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" The synthesis of stable O-acetyl-adenosine diphosphoribose analogs and inhibitors of

sirtuins.. |Syntézastabilních analog o.acety|.adenosin difosforibosy a inhibitorů sirtuinů

Studium sirtuinů a o-acety|-adenosindiphosphoribosy (OAADPR) jako produktu

histonové deacetylace patří v současnosti mezi velmi aktuální témata bioorganické chemie i

sféru zájmů farmaceutického prumyslu. Schopnost těchto látek regulovat buněčné pochody

související s buněěnou energetikou a homeostázou by ve výsledku mohla bý aplikována např.

při léčbě cukrovky, některých druhů rakovin nebo k zpomalení procesů stárnutí. Cílem

disertační práce bylo připravitrtnné typy stabilních analogů OAADPR, které by jednak

přispěly k dalšímu prohloubení znalostí funkce tohoto metabolitu v organismu, a dále by tyto

látky mohly působit jako inhibitory sirtuinů' což by pffpadně mohlo mít i terapeutický

význam. Slouěeniny stanovené cíli projektu jsou alkylkarbonátové a karbamátové deriváty

OAADPR' bisfosfonátové deriváty modifikované alkylkarbonátovou a karbamátovou funkcí a

nukleosidové inhibitory sirtuinů mimikující adenosin a nikotinamid.

Syntetických cílů bylo úspěšně dosaženo. Disertantka využila velmi dobrých znalostí

moderních syntetických metod chemie sacharidů, organofosforečných sloučenin a nukleotidů

aprokáza|a schopnost účinného a cílevědomého kombinování chránících skupin. Prověření

všech navrŽených syntetických postupů bylo velmi náročné jak z časového, tak

z experimentálnfto hlediska. Velmi náročné byly také izo|ace a čistící postupy u finálních

produktů, zejména bisfosfonátů. Autorka prokáza|a, že moderní čistící a separační techniky,

zejména HPLC, zv|ádána vysoké profesionální úrovni. Všechny nově připravené látky byly

izolovány v chemicky čisté formě a charakterizovány spektrálními metodami.

Mnohé z dosaŽených výsledků již autorka stihla úspěšně opublikovat nebo byly k publikaci

přijaty. Tyto práce mají význam nejen syntetický, ale výsledky téŽ významně přispívají

k dalšímu poznání funkcí o-acetyl-adenosindiphosphoribosy (OAADPR) a jejích stabilních

analogů a to i navzdory faktu, že biologická aktivita připravených látek byla oproti

předpokladům buď nižší (např. inhibiční aktivita pyrofosfátů |2|'-|27 vůči sirtuinům SIRTl a

SIRT3 nebo byly tyto látky neaktivní (např. cytostatická aktivita pyrofosfátů.) .

K práci mám následující otázky a komentáře:

1) Úvodní kapitoly o současném stavu problematiky popisují velmi detailně biochemické

procesy související s funkcí sirtuinů, avšak některé pasáŽe by potřebovalyjistou aktualizaci:

např. v kapitole o aktivátorech sirtuinů (2.4.5,2., obr. 1) je sice vyjmenována vedle



resveratrolu i řada derivátů firmy Sirtris Pharmaceuticals (SRT14ó0, SRT|720 a sRT2183)

jako nadějných syntetických aktivátorů sIRTl, a|e zce|a zde postrádám jakoukoli zmínku o

látce SRT2l04, která je v současnosti jako jediná v klinickém stadiu vývoje (firma

GlaxoSmithKline, ukončena fázeII u diabetických pacientů). Ref.: Hoffmann, E. et al.,

British Journal of Clinical Pharmacology, 2013, 1: 186-496; http://www.gsk-

clinicalstudyregister.com.Zazmínku k diskuzi určitě stojí i některé nedávno publikované

práce, které naopak přímý inhibiční účinek resveratrolu a látek SRT série jako aktivátoru

SRT1 zce|avyvracejí, např. Pacholec M. et al. J. Biol. Chem. 2010,285: 8340-8351. Jaký je

názor autorky na tuto situaci a jaký je skuteěný současný stav této problematiky?

2) Mnohastupňové syntézy vycházející z|evných a dostupných výchozích surovin, jako je

např. D-xylosa (u řady biotechnologických firem cena okolo 20 USDlkg) nebo 2.,3,-o-

isopropylidenadenosin (i v laboratorních podmínkách připravitelný z adenosinu v řádu

desítek gramů) jsou zde prováděny se zbýečně malým množstvím výchozí látky. Již při

pouhém pohledu na schématasyntéz např. bisfosfonátových analogů (str. 89-94) však musí

bý zkušenému chemikovi zřejmé,Že |.5 g isopropylidenadenosinu na tak komplikovanou

syntézu nemůže bý dostačující. Důsledkem tohoto šetření materiálem je pak nejen pracné

experimentální provedení reakcí, ale i malá přesnost naváŽek a stanovení výtěžků, větší

ztráty při zpracov ání a omezené možnosti čištění produktů. Finální produkty někdy

připravené jen v množstvích kolem 20 mg nebo i méně tak stačí jen na základní

charakterizace spektrálními metodami (elementární analýzy jsou prováděny v celé práci jen

výjimečně) a jen na nejzákladnější biologické testování stanovené cíli projektu. U některých

bisfosfonátových analog (147) nestačil výěžek ani na vlastní charakterizaci látky. Pfitom

tato svým rozsahem unikátní knihovna derivátů OAADPR by měla být inspirací pro mnohá

další biochemická pracoviště, nejen ta zabývající se funkcemi sirtuinů, a všechny finální

produkty by zasloužily komplexní otestování i nadalší biologické aktivity, snadno dostupné

v rámci spolupráce s ÚocHg a jeho vědeckými partnery.

3) Prakticky Žádný z názvil popisovaných látek neodpovídá názvoslovným pravidlům chemie

sacharidů. Veškeré cukerné deriváty zdemají v názvu zakončení používané pro glykosidy

(-ribofuranoside, -xylofuranoside, apod.) bez ohledu na to, zda se jedná o látky

glykosidického charakteru. Avšak ani v případech, kdy látky jsou skutečně glykosidy, není

jejich název zcela správný (např. 50, 51, 52, 53, a mnohé další v rozsahu celé disertační

práce).

4) Spektrální data a fyztká|ní konstanty naměřené u látek jiŽ známých by měly bý porovnány

s údaji v literatuře. (látky 12,13,15,17,45, 46, 47, a da|ší v rozsahu celé práce).



s)

6)

Látka 45 (str. 130) byla sice syntetizovánapodle postupu uvedeného u jejího názvu (ref.

96b), avšak samotná |átka 45 se v tomto člránku vůbec nevyskytuje. Reference by proto měla

bý umístěna v textu popisujícím syntézu neŽ u názvu látky. TotéŽ se týká Iátky 46 aref .96a

a celé řady dalších látek. V ExperimentáIní části je místy málo přehledné, kdy se jedná o

syntézu |átekznámých, syntézu látek nových a kdy byl použit komerční výchozí materiál.

Sloučenina 45 je s plnou charakterizací popsána v J.org. Chem.2008' 73'9767-9770

(Supponing Info) - v disertaci necitováno. Zatímco NMR data pro 45 plně souhlasí s

literaturou, hodnota [o]o'o v uvedené literatuře +4 jev rozporu s disertací: [a]o20 -16.1

(vše CHCI:). Patrně se jedná o chybně změřenou optickou rotaci, neboť následný produkt

ztétolátky pfipravený (produkt 46) má již [o]o'ove shodě s literaturou (JACS |954,76,

763-767).

V práci se vyskytují systematicky některé drobné formální chyby, např. označení

triethylaminová sůl místo triethylammoniová.

Uvedené pfipomínky nijak nesnižují celkově velmi dobré hodnocení předložené disertační

práce. Disertantka zvolila vhodnou pracovní metodiku aprokázala schopnost samostatné

vědecké práce. Disertace je sepsána přehledně a srozumitelně a má kvalitní formální úpravu.

K disertaci připojený autoreferát je dostatečně výstižný, informativní a přehledný a odpovídá

požadavkům stanoveným příslušnou vyhláškou.

Záv&em bych chtěla ocenit i jistou míru odvahy k samotné volbě tématu. Zvo|ená oblast

vědy - ač donedávna prakticky neprobádaná - prochází v posledních letech enormně rychlým

tempem vývoje; i samotná orientace v každoročním přírustku nových informací je zde velmi

obtíŽná. obstát pak s vlastníprací v této konkurenci renomovaných světových pracovišť

věetně velkých farmaceutických firem činí tento úkolještě těžším.

Disertační práce RNDr. Marcely Dvořákové.. The synthesis of stable o.acetyl.

adenosine diphosphoribose analogs and inhibitors of sirtuins.. splňuje veškeré potřebné

náleátosti potřebné k obhajobě a proto tuto práci doporučuji k dalšímu řízení.

7)
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