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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Název: Štúdium rádioaktívneho značenia PAMAM dendrimerov 1. a 4. 

 generácie diagnostickými a terapeutickými rádionuklidami 
 

Autorka: Mgr. Veronika Biricová 

 

   Předložená disertační práce se zabývá studiem značení a vazby radionuklidů trojmocných 

kovů pomocí bifunkčního chelátu na polyamidoaminové dendrimery pro diagnostické a 

terapeutické využití jako radioaktivních léčiv. 

   Cílem práce bylo posoudit využití pyridin-N-oxidového derivátu DOTA ligandu 

v konjugaci s dendrimery 1. a 3. generace pro značení radionuklidem india-111, lutecia-177 a 

yttria-90 a získat produkty farmaceutické kvality s  jakostními znaky potřebnými pro další 

využití v oblasti radiofarmak. Jedná se o vysokou radiochemickou čistotu a stabilitu 

značených konjugátů hodnocenou v in vitro a in vivo podmínkách. 

   Disertační práce je rozdělena do 11 hlavních částí. Po stručném úvodu následuje část 

popisující dendrimery, jejich vlastnosti, farmakokinetiku a možnost použití v oblasti cílené 

terapie a NMR. Dále se uvádějí chelátory kovů pro radioaktivní značení a radionuklidy, které 

autorka v experimentu, včetně chromatografických metod jejich detekce, použila. Celá tato 

tzv. literární část se opírá o velmi kvalitní rešerši využívající 299 recentních citovaných 

zdrojů. 

Poznámka:  

- Na str. 21 a 22 jsou uvedeny některé moderní chelátory pouze zkratkou, bez chemického 

názvu v seznamu zkratek a obr. 6-13 nejsou citovány v textu. 

- Autorka téměř v celém textu (např. str. 53 a mnoha dalších) místo pomlček udávajících 

rozmezí od-do nesprávně používá znaménko ÷, které v anglosaské literatuře představuje 

znaménko dělení. 

 

  V experimentální části nemám k popisu použitých metod, chelataci radioizotopu ligandem 

pyridin–N-oxidového derivátu DOTA a k chelataci radionuklidů konjugáty dendrimerů a 

k použitým analytickým metodám žádné kritické připomínky. 

Dotazy: 

-Kinetická stabilita konjugátů v roztoku i v plasmě pomocí SEK (Schimadzu systém) se u 
111

In-G1dendrimeru hodnotila v intervalu do 48 hod. (obr. 67,74). V případě 
111

In-dendrimeru 

G4 jen 24 hod. (obr. 68, 75). Byl to záměr? 

- Jaké formy aktivity je možno očekávat při interakci značeného dendrimeru a plazmatickými 

bílkovinami ve stabiliních studiích? 

 

   Část popisující výsledky a jejich diskuse je napsána přehledně a jasně. Na každý 

diskutovaný výsledek či problém odkazuje v textu autorka na jejich grafické vyjádření 

v jednotlivých obrázcích, které jsou v příloze 1. 

Dotazy: 

- Na obr. 18 a 19 je uvedeno pět hodnot pH v popiskách, ale v grafu jsou pouze čtyři 

závislosti, naopak na grafu v obr. 30 je pět závislostí pro čtyři hodnoty pH. 
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- Jak si vysvětluje autorka rychlejší tvorbu komplexu (obr. 87) ligandu DO3A-py
NO-C

 s 
90

Y při 

koncentraci 1.25x10
-3

 mol/l než při koncentraci vyšší 1,25x 10
-2

 mol/l. 

- Vhodným doplněním studované problematiky je i provedení farmakokinetické studie na 

potkanech. Měla by autorka vysvětlení k tak velkému rozdílu v biodistribuci obou 

dendrimerů? 

- Pro analýzu se při farmakokinetické studii moč potkana shromažďovala u G1-
111

In 

v intervalu 2 a 24 hod, u G4-
111

In  v intervalu 1 a 2 hod. Proč byl zvolen tak rozdílný interval? 

 - V práci není u žádných metod, kromě výsledků farmakokinetických studií, zmíněno jejich 

statistické vyhodnocení. U kterých metod se provádělo? 

 

Závěrečný dotaz:  

- Jak autorka hodnotí perspektivu využití zkoumaných makrochelátorů pro modifikaci a 

radioaktivní značení biologicky aktivních látek, například monoklonálních protilátek? 

 

   Disertační práce obsahuje 185 stran textu s 5 tabulkami a 95 obrázky a 3 přílohami 

(graficky a tabelárně prezentované výsledky, přehled publikovaných prací, články zveřejněné 

v impaktovaných časopisech). Práci doplňuje seznam použitých zkratek a seznam použité 

literatury. Jednotlivé citace jsou seřazeny abecedně podle příjmení prvních autorů, jejichž 

jména jsou, kromě několika případů, zvýrazněna. Oproti obvyklému číselnému řazení to 

poněkud vyhledávání zpomaluje, avšak vzhledem k množství citovaných pramenů a 

brilantnímu provedení rešerše to pro úvodní literární část disertace bylo vhodné. 

 

  Předložený spis disertační práce hodnotím jako zdařilý, je napsán přehledně, srozumitelně a 

s velmi dobrou grafickou úpravou. Teoretická i experimentální část obsahuje mnoho cenných 

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

výzkumu těchto potenciálních radioaktivních léčiv pro léčbu závažných onemocnění.  

Provedení všech náročných experimentů a zpracování velkého množství 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, moderních 

radioaktivních léčiv. Mgr. Veronika Biricová 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 disertační práci k obhajobě. Po jejím úspěšném obhájení pak 

udělení titulu Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 28. 3. 2012 Doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD. 
 


