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Posudek školitelky na bakalářskou práci uchazečky Aleny Slavíčkové

Syntéza steroidních karboxylových kyselin s předpokládanou biologickou aktivitou

Uchazečka začala pracovat v naší laboratoři před rokem. Jejím úkolem bylo zpočátku

v rámci letní brigády přisunout dostatečné množství  výchozího materiálu pro studium

syntézy neuroaktivních steroidů. Získané zkušenosti i materiál potom využila i při

vypracování své bakalářské práce.

Tato práce se zabývá zavedením karboxylové skupiny do polohy 3-steroidního skeletu

a je součástí širšího úkolu, syntézy ligandů NMDA receptoru, řešeného oddělením

medicinálních steroidů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

V rámci přípravy neuroaktivních steroidních derivátů, bylo dříve zjištěno, Že

karboxylová skupina v poloze 3 může nahradit sulfátovou fimkční skupinu, aniž by byla

významně ovlivněna Žádaná biologická aktivita. Zmíněná substituce vede k zlepšeni

famakologických vlastností, zejména metabolické stability. Nalezení jednoduché, selektivní,

účinné a levné metody pro přípravu karboxylovaných derivátů je velmi potřebné, protože ty

kromě již zmíněné biologické aktivity mohou být  i významnými meziprodukty, využitelnými

pro přípravu dalších aktivních sloučenin.

V rámci bakalářské práce byla připravena série steroidních kyselin odvozených od 20-

oxo-pregnanu, lišících se konfiguací v polohách 3 a 5.

Metoda využívaj ící Wittigovy reakce pro nahrazení atomu kyslíku v dostupných 3-

ketonech methylenovou skupinou, následné hydroborace a oxidace vzniklé primámí

methylenové skupiny na karboxylovou, se ukázala jako jediná z dosud testovaných vhodná

pro přípravu všech čtyř možných stereoizomerů.

Uchazečka v průběhu práce zvládl techniku práce v laboratoři v mikro i makro

měřítku,  použití informačních zdrojů, jak klasických, tak nověj ších, využití ĎJzikálně

chemických metod pro struktumí analýzu a potvrzení správnosti navržených struktur

připravených derivátů. K práci přistupovala samostatně a iniciativně.

Navrhuji, aby předkládaná práce byla podkladem pro další řízení.

Navrhuj i známku:

RNDr. Hana Chodouská CSc.


