
Posudek  školitele  na  diplomovou  práci  Bc.  Michala  Tichého:

Příprava trjterpenoidních derivátů s  anti-HIV aktivitou

Práce  Bc.  Michala  Tichého  se  zabývá derivatizací hydroxylové  skupiny  lupanových

triterpenoidů  dikyselinami  s  pěti  a  čtyřuhlikatým  řetězcem  pro  přípravu  nových  sloučenin

s anti-HIV aktivitou, navazuje na práci Mgr. Kubelky a vznikla za finanční podpory kanadské

firmy  Virochem  Phama,  INC.  v  rámci  licenční  smlouvy  uzavřené  mezi  touto  fimou  a

Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Bc. Tichý pracoval na zadaném tématu

cílevědomě, s velkým pracovním nasazením a zájmem o danou problematiku.

Během  své  práce  Bc.  Tichý  připravil  a  plně  charakterizoval  celkem  27  sloučenin,

z toho  19  dosud  nepopsaných  -  devět  3,3-dimethylhemisukcinátů  Xd,  Xld,  XIld,  XIIld,

XIvd, Xvd, Xvld, XVIld, XIxd, dva 3,3-dimethylhemiglutaráty WIlc a IXc, dále jeden

dimer Xle a dalších sedm látek představují meziprodukty reakcí. Rovněž s přísuny výchozích

sloučenin  a  zejména  heterocyklických  esterů  2l-oxokyseliny  v  makroměřítku  si  diplomant

poradil   znamenitě.   Většinu připravených   sloučenin   se  též  podařilo   otestovat   na   z.7e   vz.#o

cytotoxickou  aktivitu  vůči  nádorové  linii  CEM  na  pracovišti  Doc.  MUDr.  Hajdúcha,  Ph.D.

v Olomouci, přičemž byla nalezena jedna perspektivní sloučenina IXc, která je nyní předmětem

rozšířeného testování.  Sedm připravených sloučenin bylo rovněž testováno na antimikrobiální

aktivitu ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie LF UP v Olomouci, přičemž  byl nalezen jeden

aktivní    derivát    IXc    proti    mikrobům    z    rodu    SfczpÁy/ococc%§    a    E7tít3rococcc4§.    Zcela

nejvýznamnější  však je,  že  všech  11  připravených  hemiesterů  bylo  dodáno  do  Kanadského

pracoviště  fimy Virochem Pharma,  INC., kde byly testovány na anti-HIV aktivitu a některé

deriváty se jeví jako velice perspektivní kandidáti pro další testování.

Závěrem musím konstatovat, že Bc.  Tichý zvládl výbomě problematiku derivatizace

lupanových  tritepenoidů  a  stejně  dobře  syntézu  v makro-  i  mikroměřítku,  prokázal  velmi

dobré   znalosti   při   interpretaci   mnohdy   komplikovaných   spektrálních  dat   připravených

sloučenin, jakož i při orientaci v  odbomé literatuře a sepsání práce se věnoval zodpovědně.

Bakalářskou práci Bc. Tichého proto plně doporučuji k obhajobě a navrhuji

výbomě.

Ve Stříbmé Skalici, dne 21.5. 2009

hodnocení

'         ŘŇDr.Janšarek,Ph.D.


