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„Novel Inhibitors of HIV Protease: Design, Synthesis and Activity 

Testing“. 

 
 
Ve své diplomové práci se Jiří Schimer zabývá přípravou nových inhibitorů 

HIV proteasy na bázi 1,4-benzodiazepinových analogů a testováním jejich vazby na 

HIV proteasu. Tento enzym je jedním z hlavních terapeutických cílů při léčbě HIV, a 

proto je vývoj nových účinných inhibitorů, zejména vzhledem k rychlému vzniku 

rezistence, stále velmi žádoucí a atraktivní oblastí výzkumu medicinální chemie. 

Inhibitory na bázi 1,4-benzodiazepinu byly nedávno objeveny v laboratoři školitele 

práce (Doc. J. Konvalinka, ÚOCHB AV ČR, v.v.i.) a představují slibnou skupinu látek. 

Tyto sloučeniny však vykazují malou rozpustnost ve vodě a obsahují velký počet 

stereogenních center, což obojí komplikuje jejich praktické využití.  

Prvním cílem práce Jiřího Schimera byla exprese a purifikace jak přirozené, 

tak i mutované formy HIV proteasy a enzymová charakterizace připravených 

proteinů. V další etapě své práce syntetizoval 11 nových derivátů 1,4-

benzodiazepinu. Struktura připravených látek byla ověřena pomocí NMR (nebo MS) 

a v jednom případě byla vyřešena i krystalová struktura. Jiří Schimer poté u všech 

připravených látek testoval jejich schopnost inhibovat HIV proteasu. Detailní 

enzymologická analýza byla, vzhledem k rozpustnosti a dalším vlastnostem 

připravených látek, provedena pouze u jednoho inhibitoru (DIA-10a). Tento inhibitor 

byl následně použit pro krystalizaci komplexu s HIV proteasou. Jiřímu Schimerovi se 

podařilo připravit difraktující krystaly a na vyřešení struktury se pracuje.      
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Předkládaná diplomová práce ukazuje, že autor získal řadu originálních 

poznatků a velmi dobře zvládl rozličné metody proteinové biochemie (exprese a 

purifikace rekombinantních proteinů), enzymologie, krystalizace proteinů, ale i 

organické syntézy. Tento multidisciplinární přístup velmi oceňuji. K formální podobě 

anglicky psané práce nemám žádné velké připomínky, práce má standardní členění, 

je napsána přehledně, pečlivě, s minimálním výskytem překlepů a výsledky jsou 

názorně prezentovány. Diskuse získaných výsledků a citace použité literatury je také 

zcela adekvátní. Úroveň angličtiny je velmi dobrá (dle mého názoru) 

 

K předkládané diplomové práci mám jen několik drobných otázek do diskuse: 

  

1. Co vedlo k objevu, že deriváty 1,4-benzodiazepinu by mohly být inhibitory HIV 

proteasy? Bylo to v rámci testování knihoven organických sloučenin či k tomu 

vedla nějaká strukturní úvaha?  

2. Bylo by možné připravit deriváty 1,4-benzodiazepinu, které by obsahovaly více 

hydrofilních (např. hydroxylových) skupin? 

3. Máte nějaký experimentální důkaz, že v krystalu HIV proteasy je přítomen 

inhibitor?   

 

Závěrem konstatuji, že Jiří Schimer ve své diplomové práci splnil všechny vytčené 

cíle a demonstroval schopnost samostatné vědecké činnosti. Předložená diplomová 

práce více než splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci a plně ji 

doporučuji přijmout k obhajobě.     
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