
 

SLOVENSKÁ  AKADÉMIA  VIED 

Chemický ústav 

Centrum glykomiky 

Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava  

 

 

Oponentský posudok na habilitačnú prácu  

 

Názov práce: Syntéza nových derivátov akridínu: Štúdium selektivity reakcií, konfigurácie 

a konformácie molekúl metódami NMR  
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Habilitačná práca RNDr. Márie Vilkovej, PhD. prináša prehľad z výsledkov časti stále aktuálnej 

problematiky syntézy derivátov akridínu a študovania ich biologických účinkov, ktorá je dlhodobo 

rozvíjaná na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.  Práca je napísaná 

obvyklým spôsobom; po krátkom úvode opisuje súčasný stav problematiky a svoje stanovené ciele, 

pokračuje súhrnom výsledkov a komentárov a končí vytýčením ďalších plánovaných cieľov 

a záverom, celkom v rozsahu 68 strán. Nasleduje ešte ďalších 25 strán príloh obsahujúcich tabuľky 

výťažkov, t.t., farieb, NMR a kryštalografických údajov pripravených derivátov akridínu a zoznam 

podkladových publikácií a celkom nakoniec sú priložené aj ich separáty. 

 

Podkladom pre habilitačnú prácu je 17 SCI impaktovaných publikácií evidovaných vo WOS (17) 

a CC (16) uverejnených väčšinou v kvalitných časopisoch s IF väčím ako 2, na ktoré existovalo 

v čase predloženia habilitačnej práce 70 citácií, potvrdzujúcich aktuálnosť jej témy, pričom 

12 z týchto publikácií bolo uverejnených za posledných 5 rokov. Na štyroch z týchto 17 publikácií 

je korešpondujúcou autorkou Dr. Vilková a na jednej ďalšej, ktorú korešponduje doc. Imrich, je 

prvou autorkou, na ďalších dvoch trojiciach prác sú korešpondujúcimi autormi doc. Imrich a prof. 

Kožurková a na ostatných siedmich publikáciach 7 ďalších rôznych korešpondujúcich autorov. Toto 

dokazuje, že na nižšie uvedených výsledkoch a prínosoch prezentovaných v habilitačnej práci má 

najväčší podiel habilitantka, ktorá má k dnešnému dňu vo WOS celkovo evidovaných 53 publikácií 

s 382 citáciami (bez autocitácií) a H-indexom 13. 

 

Tématicky je práca rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je venovaná syntéze nových spiroderivátov 

akridínu v podstate dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je založený na výstavbách väčšinou acyklických 

reťazcov v polohe 9 molekuly akridínu, ktoré potom za vhodných reakčných podmienok alebo aj 

spontánne spirocyklizovali nukleofilnou adíciou. Druhý spôsob potom zahrňuje cykloadičné reakcie 

9-dihydroakridinylidénových dipolarofilov s arylnitriloxidmi. Do tejto časti sú zaradené aj reakcie 

9-akridinylmetylovaných tiomočovín aj tiosemikarbazidov s dvomi bifunkčnými činidlami, metyl-

brómacetátom a brómacetylbromidom, ktorých produktami neboli očakávané spirozlúčeniny, ale 

konjugáty akridínu a iminotiazolidinónov. V tejto časti sú opísané aj významné biologické aktivity 

syntetizovaných spiroakridínov alebo ich syntetických prekurzorov. Spiro[akridín-9’,5-(1,2-

oxazoly)] 77a-h ako aj akridinyl-9-karbaldehydehydové tiosemikarbazóny 97a-g vykazovali 

interkalačnú aktivitu do DNA a tiež priemernú inhibičnú aktivitu voči topoizomeráze I. 

Kondenzačné produkty akridinyl-9-karbaldehydu a troch acetofenónov, tzv. chalkóny 102A-C, 

z  nich  najmä  102C  inhibuje  rast  rakovinových  buniek  ľudského  konečníka,  hrubého  čreva  aj  
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lymfatického tkaniva prostredníctvom indukcie generovania reaktívnych kyslíkových radikálov, 

pričom vykazuje podstatne nižšiu cytotoxicitu voči zdravým ľudským bunkám. 

 

Druhá časť habilitačnej práce je venovaná využitiu metód NMR pri určovaní regioselektivity 

reakcií akridín-9- a -4-karbaldehydových derivátov a ich izomerizačných a konformačných 

premien. Pre 1,3-dipolárne cykloadície arylnitriloxidov na nesymetrické alkény získané Wittigovou 

reakciou z akridín-9- a -4-karbaldehydov bola na základe určenia polohy viazania vznikajúcich 1,2-

oxazolov na akridín nájdená korelácia medzi polaritou násobnej väzby týchto dipolarofilov 

a regioselektivitou sledovaných reakcií. Ďalej boli preštudované regioselektivity reakcií akridinyl-9- 

aj 4-karbaldehydehydových tiosemikarbazónov s dvomi bifunkčnými činidlami, ako aj 

izomerizačné premeny ich produktov v dimetylsulfoxide a v chloroforme. Nakoniec sú NMR 

analytickými technikami študované izomérne a konformačné štruktúry hydrazóno-hydrazidivých 

konjugátov pripravených z akridín-9- alebo -4-karbaldehydu a série substituovaných benzo-

hydrazidov resp. z akridín-9- alebo -4-karbohydrazidu a série substituovaných benzaldehydov.  

 

Organochemická analýza je integrálnou súčasťou organochemickej syntézy. Z tohto hľadiska 

možno najvýznamnejším prínosom predloženej habilitačnej práce je detailná NMR štruktúrna 

charakterizácia syntetizovaných molekúl vrátane určenia ich kompletného priestorového 

usporiadania pomocou homonukleárnych a heteronukleárnych interakčných konštánt aj cez viacero 

väzieb a tiež NOE techník. Správnosť týchto analýz bola takmer vo všetkých sériach pripravených 

akridínových derivátov potvrdená röntgenovou štruktúrnou analýzou alebo kvantovochemickými 

výpočtami. Toto všetko bolo úspešne využité aj pri charakterizácii regioselektivity predošlých 

reakcií akridinyl-9-metyltiomočovín či tiosemikarbazidov s bifunkčnými činidlami. 

 

Práca je napísaná starostlivo s minimom formálnych chýb (napr. schémy 23, 37; obr. 29, 30, 35; 

zámeny pojmov 341-2, 501-2; neúplná veta 451-2 a, preklepy 396, 401,2, 5618, 591), ktoré určite 

nespochybňujú kvalitu habilitačnej práce. Tá spočíva najmä v širokom využití NMR analytických 

techník na štruktúrne štúdie cieľavedome plánovaných a syntetizovaných sérií akridínových 

derivátov a je návodom k ich širšiemu využívaniu v organicko-chemickej komunite pri určovaní 

štruktúry nových zlúčenín v prípadoch, keď nie je možné využiť röntgenovú štruktúrnu analýzu 

a keď využívanie iných zobrazovacích techník je ešte stále iba v plienkach. 

 

K práci mám nasledujúce pripomienky a otázky: 

 

V citovanom literárnom odkaze 12 došlo k rozporu medzi textovým a schématickým vysvetlením 

mechanizmu vzniku finálnych spiroakridinov IIIa-i, ktorý zrejme nebol odstránený ani v recenznom 

konaní pred uverejnením tejto publikácie. Ako bol vyriešený tento rozpor v schéme 4 habilitačnej 

práce a príslušnom texte? Podobný rozpor sa vyskytuje aj v intermediátoch 23 a 24 nasledujúcej 

schémy 5, kde malo dôjsť k adícii BOC-ochráneného orto-lítiovaného difenylamínu 21 na MEM-

ochránený akridón 22. 

 

Prebiehali spirocyklizácie tiomočovín 46a-f na spiroderiváty 49a-f už aj počas ich prípravy 

v benzéne, alebo až počas ich izolácie resp. rekryštalizácie? Z príslušného textu v habilitačnej práci 

ani z priloženého publikovaného článku v Tetrahedron 70 (2014) 944-967 to nie je jasné. Ďalšie 

pokusy o stabilizáciu pripravovaných tiomočovín voči tejto spirocyklizácii n-propylovou alebo 

benzylovou substitúciou aminoskupiny východiskového akridinyl-9-metylamínu už neboli robené 

v benzéne ale v chloroforme, ktorý však zjavne napomáha tejto spirocyklizácii. Prečo? 

 

Aké sú dôvody na to, aby za použitých podmienok sa reakcie bifunkčných činidiel s tiomočovinami 

46a-c,f  začínali  na  atóme  síry  alkyláciou  s  metyl-brómacetátom  resp.  acyláciou  s  brómacetyl- 
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bromidom? Táto otázka sa týka aj postupnosti reakcií tiosemikarbazidov 85a,b s týmito činidlami. 

Porovnajte Vaše výsledky s výsledkami podobných reakcií tiomočovín s brómacetylbromidom, 

ktoré boli publikované inými autormi v ChemistrySelect 4 (2019) 3567–3576. 

 

Prvoplánový cieľ práce, syntéza spiroderivátov akridínu so šesťčlánkovými heterocyklami bol 

splnený len čiastočne, keď spiroderiváty 98c,g vznikali v dimetylsulfoxide iba ako neizolované 

cyklické tautoméry akridínových derivátov 97c,g s acyklickým reťazcom v polohe 9. Substitučno-

adičný produkt akridinyl-9-metylbromidu 43 s etyléndiamínom by mal byť stabilnejší spiroderivát. 

Prečo?  

 

Medzi plánované budúce ciele s vysokým stupňom inovácie by mohli byť zaradené aj syntézy 

akridínových derivátov s využitím hlbokoeutektických rozpúšťadiel (DES, deep eutectic solvents), 

o ktorých má habilitantka v roku 2020 uverejnené dva prehľadné články (jeden z nich ako 

korešpondujúca autorka), čo opodstatňujú len tri nájdené záznamy vo WOS pre vyhľadávanie 

akridínových syntéz v DES. Aké sú očakávané prínosy z plánovaných budúcich syntéz 

antracénových derivátov? 

 

Z predloženej habilitačnej práce RNDr. Márie Vilkovej, PhD., ktorá obsahuje cenné výsledky, 

získané v rámci rozsiahleho presne cieleného výskumu, ako aj z priloženého zoznamu pôvodných 

vedeckých prác vyplýva, že uchádzačka je vedecky erudovaná osobnosť zapájúca sa do vedecko-

výskumnej činnosti vo vedeckých kolektívoch i na medzinárodnej úrovni. 

 

Záverom si dovoľujem konštatovať, že predložená habilitačná práca RNDr. Márie Vilkovej, PhD. 

obsahuje ucelený, vzájomne previazaný súbor výsledkov výskumu, ktorý možno považovať za 

významný príspevok v oblasti syntézy nových, biologicky významných derivátov akridínu, ako aj 

ich detailnej štruktúrnej analýzy širokým využitím metód NMR. Ciele habilitačnej práce sú jasne 

stanovené a podľa môjho názoru aj splnené. Prezentované výsledky uchádzačky sú prínosom 

z hľadiska rozvoja príslušného vedného odboru ako aj z hľadiska uplatnenia získaných výsledkov 

v praxi. Preto odporúčam prijať habilitačnú prácu RNDr. Márie Vilkovej, PhD. ako podklad pre 

habilitačné konanie za účelom udelenia vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

habilitačného konania „organická chémia“. 

 

 

 

Bratislava, 30.9.2021                   doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc., v.r. 


