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V současné době se do lékařské praxe zavádí nová perspektivní léčiva s cíleným
účinkem na nemocnou tkáň. V současné době existuj e jiŽvíce než20 FDA schválených léčiv
nabazi monoklonálních protilátek a nebo jejich fragmentů a dalších 60 potenciálních léčiv je
ve féai klinických testů. Tato léčiva umožňují znásobení požadovaného účinku v léčené tkáni
a současně velice účinné snížení škodliých účinků léčiv na organizmus.

Tato práce vhodně zapadá do vědecké náplně ÚHao AV Čn a několika
spolupracujících pracovišť v CR' Je to práce dtiežitá též v rámci několika mezinárodních
projektů ajsou zde slibné perspektivy pro vyuŽití získaných výsledků při vývoji \éěiv zcela
nové kvality.

Cílem práce mgr.V.Krále bylo zv|ádnuti rekombinantní přípravy konstruktů
minimální velikosti zachovávajících stále vazebné vlastnosti monoklonálních protilátek.

V práci byly použity tři monoklonální protilátky původem z Úvtc AV ČR GU-20,
MEM97 aM75) a jedna pochazí ze spolupracujícího pracoviště ve Francii (FII.2'32).

Pro kaŽdou uvedenou protilátku bylo připraveno několik rekombinantních
jednořetězcových fragmentů scFv s flexibilním spojovacím článkem -[GGGGS]"_(n:1,..,4) a byly připraveny obě verse scFv, tedy V1-linker-Vg a Vg-1inker-V1. Všechny
připravené konstrukty byly biochemicky charakteizovány a výsledky ana|yzovány.

o Pro TU-20 byly testovány konstrukty V1-(GGGGS)2-Vg, VL-(GGGGS):-VH připravené
v E.coli

o Pro MEM97 byly testovány konstrukty VL-(GGGGS)-VH, VL-(GGGGS)2-VH,
VL-(GGGGS):-VH, VH-(GGGGS)+-V'' připravené v E.coli, dále VH-(GGGGS)+-VI
připravené v Drosophila 32 buňkách a V1-(CLS-SCH1)-VH připravené v hybridomu
MEM97.

o Pro M75 byly testovány konstrukty VL-(GGGGS):-VH, VL-(GGGGS)+-VH'
a Vg-(GGGGS)3-V1, VH-(GGGGS)4-V1- připravené v E.coli.

o Pro F11 byl připraven a testován konstrukt VL-(GGGGS):-VH připravený v E.coli'

Bylo ověřeno, že rekombinantní jednořetězcové variabilní fragmenty scFv s krátkým
spojovacím člrínkem (n:I,2) mají očekávanou převahu dimerní, trimerní a tetramerní formy
s pozměněnými vlastnostmi. Analýzy dimerní ťormy scFv MEM97 ukazují že m;ťlže jit o
bivalentní ,,diabody.. vykazujíci zvýšenou afinitu k antigenu' Konstrukty s dostatečně
dlouhým linkerem (n:3' 4) mají vhodné avzájemně podobné vlastnosti. Takě bylo zjištěno,
Že scFv typu V1-linker-VH a Vg-linker-V1 mají velice podobné vlastnosti. Pouze z důvodů
stability j e dáv ána předno st variantě Vrr-lirrker-Vr.



K perspektivě dalšího výzkumu v této oblasti mám následující ďotazy:

. Byly provedeny pokusy o krystalizaci scFv a jaké byly výsledky ?

o Spojovací články (linkery) typu -[GGGS-]"- mají evidentně řadu dobrých vlastností.
Byly ve světě úspěšně otestovány linkery, které mají vlastnosti v někteých ohledech
lepší ?

o ScFv fragmenty připravené v hmyzích buňkách byly částečně glykosylované poblíž
C-konce a je navrhovétna glykosylace linkeru (str 108). obojí je v místech, která
v nativním systému nejsou. Pokud je glukosylace míněna jako linker pro napojení
léčiva, jaké má výhody proti jiným v současné době uŽívaným systémům?

Práce je zajímavá jak zteoretického hlediska, tak i z hlediska praktického využití.
Jednoznačné závěry formulované v práci pomohou při návrhu nových léčiv nové geneface
se směrovaných účinkem na nemocné buňky. Za dtiežité |ze považovat též to, že r,ysledky
práce byly publikovány v časopisech s velice dobrým renomé a,,impact faktorem.. - Proteins
a Antiviral Therapy.

Předložená disertační práceje vysoce kvalitní a představuje veliký rozsah pečlivé
práce. Splňuje všechny předpoklady kladené zákonem a proto ji jednoznačně doporučuji jako
podklad k udělení titulu PhD.
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