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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Zuzany Hampejsové
„Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv -

studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC“

Imunosupresiva a cytostatika jsou léčiva s velmi silnými nežádoucími účinky. 
Vhodná lokální aplikace těchto léčiv umožňuje významné snížení jejich celkové dávky při 
současném zvýšení jejich lokální koncentrace a prodloužení doby působení. Jedním 
z možných způsobů lokální aplikace léčiv je použití polymerních vlákenných nosičů, jejichž 
výzkumu je věnována disertační práce Mgr. Zuzany Hampejsové. 

Disertační práce je mezioborová, na jejím řešení se kromě pracoviště Mgr. 
Hampejsové podíleli i pracovníci z Ústavu makromolekulární chemie, z Ústavu 
experimentální medicíny, 2. Lékařské fakulty UK a dalších pracovišť, což je pochopitelné 
vzhledem ke komplexnosti tématu disertace. 

Práce se výzkumem polymerních nanovláken s přídavkem amfifilních 
polyethylenglykolů vhodných pro následnou inkorporaci hydrofobních léčiv s cílem přispět k 
poznání vlivu složení nanovláken na profil uvolňování těchto léčiv, a tím na možnost jejich 
použití při lokálních aplikacích.  

Dílčí cíle jsou definovány následovně:
1) Výběr vhodného biokompatibilního polymeru a aditiv pro přípravu nanovláken s ohledem 
na inkorporaci léčiv, vlastní příprava a charakterizace nanovláken, které by bylo možné 
využít pro lokální imunosupresi či onkologickou terapii.
2) Vývoj, optimalizace a validace analytických HPLC metod s tandemovou hmotnostní nebo 
UV detekcí, vhodných pro sledování profilu uvolňování léčiv v různých kapalných mediích, 
vybraných tak, aby alespoň částečně simulovaly reálné prostředí lidského organismu.
3) Studium vlivu přídavku polyethylenglykolu (PEG) do struktury polylaktidových (PLA) 
vláken na profil uvolňování hydrofobních léčiv cyklosporinu A (CsA) a paklitaxelu (PTX) v 
různých prostředích.
4) Sledování vlivu PEG na profil uvolňování PTX do hydrogelu simulujícího reálnou tkáň, 
vlastní příprava hydrogelu, jeho charakterizace a uspořádání experimentu uvolňování léčiva z 
nanovlákenného nosiče.

Práce představuje komentovaný soubor čtyř publikací v impaktovaných časopisech + 
pilotní studii uvolňování léčiva PTX do 2-hydroxyethylmethakrylátových hydrogelů.   
Výsledky byly rovněž presentovány formou posterů na 4 mezinárodních konferencích.   

Práce je velmi dobře sepsána. Je logicky členěna, výsledky jsou správně 
interpretovány. Práce obsahuje  30ti stránkový úvod, který je doložen 179 citacemi a 
představuje velmi užitečný soubor informací, následovaný krátkým komentářem 
k přiloženým publikacím. 

Otázky do diskuse:



1) Zajímavý je vliv molekulové hmotnosti PEG na množství uvolněného léčiva, který je 
vysvětlován mimo jiné rozdílnou krystalinitou molekul PEG o různé molekulové 
hmotnosti. Jsou údaje o krystalinitě PEG o různé molekulové hmotnosti dostupné?

2) Bude možné zobecnit získané výsledky i na jiná léčiva?
3) Bude možné aplikovat vyvinuté analytické metody třeba na sledování jejich 

koncentrace v krevním séru? Dovolí to zjištěné meze detekce?
4) Vyšla již publikace číslo 3?
5) Drobná poznámka: „Drawing“ je překládáno jako „dloužení“, v kapilární 

chromatografii při přípravě kapilár se drawing překládalo jako tažení.

Závěr:
Vytčené cíle byly splněny. Výsledky disertace představují významný přínos pro řadu oborů. 
Mají velký potenciální význam zejména v medicíně. Autorka prokázala velmi dobré 
teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost tvůrčí vědecké práce. Doporučuji, 
aby disertační práce Mgr. Zuzany Hampejsové byla přijata k obhajobě a aby se stala 
základem pro udělení vědecké hodnosti Ph.D. 


