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Příprava triterpenoidních hemiesterů s biologickou aktivitou

Posuzovaná dip]omová práce je pokračováním rozsáhlého výzkumného projektu, který je
zaměiřen na modifikaci dobře dostupných přírodních derivátů 20(29)-lupenu s cílem piv.ipravit
nové sloučeniny, u nichž je možno očekávat biologickou aktivitu. Autor se věnoval syntéze
hemiesterů odvozených od 3P-hydroxy-21 -oxolup-18-en-28-ové kyseliny;  úspěšně připravil
serie hemisiikcinátů, 3,3-dimetliylhemisukcinátů, hemiglutarátů, 3,3-dimethylhemiglutarátů.
hemimaleinátů a hemidiglykolátů s různými esterovými skupinami na C-28.  Kromě řady
známých výchozích sloučenin připravil a charakterizoval celkem 32 dosud nepopsaných
derivátů v množstvích dostatečných pro testy cytoxicity, anti-HIV-aktívity a antimikrobiální
aktivity.  StrLiktura všech látek je bezpečně potvrzena pomocí spektrálni'ch metocl.

Práce je napsána přehledně, srozumitelně, velmi pečlivě a prakticky bez. piv.eklepů.
chyb a formálních nedostatků.  Číslování sloučeninje vhodně zvoleno a přispi'vá ke snadné
orientaci  v pi.áci. Zde uvádím několik poznámek: 21 -oxokyselina 1 je 3P-acetoxy-derivát (str.
16, ř.  1 ). Na str.  18  (ř.  6 a  10) nejde u látky 7a o benzylové atomy H a C, ale o atomy v jejich
sousedstvi'.  Při popisu jednotlivých sloučenin by mělo být uvedeno, zda IČ-spektrum bylo
měřeno v CHcl_i nebo v THF (viz str. 33), podobně v tabulce E (str. 59) by mělo být
specifikováno rozpouštědlo u látky 3g (CDC13 -viz str. 33, nebo DMSO -viz str.26` nebo
snad dt,-DMSO?); použiti' CD30D, avizované na str. 33, rovněž není nikde ,.u výpisu spektra"
zmíněno.

Dále uvádím několik připomínek a dotazů, které mohou sloužit jako podklad pro
diskusi  při  obhajobě:
-Mohl  b}J  autor blíže objasnit tvrzení, Že „při'činou vzniku dimerů 9 může být vyšší stabilita

anhydridu" (víz str.  23)?
-Isopropenylová dvojná vazba v derivátech 20(29)-1upenu se obvykle snadno hydrogenuje.

Je si autorjist. že během hydrogenolýzy benzylesteru sa nedocházelo částečně i k hydroge-
naci této dvojné vazby? Může vyloučit znečištění produktu nasyceným derivátem?

-Popis přípravy kyseliny 6a (str.  37) je pravděpodobně příliš stručný. Nechybí okyselení

drasel]ié soli? Kam zmizel toluen?
-V popísech experimentů na str. 47-50 (reakce č. 27, 28, 29 a 31) se střídají názvy

„diglykolanhydrid" a „glykolanhydrid". Který název je správný?
-K čemu byl použi'ván autokláv, popisovaný na str. 33?

Celkově je možno hodnotit diplomovou práci velmi kladně; práce přináší původní a
zaji'mavé výsledky. Vypracováním této práce se p. Kubelka seznámil s laboratorni' technikou,
se syntetickými metodami, pouŽívanými v této oblasti organické chemie, a zvládl
identifikační a separační metody organické chemie. Závěrem mohu konstatovat, že

předložená práce spli~iuje požadavky kladené na diplomové práce a proto ji bez výhrad
doponičuji k obhajobě.                               ~                Ů` _        ____ __
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