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Posudek na disertační práci Mgr. Moniky Kopečné 

„Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv“ 

 

 Disertační práci Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv pojala Mgr. Monika 
Kopečná jako komentář k sérii publikací, jichž je spoluautorkou, a které popisují syntézu nových 
potenciálních akcelerantů transdermální permeace léčiv a studium jejich účinnosti. Byly studovány 
akceleranty odvozené od monosacharidů (D-glukopyranosy a D-galaktopyranosy), a estery 6-
(dimethylamino)hexanové kyseliny s terpenickými alkoholy. Jako modelové látky pro studium permeace 
byly – podobně jako ve studiích předcházejících – zvoleny theofylin (model hydrofilního léčiva) a 
hydrokortizon (model lipofiního léčiva). Dále byly provedeny permeační experimenty s cidofovirem jako 
zástupcem antivirotik ze skupiny acyklických nukleosidfosfonátů. Pro studium vzájemných interakcí mezi 
akcelerantem, permeantem, vehikulem a kůží byly provedeny permeační experimenty s lipofilními alkyl-
6-aminohexanoáty nesoucími na dusíku aminokyseliny fluorescenční značku NBD (7-
nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazo-4-yl). Výsledky práce byly uveřejněny celkem v 6 publikacích 
v recenzovaných mezinárodních časopisech s IF pohybujícím se v intervalu 3 až 5. 

 Mezi studovanými akceleranty bylo nalezeno několik perspektivních látek, jimž bude jistě 
v budoucnu ještě věnována pozornost. Za zmínku stojí „sacharidové“ akceleranty 6-amino-6-deoxy-

dodecyl--D-glukopyranosid (12GlcN6) a (E)-2-(pentadec-2-enyl)-2-deoxy--D-galaktopyranosa (A15) a 
zejména pak estery borneolu, citronelolu a cinnamylalkoholu s kyselinou 6-(dimethylamino)hexanovou 
(B-DAK, C-DAK a Ci-DAK). 

 Disertační práce uvádí řadu zajímavých výsledků týkajících se transdermálního transportu léčiv a 
možností jeho ovlivnění. Na publikacích, jež jsou podkladem pro tuto disertaci, participovalo – jak je 
ostatně v současnosti obvyklé – více pracovních týmů. Člověk znalý malého „rybníku“ české chemie 
jednoznačně identifikuje např. příspěvek skupiny prof. Kotory (napojení lipofilních řetězců v molekulách 
„C-glykosidů“ 1, 2 a v látkách typu A metatezí alkenů – viz Obr. 13 na str. 36) a skupiny prof. Drašara 
(příprava sacharidových derivátů uvedených rovněž v Obr. 13 na str. 36). Komentář doktorandky 
k publikacím v přílohách 1 až 6 musí pochopitelně zahrnovat i příspěvky z participujících pracovišť. Za 
těchto okolností je nezbytné, aby doktorandka velmi pečlivě vymezila svůj podíl na vzniku publikací 
v přílohách disertace. Toto vymezení nalezne čtenář na str. 60 a 61. Nicméně i tak zvolená forma 
disertační práce (třebaže je legitimní), poněkud stírá a rozmazává onu hranici „co já a co oni“. Není např. 
explicitně zmíněn podíl dr. Krečmerové z ÚOCHB AV ČR (dodala acyklické nukleosidfosfonáty). Naopak se 
mohou vytratit i některé dosažené výsledky, pokud se nedostaly do publikovaných prací. Nikde jsem 
např. nenalezl syntézy derivátů L-prolinu (s acylovým řetězcem?), hydroxyprolinu a oxoprolinu a výsledky 
permeačních experimentů s těmito látkami (zmíněno na str. 60 a 61). Tato forma rovněž nutí čtenáře 
neustále listovat mezi komentářem doktorandky, kopiemi článků a “Supplementaries”.  

 Další připomínky, komentáře a dotazy: 

- Na str. 26 mě zarazilo tvrzení, že impedance popisuje odpor membrány (rozumí se elektrický) 
vůči průchodu stejnosměrného proudu. Nejprve jsem se domníval, že jde o specifickou 
terminologii používanou v oblasti studia transdermální permeace léčiv, ale pak jsem 
v experimentálních částech publikací nalezl, že impedance byly měřeny při frekvenci (proudu) 
120 Hz. To mě na jednu stranu uklidnilo (existuje pouze ta impedance, o níž jsem se kdysi učil ve 
fyzice), na druhou stranu se však musím zeptat, zda doktorandka impedance skutečně měřila a 
pokud ano, tak zda ví, co měřila. 

- Dotaz k měření IČ spekter (str. 26): jaký je průměr měrného paprsku? Pokud by byl příliš malý, 
měření by mohlo být zkreslováno případnou nehomogenitou vzorku. Nebo se provádí několik 
měření na různých místech naneseného vzorku a výsledek se průměruje? V experimentálních 



částech prací jsem nalezl informaci, že rozlišení přístroje bylo 2 cm-1. Za těchto okolností je asi 
odvážné uvádět polohy maxim absorpčních pásů s přesností na desetiny cm-1. 

- Označování konformací alkylových řetězců (str. 27, Obr. 10).  
V literatuře lze nalézt příklady, kdy se antiperiplanární konformace alkylového řetězce uvádějí 
jako all-trans. Nicméně bych doporučoval užívat raději termín antiperiplanární, aby nedocházelo 
ke konfúzi – např. u terpenů s konjugovanými polyenovými řetězci (např. all-trans retinal).  
Konformace, kterou autorka práce označuje jako gauche je ve skutečnosti antiklinální. 
Konformace gauche je podle učebnic organické chemie (např. J. McMurry, český překlad 8. vyd., 
str. 81, 2015, March’s Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., p. 169) konformací synklinální. 

- Vzorec BODIPY na str. 35 má 1 sp3 uhlík navíc. Uvedená látka by určitě nevykazovala fluorescenci. 

- Grafy v Obr. 15, str. 41: pro přehlednost (na první pohled) by bylo vhodné, aby byly ve stejném 
měřítku. 

- Na téže straně autorka uvádí, že flux antivirotik přes kožní bariéru lze ovlivnit rozpouštědlem a 
pH v donoru. S tím jistě lze souhlasit, nicméně lze takto ovlivňovat reálný transdermální 
transport léčiv? 

 

 

Závěrem konstatuji, že přes uvedené výhrady a připomínky předložená práce splňuje nároky na 
disertační práce kladené. Doporučuji proto disertační práci Mgr. Moniky Kopečné k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 V Praze 14. června 2019    doc. Ing. František Hampl, CSc.   

 

 

 


