
Posudek oponenta k diplomové práci Bc. Petry Vaňátkové„ Využií hmotnostníspektrometrie 
a dalších analytických technik pro analýzu reheniových komplexů“. 

 

Oponovaná diplomová práce navazuje na současný, poměrně dramatický rozvoj nukleární medicíny, 
zejména z hlediska vývoje a využití nových radiofarmak pro radiodiagnostické účely. I když velká 
pozornost se věnuje vývoji nových radiofarmaceutických ligandů, neméně významným je i testování 
nových  radionuklidů s výrazně příznivějšími vlastnostmi, jak co se týče biodistribuce, tak především i 
charakteru emitovaného záření. Kromě radionuklidů vztahující se k moderní alfa terapi či nových PET 
radionuklidů se tedy intenzivně zkoumají i nové SPECT zářiče a to zejména v souvislosti s jejich 
komplexy s organickými ligandy, které jsou v moderním pojetí často hodnoceny z hlediska cílené 
distribuce. Příprava těchto komplexů má především z hlediska radiofarmaceutické chemie řadu 
specifik a úskalí. Předložená diplomová práce je právě významným příspěvkem v této oblasti.  

 Diplomová práce je zaměřena na přípravu komplexů rhenia s organickými ligandy a analýzu 
vlastních komplexů hmotnostní spektrometrií s měkkými ionizačními technikami včetně 
charakterizace meziproduktů, vedlejších produktů a produktů rozkladu. Vlastní průběh 
komplexotvorných reakcí byl sledován UV-VIS spektrofotometrií a kontinuálním ESI-MS měřením. 
Jako ligandy byly použity katechol, 1,2-dihydroxynaftalen a pyrogalol. U katecholových komplexů 
byly optimalizovány metodiky HPLC a CZE stanovení majoritních složek a byla nalezena cesta pro 
izolaci čistého Re(VII)-katecholového komplexu z reakční směsi. Výsledky práce mají zásadní 
význam z hlediska optimalizace přípravy radiofarmak na pracovištích nukleární medicíny a především 
pro optimální návrh a výrobu radiofarmaceutických kitů, které jsou na těchto pracovištích rutinně 
využívány. Hodnocení parametrů reakcí, spektra produktů i kinetických závislostí bylo provedeno 
sofistikovanými metodami, což je v ostrém kontrastu dosavadní praxe využívající především TLC, 
maximálně HPLC analýzy či izolace. 

 Diplomová práce zahrnuje velké množství jak experimentální tak i teoretické činnosti a lze 
konstatovat, že její obsah i výsledky odpovídají požadavkům kladeným na tento typ prací. 

K vlastnímu zpracování textu diplomové práce bych si dovolil určité výhrady. Autorka nahlíží na 
řešenou tématiku z poměrně široké faktografické základny. Přestože logicky a odůvodněně vztahuje 
úvod práce k využití komplexů rhenia v nukleární diagnostice, nelze všechna fakta, či spíše formulace 
považovat za zcela správné. Definice radionuklidu v kap. 2.1.1 je přinejmenším nešťastně 
formulovaná a stejně tak v kapitole „Výroba umělých radionuklidů“ lze nalézt řadu podivností 
(radioaktivita není produktem vyražení částice, poměr protonů a neutronů v jádře není rovnovážná 
konfigurace ale stav, o jehož stabilitě rozhodují tzv. magická čísla, terč při reakcí rozhodně není 
odstřelován ale ostřelován, exitovaný stav a spontánní rozpad jsou úplně jiné záležitosti řízené jinými 
principy).  Kapitoly týkající se rhenia a jeho komplexních sloučenin představují základ studie. Dost 
rušivě v textu působí obecné, přímo učebnicové úvahy o nukleární magnetické rezonanci, IČ a MS 
spektroskopii, hmotnostní spektroskopii či kapilární zónové elektroforéze. Tyto kapitoly jsou skutečně 
pouhou učebnicí bez významnějšího vztahu k diplomovému projektu (kromě toho, že tam tyto 
techniky byly využity, což ovšem nepovažuji za důvod je takto obšírně popisovat). Text je v závěru 
doplněn o obsáhlý seznam použité literatury s vcelku jednotným formátem (pouze v druhé citaci je 
nepochopitelně použita zkratka časopisu, v jedné citaci Zeitschrift se píše dohromady, s mezerou by to 
znamenalo něco jiného). Neodpustím si rovněž poznámku k seznamu zkratek, kde některé položky 
považuji za nadbytečné – symboly odpovídající obecným znalostem, běžným SI jednotkám apod.  



Naopak experimentální část a popis výsledků včetně vytvořených závěrů považuji za velmi zdařilý, 
dostatečně podrobný a zcela dokumentující výsledky a jejich validitu. 

K práci bych si dovolil následující dotazy: 

1) V úvodu práce jste vytyčila požadavky na radiofarmak pojmy radionuklidová (radiologická), 
radiochemická a chemická čistota. Můžete tyto pojmy definovat? 

2) Z čeho vyplynula volba organických ligandů, jsou to modelové látky, nebo budou požity 
v reálných preparátech? Máte představu o ligandech, které jsou uvažovány pro diagnostickou 
aplikaci rhenia nebo alespoň technecia. 

3) V práci zmiňujete radionuklidové generátory. Víte, na jakém principu pracují? 
4) Příprava vlastních komplexů probíhala smísením rheniového prekurzoru s aromatickým 

dihydroxyderivátem za přídavku triethylaminu v acetonitrilu. Je to originální postup, nebo je 
převzat z literatury? K čemu je tam triethylamin (který dle Vašich závěrů zvyšuje kromě toho 
stabilitu komplexu)?  Je acetonitril vhodné rozpouštědlo z hlediska farmaceutické chemie? Šlo 
by ho zaměnit? 

5) U komplexu [ReVII(O)Cl(Cat)2]0  hovoříte u ESI-MS analýzy o derivatizaci p-bromoanilinem. 
Jak si mám tuhle reakci představit, jak byla provedena a k jakým strukturním změnám po 
reakci došlo? 
 
 

Závěrem konstatuji, že předložená práce je dostatečně kvalitní aby mohla být postoupena 
k dalšímu řízení. Uvedené nedostatky jsou převážně formálního charakteru a nijak neovlivňují kvalitu 
získaných a prezentovaných experimentálních faktů. Opravný lístek nepožaduji. 

Diplomovou práci z výše uvedených důvodů doporučuji k dalšímu řízení a jako podklad pro udělení 
titulu Mgr. 

 

V Praze 26.5.2016      Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 

 


