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Posudek na disertační práci Mgr. Jana Němečka 

„Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik“ 

 

 Není pochyb o tom, že tuberkulóza způsobovaná baktérií Mycobacterium tuberculosis patří mezi 
závažná onemocnění. Bohužel, její výskyt i v Evropě díky migraci osob vzrůstá. Zvyšuje se i četnost 
výskytu multirezistentních (MDR-TB) a extenzívně rezistentních (XDR-TB) kmenů mykobaktérií. Tyto 
skutečnosti jednoznačně opodstatňují výzkum zaměřený na vyhledávání nových antituberkulotik. Na 
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové má tento výzkum dlouholetou tradici a zdá se, že pracovníci 
katedry organické a bioorganické chemie v posledních letech narazili na „zlatou žílu“ v podobě látek, 
jejichž molekuly obsahují jednak 3,5-dinitrofenyl, jednak pětičlenný heterocyklus s několika atomy 
dusíku, jako např. 1,3,4-oxadiazol, 1,3,4-thiadiazol a tetrazol. 

 Tuto „zlatou žílu“ vytěžuje i disertační práce Mgr. Němečka Syntéza substituovaných dusíkatých 
heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik. Práce je zaměřena na racionální obměňování struktur 
perspektivních předlohových látek obsahujících z hlediska antituberkulotické účinnosti „povinné“ 
strukturní elementy, tj. 3,5-dinitrofenyl a pětičlenný heterocyklus. Pozornost byla zaměřena např. na: 

- potvrzení nezbytnosti obou nitroskupin na fenylu, 

- zjištění vlivu typu pětičlenného heterocyklu a jeho substituce (tetrazol a 1,3,4-oxadiazol, poloha 
substituce lipofiním substituentem na tetrazolu, 

- zjištění vlivu typu a délky spojovacího můstku mezi 3,5-dinitrofenylem a pětičlenný 
heterocyklem. 

Doktorand syntetizoval zhruba sedm desítek nových potenciálních antituberkulotik, jejichž 
struktury byly navrhovány racionálně zdůvodněnými obměnami původních předlohových látek, 1- a 2-
substituovaných 5-[(3,5-dinitrofenyl)methylsulfanyl]tetrazolů. Doktorand potvrdil, že 3,5-dinitrofenylová 
skupina je skutečně esenciální pro zachování antituberkulotické účinnosti látek – náhrada jedné z nitro-
skupin za amino-, případně acetamidoskupinu vedla ke ztrátě účinku. 

Prakticky všechny syntetizované a testované látky s esenciálními strukturními elementy (tj. 3,5-
dinitrofenylem a pětičlenným heterocyklem) vykazovaly aktivitu nejen proti Mycobacterium tuberculosis, 
nýbrž i proti dalším mykobaktériím. U některých z nich (namátkou u 2-[(4-methoxyfenyl)methyl]-5-(3,5-

dinitrofeny)imidazolu (9t)) byla zjištěna velice nízká hodnota MIC (0,03 mol.l-1). Nízká antibakteriální a 
antifungální aktivita připravených látek vůči dalším bakteriálním a fungálním kmenům naznačuje vysokou 
specificitu jejich účinku. Řada látek vykazuje rovněž zajímavou účinnost proti multirezistentním kmenům 
mykobaktérií. 

Výsledky práce byly předmětem 5 původních sdělení v recenzovaných impaktovaných časo-
pisech, několika udělených patentů (2x WO, 4x CZ) a jedné přihlášky vynálezu. Zmíněné opublikování 
dosažených výsledků lze považovat za nezávislé posouzení kvality disertační práce. 

Dotazy a komentáře oponenta k předložené práci: 

1. Existuje nějaká představa či hypotéza o možném mechanismu účinku? Konstatování, že jde o 
„nějaký nový mechanismus“ účinku zní poněkud tajemně. 

2. Na str. 23 je uvedeno, že oxadiazoly a thiadiazoly publikované v J. Med. Chem. 2016, 59, 2362-
2380 jsou strukturně podobné benzothiazinonům. V čem spočívá zmíněná podobnost? 

3. V diskusi vlivu záměny nitroskupiny (látky 5) za aminoskupinu (látky 6) a acetamidoskupinu (látky 
7) na str. 28 – 32 by bylo vhodné uvést pro porovnání rovněž MIC odpovídajících předlohových 
dinitroderivátů 5. 

4. V diskusi antimykobakteriální účinnosti látek 9 (Tab. 7) bych sázel nejspíš na vliv lipofility. Byly 
nějakým predikčním programem (jsou jich spousty) spočteny hodnoty log P? Jednoznačně 



nejúčinnější jsou látky nesoucí v poloze 1 tetrazolu benzyl. Tím však jsou elektronové vlivy 
substituentů aromatického jádra benzylu na zbytek molekuly „filtrovány“ sp3 uhlíkem benzylu. 
Navíc: látky 9j, 9l, 9m a dokonce i 9p, 9q a 9r (!!!) mají stejné MIC. 

5. Kolik vznikalo při syntézách látek 11 – 14 metodou 2 (str. 50, Schéma 7) zdvojeného 
sulfanyltetrazolu? 
 

 
6. Ve Schématu 8 (str. 57) jsou vzájemně prohozeny podmínky „a“ a „b“. Některé další formální 

chyby (nejde o nic podstatného a nemá smysl zde uvádět jejich výčet) jsem opravil tužkou přímo 
do textu disertace. 

 

Uvedené připomínky a komentáře nikterak nesnižují kvalitu předložené práce. Závěrem rád 
konstatuji, že předložená práce rozsahem experimentů, závěry z nich vyvozenými i formou zpracování 
splňuje nároky na disertační práce kladené. Mgr. Jan Němeček prokázal, že je schopen samostatné 
vědecké činnosti ve výzkumu i ve vývoji. 

 

Doporučuji proto disertační práci Mgr. Jana Němečka k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. dubna 2019     doc. Ing. František Hampl, CSc. 

 


