
 

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Martina Kříže 

Spektroskopické studium klíčových biomolekulárních interakcí pro terapeutické aplikace 

modifikovaných oligonukleotidů 

 

Předložená disertační práce je o rozsahu 94 stran se zabývá aktuálním tématem - studiem 

modifikovaných oligonukleotidů a jejich vzájemných interakcí a interakcí modelového 

oligonukleotidu s  ribonukleázou L a H metodou Ramanovy spektroskopie. Práce je klasicky 

členěna na úvod, formulaci cílů disertační práce, experimentální část,.výsledky s jejich shrnutím 

a závěr. Velkým přínosem pro přehlednost práce je rozdělění výsledků a jejich diskuzi na 2 

tematické části Výsledky práce v tomto dělení byly také publikovány v odborných časopisech 

Vibrational Spectroscopy (2008) (IF 1,747) a v Biochimica et Biophysica Acta –Proteins and 

Proteomics, (2012) (IF 3,773). Práce je sepsána pečlivě s několika nepřesnostmi a je velice čtivá. 

Aktuálnost zvoleného tématu: Strukturální studie biomolekul, proteinů či nukleových kyselin, 

jsou velice aktuální. V kombinaci s cíleně navrženými modifikacemi, v tomto případě 

modifikacemi nukleových kyselin a oligonukleotidů přinášeji informace zásadního významu pro 

případné terapeutické využití. Zejména použití Ramanovy spektroskopie k podobným studiím je 

stále ne zcela standartní a zavedenou metodou, ačkoliv vibrační spektroskopie, jak Ramanova tak  

infračervená, mohou poskytnout jedinečné informace týkající se mezimolekulárních interakcí a 

detailů konformačních změn s interakcí spojených. 

Splnění stanovených cílů: Cíle disertace byly jasně formulovány - charakterizace schopnosti 

specifické vazby modifikovaného oligonukleotidu na cílovou komplementární sekvenci RNA 

pro oligonukleotidy typu modifikované DNA molekuly s předpokladem aktivace RNázy H a 

aplikace Ramanovy spektroskopie při sledování interakcí modifikovaných oligonukleotidů s 

vybranými RNázami. Podle mého názoru oba cíle byly splněny beze zbytku. Výsledky obou 

projektů byly publikovány a tedy prošly recenzním řízením v impaktovaných časopisech, což 

svědčí o jejich kvalitě a původnosti. 

Zvolené metody zpracování: Autor prokázal hluboké znalosti Ramanovy spektroskopie. V práci 

jsou podrobně diskutovány jednotlivé spektrální změny s velice důkladně provedených 

přiřazením jednotlivých vibračních pásů. Za velice přínosné považuji použití diferenčních 

spekter pro detailní diskuzi konformačních změn v obou částech předkládané práce. 

Výsledky disertace a nové poznatky: V kombinaci použitých spektrálních technik a s výpočty 

molekulární dynamiky byly navrženy struktury studovaných duplexů. Byla diskutována stabilita 

těchto duplexů ve vztahu k jejich chemickým modifikacím. Bylo ukázáno, že na stabilitu 

komplexu má největší vliv chemická modifikace umožnující řetězci se adtaptovat na konformaci 

DNA podobné konformaci A. Zároveň byly prokázány konformační změny Rnázy L v důsledku 

její interakce s oligonukleotidem. 

Význam disertace pro praxi a další rozvoj vědy: Jak už bylo řečeno výše Ramanova 

spektroskopie není zcela standartně zavedenou metodou pro studium konformačních změn 



biomolekul. Předkládaná práce jednoznačně ukazuje možnosti použití vibrační spektroskopie, 

konkrétně Ramanovy spektroskopie pro tyto účely. Podle mého názoru tato práce ukazuje šíři 

použití Ramanovy spektroskopie v maximální míře a zejména vhodnou aplikací diferenčních 

spekter. Získané výsledky jsou významné pro návrhy dalších modifikací oligonukleotidů. 

Připomínky: Práce je psána pečlivě, s minimem chyb či terminologických nepřesností. Ačkoliv 

jsem velice ocenila tabulky s přiřazením Ramanových pásů nukleových kyselin a proteinů 

(tabulky 1.1 a 1.2) při detailnějším studiu jsem v nich nalezla několik nepřesností a nejasností. 

Nicméně podobné shrnutí je velice přínosné pro uživatele Ramanovy spektroskopie. 

K práci mám následující dotazy:  

1. Ramanova spektra oligonukleotidů byla měřena ve vodném roztoku NaCl (98 mM) a 

Na2SO4 (4 mM), nicméně pro účely měření teplotních závislostí UV absorpčních spekter 

byly pak tyto vzorky lyofilizovány a rozpuštěny v pufru (TRIS(50 mM), EDTA (1 mM), 

NaCl (100 mM)). Mohou mít tyto rozdílné podmínky vliv na konformaci a tedy 

vypočtené termodynamické parametry. 

2. Interpretace strukturálních změn RNázy L v důsledku jeho interakce s oligonukleotidem 

je založena na diferenčních spektrech. Od Ramanova spektra proteinu v interakci s 

oligonukleotidem bylo odečteno pouze spektrum proteinu a ne spektrum ligandu. Lze 

tuto skutečnost nějak okomentovat. 

3. V kapitole 5.1. je zdůvodněno, proč nebyla získána data pomocí Ramanovy 

spektroskopie pro RNázu H. Bylo možné použít jinou metodu pro stanovení eventuálních 

strukturních změn RNázy? 

Přes výše uvedené připomínky předložená disertační práce podle mého názoru jasně prokazuje, 

že disertant si osvojil metody vědecké práce a že je způsobilý k samostatné tvůrčí vědecké 

činnosti. Předložená práce Mgr. Martina Kříže, kterou jsem prostudovala, nepochybně splňuje 

požadavky kladené na disertační práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

V Praze 27,.srpna 2013 

        RNDr. Lucie Bednárová CSc. 


