
oPoNENTsKÝ PosUDEK NA DtPLoMoVoU PRÁcl ADÉLY lílrovÉ
..TRÁVIcí pnoreAsY PARAZITA KREVrulČxy SchlsÍos oma mansoni,,

AdéIa Jílková zpracovala v teoretickém úvodu podrobně výskyt, Životní cyklus,
k|inické příznaky, patogenezi, prevenci, léčbu a trávicí proteasy parazita krevničky
(Schistosoma)' Komp|exně jsou zpracovány cysteinové proteasy se zaměřením na
rodinu papainu včetně inhibitorů, kathepsin B i kathepsin C. Literární úvod je bohatě
doloŽen 117 citacemi 16 obrázky a tabulkou a dává ucelený pohled na současný stav
dané probIematiky.
Diplomová práce se zabývá kathepsinovými proteasami, které fungují jako trávicí
enzymy u krevničky. Proteasy vyuŽívá k degradaci hemoglobinu jako potravního
zdroje. Práce je zaměřena na dvě významné schistosomální proteasy, kathepsin C a
kathepsin B.
Cíl práce byljasně stanoven:
Mikroisolace aktivního kathepsinu C z červů S' mansoni (SmKatC).
Připravit strukturní domény moleku|y kathepsinu C rekombinantní expresí
v kvasinkach Pichia pastoris.
Přípravit specifické protilátky proti rekombinantnímu kathepsinu C exprimovanému
v bakteriích Escherichia coli.
Stanovit vztah struktury a funkce propeptidu kathepsinu B a zymogenu kathepsinu B.
|dentifikovat část molekuly odpovědnou za inhibici ve struktuře propeptidu. Navrhnout
a syntetizovat nový inhibitor kathepsinu B.
V závěru práce, ze souhrnu výsledků, jasně vyplývá, že cí|e, které si autorka vytkla
by|y splněny.
V diplomové práci zv|ád|a iso|aci gelovou a afinitní chromatografií a různé
biochemické, molekulárně biologické a analytické metody jako SDS-elektroforesu,
zymografii a Western blot pro iso|aci a charakterizaci proteinů, rekombinantní přípravu
kathepsinu G, purifikaci proteinu po expresi v E. colipro přípravu polyklonální
protilátky, fluorescenční značení cysteinových proteas, měření enzymových a
inhibičních aktivit, syntezu peptidových inhlbitorů a další'
Ziska|a velké mnoŽství výs|edků:
Byl isolovan a charakterizovan přirozený aktivní SmKatC, Byl připraven SmKatC
rekombinantní expresí v kvasinkách Pichia pastoris, Klonována by|a jednak celá
mo|ekula zymogenu SmKatC a jednak jeho jednotlivé strukturní domény.
Rekombinantní doména SmKatC exprimovaná v bakteriích E. coli byla použita jako
imunogen pro přípravu polyklonální protiIátky
U kathepsinu B ze S' mansoni (SmKatB1) byl analysován vztah struktury a funkce
v propeptidu, a bylo prokázáno, že propeptid funguje jako přirozený inhibitor tím, že
blokuje aktivní místo SmKatB1' Ze sekvence propeptidu byly odvozeny, syntetizovány
a testovány peptidy s inhibičními vlastnostmi a byl navržen nej|epší inhibitor pro
SmKatBl.
Výs|edky jsou prezentovány přehledně v 24 abrázcích a,|2ti tabulkách.
Za vtipnou povaŽuji strategii výběru tří fragmentů SmKaÍC jako insertů (Sm1, Sm2,
Sm1+2) pro přípravu klonů'pro expresi v P. pastoris, která umožňuje, aby po expresi
proteinu bylo moŽno s|edovat vliv aktivačního peptidu a doplňkové domény na aktivitu
enzymu.
Dů|eŽité je zjištění, že sekvence získané sekvenací SmKatC se od původně
publikované sekvence (Gene Bank: 232531) liší. Rozdílje způsoben jednou delecí a
čtyřmi insercemi v SmKatC. Uvedené změny se projevují na proteinové úrovni
výraznou zménou aminokyselinové sekvence ve dvou krátkých sekvenčnich b|ocich.



Po korekci struktury SmKatC by|a zjištěna vyšši homologie s lidským kathepsinem C,
nebot'v druhém sekvenčním bloku obsahuje cystein, který v |idském kathepsinu C
vytváří d isu lfid ický m ůstek'
V diskusijsou dosažené výsledky celkově shrnuty a je zde naznačeno moŽné
pokračová ní této záv ažné prob|emati ky.
Diplomová práce je kvalitní, přehledná a logicky seřazená.
K práci mám minimálně dotazů a připomínek:

1. Str. 37 Připrava polyklonální protilátky: postrádám uvedené mnoŽství
IyofiIizovaného materiá|u pouŽitého k přípravě protilátky.
2. Budete pokračovat ve studiu imunolokalizace SmKatC v těle parasita S'
mansoni?
3. Za ve|mi závažný a potřebný povaŽuji vývoj specifických inhibitorů selektivních
pro SmKatB1 pro terapeutické vyuŽití jako antiparasitik pro léčbu bi|harziózy.
Budete se podílet také na tomto projektu?

Výs|edky, které získala A. Jílková, peč|ivě zpracovaIa a napsa|a velmi kvalitní
diplomovou práci. Hodnotím jijako výbornou'
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