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Oponentský posudek na dizerta ní práci RNDr. Marcely Šilerové
„Antimicrobial Factors in Earthworms“
edložená práce má strukturu preferovanou v sou asné dob - jde o soubor šesti
publikací dopln ných obecným úvodem (p ehledem problematiky) a komentá em
(zd razn ním hlavních výsledk , diskuzí, záv rem). Úvod do problematiky je sepsán
tiv a p ehledn , a usnad uje pochopení významu p ipojených publikací. Pokud
mohu posoudit, je použita srozumitelná, stru ná a p itom elegantní angli tina.
Autorka navazuje na mezinárodn vysoce uznávaný výzkum Dr. Martina Bileje a jeho
týmu, a i proto p ipouští, že pracovala p edevším s již objevenými látkami/faktory,
jejichž bližší charakterizace (mechanismy ú inku, exprese) je však nezbytná pro
pochopení reakcí v rámci vnit ního obranného systému bezobratlých. Nejen
z pohledu imunologa, ale také z pohledu parazitologa jde o nesmírn zajímavá
témata, nebo ada lidských infek ních onemocn ní (v etn parazitárních) se p enáší
bezobratlými vektory. Žížaly jsou bezesporu (vedle dalších bezobratlých – nap . plž ,
klíš at i dvouk ídlého hmyzu) vhodnými modely studia vnit ního obranného systému.
Dle mého názoru není nutné detailn analyzovat výsledky uvedené v publikacích –
jde o publikace v impaktovaných zahrani ních asopisech (IF v rozmezí asi 1,7 –
4,0), a proto vše již bylo jednou hodnoceno p ísnými oponenty v rámci recenzního
ízení. Položím proto rad ji n kolik otázek, které mají blízko i k parazitologii:
P i p edstavení antimikrobiálních peptid bezobratlých (str. 10-11) byli zmín ni
edevším lenovci a voln žijící kroužkovci. Nicmén i u parazit (nap . pijavek i
endoparazitických hlístic) byly nalezeny takové peptidy. Existují v bec n jaké
zásadní odlišnosti (pokud to lze v tuto chvíli porovnat) ve spektru i ú inku
antimikrobiálních peptid u voln žijících a parazitických bezobratlých?
V pokusech pro první p iloženou publikaci (viz i úvod na str. 24-25) bylo zjišt no,
že produkce (exprese) lyseninu i celková hemolytická aktivita coelomové tekutiny
jsou odlišné u r zných jedinc Eisenia fetida andrei. Nenašel jsem však žádné
úvahy o p inách t chto odlišností. Jedná se o vnitrodruhovou variabilitu,
odlišnou p edchozí stimulaci (faktory vn jšího prost edí, bakteriálními nebo jinými
infekcemi) i ješt n co dalšího?
N které látky identifikované v bezobratlých (a produkované již t eba jako
rekombinantní proteiny) mohou nacházet uplatn ní v medicín – jmenovat je
možno hirudin z pijavek, další antikoagula ní faktor z m chovc (hlístic), atd. U
žížal je nesporn velmi zajímavá funk ní analogie CCF a TNF, a z hlediska
parazitologie trypanolytická aktivita coelomové tekutiny, resp. CCF (možná by
CCF m l negativní vliv i na další eukaryotické patogeny exprimující N,N‘-

diacetylchitobiosu). Lze tedy (alespo hypoteticky) již uvažovat o n jakém
budoucím (medicínském?) využití látek identifikovaných v žížalách?
Existují již n jaké práce, které by popisovaly z imunologického hlediska reakce
proti eukaryotickým organism m (patogen m) v žížalách? Lze p ipomenout, že
žížaly jsou nap . mezihostiteli larev n kterých pta ích tasemnic, hostiteli gregarin
rodu Monocystis i transportními hostiteli vají ek a larev škrkavek s
histomonádami.
Po stránce formální nemám k p edložené práci žádné závažné p ipomínky; nalezené
nedostatky jsou zanedbatelné (nap . odkaz na obrázek s dorzálním pórem, který
však není zakreslen i vyzna en - str. 5, i zám na termín autonomie vs. autotomie
- str. 7), a nemohou proto ovlivnit celkov pozitivní dojem z p edložené práce.
Lze konstatovat, že p edložená dizerta ní práce p edstavuje velmi povedené dílo,
dokládající široký rozhled autorky v oblasti imunologie bezobratlých, zejména
kroužkovc . Obdivuhodný je nejen vý et zkoumaných látek/faktor (nap . CCF,
fetidin, lysenin, kalretikulin, složky profenoloxidázové kaskády), ale i spektrum
použitých metod, zahrnujících sledování genové exprese, detekci, izolaci,
charakterizaci i lokalizaci vybraných peptid /protein , p ípravu rekombinantních
protein , p ípadn i fylogenetické analýzy (podobnost aminokyselinových sekvencí
kalretikulin a CCF/CCF-like). Pochopiteln , že realizace takových analýz je
záležitostí celých výzkumných tým (naprosto nezbytná v c v moderní v
), jak
ostatn nazna uje po et spoluautor publikací; autorka dizertace je první autorkou u
dvou ze šesti p edložených publikací.
Jsem p esv
en, že M. Šilerová prokázala dostate ným zp sobem, že je kvalitní
deckou pracovnicí se schopností pracovat v týmu, reflektovat ve své práci
nejnov jší mezinárodní trendy oboru a prezentovat výsledky v renomovaných
deckých médiích. Jednozna
doporu uji obhájení práce a ud lení titulu PhD.
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