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,,Příprava 
3H-modifikovaných biologicky aktivních sloučenino.

Předkládaná diplomovápráce se zabýltázqímaými problémy spojenými s přípravou a
použitím značených sloučenin pro studium dějů probíhajících v žiých organismech.
V úvodu práce diplomantka stručně charakterizuje smysl a cí| práce s výyčením detailního
postupu řešení.
Ve velmi dobře zpracované obecné části charakterízýe pojmy značená sloučenina a jejich
použití jako indikátoru při studiu mechanismu chemických reakcí, dále uvádí možnosti
značení látek radionuklidy a způsoby pouŽiti izotopů aznačených sloučenin v biologii.
Jako nejvhodnější radionuklid poltžívaý k těmto studiím uvádí radionuklid ,H 

a podrobně
rozebírámetody znaěení tímto radionuklidem. Podrobněji popisuje dvě metody značeni
tritiem a to izotopovou výměnou Wiltzbachovou metodou a jejími modifikacemi a reduktivni
dehalogenací,Y závérurozebfuá problematiku biotransformace xenobiotik a popis
karcinogenně aktivních sloučenin jako jsou 2-nitroanisol, Sanguinarin aAristocholová
kyselina.
V experimentální části jsou podrobně popsány pouŽité chemikálie a přístroje včetně popisu
jednotlirných provedených experimentů značení karcinogenně aktivních sloučenin.
Kapitola lysledky a diskuse je velmi přehledně zpracována a zdaŤ1le graficky upravena'
Pro přípravu 2-anisolu značeného tritiem nešlo pouŽít přímé tritiace, proto byl použit méně
obvyklý postup oxidace aminoskupiny tritiovanéo 2-anisidinu peroxydem vodíku zakata|ýzy
cetylpyridinium peroxofosfowolframátem. Výsledný preparát byl tímto způsobem připraven
ve velmi r,ysoké radiochemické čistotě o potřebné měrné radioaktivitě.
Pro tritiaci Sanguinarinu byla použita klasická metoda kataly'tické izotopové qfměny
plynným tritiem zakatalyzy paladiem. Vzhledem k tomu, že ýchozí látka nebyla chemicky
čistá, bylo nutno provést čištění získaného produktu pomocí HPLC.
Také v tomto případě získaný lysledný produkt dosahoval r,ysoké radiochemické čistoty i
měrné aktivity.
Pro tritiaci aristolochové kyseliny byl navržen a použit postup jodace aristolochové kyseliny
chloraminovou metodou s následnou reduktivní dehalogenaci tributylstannátem. Pro
vypracování postupu přípravy touto metodou byla provedena řada experimentů na
modelovém p-jodacetanilidu týkajících se průběhu reakce s tributylstannátem i srovnání
účinno sti různých kata|y zátori.
Výsledky ukázaIy, Že je možné tímto způsobem provádět reakci i v mikrokvantech aziskat
produkt s vysokou měrnou radioaktivitou. Zejména tato část práce si zasluhuje pozornost jak
pro přístup k řešení problému, tak k vlastnímu provedení experimentů.
K práci nemám žádté připomínky.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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