
Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Veroniky Jrizové:

''Stanovení cytotoxicity vanadocenovych komplexri s N,N.chelátujícími ligandy''

PŤedkládaná diplomová práce se zab;firzá biologick;im studiem cytotoxické aktivity

vanadocenov;fch komplex a je tak v souladu se zaměŤením naší skupiny na experimentální a

teoretické studium biologicky ričinn;ich metallocenri. Úkolem tohoto programu je odhalit

molekuloqi mechanismus jejich aktivity, pŤipravit sloučeniny S požadovan;imi terapeutick;imi

vlastnostmi a stanovit jejich cytotoxickou aktivitu.

V teoretické ěásti práce jsou pŤehledně shrnuty literární ridaje o moŽnostech

chemoterapie nádorov;ich onemocnění se zaměŤením na cytostaticky aktivní organokovové

sloučeniny pŤechodn;fch kovri 4.,5. a 6. skupiny periodického systému.

V experimentální ěásti je popsáno provedení a vyhodnocení cytotoxické aktivity

9 vanadocenovych komplexri. Studované sloučeniny byly vybrány ze souboru derivatťr

vanadocenovych sloučenin s N,N.chelátujícími ligandy pŤipraven;ich na KatedŤe obecné a

anorganické chemie FCHT Univerzity Pardubice na zák|adé jejich dobré rozpustnosti

v terapeuticlich mediích. Testy byly rea|izovány na buněěn;ich liniích lidské T- lymfo cytární

MOLT-4 a lidské promyelocytární leukemie HL.60. Hodnoty IC5g, získanévyhodnocením

vysledk wST test , se pohybovaly v rozmezí 4 pmovl . 80 pmol/l.

KomentáŤe" pŤipomínky a náměty vhodné do diskuse:

- Diplomantka pracovala na zvoleném tématu jiŽ oď prvního ročníku magisterského

studia. V potŤebné míŤe ,nládIapŤíslušné techniky práce s buněčn;imi liniemi MOLT-4 aHL.
60' jejich kultivaci apasé ování. Svym pŤístupem a uvedenymi v;isledky dokáza|a sv j zájem

o studovanou problematiku.

. Většina nejasností byla vyŤešena v rámcí konzu|tací, pŤesto se pŤedkládaná

diplomová ptáce nevyhnula drobn;im pŤekleprim a nepŤesností. Práce je sepsána poměrně

pŤehledně a vyhodnocení qisledk odpovídáznalostem studenta magisterského stupně studia.

. Je možné srovnat získané v;isledky s hodnotami uveden;imi v literatuŤe pro jiné

vanadocenové, popŤípadě další cytostaticky aktivní metallocenové komplexy?

Závérem tedy mohu konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno.

PĚedkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
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