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Výpočetní studie TiO2-katalyzované syntézy acyklonukleosidů z
formamidu: Implikace pro teorii vzniku života

Diplomová  práce  je  zaměřena  na  objasnění  detailního  reakčního  mechanismu  syntézy
glykosidické vazby v nukleosidech katalyzované v nevodném prostředí  oxidem titaničitým.
Tato vazba spojuje  nukleotidy se sacharidy v nukleových kyselinách a je tedy nezbytná pro
vznik  živých organizmů,  což  je  také  hlavní  motivací  předkládané  práce.  Navržený reakční
mechanismus vychází z nedávno publikovaných experimentů Dr.  Saladina, který ukázal,  že
syntéza acyklonukleosidů je proveditelná v roztoku horkého formamidu.

Po formální stránce je posuzovaná diplomová práce zpracována velice dobře. V úvodní
části  je  nastíněna  problematika  vzniku  výše  zmiňované  glykosidické  vazby  s  odkazy  na
původní  literaturu  a  s  přehlednými  schématy  souvisejících  chemických  reakcí.  Následuje
teoretická část, kde jsou stručně, leč možná trochu komplikovaně, nastíněny základní kvantově
chemické metody, které byly využity k  následným výpočtům. Druhá polovina práce je pak
věnována samotným výpočtům a jejich diskuzi. Výsledky jsou zde diskutovány přehledně a
konsistentně, ale zároveň ne zbytečně obsáhle, což činí danou práci dobře čitelnou. Totéž lze
říci i o závěrečné kapitole, kde jsou stručně shrnuty hlavní výsledky práce.

Samotná  studie  reakčního  mechanismu  je  rozdělena  do  čtyř  fází,  kdy  je  nejprve
katalytickou cestou vytvořen formylpurine a hydratovaný anion formaldehydu, jejich vzájemná
reakce  vede  ke  vzniku  C2-acyklonukleosidu  a  v  dalším  kroku  pak  k  finálnímu  C3-
acyklonukleosidu. Autor práce aplikoval teorii DFT, a to na úrovni hybridního funkcionálu a
značného setu bázových funkcí, ve které optimalizoval jednotlivé stacionární body všech reakcí
včetně transitních stavů, a tím získal celkový energetický profil  těchto procesů. Na základě
rozdílů  ve  volných  energiích  je  pak  diskutována  termodynamická  stabilita  a  kinetická
uskutečnitelnost reakcí.

Celkově práce působí velice precizním dojmem, vědecká část je velmi dobře zpracována
a popsána. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě, a to s nejlepším hodnocením.
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Doplňující otázky:

1) Studium katalyzovaných reakcí je postaveno na předpokladu, že (001) povrch anatasu
lze v tomto případě nahradit  pouze neutrálním komplexem [Ti(OH)4(H2O)] s  jednou
volnou valencí na středovém titaničitém kationtu.  Místo adsorbovaného nukleotidu a
jeho derivátů na povrchu TiO2 je tedy studován organokovový komplex. Nabízí se proto
otázka,  jakým  způsobem  byla  ověřena  platnost  tohoto  modelu  a  přesnost  takto
prováděných výpočtů? Jak se liší vazebné délky mezi TiIV a jeho OH- ligandy od Ti5C-O
vzdáleností na (001) povrchu anatasu? Zůstávají tyto ligandy během celého reakčního
procesu  ve  stejných  pozicích,  nebo  dochází  ke  strukturním distorzím,  které  odlišují
komplex  od  povrchu  krystalu?  Dá  se  předpokládat,  že  interakční  energie  mezi
titaničitým komplexem a studovaným purinem je blízká skutečné adsorpční energii na
anatasu?

2) Práce využívá metodu DFT s hybridním funkcionálem a dostatečně velkou bází. Přesto
lze u této metody očekávat jisté podhodnocení reakčních bariér. Bylo provedeno nějaké
srovnání s ab-initio metodami (např. CCSD) pro určení této chyby? Jakým způsobem
byl vybrán pseudopotenciál pro popis vnitřních elektronů atomu titanu?

3) Z  prezentovaných  výsledků  vyplývá,  že  vznik  monohydrátu  formaldehydu  (M7)  je
kineticky uskutečnitelný, pokud je do reakce zapojena více než jedna molekula vody.
Hydratační  slupka  uvažovaných  molekul  a  systém  vodíkových  vazeb  zde  výrazně
snižuje  energetickou  bariéru  reakce.  Na  druhou  stranu  autor  práce  argumentuje,  že
překonání  vysokých  bariér  v  procesu  oxidace  (9H-purine-9-yl)methanolu  (M9)  a
deprotonace hydratovaného formaldehydu (M7) je možné pouze za teploty 160 °C, tedy
výrazně nad bodem varu vody. Bude i za těchto podmínek v roztoku dostatek vody ke
vzniku monohydrátu formaldehydu (M7)?


