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oponentský posudek doktorské disertační práce

Mgr. Simony Hybelbauerové:

Obsahové látky listu a stonku brusnice borůvky

V úvodní části disertační práce autorka struěně charakterizuje typy přírodních látek,

které se vyskytují v brusnici borůvce, a uvádí vyčerpávající přehled sloučenin, které byly
dosud z tohoto zdroje izoloviíny. V části věnované vlastním vysledlcum popisuje

systematickou a velmi pracnou ana|ýzumethanolického extraktu stonků a listů boruvky, která

kromě úvodního rozdělení frakcí podle rozpustnosti zahrnuje hlavně sloŽita a opakovaná

chromatografická dělení. PŤi ana|ýze přírodního materiálu se autoři obvykle zabývají jednou

nebo jen několika příbuznými skupinami přírodních látek; v tomto případě je třeba ocenit, že

zéhěr typů sloučenin je velmi rozsélhlý.. od triterpenoidů a steroidů přes flavonotdy aŽpo
jednoduché glykosidy i složitější glykosidy odvozené od pentan-2,4-diolu.

Ze stonků a listů brusnice boruvky Mgr. Hybelbauerová izolovala a identifikovala20

|átek, z ruchž převážná většina nebyla dosud v tomto přírodním zdroji na|ezena. Několik
z těchto sloučenin nebylo dosud v literatuře popsáno vůbec. Struktura všech izolovaných i
připravených slouěenin je bezpečně dokrízana pomocí spektrálních metod, pŤevážnévyrržitím

všech dostupných dvourozměrných technik lH a '3C NMR-spektroskopie.

Y závěrupráce autorka vyřešila otá*ukonÍigurace izolovaných derivátů pentan-2,4-

diolu; ze 4 možných diastereoizomemích B-n-glukopyranosylpentandiolů dva vylouěila

porovnáním s diastereoizomery, které připravila z obou opticky aktivních pentandiolů

ětyřstupňovou syntézou. Rozlišení mezizbýva1ícími dvěmadiastereoizomeryje založenona

porovniíní prostorových kontaktů nalezených v RoESY-spektru s geometriemi

nej stabilněj ších koďormeru, vypočtených pomocí molekulové mechaniky.

Výsledky práce jsou prezentoviíny přehledně a srozumitelně, prakticky bez formálních

chyb a bez překlepů. Upozorňuji zde pouze na několik nedopatření, které se v práci vyskytují:

správný nézev je oleanolová kyselina (nikoliv oleanová) a..oleanan...olid (ne ..olean...olid);

v tab. X a XI jsou chybné konfigurace H-l8' H-19 a H-14 ave vzorcích24 (str. 38) a 80 (str.

58) jsou ďejmě přehozena čísla uhlíkoqých atomů 18 a 19. Práce je doplněna rozsáhlým

souborem literárních odkazů (135 citací).

Dále uvádím několik poznámek a dotazů jako námětů pro diskusi:

l. V prezentaci NoESY-spekter se v někteých případech objevují nesrovnalosti: např. u

sloučeniny 21 (ab.II, str. 27)by se očekával kontakt protonů axiální methylové skupiny (H-

27cr) spíše s blízlcými axiálními H-19cr aH-2Ia neŽ se vzdálenějšímH-22a. Podobně by měl



objevit kontakry H-28B spíše s B-protony v polohách 15, 16 a22 než s cr-protony. Ve spektru

laktonu 62 jsou problematické opět kontakty H-27a se vzdálenými protony a ,,absence..

kontaktů s axiálními protony v nejbližším sousedství. Mohla by se autorka vyjádřit k těmto

problémům?

2. Jak byla zjištěna absolutní konfigurace 2-deoxy-t-ribono-1,4-laktonu 73? Yzorcc 73 totiž

zobr azuj e lakton o-řady.

3. Jde v textu na str. 51 a v tab. XXII na str. 52 skutečně o cr-amyrin 63? Signály protonů

dvou methylových skupin (H-29, H-30) by tedy měly být dublety, podobně jako u ursolové

kyseliny 22.

4. Glukosid pentan-2,4-dio1u 74 (totožný s 81) je podle NMR spekter identický se vzorkem

popsaným v literatuřet', . Zabyvali se autoři práce||z také stanovením konfigurace na C-2 a C-

4? Pokud ano, k jakým závěrum došli?

5. Ktery vzoÍec monotropeinu 58 j e správný? Na str. 20 a 89 nebo na stt. 46, kde aglykonová

část vzorce je enantiomerní k vzorcům na str. 20 a89?

Závěrem mohu konstatovat, že cíIe disertační práce byly splněny; autorka prokánala

schopnost řešit strukťurní problémy pomocí nejrůznějších technik NMR spektroskopie a

orientovat se v chemické literatuře. Celkově práce přináší nové a zajímavé výsledky a splňuje

požadavky kladené na disertační práce. Proto ji doporučuji jako podk|ad dalšího řízení k

udělení vědecké hodnosti Ph.D. Mgr. Simoně Hybelbauerové.
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