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Předložená diplomová práce Bc. Martina Hadzimy si klade za cíl přípravu 

modifikovaných ligandů opioidních receptorů (MOR, DOR, KOR). Syntéza výše zmiňovaných 

ligandů byla navržena z komerčně dostupného antagonisty opioidních receptorů, naltrexonu. 

V rámci práce byla úspěšně připravena série fluorescenčně značených konjugátů na bázi 

naltrexolu, naltrexaminu, naltridolu a nalfurafinu. V případě konjugátů odvozených od 

naltrexolu a naltrexaminu byl studován jednak vliv diastereomerních ligandů na afinitu vůči 

MOR a na základě získaných dat byli vybráni dva kandidáti na přípravu iBodies, jejichž 

biochemické testování potvrdilo očekávanou afinitu vůči MOR, ač se ji zatím nepodařilo 

kvantifikovat (pomocí DIANA). S ohledem na název práce, příprava ligandů  cílených na DOR 

a KOR byla vypracována nad její rámec, za použití podobného konceptu jejich výstavby. 

Autor syntézou nových ligandů prohlubuje možnosti studia (značení) opioidních 

receptorů, což je tématika blízká pracovišti školitele (Dr. Machary). Cíle práce, jak jsou 

prezentovány, byly splněny. S ohledem na název práce, její autor zašel ještě dále, tj. zaměřil 

se též na ligandy cílené na DOR a KOR. Objem odvedené práce je nadstandardní pro tento 

typ prací, a s přihlédnutím k dané problematice, úctyhodný. Po formální stránce je 

diplomová práce zpracována výborně s přimeřeným grafickým doprovodem. Text obsahuje 

řádnou citaci odborné literatury s rozsahem a členěním odpovídající charakteru diplomové 

práce. 

Úvodní část (Úvod a Teoretická část) zdařile uvádí do problmatiky opiátů, opioidních 

receptorů, jejich ligandů a též nástrojů, kterých se výužívá k jejich studiu. Cíle diplomové 

práce jsou jasně formulovány ve stejnojmenné kapitole, kapitola Výsledky a diskuze 

dostatečně popisuje a komentuje provedené experimenty. Experimentální část práce je 

zpracována velmi dobře, v souladu s publikační praxí. Kapitola Použitá literatura obsahuje 58 

odkazů s adekvátním zpracováním vyjma jedné vyjímky (ref.1 - autorova vlastní práce). 

Shrnuto, práce je zpracována zdařile pouze s malým počtem nesrovnalostí. Některé z nich 

uvádím níže (bez pořadí důležitosti): 

Strana 12, Schéma 2.1. Struktura morfinu mne přívádí k myšlence, zda autor záměrně na 

terciálním uhlíkové („all-carbon“) centru neuvedl konfiguraci a chtěl 

nahrát otázce, zda oba příslušné diastereomery mohou existovat. 

Strana 12 V česky psané práci bych nejprve uvedl koncept zprávy 

adresy a následně anglický ekvivalent a zkratku. 

Strana 13, Schéma 2.2. Vyznačení stereochemie v peptidové části není opět uvedeno. 

Důvod? 

Strana 13  Zatímco zkratka KOR je v textu vysvětlena (strana 11), DOR 

vysvětlen není. Myslím, že jednotnost v celém textu není na škodu. 

Strana 14, Schéma 2.3 a 2.4 Vyznačená stereochemie křížících se vazeb zkouší ostražitost 

čtenáře, a působí úsměvně. 
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Strana 15, Schéma 2.5 Označení látky by mělo být U50488H. 

Strana 16, Schéma 2.6 Projekce a vyznačení C-O vazby není standardní. 

Strana 22 Nesouhlasím s tvrzením, že mezi nejpřístupnější místo pro 

chemickou modifikaci patří C-3. 

Strana 29, řádek 4 Vhodnější uvést zakončení karbamátovou skupinou. 

Strana 35, schéma 4.11 Reakční podmínky jsou věta, proto začínáme velkým písmenem. 

Strana 35, schéma 4.11 a strana 33, schéma 4.8 dle mého mají vyjadřovat stejnou situaci, 

avšak takto to vypadá, že první schéma je sjednocené schéma pro 

reakce provedené se dvěma diastereomery a v druhém případě jste 

pracoval se směsí diastereomerů.  

Experimentální část Chybí postup přípravy látky 15. U látek které jsou krystalické je 

standardní měřit teplotu tání. Jedná se opravdu o krystalické látky?    

Seznam zkratek Chybí zkratky: fluorescein NCS, PyBrOP, SPhos (případně SPhos Pd 

G3) 

 

K diplomové práci mám několik dotazů: 

1) V čem byl pravděpodobně problém při přípravě nesymetrického organického 

selenidu 15? Byly provedeny pokusy alespoň připravit symetricky substituovaný 

selenid, např. s látkou 11? 

2) Pro neznalce morfinanů je vždy vhodné zopakovat základy. Práci by slušel systém 

číslování morfinanového skeletu a též systém pro označení α/β poloh. Mohl byste 

toto v rámci obhajoby uvést? 

3) Mohl byste nastínit či dokonce objasnit mechanismus redukce pomocí dioxidu 

thiomočoviny?  

4) Byly při přípravě látky 42 nějaké problémy? Úhrnný výtěžek jistě není špatný, avšak 

očekával bych pro tuto sekvenci vyšší. Jinak mi připadá, že jste v rámci syntézy nezažil 

žádná zklamání. Jaká transformace byla pro Vás největší výzvou?  

5) U látky 46 tvrdíte existenci rotamerů, jak toto tvrzení bylo potvrzeno? V 1H NMR této 

látky a stejně tak látky 45 jsou dva signály velmi stíněných vodíků pod δ = 0,20-0,05 

ppm. O jaké vodíky se jedná?  

 

Závěrem bych rád konstatoval, že předložená diplomová práce přináší zajímavé 

poznatky a splňuje podmínky kladené na tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: XXX 
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