
Posudek disertační práce Jindřich Fanfrlíka „Interakce heteroboranů s biomolekulami: 

kvantově chemická studie“ 

 

Disertační práce Jindřicha Fanfrlíka se zabývá  nekovalentními  interakcemi 

v biomolekulách, konkrétně inhibicí HIV-1 proteázy  karboranovými inhibitory. HIV-

1 Proteáza je jako terapeutický cíl známa takřka 20 let a na poli racionálního designu 

inhibitorů patří tato molekula mezi rekordmany. Nicméně komplikace které sebou 

přináší vznik rezistentních mutant této molekuly jsou natolik komplexní a teoreticky 

stále ne zcela pochopené, že návrhy dalších látek jako inhibitorů této proteázy jsou i 

v současnosti vysoce aktuální. Jedním z klíčových momentů chápání interakce a 

chování této molekuly je její chování na makroskopické úrovni a zároveň možnost 

popisu a korelace na úrovni atomární. Je jasné, že teoretické metody nejhojněji 

používané – tedy molekulová mechanika a molekulová dynamika přinesly užitečné 

informace o povaze interakcí mezi HIV-1 PR a inhibitory, nicméně se ukazuje že 

jejich omezení tkví částečně v nepřesnosti popisu, kterou vnáší použití empirických 

potenciálů. Z tohoto úhlu pohledu se použití přesných výpočetních metod kvantové 

chemie nabízí jako logický krok vpřed a jak se ukazuje, může tento popis přinést nové 

a nečekané informace o povaze a chování této klíčové molekuly v procesu infekce. 

 Objevení heteroboranů jako inhibitorů HIV proteázy je překvapivým objevem 

jemuž se dostalo zasloužené pozornosti vědecké komunity a je úspěchem skupiny Dr. 

Konvalinky z UOCHB AV ČR. Jak se však ukazuje, popis a vysvětlení této interakce 

není zdaleka triviální a vyžaduje neobyčejně trpělivý a erudovaný přístup z pozic 

výpočetní chemie. Práce disertanta je toho jasným dokladem 

 Na práci oceňuji především dvě věci. Jednak disertant úspěšně zvládnul 

pochopení biologické a biochemické části popisovaného jevu, a co je důležitější, 

prokázal nesmírnou  píli a schopnost komunikovat s krystalografy a biochemiky na 

formulaci problému a jeho vysvětlení. Z přiložené práce navíc vyplývá, že si je 

vědom i fyzikálně-chemických souvislostí v širším kontextu nekovalentních interakcí 

a jejich adekvátního popisu. Práce se skládá ze dvou částí – v první oceňuji přehledný 

úvod do tématiky, formulaci cílů a popis použité metodiky a neméně si cením 

výsledkové části a závěru. Druhá část se skládá ze 4 přiložených prací na téma HIV-1 

PR a její interakce s heteroborany, jedna z těchto prací je rukopis zaslaný do redakce  

J.Phys.Chem. B a poslední práce je popis fenoménu hydratační energie teoretickými 

metodami jež má na téma práce návaznost.Práce je psána srozumitelnou angličtinou, 

bez většího množství překlepů, jen výjimečně se najdou formulace které nejsou zcela 

srozumitelné. Grafickou stránku práce považuji za velmi zdařilou a obrázky, tabulky a 

grafy přispívají k její srozumitelnosti. 

 K práci mám jen několik drobných připomínek. Veškeré výpočty se odvíjejí 

od znalosti struktury proteázy v komplexu s heteroboranem. Přesné určení této 

struktury může významně ovlivnit výsledky. Z tohoto důvodu trochu postrádám 

diskusi na téma přesnosti určení geometrie krystalografickými metodami a souvislost 

s vypočtenými hodnotami popřípadě optimmalizace geometrie.  Hydratace vazebné 

dutiny je druhým z faktorů který v procesu interakce s inhibitory hraje významnou 

úlohu a je škoda, že porovnání pozic krystalograficky určených vod v různých 

komplexech nebyl zpracován obšírněji. 

 Otázky se spíše než metodiky týkají praktického aspektu předkládaných 

výsledků a jejich spolehlivosti a některých skutečností ne zcela jasně vysvětlených na 

úrovni struktury. 

1) Zcela atypický je komplex 2 molekul HIV-1 PR s COSAN molekulami, 

kdy vazebné místo tvoří  tetramer proteinu a podle obrázku vytváří jakési 



supervazebné místo takřka dvojnásobného objemu. Do jaké míry je tvorba 

tohoto komplexu závislá na krystalizačních podmínkách a do jaké míry je 

její vznik považovat za relevantní vzhledem k chování v roztoku? 

2) Kvantově chemické výpočty (kapitola 3.3) se vztahují na optimalizaci 

komplexu HIV-1 PR s heteroborany, nebo jde i o metodiku použitou pro 

výpočet hydratace bází nikleových kyselin? Do jaké míry lze očekávat že 

parametrizace DFT-D na souboru S22 bude fungovat i pro komplexy 

naprosto rozdílného typu jakými karborany skutečně jsou? 

3) V aktivním místě HIV-1 PR byl, jak vyplývá z první práce na toto téma 

publikované v PNAS, objeven kromě heteroboranů i tetrapeptid AGAA. 

Existuje nějaké rozumné vysvětlení co je to za peptid a jak se do 

vazebného místa dostal? Z hlediska mechanismu interakce jde totiž o 

nezanedbatelný kofaktor který může ovlivňovat i vazbu heteroboranů 

k proteáze. Existuje ve vazebném módu heteroboranů k tomuto peptidu 

nějaký zásadně jiný mód který lze přičíst naprosto odlišnému charakteru 

jeho aminokyselin ve srovnání s aminokyselinami, které byly studovány 

izolovaně, nebo jde především o vazbu hlavního řetězce peptidu 

analogicky vazbě karboxylové a amidické skupiny izolované 

aminokyseliny? Tyto aminokyseliny jsou totiž studovány v neutrálním 

stavu což z hlediska srovnání se stavem ve vodě může mít na charakter ale 

hlavně sílu interakce zcela zásadní význam. 

4) Jak vyplývá z nedávno publikovaných studií týkajících se vazby 

sodíkových a draslíkových kationtů k proteinům, jsou to především kyselé 

postranní řetězce kam se tento iont váže. Navíc je jeho poloha v čase 

poměrně nestálá. Takže je velmi těžké si představit s výjimkou 

specifických vazebných míst jeho stálé místo. Otázka zní, zdali byly 

prozkoumány všechny potenciální vazebné módy sodíku ke kyselým 

zbytkům proteázy s ohledem na koncentraci iontů  v krystalografickém 

experimentu, pořípadě prozkoumány všechny pozice kde ze struktury 

vyplývá že jde o molekulu vody. 

 

S potěšením konstatuji, že práci mohu doporučit bez pochybností k dalšímu řízení. 
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