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Předložená  disertační  práce  Mgr.  Silvie  Vrbkové  představuje  spis  s  rozsahem 142 
stran, který se zabývá přípravou bisfosfonátů odvozených od acyklických nukleosidů. Práce je 
sepsána v anglickém jazyce s vynikající jazykovou úrovní. Cíle práce jsou rozděleny do 4 
skupin:  příprava  bisfosfonátů  založených  na  glycerolu  a  jejich  modifikace  pro  zvýšení 
lipofility, syntéze chirálních bisfosfonátů založených na L-threitolu a D-mannitolu a syntéza 
bisfosfonátů a fostáto-fosfonátů odvozených z kyseliny alendronové.

Práce je rozdělena do 9 kapitol, z nichž 5 se týká syntéz a tyto obsahují každá vlastní 
úvod,  experimentální  část  i  diskusi  výsledků.  Toto  členění  práce  je  velmi  přehledné  a 
praktické.  Poslední  kapitola  podává  ucelený  přehled  dosažených  výsledků.  Výsledky 
předběžných  testů  biologické  aktivity  připravených  látek  in  vivo v  lysozomech  jsou 
presentovány v kapitole 8. Aktivita některých derivátů je slibná.

Acyklické nukleosidy založené na glycerolu byly připraveny alkylací substituovaného 
6-chlorpurinu  v  poloze  9  chráněným  bisfosfonátoglycerol-tosylátem  a  následným 
odchráněním. Totéž bylo provedeno pro uracil a thymin, kde alkylace proběhla s nejvyšším 
výtěžkem do polohy 1. Dále byly připraveny homologické deriváty s prodlouženým řetězcem 
obsahujícím o jednu methylenovou skupinu navíc. Pro účely lepší biodostupnosti acyklických 
analogů  nukleosidů  byly  syntetizovány  deriváty  adeninu,  guaninu  a  cytosinu  obsahující 
fosfonátovou  skupinu  esterifikovanou  lipofilním  3-hexadecyloxypropylem.  Rovněž  byly 
připraveny  chirální  bisfosfonáty  alkylací  2-amino-6-chlorpurinu  a  adeninu  chráněnými 
mesyláty  D-  a  L-threitolu  včetně  stanovení  absolutní  konfigurace  cílových  volných 
bisfosfonových  kyselin.  Posledním  syntetickým  úsilím  autorky  byla  příprava  derivátů 
kyseliny  alendronové  alkylací  derivátů  chlor-  a  aminopurinu  chráněným  bisfosfonátem 
odvozeným  od  4-jodbutanolu.  Při  deprotekci  silylové  chránící  skupiny  byly  navíc 
neočekávaným přesmykem připraveny deriváty typu fosfát-fosfonát.

V práci  prezentované  syntézy  jsou  jasně  formulované  a  pečlivě  zdokumentované, 
získané deriváty byly plně charakterizovány a není důvod pochybovat o jejich struktuře.

Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce dosahuje vysoké odborné i 
formální  úrovně.  Výsledky  práce  byly  publikovány  v  odborných  časopisech.  Mohu  tedy 
uzavřít  tento  posudek  formálním  konstatováním,  že  disertační  práce  splňuje podmínky 
kladené na disertační práci, a proto doporučuji její přijetí jako podklad pro řízení k udělení 
vědecké hodnosti „Ph.D.“

RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D.
V Praze 17. 12. 2007

Poznámky a otázky:

1) Můžete uvést důvod, proč označujete chirální bisfosfonáty v kapitole 6 jako „založené na 
L-threitolu  a  D-mannitolu“,  když  oba  typy  a)  mají  shodný  počet  atomů  uhlíku  a  b)  D-
mannitol  použitý  k  přípravě  (2R,3R)-alkylačního  činidla  byl  zkrácen  o  2C jodistanovým 
štěpením?


