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Dip|omová práce K|áry Šaškové se zabývá studiem mo|eku|árního

mechanismu resistence H|V proteasy vůči inhibitoru Lopinavir. K|ára Šašková
nejdříve ze vzorkŮ získaných od H|V positivního pacienta amp|ifikovala cDNA H|V-1
proteasy, které nás|edně zak|onova|a do expresního vektoru' Konstrukt s nejvyšším
mutačním skórem pro resistenci na Lopinavir (iŽ obsahující 9 různých mutací) dá|e

mutova|a s cílem získat komp|etní sadu mutací asociovaných s resistencí na

Lopinavir. Pomocí cílené metagenese připravila 7 da|ších variant genu HlV-1
proteasy s více či méně komp|etní sadou mutací pro resistenci na Lopinavir. K|ára
Šašková nás|edně všechny mutantní verze H|V-1 proteasy exprimova|a v bakteriích
E. colia vypurifikova|a. U všech purifikovaných verzÍ HlV-1 proteasy proved|a detai|ní

ana|ýzu,enzymové kinetiky, změři|a inhibiční konstanty pro 6 různých inhibitorů

včetně Lopinaviru a jednotlivé mutanty porovna|a pod|e jejich cit|ivosti vůči

studovaným inhibitorům' Ana|ýza enzYmatických vlastností ukáza|a, Že enzym

izo|ovaný od pacienta u kterého selhala |éčba Lopinavirem nevykazuje signifikantní

cit|ivost vůči pouŽitým inhibitorům. Proto se K|ára Šašková zaměři|a na studium

zbývajících tří mutací, které dop|ňují sadu mutací asociovaných s resistencí na

Lopinavir. Tyto studie ukáza|y, Že efekty jednot|ivých mutací se navzájem kompenzují
a ce|ý mechanismus resistence je značně s|oŽitý' H|avním výsledkem této části

dip|omové práce je identifikace mutace L90M jako kritické pro vznik resistence na

Lopinavir' Ve snaze pochopit mo|ekutární mechanismus resistence K|ára Šašková



vykrystalizovala mutantní verzi HlV-,| proteasy obsahující všechny mutace
asociované s resistencí na Lopinavir (bohuŽe| s výjimkou mutace LgoM)
s navázaným Lopinavirem. Tato krysta|ová struktura se sice pří|iš ne|iší od struktury
divokého typu (\AtI) HlV-1 proteasy a tedy neumoŽňuje objasnit příčínu resistence,
a|e bude pouŽita jako výchozí bod pro mo|ekulárně dynamické simu|ace v da|ší fázi
výzkumu.

Předkládaná dip|omová práce ukazuje, Že autorka získa|a řadu originá|ních
poznatků a ve|mi dobře zv|ád|a rozličné metody moleku|ární biologie (klonování a
cí|ené mstagenese), proteinové biochemie (exprese, purifikace a refolding
rekombinantních proteinů), enzymo|ogie a krystalografie. K formá|ní podobě práce

nemám Žádné připomínky, práce je napsána ve|mi přeh|edně, peč|ivě, s minimálním
výskytem překlepů a výsledky jsou názorně prezentovány. Dále musím velmi
pochvá|it kva|itu ang|ičtiny, kterou je práce napsána. Diskuse získaných rnýsledků a

citace pouŽité |iteratury je také zce|a adekvátní.

K předkládané diplomové práci mám jen něko|ik drobných připomínek a otázek:

1 , Kde a od koho jste získa|a vzorky pacienta CZ13? Vzh|edem k prodlevě 44
měsíců mezi odběrem vzorků K,t a K2 předpokládám, Že jste zmíněné vzorky
nezíska|a přímo vy, a|e by|y získány jiným způsobem, kteý není v práci
uveden.

2, Proč by| k expresi PR pouŽit kmen E.cotiBL21(DE3)R|L?
3, Kinetická ana|ýza ukázala, Že kata|ytické účinnosti mutovaných verzí proteasy

jŠou v porovnání s WT výrazně niŽší. Mutant obsahující komp|etní sadu
mutací asociovaných s resistencí na Lopinavir vykazova| dokonce 100x niŽší

kata|ytickou účinnost. Lze ťíci, Že HlV viry nesoucí takto mutovaný gen

proteasy jsou i méně virulentní (i přes resistenci na inhibitory)?

4. Proved|a jste porovnání vaší struktury resistentní verze HlV-1 PR s WT H|V-1

PR (z citace č,,22) a konstatova|a, že zde nejsou signifikantní strukturní
změny. obr. 31 na straně 54 zobrazuje superimpozici hlavních řetězců těchto

dvou struktur. Byly pozorovány nějaké změny v konformaci moleku|y



Lopínaviru či v interakcích mezi mo|ekulou inhibitoru a PR ve srovnání se
strukturou komplexu pR WT/Lopinavir?

5' H|V-1 PR je protein tvořící dimery. By|a někdy popsána tvorba heterodimerů
(kdy kaŽdý monomer PR obsahuje různé mutace)? Moh|o by k takové situaci
dojít např. při simu|tánní infekcijedné buňky něko|ika viry s různými mutacemi
v genomu?

Závěrem konstatuji, žeKtára Šašková ve své diplomové prácí demonstrova|a
schopnost samostatné vědecké činnosti a před|oŽená práce více neŽ sp|ňuje
všechny poŽadavky kladené na diplomovou práci a p|ně ji doporučuji přijmout
k obhajobě.
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