Posudek disertačnípráce Alexandera N. Popkova
na téma: Chiral

metallocomplex synthons of cr.amino acid. Synthesis,

physical-chemical properties and applications.
Disertační práce Alexandera Popkova pojednává o studiu přípravy, charakterizaci,

i

dynamických vlastností v současnosti velice populární třídy sloučenin
s potencionálním využitímv medicínských aplikacích. Konkrétně se jedná o koordinační
statických

sloučeniny niklu v oxidačnímstavu II+ s Schiffovými bázemi potaŽmo cr-aminokyselinami.
Šablonová (templátová) syntéza využivajícísofistikovaného chirálního amidu, hexahydrátu

dusičnanu nikelnatého a glycinu poskytuje v přítomnosti báze požadovaný čtvercový

nikelnatý komplex v dostatečné čistotě a vyÍěŽku. Tento krok

je

následován alkylací,

epimerizaci, separací diastereoizomerů, hydrolýzou požadovaného izomeru, ízoIací
alkylované L. aminokys

e l

iny a

re generac

i v ý chozího amidu.

Během studia, ať již experimentálního či dostupné literatury, dospěl správně kandidát
k zjištěníže je třeba modifikovat molekulu mateřského amidu v různých pozicích pomocí

funkčníchskupin měnícíchelektronické či sterické poměry ve vznikajícím komp|exl, za
účelemzvýšenídiastereoizomerních přeb1.tků celé výše popsané reakčnísekvence a tím i
efektívity vzniku čistých modifikovaných aminokyselin. Byly studovány cr-alkyl, dialkyl,
halogeno' dimethylamino aj. deriváty příslušných aminokyselin a komplexů.

Studium struktury a reaktivity v kapalné fázi probihalo hlavně pomocí technik NMR

kde lze ocenit multinukleární přístup k řešení dané problematiky. Za
pozoruhodné zjištění|ze povaŽovaÍ existenci interakcí dalekého dosahu, které byly
spektroskopie,

v takovémto měřítku pozorovány vůbec poprvé. Za uěe|em bližšíhoporozumění tomuto
fenoménu autor syntetizova| a proměřil pestrou škálu různě izotopově znaěenýchkomplexů a
produktů jejich reaktivity (epimerizace), dále deklaruje pokus o kvantově chemické řešení
problému.

Pokus o vývoj technologicky použitelné výroby studovaných sloučenin je nastíněn
v kapitole 4.4

V kapitole 4.5 autor diskutuje možnosti využitístudovaných komplexů pro přípravu
izotopově značených aminokyselin a následnou modifikaci peptidů. Tato snaha se jeví jako
velice důležitousměrem k medicínským aplikacím celého projektu.

V poslední kapitole autot naznačuje své dalšíbadatelské kroky.

Výkami

a dotazy k této práci v chronologickém pořadí budiŽ:

autor by se měl jasně vyjádřit, které z daných sloučenin či procedur jsou nové oproti

jeho předešlé práci na MSU, citace těchto i jiných prací nejsou adekvátně zaÍazeny
k příslušným poznatkům či pojmům, což působíčasto zmatečně. Např.

již v první

kandidátově práci v Chem. Commun. z roku 1988 je uvedena syntéza dimethylamino,
bromo, dialkyl' derivátů a pokusy o alkylaci pomocí alkylačníchčinidel, které jsou pak
podobně uvedeny

i v novějšíchstatích - proč autor nezahrnul do této disertačnípráce

všechny svoje poznatky třeba

i

v chronologickém pořadí' tj. stat' v Collect. Czech.

Chem. Commun z roku 1994 pojednáváo podobném tématu jako stať z roku 1995, která

ji i

do jisté míry opravuje, přičemžprvni z nich neslouŽi jako podklad pro tuto práci a

druhá ano'

nedala by se sledovat tvorba předpokládaného karbaniontu a následná reaktivita pomocí

VT 13C NMR, když je k dispozici obohacený

materiáI?

na str. 14 je uvedeno Schéma3 bez příslušnéhokomentáře, opravdu nelze naalkylovat

příslušný bromo-komplex běžnými alkylačnímičinidly, ale je potřeba použítBBu3-

KotBu, proč? Nebude probíhat současně několik běŽných reakcí (substituce pomocí otBu, atd.) včetně některých neběžných jako redukce a např. karba-borace příslušných
nenasycených systémů ligandu. Lze tento děj sledovat např. pomocí 10/118 NMR
spektroskopie?

dalšíkapitola pojednává o modif,rkacích mateřského komplexu; autor deklaruje v práci
samotné a autoreferáÍu, Že připravil, a snad

i

změřil, 14 monokrystalů od této třídy

sloučenin' žádný znich se zde však nevyskytuje ani ve formě grafické anitabelární,

kromě několika contour-p1ot(ů) elektronových hustot ze synchrotronu. Je srovnání
geometrie okolí atomu niklu, vzdáleností, úhlů,torzních úhlůa mezirovinných úhlů
s

hodnotami parametrů NMR, kvantově chemických výpočtůresp' reaktivity samotné

tak nezajímav é, Že

s

ej

ej nevy p|atí pr ezentov at?

autor prezentuje integraci satelitů v uhlíkovém spektru, mohl by toto prezentovat i

graficky-příkladem spekter?

Lze

zaneďbat chybu způsobenou moŽnou rozdílnou

rychlostí relaxace příslušných jader obou diastereoizomérů, která jsou uživána k určení
poměrů d.e.?
jaké je vysvětlení interakcí dalekého dosahu, jež není v práci samotné diskutováno a ani
v citovaných pracích nelze jasné vysvětlení na|ézt

kapitola 4.4 diskutuje dopad výroby studovaných komplexinaŽP, resp. jeho sníženía

optimalizaci syntézy komplexů; oponent Žasne, jak mohl tak prestižní časopis jako
Green Chem. vydat tak jednoduchou optimalizaci přípravy, kdy se množství pouŽitého

dusičnanu nikelnatého snížíz dvou ekvivalentů na 7,2, což pŤi odhadované
kapacitě

výroby několika kilogramů ročně ušetříŽP vskutku nevídaně.,,.nabízi se srovnání

Ni v euromincích, kde dosahuje aŽ desítky procent, tzn, žejedna slévárna a
mincovna vyrábějící euromince musí denně zákonitě znečišt'ovat přírodu jako
s obsahem

multikilogramová neoptimalizovaná syntéza komplexů po dobu řádově tisíců
let,
neřkuli, Že se dá Ni(II) zvoďy celkem slušně vysrážet např. alkalickým
hydroxidem či
sulfidem amonným.
poslední kapitola příslušívýhledům do budoucna, kdy autor v sekci
1 uvažuje o syntéze
18-F derivátů DOPA skrze svůj synton, dá se odhadnout délka syntéz
a izo|ací, které
jsou omezeny poločasem rozpadu 18-F?
práce je přehledně napsána a řídce se vyskytujícípřeklepy např. typu alanin
místo
alanine, then místo than, metyl místo methyl atd. nemohou ubrat na její kvalitě; vytkou

budiž česky psaný autoreferát, který je neúměrně zkrácen oproti anglické verzi a
vyskýují se vněm chyby, což|ze prominout za předpok|adu, že uchazeč mluví česky
daleko |épe neŽ oponent rusky či dokonce ukrajinsky. Dalšívytkou je familiérní
střídání

osob

a časův anglickém textu, kdy není zloyna

předkládána

zvykem, Že vědecká práce je

většinovým textem v činnémrodě minulého času a první osobě
jednotného čísla,což působíznačně neskromně hlavně
s ohledem na to, že nadvanácti
s

článcích,vybraných pro tuto disertaci, se podílelo dvacet tŤi různýchspoluautoru.

Přes všechnu nastíněnou kritiku

a

že práce autora, jeho zaujetí' v1trvalost,
samostatnost, znalosti a zkušenosti, umožnily vznik disertačnípráce
mimořádné hodnotv.
dotazy věřím,

hlavně z hlediska multidisciplinarity a možnýchaplikacídaných
sloučenin.

Prohlašuji, že disertační práce Alexandera N. Popkov a na téma,,Chiral
metallocomplex
synthons of o-amino acid. Synthesis, physical-chemical properties and applications,,
je vhodná k obhajobě.

