
Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Mariny Bakardjievy s názvem 

„Parazitární proteáza SmCB2 jako cílová molekula pro léčbu schistosomózy“ obhajovanou na PřF 

UK v roce 2017. 

Předložená magisterská práce si kladla za cíl přinést nové poznatky o peptidáze nazvané katepsin B2 

(SmCB2) z klanu CA rodiny C1 cysteinových peptidáz dle klasifikace MEROPS, původem z významného 

lidského parazita Schistosoma mansoni (Neodermata, Trematoda, Schistosomatidae). Ačkoliv byl 

tento enzym objeven již před 15 lety, jeho podrobnější charakterizaci se nikdo nevěnoval. Přitom 

peptidázy jsou potenciálními a dokonce slibnými cíli pro vývoj nových trematocidních 

chemoterapeutik založených na jejich inhibitorech. Konkrétními hlavními cíli byla exprese 

rekombinantního enzymu ve dvou heterologních systémech (kvasinkovém a bakteriálním), purifikace 

rekombinantu, testování účinku sady vinylsulfonových peptidomimetických inhibitorů na rSmCB2, 

produkce protilátek proti rSmCB2 pro účely ověření lokalizace v těle parazita imunohistochemicky a 

ověření imunogenity SmCB2 pomocí ELISA a Western blotu s využitím rekombinantního enzymu a sér 

myší infikovaných S. mansoni. 

Vlastní práce má objem 66 stran + 5 stran seznamu citované literatury, český a anglický abstrakt a 

seznam zkratek. Je členěna klasicky na Úvod, Literární přehled, Materiál a metody, Výsledky, Diskusi 

a Závěr. 

Studentka v rámci experimentální práce evidentně zvládla slušnou řádku metodik, od PCR, transfekce 

kompetentních buněk vektorem se zaklonovaným genem, přes kultivaci buněk exprimujících 

rekombinantní protein, purifikaci proteinu třemi různými chromatografickými metodami, základní 

analýzu proteinových vzorků pomocí elektroforézy, měření kinetiky enzymatické reakce, afinitní 

purifikaci IgG z myších sér, ELISA, Western blot až po imunofluorescenční histochemii. V tomto 

ohledu byla práce pro studentku určitě velkým vzdělávacím přínosem dobře využitelným v budoucnu. 

Vytčené cíle, které byly jasně formulovány, se podařilo splnit. I když část výsledků není úplně 

originální (enzym byl dříve částečně charakterizován Caffrey et al. 2002, včetně lokalizace), ověřila 

validitu některých původních výsledků americké skupiny (která mimochodem dlouhodobě 

spolupracuje s laboratoří školitele studentky) a připravila půdu pro další studie tohoto enzymu, které 

jistě budou následovat. Tedy již získání rekombinantního enzymu z darovaného klonovaného 

konstruktu a optimalizace jeho purifikace jsou pro laboratoř významnými výchozími kroky. Avšak byly 

samozřejmě získány i originální výsledky, zejména: 1) Ze sady 20 zkonstruovaných inhibitorů 

získaných z kooperující americké laboratoře byly testováním stanoveny ty nejúčinnější vůči SmCB2 a 

byly stanoveny jejich IC50. Jejich terapeutický potenciál bude zřejmě dále zkoumán. 2) Byl zjištěn 

imunodiagnostický potenciál a solidní imunogenita molekuly SmCB2, která indukuje tvorbu protilátek 

jednak u myší s infekcí S. mansoni, jednak u myší imunizovaných solubilním rSmCB2. Z hlediska 

objemu a kvality výsledků práce jistě splňuje požadavky kladené na magisterské diplomové práce na 

PřF UK. 

Slabší stránkou práce je bohužel její formální provedení, a to do té míry, že se jeho hodnocení musím 

věnovat podrobněji. Většinu výtek jsem vyznačil tužkou ve výtisku diplomové práce, který jsem měl 

k dispozici - zde v posudku uvádím ty nejpodstatnější. Za hlavní problém považuji to, že velké 

proporce kapitol v části Výsledky nepopisují a nedokumentují žádné výsledky, ale patří do části 

Metody. Mnohdy se popis metodiky opakuje (nejde jen o krátké připomenutí použité metody), někdy 

je tu dokonce popis metod rozvíjen o části, které naopak v Metodách chybí. Toto se objevuje hned na 



začátku – jde o celé kapitoly 5.1, 5.1.1, 5.1.3, dále polovina strany 45, téměř celá strana 47 a tak dále 

na více místech. Z mnoha dalších drobnějších problémů uvádím např. některé nepřesnosti a 

neobratnosti. Kap. 2.1 je druhá věta neobratná a zavádějící – S. mansoni nemá široké spektrum 

přirozených hostitelů (na rozdíl od S. japonicum). Str. 3 kap. 2.1.2 – zcestné tvrzení, že muciny 

degradují kůži. Obr. 1 nekoresponduje s 1. odstavcem kap. 2.1.1 (nedokumentuje výskyt S. mansoni, 

ale všech lidských schistosom). Ve 2. odstavci se tvrdí, že výskyt mezihostitelských plžů souvisí 

s výskytem schistosom – je to přesně naopak. Na str. 3 při popisu transformace cerkárie na 

schistosomulu není uveden důležitý fakt tvorby dvojité membrány na povrchu poskytující krevním 

motolicím ochranu před hostitelskou imunitou. Při migraci schistosomul není zmíněna dočasná 

extravaskulární lokalizace v plicích. Na str. 4 není vysvětleno, jak se vajíčka dostanou z cév do stolice. 

Obr. 2 – chybný popisek v obrázku – u S. mansoni se vajíčka nedostávají z těla hostitele nikdy s močí. 

Obr. 1 nedokumentuje tvrzení na konci 1. odstavce kapitoly 2.2 strana 5, byť se na něj odkazuje. Obr. 

3 je umístěn daleko za odkazem v textu. V kapitole 2.3.2 není uvedeno, že se jedná o dělení peptidáz 

dle databáze MEROPS a není zde klasifikace IUPAC (hydrolázy). Str. 34 – neobratné odkazování na 

metodické kapitoly dále, nutno pátrat po koncentraci enzymu na více místech. Kap. 4.3.8 není 

uvedeno odparafinování řezů. Není uvedena koncentrace IgG – byla měřena? Chybně uvedeno, že 

byla použita séra, přitom z metodiky vyplývá, že byly použity purifikované IgG. Chybně uvedeno, že 

sekundární protilátka byla značena HRP, evidentně se jednalo o fluorescenční značení. Při 

vyhodnocování imunohostochemie byl použit invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX83, ale 

např. v diskusi se (chybně) mluví o konfokální mikroskopii. V kap. 5.1.4 je uveden chybně eluční 

objem 130 ml, z chromatogramu vyplývá, že peak byl při 30 ml (eluce totiž začala až při 100 ml, 

předtím se zřejmě promývala kolona). Kap. 5.4.5 nazvána „purifikace sér“ místo „purifikace IgG ze 

sér“. Na str. 42 v kap. Výsledky jsou uvedeny výsledky MS analýzy, o které není v metodách jediná 

zmínka. V diskusi i jinde se uvádí, že SmCB1 je homologická k SmCB2. Nebyl by spíše správný termín 

„orthologní“? V diskusi se zavádějícím způsobem uvádí, že SmCB2 je povrchový protein – ale není na 

povrchové membráně, je tedy intracelulární, jak ukazují i autorčiny výsledky imunohistochemické 

lokalizace. Dále se vyskytují další drobnější nedostatky, včetně jazykových, které již nebudu 

vyjmenovávat, jsou vyznačeny ve výtisku práce... 

Zvláštní připomínku mám k diskusi, která je poměrně dost strohá. Je mi jasné, že je do velké míry 

ochuzena díky nezveřejnění dat týkajících se struktur použitých inhibitorů, tedy zásadního výsledku 

práce (z důvodu ochrany duševního vlastnictví). Nicméně při porovnávání struktur SmCB2 a SmCB1 se 

autorka nemusela omezit na nicneříkající konstatování, že jsou z 50% sekvenčně identické. Bylo by 

užitečnější, kdyby konkrétně porovnala konzervované oblasti a zejména ty části, které hrají důležitou 

roli ve vazbě substrátů (S kapsy). 

Dále mám několik specifických komentářů a otázek. 

1) SmCL2 není na str. 17 zahrnut do procesu trávení, na str. 18 naopak ano – jak to tedy je?   

2) V hemoglobinolytické kaskádě není uveden katepsin F – jak je to s ním u S. mansoni a jaký je 

jeho vztah k popsaným SmCL a jak byl definován rozdíl mezi CL a CF?  

3) Na str. 17 je zmíněn legumain jako procesující proteáza – ale účastní se také hydrolýzy 

hemoglobinu, tj. má vlastní hemoglobinolytickou aktivitu?  

4) Na str. 64 autorka uvádí, že její imunohistochemické experimenty přinesly „detailnější a 

přesnější data“ o lokalizaci SmCB2 než práce Caffrey et al. 2002 – v čem konkrétně? Autorka 

se totiž ohledně interpretace lokalizace omezuje na úplně stejně definované kompartmenty 



jako zmíněná práce (parenchym a tuberkuly). Proč nebyla využita imunogold TEM, která by 

podala detailnější obrázek o lokalizaci SmCB2 – obzvlášť pokud byly k dispozici vysoce 

specifické protilátky?  

5) Měřili jste peptidolytickou aktivitu rekombinantního SmCB2 z E. coli? Jaké je riziko použití 

aktivních peptidáz (zde papainového typu) jako antigenu pro ELISA?  

6) Na str. 16 je inhibitor CA-074 striktně uveden jako selektivní pro katepsin B. Platí to ve 100% 

případů, nebo znáte příklady, kde se tento předpoklad experimentátorům „vymstil“?  

7) Měření IC50 u některých inhibitorů při nízké koncentraci SmCB2 rovnající se 0,08 nM dalo 

hodnoty, které uvádíte jako submikromolární. To samo o sobě nic neznamená. Při porovnání 

20 inhibitorů sice získáte obrázek o jejich relativní účinnosti. Kdybyste ale použila vyšší 

koncentrace enzymu v testu, byly by hodnoty IC50 u jednotlivých inhibitorů také vyšší. Jaká 

jsou úskalí při charakterizaci účinku inhibitorů pomocí IC50 a jaké podmínky by měly být 

optimálně dodrženy? Je nějaký vztah mezi IC50, Ki a KM? Je v tom smyslu rozdíl mezi 

reverzibilními a ireverzibilními inhibitory? 

Předloženou diplomovou práci považuji po experimentální a metodické stránce za zdařilou. Škoda, že 

se při jejím sepisování nepodařilo uhlídat nemalé množství spíše formálních nedostatků. Práci tak 

mohu plně doporučit k obhajobě jako podklad pro získání magisterského titulu, bohužel však nemohu 

navrhnout hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 26. 5. 2017     RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. 

        Katedra parazitologie PřF UK 


