – 250 a následně odbarvovány 

odbarvovacím roztokem (7% kyselina octová a 5% metanol v ddH2O) Coomassie Bio-SafeTM 

G-250 stain, případně stříbřeny (Silver Stain Plus kit, BIO-RAD) nebo dále využity (viz níže). 

Proteinové profily v gelech byly na závěr foceny pomocí skeneru GS-800 Calibrated 

Densitometer (BIO-RAD). 

 

5.4.2. Deglykosylace 

Pro deglykosylaci ES proteinů F. magna (a rFmCL viz níže) byl použit N-DEGLY kit 

(Sigma), jež slouží k deglykosylaci N- oligosacharidů z glykoproteinů za nativních podmínek. 

V experimentu byly testovány všechny tři typy endoglykosidáz, jež jsou součástí kitu (Endo-

β-N-acetylglucosaminidázy F1, F2 a F3). Vzorky ES proteinů (20µg) byly inkubovány 

v reakční směsy obsahující endoglykosidázu F1, F2 či F3 (2µl) 1 hod při 37 °C a detekce 

případné změny molekulové hmotnosti proteinů po deglykosylaci byla provedena pomocí 1-

DE (postup viz 5. 4. 1. Elektroforéza). 

 

5.4.3. Isoelektrická fokusace  

Exkrečně - sekreční proteiny byly separovány na základě hodnoty jejich isoelektrického bodu 

(pI) a následně 1-DE (dvoudimensionální elektroforéza 2-DE - isoelektrická fokusace a 1-

DE). ES proteiny F. magna a F. hepatica (40-100 µg)) byly nejprve smíchány s 50 – 70 µl 

rehydratačního pufru do maximálního objemu 150 µl (Rehydratation sample buffer Ready 

PrepTM 2-D Starter kit, BIO-RAD) a 0,5% amfolyty (Bio-Lyte® 3/10, Amfolyte, BIO-RAD), 

naneseny do rehydratační vaničky a 1h inkubovány při pokojové teplotě s gradientovými 

fokusačními gelovými proužky (ReadyStripTM IPG Strips, BIO-RAD, 7cm, pH 3 – 10), které 

byly poté převrstveny 2 ml minerálního oleje a při pokojové teplotě rehydratovány ještě 10 – 

15 h. Samotná fokusace probíhala ve fokusační cele Protean® IEF System (BIO-RAD). Na 

elektrody fokusační vaničky byly naneseny navlhčené čtverečky filtračního papíru (10µl 

ddH2O/čtvereček) (pre-CUT, BIO-RAD), na ně byly přiloženy rehydratované gelové proužky 

se vzorky, které byly opět převrstveny minerálním olejem. Fokusace probíhala při napětí max. 

50 µA/gelový proužek, teplotě 20°C, po dobu min 10 – 16h (16 000 - 20000 Vh). Po fokusaci 

byly gelové proužky přeneseny vloženy gelem vzhůru do čisté fokusační vaničky a 

převrstveny ekvilibračním pufrem (Equilibration buffer I Ready PrepTM 2-D Starter kit, BIO-
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RAD). Ekvilibrace probíhala 20 minut za jemného míchání. V poslední fázi byly gelové 

proužky vloženy mezi skla předem připravených dvoujamkových polyakrylamidových gelů 

(1mm, 12%) (příprava gelů viz 5.4.1. Elektroforéza). Do zbylé jamky bylo naneseno 5 µl 

proteinového standardy (Precision Plus ProteinTM Standards, BIO-RAD, nebo BenchMarkTM 

Protein Leadder, Invitrogen), vzorky byly separovány při konstantním napětí 200V a gely 

byly nabarveny pomocí Coomassie Bio-Safe. 

 

5.4.4. Chromatografie 

Pro účinnější separaci ES produktů F. magna byla využita iontově výměnná chromatografie 

s iontoměničem typu anex. V první fázi byly ES produkty (c = 2,5 µg/µl, 250 µl) 

prepurifikovány pomocí afinitní chromatografie typu anex za atmosférického tlaku pomocí 

kolonky Macro–Prep–High Q (BIO-RAD), jejíž matrici tvoří metakrylátové kuličky. Kolonka 

byla nejprve ekvilibrována 50 mM TRIS pufrem (pH 8) a následně byl nanesen vzorek (250 

µl). Po dalším propláchnutí byl vzorek postupně eluován pomocí 50 mM Tris (pH 8) s 1M 

NaCl. Vzorek byl poté osdolen Tris pufrem bez NaCl. Takto připravené vzorky byly dále 

purifikovány pomocí vysotlaké iontově-výměnné chromatografie (typu anex) pomocí Anex 

Mono Q kolony v Laboratoři molekulární a biochemické parazitologie (Univerzita Karlova v 

Praze, Přírodovědecká fakulta) s přispěním RNDr. Ivana Hrdého PhD. Kolona byla 

ekvilibrována 50mM TRIS pufrem (pH 8, odsolen, odvzdušněn). Vzorek (0,5 ml) byl poté 

nanesen na kolonu a eluován 50 mM TRIS s 1M NaCl. Vzorek byl sbírán celkem do 37 

frakcí, z nichž 20 bylo odsoleno a použito pro další analýzy (měření peptidolytické aktivity - 

fluorometrie, fluorografie, substrátová elektroforéza - zymografie). 

 

5.4.5. Zymografie 

Zymografie je běžně využívaná metoda pomocí níž lze detekovat peptidolytickou aktivitu ve 

vzorku (např. Dalton a Heffernan 1989). Jelikož se jedná se o substrátovou elektroforézu, byla 

příprava roztoků i aparatura shodná s "klasickou" elektroforézou, kromě složení separačního 

gelu, do něhož byl přidán makromolekulární substrát, 1% želatina (Serva). Gely 

s elektroforeticky separovanými ES proteiny F. magna a F. hepatica (40 µg/jamka) byly po 

elektroforéze buď ihned nabarveny (Coomassie Brilliant Blue R – 250) a následně odbarveny, 

preinkubovány (1h) s inhibitory specifickými pro serinové (100 µM diisopropylfluorofosfát; 

DFP), cysteinové (100 µM L-trans-Epoxysuccinyl-leucylamido [4-guanidino] butan; E-64) 

peptidázy a se směsí inhibitorů aktivity všech typů peptidáz (1x koncentrovaný roztok 
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cOmplete ULTRA Tablets Mini EASY pack, ROCHE) nebo inkubovány pouze v pufru bez 

preinkubace s inhibitory. Inkubace probíhaly přes noc ve 37°C, v 0,1 M citrátovém pufru (pH 

3,5; 5,5; 10). Nakonec byly nabarveny i gely po inkubaci (Coomassie Brilliant Blue R – 250), 

odbarveny a všechny gely byly foceny na skeneru GS-800 Calibrated Densitometer (BIO-

RAD). 

 

5.4.6. Fluorografie 

Fluorografie je metoda poměrně zastaralá a v dnešní době se pro zaznamenání peptidolytické 

aktivity ve vzorku již téměř nevyužívá, ale přesto jsem se rozhodla aktivitu peptidáz v ES 

produktech F. magna a F. hepatica ověřit i tímto způsobem. Pomocí této metody lze 

detekovat aktivitu peptidáz na separovaných v gelech pomocí fluorogenních peptidových 

substrátů (př. Dalton a kol. 1996). Pro detekci byly použity 12% 1 mm polyakrylamidové gely 

obsahující 1% želatinu (příprava jako při zymografii) a gely bez želatiny. Na tyto gely byly 

naneseny samotné vzorky ES produktů dospělých motolic F. magna a F. hepatica (10 

µg/jamka),  vzorky po předchozí inkubaci (15 min) s inhibitory E64 a DFP (10 µM) a 

proteinové markery (5µl). Elektroforetická separace proběhla při konstantním napětí 200 V. 

Ihned po separaci byly gely promyty (2 x 10 minut) v 0,1 M citrát-fosfátovém pufru (C-F, pH 

7) obsahující 2,5% Triton (BIO-RAD) a ještě v samotném v 0,1M C-F pufru (pH 7, 1 x 10 

minut). Nakonec byly do roztoku pufru ke gelům přidány fluorogenní substráty značené 7-

Amino-4-metylcoumarinem (AMC): Z-Phe-Arg-AMC (FR-AMC, Bachem) – 50 µM a Z-

Gly-Phe-Arg-AMC (GPR-AMC, Bachem) - 50 µM. K roztokům obsahující substrát FR-AMC 

byl přidán ještě navíc 5 mM DTT. Gely byly inkubovány 30 minut za mírného míchání při 

pokojové teplotě a poté foceny na fluorescenčním scanneru Molecular Imager® FX (BIO-

RAD) za použití filtru CY2 (excitace/emise – 488/530 nm). Pro vizualizaci lyze želatiny byly 

gely barveny Coomassie Brilliant Blue R – 250 a následně odbarveny v odbarvovacím 

roztoku. 

 

5.4.7. Fluorometrie         

Fluorometrie byla využita k přesnějšímu proměření aktivity především cysteinových peptidáz 

ve vzorcích ES produktů dospělců F. magna a F. hepatica pomocí specifických fluorescenčně 

značených peptidových substrátů a několika inhibitorů (viz níže) (např. Stack a kol. 2008). 

Měření bylo provedeno v 96 jamkových černých mikrotitračních destičkách s plochým dnem 

(Nunc) na fluorometru Infinite M200 (TECAN). Pro oba typy vzorků ES produktů bylo 
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měřeno pH optimum a některá další měření byla realizována už jen při hodnotách pH 4, 7 a 

10. Měření s jednotlivými vzorky bylo provedeno nejméně 3x. V experimentu byly použity 

následující pufry, substráty značené AMC  a inhibitory                                                                               

Substráty specifické pro cysteinové peptidázy:  

- Z-Phe-Arg-AMC (FR-AMC, Bachem) – 50 µM (specifický pro cathepin L a B; 

Cordova  a kol. 2001, Kašný a kol. 2007, Dolečková a kol. 2008) 

- Z-Arg-Arg-AMC (RR-AMC, Bachem) – 50 µM (specifický pro cathepin B; Córdova a 

kol. 2001, Kašný a kol. 2007, Dolečková a kol. 2008) 

- Boc-Val-Leu-Lys-AMC (VLK-AMC, Bachem) – 50 µM (specifický pro cathepin L a B; 

Kašný a kol. 2007) 

Inhibitory specifické pro cysteinové peptidázy:  

E–64 (Sigma)  – 10 µM (Barrett a kol. 1982, Kašný a kol. 2007) 

 
Substráty specifické pro serinové peptidázy:  

- Z-Gly-Phe-Arg-AMC (GPR-AMC, Bachem) – 50 µM (specifický pro trypsin-like 

peptidázy; Kašný a kol. 2007, Dolečková a kol. 2008, Stack a kol. 2008) 

- Z-Pro-Arg-AMC (PR-AMC; Bachem) – 50 µM (specifický pro trombin-like peptidázy; 

Kašný a kol. 2007, Stack a kol. 2008) 

- Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC (AAPF-AMC, Bachem) – 50 µM (specifický pro 

chymotrypsin-like peptidázy; Kašný a kol. 2007) 

Inhibitory specifické pro serinové peptidázy:  

DFP (Sigma) – 10 µM (Dolečková a kol. 2008) 

Pufry: 

- Citrát – fosfátový pufr: 0,1 M, pH 4, 7 

- Glycin - NaOH pufr: 0,1 M, pH 10  
 
Vzorky byly kombinovány v roztocích výše uvedených fluorogeních peptidových substrátů, 

inhibitorů a pufrů v poměru 1 µl vzorku (o koncentraci c = 1 µg/µl) s 200 µl pufru. 

Ke vzorkům, které byly vybrány pro inkubaci se substráty a inhibitory specifickými pro 

cystinové peptidázy, bylo před měřením přidáno také redukční činidlo – 5 mM DTT (Sigma) 

Cordova a kol. 2001, Kašný a kol. 2007, Dolečková a kol. 2008, Stack a kol. 2008). V případě 

vzorků v kombinaci s inhibitory byly tyto nejprve 1h preinkubovány (s E-64 a DFP). 

V posledním kroku byly ke všem měřeným vzorkům přidány jednotlivé substráty a ihned poté 

bylo zahájeno měření na fluorometru:  
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- Excitace: 350nm 

- Emise: 460 nm 

- Počet cyklů: 12x po 5-ti minutách (tj. 1 h) 

- Počet měření celkem: 25 

- Teplota: 37°C 

Naměřené hodnoty byly zpracovány v programu MS Excel a graficky znázorněny. 

 

5.4.8. Hydrolýza makromolekulárních substrátů 

Za účelem ověření schopnosti peptidáz přítomných v ES produktech dospělců F. magna a F. 

hepatica, štěpit hostitelské proteiny obsažené v tkáních a také v krvi (s nimiž se mohou 

juvenilní či dospělé motolice setkat během migrace a pobytu v pseudocystě) byly vzorky  

inkubovány s makromolekulární substráty: kolagen (Sigma), keratin (Sigma), fibrinogen 

(Sigma), elastin (Sigma), myosin (Sigma), hemoglobin (Sigma) a IgG (Sigma) (Kašný a kol. 

2007, Dolečková a kol. 2008). 1µg ES produktů v 0,1 M C-F pufru (pH 7) s 5 mM DTT byl 

inkubován s 10 µg substrátu. Kontrolu tvořily vzorky ES produktů preinkubované 30 minut 

se 100 µM E-64 v 0,1 M C-F pufru (pH 7) s 5 mM DTT. Další kontrolu představoval roztok 

0,1 M C-F pufru (pH 7) pouze s jednotlivými substráty. Inkubace se substráty probíhala 5 h 

při 37 °C. Po inkubaci byl ke vzorkům přidán redukující vzorkový pufr a vzorky byly 

společně s proteinovými standardy (5 µl) (Invitrogen) naneseny na předem připravený 12%, 1 

mm polyakrylamidový gel. Elektroforetická separace probíhala při konstantním napětí 200V. 

Gely byly následně barveny Coomassie Brilliant Blue R-250 a odbarveny v odbarvovacím 

roztoku. 

 

5.4.9. Detekce cysteinových peptidáz pomocí DCG-04 

DCG-04 je biotinylovaný či fluorescenčně značený analog inhibitoru cysteinových peptidá E-

64,  který byl využit k zjištění přítomnosti cysteinových peptidáz v ES produktech F. magna a 

F. hepatica (Greenbaum a kol. 2000, 2002). Vizualizace reakce na membráně byla v případě 

biotinylovaného DCG-04 provedena inkubací membrány se značeným (např. peroxidázou) 

streptavidinem (silná vazba streptavidin–biotin) a v případě fluorescenčně značeného DCG-04 

(Yellow-DCG-04, Violet-DCG-04, Green-DCG-04 či Red-DCG-04) focením gelu pomocí 

fluorescenčního scanneru (Molecular Imager® FX, BIO-RAD).  
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5.4.9.1. Inkubace s fluorescenčně značeným DCG-04 

Podle typu separace (1-DE či 2-DE) bylo příslušné množství ES produktů F. magna a F. 

hepatica (10-20 µg a 50-80 µg) smícháno nejdříve s redukčním činidlem (5 mM DTT) a  

MgCl2 (5 mM). Poté byly vzorky inkubovány 1 hodinu s 20 µM (Green či Red)-DCG-04. Jako 

kontroly sloužily vzorky buď bez přídavku DCG-04 nebo preinkubované 30 minut s 100 µM 

E-64 a následně 1 hodinu s 20 µM (Green či Red)-DCG-04 (zablokování vazebných míst 

cysteinových peptidáz pro vazbu DCG-04). Takto připravené vzorky byly naneseny na 12% 1 

mm polyakrylamidové gely - v případě 1-DE nebo na 7 cm IPG gelové proužky (pH 3-10) - 

v případě 2-DE a separovány za nepřístupu světla podle výše popsaných postupů. Gely byly 

ihned po separaci foceny na fluorescenčním scanneru Molecular Imager® FX (BIO-RAD) při 

nastavení filtru CY2 (excitace/emise - 488/530 nm). 

5.4.9.2. Inkubace s biotinylovaným DCG-04 

Vzorky pro tuto analýzu byly připraveny a separovány podobným způsobem jako v předchozí 

kapitole, ale před separací byly inkubovány s 5 µM biotinylovanám DCG-04 a nikoliv 

s fluorescenčně značeným. Po 1-DE a 2-DE separaci byly gely 5 minut promývány 

v blotovacím pufru (20% metanol v Tris/Glycin/SDS pufru) a následně z nich separované 

proteiny elektrotransferovány (blot) na metanolem aktivovanou polyvinyldifluoridovou 

membránu (PVDF, Immun –BlotTM, BIO-RAD) pomocí aparatury Trans – Blot® SD (Semi 

Dry Transfer Cell, BIO-RAD) při konstantním proudu odpovídajícímu velikosti konkrétní 

membrány (tj. 1,5 mA na cm2 membrány). Po přenosu byly membrány s proteiny promyty 2x 

5 minut v PBS pufru (10 mM, pH 7) s přídavkem 0,05% Tween (Tween 20, Polyoxyethylene-

sorbitan-monolaurat, BIO-RAD) (PBS-T). Blokace nespecifických vazeb probíhala 2 h v 

roztoku PBS-T a sušeného mléka (5%, Blotting Grade Blocker Non-fat dry milk, BIO-RAD). 

Membrány byly poté 30 minut inkubovány v roztoku PBS-T, sušeného mléka (1%) a 

streptavidinu značeného křenovou peroxidázou (Streptavidin-Horseradish Peroxidase, KPL) 

(v koncentraci 1:1000). Po inkubaci byly membrány opět promyty 2x 5 minut v PBS-T a 

vyvinuty pomocí kitu Opti–4CN Substrate Kit (BIO-RAD). Reakce byla focena pomocí 

skeneru GS-800 Calibrated Densitometer (BIO-RAD). 

 

5.5. Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (MS) je analytická metoda sloužící k určení hmotnosti částic, 

stanovení složení vzorku či identifikaci molekuly, nebo také k objasnění chemické struktury 

molekul. Hmotnostní spektra jednotlivých proteinových vzorků byla měřena na přístroji 4800 



45 

Plus MALDI TOF/TOF analyzer (Matrix-assisted laser desorption/ionization Time of 

Flight/Time of Flight, AB Sciex) a naměřená data identifikována pomocí programu MASCOT 

(Matrix Science) v  laboratoři hmotnostní spektrometrie (Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta) vedené Mgr. Petrem Jedelským. Z gelů po 1-DE a 2-DE barvených 

Coomassie Brilliant Blue R – 250 nebo Coomassie Bio-SafeTM G-250 stain se separovanými 

proteiny byly vyříznuty nejabundatnější proužky či skvrny, ty byly dále fragmentovány na 

kousky o velikosti cca 1 x 1 mm vloženy do 0,5 ml plastové zkumavky, zakápnuty 10 µl 

ddH2O a zpracovány podle doporučeného protokolu laboratoře hmotnostní spektrometrie (viz 

níže). 

- Do zkumavky byl k fragmentovaným kouskům gelu s proteiny přidán 1µl DTT (10 

mM) a 90 µl hydrogenuhličitanu amonného v 50% acetonitrilu (10 mM, ACN). Roztok 

s gely byl 5 min sonikován v sonikační vaničce (D-78224, Singen/Htw sonicator 50/60 

Hz, 80 W) a následně byla ze vzorku odpipetována tekutina. 

- Ke vzorku bylo přidáno 70 µl iodascetolamidu, následovala opět sonikace (5 minut) a 

odstranění tekutiny. 

- Dále byla ve zkumavkách střídavě vyměňována voda za ACN a opačně. Ke vzorku bylo 

přidáno 90 µl ddH2O, následovala sonikace (5 minut), odstranění tekutiny, přidání 90 µl 

ACN, sonikace (5 minut). Tento postup byl zopakován ještě 2x.  

- V posledním kroku byly proteiny štěpeny trypsinem (1 µl, c = 0,5 ng/µl) za přídavku 5 

µl ACN a 6 µl vody s kyslíkem O18 (tak aby tvořil 50 % z celkového obsahu tekutiny). 

Méně komplexní vzorky než směs ES proteinů např. rekombinantní proteiny (viz níže) 

byly na závěr smíchány pouze s 10 µl ACN  a 1 µl trypsinu.  

 
Takto připravené vzorky byly inkubovány přes noc při 37°C a následně naneseny na 

titanovou destičku a analyzovány. Na základě výsledků měření byly navrženy specifické 

primery pro pozdější amplifikaci genu katepsinu L F. magna (FmCL, provedl M. Kašný) (viz 

níže). 

 

5.6. Klonování katepsinu L F. magna 

Pro klonování genu přípravu FmCL byl využit TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen) 

s plazmidovým vektorem pCR2.1 a chemicky kompetentními TOP10 buňkami Escherichia 

coli. Samotnému klonování  FmCL genu předcházelo několik kroků: 

A) Izolace celkové RNA z živých dospělců F. magna. 
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- apikální konec s přísavkou byl odstřižen ze tří dospělých živých červů a vložen do 1,5 

ml plastové zkumavky. Okamžitě byl přidán stabilizátor TRIzol® (Invitrogen) (1 ml na 

50-100 mg tkáně) a pomocí pístu byl vzorek homogenizován, inkubován při pokojové 

teplotě ještě 5 min a centrifugován (12000g, 10 min, 2-8 oC). Supernantant byl 

přepipetován do nové zkumavky 1,5 ml. 

- Na 1 ml Trizolu se vzorkem byl přidán 0,2 ml chloroformu. Směs byla 

intenzivně třepána 15 s, inkubována při pokojové teplotě ještě 2-3 min a centrifugována 

(12000g, 10 min, 2-8 oC). Horní fáze byla přepipetována do nové zkumavky 1,5 ml. 

- Byl přidán isopropanol (0,5 ml na 1 ml Trizolu). Směs byla jemně třepána 15 s, 

inkubována při pokojové teplotě ještě 10 min a centrifugována (12000g, 10 min, 2-8 oC). 

Supernatant byl odebrán. 

- Ke vzorku byl přidán 0,75% etanol (1 ml na 1 ml Trizolu). Směs byla vortexována 15 s 

a centrifugována (7500 g, 10 min, 2-8 oC). Etanol byl odebrán a vzorek ve zkumavce 5 

min a zbylý etanol byl 5 min odpařován v pokojové teplotě.  

- Získaná RNA byla rozpuštěna ve vodě (10 µl) a inkubována 10 min v 55 oC. 

- Koncentrace RNA byla měřena na spektrometru Nanodrop 1000 (Thermo Scientific). 

- RNA byla uchována při teplotě -70 oC. 

 

B) Reverzní transkripce - syntéza cDNA (Superscript III kit, Invitrogen)  

- byla připravena reakce (13 µl) dle postupu z manuálu kitu (viz Tab. 5). 

 

Tab. 5. Složení reakce pro reverzní transkripci – syntézu cDNA 

                                                   

 

 

- směs byla inkubována v 65 oC 5 min (v PCR thermocycleru, C1000 Thermal Cycler  

BIO-RAD) a rychle zchlazena na ledu (1 min). 

- ke směsi byly přidány chemikálie uvedené v Tab. 6.  

 

Tab. 6. Doplňující látky pro reakci reverzní transkripce 

 

 

 

Primery: Oligo(dt)20 (50µM)  1 
RNA (3 µg)                                3 
dNTP mix (10 mM)                    1 
sterilní ddH2O                             8 

5x First-Strand Buffer 4 
DTT  (0,1 M)                            1 
RNAse Inhibitor                       1 
Superscript III                          1 
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- směs byla inkubována v 50 oC 60 min a 70 oC 15 min (v PCR cycleru, C1000 Thermal 

Cycler  BIO-RAD). Poté byla přidána RNAza H a směs opět inkubována ve 37 oC 20 

min. 

 

C) PCR se specifickými primery pro FmCL  

PCR (Polymerase Chain Reaction) je rutinně používaná efektivní metoda in vitro 

replikace DNA, díky níž je možné získat požadované a specifické sekvence genomové 

DNA. Principem PCR je cyklicky se opakující syntéza nových řetězců vybraných úseků 

dvouřetězcové DNA ve směru 5´ ke 3´ konci pomocí DNA-polymerázy (Šmarda a kol. 

2008). Specifické primery pro gen FmCL byly navrženy na základě výsledků hmotnostně 

spektrometrického měření (provedl M. Kašný). PCR reakce (Tab. 7) probíhala v 

thermocycleru (C1000 Thermal Cycler  BIO-RAD) a reakci zahrnovaly následující kroky 

uvedené v tabulce (Tab. 8). 

 

Tab. 7. Složení PCR reakční směsi s primery specifickými pro FmCL. 

 Master MIX  Množství/µl 
1. 10X High Fidelity PCR Buffer 5 
2.  25 mM MgCL2  5 
3. dNTP mix (10 mM) 2 
4. Sterilní H20 32 

5. 
Primery pro FmCL (10 µM) (dle návrhu M.Kašný): 
Forward: 5´-ATGCGATTGTTCATACTCGCTGT-3´ 
Reverse: 5´-ATCACGGAAAACGTTCGACCA-3´ 

2 + 2 

6. Templát (cDNA F. magna) 1 
7. Polymeráza: Taq DNA Polymerase (Fermentas) 1 
 Celkem 50µl 

 

Tab. 8. Nastavení thermocycleru pro amplifikaci FmCL pomocí PCR. 

 REAKCE  TEPLOT A ČAS OPAKOVÁNÍ  
1. Denaturace 94 °C 2 min 1x 

2. Denaturace 94 °C 30 s 30x 
Anealling 58 °C 30 s 
Polymerace 72 °C 1 min 

3. Poslední cyklus 72 °C 10 min 1x 
4. Konečné chlazení 4 °C neomezeně  

 

D) Separace amplikonu pomocí DNA elektroforézy a purifikace z gelu 
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Amplifikovaná DNA (FmCL) byla separována pomocí horizontální elektroforézy v 1% 

agarózovém gelu spolu s DNA markery (DNA ladder, Invitrogen). Po separaci byl gel 

vyfocen pod UV a zjištěný amplikon odpovídající velikosti vyříznut pomocí sklapelu. 

Izolace DNA z agarózového gelu byla provedena pomocí QIAquick kitu (QIAGEN) dle 

pokynů výrobce. Přítomnost purifikované DNA byla opět potvrzena separací pomocí 

DNA elektroforézy a koncentrace měřena na spektrometru Nanodrop 1000 (Thermo 

Scientific). 

 

E) Ligace FmCL DNA do plazmidového vektoru pCR2.1-TOPO 

Purifikovaná DNA genu pro FmCL byla ligována do plazmidového vektoru pCR2.1-

TOPO z klonovacího kitu (TOPO TA Cloning Kit, Invitrogen) dle pokynů výrobce. 

 

Tab. 9. Ligační reakce (10 µl): 

 

 

 

 

 

Ligace probíhala v thermocycleru 12 h při 15 °C. 

 

F) Transformace TOP10 Escherichia coli buněk FmCL DNA v pCR2.1-TOPO 

Chemicky kompetentní buňky TOP10 buněk Escherichia coli (Invitrogen) byly 

transformovány připraveným konstruktem (FmCL DNA v pCR2.1-TOPO) z ligační 

reakce.  

- konstrukt z ligační reakce 5 µl byl smíchán s 50 µl TOP10 E. coli buněk a inkubován 

30 min ve 4 °C 

- směs byla rychle přenesena na 45 s do 42 °C 

- bylo přidáno 200 µl SOC média (Invitrogen) a směs inkubována ve 1,5 h ve 37 °C za 

stálého třepání 225 otáček/min. 

- 250 µl transformovaných buněk bylo vyseto na předem připravené LB 

mikrobiologické plotny (2% Lauryl sulfate Broth medium s 1,5% agarem a s přídavkem 

antibiotika Kanamycin 50 µg/ml, Sigma) a ty byly inkubovány do druhého dne v 37 °C. 

Z narostlých kolonií bylo vybráno 10, které byly přeočkovány do tekutého LB media (tj. 

bez agaru) a inkubovány přes noc při na třepačce (INNOVA 4000 Incubator Shaker, 225 

Ligační pufr (10x)                       1 µl 
pCR2.1-TOPO                            1 µl 
DNA (FmCL) (50 ng/µl)            5 µl 
T4 DNA ligáza (5U)                   1 µl 
sterilní ddH2O                             2 µl 
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rpm, 37 °C). Plazmidy byly další den vyizolovány z media pomocí QuiaPrep Purification 

Kit (QIAGEN) dle pokynů výrobce a zaligované inzerty poté sekvenovány pomocí M13 

primerů v laboratoři sekvenace DNA (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 

fakulta). 

 

G) Identifikace FmCL nukleotidových sekvencí 

Získané nukleotidové FmCL sekvence z 10 klonů byly upraveny pomocí programu 

SeqMan (DNA STAR Lasergene) a porovnány (blast) s anotovanými sekvencemi v 

databázích (NCBI). Úplná nukleotidová sekvence FmCL byla potvrzena. 

 

5.7. Příprava rekombinantní formy katepsinu L F. magna 

Vlastní příprava rekombinantního analogu FmCL pomocí expresního systému EasySelectTM 

Pichia Expression Kit (Invitrogen). Exprese byla provedena dle pokynů výrobce a zahrnovala 

následující kroky: 

A) PCR s expresními primery pro FmCL 

Jako vhodný expresní vektor byl zvolen plazmid pPICZαB (určený pro extracelulární 

expresi, Obr. 7). Pro definovanou ligaci insertu (FmCL) byly zvoleny restrikční enzymy 

XhoI a NotI. Kontrola nepřítomnosti specifických štěpných míst v nukleotidové sekvenci 

FmCL byla provedena pomocí internetového nástroje REBASE (http://rebase.neb.com). 

Na základě známe nukleotidové sekvence FmCL byly navrženy expresní primery, které 

již obsahovaly sekvenci štěpných míst pro restriktázy XhoI a NotI (Promega) a byla 

provedena PCR (C1000 Thermal Cycler  BIO-RAD) (Tab. 10 a 11).   

 

Tab. 10. Složení PCR reakční směsi s expresními primery specifickými pro FmCL. 

 Master MIX  Množství/µl 

1. 10X  High Fidelity PCR Buffer 5 

2.  25 mM MgCL2  5 

3. dNTP mix (10 mM) 2 

4. Sterilní H20 32 

5. 

Expresní primery pro FmCL (10 µM) (dle návrhu M.Kašný): 
Forward: 5´-ATAC/TCGAGAAAAGATCGAATGATGATTTGTGGCATCAA3´ 
Reverse: 5´-ATGC/GGCC/GCTCACGGAAAACGTTCGACCATCGG-3´  
(podtržené – XhoI/NotI , kurzíva - Kex2 štěpné místo, tučně - stop kodon) 

2 + 2 

6. Templát (cDNA F. magna) 1 

7. Polymeráza: Taq DNA Polymerase (Fermentas) 1 

 Celkem 50µl 
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Tab 11. Nastavení thermocycleru pro amplifikaci FmCL pomocí PCR. 

 REAKCE TEPLOTA ČAS OPAKOVÁNÍ 

1. Denaturace 94 °C 2 min 1x 

2. 

a) Denaturace 94 °C 30 s 

30x b)  Anealling 70 °C 30 s 

c) Polymerace 72 °C 1 min 

3. Poslední cyklus 72 °C 10 min 1x 

4. Konečné chlazení 4 °C neomezeně  

 

B) Separace amplikonu (exFmCL) pomocí DNA elektroforézy a purifikace z gelu 

Amplifikovaná DNA (exFmCL) byla separována a izolována podle výše uvedeného 

postupu (viz PCR se specifickými primery pro FmCL).  

 

C) Restrikce a ligace exFmCL DNA do plazmidového vektoru pPICZαB  

Purifikovaná DNA genu pro exFmCL byla specificky oštípána pomocí XhoI a NotI 

restriktáz a plazmid pPICZαB linearizován v reakci se stejnými enzymy (viz Tab. 12). 

Restiktázami ošetřený insert (exFmCL) a linearizovaný plazmid (pPICZαB) byl přečištěn 

pomocí DNA elektroforézy, izolován z agarózového gelu podle postupu výše (viz PCR se 

specifickými primery pro FmCL). Následovala ligace oštípaných insertů (exFmCL) do 

linearizovaných plazmidů (pPICZαB) (Tab. 13).  

 

Tab. 12. Restrikční reakce s DNA exFmCL, vektorem pPICZαB a restriktázami 
XhoI/NotI. 

 
 exFmCL (µl) pPICZαB (µl) 

Sterilní H2O 24 14,4 
Restriction enzyme 10X buffer 4 4 

BSA - acetylated (1mg/ml) 4 4 
DNA 4 (300 ng) 13,6 (1 µg) 

Restrikční enzymy (XhoI a NotI, 2-10U) 2+2 2+2 
celkem 40 40 

 

Restrikce probíhala v thermocycleru 12 h při 37 °C. 
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Tab. 13. Ligační reakce (20 µl): 

 

 

 

 

 

Ligace probíhala v thermocycleru 12 h při 15 °C. 

 

Obr. 7. Expresní vektor pPICZ A, B, C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) TOP10 Escherichia coli buněk exFmCL DNA v pPICZαB  

Chemicky kompetentní buňky TOP10 buněk Escherichia coli (Invitrogen) byly 

transformovány připraveným konstruktem (exFmCL DNA v v pPICZαB) z ligační 

reakce. 250 µl transformovaných buněk bylo vyseto na předem připravené Low Salt LB 

mikrobiologické plotny (950 ml  H2O, 10 g Trypton, 5 g NaCl, 5 g extrakt z kvasinek, 15 

g Agar, dotitrováno 1 M NaOH na pH 7,5, přidáno antibiotikum Zeocin 25 µg/ml, Sigma) 

a ty byly inkubovány do druhého dne v 37 °C. Z narostlých kolonií bylo vybráno 10, 

které byly přeočkovány do tekutého Low Salt LB media (tj. bez agaru) a inkubovány přes 

noc při 37 °C na třepačce (INNOVA 4000 Incubator Shaker, 225 rpm). Plazmidy byly 

další den vyizolovány z media pomocí QuiaPrep Purification Kit (QIAGEN) dle pokynů 

výrobce a poté osekvenovány pomocí AOX1 primerů v laboratoři sekvence DNA 

(Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta). 

 

Ligační pufr (10x) 2 µl 
pPICZαB (300 ng 5 µl 
DNA (exFmCL) (100 ng)           10 µl 
T4 DNA ligáza (5U) 1 µl 
sterilní ddH2O 2 µl 
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E) Elektroporace plazmidů pPICZαB do kvasinek Pichia pastoris 

Izolované plazmidy s inzertem (exFmCL DNA v pPICZαB) byly znovu linearizovány 

pomocí restrikčního enzymu SacI (Promega) dle schématu viz výše (restrikční pufr E, 

Promega) a elektroporovány do předem pomnožených kvasinek Pichia pastoris (X33 

wild type) v Yeast Peptone Dextrose mediu (YPD, složení je uvedeno v Tab. 14) přes noc 

při 30 °C na třepačce (INNOVA 4000 Incubator Shaker, 220 rpm). Poté byly kvasinky 

promyty střídáním centrifugace (1500 g, 5 min, 4 °C) a resuspendace (ddH2O) a na závěr 

byl k peletu přidán 1 M sorbitol. Takto připravené kvasinky byly udržovány na ledu. 

Těsně před elektroporací byly kvasinky (80 µl) smíchány s linearizovaným plasmidem 

obsahující inzert (5 µg) v elektroporační kyvetě (BIO-RAD) a inkubovány na ledu (5 

min). Vlastní elektroporace byla provedena dle přednastaveného protokolu přístroje 

(Gene Pulser® X CELL, BIO-RAD) pro Pichia pastoris (Voltage 2000V). Po 

elektroporaci byl roztok kvasinek a plazmidů inkubován v elektroporační kyvetě s 1M 

sorbitolem (1ml, 1 h, 30 °C). Poté byl odpipetován supernatant a ke vzorku bylo přidáno 

YPD médium (1ml) a ten byl inkubován ještě 1 h ve 30 °C. 200 µl takto připraveného 

vzorku bylo nakonec rozetřeno na YPDS mikrobiologickou plotnu (složení YPDS media 

uvedeno v Tab. 14) obsahující antibiotikum Zeocin (100 µg/ml). Plotny byly dále 

inkubovány 1-3 dny při 30 °C dokud nenarostly kolonie. Na závěr byla provedena 

kontrola, zda Pichia transformanti obsahují požadovaný inzert (pomocí PCR). 

 

F) Vlastní exprese v Pichia pastoris a purifikace rekombinantního FmCL 

Exprese kvasinek probíhala v kultivačních médiích Buffered Minimal Glycerol (BMG) a 

Buffered Minimal Methanol (BMM) (Tab. 14). Kvasinky byly nejprve kultivovány 

v BMG mediu 1 den při 30°C, dokud se kvasinky nerozrostly, následně centrifugovány 

(1500 g, 5 min, 25 °C) a poté bylo přidáno BMM mediu do kterého byl pravidelně (1 x 

den) přidáván metanol do finální koncentrace 0,5% (3-5 dní). Každý den byly odebírány 

vzorky supernatantu a uchovány (-20 °C). Vzorky supernatantu byly přečištěny (kolonka 

Macro–Prep–High Q, BIO-RAD), koncentrovány (filtr Amicon® Ultra (cut-off 3,000 

MWCO, Millipore) a společně s kontrolními vzorky (odebrané před přidáním metanolu a 

zpracovanými stejným způsobem) byly separovány pomocí 1-DE (30 µl, postup viz 1-DE 

s ES produkty F. magna). 
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Tab. 14. Složení médií pro expresi 

YPD YPDS BMG BMM  

1% yeast extract 

2% pepton 

2% glukóza 

2% agar 

100µg/ml Zeocin 

- vodný roztok  

1% yeast extract 

2% pepton 

2% glukóza 

2% agar 

100µg/ml Zeocin 

1M sorbitol 

- vodný roztok 

100mM fosfátový 

pufr, pH 6 

1,34% YNB 

4 x 10-5 Biotin 

1% glycerol 

100mM fosfátový 

pufr, pH 6 

1,34% YNB 

4 x 10-5 Biotin 

0,5% metanol 

 

G) Identifikace rekombinantního FmCL pomocí hmotnostního spektrometru 

Jednotlivé proteinové proužky s předpokládaným rekombinantním enzymem FmCL byly 

vyříznuty z gelu, zpracovány dle postupu výše (kapitola hmotnostní spektrometrie), 

analyzovány na přístroji 4800 Plus MALDI TOF/TOF analyzer (Matrix-assisted laser 

desorption/ionization Time of Flight/Time of Flight, AB Sciex) a naměřená data 

identifikována pomocí programu MASCOT (Matrix Science) v  laboratoři hmotnostní 

spektrometrie (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta) vedené Mgr. Petrem 

Jedelským. 

5.8. Analýza specifity aktivního místa rekombinantního katepsinu L F. magna 

Substrátová specifita rFmCL byla analyzována metodou „Positional scanning synthetic 

combinatorial libraries“ (PS-SCLs) ve spolupráci s laboratoří Dr. Carlose Carmony (Unidad 

de Biología Parasitaria, Departamento de Biología Celular y Molecular, Facultad de Ciencias 

- Instituto de Higiene, Uruguay) a Dr. Conora Caffrey (Tropical Disease Research Unit, 

Department of Pathology, University of California, San Francisco). Tato metoda je založena 

na měření aktivity enzymu v přítomnosti fluorogeních ("podknihoven") tetrapeptidů 

složených z jednotlivých aminokyselin (20), kdy je jedna aminokyselin vždy fixována v určité 

pozici P1-P4 a v dalších pozicích jsou aminokyseliny náhodně kombinovány, tak že ve 

výsledku jsou vytvořeny všechny kombinace tetrapeptidu s navázaným fluoroforem (7-amino-

4-carbamoylmethylcoumarin; ACC). Během inkubace peptidázy a tetrapeptidu je pak měřena 

preference enzymu (míra fluorescence - aktivita) pro konkrétní aminokyselinu fixovanou v 

konkrétní pozici tetrapeptidu (Obr. 8, Choe a kol. 2006, Lim a Craik 2009). Naměřené 

hodnoty jsou dále softwarově zpracovány (např. CLUSTER, CLUSTAL_W). Na základě této 
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analýzy bylo možné definovat „ideální specifický tetrapeptid“ pro FmCL a tedy preferenci 

peptidázy pro jednotlivé aminokyseliny v konkrétních pozicích P1-P4. 

Obr. 8. Schéma přípravy tetrapeptidu pro testováni specifity FmCL metodou PS-SCL (Choe a 
kol. 2006, upraveno K. Beránková).  
 

 

  

5.9. 3D molekulární modelování struktury katepsinu L F. magna 

Trojrozměrný model katepsinu L z F. magna byl vystavěn metodou „Comparative protein 

structure modelling by satisfaction of spatial restrains“ pomocí programu MODELLER 9.7 

(Šali a Blundell 1993) v laboratoři analýzy proteinových struktur (Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta) ve spolupráci s Mgr. Marianem Novotným Ph.D. Tato metoda je 

založena na principu in silico odvození 3D struktury neznámé molekuly podle templátové 

struktury příbuzné molekuly (podobnou aminokyselinovou sekvencí) jejíž model byl dříve 

experimentálně získán (Kašný a kol. 2010b). V našem případě jako templát sloužil 3D model 

katepsinu L1 F. hepatica (Tab.16) (83,8% sekvenční podobnost s FmCL (Tab. 15). 
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Tab. 15. Porovnání aminokyselinových sekvencí katepsinů L příbuzných druhů F. hepatica a 
F. gigantica se sekvencí FmCL (programu ClustalW). 

Peptidáza Aminokyselinová sekvence Podobnost v 
aminokyselinové 
sekvenci s FmCL 

vyjádřená v % 

FhCL 

AN: MER082369  

(MEROPS, Rawlings a 
kol. 2010) 

MRFFVLAVLTVGVFASNDDLWHEWKRIYNKEYNGVDDEH
RRNIWGKNVKHIQEHNLRHDLGLVTYTLGLNQFTDLTFE
EFKTKYLIEIPRSSELLSRGIPYKVNKPAVPESIDWRDY
YYVTEVKDQGQCGSCWAFSTTGAMEGQFRKNERASASFS
EQQLVDCTRNFGNHGCGGGYMENAYEYLKHGGLETDSYY
PYQAVEGPCQYDGRLAYAKVTDYYTVHSGDEVELKNLVG
TEGPAAVALDVDYDFMMYESGIYHSETCLPDRLTHAVLA
VGYGAQDGTDYWIVKNSWGSSWGEKGYIRFARNRGNMCG
IASLASVPMVARFP      

83,8% 

FgCL 

AN: MER045601 

(MEROPS, Rawlings a 
kol. 2010) 

MRLFILAILTFGVFASNDDLWHEWKRMYNKEYNGVDDAH
RRNIWEENVKHIQEHNIRHDLGLVTYTLGLNQFTDMTFE
EFKAKYLREIPRASDIHSHGIPYEANDRAVPESIDWREF
GYVTEVKDQGDCGSCWAFSATGAMEGQYMKNQKANISFS
EQQLVDCSGDYGNRGCSGGFMEHAYEYLYEVGLETESSY
PYKAEEGPCKYDSRLGVAKVNGFYFDHFGVESKLAHLVG
DKGPAAVAVDVESDFLMYRGGIYASRNCSSEKLNHAMLV
VGYGTQDGTDYWIVKNSWGSLWGDHGYIRMARNRDNMCG
IASFASLPVVEPFP    

82,6% 

 

Tab. 16. Aminokyselinová sekvence katepsinu L F. magna 

FmCL 

AN: MER136539 

(MEROPS, Rawlings a 
kol. 2010) 

 
MRLFILAVLIVSVFASNDDLWHQWKRKYNKEYNGADDEHRRNIWEQNVKHIQEHNLRHDL       
GLVTYTLGLNQFTDMTFEEFKAKYLFEISPKSELLSHSGISYQAKGNDVPESIDWRDYGY      
VTEVKDQGQCGSCWAFSSTGAMEGQYIKKFRTTVSFSEQQLVDCTRNYGNSGCNGGWMER   
AFEYLRRNGLETESSYPYRAVDDHCRYESQLGVAKVTGYYTEHSGNEVSLMNMVGGEGPV      
AVAVDVQSDFSMYKSGIYQSETCSTYYVNHAVLAVGYGTESGTDYWILKNSWGSWWGDQG      
YIRFARNRNNMCGIASYASVPMVERFP                                       

   

5.10. Syntéza imunodominantního epitopu katepsinu L F. magna  

Je obecně známo, že mnohočetné antigenové epitopy dokáží vyvolat silnou imunitní reakci 

doprovázenou produkcí specifických protilátek (Tam 1988). Stejným způsobem lze vyvolat 

dílčí imunitní reakci specifických protilátek směřovanou proti jednotlivým epitopům antigení 

molekuly, jež jsou připraveny synteticky (Lateef a kol. 2007), tzn. jako syntetický antigenní 

peptid části molekuly.  

 

5.10.1. Syntéza peptidu 

Podle zjištěné 3D konformace FmCL a na základě jeho známé aminokyselinové sekvence 

bylo možné pomocí internetového programu Protein Hydrophobicity plot 

(http://www.vivo.colostate.edu/molkit/hydropathy/index.html) vytipovat hydrofilní 
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aminokyselinové úseky molekuly (strukturální části prezentované na povrchu molekuly - 

tvořící antigenní epitopy) a hydrofobní úseky (strukturální části skryté uvnitř molekuly). Na 

základě těchto informací byla vybrána krátká aminokyselinová sekvence (15 aminokyselin, 

N´-RRNGLETESSYPYRA-C´), tvořící část teoreticky nejantigenějšího epitopu molekuly. 

Tento antigenní epitop byl v podobě peptidu syntetizován v laboratořích společnosti 

 GenicBio BioTech, Limited (Shanghai, China). K sekvenci peptidu byla na N´- konci 

přisyntetizována ještě aminokyselina cystein (N´-C-RRNGLETESSYPYRA-C´) pro účely 

kovalentního navázání peptidu (přes –SH cysteinu) na nosný polypeptid (Poly-Lysine) či do 

jamek mikrotitrační destičky (CovaLink NH, Nunc) (viz dále). 

 

5.10.2. Navázání syntetického peptidu (SP) na nosič (poly-L-lysin) 

Krátký antigenní peptidový epitop, který je prezentovaný imunitnímu systému je samostatně 

imunogenní jen nedostatečně. Je tedy výhodné immunogenicitu syntetické formy epitopu 

zesílit násobným navázaním peptidu na proteinový či polypeptidový nosič (Gegg a Etzler 

1992). V našem případě byl jako nosič použit Poly-L-lysin (C6H12N2O)n (MP Biomedicals). 

Jedná o homopolymer obsahující dle informací výrobce přibližně 4 ~ 16  Lys v řetězci 

s volnou sekundární aminoskupinou.  

 

Obr. 9. Struktura poly-L-lysinu (Ariga a Hill 2008, upraveno K. Beránková). 

 

Vazba byla zprostředkována pomocí „síťovací“ molekuly SMCC (N-Succinimidyl 4-

[maleimidomethyl]-cyclohexanecarboxylate, Sigma). Tato „síťovací“ bifunkční molekula 

obsahuje na jedné straně N-hydroxysuccinimid ester (NHS) vázající se na aminovou skupinu 

nosiče a na straně druhé maleimidovou skupinu, která váže specificky sulfhydryl (-SH, např. 

právě cysteinu). Maleimidem-aktivovaný nosič je za vhodných podmínek schopen spontánně 

reagovat se sulfhydrylovou skupinou cysteinu SP.  Samotné navázání SP proběhlo v několika 

krocích: 

A) Příprava poly-L-lysinu (MW Lys = 146,19 g/mol) 
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Celkové množství poly-L-lysinu (25mg) rozpuštěno v 2,5 ml 0,1 M C-F pufru (pH 7). Při 

pokusu bylo vycházeno z předpokladu, že na každou molekulu SP se naváže jedna 

molekula poly-L-lysinu (1 molekula poly-L-lysinu obsahuje průměrně 9,5 Lys). Celkové 

množství SP (MW = 1900 g/mol) 2 mg (= 1,04µmol), při koncentraci poly-L-lysinu c = 

10 mg/ml odpovídá množství 15 µl poly-L-lysinu (= 0,152mg = 1,04µmol). 

 

B) Příprava SMCC (MW SMCC = 334,32 g/mol) 

SMCC je sloučenina nerozpustná ve vodě. Z tohoto důvodu bylo 5 mg SMCC rozpuštěno 

v 200 µl univerzálního polárního rozpouštědla dimethyl sulfoxidu (DMSO). Inkubace 

poly-L-lysinu a SMCC. 15µl poly-L-lysinu bylo smícháno s 138,8 µl SMCC. Toto 

množství SMCC odpovídá 10ti násobku množství poly-L-lysinu (tzn. k 0,152 mg poly-L-

lysinu bylo přidáno 3,47 mg SMCC). Inkubace probíhala 1 hodinu při 4 °C. 

 

C) Dialýza  

Směs byla přenesena do dialyzační kolonky ("cut off" 3,5 kDa, Sigma), která byla 

posléze vložena do kádinky s 0,1 M C-F pufrem (pH 7). Dialýza probíhala přes noc za 

stálého míchání při 4 °C a poté ještě 1 hodinu při pokojové teplotě, tímto krokem byly 

odstraněny nezasíťované molekuly. 

 

D) Vazba komplexu poly-L-lysin-SMCC na SP 

Ke komplexu poly-L-lysin-SMCC bylo v posledním kroku přidáno 200 µl SP (= 1,04 

µmol, což odpovídá stejnému množství poly-L-lysinu). Směs byla inkubována přes noc 

při 4 °C. 

 

E) Úspěšnost couplingu byla ověřena pomocí 1-DE, hmotnostně-spektroskopickými 

metodami (dle postupů výše), s využitím munoblotu a ELISA metodami (dle postupů 

níže).  

 

5.11. Imunodetekční metody  

Imunodetekční metody byly využity pro zjištění antigeních vlastností testovaných molekul.  

5.11.1. Imunoblot 

Pomocí této metody lze zároveň určit antigenicitu zkoumané molekuly a její molekulovou 

hmotnost (Tsang a kol. 1983). Obecně známý postup zahrnuje tři fáze:  
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A) Separace vzorků pomocí 1-DE (rozdělení proteinů podle molekulové hmotnosti)  

B) Elektrotransfer (blotování) proteinů z gelu na membránu (PVDF)  

C) Vlastní imunodetekce (inkubace s primárními, sekundárními protilátkami a vyvinutí 

membrány pomocí substrátu). V místě specifické vazby protilátky na antigen vzniká 

barevná reakce).  

ES produkty F. magna  a F. hepatica, SP (před a po jeho couplování na poly-L-lysin) 

a rekombinantní FmCL (10-50 µg) byly nejprve separovány pomocí 1-DE spoleřně 

s proteinovými markery (200 V). Po 1-DE byl celý gel (nebo jeho část) nabarvena 

(Coomassie blue-Bio-Safe) nebo proteiny z gelů dále elektrotransferovány na PVDF 

membránu (viz postup výše kapitola DCG-04) (1,5 mA na cm2 membrány). Z membrány byly 

poté odstřiženy proteinové standardy, které byly ihned barveny Ponceau S (Ponceau 

S Differentation kit, Boehringer Mannheim). Zbylá část membrány byla použita pro vlastní 

imunodetekční experiment. Membrána byla nejdříve blokována proti vzniku nežádoucích 

nespecifických vazeb pomocí blokačního roztoku, jež obsahoval: 

� 0,1M Tris (pH 7,2) 

� 0,05% Tween (Tween 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate, BIO-RAD) 

� 2,5% BSA (albumin z bovinního séra, SIGMA) 

� 5% sušené mléko (Blotting Grade Blocker Non-fat dry milk, BIO-RAD) 

Blokování membrány probíhalo přes noc při 4 °C. Jednotlivé části membrány (proužky cca 3 

mm široké) reprezentující proteinový profil danný protein či směs proteinů byly přeneseny do 

blotovací misky a inkubovány s jednotlivými séry. 

V experimentech byla testována séra jelení zvěře přirozeně infikované F. magna, 

experimentálně nakažených koz F. magna a F. hepatica (séra získána od MVDr. A. 

Novobilského, PhD.). Krevní sérum z přirozeně infikované zvěře bylo získáváno následujícím 

postupem: 

- 50 ml čerstvé nevysrážené krve bylo odebráno přímo ze srdce střelené jelení zvěře 

- Vzorky byly následně vloženy do termostatu vytemperovaného na 37 °C (1 h)  

- Vzorky krve byly centrifugovány (7000 rpm, 10 min, 25 °C)  

- Supernatant byl přenesen do čisté zkumavky a centrifugace byla poté stejným 

způsobem provedena ještě 2x 

- Odebrané sérum bylo uchováváno při -20 °C až do doby dalšího použití 
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Séra byla označena podle následujícího schématu: 

� Pozitivní jelení sérum (FmD+ , z přirozeně infikované zvěře F. magna z okr. Mirošov) 

� Negativní jelení sérum (FmD-, Cappel whole deer serum, MP Biomedicals, LLC) 

� Pozitivní kozí sérum (FmG+, od MVDr. A. Novobilského, Ph.D. z experimentální 

nákazy koz F. magna) 

� Negativní kozí sérum (FmG-, poskytnuto od MVDr. A. Novobilského, Ph.D. 

z experimentální nákazy koz F. magna) 

� Pozitivní kozí sérum (FhG+, poskytnuto od MVDr. A. Novobilského, Ph.D. 

z experimentální nákazy koz F. hepatica) 

� Negativní kozí sérum (FhG-, poskytnuto od MVDr. A. Novobilského, Ph.D. 

z experimentální nákazy koz F. hepatica) 

Séra byla ředěna v poměru 1:100 v 0,1M Trisovém pufru, 150 mM NaCl (pH 7,8) s 0,05% 

Tween (Tris-T) a 2,5% BSA a přidána ke vzorkům na membránách. Od každého vzorku 

sloužily alespoň jeden proužek membrány jako kontrolní (místo primárních nebo 

sekundárních sér byl inkubován pouze pufrem). Inkubace s primárními protilátkami probíhala 

1,5 hod za stálého míchání při pokojové teplotě. Po inkubaci byly membrány promyty 3x 5 

min roztokem Tris-T. Následovala inkubace se sekundárními protilátkami. Pro tyto účely byla 

použita protilátka: 

� Affinity purified antibody Peroxidase labeled Rabbit – anti-Deer IgG(H+L) (KPL) 

Sekundární protilátka byla rozpuštěna v roztoku Tris-T a 2,5 % BSA v poměru 1:1000. 

Inkubace probíhala 1 h při pokojové teplotě za stálého míchání. Po inkubaci byly membrány 

opět promyty 3x 5 min roztokem Tris-T. Na závěr byly membrány vyvinuty pomocí 

substrátového kitu Opti – 4CNTM a vyfoceny.  

5.11.2. ELISA 

Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) je jednou z nejpoužívanějších 

imunodetekčních metod sloužících k detekci a kvantitativní analýze protilátek a (v našem 

případě) antigenů (Hillyer 1999). Je založena na imunoenzymatické reakci kdy se molekula 

antigenu nejprve naváže na polystyrenový povrch mikrotitrační destičky, na antigen se 

specificky váže protilátka a na tento komplex se nakonec naváže značená sekundární 

protilátka (= protilátka proti protilátce). K vizualizaci reakce dochází pak v posledním kroku 

experimentu, kdy je do jamek destičky přidán substrát. V případě vazby substrátu na 
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sekundární protilátku dochází k barevné reakci, jejíž intenzita je měřena pomocí 

spektrofotometru.  

Antigenita byla měřena u ES proteinů F. magna a F. hepatica, SP a rekombinantního 

FmCL. Zkoumaný antigen byl naředěn v uhličitanovém pufru (pH 9.6), po 100 µl 

napipetován do 96-ti jamkové mikrotitrační destičky (1 µg/jamka) (MaxiSorb, Nunc) a 

inkubován přes noc ve vlhké komůrce při 4 °C. Poté byla destička promyta 3x 1 min v PBS 

pufru (10 mM, pH 7) obsahující 0,05% Tween (PBS-T). Roztok PBS-T obsahující 5% sušené 

mléko byl přidán do jamek (100 µl), aby byly zablokovány nespecifické vazby. Destička byla 

inkubována 1 h ve vlhké komůrce při pokojové teplotě. Následně byly přidány primární 

protilátky naředěné v PBS-T v poměru 1:40 a 1:80. Konkrétně se jednalo o stejná séra, která 

byla použita v imunoblotu. Inkubace s primárními protilátkami probíhala 3 h ve vlhké 

komůrce při pokojové teplotě. Po inubaci byla destička promyta 3 x 1 min roztokem PBS-T a 

poté byly naneseny sekundární protilátky (Affinity purified antibody Peroxidase labeled 

Rabbit – anti-Deer IgG) naředěné v PBS-T v poměru 1:500, 1:1000, 1:2000 nebo 1:3000, 

inkubace probíhala 1 h ve vlhké komůrce při pokojové teplotě. Následně byla destička 

promyta 3x 1 min roztokem PBS-T. Reakce byla vizualizovaná přidáním 

tetramethylbenzidinového (TMB) substrátu (Sigma) a inkubována po dobu 5-10 min. Reakce 

byla nakonec zastavena přidáním 1M HCl (100 µl). Kontrolní skupiny v ELISA 

experimentech tvořily vzorky bez přidání primárních či sekundárních protilátek a vzorky 

neobsahující ES proteiny/SP/rFmCL. Po experimentu byla měřena absorbance při 450 nm na 

fluorometru Tecan Infinite M 200. Měření bylo provedeno s každým vzorkem minimálně 3x. 

 

5.11.3. Cova-Link ELISA 

Metoda je založena na kovalentní vazbě proteinu (či peptidu) v jamkách polystyrenové 

destičky (CovaLink NH, Nunc), na jejichž povrchu jsou kovalentně navázány aminoskupiny –

NH (o hustotě je 1014/cm2). Díky této –NH skupině lze na destičku kovalentně navázat 

prostřednictvím aktivované „síťovací“ molekuly (SMCC) další molekuly. Kovalentní vazba 

mezi destičkou a navázaným antigenem zabraňuje odmývání antigenu při proplachování 

destičky a také udržuje jeho prostorovou konformaci vhodnou pro detekci protilátkami.  

Touto metodou byly testovány antigenní vlastnosti SP, který obsahuje na N- konci 

cystein. Před samotnou imunodetekční reakcí byl stejně jako při navázání SP na poly-L-lysin, 

i v tomto případě byla použito „síťovací“ molekuly SMCC. Vazba mezi polystyrenovou 

destičkou a SMCC byla zprostředkována –NH skupinou destičky a N-hydroxysuccinimid 

esterem (NHS) SMCC. Vazba mezi SMCC a SP pak prostřednictvím maleimidové skupiny, 
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SMCC, která vázala specificky sulfhydryl SP (-SH) na straně druhé (podobně jako u 

imunoblotu s SP).  

Experiment byl rozdělen do několika fází. Destička byla nejprve aktivována pomocí 

SMCC, poté byl navázán antigen a další postup byl podobný "klasické" metodě ELISA (viz 

výše).  

 

A)  Aktivace destičky 

Pro reakci je optimální, aby molární poměr NHS skupin SMCC vůči –NH skupinám 

destičky byl asi 100:1 (tzn. na jednu jamku je třeba 16,6 nmol SMCC). SMCC bylo stejně 

jako u experimentu s SP rozpuštěno v DMSO (100x konc. roztok obsahoval 7,3 mg 

SMCC v 1ml DMSO). Zásobní roztok SMCC byl pak pipetován po 100 µl do 

jednotlivých jamek destičky a inkubován přes noc při 4 °C. Takto aktivovaná destička 

byla buď hned použita, nebo uchovávána při -20 °C. 

 

B)  Navázání antigenu 

Vycházeli jsme z předpokladu, že každá sekundární -NH skupina na povrchu jamky může 

vázat molekulu crosslinkeru (tzn. 0,166 nmol maleimidových skupin). Při určení potřebné 

koncentrace SP jsme vycházeli ze znalosti molekulové hmotnosti SMCC (MW = 1900 

g/mol). Molární poměr SP vůči SMCC byl zvolen 10x větší, tudíž na jednu jamku bylo 

třeba 1,66 nmol maleimidových skupin (= přibližně 4µg/jamka). SP byl naředěn v  PBS 

(10 mM, s 150 mM NaCl, pH 7,2, BIO-RAD) a po 100 µl pipetován do jamek. Kontrolní 

skupiny zahrnovaly jamky bez přítomnosti SMCC, jamky, do kterých byl místo SP 

přidán pouze pufr, jamky do kterých byl přidán pufr místo primární protilátky a také 

jamky, do kterých byl místo sekundární protilátky přidán pufr. Inkubace probíhala 1 h při 

37 °C. Poté byl přidán 0,1 M cystein (BIO-RAD) naředěný v PBS pro blokaci 

neobsazených maleimidových skupin. Tato inkubace probíhala dalších 30 min při 37 °C. 

Následně byla destička promyta 3x 1 min Cova pufrem (11,7 g Nacl, 0,8 g MgSO4, 50 µl 

Tween-20, vše rozpuštěno v 100 ml 10 mM PBS s 150 mM NaCl, pH 7,2). 

Destička byla opět promyta 1 x 1 min v PBS-T a za účelem blokace 

nespecifických vazeb blokována roztokem PBS-T obsahujícím 2 % kasein (100 µl, 1 h, 

pokojová teplota) (Sigma). Poté byly naneseny primární protilátky naředěné v PBS-T (v 

poměru 1:40 a 1:80), konkrétně: FmD+, FmD-, FmG+, FmG- (stejně jako je uvedeno 

výše). 
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Inkubace se séry probíhala 2 h při pokojové teplotě. Poté byly jamky promyty 3 x 1 min PBS-

T. Peroxidázou značená králičí protilátka proti jelenímu IgG sloužila stejně jako u 

předchozích imunodetekčních metod jako sekundární protilátka. Byla ředěna v PBS-T pufru v 

poměrech 1:2000 nebo 1:3000. Inkubace se sekundární protilátkou probíhala 1 h při pokojové 

teplotě. Poté byly jamky promyty 3x 1 min v PBS-T a v posledním kroku bylo ke vzorkům 

přidáno 100 µl TMB substrátu. Reakce byla po 5-10 minutách zastavena pomocí 1 M HCl 

(100 µl). Pro vyhodnocení experimentu bylo provedeno měření absorbance na fluorometru 

Tecan při 450 nm. Měření bylo provedeno s každým vzorkem minimálně 3x. 

 

5.11.4.  Imunofluorescence na řezech 

Metoda byla provedena za účelem lokalizace katepsinu L F. magna v těle motolice. 

Polyklonální protilátky byly získány z imunizovaných (FmCL) laboratorních potkanů  

(Eurogentec, Belgie).  Histologické řezy dospělců F. magna (10 µm) byly nejpve blokovány 

proti vzniku nespecifických vazeb roztokem Tris-T (0,05%) a 5% mléka (24 h, 4 °C ). 

Následovala inkubace s primárními protilátkami při ředění 1:100 či 1:80 (1 h): 

� Myší pozitivní sérum (Eurogentec) 

� Myší negativní sérum (Sigma) 

Poté byly řezy promyty roztokem Tris-T (3x 5 minut) a inkubovány se sekundárními 

protilátkami při ředění 1:1000 (30 min): 

� Anti-Rat IgG FITC (Sigma) 

Řezy byly opět promyty, zakápnuty roztokem glycerolu (v poměru 1:4 s Tris pufrem) a 

prohlíženy na fluorescenčním mikroskopu (Olympus  BX50). 
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6. VÝSLEDKY 

6.1. Sběr exkrečně – sekrečních proteinů  

6.1.1. F. magna 

V průběhu let 2008 - 2010 jsem se účastnila lovů jelenovité zvěře v několika lokalitách České 

i Slovenské republiky (např. CHKO Křivoklátsko, okr. Zbiroh, Česká republika, okolí 

Vodního díla Gabčíkovo, lokalita Bodíky, Slovensko). Získaná játra odlovené jelení zvěře 

byla následně pitvána a ES podukty dospělých červů zpracovány dle protokolu. Celkem byly 

odebrány ES produkty  přibližně ze 100 červů a jejich koncentrace se po přečištění 

pohybovala v rozmezí 0,5-2 µg/µl. 

6.1.2. F. hepatica 

Živé motolice byly získány z přirozeně infikovaného hovězího dobytka z jatek z Plzně. 

Vzorky ES produktů, které byly zpracovány stejným způsobem jako u F. magn byla naměřena 

koncentrace v rozmezí 0,3-1,1 µg/µl. 

 

Obr. 10. Fotografie jater s nálezy červů F. magna a F. hepatica. Fotografie A; boviní játra, 
zakroužkovaná pseudocysta s F. hepatica. Fotografie  B; jelení játra, zakroužkován dospělec 
F. magna, šipky ukazují na pigmentové skvrny obsahující hematin způsobené migrací 
motolic. Fotografie C; dospělci F. hepatica. Foto D; Dospělci F. magna (Horák 2010). 
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6.2. Biochemická analýza ES produktů F. magna a F. hepatica 

6.2.1. Elektroforéza (1-DE) 

Po 1-DE s ES produkty byly v  proteinovém profilu F. magna zaznamenány abundantní 

proteinové proužky o velikostech 30, 38 a 50 kDa, z nichž dva odpovídaly abundantním 

proteinům v profilu ES produktů F. hepatica 30 a 50 kDa (Obr. 11). 

Obr. 11. 1-DE roteinový profil ES produktů F. magna a F. hepatica (12%, 1mm 
polyakrylamidové gely barveno Coomassie Bio-Safe). 1 – 6; ES produkty F. magna 
z různých sběrů (10 µg). Sloupec 7; ES produkty F. hepatica (10 µg). Šipky ukazují na hlavní 
proteinové proužky vyskytující se u všech separovaných vzorků ES produktů F. magna (30, 
38 a 50 kDa) a u ES produktů F. hepatica (22, 25, 30 a 50 kDa ). M; proteinové standardy. 

 

 

 

6.2.2. Isoelektrická fokusace a elektroforéza (2-DE) 

U vzorků ES produktů F. magna byly ve 2-DE profilu detekovány proteinové skvrny 

v oblastech o velikostech 30 kDa a 50 kDa, což odpovídá proteinovému profilu ES produktů 

F. magna  po 1-DE.  Hodnoty pI těchto dvou proteinů se pohybovaly v hodnotách okolo pH 5 

(Obr. 12). Proteinové skvrny o velikostech 50 kDa (pI 3,5) a 25 kDa (pI 4) byly detekovány 

po 2-DE s ES produkty F. hepatica. 
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Obr. 12. 2-DE proteinový profil ES produktů F. magna a F. hepatica (12%, 1 mm 
polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-Safe). Gel A; ES produkty F. magna 
separované dle pI a molekulové hmotnosti. Šipky ukazují oblasti nejabundantnějších 
proteinových skvrn (oblast kolem 50 kDa v pH přibližně 4, 5 a oblast o velikosti 30 kDa v pH 
přibližně 5). Gel B; produkty F. hepatica separované dle pI a molekulové hmotnosti. Šipky 
ukazují oblasti nejabundantnějších proteinových skvrn (oblast kolem 50 kDa v pH přibližně 
3,5 a oblast o velikosti 25 kDa v pH přibližně 4). Sloupce P, P´: proteinový profil ES 
produktů F. magna a F. hepatica po 1-DE. M; proteinové standardy. 
 

 
 

6.2.3. Chromatografie 

Vzorek ES produktů F. magna  pre-purifikováný pomocí anexové samospádové kolonky 

Macro Prep High Q support (BIO-RAD) byl dále frakcionován s využitím vysokotlaké 

chromatografické koloně Anex Mono Q do 37 frakcí a separován pomocí 1-DE. Dominantní 

proteiny o molekulové hmotnosti 24, 30 a 38 kDa byly detekovány zejména ve třech frakcích 

(15, 16 a 17) (Obr. 13). 

Obr. 13. 1-DE ES produktů F. magna po anexové chromtografii (12%, 1 mm 
polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-Safe). 15, 16 a 17; jednotlivé chromatografické 
frakce 15, 16 a 17. M; proteinové standardy.  
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6.2.4. Měření peptidolytické aktivity v ES produktech 

6.2.4.1. Zymografie 

Pro měření aktivity peptidáz obsažených v ES produktech F. magna a F. hepatica za byla 

použita metoda zymografie s 1% želatinou. Po substrátové 1-DE (gel se želatinou) byla 

v separovaných ES produktech F. magna a F. hepatica zaznamenána nejvýznamější aktivita 

(nenabarvený gel v důsledku degradace želatiny) zejména v  oblastech 30, 38 a 50 kDa pro F. 

magna a 30, 38 50 kDa pro F. hepatica, pH 5,5 (0,1 M C-F pufr).  V případě ES produktů F. 

hepatica byla želatino-lytická reakce viditelně slabší. Inhibiční studie potvrdili signifikantní 

účinky E64; po inkubaci ES produktů F. magna a F. hepatica s 10 µM E64 byla viditelně 

snížena lyze želatiny (Obr. 14). 

 

Obr. 14. Zobrazení peptidázové aktivity ES proteinů F. magna a F. hepatica s využitím 
zymografie (12%, 1mm polyakrylamidový gel obsahující 1% želatinu, gel barven Coomassie 
Brilliant Blue, odbarven Gel Destain Solution). 1; ES produkty F. magna (10 µg) po inkubaci 
s 1 mM DTT. 2; ES produkty F. magna po inkubaci s 1 mM DTT a 10 µM E64. 3; ES 
produkty F. magna po inkubaci s 1 mM DTT a 10 µM DFP. Sloupec 4-6; ES produkty F. 
hepatica (10 µg) zpracované stejně jako vzorky F. magna 1-3. Lyze želatiny (30, 38, 50 kDa). 
M; proteinové standardy.  
 

 

 

6.2.4.2. Fluorografie 

 Peptidolytická aktivita ES produktů F. magna a F. hepatica měřená pomocí fluorogenních 

peptidových substrátů zainkorporovaných do gelu byla zaznamenána pouze po inkubacích se 

vzorky F. hepatica; s 50 µM substrátem FR-AMC (substrát specifický pro cysteinové 

peptidázy v 0,1 M C-F pufru, pH 7) v oblasti 25-30 kDa a s 50 µM substrátem GPR-AMC 
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(substrát specifický pro serinové peptidázy v 0,1 M C-F pufru, pH 7) v oblasti 20 kDa (Obr. 

15).  

Obr. 15. Detekce peptidázové aktivity v ES produktech F. hepatica metodou fluorografie za 
použití fluorogenních substrátů 50 µM FR-AMC a 50 µM GPR-AMC. (12% 1mm 
polyakrylamidový gel obsahující 1% želatin, vizualizace pomocí fluorescenčního scanneru, 
filtr CY2 – excitace/emise 488/530 nm, ES produkty F. hepatica 10 µg). 1; ES produkty po 
inkubaci s 50 µM FR-AMC. 2; ES produkty po inkubaci s 50 µM FR-AMC a po předchozí 
inkubaci s inhibitorem 10 µM E64. 3; ES produkty po inkubaci s 50 µM GPR-AMC. 4; ES 
produkty po inkubaci s 50 µM GPR-AMC a po předchozí inkubaci s inhibitorem 10 µM E-
64. V rámečcích jsou oblasti zaznamenané peptidolytické aktivity. M; proteinové standardy. 
 
 

 

 

6.2.4.3. Fluorometrie 

V experimentech zaměřených na testování peptidolytické aktivity v přítomnosti specifických 

fluorogeních substrátů byla v ES produktech F. magna/F. hepatica po 1 h naměřena nejvyšší 

aktivita v přítomnosti substrátů 50 µM FR-AMC (ve vzorcích F. magna v pH 7 a u F. 

hepatica v pH 4) a 50 µM VLK-AMC (pH 4 a 7 a u F. hepatica v pH 4 a 10) (oba substráty 

jsou specifické pro cysteinové peptidázy). Aktivita naměřena ve vzorcích F. magna se 

substrátem 50 µM FR-AMC při pH 7 byla o 72% vyšší než ve vzorcích F. hepatica a ve 

vzorcích F. magna se substrátem 50 µM VLK-AMC p ři pH 4 byla o 43% vyšší než ve 

vzorcích F. hepatica. V případech obou vzorků ES produktů F. magna/F. hepatica  bylo 

štěpení substrátu FR-AMC a VLK-AMC signifikantně inhibováno 10 µM E64 (maximální 

inhibice při pH 7 u F. magna 95% a při pH 4 u F. hepatica 71%; Graf 1. A, B). Nižší aktivita 

byla naměřena s 50 µM  substrátem GPR-AMC (specifický pro serinové peptidázy) (při pH 7 
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o 45% nižší u F. magna v porovnání s FR-AMC a při pH 4 o 59% nižší u F. hepatica 

v porovnání s FR-AMC). Nejnižší aktivita byla naměřena se substráty 50 µM RR-AMC, 

AAPF-AMC a PR-AMC  (o 72-99,8% nižší u F. magna při pH 7 v porovnání s FR-AMC a o 

47-68% nižší u F. hepatica při pH 4 v porovnání s FR-AMC). Z těchto výsledků vyplývá, že 

hlavní zastoupení v ES produktech F. magna mají pravděpodobně cysteinové peptidázy. Díky 

současnému proměřování ES produktů F. magna a F. hepatica bylo zjištěno, že intenzita 

reakcí s ES produkty F. magna byla v porovnání s ES produkty F. hepatica podstatně nižší. 

Z tohoto důvodu je v grafu 1B uvedena nejvyšší naměřená hodnota 42% a hodnoty z grafu 1B 

jsou vztaženy k maximální hodnotě (100%) z grafu 1A. Optimum aktivity těchto peptidáz 

bylo měřeno pomocí substrátu 50 µM FR-AMC a pohybovalo se v hodnotách pH 8-9 (Graf 2. 

A a 2. B) a graf 2B (s ES produkty F. hepatica) je opět procentuálně vztahován ke grafu 2A 

(100% s ES produkty F. magna). 

Graf 1. Peptidázová aktivita ES produktů F. magna (graf A) a F. hepatica (graf B). Měřeno 
v čase t-1 h v 0,1 M C-F pufru (pH 4 a 7) a Glycin-NaOH pufru (pH10) za přidání 
fluorogeních substrátů specifických pro cysteinové (FR; Phe-Arg-AMC, RR; Arg-Arg-AMC, 
VLK; Boc- Val-Leu-Lys-AMC) a serinové (GPR; Gly-Pro-Arg-AMC, AAPF; Suc-Ala-Ala-
Pro-Phe-AMC, PR; Pro-Arg-AMC) peptidázy a inhibitorů specifických pro cysteinové (E64) 
a serinové (DFP) peptidázy. % RFU; % Relative Fluorescent Unit – % průměrné míry 
fluorescence ze třech měření při excitaci 350 a emisi 460 nm). 

 

 

A 
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Graf 2. Měření pH optima reakce peptidáz v ES produktech F. magna (graf A) a F. hepatica 
(graf B) se substrátem FR-AMC. pH optimum měřeno v čase t-1 h, v 0,1 M C-F pufru (pH 3, 
4, 5, 6, 7, 8) a 0,1 M glycin-NaOH pufru (pH 9, 10) v přítomnosti 50 µM FR-AMC. % RFU; 
% Relative Fluorescent Unit – % průměrné míry fluorescence ze třech měření při excitaci 350 
nm a emisi 460 nm). 
 

 
 

B 

A 
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6.2.4.4. Hydrolýza makromolekulárních substrátů 

Degradace makromolekulárních substrátů hemoglobinu, myoglobinu, fibrinogenu, kolagenu, 

IgG, keratinu a elastinu (zřejmě pouze v případě ES produktů F. magna)  byla zaznamenána 

po jejich inkubaci (5 h) v přítomnosti ES produktů F. magna a rekombinantního F. magna 

katepsinu L (rFmCL viz kapitola 5.4.). U hemoglobinu a kolagenu s rFmCL a ES produktů F. 

magna byly navíc zaznamenány účinky E-64 (100 µM), který částečně inhiboval hydrolýzu 

substrátů, což se projevilo odlišnou velikostí proteinových fragmentů vzhledem k profilu 

získaném po inkubaci samotného substrátu s a ES produktů F. magna.  Hydrolýza elastinu 

byla pak zaznamenána pouze s ES produkty, na tuto hydrolýzu neměl E64 vliv (Obr. 16). 

 

Obr. 16. Degradace makromolekulárních substrátů ES produkty F. magna a rekombinantním 
FmCL po 1-DE (12% 1mm polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-Safe, substráty 10 
µg, vzorky 1 µg). A; degradace hemoglobinu, B; myoglobinu, C; fibrinogenu, D; kolagenu, E; 
IgG, F; keratinu, G; elastinu. 1; samotné substráty (10 µg), 2; rekombinantní FmCL, 3; 
rekombinantní FmCL po předchozí inkubaci s E64 (100 µM) a následně se substráty, 4; ES 
produkty F. magna, 5; ES produkty F. magna po předchozí inkubaci s E64 (100 µM) a 
následně se substráty. M; proteinové standardy. 
 

 

B 
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6.2.5. Vazba DCG    

Detekce cysteinových peptidáz ve vzorcích ES produktů F. magna a F. hepatica byla 

testována pomocí fluorescenčně značeného DCG (DCG-04 green nebo red) a biotinylovaného 

DCG-04. 

 

6.2.6. Vazba fluorogeního DCG-04 - 1-DE 

Specifická reakce pravděpodobně cysteinových peptidáz z ES proteinů F. magna byla 

zaznamenána po inkubaci vzorků s 20 µM DCG-04 (Green či Red) a následné 1-DE separaci 

v oblasti 30 kDa. Tato reakce nebyla detekována u vzorků preinkubovaných s inhibitorem E-

64 ani u samotného vzorku ES produktů bez DCG-04 (Obr. 17). Reakce v oblasti 30 kDa 

odpovídá velikosti procesované cysteinové peptidázy F. magna katepsinu L. Při tomtéž 

experimentu se vzorky ES proteinů F. hepatica nebyla reakce zaznamenána 

(neprezentováno).  

 
Obr. 17. Vazba fluorogeního DCG-04 (Green) s ES produkty F. magna po 1-DE (12%, 1 mm, 
polyakrylamidové gely barveny Coomassie Bio-Safe a skenovány na fluorescenčním 
skeneru). 1; ES proteiny F. magna (10 µg) po 1-DE (barveny Coomassie Bio-Safe). 2; ES 
produkty F. magna (10µg). 3; ES produkty F. magna po  inkubaci s 100µM E64 a s 20 µM 
DCG-04. 4; ES produkty F. magna po inkubaci s  20 µM DCG-04. 2-4; foceno pomocí 
fluorescenčního scanneru (nastavení filtru CY2 excitace/emise 488/530 nm). M; proteinové 
standardy. 
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6.2.7. Vazba fluorogeního DCG-04 - 2-DE 

Pro detailnější charakterizaci cysteinových peptidáz obsažených v ES produktech F. magna a 

F. hepatica byly vzorky inkubovány s  20 µM  DCG-04 (Red a Green), v kombinaci  

s inhibitorem E64, a separovány metodou 2-DE. Hlavní reakce byly detekovány v oblastech 

30 a 50 kDa, pH 5 a 50 kDa, pH 7 u ES proteinů F. magna a větší počet výrazných reakcí 

v rozmezí 30–40 kDa, pH 3–6 u ES proteinů F. hepatica (Obr. 17). Inhibiční studie prokázala 

účinky inhibitoru E64 u ES proteinů F. magna i F. hepatica, který signifikantně blokoval 

vazbu DCG-04 (Obr 18). Obě silné reakce u vzorků F. magna (30 a 50 kDa) a většina reakcí 

DCG-04 se vzorky F. hepatica 30-40 kDa) odpovídá velikosti cysteinové peptidázy F. magna 

katepsinu L (50 kDa hyper-glykosylovaný pro-katepsin, 38 kDa pro-katepsin a 30 kDa 

procesovaný protein). 

 
Obr. 18. Detekce cysteinových peptidáz v ES produktech F. magna a F. hepatica po 2-DE 
pomocí fluorogeního DCG-04 (Green, Red) (12%, 1 mm, polyakrylamidové gely barveny 
Coomassie Bio-Safe – A,D a skenovány na fluorescenčním skeneru CY5, 635 nm, B, C, E, 
F). A a D; proteinové profily ES produktů F. magna (80 µg) a F. hepatica (50µg) po 2-DE 
(barveny Coomassie Bio-Safe). B; ES produkty F. magna po inkubaci s 20 µM DCG-04. C; 
ES produkty F. magna po inkubaci s 100 µM E-64 a s 20 µM DCG-04. E, F; ES proteiny F. 
hepatica zpracované dle stejného schématu jako vzorky F. magna B, C. M; proteinové 
standardy. 
 

 
 

6.2.8. Vazba biotinylovaného DCG-04 - 1-DE 

Specifická reakce cysteinových peptidáz (pravděpodobně katepsinu L) v ES produktech F. 

magna a F. hepatica s 5 µM biotinylovaným DCG-04 byla po 1-DE detekována v oblastech 

25, 28 a 30 kDa (u F. magna) v oblasti 30 kDa (u F. hepatica) (Obr. 19). Neúplná inhibice 
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reakce cysteinových peptidáz (pravděpodobně katepsinu L) pomocí E64 byla zaznamenána u 

obou vzorků ES proteinů podobně jako v případě fluorogeního DCG-04.  

Obr. 19. Detekce vazby biotinylovaného DCG-04 s ES produkty F. magna a F. hepatica 
transblotovanými na PVDF membránu po 1-DE. 1 a 5; proteinový profil ES produktů F. 
magna a F. hepatica po 1-DE (12%, 1 mm, polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-
Safe). 2-4; ES proteiny F. magna. 6-8; ES proteiny F. hepatica. 2 a 6 samotné ES proteiny 
bez DCG-04. 3 a 7; ES podukty po inkubaci s 100 µM E-64 a s 5 µM DCG-04. 4 a 8; ES 
proteiny s 5 µM DCG-04. M; proteinové standardy. 
  

 

 

6.2.8.1. Vazba biotinylovaného DCG-04 - 2-DE 

Pro detailnější lokalizaci vazby, podobně jako v případě fluorogeního DCG-04, byly vzorky 

ES produktů F. magna a F. hepatica inkubovány s biotinylovaným DCG-04 a následně 

separovány metodou 2-DE. Na PVDF membránách byly detekovány dvě hlavní oblasti reakce 

DCG-04 s ES proteiny F. magna - 30 kDa, pH přibližně 5 a dvě reakce s ES proteiny F. 

heptica -  25 kDa, pH 3 a 4 (Obr. 20). Inhibiční studie potvrdili negativní vliv inhibitoru E64 

na vazbu DCG-04 s ES proteiny F. magna a F. hepatica, a tím i přítomnost cysteinových 

peptidáz pravděpodobně zodpovědných za zaznamenané reakce.  
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Obr. 20. Detekce vazby biotinylovaného DCG-04 s ES produkty F. magna a F. hepatica 
transblotovanými na PVDF membránu po 2-DE. A a D; proteinový profil ES produktů F. 
magna a F. hepatica po 2-DE (12%, 1 mm, polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-
Safe). B, C; ES proteiny F. magna. E, F; ES proteiny po inkubaci s 5 µM DCG-04. C a D; ES 
podukty po inkubaci s 100 µM E-64 a s 5 µM DCG-04. M; proteinové standardy. 
 

 

 
 
6.3. Hmotnostní spektrometrie 

Metodou hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF/TOF) byly analyzovány vzorky ES 

produktů F. magna, rekombinantního analogu katepsinu L F. magna (rFmCL, viz 5.4.) a 

syntetického peptidu (SP, viz 5.6.). Proteinové proužky o velikostech 30, 38 a 50 kDa po 1-

DE ES proteinů F. magna a proteinové proužky o velikostech 23, 30 a 35 kDa po 1-DE s 

rFmCL byly shodně identifikovány jako formy cysteinové peptidázy katepsin L podobnému 

katepsinu L F. magna. Stejným způsobem bylo potvrzeno, že SP (28, 23, 18, 15, 8 kDa) 

(navržený podle sekvence katepsinu L F. magna) navázaný na poly-lysinovém řetězci 

odpovídá také katepsinu L a že vazba SP na poly-Lysin proběhla úspěšně. 

 

6.4. Exprese, purifikace, měření aktivity rekombinantního katepsinu L F. magna 

Rekombinantní analog katepsinu L z F. magna byl úspěšně připraven pomocí expresního 

systému Pichia Pastoris. Po expresi bylo expresní médium purifikováno použitím 

samospádové iontově - výměnné chromatografie typu anex za atmosférického tlaku (Obr. 21), 

deglykosylováno pomocí endoglykosidázy F1 (Obr. 21), nebo jeho alikvoty přímo separovány 

pomocí 1-DE. Hlavní proteinové proužky byly detekovány v oblastech 23, 30 a 35 kDa (Obr. 

21). Deglykosylace rFmCL neměla vliv na změnu velikosti proteinů.  
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Obr. 21. 1-DE s expresním médiem po expresi rFmCL (vzorky prepurifikovány na iontově 
výměnné chromatografii, pak 12% 1 mm polyakrylamidový gel, barven Coomassie Bio-Safe) 
1; rFmCL (10 µg), 2; rFmCL (10µl) po purifikaci pomocí iontově – výměnné chromatografie 
typu anex (CHrFmCL), 3; rFmCL (10 µg) po deglykosylaci (inkubace 1 h při 37 1°C s 2µl 
endoglykosydázy F1). M; proteinové standardy. 
 

 
 

Aktivita rFmCL byla potvrzena při měření reakce enzymu s fluorogenními 

peptidovými substráty pomocí fluorometrie (Graf 3). Pro rFmCL bylo naměřeno pH optimum 

při pH 7 a 9 po inkubaci se substrátem 50 µM FR-AMC. Nejvyšší aktivita rFmCL po 

inkubaci s fluorogenními substráty byla naměřena s 50 µM FR-AMC > VLK-AMC (substráty 

specifické pro cysteinové peptidázy). Reakce s ostatními substráty byly nesignifikantní. 

Inhibiční studie potvrdily účinky inhibitoru E64 (10 µM), který při pH 7 z 95% a při pH 10 

z 92% blokoval degradaci substrátů FR-AMC (a při pH 7 z 92% a při pH 10 z 89% substrátu 

VLK-AMC.  

Schopnost degradace makromolekulárních substrátů byla potvrzena po inkubaci 

rFmCL s hemoglobinem, myoglobinem, fibrinogenem, kolagenem, IgG, keratinem a 

elastinem (viz. Obr.  16).  
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Graf 3. Měření aktivity rFmCL metodou fluorometrie. Měřeno v 0,1M C-F pufru (pH 4 a 7) a 
glycin-NaOH pufru (pH10) za přidání fluorogenních substrátů specifických pro cysteinové 
(FR; Phe-Arg-AMC, RR; Arg-Arg-AMC, VLK; Boc- Val-Leu-Lys-AMC) a serinové (GPR; 
Gly-Pro-Arg-AMC, AAPF; Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC, PR; Pro-Arg-AMC) peptidázy a 
inhibitorů specifickcých pro cysteinové (E64) a serinové (DFP) peptidázy. Na grafech je 
znázorněno měření z posledního cyklu v čase t55. RFU, relative fluorescent unit. 
 

 

 

6.5. Substrátová specifita aktivního místa rekombinantního katepsinu L F. magna 

Ve spolupráci s laboratoří Dr. Carlose Carmony a Dr. Conora Caffrey byla metodou 

Positional-scanning synthetic combinatorial libraries (PS-SCL) zjištěna specifita aktivního 

místa rFmCL. Z výsledků experimentu je patrné, že rFmCL vykazuje preferenci pro Arg > 

Lys > Gln v P1 pozici, Pro > Val > Leu v P2, Gly v P3 a Arg, His, Asn či Gly v P4 pozici 

(preference v P4 je přitom značně široká) v P4. Výsledky experimentu jsou graficky 

znázorněny na grafu 4. 

 

6.6. 3D struktura katepsinu L z F. magna 

Trojrozměrný model katepsinu L byl připraven v laboratoři proteinových struktur pomocí 

programu MODELLER 9.7 (Obr. 22). Byl vytvořen pomocí prostorového porovnání struktury 

templátové molekuly FhCL1 (určena metodou rentgenové krystalografie, Stack a kol. 2008) 

s analyzovanou aminokyselinovou sekvencí FmCL (anotováno Kašný 2010).  
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Graf 4. Preferenční profil rekombinantního FmCL získaný metodou Positional scanning 
synthetic combinatorial libraries (PS-SCLs). Substrátová specifita daná preferencí 
jednotlivých aminokyselin v pozici P1 – P4 aktivním místem rFmCL. Osa y označuje 
množství fluoroforu v pikomolech vyprodukovaných za 1 s v přítomnosti rFmCL a 
peptidového substrátu o dané kombinaci aminokyselin. Osa x je označena jednopísmennými 
zkratkami jednotlivých aminokyselin. 
 

 

 

Obr. 22. 3D model katepsinu L F. magna. Struktura proteinu FmCL vytvořená použitím 
programu MODELLER 9.7. 3D model FmCL. Červené oblasti – hydrofobní části molekuly, 
žluté oblasti – pro-sekvence, bílé oblasti – aktivní části enzymů (Stack a kol. 2008). 
 

  

 

6.7. Syntéza imunodominantního epitopu katepsinu L F. magna  

Imunodominantní epitop FmCL (C-RRNGLETESSYPYRA) byl úspěšně navázán na poly-L-

lysinový nosič pomocí aktivované bifunkční "síťovací" molekuly  SMCC. Po 1-DE s SP-



78 

poly-L-lysin (20µl) bylo v gelu detekováno několik proteinových proužků o velikostech 1-15, 

23 a 28 kDa (Obr. 23). Jejich velikost pravděpodobně koreluje s počtem zesíťovaných SP-

poly-L-lysinových řetězců, které zřejmě vznikly jako sekundární produkt během vazby SP na 

poly-L-lys. Všechny zjištěné dominantní proteinové proužky byly analyzovány pomocí 

hmotnostní spektrometrie a shodně identifikovány jako odpovídající sekvence katepsinu L F. 

magna. 

 

Obr. 23. 1-DE s SP-poly-L-lysinem (12%, 1 mm polyakrylamidový gel barven Coomassie 
Bio-Safe) (1). M; proteinové standardy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Imunogenní vlastnosti ES produktů F. magna, F. hepatica, rekombinantního 

katepsinu L F. magna a syntetického peptidu  

Imunogenita ES proteinů F. magna, F. hepatica, SP a rFmCL byla testována metodou 

Imunoblotu, ELISA a Cova-Link ELISA. 

 

6.8.1. Imunoblot 

ES proteiny F. magna a F. hepatica 

Reakce ES proteinů F. magna po inkubaci s pozitivním jelením sérem byla zaznamenána 

v oblastech 30 a 38 kDa a v oblasti 30 kDa také s pozitivním kozím sérem (Obr. 24), což 

odpovídá velikosti katepsinu L. U negativních kontrol (negativní jelení, kozí sérum a 

membrána bez primárních protilátek) nebyla reakce zaznamenána.  
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Obr. 24. Imunoblot s ES proteiny F. magna a F. hepatica po 1-DE s jelením/kozím sérem 
z parazitovaných zvířat. 1; proteinový profil ES produktů F. magna a F. hepatica (12% 1mm 
polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-Safe). A; 2-6; ES proteiny F. magna po 
reakcích s primárními protilátkami z parazitovaných zvířat (1:100). 2,3 (D+); pozitivní jelení 
sérum, 4 (D-); negativní jelení sérum, 5 (G+); pozitivní kozí sérum, 6 (G-); negativní kozí 
sérum. B, 2-5: ES proteiny F. hepatica po reakcích s primárními protilátkami (1:100). 2 (D+); 
3 (D-); 4 (G+); 5 (G-); K; kontrolní skupiny bez přidání primárních protilátek. Sekundární 
protilátky - Anti Rabbit IgG (1:1000). M; proteinové standardy. 
 

 
 

 

rFmCL 

Reakce rFmCL (vzorky před/po deglykosylaci a po chromatografické purifikaci) byla 

zaznamenána v oblasti 30 a 35 kDa s pozitivním jelením sérem a pozitivním kozím sérem 

(Obr. 25). U negativních kontrol (negativní jelení, kozí sérum a kontrola bez primárních 

protilátek) nebyla reakce zaznamenána.  
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Obr. 25. Imunoblot s rFmCL po 1-DE s jelením/kozím sérem z parazitovaných zvířat. 1; 
proteinový profil rFmCL (12% 1mm polyakrylamidový gel barven Coomassie Bio-Safe). 2-5; 
rFmCL po reakcích s primírními protilátkami z parazitovaných zvířat (1:100), 2 (D+); 
pozitivní jelení sérum, 3 (D-); negativní jelení sérum, 4 (G+); pozitivní kozí sérum, 5 (G-); 
negativní kozí sérum. K; kontrolní skupiny bez přidání primárních protilátek. Sekundární 
protilátka - Anti Rabbit IgG (1:1000). M; proteinové standardy.    
 

 

 

6.8.2. ELISA 

ES proteiny F. magna a F. hepatica 

Reakce ES proroduktů F. magna a F. hepatica s jeleními a kozími séry byla testována  

klasickou metodou ELISA. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny u ES produktů F. magna  

inkubovaných s  pozitivními jeleními séry při ředění 1:80 (Graf 5 A). Mezi pozitivními a 

negativními jeleními a kozími séry byly u všech vzorků ES produktů F. magna naměřeny 

signifikantní rozdíly (v rozmezí 39 - 61% s jeleními a v rozmezí 47 – 72% s kozími séry). 

Nejvyšší hodnoty pro ES produkty F. hepatica byly naměřeny s pozitivním kozím sérem při 

ředění 1:80 (Graf 5 B). Rozdíly mezi pozitivními a negativními séry jeleními séry nebyly 

tolik výrazné jako v případě F. magna (rozmezí 14 - 30%), naproti tomu rozdíly mezi 

pozitivními a negativními kozími séry byly srovnatelné s F. magna (rozmezí 31-58%). Při 

současnému proměřování ES produktů F. magna a F. hepatica byla zaznamenána odlišná 

intenzita reakcí (nejsilnější reakce ES F. hepatica s G+ sérem dosahovala pouze 30% 

intenzity v porovnání s nejsilnější reakcí F. magna s D+ sérem), proto jsou podobně jako u 

fluorometrie hodnoty v grafu 5B (max při 30,2%) vztahovány ke grafu 5A (max 100%). 
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Graf 5. ELISA s ES produkty F. magna a F. hepatica s jelením/kozím sérem z parazitovaných 
zvířat. Měřeno v uhličitanovém pufru (pH 9,6). A; ES produkty F. magna (12 µg, 6 µg , 3 µg , 
1,5 µg a 0,75 µg) po reakcích s primárními protilátkami (pozitivní jelení (D+), kozí (G+) a 
negativní jelení (D-) a kozí (G-) sérum) z parazitovaných zvířat (1:100). B; ES produkty F. 
hepatica (12 µg, 6 µg, 3 µg, 1,5 µg a 0,75 µg) po reakcích s primárními protilátkami (pozitivní 
jelení (D+), kozí (G+) a negativní jelení (D-) a kozí (G-) sérum) z parazitovaných zvířat 
(1:100). V obou případech použita sekundární protilátka Anti Rabbit IgG (1:2000). K; 
kontrolní skupiny bez přidání primárních protilátek. % ODs; % průměr z měření optické 
denzity při 450 nm. 
 

 

 

 

 

A 

B 



82 

rFmCL 

Signifikantní rozdíly mezi pozitivními a negativními jeleními séry (rozdíly 49% a 54%) a 

kozími séry (rozdíly 53% a 55%) a mezi séry a kontrolami (rozdíly o 39-71%) byly naměřeny 

u všech vzorků rFmCL (Graf 6).  

 

Graf 6. ELISA s rFmCL a jelením/kozím sérem parazitovaných zvířat. Měřeno 
v uhličitanovém pufru (pH 9,6). rFmCL (12 µg, 6 µg, 3 µg, 1,5 µg a 0,75 µg) po reakcích 
s primárními protilátkami (pozitivní jelení (D+), kozí (G+) a negativní jelení (D-) a kozí (G-) 
sérum) z parazitovaných zvířat (1:100). Jako sekundární protilátka použita Anti Rabbit IgG 
(1:2000). K; kontrolní skupiny bez přidání primárních protilátek. % ODs; % průměr z měření 
optické denzity při 450 nm. 

 

 

SP 

Významné rozdíly mezi pozitivními a negativními séry byly naměřeny v případě jeleního séra 

(28% a 32%), avšak v případě kozích sér byl tento rozdíl méně významný (7% a 8%) (Graf 

7). Významné rozdíly mezi naměřenými hodnotami vzorků s SP v porovnání s kontrolními 

skupinami byly zjištěny téměř ve všech případech (rozdíly o 37 – 70%, v jednom případě s G- 

sérem při ředění 1:80 rozdíl pouze 13%). Díky současnému proměřování rFmCL a SP bylo 

zjištěno, že intenzita reakcí s SP byla v porovnání s rFmCL podstatně nižší (např. intenzita 

reakce rFmCL s D+ 1:40 byla o 68% vyšší se srovnání s SP s D+ 1:40). V grafu 6 je uvedena 

nejvyšší naměřená hodnota 32%. Hodnoty z grafu 6 jsou vztaženy k maximální hodnotě 

(100%) z grafu 6.  
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Graf 7. ELISA SP s jelením/kozím sérem z parazitovaných zvířat. Měřeno v uhličitanovém 
pufru (pH 9,6). SP (5 µg) po reakcích s primárními protilátkami (pozitivní jelení (D+), kozí 
(G+) a negativní jelení (D-) a kozí (G-) sérum) z parazitovaných zvířat (1:100). Jako 
sekundární protilátka použita Anti Rabbit IgG (1:2000). K; kontrolní skupiny bez přidání 
primárních protilátek. % ODs; % průměr z měření optické denzity při 450 nm. 

 
 
 

6.8.3. Cova-link ELISA 

Nízká molekulová hmotnost SP byla pravděpodobně limitujícím faktorem pro prověření jeho 

antigenních vlastností metodami, Imunoblot i ELISA, protože v průběhu inkubace a 

promývání pravděpodobně došlo k jeho částečnému vymytí z blokovací membrány či jamky 

ELISA mikrotitrační destičky. Z tohoto důvodu byla použita metoda Cova-link ELISA, při 

které byl SP nejprve kovalentně navázán k  povrchu destičky SMCC a dále inkubován 

s jeleními a kozími séry dle schématu "klasické" ELISA.  

Pomocí Cova-link ELISA byly naměřeny vysoké rozdíly mezi pozitivními a negativními 

jeleními séry (65% a 73%), naproti tomu rozdíly mezi pozitivními a negativními kozími séry 

byly podstatně nižší (10% a 22%) (Graf 8, 9). Podstatný rozdíl byl naměřen mezi pozitivními 

jeleními séry a negativními séry a kontrolami (63 – 95%). Pro porovnání byly touto metodou 

proměřovány i vzorky ES produktů F. magna (Graf 9). Vysoké rozdíly byly naměřeny jak 

mezi pozitivními a negativními jeleními séry (40% a 41%), tak i v případě kozích sér, kde 

byly rozdíly dokonce mnohem vyšší (rozdíly 76% a 82%). Při porovnání pozitivních sér 

s kontrolními a negativními skupinami byly rozdíly také vyskoké (66-93%). 
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Graf 8. Cova-Link ELISA s SP a s jelením/kozím sérem z parazitovaných zvířat. Měřeno 
v uhličitanovém pufru (pH 9,6). SP (4 µg) po reakcích s primárními protilátkami (pozitivní 
jelení (D+), kozí (G+) a negativní jelení (D-) a kozí (G-) sérum) z parazitovaných zvířat 
(1:100). Jako sekundární protilátka použita Anti Rabbit IgG (1:2000). K1; kontrolní skupiny 
bez přidání SMCC. K2; kontrolní skupiny bez přidání SP. K3; kontrolní skupiny bez přidání 
primárních protilátek. % ODs; % průměr z měření optické denzity při 450 nm. 
 

 

Graf 9. Cova-Link ELISA s ES produkty F. magna a SP s jelením/kozím sérem 
z parazitovaných zvířat. Měřeno v uhličitanovém pufru (pH 9,6). ES produkty, SP (4 µg) po 
reakcích s primárními protilátkami (pozitivní jelení (D+), kozí (G+) a negativní jelení (D-) a 
kozí (G-) sérum) z parazitovaných zvířat (1:100). Jako sekundární protilátka použita Anti 
Rabbit IgG (1:2000). K1; kontrolní skupiny bez přidání SMCC. K2; kontrolní skupiny bez 
přidání ES produktů. K3; kontrolní skupiny bez přidání primárních protilátek. % ODs; % 
průměr z měření optické denzity při 450 nm. 
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6.8.4. Imunofluorescence na histologických řezech 

Lokalizace FmCL pomocí primárních polyklonálních a sekundárních fluorescenčně 

značených protilátek byla sporadicky zaznamenána ve střevě motolice, ale vzhledem 

k nevýrazným rozdílům mezi pozitivními, negativními séry a kontrolami nejsou tyto výsledky 

prozatím relevantní (Obr. 25).  

Obr. 26. Vazba protilátek proti rFmCL na řezech dospělů F. magna. Vlevo snímky reakcí s 
pozitivním potkaním sérem (1:80); vpravo nahoře snímek s negativním sérem (1:80); vpravo 
dole negativní kontrola (bez primárních protilátek). Bílé šipky ukazují na imuno-reakce ve 
střevě. Sekundární protilátka – Anti Rat IgG (1:1000).  
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7. DISKUZE 

 

Prvním z cílů této diplomové práce bylo charakterizovat ES produkty F. magna pomocí 

základních biochemických metod a porovnat získané výsledky s příbuzným dobře 

prozkoumaným druhem F. hepatica. Pro tyto účely byly ES produkty F. magna a F. hepatica 

(získané z dospělých motolic přirozeně infikované zvěře) separovány pomocí 1-DE a 2-DE. 

Ukázalo se, že majoritní proteinové proužky a skvrny po separaci ES produktů F. magna (o 

velikostech 30, 38 a 50 kDa s pI 5 společným pro tyto proteiny) se nachází v odlišných 

oblastech molekulových hmotností a pI v porovnání s proteinovými profily ES produktů F. 

hepatica (25 kDa s pI 4, 51 kDa s pI 5 a 6). Podobné rozdíly byly zaznamenány také 

v několika publikovaných studiích, ve kterých autoři spekulují o možném využití rozdílů 

v proteinových profilech při diferenciaci mezi F. magna a F. hepatica namísto využití  

morfometrických a dalších diferenciačních technik (Lee a kol. 1992, Qureshi a kol. 1995).  

Qureshi a kol. (1995) metodou 1-DE označili 22, 27 a 17 kDa proteinové proužky jako 

majoritní proteiny ES produktů F. magna. Novobilský a kol. (2007) stejnou metodou 

detekovali proteinové pruhy o velikostech 26-30 a 61 kDa. Z těchto studií vyplývá, že některé 

proteinové proužky (27 kDa a 30 kDa) velikostně odpovídají proteinovým proužkům z mých 

analýz (30 kDa). Příčinou rozdílné velikosti ostatních proteinových proužků by mohly být 

rozdíly ve zpracování analyzovaného materiálu (např. délka inkubace motolic v médiích, druh 

hostitele, ze kterého motolice pocházely, způsob zpracování ES produktů apod.). 

 Pro bližší charakterizaci dominantních proteinů z ES produktů F. magna jsem 

vycházela z předpokladu, že některé by mohly být peptidolyticky aktivními enzymy, přičemž 

v současné době není publikována žádná studie popisující přítomnost peptidáz či 

charakterizující jejich aktivitu u F. magna. Naproti tomu první studie potvrzující přítomnost 

peptidáz v ES produktech či homogenátu F. hepatica se objevují již od prvopočátku výzkumu 

peptidáz motolic (např. Halton 1963, Howell 1973, Rupová a Keilová 1979, Rege a kol. 

1989).  

Aktivita peptidáz obsažených v ES produktech F. magna a F. hepatica byla potvrzena 

nejprve metodou zymografie (jako substrát byla použit želatina). Lyze želatinu byla 

detekována v oblastech 30 a 38 kDa (slaběji také v oblasti 50 kDa) u vzorků F. magna. Při 

inhibičních studiích byly zaznamenány účinky inhibitoru E64 (specifický pro cysteinové 

peptidázy), na rozdíl od inhibitoru DFP (specifický pro serinové peptidázy), který lyzi 

želatinu téměř neinhiboval. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že majoritní proteiny obsažené 
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v ES produktech F. magna jsou peptidolyticky aktivní a že se pravděpodobně jedná o 

cysteinové peptidázy. Při testování aktivity ES proteinů F. hepatica byla zaznamenána lyze 

želatinu podobně jako u F. magna v oblastech 30 a 38 kDa, avšak se slabší intenzitou. 

Vzhledem k nízké intenzitě reakce nelze jednoznačně vyvrátit či potvrdit účinky inhibitorů. 

Dalton a Heffernan (1989), Smith a kol. (1993a), Dowd a kol. (1994), Qureshi a kol. (1995), 

detekovali peptidázovou aktivitu v oblastech 26 - 29,5 kDa peptidázu v ES produktech F. 

heptica pomocí zymografie. Tato peptidáza by svou molekulovou hmotností mohla odpovídat 

detekované peptidáze z ES produktů F. hepatica, a také F. magna (30 kDa).  

Běžným postupem sloužícím k bližší charakterizaci peptidáz je testování jejich 

aktivity pomocí specifických fluorogeních peptidových substrátů fluorometricky (hydrolýza 

substrátu zaznamenána pomocí fluorometru). Nejsilnější reakce byly zaznamenány shodně u 

obou druhů motolic se substráty Z-Phe-Arg-AMC a Boc-Val-Leu-Lys-AMC, jejichž aktivitu 

inhiboval E64. Odlišovali se však v  hodnotách pH, při kterých reakce probíhaly nejrychleji. 

Zatímco ES proteiny F. magna reagovali nejintenzivněji se substráty Z-Phe-Arg-AMC při pH 

7 a Boc-Val-Leu-Lys-AMC při pH 4 a 7, tak ES proteiny F. hepatica nejúčinněji degradovali 

substrát Z-Phe-Arg-AMC při pH 4 a  Boc-Val-Leu-Lys-AMC při pH 7 a 10. Tyto výsledky 

korelují např. s výsledky Smith a kol. (1993) a Dowd a kol. (1994), kteří zaznamenali 

nejvyšší aktivitu cysteinových peptidáz (FhCL1 a FhCL2) purifikovaných z ES produktů F. 

hepatica se substrátem Boc-Val-Leu-Lys-AMC (při pH 7) a také vysokou aktivitu se 

substrátem Z-Phe-Arg-AMC (při pH 5,5 a 7). Tato zjištění  (podobně jako výsledky 

zymografie) opět poukazují na přítomnost cysteinových peptidáz v  ES produktů F. magna.   

Při fluorografické detekci aktivity peptidáz v ES produktech (na gelech s 0,1% 

želatinem) po inkubaci se substráty FR-AMC a GPR-AMC (za přítomnosti či nepřítomnosti 

inhibitorů) byla i po několika opakováních a úpravách podmínek experimentu zaznamenána 

pouze slabá reakce jen u ES produktů F. hepatica se substráty FR-AMC a GPR-AMC. 

Vzhledem k nízké intenzitě těchto reakcí je velmi obtížné tyto výsledky interpretovat, přesto 

se zdá, že zaznamenaná reakce souvisí s aktivitou cysteinových peptidáz, i vzhledem 

k částečné inhibici reakce pomocí E64. Obecně tuto metodu nedoporučuji jako relevantní pro 

charakterizaci peptidázou aktivity ve vzorku. 

Poslední metodou pro potvrzení hypotézy, že k hlavním peptidázám ES produktů F. 

magna patří cysteinové peptidázy, byla inkubace s fluorogením a biotinylovaným DCG-04 

(analog inhibitoru E64, Greenbaum 2000, 2002). Přestože využití inkubace s biotinylovaným 

či fluorogením DCG-04 pro detekci cysteinových peptidáz v ES produktech F. magna či F. 

hepatica doposud nezmiňuje žádná publikace, byla tato metoda v naší laboratoři dříve 
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úspěšně využita pro detekci cysteinových peptidáz z ES produktů nebo homogenátu ptačích 

motolic Trichobilharzia szidati a T. regenti (Mikeš a Man 2003, Mikeš a kol. 2005, Kašný a 

kol. 2007, Dolečková a kol. 2008). Podobně bylo inkubace s DCG-04 využito také pro detekci 

cysteinových peptidáz u dalších nefasciolidních motolic, např. S. mansoni (Dvořák a kol. 

2009), S. japonicum (Dvořák a kol. 2008) a Schistosomatium douthitti (Dvořák a kol. 2008). 

Přítomnost 30 kDa peptidázy (pravděpodobně cysteinové) byla potvrzena po inkubaci 

s oběma typy DCG-04 (biotinylované a fluorogení). Po preinkubaci s E64 a následně s DCG-

04 byly reakce pouze slabé, nebo nebyly vůbec zaznamenány, což jen podporuje závěry o 

přítomnosti cysteinových peptidáz ve vzorcích ES produktů. Přítomnost 38 kDa cysteinové 

peptidázy byla detekována pouze po 2-DE s fluorogením DCG-04 a reakce s 50 kDa 

peptidázou nebyla zaznamenána. V případě 38 a 50 kDa peptidázy by reakce s DCG-04 

mohla být zablokována pro-sekvenci enzymu, která překrývá aktivní místo enzymu a brání 

tak vazbě.  Reakce ES produktů F. hepatica s oběma typy DCG-04 byla zaznamenána ve 

všech případech (kromě 1-DE s fluorogením DCG-04). Ze dvou majoritních bandů, jež byly 

detekovány metodou 1-DE a 2-DE, byla zaznamenána reakce v oblasti přibližně 25 kDa. 

Mohlo by se jednat o aktivní formu katepsinu L vzhledem k podobné molekulové hmotnosti, 

kterou uvádí Collins a kol. (2004) pro aktivní formu FhCL1. Při inkubaci s E64 a následně 

s DCG-04 byly v případě ES produktů F. hepatica detekovány reakce se slabší intenzitou. 

Výsledky s DCG-04 nasvědčují, že 30 kDa protein z ES produktů F. magna (jež patří mezi 

nejvíce abundantní složku ES produktů F. magna) patří mezi cysteinové peptidázy.  

Velmi užitečnou a moderní metodou sloužící k identifikaci proteinových vzorků je 

hmotnostní spektrometrie (Aebersold a Mann 2003).  Na tandemovém spektrometru MALDI 

TOF/TOF byly analyzovány všechny tři majoritní proteinové proužky z ES produktů 

F.magna (30, 38 a 50 kDa) a posléze identifikovány jako katepsin L. Tímto byly potvrzeny 

předchozí předpoklady týkající se přítomnosti cysteinových peptidáz v ES produktech 

F.magna a katepsin L je prozatím jedinou peptidázou identifikovanou u F. magna (anotováno 

Kašný a kol. 2008). Tento výsledek kontrastuje s faktem, že katepsin L z F. hepatica byl 

naopak prvním enzymem z klanu cysteinových peptidáz popsaných u helmintů (Smith a kol. 

2003). Doposud bylo identifikováno celkem 19 typů katepsinů L z F. hepatica (Rawlings a 

kol. 2010), jež jsou členěny na několik isoforem (FhCL1, FhCL2, FhCL3, FhCL4, FhCL5) 

lišících se od sebe např. molekulárně-biochemickými vlastnostmi či načasováním exprese 

během životního cyklu parazita. I v případě F. hepatica však platí, že se jedná o dominantní 

multifunkční peptidázu produkovanou touto motolicí (Irving a kol. 2003). 
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Katepsin L se kromě jiných významných funkcí (např. trávení krve či štěpení 

protilátek hostitele – imunomodulace imunitní odpovědi, Dalton a kol. 2006, Smith a kol. 

1993) uplatňuje při penetraci do hostitele (Robinson a kol. 2008). Podobné funkce lze 

předpokládat u F. magna, a proto byla testována reakce FmCL s makromolekulární substráty 

s nimiž se může F. magna dostat do kontaktu v průběhu migrace hostitelem a následného 

usídlení se v játrech. V těchto experimentech byla potvrzena degradace všech testovaných 

substrátů (kolagen, keratin, fibrinogen, myosin, hemoglobin a IgG, elastin – zřejmě pouze 

v případě ES produktů F. magna,) po jejich inkubaci s ES produkty F. magna a rFmCL. Tyto 

výsledky se shodují s některými výsledky studie Berasaín a kol. (1997), kteří potvrdili účinky 

ES produktů F. hepatica a katepsinu L1 a L2 purifikovaného z ES produktů F. hepatica při 

degradaci hemoglobinu, fibronektinu, lamininu, hemoglobinu a Smith a kol. (1993), kteří 

zaznamenali degradaci IgG po inkubaci s ES produkty F. hepatica.   

Ačkoli je možné katepsin L purifikovat z ES produktů F. magna v množství 

dostačujícím pro detailní analýzu jeho biochemických a antigenních vlastností, pro výrobu 

specifických protilátek proti FmCL bylo nutné využít expresní systém, umožňující 

neomezenou produkci rekombinantní formy. Pro tyto účely byl katepsin L z F. magna 

exprimován v expresním systému Pichia pastoris. Při separaci purifikovaného expresního 

média byly zaznamenány 3 hlavní proteinové proužky o velikostech 23, 30 a 35 kDa, které 

byly následně identifikovány (pomocí hmotnostní spektrometrie) jako katepsin L z F. magna. 

Collins a kol. (2004) za použití podobného expresního systému (Pichia pastoris) připravili 

rekombinantní katepsin L1 F. hepatica. Po přečtení N-terimnální sekvence zjistili, že 

purifikované 37 a 30 kDa rFhCL jsou formy enzymů s pro-sekvencemi. Odhalili, že při 

snížení pH prostředí (˂ 6) dochází k procesování 37 kDa rFhCL na 30 kDa meziprodukt 

(aktivní proenzym), který se však dále procesuje na 24,5 kDa aktivní formu enzymu. 

K podobným výsledkům dospěli také Roche a kol. (1997), kteří vyrobily rFhCL v expresním 

systému Saccharomyces cervisiae a identifikovali 34 kDa rFhCL ve formě proenzymu a 24 

kDa aktivní rFhCL. Tato zjištění odpovídají mým výsledkům s ES produkty F. hepatica a 

DCG-04. Podobný efekt nebyl zaznamenán u rFmCL. Aktivita rycl, jakožto cysteinové 

peptidázy, byla potvrzena fluorometricky použitím fluorogenních substrátů. Nejvyšší hodnoty 

byly naměřeny se substráty Z-Phe-Arg-AMC a Boc-Val-Veu-Lys-AMC (hl. při pH 7 a 10). 

Optimální hodnoty pH pro degradaci substrátu FR-AMC byly naměřeny při pH 7 a 9. Tyto 

hodnoty se částečně podobají výsledkům a Lowther a kol. (2009), kteří naměřili aktivitu 

rFhCL1 s Z-Phe-Arg-AMC v rozmezí pH 3 – 9 s maximem při pH 6,2. Cordova a kol. (2001) 
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testovali aktivitu FhCL2 purifikovaného z ES produktů F. hepatica a zaznamenali nejvyšší 

aktivitu rovněž se substrátem  Z-Phe-Arg-AMC při pH  8.  

Ve spolupráci  s laboratoří Dr. Carlose Carmony (Facultad de Ciencias - Instituto de 

Higiene, Uruguay) a Dr. Conora Caffrey (University of California San Francisco, USA) byla 

zkoumána struktura (specifita) aktivního místa rFmCL metodou PS-SCLs. Pomocí této 

metody byly určeny preferované aminokyseliny jednotlivých pozic P1-P4. Na grafu 10 jsou 

pro porovnání zobrazeny výsledky z PS-SCL rFmCL společně s dříve publikovanými 

výsledky pro FhCL1 a FhCL2 (Stack a kol. 2008). Již na první pohled je patrné, že v P1 

pozici FmCL i FhCL1 a FhCL2 téměř shodně preferují Lys, Arg a Gln. Menší rozdíly jsou 

v P2 pozici, kde FmCL a FhCL1 preferuje Pro, Val, Leu, a FhCL2 preferuje převážně Leu a 

Pro a Leu. V P3 pozici pak FmCL a FhCL2 shodně preferují Gly. Na základě těchto poznatků 

se zdá, že FmCL se svou substrátovou specifitou podobá spíše  FhCL2.      

 

Graf 10. Porovnání preferenčních pozic pro vazbu substrátu P1-P4 mezi FmCL, FhCL1 a 
FhCL2 metodou PS-SCL (Stack a kol. 2008). 
 

 

 

rFmCL                         
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Používání syntetických peptidů k stimulaci protilátkové odpovědi se v posledních 

letech stává čím dál častěji používanou metodou. Výhoda oproti rekombinantním 

proteinovým antigenům tkví v možnosti přípravy vysoce standardizovaného antigenu 

v neomezeném množství a možnosti navodit protilátkovou odpověď specificky proti 

konkrétnímu epitopu antigení molekuly (Lateef a kol. 2007). Z tohoto důvodu byl navržen a 

syntetizován imunodominantní epitop F. magna, jehož aminokyselinová sekvence byla 

odvozena na základě vytvořeného 3D modelu FmCL a aminokyselinové sekvence FmCL 

pomocí specializovaných programů (Protein Hydrophobicity Plot). Pomocí tohoto peptidu je 

možné ještě precizněji odlišit infekci F. magna a F. hepatica. V literatuře se podobné pokusy 

týkající se enzymů ostatních druhů fasciolidních motolic doposud neobjevují, výjimkou je 

Cornelissen a kol. (1999).  

Jak již bylo řečeno, katepsin L je hlavní peptidázou ES produktů F. hepatica, která 

hraje významnou roli v mnoha aspektech její biologie (Dixit a kol. 2008). Řada studií 

potvrdila využití katepsinu L jakožto imunodominantního markeru pro diagnostiku fasciolózy 

přežvýkavců (např. Cornelissen a kol. 2001, Sriveny a kol. 2006, Novobilský a kol. 2007, 

Dixit a kol. 2008) a zároveň jsou v současné době také dostupné diagnostické kity založené na 

detekci katepsinu L, které jsou určené k diagnostice fasciliózy převážně hospodářských zvířat 

(např. BIO K 211 – Fasciola hepatica antibody detection kit, BioX Diagnostic).  Antigenní 

vlastnosti ES proteinů F. magna a F. hepatica, rFmCL a SP byly testovány metodou 

Imunoblot, ELISA a Cova-Link ELISA. Antigenicita všech testovaných látek kromě SP byla 

potvrzena na blotech, kdy se podařilo prokázat proteinové proužky o velikostech 30 a 37 kDa 

v případě ES proteinů F. magna s pozitivními jeleními (z přirozeně infikované jelení zvěře) a 

30 kDa proteinový proužek s pozitivními kozími séry (z experimentálně nakažených koz F. 

magna). Vzhledem k molekulové hmotnosti detekovaných antigenů se jednalo 

pravděpodobně o stejné abundantní proteiny detekované po separaci ES produktů, tedy o 

katepsin L F. magna. Proteinový proužek o velikosti 50 kDa byl zaznamenán při testování ES 

proteinů F. hepatica pouze s pozitivními kozími séry (z experimentálně nakažených koz F. 

hepatica). Tyto výsledky se částečně shodují se studií Novobilského a kol. (2007), kteří 

testovali antigenní složení ES produktů F. magna a F. heptaica se séry z experimentálně 

nakažených koz F. magna a F. hepatica. Reakci ES proteinů s kozími séry (z infikovaných 

koz F. magna) detekovali pomocí imunoblotu v oblastech 26-30 kDa, 34, 40, 45, 60 a 120 

kDa a v případě ES proteinů F. hepatica se séry (z infikovaných koz F. hepatica) v oblastech 

45, 52 (tento by mohl odpovídat námi detekovanému 50 kDa proteinovému pruhu u F. 

magna), 60, 65, 80, 160 a 220 kDa. Několik dalších antigenů detekováných z ES produktů F. 
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hepatica metodou imunoblotu (např. 8, 17, 22, 26 a 28 kDa), mezi nimiž figuruje také 

katepsin L, bylo testováno z hlediska možnho využití v diagnostice fasciolózy (Hillyer de 

Galanes 1988, Qureshi a kol. 1994, Abdel-Rahman a kol. 1998, Kim a kol. 2003).  Proteinové 

pruhy o velikostech 30 a 35 kDa byly detekovány při testování antigeních vlastností rFmCL 

s pozitivními jeleními i kozími séry (z experimentálně nakažených koz F. magna). Také 

v tomto případě antigeny zřejmě odpovídají majoritním proteinům detekovaným při separaci 

expresního média, tudíž o katepsin L z F. magna. K podobným výsledkům dospěli i 

Cornellisen a kol. (2001) a Collins a kol. (2004), kteří detekovali metodou imunoblotu 

antigeny o velikostech 28 kDa a 30 a 37 kDa odpovídající rFhCL (s využitím sér 

z imunizovaných králíků, ovcí a skotu). Antigenita SP nebyla na membráně metodou 

imunoblotu zaznamenána. Důvodem je zřejmě nízká molekulová hmotnost SP, (většina SP 

couplovaných na nosič dosahovala molekulové hmotnosti ˂10 kDa), díky které 

pravděpodobně došlo k odmytí SP z membrány mezi jednotlivými kroky pokusu.  

Další často využívanou metodou pro testování antigeních vlastností proteinů je pro 

svou senzitivitu a specifitu ELISA (Santiago a Hillyer 1998). Při testování ES proteinů F. 

magna a rFmCL byly zaznamenány silné reakce s pozitivními jeleními i kozími séry (z 

experimentálně nakažených koz F. magna), jež byly signifikantně rozdílné v porovnání 

s negativními séry. Reakce naměřené s ES proteiny F. hepatica dosahovaly podstatně nižších 

hodnot v případě jeleních sér, ale rozdíly mezi pozitivními a negativními kozími séry (z 

experimentálně nakažených koz F. hepatica) byly výrazné. Vysokou specifitu a senzitivitu 

této metody (často až 100%) při diagnostice fasciolózy v minulosti potvrdilo množství autorů 

(např. Cordova a kol. 1998, Santiago a Hillyer 1998, Corenlissen 2001, Rokni 2002, Yadav a 

kol. 2005). Stejně jako v případě imunoblotu však nebyla zaznamenána reakce s SP 

couplovaným na poly-L-lysin - opět zřejmě z důvodu velikosti peptidu, který se 

pravděpodobně vymyl mezi jednotlivými kroky experimentu. Na rozdíl od našich výsledků 

Cornelissen a kol. (1999) ve své studii prokázali až 99,8% senzitivitu klasické (nikoliv cova-

link) metody ELISA ve které autorům jako antigen sloužil syntetický peptid– antigenní epitop 

katepinu L z F. hepatica (tvořen z 20 aminokyselin). 

S cílem potvrdit antigenní vlastnosti SP byla použita metoda Cova-Link ELISA, při 

níž byl SP kovalentně vázán k povrchu mikrotitrační destičky (pomocí SMCC). V tomto 

případě již byla zaznamenána silná reakce s pozitivním jelením sérem, jež byla signifikantně 

odlišná od negativního jeleního i zbylých kozích sér. Reakce byla dokonce více specifická, 

než při měření ES proteinů F. magna touto metodou.  
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Imunolokalizace FmCL byla provedena především z důvodu potvrzení hypotézy, že FmCL je 

podobně jako např. FhCL (Stack a kol. 2008) exprimován v buňkách střeva motolice. 

Výraznější reakce zaznamenaná na řezu střevem motolice byla však zaznamenána jak po 

inkubaci s pozitivním sérem (jež obsahovalo protilátky specifické proti FmCL), tak 

s negativním sérem a také s kontrolními skupinami. Důvodem mohlo být nedostatečné 

zablokování řezů proti vzniku nežádoucích nespecifických vazeb či nevhodné ředění 

použitých protilátek. Při testování myšího pozitivního séra s rFmCL na blotech byly 

zaznamenány specifické pozitivní reakce podobající se výsledkům imunoblotu s pozitivními 

jeleními a myšími séry. Na blotech s negativními séry či kontrolami nebyly zaznamenány 

reakce. Z těchto výsledků vyplývá, že příčinou neůspěšné imunolokalizace FmCL nejsou 

zřejmě nefunkční primární protilátky. 

Dosažené výsledky shrnuté v této práci odhalují složení a vlastnosti ES produktů 

jaterní motolice F. magna a rovněž naznačují možnost využití rFmCL a SP 

v imunodiagnostice fascioloidózy, namísto přímých diagnostických technik, jež jsou z mnoha 

důvodů nevýhodné (např. nízká senzitivita, či falešně negativní diagnóza v případě rané fáze 

infekce).  
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8. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá charakterizací ES produktů F. magna s využitím biochemických, 

imunodetekčních a molekulárních metod. Výsledky z těchto experimentů jsou porovnávány 

s komparativním modelem F. hepatica. 

Z důvodu rozsahu výsledků jsou pro přehlednost shrnuty do následujících bodů: 

1) Byly detekovány abundantní proteiny z ES produktů F. magna o molekulových 

hmotnostech 30, 38 a 50 kDa, jejichž cysteinová aktivita byla potvrzena v přítomnosti 1% 

želatiny, a také při další charakterizaci pomocí specifických substrátů, inhibitorů a 

fluorescenčně značených analogů inhibitorů.  

2) Všechny 3 abundantní proteiny (30, 38, 50 kDa) z ES produktů F. magna byly 

identifikovány jako katepsin L metodou hmotnostní spektrometrie. 

3)  Byl připraven rekombinantní analog katepsinu L z F. magna v expresním systému 

Pichia pastoris. Aktivita této rekominantní cysteinové peptidázy byla potvrzena pomocí 

specifických substrátů. 

4) Schopnost lyze makromolekulárních (kolagen, keratin, fibrinogen, elastin, myosin, 

hemoglobin a IgG) substrátů byla potvrzena pro ES produkty F. magna i pro rFmCL. 

5) Imunodominantní epitop katepsinu L byl syntetizován a následně couplován na nosič a 

jeho antigenicita byla potvrzena metodou Cova-Link ELISA s využitím pozitivních jeleních a 

kozích sér. 

6) Antigenní vlastnosti ES produktů F. magna, F. hepatica a rFmCL byly potvrzeny 

metodou imunoblotu a ELISA s využitím pozitivních jeleních a kozích sér. 

7) Na základě výsledků imunofluorescence nelze jednoznačně potvrdit lokalizaci FmCL 

ve střevě F. magna. 

8) Většina získaných výsledků se shoduje s výsledky dříve publikovanými pro F. 

hepatica. 
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