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Student: Mgr. Tereza Krchová 

Oponent: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. 

Téma dizertační práce: Responsive contrast agents for Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

 

Doktorská dizertační práce Mgr. Terezy Krchové se skládá z 58 stran textu, 7 stran 

literárních odkazů a 78 stran příloh, obsahujících kopie 3 publikovaných článků. 

Teoretická část představuje na 14 stranách krátký, ale velmi přehledný úvod k MRI, 

metodám CEST a PARACEST, kontrastním látkám včetně těch založených na komplexech 

La(III) a také paramagnetickým systémům využitelným pro CEST experiment. Výsledková 

a diskuzní část práce představuje stručné shrnutí výsledků popsaných v publikovaných 

článcích. 

 

K předložené dizertační práci mám následující dotazy a komentáře: 

1)  Na straně 10 je napsáno, že jako „pozitivní kontrastní látky“ jsou označované ty, 

které zvyšují intenzitu MR signálu. Naopak jako „negativní kontrastní látky“ jsou 

označeny ty, které redukují intenzitu MR signálu. Může dizertantka podrobněji 

diskutovat tyto jevy? 

2) Co přesně si má čtenář představit po přečtení druhé věty posledního odstavce na 

str. 10? 

3) Str. 10, proč účinnost „T1-CA“ závisí na vzdálenosti mezi iontem a vodíkovými 

atomy? 

4) Proč paramagnetická povaha CA ovlivňuje frekvenční rozdíl mezi MR signály pro 

jednotky v chemické výměně (str. 15)?  

5) Jakou novou informaci přináší poslední věta na str. 15? Prosím o komentář.    
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6) Na str. 18 jsou zmíněny nežádoucí účinky iontů Ln(III) uvolňovaných z CAs během 

dlouhé cirkulace v těle pacienta. Kterým směrem se tedy bude podle názoru 

uchazečky ubírat budoucí vývoj CAs? 

7) Můžete podrobněji popsat původ velmi rozdílných chemických posunů na str. 38, 

např. obrázek 16D? 1H NMR signály označené jako axiální se nachází v oblasti 

přibližně +40 až +60 ppm, zatímco jiné signály ve spektru nepřiřazené jsou velmi 

silně stíněné v oblasti přibližně -25 až -65 ppm. Jak jsou tyto experimentální NMR 

posuny vztaženy k tenzoru magnetické susceptibility a jeho orientaci? Jak tyto 

hodnoty souvisí s parametry elektronové paramagnetické rezonance (g-tenzor, A-

tenzor)? Prosím o podrobnější komentář. 

8) V návaznosti na předchozí bod prosím vysvětlete na molekulární struktuře pH-

závislou konverzi SA-TSA a dejte do vztahu s 1H a 31P NMR chemickými posuny 

v obrázcích 25 a 26 (viz. také obrázek 5 v publikaci Inorg. Chem. – str. 128). Souvisí 

tato pozorování se změnou prostorového uspořádání atomů nebo se změnou 

elektronové a spinové struktury? 

9) Jakou roli hraje u studovaných komplexů z pohledu hyperjemného 

(paramagnetického) příspěvku k 1H NMR posunu Fermiho kontaktní interakce 

vzhledem k interakci spin dipolární? Vysvětlete na některém Vašem vzorovém 

systému.  

Poznámky: 

10)  Str. 9: „proton longitudinal (T1) and transversal (T2) relaxation times” by mělo být 

vyjádřeno jako „1H NMR longitudinal (T1) and transversal (T2) relaxation times”. 

Obecně bych doporučil používat „vodíkový atom“ nikoli „proton“ pokud popisujete 

molekulární strukturu (např. str. 128, obr. 5 v publikaci 3). 

11)  V obrázku 2 je makrocyklický ligand u CA ProHance® označen jako hp-do3a. Jedná 

se o tentýž ligand označený v obrázku 5 jako do3a-hp? 

12)  Na str. 40 se uvádí, že 1H NMR signály neekvivalentních vodíkových atomů -NH2 

skupiny při cca +95 ppm je možné rozlišit za nízké teploty, ale není to 

demonstrováno v obr. 16. Záznam lze nalézt až po důkladném zkoumání na str. 

112, příloha k publikaci 2. Doporučil bych příště přidat takovouto informaci přímo 

do hlavního textu - záznam např. pod obr. 16C. 
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Závěr: 

Dizertační práce Mgr. Terezy Krchové obsahuje původní výsledky, které byly 

zveřejněny ve třech sděleních publikovaných v impaktovaných časopisech (Dalton Trans. a 

Inorg. Chem.) U všech tří uvedených prací je Mgr. Krchová prvním autorem. Studentka 

podle mého názoru prokázala schopnost systematické vědecké práce a používala vhodné 

experimentální přístupy. Celkově tuto dizertační práci považují za velmi zdařilou. 

  

Úroveň dizertační práce  

- odpovídá požadavkům standardně kladeným na dizertační práce v uvedeném 

oboru 

Dizertační práce doktorandky  

- prokazuje její schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oboru anorganická 

chemie 

Dizertační práci k obhajobě 

- doporučuji 

 

 
V Brně dne 23.5.2017    ……………………………...   
                                                                           Prof. Radek Marek 
                                                         CEITEC a Přírodovědecká Fakulta MU, Brno 


