Oponentský posudek diplomové práce Bc. Martina Popra
„Syntéza monosubstituovaných derivátů β-cyklodextrinu pro medicinální
aplikace“
Předložená diplomová práce Bc. Martina Popra je zaměřena do oblasti syntézy
derivátů β-cyklodextrinu, potenciálně využitelných pro přípravu kontrastních látek MRI nové
generace. Po selektivní transformaci všech hydroxylových skupin v poloze 6
cyklodextrinového skeletu na azidové funkční skupiny byla úspěšně provedena selektivní
monosubstituce pomocí (E)-cinamylbromidu, a propargylbromidu za tvorby 2I-O- a 3I-Oalkyl derivátů (4a,b a 8a,b), které byly dočištěny po následné acetylaci ve formě derivátů
5a,b a 9a,b. Vybrané deriváty (5a a 5b) byly následně transformovány na 2I-O- a 3I-Oformylmethyl deriváty (6a a 6b) pomocí reduktivní ozonolýzy. Dále byl v rámci práce
připraven 3I-O-karboxymethylový derivát (7a) a též byla nastíněna možnost využití aldehydů
6a a 6b pro přípravu konjugátů (cyklodextrin-multivalentní ligand) pomocí reduktivní
aminace.
Téma diplomové práce považuji za dobře zvolené a aktuální. Na práci nejvíce oceňuji,
že téma je uceleně zpracováno a volně navazuje na tématiku dobře propracovanou na jeho
pracovišti. Po formální stránce je diplomová práce zpracována velmi dobře, text spolu s
řádnou citací odborné literatury je logicky postavený, experimentální část je v souladu s
publikačními požadavky. Je samozřejmé, že některé překlepy a drobné chyby se v práci
vyskytují jako například:
1)
Prohřešky proti českému názvosloví (použití nadbytečného o v názvech sloučenin,
použití slangu, aj.) – př. 6-jodo-β-CD, ethylacetát, tetraborohydrid sodný,
kyanborohydrid sodný, aj.
2)
Prohřešky vůči českému jazyku – výrazy jako “reagent”, “agens” “purifikovat”
nepovažuji za vhodné
3)
Některé zkratky v seznamu zkratek chybí – ACN, Rf
4)
Práce je napsána v českém jazyce a proto bych doporučil české vysvětlení zkratek v
seznamu zkratek – MS je vysvětleno jako mass spectrometry (do závorky doporučuji
uvést český ekvivalent), totéž pro TLC, HPLC, aj.
5)
Konstatování ”...sušen za vakua a zvýšené teploty...” by mělo být přesně definováno,
např. sušení při tlaku 50Pa při teplotě 70°C po dobu 8h., stejně tak v experimentální
části chybí odkaz na literaturu v případě konstatování “...NMR spektrum je ve shodě s
literaturou.”
Tyto drobné chyby zbytečně snižují kvalitu předkládané práce, která je jinak
zpracována velmi dobře.
K diplomové práci mám několik následujících otázek:
1)
2)

3)

V případě oxidace látky 5a pomocí RuCl3/NaIO4 byl výsledný produkt 7a připraven
ve výtěžku pouze 49%. Zajímalo by mě, zda z reakční směsi byla izolována zpět i
výchozí látka 5a, popř. jaké další produkty.
Na str. 28 jste nastínil tvorbu inkluzního komplexu mezi alkylačním činidlem a β-CD
v DMF, což dává vzniknout 2-O- a 3-O-monosubstituovaným produktům v poměru
1:2. Byly provedeny studie (např. NMR), které by toto tvrzení potvrdily? Je známa
analogie z literatury, tj. tvorba inkluzních sloučenin v dipolárně aprotických
rozpouštědlech v případě β-CD?
V poslední části práce jste nastínil možnost provedení reduktivní aminace u derivátů
6a a 6b. Vedlejšími produkty reakce však byly částečně deacetylované produkty,

popřípadě byla připravena látka plně deacetylovaná 11a (v případě použití
jedenáctinásobného nadbytku benzylaminu), kterou se však nepodařilo vyčistit.
Myslíte, že i přesto lze tento přístup využít pro konjugační reakce mezi β-CD a
multivalentním ligandem? Nebylo by vhodnější použít jako výchozí sloučeniny
deacetylované deriváty?
Závěrem bych rád konstatoval, že předložená diplomová práce má velmi dobrou
úroveň odbornou i formální, a že přináší originální poznatky. Diplomová práce Bc. Martina
Popra splňuje podmínky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Hodnocení: výborně
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