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Syntéza stabilních analog O-acetyl-adenosin difosforibosy a inhibitorů 

sirtuinů 

 
Předložená disertační práce se zabývá syntézou série nových analogů O-acetyl-adenosin-

difosforibosy (OAADPR), potenciální inhibitorů sirtuinů, v nichž je nahrazena acetátová skupina za 

alkylkarbonátovou nebo alkylkarbamátovou, nebo difosfátová skupina bisfosfonátovou. Dále práce 

popisuje přípravu i jiného typu inhibitorů získávaných Huisgenovou cykoadicí aromátů na 

azidoribosu. 

Úvodní část práce poskytuje obsáhlý aktuální přehled o sirtuinech, jejich biologických 

funkcích a o OAADPR.  Další část pak podává přehled o publikovaných syntetických metodách pro 

přípravu látek typu OAADPR. Práce je psána v anglickém jazyce, čtivě a srozumitelně a po 

formální stránce víceméně dodržuje zaběhnuté zvyklosti. Je třeba ocenit značné úsilí, které bylo 

nutné vynaložit na přípravu a izolaci, jak se nejspíše v průběhu řešení ukázalo, i celé řady 

nestabilních látek. Inteligentně však byly využity problémy s přesmyky alkylkarbonátových skupin 

k vytvoření užitečné studie závislosti složení produktů na reakčních podmínkách a struktuře 

alkylových skupin. Doktorandka je spoluautorkou celé řady publikací, z nichž čtyři se týkají její 

doktorské práce a objem práce, kterou odvedla, lze jistě považovat za dostatečný. 

Několik nedostatků, převážně formálního charakteru, bych ale chtěl vytknout.  

V práci se sice příliš mnoho překlepů nevyskytuje, nicméně některé by mohly čtenáře zmást, jako 

„proteolysis“ místo „protolysis“ nebo „sodium borohydrate“ místo „sodium borohydride“. 

Typografickou chybou, kterou bych doporučoval se odnaučit, je chybějící mezera mezi číslem a °C. 

V reakčních schématech bych doporučoval používat větší mezery mezi strukturami a reakčními 

šipkami. V experimentální části by bylo vhodné konzistentně uvádět u již dříve popsaných látek 

odkaz na literaturu a shodu NMR spekter s literaturou. Největší formální chybou jsou ale špatné 

názvy sloučenin, kde je používáno zakončení –osid i v případech, kdy by mělo být –osa a naopak u 

skutečných glykosidů je nesprávně umístěn název glykosylové skupiny. 

 

K disertační práci mám následující dotazy: 

 

 V práci jsou všechny sloučeniny charakterizovány 
1
H-NMR, 

13
C-NMR a HRMS. 

Elementární analýza je jen u několika. Z jakého důvodu? Nečistoty jakého typu a za jakých 

okolností by nemusely být těmi prvními třemi metodami objeveny a elementární analýzou 

ano? 

 Nezvažovali jste další funkční skupiny místo karbonátů, když ty se ukázaly jako nevhodné? 

 Kdo prováděl dokovací studie, sama autorka? 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že cílů disertační práce bylo dosaženo a výše uvedené připomínky 

zásadním způsobem nesnižují celkový přínos práce. Proto práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, dne 19. 9. 2013 

 

Doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 

KOCH PřF UK v Praze 


