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Předkládaná diplomová práce si klade za cíl vývoj a aplikaci metod pro stanovení bifimkčních
chelátů,   které   se   uplatňují   jako   radiofarmaceutika   v diagnostikování   a   léčbě   nádorových
onemocnění.       Konkrétné       byly       studovány       čtyři       nově       syntetizované       deriváty
dietylentriaminopentaoctové  kyseliny  (DTPA)  a  některé  jejich  komerčně  dodávané  konjugáty
s monoklonálními protilátkami.

K práci mám následující poznámky, komentáře či otázky:

1)   Str.  22 -23:  Pod zkratkami MAbc1  -MAbc9 jsou uvedeny konjugáty chelátu označeného

jako    SS-3A85MDTPA   s monoklonální   protilátkou.   V kapitole   3.2.   jsou   pod   stejnými
zkratkami studovány konjugáty chelátu SR-3A85MDTPA. Prosím o vysvětlení.

2)   Str. 23, tab. 2.1 : Čím se liší konjugáty označené MAbc1 -MAbc9 ?

3)   Str. 30:  Titrační stanovení čistoty chelátů

Proč se do titrovaného roztoku přidává hexamethylentetramin?

V popisu k tab.  3.1  a 3.2  se  objevuje  výraz  „ 72eprz.cr#m /z.#acz.e ".  V uvedeném případě  titrace

chelátu odměmým roztokem iontu kovu by se spíše hodil výraz „ oóróce7ecí ".

U  stanovení  čistoty  chelátů  není  uvedeno,  kolikrát  byla  titrace  prováděna.  Dále  postrádám
upřesnění,  čím je  vyjádřena  nejistota  stanovení  čistoty  v tab.  3.1  a  3.2  a pro jakou  hladinu
význaimosti  byla  učena? Nejistota  stanovem'  čistoty by měla být  uvedena na  stejný počet
desetinných míst (tj . jedno), jako stanovený medián.

Stanovená čistota studovaných chelátů se pohybuje v rozmezí cca 70 %  -90 %. Jaké nečistoty
mohou být v těchto syntetizovaných chelátech přítomny?

4)   Str. 31 -33: Stanovení isothiokyanátových skupin v chelátu 2ITC86MDTPA

Str. 31, str. 25:  Slepý vzorek obsahoval methanol z důvodu rozpustnosti fenylisothiokyanátu a
isopropylisothiokyanátu   v methanolu?   Pokud   ano,   měla   by   přítomnost   methanolu   být
zohledněna v popisu Obr. 3.1  a 3.2 (str. 31).

Čím   mohl   být   způsoben   rozdíl   v absorbanci   vznikajícího   1,3-benzenditiolu-2-tionu   při
spektrofotometrickém sledování jeho vzniku (Obr. 3.1 ) při reákci s fenylisothiokyanatanem (4
cca 0.7 po  20 min)  a isopropylisothiokyanatanem (4  cca 0.6 po  180 min) a při proměřování
kalibrační závislosti (4 cca 0.35, respektive 0.45 za srovnatelných podmínek, obr. 3.2).

Stránka 1 z 3



Čím je opodstatněn 20ti minuto\ý interval pro stanovení isothiokyanátových skupin v chelátu
2ITC86MDTPA?  Bez  proměření  kinetiky  tvorby  stanovovaného  l ,3-benzenditiolu-2-tionu,

jehož  množství  je  kritériem  pro  výběr  reakční  doby,  lze  čas  potřebný  na  reakci  těžko
odhadnout.

Připadají v úváhu pro  stanovení isothiokyanátových  skupin ve studovaném chelátu některé z
dalších metod uvedených v úvodu práce?

5)   Stanovení  počtu  navázaných  jednotek  chelátu  ve   vzorcích  konjugátu   SR-3A85MDTPA
s monoklonální protilátkou

Str.  33  - 40:  Při  nepřímém  spektrofotometrickém  stanovem'  chelátů bylo  měření  prováděno
v prostředí  octanového  pufh]  o  pH  6,73.  Nelze  předpokládat  dostatečnou  pufi.ační  kapacitu

pufhi vzhledem k pKa = 4,75 pro kyselinu octovou.

Str.  35,  obr.  3.4:  Jaký  význam  má  proložená  přímka  v zobrazeném  porovnání  koncentrací

proteinů?

Str.  37,  obr.  3.6:  V popisu  k obr.  chybí  údaj  o  koncentraci  monoklonální  protilátky.  Pro
snadnější  porozumění  bych  zároveň  doporučila  uvést  i  údaj  o  koncentraci  chelátoru  SR-
3A85MDTPA pro jednotlivé J?L.

Str.  40;  kap.  3.2.5:  Co  bylo  kritériem  pro  výběr  konjugátu  MAbc2  při  stanovení  počtu
navázaných jednotek chelátoru SR-3A85MDTPA na jednu molekulu monoklonální protilátky

pomocí fluorescenční spektrometrie?

Vúvodu  (str.   7)   a  dále  vpráci   (str.   35   a  dále)  je  citována  a  porovnávány  výsledky  s
diplomovou   prací   P.   Klimentové,   která   studovala   stejné   konjugáty   bifiikčních   chelátů
s monoklonálními  protilátkami.  Jakou  metodu  použila  ve  své  DP  práci  P.  Klimentová  pro
stanovení počtu navázaných bifimkčních chelátů na molekulu monoklonální protilátky ?

Počet  navázaných  jednotek  chelátoru  SR-3A85MDTPA  na  jednu  molekulu  monoklonální

protilátky    učený    metodami    navrženými    vpředkládané    diplomové    práci     (nepřímá
spektrofotometrie,   hmotnostní   spektrometrie)   a  práci   Klimentové   se   ve   třech  případech

(MAbc3,  MAbc5  a MAbc6) z pěti  liší více než o jednu.  Kterou metodu autor považuje za
nejspolehlivější?

Formá]ní připomínky:

1)   Str.   23,   kap.   2.2:   Seznam   použitých   chemikálií   není   kompletní   (chybí   např.   EDTA,
fenylisothiokyanát).

2)   Str. 34 dole: Chybný odkaz na popis principu metody v kap. 2.4 (správně 2.6).

3)   Str.  38,  bod  1.:  Neupřesněný  odkaz  na  stanovení  celkové  koncentrace  proteinu  v kap.  3.2

(správně 3.2.2).

4)   Obr. 3.2, 3.5., 3.6: Zvětšení rozsahu osy x by umožnilo zobrazení celých bodů.

5)   Str. 40, tab. 3.7: V tabulce chybně očíslované konjugáty v porovnání s textem na str. 39.

6)   Str. 43, obr. 3.10: Chybný popis osy x.
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Shrnutí:

Práce   je   předkládána   vcelkovém   rozsahu   54   stran,   dále   23   obrázků,   9   tabulek,   63
bibliografických  citací.  Práce je  sepsána  přehledně  a  stručně;  v případě  experimentální  části  a

popisu   obrázků   a   tabulek   by   však   podrobnější   údaje   v některých   případech   napomohly
snadnějšímu  porozumění  analytických  postupů  a  čtivosti  textu.  Po  fomální  stránce  je  práce
zpracována kvalitně, pokud mohu posoudit s minimem překlepů ®ráce je psána ve slovenštině) a

j iných fomálních nedostatků.

Přínos   práce   pro   analytickou   chemii  je   nespomý   vzhledem   k nově   navržené   metodice
nepřímého  spektrofotometrického  stanovení  počtu  navázaných jednotek  bifimkčního  chelátu  na

jednu    molekulu    monoklonální    protilátky.    Negativní    výsledky,     které    práce    obsahuje
(spektrofotometrické stanovem' isothiokyanátových skupin v bifimkčním chelátu, stanovení počtu
navázaných jednotek  biíúnkčního  chelátu  na jednu  molekulu  monoklonální  protilátky  metodou
fluorescenčm' spektrometrie) jsou nepochybně výzvou pro další bádání v této oblasti.   Považuji za

přínosné pro  profesní růst autora,  Že  se v rámci  své  diplomové práce  seznámil jak s klasickými
titračními analytickými metodami, tak metodami instrumentálními.

Vzhledem   kvýše   uvedeným   skutečnostem   se   domnívám,   že   autor   prokázal   schopnost
samostatné práce na zadaném odbomém úkolu a správné interpretace získaných výstupů, přičemž
řádně citoval veškerou použitou literaturu. Podle mého názoru pan Jaroslav Goliáš splnil všechny

předpoklady pro udělení magisterského titulu a navrhuji podstoupit jeho diplomovou práci dalšímu
řízení.

RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Katedra analytické chemie, UK PřF
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