Posudek disertační práce A. Popkova ,,Chiral metallocomplex synthons of a-amino
acids. synthesis, physical-chemical properties and applications.oo

Disertačnípráce se zabývávlastnostmi nikelnatých chelátu, které vznikají komplexací
Schiffovy báze, připravené jednoduchou kondenzací (2-benzoylfenyl)amidu (^'-N.
benzylprolinu (BPB) s glycinem nebo alaninem. Tvorbou Schiffovy báze dojde ke zvýšení
kyselosti cr-vodíků v glycinovém/alaninovém fragmentu a její komplexace niklem vývoří
rélativně rigidní chelát. Logickým důsledkem je tak možnost diastereoselektivní reakce
s elektrofi|y a použitítěchto komplexů jako chirálních glycinových ekvivalentů, které
umoŽňují přípravu enantiomerně čistých cr-substituovaných cr-aminokyselin. Cílem disertanta
by|o navěnat na řadu prací z9O. |et minulého století a prozkoumat možnosti zvýšení
diastereoselektivity alkylací těchto komplexů s využitím znalostí strukturních parametrů,
zí skaných p omo cí fy zíká|ních metod.
Práce je napsána jako komentář k souboru 12 publikací v solidních ěasopisech, na
kteých je disertant autorem nebo spoluautorem. V takových případech bývá zvykem
konÁtatovat, Že výsÍedky jiŽ prošly kvalifikovanou recenzí a práci doporučit k obhajobě
tento způsob
s několika formálními piipomínkami. Nicméně musím konstatovat, Že
ptezentace umožňuje i- vytvoření kouřové clony, která má za|<rýt nedostatky nebo
_
nedostatečnémnoŽsiví práce disertanta. Po přečtení disertace musím se všímrespektem
k osobě jejího autora _ konstatov at, že poďIe mého názoru jde bohužel o právě takový případ.
K samotnému způsobu prezerltace podotýkárn, že í když se jedná o soubor publikací
opatřených úvodnímkómentářóm, nelze tónto komentář podcenit. Úvod komentáře by měl
obsahovat stručnou a logicky strukturovanou literární rešerši na dané téma, aby čtenáři bylo
jasné, zjakýchúdajůautor vyšel a proč a vjakém směru se rozhodl tuto tématiku rozvíjet.
Úvod t ieto disertaci by tak měl podle mého názoru obsahovat stručnéshrnutí metod přípravy
cr-aminokyselin a diskusi jejich výhod a nevýhod. Úvodní části autor věnoval necelých pět
stránek, jejichž obsah připomíná spíšekrátkou esej o nukleofilních reakcích výše zmíněných
nikelnaqých komplexů, které jsou jen táznakově a bez pouŽítíschémat roztŤíděny podle
použitého e|ektrofilu (str' 5). Katalýické metody a jejich výhody a nevýhody jsou odbyty
jedinou větou (str. 3, řádek 4), zatimco alkylace nikelnatého komplexu BPB-glycin je
rozebrána do detailu. Syntéza značených sloučenin, kterou si dále autor klade jako
'uyt.ono
jeden
z ci|a, není v úvodu zmíněna vůbec'
Na zák|aďě úvodních informací si autor stanovuje cíle, především výše zmíněné
zvýšenídiastereoselektivity alkylace' K cíli ,'prozkoumat ťyzíká|nímetody pro určení
stereochemie.. dodávám, Že ťyz1ká|ní metody se zpravidlapoužívaji pro určenístereochemie a
takový cíl by mohla specificky deklarovat téměř každá disertačnípráce, kterou jsem kdy
hodnotil.

Vlastní výsledky a diskuse by pak měly obsahovat krátký souhrn nejdůležitějších
jaké
výsledků předložených publíkací,prezentovaných takovým způsobem, aby bylo zŤejmé,
pioblémy.a jak autór resit a jaký je jeho podíl na těchto publikacích. Tato část ale obsahuje
jen velmi téžkodají odlišit.
smos vystediů disertanta' spoluautorů a jiných autorů, které se
Jakkoli se na první pohled jedná o velmi dobře vypadajícísměs syntéza-strukturni ana|ýzamodelování' po zewubném přečteníjsem dospěl knázoru, Že čtyŤípodkapitoly (4'2-4'5),
které popisujimj i práci autora disertace jsou jen velmi volně propojeny existencí nikelnatého

sitrirovy báze BPB- g|ycínla|anin a problémy nejsou řešeny v dostatečné hloubce,
ale způsobem _ omlouvám se za ten vyaz - poněkud povrchním' Tento názor si dovolím
podepřít následujícími argumenty az nich vyplývajicími otázkami:

t<ompiexu

1. Selektivita reakce je ovlivněna i vnějšími faktory, tj. teplotou, prostředím a pouŽitými
činidly. Byl systematicky studován vliv teploty, rozpouštěďIa,báze a alkylačníhočinidla na
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průběh modelové reakce ? Je-li taková práce popsána v literatuře, měla byt zmíněna v Úvodu,
jinak měl takovou studii provést disertant.
2' I bez rentgenostrukturní ana|ýzy se dá předpokládat, že sterické a elektronické nároky Nbenzylové skupiny budou řídit stereoselektivitu alkylace, což napovídaly i citované práce
jiných autorů. Tady se dá poloŽit celá řada otázek- např. proč autor zvolil methylové skupiny
jako substituenty, které zvyšují sterické nároky a elektronovou hustofu fenylu benzylového
jádra (proč ne daleko objemnější terc-butyl ďnebo alkoxyskupiny se silnějším vlivem na
elektronovou hustotu, větší aromát, atd.), proč byl připraven jen jeden komplex a nebyla
provedena systematická studie alkylace komplexů s různou substitucí na benzylu resp.
náhradou benzylu jinými substituenty ?
3 ' NoE interakce j sou obvyklým způsobem určenístereochemie a j e logické, že má-|i výchozi
látka jedno centrum chirality (a je enantiomerně čistá), je takto určitelná i stereochemie
absolutní. Popis standardních NoE experimentů (str. i6) vytváří přitom dojem, že jde o
zásadní zjištění.
4. Je logické, že alkylace stericky nenáročným elektrofilem (methyljodid) povede k niŽší
stereoselektivitě (str' 22). Nebylo by ale potom pŤirozené tuto selektivitu zvýšit pomocí
zvýšenísterických nároků substituentu na dusíku v prolinovém fragmentu a nahradit výše
zmíněnou benzylovou skupinu stericky objemnější(viz bod z) ?? Proč autor zvo|i| komplex
s alaninem (a nikoli tyrosinem nebo DoPA) pro modelovou reakci se značeným methyl
jodidem ?
5. Nevím, co je unikátního na pozorování interakcí dvou jader přes více vazeb v NMR
spektrech (podkapito|a 4.3)' Týo interakce jsou obecně závis|é na geometrii molekul a jejich
výskyt neni ů tak neobvyklý.
6. Co se týká optimalizace přípravy komplexů v řádu kg, je nebo bude tento postup někde
vyuŽíván ? Jsou týo komplexy vyráběny a existují nějaká data o uvolňování Ni do odpadních
vod ? PouŽití postupu, při kterém vznikaji dva ekvivalenty NaNo3 (Schéma 13, str. 28) mi
také nepřipadá přátelské k Životnímu prostředí.
7. Soudě podle hodnot d.e. (6.9 oÁpro tyrosin, L2,3 % pro DoPA), jsou pokusy o methylaci
tyrosinu a DOPA s cílem přípravy značených sloučenin teprve na zaěátku, ptotoŽe zejména
v případě radioaktivních nuklidů je žáďoucí I00 % selektivita a maximální rychlost procesu
syntézy, V;ýrok o optímalizaci postupu (str. 36,2 odst. shora) se v souvislosti s takovými čísly
jeví spíšejako smělé tvrzeni než realita. opět je logické se zeptat, proč autor nepoužil
objemnější substituent místo benzylu (byť to sám doporučuje, viz str. 33 nahoře).

K obsahu jako celku konstatuji, že mi není jasné, je-li autor syntetický chemik,
specialista na NMR nebo na rentgenovou strukturní ana|ýzu' Syntetické práce je málo a je
nesystematická, řada problémůby byla vyřešena systematickou optima|izací struktury
prolinového fragmentu' Metoda NMR byla použita jako standardní nástroj strukturní ana|ýzy

(v případě specializace na tuto metodu bych očekával např. systematickou studii zaměřenou
navztahy mezi výskýem a velikostí interakcí přes více vazeb a geometrií těchto komplexů) a
rentgenostrukturní atalýza je rovněŽ v kontextu disertace doplňkovou metodou.
Z formá|ních připomínek vyjímám:
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o

struktuře 2 na obr. 1, str. 4 autor tvrdí, že byla navržena Belokonem.
Identická struktura se ale vyskytuje v publikaci II jako výsledek práce autora
a spolupracovníků.
Stereospecif,rcká alkylace komplexu (^9)-o-bromoglycinu (Schéma 3, str. 14)
je uváděna v kontexťu termodynamicky Ťízenéekvilibrace
monoalkylovaných komplexů. Formálně se jedná o úplně jinou reakci
(nukleofilní substituci s retencí konÍigurace) a autor Se odkazuje na

/
3.

nepublikované výsledky (což není jediný odkaz tohoto typu), místo aby
uvedl potřebné informace v disertaci.
Informace typu ...spřáteleni zahraniěni teoretici provádějí kvantově

chemické modelováni

pozorování..... (str. 26)
4.
5.

na

a

superpočítačích
s cílem vysvětlit

tato

rozsáhlé vize do budoucnosti jsou vdisertaci

tohoto t1pu nepatřičné.
Citačníanalýza není pro publikace doktorandů požadovéna a je nadbýeěná.
Na str. 32 autor popisuje methylaci komplexů DOPA a tyrosinu auvádi 9 oÁ
radiochemický výěžek směsi diastereomemích komplexů a-;11C1MeDOPA' o několik řádků niže to (poněkud nepochopitelně) vysvětluje tím, Že
isomer 4s,19s je minoritní. Teprve po konfrontaci s původníprací čtenář
z-1ístí, že radiochemický lýěžek isomeru aS,l9Sje 4O/o a 4S,I9R 5 %.

Uplným závěrem chci říci, Že PhD' disertace a její obhajoba má prokázat schopnost
samostatné vědecké práce, počínajevýběrem tématu a konče odpovídajícímsdělením
výsledků. Existence řady publikací s autorstvím nebo spoluautorstvím kandidáta je určitě
žáďoucí (a nutná), ale nikoliv postačující.
Na základě výše uvedených faktů tuto disertaci nedoporučuji k obhajobě.
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