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   Předložená dizertační práce se zabývá aktuální problematikou radioaktivně značených 

komplexních sloučenin s obsahem různých kovových iontů, vhodných pro lékařské aplikace. 

   Cílem práce je studium nových ligandů, které by v případě pevné a stabilní vazby 

s radionuklidy kovových prvků našly použití v lékařských zobrazovacích metodách 

s uplatněním v radionuklidové diagnostice nebo terapii, případně i diagnostice magnetickou 

rezonancí. Jedná se o tři nové ligandy makrocyklických polyazachelatantů s různými 

kovovými ionty. 

   Disertační práce obsahuje 116 stran textu a je rozdělena do 6 částí a 3 příloh, které tvoří „in 

extenso“ publikace řešené problematiky v renomovaných zahraničních časopisech. V úvodu 

autorka popisuje problematiku tzv. „molekulárního zobrazování“, kdy moderní lékařské 

zobrazovací modality mohou pomocí studovaných látek diagnostikovat různá onemocnění, 

nejčastěji onkologická, neurologická či kardiovaskulární, a případně tyto chorobné stavy i 

léčit. K tomu slouží právě specifická lokalizace radiofarmak obsahujících studované 

komplexní sloučeniny ve formě tzv. bifunkčních chelátů. Popisuje úlohu tzv. targetingových 

biomolekul při cílené biodistribuci radionuklidů v oblasti diagnostiky i terapie. Autorka 

přehledně uvádí jaderné vlastnosti těchto radioizotopů a jejich vhodnost pro diagnostiku i 

terapii tkání ozařováním, včetně stručného popisu výroby a získávání vhodných radionuklidů.  

   Druhá část obsahuje stručně a přehledně popsané cíle práce, kdy u tří nových ligandů byly 

studovány jejich vlastnosti, včetně konstant stability a komplexotvorného chování těchto 

látek. 

   Třetí, nejrozsáhlejší část obsahuje výsledky a jejich diskuzi. Tematicky je rozdělena do 

třech skupin, z nichž první je termodynamickou studií komplexů kovových iontů 

(jednomocného sodíku, pěti trojmocných lanthanoidů a trojmocného yttria. Druhá skupina 

výsledků zahrnuje kompletační a biodistribuční studie komplexů bifunkčních fosfinátových 

analogů H4DOTA s indiem-111 a yttriem-90. Porovnávaly se rychlosti komplexace těchto 

nových analogů a jejich biodistribuční profily za různých podmínek. Na základě výsledků 

byla navržena optimalizace podmínek komplexace. Biodistribuční studie ukázala vhodnost 

pro použití komplexů v nukleární medicíně. Ve třetí části jsou vyhodnoceny chemické a 

biologické vlastnosti fosfonátových komplexů se samariem-153 a holmiem-166. V tomto 

ohledu se získaly nové poznatky o farmakokinetice těchto studovaných komplexů.  Každá 

z těchto výše jmenovaných skupin experimentů je doplněna i recentními literárními odkazy 

(celkem 177). 

   Čtvrtá část shrnuje závěry výsledkové části a diskuze do pěti bodů z hlediska 

termodynamické stability, kinetické inertnosti, podmínek rychlosti tvorby komplexů a jejich 

biologického chování. 
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   Pátá část obsahuje tabelární vysvětlení zkratek a definice, šestá část autorčino poděkování 

institucím a osobám, které jí umožnili realizaci této studie. 

  Následují přílohy tří publikací původních prací autorky, tematicky příslušných k jednotlivým 

skupinám experimentů uvedeným v části výsledky a diskuze. Tyto publikace v renomovaných 

zahraničních časopisech rozšiřují detailní poznatky a provedení klíčových experimentů této 

disertační práce. Jejich validita je jistě potvrzena náročným recenzním řízením obvyklým 

v těchto vědeckých periodicích.       

   Předložený spis disertační práce hodnotím jako zdařilý, je napsán v anglickém jazyce, 

přehledně, srozumitelně a s velmi dobrou grafickou úpravou. Obsahuje mnoho cenných 

vědeckých informací z oblasti řešené problematiky a jistě bude zdrojem informací při dalším 

výzkumu těchto potenciálních radioaktivních léčiv. 

   Oceňuji vytyčený cíl práce, neboť objasnění vztahu mezi strukturou a komplexotvorným 

chováním napomůže řešit otázky cílené biodistribuce léčiv a jejich stability, což jsou základní 

atributy tzv. léků vyšších generací. V tomto směru považuji studium stability komplexů a 

kinetiky jejich tvorby za klíčové. Neméně důležitá je však i stabilita sloučenin tohoto typu in 

vivo. Zde se nabízí otázka k autorce – v čem spočívá nebezpečí rozkladných produktů po 

aplikaci radiofarmak do organismu? 

   Studie stability komplexů s trojmocným ytriem-90 je důležitá pro rozšíření palety 

terapeutických radiofarmak s obsahem tohoto radionuklidu, která by se vhodně uplatnila 

v klinické praxi oboru nukleární medicíny při onkologických onemocněních. 

 

K autorce disertace mám několik dalších otázek: 

- Doporučení autorky ověřovat v případě radioaktivně značených sloučenin vždy 

komplexační chování ligandu za „chemických“ a „radiochemických“ podmínek 

považuji za velmi správné. Může autorka vysvětlit, čím jsou rozdíly v rychlosti 

kompletace jednotlivých ligandů způsobeny? 

- Pokud se fosfinátové analogy značené 
111

In a 
90

Y specificky nevychytávají v žádných 

tkáních, v jaké podobě a ve kterých lékařských aplikacích autorka uvažuje jejich 

použití?  

- Proč si autorka vybrala pro hodnocení biodistribuce bifunkčních chelátů fosfinátových 

analogů značených 
111

In a 
90

Y i kůži a tukovou tkáň? (viz. obr. 3.9.). 

- Komplexy s polární fosfonátovou skupinou značené 
153

Sm nebo 
166

Ho se na rozdíl od 

ionizovaných fosfonátových skupin váží na hydroxyapatit minerální složky kostní 

tkáně jen velmi málo. Jaké by mohlo být uplatnění těchto komplexů v terapeutické 

oblasti nukleární medicíny?  

- Jak lze vysvětlit poměrně vysokou akumulaci 
153

Sm-H4DOTP
OEt

 –monoethylester 

derivátu tetrakis fosfonové kyseliny ve střevech oproti stejnému ligandu značenému 
166

Ho? (viz. obr. 3.12.).  
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Práci jako celek hodnotím velmi kladně. Provedení všech experimentů a zpracování výsledků 

ukazuje na autorčinu dobrou orientaci v řešené problematice a získanou zkušenost ve vědecké 

práci. 

 

Závěr: 

   Předloženou disertační práci hodnotím jako přínosnou pro oblast nových radioaktivních 

léčiv s cílenou biodistribucí. RNDr. Michaela Málková prokázala schopnost samostatně řešit 

vědecké problémy, pracovat s odbornou literaturou, poznatky aplikovat do experimentální 

práce a z dosažených výsledků formulovat závěry pro další výzkumnou činnost v této oblasti. 

Předložený spis jednoznačně splňuje z hlediska všech kriterii požadavky kladené na práce 

tohoto typu. Doporučuji proto, aby RNDr. Michaele Málkové byl po úspěšné obhajobě udělen 

titul Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD. 

                                                                                  vedoucí katedry farmaceutické technologie 

V Praze, 21.12.2009                                                               a kontroly léčiv IPVZ Praha                  


