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Název práce:

Yztah struktury a funkce a využití RTX proteinů gramnegativních bakterií

Předložená disertační práce se zabývá struktumí ana|ýzou RTX proteinů gramnegativního

diplokoka Neisseria meningitis a óá|e možností využit někteých faktorů virulence praseěího patogenu

Actinobacillus pleuropneumoniae pro konstrukci podjednotkové vakcíny chránici před ko|onizací

hostitele tímto patogenem.

Disertační práce má 148 stran, je standardně č|eněna na literrární úvod' metodiku, qýsledky a

diskusi. Práce neobsahuje žádné přílohy. V literárním přehledu je nejprve obecně charakÍerizována

struktura, způsob sekrece a mechanizmus interakce RTX toxinů s hostitels\ými buňkami. V další části

je pak popsána moleku|ární patogeneze infekce vyvolané bakterií Neisseria meningitis, jsou zmíněny

zák|adní faktory virulence této bakterie a podrobně je objasněna struktura a funkce že|ezem

regu|ovaného proteinu FrpC. Tento protein obsahuje ve své struktuře samoštěpitelný modul, jehož

vyžití pro purifikace rekombinantních proteinů je naznačeno v další části literrárního úvodu.

V pos|ední ěásti úvodu disertační práceje pak zrníněnapatogeneze aktinobacilové patogeneze, včetně

úlohy transferin-vázajicího proteinů a Apx proteinů. Literární úvod je napsán srozumitelně,

v rozumném rozsahu a velmi dobře charakterizuje oblasti' na které je zaměřena experimentální ěást

disertační práce.

První část ýsledků je věnována strukturní a funkční ana|ýze samoštěpitelné domény FrpC

proteinu. Nejprve byl sledován vliv vazby růzrých rekombinantních proteinů na proteolýickou

aktivitu samoštěpitelné domény. Výsledky prokáza|y nezávislost indukovate|né enzymové aktivity na

ýpu fúzovaného rekombinačního proteinu, což podporuje možnost vyllžiti této domény pro purifikace

rekombinantních proteinů. Další ěást experimenLální práce je věnována strukturní ana|ýze

samoštěpitelné domény FrpC proteinu. Autorka připravila řadu delečních mutantu' pomocí kteých byl

určen minimá|ní funkční segment samoštěpitelné domény ataké byly nalezeny klíčové aminokyseliny,

jejichž záměna významně ovlivnila enrymovou aktivitu domény. Podobně jako v případě FrpC

proteinu byla charakterizována samoštěpící doména i u ApxIVA proteinu, jenž vykazuje více než 55

% shodu s doménou FrpC proteinu a která je plně funkční po vložení do FrpC sekvence.

Poslední část vysledků je věnována produkci rekombinantních proteinů patogena

Actinobacillus pleuropneumoniae zahrnujících podjednotku fimbrií ApfA, čtyři Apx antigeny a

transferin.vázajicí protein TbpB. Autorka dále ověřovala jejich vyňití v imunoprofulaxi prasat proti



aktinobacilové pleuropneumonii. Kombinace všech šesti rekombinantních proteinů pak měla

nejqýraznější protektivní účinek vůči klinichým projevům pleuropneumonie .

Závěrem lze konstatovat,že uvedené ýsledky zcela naplňují stanovené cíle disertační práce.

K vlastní disertační práci mám následující ďotaryz

1. Vúvodu uvádíte jako typickou modifikaci RTX proteinů vazbu mastné kyseliny. Jak je to

v případě FrpC proteinu a Apx antigenů?

Autorka popisuje přítomnost vysokých hladin protilátek vůěi FrpC proteinu u pacientů

s meningitidou. Jsou nějaké informace o existenci specific\ých T buněčných klonů

rozpoznávajících sekvenci FrpC proteinu? Jsou mámy nějaké T buněčné epitopy FrpC

proteinu?

Byla prokázána sekrece FrpC proteinu intracelulárními bakteriemi? Pokud ano, vykazuje Frpc

protein afinitu k nějakym hostitels\ým strukturám, případně hostitelským proteinům?

Na základě výsledků z imunoprofrlaktické studie proti aktinobacilové pleuropneumonii

autorka frrdi, že připravené rekombinantní antigeny jsou schopny indukovat silné imunitní

odpovědi. Má autorka pro toto furzení kromě ýsledků z in vivo čelenž studie nějaké další

důkazy. Byly sledovány kromě protilátek další imunologické parametry (cýokiny, aktivované

CD4+ nebo CD8+ T buněčné klony)?

Závěrz Autorka prezentuje v předložené disertaění práci zce|a nové v'ýsledky z oblasti proteinové

chemie bakteriálních antigenů, které jsou ýznamné jak pro virulenci patogenů, tak i pro indukci

obranné imunitní odpovědi hostitele' originalita ýsledků je pak doložena kvalitními publikacemi

autorky v renomovaných ěasopisech s impakt faktorem. Celkově |ze tedy konstatovat, že Mgr. Lenka

Sadílková splnila požadavky podle odstavce 4, paragrafu 4,7 Zákona o vysokých školách. Tudíž

doporučuji přijetí její práce k obhajobě a po úspěšném obhájení souhlasím s udělením titulu PhD.
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