
Oponentský posudek 

Polymerní nanovláknové nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv
– studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC

Disertační práce Mgr. Zuzany Hampejsové, vypracovaná v letech 2014-2018, se zabývá 
tematikou inkorporace hydrofobních léčiv do polymerních nanovlákenných nosičů, pro jejich 
následnou lokální aplikaci. Práce je na pomezí analytické, makromolekulární a fyzikální chemie 
s přesahem do dalších biologických/medicinálních oborů. Z pohledu analytické chemie je hlavním 
tématem optimalizace stanovení koncentrací dvou léčiv – Cyklosporinu A a Paklitaxelu v různých 
médiích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s MS a UV-VIS detekcí, a dále na základě 
těchto vypracovaných metodik studium stability léčiv a jejich uvolňování z vlákenných polymerních 
nosičů. Uvolňovací profily zmíněných léčiv jsou následně doplněny o biologická in vitro testování na 
buněčných liniích, testování na CAM a dále jsou v poslední přiložené publikaci, připravené k odeslání, 
zmíněny úspěšné výsledky na zvířecím modelu. 

Práce je koncipována složením čtyř článků publikovaných v impaktovaných vědeckých 
časopisech, doplněných o teoretický úvod a komentáře k publikacím. V první, screeningové studii, 
byla použita  nanovlákna z polykaprolaktonu, polyvinyalkoholu a polylaktidu do nichž byly 
inkorporovány amfifilní molekuly polyethylenglykolu o různých molekulových hmotnostech. V této 
studii bylo zjištěno, že optimálním polymerem pro další pokračování výzkumu je polylaktid, což je i 
polymer s odpovídajícími vlastnostmi pro použití v organizmu, z něhož byla připravena nanovlákna 
s cyklosporinem A a paklitaxelem, případně s přídavkem polyethylenglykolu.  Výsledky experimentů 
v následujících publikacích prokázaly významný vliv amfifilních polyethylenglykolů o určitých 
molekulových hmotnostech na uvolňování hydrofobních léčiv z nanovláken, čímž byly splněny 
vytyčené cíle této disertační práce. 

Práce byla vypracována pečlivě, důkladně a se znalostí věci. Teoretická část práce, popisující 
přípravu nanovláken, je značně obsáhlá, nicméně např. kapitola 5.2  Chemická charakterizace vláken, 
která přímo souvisí s hlavním tématem disertační práce, je poměrně stručná, v porovnání s popisem 
různých technik přípravy nanovláken, které v práci však nebyly použity. Experimentální část je naopak 
poměrně stručná a odkazuje na přiložené publikace. Tím pak může docházet k horšímu pochopení 
některých částí experimentální práce, kdy se na příklad  nanovlákna polylaktidu připravená „čerstvě“ 
vymývají zřejmě za účelem zvětšení specifického povrchu, ale není v textu uvedeno čím a co, a jak 
dlouhou dobu se vymývá. Dále je např. používán termín vymývání v „kumulativním módu“, nicméně 
tento termín není nikde dostatečně popsán či definován.

V některých částech disertační práce obsahuje nejednoznačné či zavádějící formulace, jako 
např.:

Str. 19
„Poměrně velký povrch válce na jednu stranu umožňuje tvorbu mnoha desítek vláken najednou, na 
stranu druhou však snižuje sílu elektrostatického pole…“

Str. 21
„Naopak příliš vysoká hodnota vodivosti způsobí nestabilitu elektrického pole, která vede 
k nestabilitě průměru vláken.“

Str. 24
„K výrobě kolagenových nanovláken se nejčastěji používá vysoce těkavých fluorovaných alkoholů a 
vlákna z nich tvořená mají velký potenciál např. jako materiály pro hojení ran.“



Str. 49
„Bylo potvrzeno, že koncentrace Cyklosporinu A ve vláknech odpovídá množství Cyklosporinu A 
přítomném v iniciační směsi. 

Str. 69
Při srovnání postupného módu uvolňování (Obr. 18A) s kumulativním módem Paklitaxelu  (Obr. 18B) 
je jasně patrný významný vliv postupné výměny okolního prostředí na uvolňování Paklitaxelu, kdy je 
dosaženo mnohem vyššího uvolnění léčiva. Důvodem je postupná výměna nových gelů, a tedy 
přístup nenasyceného gelu k léčivu.

Přes výše zmíněné výtky, týkající se samotného finálního sepsání disertační práce, je práce 
uceleného charakteru, s danou koncepcí a logickou návazností jednotlivých kroků a experimentálních 
řešení. Práce odpovídá současným trendům a potřebám reálných medicinálních aplikací, čemuž 
odpovídá také přijetí publikací v prestižních impaktovaných časopisech.

Předloženou disertační práci Mgr. Z. Hampejsové hodnotím jako velmi kvalitní a doporučuji ji 
k obhajobě.

V Praze, 22. listopadu 2018 

   Ing. Marie Tlusťáková, CSc.


