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Disertační práce RNDr. Michae|y Málkové úzce souvisís výzkumným tématem pracoviště,

které se již de|ší dobu zaměřuje na využití makrocyk|ických |igandů modifikovaných různými

druhy pendantních ramen pro komp|exovánínejrůznějších kovů' Smyslem předchozích studií

i této disertace je připravit takové komp|exy, které mohou být využity pro radioterapeutické

nebo diagnostické úče|y onko|ogických onemocnění.

Práce dr. Má|kové je již zce|a konkrétně směrována do ob|asti využití radionuk|idů, které by

moh|y b1ít zce|a konkrétně pro výše uvedený úče| využity, příp. mohou simu|ovat chemické

chováníkovů v organismu. Zkoumány by|y podmínky komp|exování ln, Y, Sm a Ho pomocí

činidel na bázi makrocyk|ických |igandů typu cyk|enu (Hadota), které by|y modifikovány

deriváty kyse|in fosfinové nebo fosfonové. Smys|em práce bylo porovnat proces tvorby

komp|exů s těmito s|oučeninami s podobnými údaji, které by|y v této ob|asti získány již dříve.

By|y zkoumány především termodynamické podmínky tvorby kompIexů, tj. by|y určovány

konstanty stabi|ity komp|exů, kinetické studie zaměřené na rych|ost tvorby komplexů, což je

dů|ežitý faktor při medicínské ap|ikaci, a dá|e na biodistribuci komp|exů v Živém organismu

(zkoumáno nebo doporučeno zkoumat,,in Vitro,,, event. ,,in ViVo,, na potkanech).Za velmi

dů|ežité považuji skutečnost, že by|o přistoupeno ke studiu komp|exotvorného děje z

hlediska koncentračních poměrů kovů v reakčním systému, což může hrát při potenciá|ní

biomedicínské ap|ikaci významnou roIi.

Z hIediska získaných výs|edků lze uvést nás|edující závěry:

- Rych|ost komp|exace kovů výše zmíněnými derivovanými |igandy je podobná

s rychlostmi pro Hadota

- Komp|exy Y jsou termodynamicky stabi|ní a kineticky inertní, což je pro potenciá|ní

apIikace příznivé

- By|y navrženy podmínky pro komp|exovánívyšších a tzv. ,,radiochemických

koncentrací kovů - znamená to ovšem využití pufrů o značné koncentraci

komponent, neměly by obsahovat alkalické kovy atd'

- U pokusů na potkanech nebylo prokázáno specifické koncentrování komp|exu

v některém z orgánů.



Práce samotná je psána formou podrobného komentáře k pub|ikovaným pracím, výs|edky
experimentů jsou bohatě dokumentovány obrázky, grafy, event. tabuIkami. Práce je psána

exce|entním anglickým jazykem s minimem chyb či neobratných vyjádření. V pří|ohách se dá
najít podrobnějšíinformace o výs|edcích experimentů. Dosažené výs|edky svědčí o tom, že
zpracované téma disertace by|o nejen pro disertanda, a|e nepochybně i pro ško|itele ve|kým
přínosem. Za úvahu by stá|a moŽná pasáŽ, která by podrobněji vyspecifikova|a podí|

disertanda na jednot|ivých experimentech. Z hlediska veIkého množství použitých
experimentálních a vyhodnocovacích metodik se nedá očekávat, že by vše mohI provést
disertand sám.

Dotazy a připomínky:

L, Vzh|edem k tomu, že by|y v podstatě zjištěny celkem ma|é rozdí|y mezi chováním
komp|exů s H+dota a jeho derivatizovanými formami - domníváte se, že by moh|y
práce s da|šími typy pedantních ramen přinést optimá|nější či využite|nější výsledky
(z hIediska jejich potenciá|ního využití).

2, Jaký se dá očekávat v|iv, pokud to neby|o nějak zkoumáno, na bio|ogické systémy,
pokud by by|y použity vyššíkoncentrace pufrů _ což zřejmě nebude příliš fyzio|ogické.

3. I v tomto případě se však dá čekat, že při distribuci připraveného komp|exu se
podmínky jeho existence např. v krevním řečišti, výrazně změní- nebylo by užitečné,
aby nás|edova|a nějaká studie v tomto smys|u?

4, Jaký je podíl kandidátky na prováděníradiochemický operací?
5' Kdybyste nemě|a k dispozici dek|arovaný preparát'oY -, a|e mě|a k dispozici směs

radionuklidů 90Sr790Y 
- jakou byste zvo|i|a separačnímetodu pro izo|aci yttria?

6. Neby|y pozorovány ztráty aktivity, zv|áště pak při kompIexování,,radiochemických
koncentrací radionu k|idů?

7. Na tvorbu komplexů v zkoumaných systémech by moh|a mít v|iv iontová sí|a roztoků.
By|o to nějak vzato do úvahy, či nějak zkoumáno?

8. Zvažova|ijste pro separaci komp|exů z vodných systémů využití např. kapa|inové
extrakce?

9. Jaké byly vstupníspecifické aktivity (či obyčejné aktivity) radionuklidů v imp. s-1?

10. V autoreferátu na str. 18 u obr. 1je chyba - odha|te ji.

7ávér: Před|ožená disertačnípráce RNDr. Michaely Má|kové je dostatečným dokladem pro
její úspěšnou obhajobu. Kandidátka prokázaIa, že je schopna samostatně vědecky pracovat,
výs|edky své disertačnípráce vyhodnotit, kriticky zhodnotit a sepsat o nich pub|ikaci. Počet
pub|ikovaných prací, které s touto disertací souvisejí, považuji za dostatečný. Konstatuji, že
práce v oboru anorganická chemie sp|ňuje předpok|ady, k|adené jsou k|adeny na práci
doktoranda v uvedeném oboru, a proto práci doporučuji k obhajobě. Po jejím úspěšném
obhájení pak udělenítitulu Ph.D.
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