
Posudek doktorské dizertační práce RNDr. Milana Dejmka 

Conformatiolly locked carbocyclic nucleoside analogues  

 

     K obhajobě předložená dizertační práce  RNDr. Milana Dejmka se zabývá syntézou 

karbaanalogů nukleosidů, substituovaných v pyrimidinové bázi, a studiem jejich biologické 

aktivity především vůči Coxsackieviru B 3. Práce je sepsána v anglickém jazyce, má rozsah 

209 stran a je uspořádána standardním způsobem. V úvodní části je na 20 stranách výstižně 

podán přehled známých  nukleosidů se zaměřením na jejich strukturní variabilitu a 

biologickou účinnost. Teoretická  část odůvodňuje zvolený cíl práce a vysvětluje strategii  

syntetických postupů. Experimentální část má 90 stran, literatura uvádí přibližně 250 citací. 

    Tato disertační práce, podobně jako řada dalších, je součástí systematického výzkumu 

modifikovaných a transformovaných nukleosidů, který se provádí již dlouhou řadu let na 

Ústavu organické chemie a biochemie ČAV. Konkrétním podnětem k ní byl objev účinného 

antivirotika Cocksackie RNDr. M. Šálou. Poměrně jednoduchá struktura této látky, tj. 

norbornylderivátu 6-chlor-9H-purinu vyzývala k jejím dalším obměnám.  

 Z pochopitelných důvodů se autor zaměřil na přípravu rozsáhlé série substituovaných 

norbornylderivátů a bicyklo[2.2.1]heptanylderivátů vybraných chlor- a aminopurinů. Pro 

jejich přípravu zvolil dva rozdílné postupy. První spočívá v nukleofilní substituci purinových 

bází odpovídajícími chlorderiváty bicyklických sloučenin, a druhý ve výstavbě purinových 

bází  na jejich aminoderivátech. Oba způsoby vyžadovaly snadnou dostupnost zmíněných 

výchozích bicyklických struktur. Vypracování nových metod pro jejich přípravu tvořilo 

podstatnou část systematického výzkumu aplikace dienové syntézy. Výrazný úspěch přineslo 

použití mikrovlnného ohřevu reakční směsi bez přítomnosti rozpouštědla. Také v oblasti 

purinových bází byly získány cenné, obecně platné poznatky o jejich nukleofilní substituci 

nebo o jejich totální výstavbě některými v literatuře popsanými metodami. 

        Autor dizertace se projevil jako zkušený experimentátor, dobře se orientující v dané 

chemické problematice. Je škoda, že výsledky biologických testů velkého počtu všech nově 

pečlivě připravených a dobře charakterizovaných sloučenin překvapivě ukázaly malou 

účinnost v porovnání s jednoduchou strukturou dříve popsané sloučeniny RNDr. M. Šálou, tj. 

s norbornylderivátem 6-chlor-9H-purinu. Tato skutečnost však nezmenšuje význam chemické 

části práce a může být inspirací k dalšímu výzkumu pseudonukleosidů.  

 

Připomínky, dotazy a komentáře: 

1. V tab. 3 a 4 nejsou konkrétně uvedeny vedlejší reakční produkty, ani jejich výtěžky. To do     

jisté míry ztěžuje interpretaci vlivu rozpouštědel (jejich polarity, resp. permeability) na 

průběh reakcí, přestože výsledkem pokusů byla správná volba reakčních podmínek. 

2.  Při hodnocení biologických testů by bylo vhodné (do tabulek) uvést dřívější výsledky 

testů jednoduchých alkylderivátů purinových bází, pokud byly vůbec provedeny. 

3.  Je známo, alespoň u některých podobných pseudonukleosidů, jestli se liší jednotlivé 

enantiomery biologickou aktivitou?  

 

Závěr 

Dizertační práce RNDr. Milana Dejmka má požadovanou formální i odbornou úroveň. Přináší 

nové poznatky zvláště z oblasti pseudonukleosidů a jejich antivirových účinků. Její podstatná  

část byla již publikována v mezinárodních časopisech. Autor disertace prokázal schopnost a 

připravenost k samostatné vědecké činnosti. Na základě výše uvedených důvodů doporučuji 

přijetí předložené disertační práce k obhajobě podle par. 47, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.      

o vysokých školách a dle Studijního řádu PřF UK v Praze. 

 

V Praze dne 14. března 2013                                               Prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc.     



 

 

 

 

 

 

 

 


