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 Disertační práce Martina Klečky „C-H aktivace deazapurinových heterocyklů/C-H 

activations of deazapurine heterocycles“ představuje příspěvek k výzkumu analogů 

pyrimidinových a purinových derivátů prováděný ve skupině prof. Hocka na UOCHB/PF UK 

v Praze. 

 Cíle práce jsou výstižné a jasně definují plánované syntetické strategie. Jedním z cílů 

práce bylo také otestování syntetizovaných látek, výsledky antineoplastického a antivirového 

screeningu jsou shrnuty v příslušné kapitole. 

 V první části Úvodu/Introduction jsou shrnuty biologicky aktivní deriváty purinů (včetně 

deazapurinů), syntetické přístupy k 7-deazapurinům, a také problematika C-H aktivace. 

K uvedeným příkladům biologicky aktivních derivátů by asi stálo za to podotknout, že se 

jedná nutně o subjektivní výběr. Například uvedený roscovitin je follow-up derivát olomoucinu a 

možná by stálo za zmínku že obě látky byly objeveny kolegy z Olomouce. Navíc roscovitin je 

recemát a na str. 15 uvedená struktura je (R)-roscovitin, korektnější je ale používat přidělený 

generický název seliciclib. Jako příklady derivátů 3-deazapurinu by bylo asi vhodné uvést 

klinicky využívané látky jako je pemetrexed nebo novější inhibitory proteinových kinas 

ruxolitinib, tofacitinib, nebo baricitinib, které jsou na rozdíl od uvedeného PKI166 schválená 

léčiva (vývoj PKI166 byl po fázi I klinických studií zastaven). 

V další části jsou diskutovány syntetické přístupy vedoucí k 7-deazapyrimidinům 

s důrazem na syntézu 6-substituovaných derivátů. Tady byl kladen důraz na přístupy zahrnující  

C-C kaplingy a to jak při konstrukci deazapurinového skeletu, tak při dekoraci tohoto skeletu do 

poloh 6 a 7.  Diskutovány jsou i přístupy k postupnému zavádění aromatických substituentů do 

poloh 6 a 7, jmenovitě přístup založený na Suzukiho reakci do polohy 7 následovaný Liebeskind-

Šroglovým kaplingem. Velice krátce je zmíněna i nukleofilní aromatická substituce 6-chlor-7-

deazapurinů, sloužící mimo jiné i k syntéze intermediátů pro již zmíněný Liebeskind-Šroglův 

kapling. 

V části 1.3. je diskutována problematika C-H aktivace, zejména pak synteticky velice 

atraktivní přímá C-H arylace jako alternativa ke klasickým zkříženým kaplingům. Detailněji je 

pak diskutována přímá iridiem katalyzovaná C-H borylace vedoucí k derivátům boronových 

kyselin; diskuse zahrnuje i vysvětlení mechanismu této reakce. 

V části 3 jsou postupně prezentovány a diskutovány příslušné výsledky. Pokud probíhá 

přímá Ir-katalyzovaná borylace 7-deazapurinů, probíhá selektivně do polohy 8.  Vliv na reaktivitu 

mají jak substituenty v poloze 6, tak v poloze 9. Nejlepšího výtěžku bylo dosaženo při borylaci 9-

benzyl-6-fenyl-7-deazapurinu (85 %). Pro preparativní účely byla poloha 9 chráněna také SEM 

skupinou a v tomto případě bylo dosaženo dobrých výsledků u derivátů majících v poloze 6 Cl, 

MeO i MeS substituenty. 



Nasnadě je využití produktů borylace pro Suzukiho kapling. Tímto postupem bylo 

z příslušného pinakolboronátu syntetizováno několik 6,8-diarylderivátů 7-deazapurinu 

substituovaných v poloze 9 benzylem. Vzhledem k tomu, že přímá C-H arylace příslušných 7-

deazapurinů poskytovala jen nízké výtěžky, je tento dvojstupňový proces methodou volby. 

Podobně bylo využito také produktu přímé borylace 6-chlorderivátu 7-deazapurinu k syntéze 

příslušného 8-arylderivátu, u kterého lze pak skelet dále dekorovat nukleofilní substitucí chloru 

v poloze 6. Produkt přímé borylace 6-methoxy-7-deazapurinu chráněného v poloze 9 SEM 

skupinou pak po Suzukiho kaplingu, deprotekci a následné demethylaci poskytl příslušné deriváty 

8-aryl-7-deazahypoxantinu. Obdobný přístup vycházející z 6-MeS derivátu vedl k 8-aryl-6-MeS 

analogu, u něhož byla oxidací MeS skupina převedena na dobře odstupující MeSO2 skupinu, 

která reakcí s amoniakem po deprotekci poskytla deriváty 8-aryl-7-deazaadeninu. 

Zvládnutí C-H borylace 7-deazapurinů do polohy 8 vedlo také ke snaze využít tyto 

boronáty k dalším transformacím. V rámci této disertace byly studovány Cu-katalyzované 

transformace  boronátů na příslušné 8-chlor-, 8-brom-, 8-kyano- a 8-trifluormethylderiváty a 

reakce byla vedena jako „one-pot“ reakce. I když výtěžky nejsou zcela ohromující, je tato 

metodika jistě vhodná pro syntézu příslušných derivátů pro biologické hodnocení. 

Další část dizertační práce se věnuje studiu přímé C-H sulfenylace 7- a 9-deazapurinů.  

 Experimentální část podává všechny důležité informace o provedení a výsledcích 

prováděných experimentů a je celkem logicky členěna. U syntetizovaných sloučenin jsou uvedena 

příslušná data, elementární analysa je nahrazena daty HRMS. Pro posouzení skutečné čistoty 

produktů by bylo vhodné uvádět i výsledky HPLC  měření. Součástí experimentální části práce by 

měl být alespoň stručný popis metodik použitých pro biologické hodnocení. 

Odkazy na literaturu jsou velmi bohaté a velmi dobře zpracované s využitím 

odpovídajících zkratek časopisů. Odpovídající jsou také odkazy na relevantní přehledné práce. I 

když jsou odkazy na reference uváděny v subscriptu, obvykle se ve vlastním seznamu zkratek 

uváději příslušné číslice normálním písmem. Časopis ref. 13 se obvykle zkracuje J. Cardiovasc. 

Pharmacol. a časopis Helvetica Chimica Acta se zkracuje Helv. Chim. Acta.  

 Práce je psána solidní angličtinou, i když si myslím, že hlavně v otázce členů a 

interpunkce by rodilý mluvčí měl některé oprávněné připomínky. Formální úroveň práce je velmi 

dobrá, našel jsem jen minimum chyb/překlepů. Např. na str.3 „Miyarura“, na str. 17 „contain“ 

(místo „containing“) a  „an inhibition“ (místo „an inhibitor“), na str. 79 „in suitu“ (místo „in 

situ“). Z dalších drobných chyb/překlepů stojí snad za zmínku „bypirydine“ (str. 161). Občas 

disertant chybuje v používání velkých písmen na začátku věty, pokud věta začíná lokantem. Mělo 

by být např. „6-Chloro-…“ (str. 90); „1,1-Dimethoxy …“ (str. 91).  

Součástí práce je i přiložený autoreferát, který shrnuje podstatné rysy disertace. Ten je 

vypracován odpovídajícím způsobem a obsahuje všechna klíčová data nutná k pochopení 

disertace.  

Při hodnocení faktického přínosu práce je významné, že disertant vyvinul několik 

komplementárních metodik aplikovatelných v syntéze 6,8-disubstituovaných 7-deazapurinů. 

Dalším výsledkem je i studium přímé C-H sulfenylace. Já osobně oceňuji hlavně prvně 

jmenovanou část zvláště vzhledem k její komplementaritě a tedy i k využitelnosti na jiných 

pracovištích. Připraveno bylo několik desítek nových látek, jejichž biologické hodnocení přineslo 



několik významně aktivních látek, zvláště cytostatická aktivita 7-thienylsulfanyl-7-deazapurinů 

bude zřejmě podrobněji zkoumána vzhledem k možné kinasové inhibici.  

 

Na závěr konstatuji, že předkládaná disertační práce je svým výběrem a experimentálním 

provedením na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na disertační práci a že disertant 

předkládanou původní prací přispěl k poznatkům daného vědního oboru.  

 

Proto doporučuji práci k dalšímu řízení. 

 



Věcné připomínky a dotazy: 

 

1. Obecně je v odborných textech zvykem účinné látky uvádět nechráněným, takzvaným 

generickým názvem (INN popř. v USA USAN). Vysvětlete nám pojmy firemní kódové 

označení, generický název a chráněný název – kdy se které názvy používají.  

2. Jak si vysvětlujete rozdíl v selektivitě borylace 7-deaza- a 9-deazapurinových derivátů? 

3. Používání trifluoroborátů místo boronových kyselin poskytuje určité výhody. Vám se 

podařilo převést některé cyklické boronáty na tyto látky (např. 18), nikde ale nepopisujete 

jejich použití. Zkoušeli jste něco? 

4. Při syntéze derivátů 8-aryl-7-deazahypoxanthinu jste k demethylaci použili in situ 

generovaný TMS jodid. Nepozorovali jste v případě látky 28a částečnou demethylaci 

druhé MeO skupiny? 

5. Fakt, že se vám nepodařilo provést Liebeskind-Šroglův kapling s 6-fenyl-7-fenylsulfanyl-

7-deazapurinem ani s 6-fenyl-9-fenylsulfanyl-9-deazapurinem vysvětlujete tím, že jsou 

uvedené deazapurinové skelety elektronově bohaté. Přitom reakce podobných 6-

fenylsulfanylderivátů se zdá schůdná (Schéma 3, str. 27, ref. 49). Máte k tomu komentář? 
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