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Diplomová práce je zaměřena na velmi zajímavé téma, na proteázy (peptidázy) monogeneí. Téma je dobře 
zvoleno z několika důvodů: Doposud tato problematika nebyla nikdy důkladně řešena; Z evolučního 
hlediska se jedná o zajímavé srovnání s jejich známější příbuznou skupinou motolic (Digenea) a též 
z hlediska srovnání s krevsajícími parazity; Monogenea jsou vyznamnými parazity ryb a lze zde 
argumentovat potřebou hlubšího poznání jejich metabolizmu. Cíle práce jsou přiměřené a troufám si říci i 
na diplomovou práci ambiciozní. Autorka měla, jak jsem pochopil z popisu, dva hlavní cíle  (A) Základní 
biochemickou charakteristiku cysteinových proteolytických aktivit u diplozoonů (B) Anotaci sekvencí 
proteáz získaných z transkriptomového projektu. Na práci je evidentní, že je podložena značným pracovním 
nasazením, že zadání bylo splněno, a že si autorka osvojila řadu laboratorních metod. Nemám sebemenší 
pochyby o tom, že touto prací autorka splnila kritéria pro diplomovu práci. Přesto mám řadu kritických 
připomínek, které zde rozvádím. 

Literární přehled je podle mého názoru dostatečný co se týče popisu studovaných parazitů. Ne však části 
týkajícíc se proteáz. Autorka se po celkem rozsáhlém úvodu pojednávajícím obecně o proteázách zaměřuje 
pouze na cathepsin L. Je sice pravděpodobné, že cathepsin L je dominatní cysteinovou proteázou v trávení 
diploozonů, ale už vůbec není jasné, že ostatní proteázy nejsou přítomny. I kdyby tomu tak bylo, 
transkriptomová analýza odhalila i jiné proteázy a autorka se je snaží svým způsobem ve své práci 
detekovat. Proto bych ocenil komplexnější přehled a ne jednoduchý a hodně naivní popis cathepsinu L. 
Samotný popis cathepsinů L mě též nenadchnul. Prostý přepis popisu struktury proteinů bez logické vazby 
na zadání diplomové práce a metody použité a naopak naprostá absence údajů o ohromné diverzitě 
cathepsinů L u organizmů a jejich substrátových specifitách/funkcích, považuji za největší slabinu celého 
úvodu. Bylo by zde potřeba více kritického myšlení a úsudku v komponování do kontextu a ne pouhého 
přepisování dat. Autorka náhle přechází celkem nespojitě ke strojovému přepisu vyprávění o trávení krve u 
schistosom, nasledováno popisem cathepsinu L u schistosom. Poté se to samé opakuje u fasciol a klíšťat. 
Vše zakončeno bez kontextu popisem cathepsinu L u monogení. Je patrné, že tomu chybí komplexnost a 
čtivost. Jedná se o přepisy a nepůsobí toto vše jako pečlivě vypracovaná literární rešerše. Zde bych 
doporučil aspoň dodatečné nastudování příslušné literatury, třeba jen prostý přehled jako je publikace The 
global cysteine peptidase landscape in parasites.Atkinson HJ, Babbitt PC, Sajid M  a publikace z laboratoří 
ohledbě substrátových a inhibitorových specifit . Literární úvod je velkou slabinou celé diplomové práce a je 
neštaštně strukturován.  
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Metodika: až na drobné vyhrady (viz dotazy), je dostatečná. 

Výsledky: Co se týče provedení samotných pokusů a interpretace výsledků mám několik zásadních 
poznámek. 

• Nelíbí se mi hodnocení v naprosto nevědeckém stylu, jako je například hned v úvodu kapitoly 
„.....inhibitor inhiboval častečně více než u inhibitoru..... „ nebo „.....inhiboval aktivitu u vzorku 
téměř úplně méně.....“ . Zde by bylo vhodné použít relevantní číslici vyjadřující jednotky či 
procenta. 

• Inhibiční pokusy podle mého názoru dostatečně nereflektují pH optima, kde pak může hrát roli 
komplexnost vzorku a pH optima jednotlivých proteáz. Vzhledem k výsledkům, by asi bylo vhodné 
udělat více inhibičních měření pří různém pH. 

• I kdyz zřejmě podle výsledků a paralel k jiným trematodům bude cathepsin L opravdu hrát 
dominantní roli mezi cysteinovými proteázami, z pokůsů zde prezentovaných je nemožné a 
chybné usuzovat na jasnou dominanci cathepsinu L a naopak na nepřítomnost cathepsinu B. A to 
z následujících důvodů: Nebylo přistoupeno k sekvečním analýzám v smyslu detekce kritických 
aminokyselinových reziduí  podílejících se na vazebných interakcích, které by vysvětlily možné 
substrátové a inhibitorové afinity. Je jasné, že konečný počet cysteinových proteáz nemusí být 
opravdu konečným, ale z již známých  sekvencí cathepsinů L a B parazita se dá celkem dobře 
předpovědět substrátová preference v P2. Už s ohledem na dosavadní publikovanou literaturu 
(práce spojené se substrátovými preferencemi papainových proteáz) by to bylo záhodno. 
Cathepsin B zde uváděný má jako kruciální aminokyselinu v S2 vazebném místě  typické reziduum, 
negativně nabitou aspartickou kyselinu. Proto lze očekávat schopnost přijmout substráty 
s argininen v P2 pozici. Zato sekvence cathepsinů L diplozoonů udávané autorkou, mají alanin jako 
kritické reziduum pro interakci v S2 místě. Tedy stěpení substrátu s argininem by nemělo dojít, až 
na možné exktrémně nízké pH. Není pak jasné, co tedy vedlo autorku k úvaze, že za tyto aktivity je 
odpovědný pouze cathepsin L.  

Byl bych nerad, aby přes veškerou kritiku zapadlo, že si autorka osvojila řadu metod a postupů a diplomová 
práce je dobrým základním kamenem pro další výzkum. Za velmi přínosné považuji též její osobní 
angažovanost a její práci na transkriptomovém projektu. K této časti dipl. práce, kde anotovala proteázy 
nemám žádné zásadní poznámky.  

 

Diskuze: Osobně bych uvítal větší uvolněnost diskuze a zhodnocení výsledků v širším kontextu. Naopak 
bych se vyvaroval nepodloženým spekulacím. Již kritizovaná úvaha, že ve vzorcích není přítomen cathepsin 
B  na podkladě pokusů provedených, je podle mého názoru nepříliš věrohodná. V diskuzi pak i samotný 
závěr o přítomnosti/nepřítomnosti cathepsinu B působí celkem zmatečně. Závěry o schopnostech 
jednotlivých proteáz štepit určité substráty, jsou nepříliš irelevatní bez důkladného pohledu na jednotlivé 
proteázy t.j.  proteázy se stejným jménem nemusí mít nutně stejné aktivity, když se jedná o jiné organizmy. 
Přes tyto výtky a některé nepříliš dobře podložené úvahy je diskuze solidní a slušně napsána, jen bohužel 
zde nebylo dostatek kritického pohledu vzhledem ke zvoleným metodám.  

 



 

Otázky: 

• Myslí si autorka, že sběr E-S produktů do kohoutkové vody je vhodným postupem co se týče 
stabilty sekretovaných enzymů? A je zde možná alternativa v podobě lehkého pufrovaného 
media, pufru či alespoň vody o definovaném pH a složení? To samé platí o nasledném uchovávání 
E-S v zamražené podobě. Mně kohoutková voda, nepřipadá jako součást reprodukovatelného 
sofistikovaného vědeckého pokusu. 

 
• Jaký pufr byl použit při přípravě solubilního extraktu a o jakém pH? 
 
• Co vedlo autorku k použití právě 1 µg vzorku v případě extraktu a 5 µg v případe E-S produktů? 
 
• Co vedlo autorku k úvaze, že komerčně dostupný inhibitor mimikující prodoménový motiv, který 

má potenciál inhibovat lidský cathepisn L, nebude inhibovat zrovna daný cathepsin B u 
diplozoona? Byla provedena nějaká relevantní sekveční analýza? A naopak, je si autorka vědoma, 
že CA-074 je právě specifický inhibitor, díky interakci s „ occluding loopem“ cathepsinu B. Jak si 
vysvětluje tyto inhibice? A jak to celé sedí vůbec s DCG-04 značením, kde CA-074 nefunguje jako 
kompetitivní kovalentní inhibitor? 

 
• Jak bylo zmíněno, studovaný cathepsin B má v S2 vazebném místě  typické reziduum - negativně 

nabitou aspartickou kyselinu. Proto lze očekávat schopnost přijmout substráty s argininen v P2 
pozici. Zato sekvence cathepsinů L diplozoonů udávané autorkou, mají  alanin v S2 místě jako 
kritické reziduum pro interakci. Tedy stěpení substrátu s argininem by nemělo dojít a co tedy 
vedlo autorku k úvaze, že za její aktivity je odpovědný pouze cat L?.  

 
• Jaké má autorka vysvětlení pro to, že přestožě FR susbtrát byl extraktem štěpen GFR nikoliv? Jak 

by mohl nenabitý glycin v P3 tak zásadně ovlivňovat afinitu k substrátu. A proč v rámci stejných 
studií s pH optimem nebyl proveden test s RR substrátem? Uvažovala autorka o provedení 
komplexního profilování, tak jak to bylo provedeno v publikaci Horn et al.  Chem Biol. 2009? 

 
• Nerozumím závěrům o pH optimu pro EnCL v kapitole 1.18. Uniklo mi jaký důkaz má autorka pro 

tvrzení, ze je to právě pH optimum 5, když pracovala pouze s komplexními extrakty, ve kterých je 
EnCL přítomen? 

 
• Jakým směrem by se podle autorky měla práce ubírat, než bude její práce nebo její časti 

publikovány? 

 

Závěr: Vědeckou práci Lucie Jedličkové a její výslednou dimplovou práci i přes výše uvedené výtky 
hodnotím kladně. Navrhuji proto jednoznačně práci k přijetí. 

 

V Praze dne 20.8. 2013      Jan Dvořák 


