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"Polymerní nosiče pro nukleární medicínu"

Doktorská dizertačnipráce se zabývá novými polymemími systémy pro cílený transport

a íizené uvolňování emitoru Augerových elektronů využitelných v terapii pevných nádoru.

Jedná se o aktuální tématiku, která významně přispívá k rozvoji vědeckého poznáni v oblasti

pffpravy nových polymerních nosičoqých systémů pro cílený transport léčiv. V rámci

dizertačni práce byl vyvinut, připraven a charakterizován nový polymerní systém pro cílený

transport a řizené uvolnění radioterapeutika sestávajícího se z DNA-interkalátoru nesoucího

radionuklid jóď-I25. Tento systém byl připraven jako nový potenciální prostředek léčby

onkologických onemocnění.

Polymerní konjugáty obsahující nové radiojodové deriváty elipticinu byly navézány na

kopolymer štěpitelným hydrazonov;ýrn můstkem. Pro zajištění uniformní biodistribuce byl

připraven kopolymer s nízkou polydisperzitou molekuloqých hmotností. Velký duraz byl

kladen na optimalizaci rychlosti hydrolýzy hydrazonoqých vazeb v kyselém pH jako

prostředku pro řizené uvolnění léčiva z polymerního nosiče. Byla syntetizována série

homologických derivátů isocholinia obsahující Ňzné alkylové skupiny sousedící

s oxoskupinou a řada derivátů akridinu obsahujících různé amidicky véaané oxo-kyseliny.

Porovnáním výsledků rychlosti hydrolýzy pii rizných pH byl vyhodnocen vliv stérického

bránění a přítomnosti permanentního kladného náboje pobliž hydrazonové vazby na rychlost

hydrolýzy hydrazonoqých spojek polymerních konjugátů. Týo poznatky mohou nalézt

uplatnění nejen v nukleární medicíně, ale i v ostatních systémech typu ,,drug delivery".

Taktéž byl kladen velký důraz na metodiku přípravy radioaktivně značených polymeru

s vysokou specifi ckou radioaktivitou.

Práce je zpracována jako soubor pěti komentovaných publikací, u nichž je doktorand

hlarmím autorem. V doprovodném textu je přehledný úvod do řešené problematiky obsahující

informace o léčbě nádorů, polymerních systémech pro cílený transport léčiva, pH citlivých

polymerních konjugátech, radioterapii s využitím emitoru Augerových elekhonů a
polymerních systémech umožňujícichřizené uvolnění radioterapeutika. V další části dizertace

jsou shrnu§ a komentovány výsledky uvedené v jednotliv}ch publikacích a v závéru práce

j sou přehledně sumari zov ény nej významněj ší dosažené výsledky.



Práce je sepsána v anglickém jazyce s ojedinělými stylistickými chybami a překlepy.

Vyzdvihnout je třeba graťrckou stránku obrázků a schémat, ikdyž i zde se vyskytují překlepy

(např. v obrázcích D2 a D3 je místo C:O skupiny C:C, v obrazku D2 je -R namísto -I aPod.).

V práci jsou zahrnuty pokročilé techniky nejen polymerní chemie, ale i chemie

organické a jaderné. Oceňuji množství a peělivost práce, kterou doktorand systematicky

odvedl. Vysoká publikační aktivita studenta, ktery je autorem a spoluautorem 15 ČlankŮ

v zafuaníčrttch recenzovaných časopisech dokládá, že student je schopen kvalitně vykonávat

vědecko-qýzkumné práce a kvalifikovaně zhodnotit a diskutovat získané výsledky.

K práci mám několik spíše formálních připomínek a dotazi, které však nesniŽují

celkově velmi vysokou úroveň této dízertační práce:

1.) Jaké jsou qýhody a nevýhody radionuklidů jako biologicky aktivních složek polymerních

"drug delivery" systémů oproti např. chemickým léčivům nebo nukleovým kyselinám?

2.) Jaká je hmotnost radionuklidu jódu 125 v dávce, která byla podána myŠi v in vivo

experimentu? Co se stane s radiojódem po jeho rozpadu?

3.) Proč jste zvolil HPMA jako základnímonomer pro konstrukci systému?

4.) Str. 49:Y obrázku D8 je nakreslena jako látka 9 oxobutylový polymerní konjugát(totoŽný

s látkou 2), zatimco v textu i v přiložené publikaci se jedná o konjugát obsahující

oxopropylový linker. Jde tedy o chybu při kreslenívzorce nebo je na obr. D8 znrázorněno

uvolňoviání IátW 2?

5.) Jaká byla koncentrace fosfátového pufru použitého ve studii uvolňování léČiva z polymeru

v publikaci Dl? Byla zkoumána závislost rychlosti hydrolýzy na iontové síle rozpouŠtědla?

Závér: Konstatuji, že Mgr. Ondřej Sedláček splnil podmínky kladené zákonem na

absolventy doktorandského studia a jeho dízertaci doporučuji k obhajobé i za podklad Pro

udělení titulu PhD.
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