
Posudek diplomové práce Vítěs|ava Bambucha: o,C-Substituce polohy 7pyrrolo[3'2-
ď]pyrimidinů pomocí cross-coupling reakcí...

Řada acyklických nukleosidů a jejich derivátů vykazuje ýznamnou biologickou
aktivitou a některé znich se uplatňují jako léěiva. To podnítilo velké úsilí získat obměnou
jejich struktury další biologicky aktivní látky. Diplomová práce Vítěslava Bambucha je
zaměřena na vývoj metodiky pro vyuŽití 9-deazapurinů jako nukleobazí pro acyklické
analogy nukleotidů ' 9-Deazapurin je rovněŽ moŽno povaŽovat za 4,6-diazaindol, takŽe
Vypracované metodiky by bylo možno vyuŽít i pro syntézu někteých analogů přírodních látek
obsahujících indol. Z tohoto pohledu sejedná o práci vysoce aktuální.

Cílem diplomové práce Vítěslava Bambucha bylo vypracovat metodiku pro
funkcionalizaci 9-deazapurinů v poloze 7, konkrétně zavedení aminoskupiny azavedení C-
substituentů s využitím''cross-coupling'' reakcí.

Pro zavedení aminoskupiny do polohy 7 byla vypracována metodika za|oženána
nitraci 2,4-dichlor-5H-pyrrolo|3,2-d]pyrimidinu. Ziskaný produkt poskýl aminolýzou a

katalytickou hydrogenací nitroskupiny odpovídající triaminoderivát, kteý však nevykazova|
cýostatickou ani protivirovou aktivitu.

Jako modelové substráty pro studium ''cross coupling'' reakcí byly zvoleny 6-
dibenzylamino-7-BoC-2-chlor-9-j od-9-ďeazapurin a 7 -BoC-2,6-dich1or-9-jod-9-deazapurin.
Prvni z těchto látek reagova|abez problému ve všech zkoušených reakcích (Suzukiho'
Stilleho' Negeshiho a Sonogashirova reakce). Zajimavější je reaktivita 2'6-dichlorderivátu,
kteý má tři reakční centra. V případě Suzukiho a Stilleho reakce reaguje selektivně atom
jodu, v případě Sonogashirovy reakce byl pozorován vznik směsi 9-substituovaného a 6,9-
disubstituovaného derivátu. Selektivní vznik 9-alkynylderivátu byl pozorován v případě, kdy
byl pro Sonogashirovu reakci pouŽit trimethylsilylacetylen. V případě Negishiho reakce se
podmínky pro selektivní průběh reakce nepodařilo najít. 7-BoC-2,6.dichlor-9-jod-9-
deazapurin se rovněŽ ukáza|jako vhodný substrát pro nekatalyzovanou aminaci' která probíhá
selektivně do polohy 6. RovněŽ neúspěšné byly pokusy zavést tímto způsobem alaninov'ý
zbytek do 9.deazapurinového skeletu.

Značné úsilí bylo věnováno snaze zavést 2-hydroxyethylovou skupinu do polohy 9-
deazapurinového skeletu. Tato látka můŽe bý synthonem pro fosfonátové analogy nukleotidů
typu PME. Pokusy transformovat ethynylovou skupinu na 2-hydroxyethylovou hydroborací, a
redukce vzniklého aldehydu se nezdařily, vzhledem k tomu, Že došlo k dvojnásobné
hydroboraci. Proto byl Stilleho kaplingem připraven 9-vinylderivát, jehoŽ hydroborace a
následná oxidace poskýly poŽadovaný 2-hy droxyethylderivát.

Dále byly provedeny pokusy využit 9-ethynylderivát k syntéze 9-isopropyl-9-
deazaindolů' K tomu byla pouŽita karboaluminace a hydroborace, ale vzhledem k opačné
stereoselektivitě byl tento přístup neúspěšný.

Po formální stránce je práce členěna tak, jak je zvykem u diplomorných prací. Úvod
obsahuje přehled jednotlivých typů biologicky aktivních purinů a9-deazapurinů a přehlednou
formou shrnuje metody syntézy 9-deazypurinů. Připravené látky jsou odpovídajícím
způsobem charakterizovány. Celkové zpracováni diplomové práce je na velmi dobré úrovni.
Práce je napsána stručně a srozumitelně s minimem formálních chyb. Mám pouze několik
připomínek a dotaz:ů:

o Přehlednosti by prospělo uvádění výěŽků reakcí ve schématech.
o Z ang|ičtiny přejatý výraz ''cross-coupling'' by se měl uvádět proloŽeně nebo v

uvozovkách.
o Pro výraz dekompozice (str. 3|,32,69' ...) existuje český ekvivalent.



, . opravdu vznikaji|átky 117 a 121 (schéma23, str. 26) jako cis-izomery?n : i"éiJ;*tT"JJn'":T:[';.Í:#ÍJl'T'[:J":.i'fiil'J:$j;iro substituci poloha
2"? (t+)

. Body tžini známých látek by měly být srovnány s údaji v literatuře (látky 42* a72*).
o Je nezvyklé uvádět elementárni ana|ýzy známých|átek (42*, 43*, 44*,72*)'

Selektivním činidlem pro monohydroboraci terminálních alkynů je catecholboran.
Proč byl pro hydroboraci etynylderivátu 27 použit BH3'Me2S, kter1ý poskýuje produkt
dvoj násobné hydroborace?
Jakým způsobem ďocházi k B-eliminaci při reakci zinkjodidu 149* s jodderiváty l1a
10 (str. 38 a 39). Bylo potvrzeno,Že zinkderivát 149* skutečně vznikl?

V rámci své diplomové práce vypracoval Vítěslav Bambuch syntetické postupy, které
umoŽňují syntézu nových derivátů 9-deazapurinu s potenciální biologickou aktivitou.
Prokáza|, že zv|ád| úskalí práce v organické laboratoři včetně moderních syntetických metod.
Diplomovou práci Vítěslava Bambucha považuji zazdaŤi|é dílo a doporučuji ji proto k
obhajobě.
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