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Téma disertační práce je zaměřené na studium fyzikálně-chemických vlastností nových 

typů modifikovaných oligonukleotidů z hlediska jejich potenciálního použití jako nových 

terapeutických prostředků. Tyto látky jsou navrhované a připravované v Ústavu organické 

chemie a biochemie AV ČR ve skupině Ing. Ivana Rosenberga, CSc. Z tohoto zdroje také 

pocházely všechny modifikované oligonukleotidy studované v rámci předkládané disertační 

práce. S ohledem na terapeutickou aplikovatelnost bylo studium zaměřené především na 

schopnost modifikovaných oligonukleotidů specificky tvořit duplexy s molekulami RNA 

s komplementární bázovou sekvencí a na jejich strukturní kompatibilitu, která se projevuje 

v geometrii hybridních duplexů s RNA i ve schopnosti být substrátem klíčových enzymů, 

především RNáz typu H a L. 

Hlavním nástrojem studia byla Ramanova spektroskopie, která je schopná podávat 

informace o změnách struktury v přirozeném vodném prostředí, která byla doplněna podle 

potřeby měřením UV absorpce. Největší část práce představuje studium tvorby duplexů 

s úplně a částečně komplementární sekvencí RNA, kdy byl prozkoumán efekt úplného 

souboru modifikací kombinujících vložení methylenové skupiny mezi atomy fosforu a kyslíku 

v cukr-fosfátové páteři oligonukleotidu a změnu deoxyribózy za xylózu. Podařilo se ukázat, že 

některé modifikace nejen zvyšují stabilitu plně komplementárního hybridního duplexu, ale i 

snižují stabilitu duplexu obsahujícího G:T nekomplementární bázový pár, což znamená, že 

zvyšují specificitu vazby. Na druhé straně se ukázalo, že zvyšování stability 

komplementárního duplexu podporují především ty modifikace, které vedou k většímu 

přizpůsobení modifikovaného DNA vlákna konformaci typu A, která je vlastní duplexu RNA. 

Ačkoli disertant věnoval velké úsilí experimentům s RNázou H, nepodařilo se bohužel 

snížit obsah glycerolu ve vzorku do té míry, aby bylo možné provádět měření pomocí 

Ramanovy spektroskopie. Později byla pozornost zaměřená na studium RNázy L, kde byla 

studována její aktivace pomocí přirozeného a několika modifikovaných oligonukleotidů. 

Přestože se jedná o poměrně velký protein, podařilo se díky technice DCDR získat 

přesvědčivé údaje o strukturních změnách provázejících tuto aktivaci. 

Disertant pracoval na svěřených úkolech odpovědně a pečlivě. Bohužel problémy 

s experimenty týkajícími se RNázy H byly důvodem k tomu, že se během prezenčního 



doktorského studia nepodařilo získat dostatek výsledků pro disertační práci. V období dalšího 

kombinovaného studia, kdy byl disertant zaměstnán na jiném pracovišti, realizoval úspěšná 

studia týkající se RNázy L. Výsledky disertační práce byly publikovány ve dvou 

prvoautorských publikacích v mezinárodních impaktovaných časopisech a na několika 

mezinárodních konferencích. Detailní analýza diferenčních spekter hybridních duplexů mezi 

modifikovanými řetězci DNA a úseky RNA s úplně nebo částečně komplementární bázovou 

sekvencí, která byla vypracovaná v rámci sepisování disertační práce, bude tvořit 

experimentální základ pro další publikaci (po doplnění o výsledky molekulárně-dynamických 

simulací). 

 

Domnívám se, že Mgr. Martin Kříž jednoznačně prokázal schopnost samostatné vědecké 
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udělení titulu Ph.D. 
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