Oponentský posudek disertační práce Mgr. Pavly Pilařové

„Analýza biologicky aktivních látek kapalinovou chromatografií“
Předložená práce Mgr. Pavly Pilařové vznikla na pracovišti Katedry farmaceutické analýzy
a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v letech 2004 –
2012 pod vedením školitele prof. RNDr. Jiřího Klimeše, CSc. Práce se zabývá vývojem
nových metod pro stanovení léčiv a jejich metabolitů v biologických tekutinách a léčivých
přípravcích s využitím chromatografických separačních technik – TLC, HPLC a UHPLC.
Disertační práce má 188 stran, s 205 citacemi. Je členěna způsobem obvyklým pro tento
typ práce. V úvodu autorka poukázala na význam a přednosti využití chromatografických
separačních technik, hlavně kapalinové chromatografie, pro stanovení léčivých přípravků a
jejich metabolitů v biologické matrici, rovněž i úlohu moderních technik , UHPLC, při vývoji
nových a rychlých metod pro hodnocení léčivých přípravků.
Cíl práce je zpracován jako popis předkládaných výstupů a výsledky prací. V této části by
mělo být spíše objasněno, proč se autorka danou problematikou zabývala a k jakým cílům
chtěla dojít.
Teoretická část je věnována vysvětlení principu kapalinové chromatografie, historickému
vývoji, rozdělení chromatografických technik. V této části autorka použila v některých
pasážích ne zcela přesné definice a údaje. Nemohu souhlasit s tvrzením kapitola 3.1.1.
Historie, str. 22…trendem se stávají kolony s co nejmenšími částicemi (1-2um). V podkapitole
HPLC detailněji popisuje jednotlivé součásti systému, používané stacionární fáze, detektory.
Vlastní podkapitolu má moderní technika UHPLC, stejně jako tenkovrstevná chromatografie,
kterou autorka použila v jedné z vypracovaných metod uvedených v experimentální části
disertační práce. Vlastní kapitolu 3.2. potom tvoří příprava vzorku k analýze, která je
samozřejmou součástí chromatografických metod pro stanovení analytů v biologické matrici.
Autorka zde popisuje jednotlivé druhy biologického materiálu včetně možného využití pro
jednotlivé typy analýz a jejich výhody či nevýhody. Na popis navazuje podkapitola izolace
látek z biologického materiálu, kde jsou popsány jednotlivé běžně používané extrakční
postupy – SPE, LLE a jejich principy. Autorka také zmiňuje nové směry a moderní techniky
jako je mikroextrakce rozpouštědly SME a mikroextrakce na pevných fázích SPME.
Samostatnou podkapitolu věnuje derivatizaci, která tvoří důležitou součást metodologie
uvedené v experimentální části disertační práce. Součástí teoretické části je i kapitola validace

a poslední kapitolu tvoří popis látek a jejich vlastností, které byly předmětem experimentální
práce – amfetamin a jeho deriváty, aciklovir, risperidon a natrium-pikosulfát.
Experimentální část je rozdělena do dvou částí. V první se autorka věnuje vývoji metod
pro analýzu drog v biologickém materiálu. Zde je detailně popsána metoda pro izolaci a
identifikaci amfetaminu a jeho derivátů v moči pomocí tenkovrstevné chromatografie, která
byla publikována jako „Short Communication“ v časopise Journal of Planar Chromatography
(IF 2008=0.982) v roce 2008. Druhá práce se zabývá vývojem a validací HPLC metody pro
stanovení amfetaminu a jeho derivátů v moči a navazuje na předcházející práci. Pro izolaci
látek

z moči

byla

použita

metoda

SPE

společně

s předkolonovou

derivatizací

dansylchloridem, což umožnilo zvýšit citlivost detekce. Nově vyvinutá HPLC metoda byla
opublikována v časopise Chemické listy 2013 (IF 2011 = 0.529).
Ve druhé části autorka popisuje vývoj UHPLC metody pro stanovení acikloviru, jeho
nečistot a konzervačních látek v topickém přípravku, která ve srovnání s původní používanou
HPLC metodou umožnila výrazně zkrátit dobu analýzy a snížit spotřebu použitých
rozpouštědel. Rovněž pro vývoj další metody na stanovení risperidonu a jeho čtyř nečistot
v tabletách byla využita UHPLC technika s ÚV detekcí. Metoda byla plně validována a může
být využita při rutinních analýzách ve farmaceutické kontrole kvality. Poslední uvedenou
metodou v této části je metoda pro stanovení natrium-pikosulfátu, jeho degradačních produktů
a konzervačních látek ve farmaceutických přípravcích. Byly vyvinuty dvě izokratické HPLC
metody na různých stacionárních fázích v závislosti na použité konzervační látce v léčivém
přípravku.
Všechny tři popsané metody byly odeslány na posouzení do odborných časopisů.
V prvním případě UHPLC metody na stanovení acikloviru je autorka prvním autorem, na
dalších dvou pracích spoluautorem. Ani v jednom případě není uveden název odborného
časopisu a rovněž není jasné, zda práce je již v oponentském řízení. Prosím autorku o
doplnění údajů. Kromě publikačních výstupů autorka uvádí seznam plakátových prezentací
z období let 1995 – 2010, která zahrnuje 19 sdělení, z toho 8 bylo prezentováno ve Slovenské
republice, 11 v České republice. Na 12 sděleních je autorka uvedena jako první autor.
Posterová sdělení jsou datována od roku 1995, což neodpovídá roku zahájení doktorského
studia (2004).
Předložená disertační práce je vypracována relativně pečlivě, kromě drobných překlepů,
které zmiňuji v připomínkách. Domnívám se, že uvedené práce v experimentální části, stejně i
disertační práce jako celek dostatečně prokazují odborné znalosti autorky jak z analytické
chemie, ale rovněž farmaceutické kontroly chemických léčiv i lékopisné. Mám jen formální

výhrady k popisu vypracovaných metod. Domnívám se, že by se nemělo jednat o pouhý
překlad a tedy duplicitu uvedených prací v příloze, ale vlastní komentář autorky k dané
problematice.
I přes uvedené připomínky práce Mgr. Pavly Pilařové naplnila požadavky kladené na
tento typ disertační práce.

Doporučuji ji proto k obhajobě a jako podklad pro získání

vědeckého titulu Ph.D.
Připomínky, doporučení:
1. malé obrázky, schémata jsou těžko čitelná –např. str. 46-obr. 11, str. 53- obr. 11,12,
str. 54-obr. 13 + špatné označení obrázků – obr. 11 je uveden 2x
2. citace jsou součástí věty, tečka by tedy měla být až za citací, ne před ní
3. str. 62, 13. ř. zdola „ chromatografují se produkty“ doporučuji lepší vyjádření
4. str. 21, 1.ř. shora chybí mezera za závorkou
5. str. 22, 6. ř. zdola, chybí mezera (rozdělovacífyzikální rozpouštění….)
6. str. 22, 5. ř. zdola, chybí mezera (adsorpčnífyzikální adsorpce…)
7. str. 22, 4. ř. zdola chybí mezera (reakcev objemu…)
8. str.36, 5. ř. zdola …uplatnění našli především zirkoniové kolony….
9. str. 38, 11.ř. zdola Před použitím v systému…
10. str. 56, 10. ř. zdola citace 56 není v horním indexu
11. str. 63, 3. ř. zdola ninhydrin
12. str. 64, 4. ř. zdola Obr. 18
13. str. 80, 8. ř. zdola virus Epstein-Barrové
14. str. 89, 5. ř. zdola (u intramuskulárních injekcí…)
15. str. 89, 12. ř. shora …byla zvolena předkolonová deprivatizace…
16. str. 93, 6. ř. zdola ….interferovali skvrny balastů….
17. str. 94, 2. ř. shora …liofylizovaná moč…
18. str. 94, 5. ř. shora ... prováděna pomocí pomocí vakuového…
19. str. 94, 1. ř. zdola….proužky pozitivně detekovali ….
20. str. 97, 8. ř. zdola… s přijatelným rozlišením.
21. str. 104, 1. ř. zdola …s průtokem 1,0 ml. ml-1
22. str. 107, 6. ř. zdola …poměru signálu k šumu (S/N)…
23. str. 172, 2. ř. zdola…vyvinuté metody přinesli…

V kapitole 3.1 Kapalinová chromatografie autorka popisuje princip ... vlivem různé afinity
jednotlivých částí vzorku ke stacionární fázi dochází k separaci, složky s malou afinitou se
oddělují ze stacionární fáze do fáze mobilní dříve... bylo by vhodnější použít místo afinity
jiný popis, který obsáhne obecný princip kapalinové chromatografie
Otázky:
1. V teoretické části disertační práce popisujete extrakci na pevné fázi v provedení SPE
disky a kolonky. Znáte i jiné možnosti, které se používají v souvislosti s miniaturizací?
2. V kapitole o stacionárních fázích popisujete monolitní stacionární fáze. Jsou
monolitní stacionární fáze komerčně dostupné i v České republice? Máte vlastní
zkušenosti s tímto typem stacionárních fází?
3. V poslední době jsou pro HPLC i UHPLC separace s výhodou používány stacionární
fáze s tzv. core-shell, poroshell, solid core částicemi. Můžete vysvětlit, jak probíhá
separace na těchto částicích? Má autorka zkušenosti s těmito typy stacionárních fází?
4. Pro hodnocení účinnosti chromatografického systému lze kromě hodnoty počtu
teoretických pater použít i jinou hodnotu, která je výhodná pro srovnání účinnosti
chromatografických kolon různých délek. Můžete říci, o kterou veličinu se jedná?
5. Co označuje výraz LLOQ a ULOQ?
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