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Cytosta ticlcf' ričin e k vyb ra nych metall o c enri

PŤedkladatelka Bc. K. Foltánová se ve své diplomové práci zabyvá studiem
cytostatického írčinku organokovovych komplexťr s molybdenem. V souladu se zaměŤením
pracoviště bylo cílem práce otestovat na buněčnych liniích MOLT-4 a HL.60 šestnáct
molybdenovych komplexťr, stanovit hodnoty IC56, zjistit, zda se neuplatřuj i i organické
ligandy (bipyridin a fenantrolin) a porovnat činek s vanadocenem metallocenem
s prokázanou cytostatickou aktivitou.

Diplomová práce má celkem 67 stran a má obvyklé členění. PŤibližně polovinu
pŤedstavuje literární rešerše k uvedené problematice a pak následuje vlastní experimentá|ni
část spolu s diskusí a pŤehledem literatury.

Autorka Se v literárním pŤehledu nejprve stručně zabyvá obecnou charakterizací
cytostatik a jejich rozdělením. Podstatně větší pozornost věnuje organokovovym
cytostatikŮm, ato zejména derivátrim platiny a lomenym metallocenťrm s pŤechodnymi prvky
apodává pŤehled o dosud nezcela objasněném mechanismu ťrčinku. Podrobněji se pakzabyvá
metalloceny s molybdenem a vanadem. V teoretické části práce autorka prokázala schopnost
pracovat s literaturou; literární pŤehled má logickou stavbu, citovány jsou i recentni práce.

V experimentální části je nejprve popsána práce s buněčnymi kulturami MOLT-4 a
I{L-60, vysvětlen princip wST.l testu a jeho praktické provedení včetně vyhodnocení.
Z vysledkri je patrné, že protinádorovou irčinnost vykáza|y pŤedevším ty molybdenové
komplexy, které na pozici acidoligandu obsahovaly fenantrolin nebo bipyridin, pŤičemž
citlivěji reagovala linie MOLT-4. U této linie se uplatnil i efekt samotnych acidologandŮ.

KomentáŤe' pŤipomínky a náměty vhodné do diskuse:
K práci mám formální pŤipomínky: Zaměněné popisy ke graffrm, pŤeklepy, ne zcela

povedeny ang|ick pŤeklad souhrnu.

Je možné na zák|adě provedenych testri porovnat a posoudit vliv centrálního atomu
molybdenu a vanadu na cytotoxicky efekÍ?

Na zák|adě pŤedložené práce konstatuj i, že Bo K. Foltánová sp|ni|a v plném
rozsahu zadání a pňedkládanou dip|omovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím
známkou

vÝborně.
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V Hradci Králové 26.5.2010 doc. MUDr. Alena Stoklasová' CSc.


