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(lypracoval Dr. Petr Kopáček, Parazitologický ústav AVČR,
ČeskéBudějovice).
Úvodem svého posudku bych chtěl předes |at, že mojehodnocení
bude stručné,protože se mi dostala
do rukou mimořádrrě kvalitní diplomová práce, kterĚ po forrnální
stránce i obsahové stránce není
prakticky co r,ytknout. Práce v rozsahu 7i stran je rozčleněna
do obr,yklýcr' n"p't"l, úh1edně
zpracována a sepsára pěkrrou, srozumitelnou češtinous
minimálrrírn pouzitiln

iaboratorního Žargonu.

Úvď diplomové práce je výborně zpracován a pod'áváucelený přelrled
o dosavadních znalostech
trávicích proteáz flebotomů v kontextu daleko více prozkoumáného
trávení krve u komárů. Dá|e se
zabývá existencí inhibitorů serinoých a cysteinoých proteáz
u leishmanií a přiměřerrě navozuje
studovanou problematiku jejich možnéintárakce sirávicími proteázamive
střevě. úvocl jsern si
přečetl s vekou chutí a hodrrě jsem se z něho dověděl' Zazminkuurčitě
stojí i slova chvály mých
PhD' studentů, kteří měli možnost do práce nahlédnout.
Materíál a metody jsou opět velmi pečlivě a přiměřeně napsány a autorka rni
nedala žádnou šanci
napočítatobvyklé trestné body zanesprávné chemické náivosioví, koncentračníjednotky
apod. Srrad
jedinou nejasností by|y konkrétnípreparáty-komerčních
enzymů - trypsinu u pupuinu, které mnohdy
nej sou 100oÁ-ní a neumožňuj í tak ziskat definovanou koncentraci
p.óitou nuuaz'kou.

otázkaz Jak byla koncentrace enzymů stanovena?

Zkapito|y výsledků je zťejmé,že autorka odvedla obdivuhodně velké
množstvípráce.
V první části výsledků autorka charakterizuje proteázovou aktivitu ve střevě
fiebotoma P. duboscqi.
Za použitívhodně vybrarrýclr fluorescenčniclr substrátů bylo zjištěno' že ve
střev ě P, cluboscqi se
podobně jako u P. papatasi (nedávná práce zlaboratoře
Jesuse Valerizuely) vyskytLrjí
výhraclně

serinové proteázy trypsinovélro a chymotrypsinového typu, přičemž
trypsinová áttiuitu1" výrazně (asi

20x) lyšší.Možná, že^charakterizaci jednotliqých piát"aL by pornohlo
použitíširšíhosoftimentu
specifických inhibitorů namísto jediného a - univerzálníhó pvsp.
Éyla
porovnána kinetika
proteolytickch aktivit ve střeveclr obou zmíněných druhů po nasátí,
ze ktěré r,1,plynulo, že aktivita
trypsinu'i chyrnotrypsinu kulminrrj e cca 2
po nasátí' Byiy proved.no po.ounáni ánivit trypsinu ze
,dn.y
střev flebotomů chovaných při různéteplotě
snepříliš prě.ue.aei*"1rmi rizdí|y a vliv preinkubace při
různých teplotách na aktivitu trypsinu.
otázka: Jak bylo zajištěno, aby rozdí|ná teplota preinkubace neovlivňovala
výslednou teplotu
v jamce v okamžiku měření?
Dále se Anna Svárovská pokusila o purifikaci serinov5Ích proteázze
střevrrích lromogenátů pomocí
gelové filtrace. Dosáh|a částečrréhoobohacení směsi těchtb
proteáz,jejiclrž velikost Jca 30 kDa
odpovídala hodnotárn publikovaným pro P,.p'apatasi. By|o by uziteeně
okalibrwat použitou kolonu
pylo rnožnéporovnat hodnoty motět<ůloqich hmot ž sos-pacE-želatinového
gelu
'uby
'1k'
s hodnotami
nativních enzymů získarrými ge|ovou filtrací.

V dalšíčásti práce autorka připravila rekombinantní inhibitor serinové proteázy ISP2 a inhibitor
cysteinové proteázy ICP z Leishmania major (expresní konstruký pocháze|y z
|aboratoře Dr.
Coornbse) a zjišt'ovala jejich inhibičníschoprrostivůči střevní proteázovéaktivitě
flebotomťt P
paya|asi a Lutzomyia longipalpis. Podle očekávání,střevní aktlvita byla
účinněinlribovárra ISP a
nebyla irrhibována ICP. o-bjern výsledků byl v^íce než dostatečný, proto
si autorka mohla odpustit
zdvojenou prezentaci grafickou a tabulkovou formou (Graf, +_i
,ti,g vs. Tab 4_Z i;;iy 4_ 10,1 1 vs.
Tab.4-3).
^
Nejzajímavější část experimentální práce byla provedena s umělou infikací
flebotomů kmeny L' nlajor
s knock-outovanou expresí inhbitorů serinových proteáz. Tyto
experimenty byly provedeny
s úctihodně velkýrn počtem flebotomů, takže statistické q'ňodnoóení jejicil
,yžná^,J"namístě a
rozhodně přispívá k důvěryhodnosti dat. Pokud by se z experimentů
vyloučil klon A, kteý oproti
totožnému knock-out klonu C (deficientní na ISP 2 a 3) nevyka zova|
žádn5, efekt' býl vliv přítornnosti

či nepřítomnosti inlribitorů na stupeň infekce evidentní. K eventuelní publikaci
těchto výsledků však
zřejmě bude nutné ověřit, do jaké míry mutované kmeny mají potlaěenou
expresi jednotliqých
inhibitorů a do jaké míry se podařila jejich re-exprese.

Kapitola diskuse má opět lysokou úroveti av'podstatě se zabývávšemi otázkami'
které mě napaclly
během čtenítéto práce. Velmi zajímavou otázkou je např. absence signálních p"piia1i
irihibitorů
serinoqých ptoteáz a fakt, že patrně nejsou sekretovány ven z leishmánií. Autórka
v diskusi uvádí
domněnku, že pÍeživšíprvoci mohou bý chráněny |yzáý z mrtvých buněk. otázka:
Bylo by možné
tuto hypotézu experimentálně potvrdit pokusy in vitro,kdy by se porovnávala
schopnost
intaktních mutovaných ktonů leishmanií a jejich |yzátů iniribovat proteázovou aktivitu
ze střeva
flebotomů?
Jak jsern

již předesla|, je diplomová práce Anny Svárovské po všech stránkách vynikající a
lituji pouze

toho, že jsem se předem vzda| nároku na recenzní ýtisk.
Tato práce bezpochyby splňuje kritéria kladená Přírodovědeckou fakultou
oponentské komisi doporučuji přijetí této diplomové práce k obhajobě.

UK v Praze apříslušrré

Vzhledem k tomu, že se obhajoby nernohu osobně zúčastnit,ve|mi se přim|orrvám, aby tato práce by|a

klasi

fi

kována j ako výborná.

V Českýclr Budějovicích,

12. květn

a2006
Petr Kop#ek v.r.

