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Předložená dizertační práce je věnována vývoji metod s využitím kapalinové chromatografie, zahrnuje
tenkovrstvou chromatografii, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii i novější modifikaci - ultra účinnou
kapalinovou chromatografii. Práce se také zabývá izolačními postupy sledovaných látek z biologické matrice
resp. léčivého přípravku. Všechny vyvinuté metody jsou ověřeny pomocí validačních postupů, které
především zahrnují přesnost, správnost, selektivitu, linearitu a citlivost. Práce je rozdělena do dvou
tématických částí. V první jsou hodnoceny deriváty amfetaminu v biologické matrici a druhá část se věnuje
hodnocení léčivých přípravků.
Teoretická část práce se věnuje nejprve teoretickým základům chromatografie, zaměřuje se na
chromatografii kapalinovou, především HPLC, TLC, UHPLC. U těchto metod jsou popsány jejich principy a
charakteristiky, dále používaná instrumentace se stručným popisem jednotlivých komponent. Součástí je
také popis běžně používaných stacionárních fází a nových směrů v jejich vývoji. Na tuto část navazuje
obsáhlá kapitola věnující se úpravě vzorků před analýzou. Jedna část je věnována izolaci látek z biologické
matrice, jsou popsány nejběžnější druhy izolačních technik, které doplňují nové trendy těchto technik. Druhá
část se zabývá izolací účinných látek z farmaceutických léčivých přípravků. Na závěr kapitoly je část
popisující úpravu vzorků pomocí derivatizace. V této části jsou uvedeny způsoby derivatizačních technik a
nejběžnější látky používané hlavně pro fluorimetrickou detekci. Nedílnou součástí vývoje analytické metody
je i validace, proto je jedna z posledních kapitol věnována právě validačním parametrům, které se nejčastěji
využívají při procesu validace. Teoretickou část uzavírá kapitola týkající se jednotlivých biologicky aktivních
látek, které byly předmětem dizertační práce. Jsou popsány jejich chemické a farmakologické vlastnosti
popř. metabolické procesy.
Experimentální část je rozdělena na dva okruhy. V prvním okruhu jsou komentovány již publikované práce
týkající se v prvním případě využití tenkovrstvé chromatografie pro separaci metamfetaminu, amfetaminu a
jejich hlavních metabolitů pomocí vizuální detekce (činidlo Fast black K). Dosažené výsledky byly porovnány
s komerčně dostupnými testovacími proužky pro detekci metamfetaminu v moči. Druhá publikace se zabývá
vývojem a validací HPLC metody s fluorescenční detekcí pro hodnocení metamfetaminu a jeho metabolitů v
moči. SPE izolace látek z biologické matrice byla doplněna předkolonovou derivatizací dansyl chloridem.
V druhém okruhu jsou podrobně popsány vývoje nových metod pro analýzu léčivých přípravků metodou
HPLC resp. UHPLC. V léčivých přípravcích byly hodnoceny účinné látky, příbuzné látky a popřípadě
konzervační látky. První práce se zabývá hodnocením krému s 5% obsahem acikloviru, jeho tří příbuzných
látek (guanin, diguanin a diacetylaciclovir) společně s konzervačními přísadami (methylparaben,
propylparaben). Pro separaci jednotlivých složek v krému byla použita metoda UHPLC s UV detekcí s
gradientovou elucí za vyšší teploty. Vyvinutá metoda byla validována. V další studii byla analyzována účinná
látka risperidon spolu se čtyřmi lékopisnými nečistotami pomocí UHPLC s UV detekcí. Metoda byla
validována a použita pro hodnocení risperidonu v tabletách. Obě vyvinuté metody přinesli výrazné zkrácení
doby analýzy v porovnání s konvenčními metodami, což vedlo i k žádoucí úspoře organických rozpouštědel.
Poslední popsaná nová HPLC metoda stanovuje Natrium-pikosulfát v kapkách. Kromě účinné látky byly
hodnoceny rozkladné produkty a konzervační přísady. Byly vyvinuty dvě isokratické HPLC metody na
různých stacionárních fázích v závislosti na použité konzervační látce v léčivém přípravku. Obě metody byly
validovány s uspokojujícím výsledkem. V závěru dizertační práce je uveden soubor publikací a je doplněn
přehledem plakátových sdělení prezentovaných během postgraduálního studia.Následuje stručný souhrn
záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů

