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Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Jiřího Schimera nazvanou: „Protease Inhibitors as 

a Research Tool: Design, Synthesis and Evaluation of HIV PR and GCPII Inhibitors“ 

 

Hlavním tématem doktorské disertační práce Mgr. Jiřího Schimera je vývoj inhibitorů HIV 

proteasy (HIV PR) a glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII) jakožto nástrojů pro studium a 

případnou terapii onemocnění AIDS a karcinomu prostaty. Vývoj inhibitorů HIV PR a GCPII 

patří k dlouhodobým a velmi úspěšným výzkumným tématům laboratoře školitele této práce a 

vzhledem k závažnosti onemocnění AIDS a karcinomu prostaty se jedná o témata bezesporu 

velmi důležitá a aktuální. 

 

 Disertační práce Mgr. J. Schimera je psána tzv. zkrácenou formou a obsahuje úvod do 

studované problematiky, cíle práce, výsledky ve formě tří publikovaných článků, diskusi 

s celkovým zhodnocením a seznam citované literatury. Každý článek je uveden stručným 

souhrnem a přesným vymezením podílu doktoranda na dané práci.  

 

První publikace se zabývá vývojem nových inhibitorů HIV PR na bázi benzodiazepinů. 

Krystalografická analýza s jedním z testovaných derivátů dibenzo[b,e][1,4]diazepinu ukázala, 

že vazebné místo HIV PR váže dvě molekuly tohoto inhibitoru. Na základě tohoto pozorování 

byly navrženy další deriváty obsahující dvě takové molekuly spojené krátkou spojkou. Tyto 

dimerní látky jsou mnohem účinnějšími inhibitory v porovnání s monomerním inhibitorem. 

Tato práce demonstrovala, že deriváty benzodiazepinů představují nadějnou skupinu 

inhibitorů HIV PR. 

Druhá práce se věnuje přípravě účinného fotolabilního inhibitoru HIV PR. Autorům se 

podařilo vyvinout látku na bázi již známého inhibitoru Ritonaviru, který se po ozáření světlem 

štěpí a vzniklé produkty vykazují o čtyři řády slabší schopnost inhibovat HIV PR. Interakce 

intaktního inhibitoru s HIV PR byla charakterizována pomocí rentgenostrukturní analýzy. 

Možnost cíleného „vypnutí“ inhibice HIV PR umožnila detailní studium regulace a kinetiky 

proteolýzy Gag proteinu a představuje tak velmi cenný nástroj pro studium zrání částic HIV 

viru. Význam této práce také spočívá v tom, že zvolená strategie je plně využitelná pro 

studium celé řady jiných biologických procesů.             

Třetí práce je zaměřena na vývoj inhibitorů GCPII na bázi močoviny jako nástrojů pro 

specifické cílení buněk exprimujících tento protein. Konkrétně byla provedena SAR 

(structure-activity relationship) studie spojky mezi vlastním inhibitorem a biotinovou kotvou 

umožňující snadné připojení např. k nanočásticím. Interakce inhibitorů s GCPII byla 

studována pomocí SPR a proteinové krystalografie. Autorům se podařilo pomocí 

připraveného inhibitoru modifikovat biotin-vázající nanočástice Qdot 605 a ukázat, že tato 

látka je schopna fungovat jako specifická kotva pro GCPII.    
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Předložená disertační práce ukazuje, že Mgr. J. Schimer získal zkušenosti v celé šíři 

medicinální chemie a zvládl metody syntetické organické chemie, biochemie a strukturní 

biologie. Disertační práce je založena na třech článcích publikovaných v kvalitních 

impaktovaných časopisech vč. špičkového Nature Commun., přičemž na dvou je Mgr. J. 

Schimer prvním autorem, na třetí publikaci má sdílené první autorství. Práce je psána 

anglicky a z formálního hlediska je dle mého názoru vše v pořádku. Přítomnost gramatických 

chyb a formulačních nepřesností je minimální.   

 

 K problematice diskutované v doktorské disertační práci mám následující dotazy, které 

jsou spíše náměty pro diskusi: 

 

1. První část vaší práce ukázala, že deriváty benzodiazepinů představují nadějnou skupinu 

inhibitorů HIV PR. Tyto látky jsou však i účinná psychofarmaka. Nemohlo by toto být 

případným problémem pro další vývoj inhibitorů HIV PR na bázi benzodiazepinů, zejména 

vzhledem k faktu, že terapie proti HIV je dlouhodobá. 

 

2. Sledování kinetiky štěpení Gag proteinu ukázalo, že proteolýza HIV trvá 20-30 min. Jak 

dlouho pak trvá vytvoření vlastní kapsidy? Dochází k tvorbě kapsidy už v průběhu proteolýzy 

Gag (tedy s ještě ne úplně štěpeným Gag polyproteinem)? 

   

3. Existují inhibitory specifické jen pro GCPII? Je vůbec možné takové látky připravit 

vzhledem k existenci blízkých homologů jako jsou GCPIII či NAALADasa L? Nebude 

případná nespecifičnost interakce problémem při zobrazování či cílené terapii? 

 

Závěrem konstatuji: 

Předložená doktorská disertační práce Mgr. Jiřího Schimera představuje cenný přínos 

k racionálnímu vývoji inhibitorů HIV PR a GCPPII. Práce je psána srozumitelně, pečlivě, 

výsledky byly publikovány v kvalitních mezinárodních časopisech s IF. Autor ve své 

disertační práci dokázal, že je vyspělým vědeckým pracovníkem, schopným samostatné 

výzkumné práce. 

Jelikož předložená práce Mgr. J. Schimera vyhovuje všem požadavkům kladeným na 

doktorskou disertační práci, plně ji doporučuji k přijetí. 
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