Posudek oponenta
na disertačnípráci paní Mgr. Kateřiny Kráčalíkové
,,Syntéza polymerních nosičůobsahujících aktivní formy chelátů a sfudium jejich
využitív chromatografii na imobilizovaných kovových iontechí.
Předkládaná disertační práce pani Mgr. Kráčalíkovéspadá svym zaměřením do
perspektivní oblasti současného speciálrního materiáIového vyzkumu . do oblasti lyvoje
qmtetickych polymerních materiálů a systemů sloužícíchpro náplně kolon pro spetial''i
chromatografické aplikace. Autorka sé konkrétně zabýva|a iorbenty vtroonyňi pro
,,chromatografii na imobilizovaných kovových iontech' IMAC.. sloužícík separaci a čištění
imunoglobulínů (popř. dalšíchproteinů) pro medicínskéaplikace. Metoda IMA.C je zajimavá a
perspektivní především s ohledem na nízkou cenu sorbentů, širokémožrosti outiv''cu
.iejictr
parymetru volbou podmínek přípravy a téžs ohledem na možtost provádět separace za rrumých
podmínek, což je důležitépro zachoviní biologické aktivity separovaných a čištěnýchmateriálů.
z práce je nesporné, že se autorka (v souladu s cíly sumarizovanými v Kap. 3) věnovala
komplexnímu experimentálnímu tématu zahmujícímu: (i) syntézu pevných nosičůčásticovéhoa
membránového ýpu nizného složení a morfologie na bázi sesíťovaných kopolymeru esteru
kyseliny methakrylové (ii) povrchovou modifikaci nosiěů cestou kovalenbrího navázáni ruzných
chelatujících skupin, přičemž většina navazovaných chelatačně aktivních sruktur byla v rámci
práce ry.rrtetizována, (iii) zakotvení kovových iontů na moďfikované nosiče a (iv) studium
sorpčníhochoviínítakto připravených materiálů s použitím modelových látek (imidazol,
monoklonální imunoglobu|n). zpráce je dále evidentrri' Že tento nelehlý úkol zvládla autorka
úspěšně. Shromážděný experimentá|ní materiéi a závěry autorkou vyslovené jsou nesporným
přínosem pro oblast vývoje syntetic\ich polymerních materiálů pro speciální cirromatogranórc
aplikace. Zejména bych ocenil promyšlenost návrhů jednotliých syntétic$ch kroků cílénouna
přípravu sorbentů deťurovaně se lišícíchporozitou, typem a obsáhem c[etatujících skupin a
typem a obsahem imobilizovaných kovových iontů, což umožnilo systematicky áodnotit vfiv
těchto parametů na sorpčníchování připravených materiálů. Kladem práce
le Éžvětšinou
dťrkladná charakterizace jednotliých meziproduktu přípravy ťrrrálního sorbentu. Zřady
presentovaných závěru bych mezi nejzajímavější zahrnul zjištění,že v připadě poréznich nosičí
je zřejmě nejdůležitějšímparametrem ovlivňujícímsorpčnívlastnosti nosiče diiribuce velikostí
póru' která zřejmě rozhoduje o rozsahu multiligandové inÚerakce protein-sorbent.
S ohledem na vellý rozsah a multiďsciplinární charakter práce se autorka nevyhnula
někteým nepřesnostem a nedostatkům. Ty' které jsem v prirci zaznamenal, shrnuji spolu
s otázkami do diskuse v následujících bodech.

Připomínky formální:

.

Práce je po formá|ni striínce psána přehledně s minimem písařských překlepů a nepřesností.
Za upozomění stojí (s ohledem na případnou dalšípresentaci) ,,poěítačové..-překlepy v obr'
22, str. 1 1 6 a chyba v názvů EDDA na str. 13 (chybí
',diamin..)
.

r ý

seznamu zkratek (str. 1) některé symbgly chybí, zejména vazebná konstanta

K

(diskutovaná poprvé na sh. 13), stupeň roubovifurí, symbol d,, (zaveden na str. 36), symbol
Mn_ zde bohužel není ani z textu (Kap. 2) jasné, zda autorka s}rynbolemM, míníhmotnostní
střed relativní molekulové hmotnosti, či blíženespecifikovanou ,,relativní molekulovou
hmotnosť.' a to i s ohledem na skutečnos| že na str. 28 je stabilizátor polytnerizačnísuspenze

molekulárně hmotrostrrě charak1erizoviín

s

použitímsymbolu M,. v textu jsou některé

zkratky zavádény opakovaně, např. HEMA.

komplexů.., K,bez toho, že by
V úvodníčásti je několikrát diskutována ,,vazebnákonstanta
zavedení rovnováŽných
na obecně ruzné moŽnoiti
tato konstanta byla oefi,,ouana. S ohledem
*J.r'ou,a'í konstanty Kv textu by bylo vhodné'

konstant se

domnívamj.

na
s extenzirmí veličino'u ,,množství.. a^to
Autorka poněkud nešťasbrě opakovaně pracuje
obsah'
poúitíntenzivru veličiny typu
místech a v souvislo;;h ;"i'J.'tnc nyiuáujúch (např.
str. 60 nebo str. 83, Tab. 3).
poáobno
zastoupení, t.on..nt,u.!, Áoi.i-i"to,,,.t a

je udáváno pomocí n.aváŽekjednotliqých složek,
SloŽení komonomerních reakčníchsoustav
je
pi.a.tuuv o cetkové velikosti systemu, ve kterém
což je nespo^e n.r,niii"a"I pi".""t*i
je
tato
nu Ái.na"i. Pouze v někteých případech
reakce proveditelná, např. s oh]9{em'

charakterizacedoplněnaudajíolátkovémmnožstvísložeksoustavY.Domnívám,žedůsledná
charakterizacesoustavpomocílátkor^ých-""z't"rnebomoliímíctrpoměnibybylapřínosem
(např' str. 52).

Připomínky věcné a otázky do diskuse:

trVkapitole4.2.4.I,věnovanépopi9u.provádění,ana|ýzpolymemíchnosičůpomocí
byl vybírán pruměrný vzorek
optického

i, ,,p. hodnocéní
-*,".t"p';;;k.
i."?iai,
pio,i. autorku
o,ou1ásncni postupu příprarry tohoto

zcelé varky.....;

',pruměmého

vzorkť..

tr

tr

postupně modiÍikovanéhopolymemího
Pro stanovení stupně konverze funkčníchskupin
n."auisle několika analýic\ých metod, přičemž
nosiče bylo ve vétšině případů pouli.to
Tato skuteč1o;t je velkým kladem předkládané
qýsledky byývžJy kriticky
"r'oa"ocu'y. ol"'! acidobůická titrace (např' str. 59).
práce' l.anou","*fo}ář;í';;.J-úí'.
heterogenní, nemusí být vlastrí provedení
UvážímeJi, že tiÍovaný systém 1" 'ý.t"á
popsat
*to't.u p.ukti.ké.provádění těchto tiÍací
titrace triviální zá|eŽitosti. Mohla úv
p.ourc'y při aplikaci této metody.
detailněji .

"p"""*ii'ípřípadné

jednotlivých

Že látkové zastoupení
Autorka na několika místech předpokládá.,
látkovému zastoupení
komonomemích jednotek u prip'uu""nň-topoív'...ch'odpovídá
93), vjednom případě se vtéto
koÍnono-.,ď-"i,"íň"'r"aůni' nasaáJ 1nui,i,.q
parametrů jednotlivých

souvislosti autorka odvolává nu pJJouňitopoty'.áiačních o složeníkopolymerů
wrií predpoklad
monomeru. Pokoušela .. uuto.tu |oJporit
komonomeru ?
určenímstupnc konverze jednotlilych

trAutorkauvádí,ŽepÍipoužitítechnilg'IMAC.docházivurčitémrozsahukvymývání
str. l08), kde evidentně
kapalné fáze (napÍ.
.vyvolává
iontů kovů z nosiče a jejich pr..t'oíu,ao
pořebu dalšího
Tato skutečnoit
kontaminují příslušný čištěnýp;;t.*
nemusí být
vázin,
póvněji
ton je k. proteinu
přečištěníp,o"á.iďÍt",e n pripááJ, z.
doporuěené
nějaké
metody IMAČ
zpohledup.ur.'..i.r.er'o
jednoduché..e*i"i.ili
limity maxrmáŇhó roisah.,
kovů?

"y"zú
imobilizovaných
ieanouivých, na nosiči
"y*ň;;i]o"m

trZkapito|yvěnovanévlivuporozitypříslušné|o,sor\ntu(poly(GMA-co.DEGMA-co.
'š:.r.jj ná
že velmi důležiým
i.r'o, sorpčnívlastnosti nyptyna,
EDMA), r"p.

/
parametrem je distribuce velkostí póru, která zřejmě rozhoduje o rozsahu multiligandové
interakce protein.sorbent. Vtéto souvislosti se nabízíotázka použitísměsného sorbentu
připraveného ze dvou ěi několika sorbentů s nimou, dobře deťrnovanou porozitou a popř.

s ruzným obsahem imobilizovaných iontů. Použitísměsného sorbentu by mohlo přispět
ke zýšeníúčinnostichromatografické separace' zejména k oddělení ďžemolekulrírních
fragmentů od čištěnéhoproteinu. Je takovýto přístup předmětem studia při ývoji a
aplikaci metody IMAC?

t]

Vpráci je velká pozornost věnována důkladnéchuaktanzaci sorbentů vjednotlivých
fázich jejich přípraly' Byl někteý sorbent charakterizoviín téŽ po použití

v chromatogtafické koloně ?

Výše uvedené připomínky nesnižujíkvalitu předkládané práce. Autorka jednozn ačně prokáza|a
schopnost tvůrčímzpůsobem řešit velrni komplexní výzkumný úkol. Doporučuji proto přijmout
předloženou práci jako práci disertační.
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