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Disertační práce je zaměřená na rozvoj a aplikace metodiky sledování kinetik tvorby
komplexů mezi nukleovými kyselinami a jejich syntetickými analogy pomocí biosenzorů
založených na rezonanci povrchového plasmonu (SPR). Práce vznikla ve spolupráci mezi
Oddělením fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu UK a Oddělením optických biosenzorů
Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. , kde byla realizovaná experimentální část práce
pod vedením prof. Ing. Jiřího Homoly, DSc.
Metoda SPR biosenzoru umožňuje sledovat v reálném čase tvorbu a rozpad komplexů
terčových molekul imobilizovaných na povrchu senzoru s molekulami z roztoku bez nutnosti
specifického značení a při nízké spotřebě vzorku. Z tohoto hlediska je ideální pro testování
rozsáhlejších souborů krátkých řetězců nukleových kyselin a jejich analog. Získání
věrohodných výsledků však vyžaduje optimalizaci metodiky měření i zmapování vlivů
parametrů vodného prostředí na výsledky experimentu. V rámci předkládané práce bylo
dosaženo významného pokroku v metodice SPR měření nukleových kyselin, a to především
návrhem a realizací bezdisperzního mikrofluidního systému, který vedl k odstranění artefaktů
měřených kinetik. Dalším metodicky významným výsledkem bylo zmapování vlivu
koncentrací sodných a hořečnatých iontů na efektivitu imobilizace biotinovaných
oligonukleotidů pomocí vazby streptavidin – biotin a na stabilitu tvorby duplexů s plně i
částečně komplementárními sekvencemi.
Optimalizovaná metodika SPR měření byla použita pro komplexní mapování vlivu
několika typů modifikací cukr-fosfátové spojky v sekvenci aptameru R06 v jednotlivých
polohách na tvorbu „kissing“ komplexu s vrcholovou vlásenkou TAR genomu viru HIV-1.
Tato rozsáhlá sada unikátních analog RNA byla připravená ve skupině Ing. Ivana Rosenberga,
CSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Výsledky studie jsou nejen
cenným ukazatelem pro další návrhy modifikací aptameru R06 pro jeho stabilizaci potřebnou
pro terapeutické využití, ale přinesly i zajímavé údaje o strukturní specificitě „kissing“
komplexů.

Při řešení úkolů disertační práce, jejíž výsledky jsou součástí devíti původních článků
v impaktovaných časopisech (z toho 6 prvoautorských), prokázal jasně Mgr. Tomáš Špringer
schopnost samostatné vědecké práce. Jeho disertační práci proto doporučuji k obhajobě a po
úspěšné obhajobě udělení titulu Ph.D.
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