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Posuzovaná disertace ná|eží do oboru separačníchprocesů a

je

zaměřena na přípravu

sorbentů, zaIožených na síťovanýchmethakrylátových kopolymerech, povrchově

funkcionalizovaných chelátujícími skupinami. Práce tedy měla následující
hlavní cíle:
(i) Synteza a stručná charakterizace částic binárních a tetnámích kopolymerů s
hydroxylovými číoxiranovými skupinami, využitelnými pro funkcionalizaci

(ii)

(iii)
(iv)

Volba

a

synteza vhodných látek

s chelatující skupinou a jejich zako1lení na

připravených nosičích

Příprava komplexů chelatujícíchsorbentů s vybranými kovovými ionty a jejich
aplikace pro sorpci imidazolu azvo|eného imunoglobulinu jako modelových
látek
Příprava nosičůna bázi binárních kopolymerů ve formě membrán s různým
stupněm sít'ování al<rátká studie solpce kovových iontů na těchto
materiálech.

Pro přípravu částic kopolymeru by|a užita metoda suspensní polymerizace
v solném
roztoku, stabilisovaná Mg nebo A1 hydroxidy, jejichž významnou výhodou je

odstranění z pŤipravené disperze.

snadné

Při některých temárních kopolymer izacích by přidávan

porogen, takže by|y získány částice s různou velikostí a distribucí póru.

K

charakte

rizaci

částic byly vyuŽity mikroskopické, porozimetrické a spektrální postupy, poskytující
informace o velikosti částic, porozitě a obsahu reaktivních skupin.

Kopolymerní nosiče byly modifikovány několika tiznými činidly' odvozenými
od
kyseliny iminodioctové, vykazujícívyhovující komplexační vlastnosti; většinu
těchto činidel
však bylo nutno syntetizovat, optima|izovat podmínky syntezy a isolačnípostupy .
připravených funkcionalizovaných nosičůbyly pak získány komplexy kovů

l

takto

reakcí S

přísluŠnýmisolemi, které byly dále studovány jako sorbenty proteinů.

U binárního systému DEGMA/EDMA byly připraveny kompaktní

neporézníčástice'

které pak byly povrchově modifikovány N-(pyridylmethyl)glycinem
s tosyl derivátem jako
mezistupněm, chinolin-8-o1em' ethylendiaminotrioctovou kyselinou
a iminodioctovou

kyselinou.

V

posledním případě byly testovány dvě cesty,

z nichž prvá,

v7užívajicí

oxalylchlorid .|ako spojku a diethylester příslušně substituované kyseliny jako
funkcionalizačníčinidlo byla méně úspěšná, vzhledem k nutnosti následné
alkalické

t
I

V

hydrolyzy esteru na kyselinu' které však podléhajíi ostatní esterové vazby v systému. Pokud
by bylo možno použítester s u-rozvětveným alkylem (cyklohexyI, tert-butyl atd.)' hydro|yza
by mohla být provedena selektivně v kyselém prostředí. Druhý způsob s alifatickým
diizokyanátem jako spojkou se zďá

bý úspěšnějŠídíky hydroly.tické stabilitě urethanových
vazeb; vzhledem k nutnému přebýku diizokyanátu bych však předpokládal vznik
alofanátových struktur

v

systému. Y závěru kapitoly autorka konstatuje jednak vysokou

účinnostpřipravených sorbentů při separaci proteinů a rovněž nízkou efektivitu
modifikačníchreakcí. Nevedlo by však zvýšení rozsahu modifikace ke sníŽeníhvdrofilitv
systému?.

Příprava terpolymerních částic vycházela ze směsi monomerů s konstantním složením'

kde hydrofilní složku představoval DEGMA a komponentu

GMA

za předpok|adu, že se systém chová ideálně,

tj .

s

reaktivními epoxyskupinami

kopolym ertzačníparametry

j

sou u všech

tří monomerů podobné ablízkéjedničce. Bylo by možná vhodné tento předpoklad podloŽit
uďaji z literatury, jsou-li dostupné. Kopolymerizace byIy provedeny buď bez porogenu nebo
s

přídavkem různéhomnoŽství izobuty| acetátu jako porogenu' takže vznik|y jednak

kompaktní a jednak porézníčástice s různým stupněm porozíty arŮzněvelkými póry.
Částice
pak byly funkcionalizovány kyselinou iminodioctovou třemi postupy' které
se lišily reakčním
prostředím (A a B) nebo pouŽitým činidlem (C), pŤičemžnejúčinnějšíbyla právě
poslední

metoda.

Tab. 11 ukazuje, že porczita kopolymerů téměř neovlivňuje

účinnost

funkcionalizačníreakce a to obzvláště v případě' kdy byly nosiče funkcional izovány metodou
C. Zajima| by mě názor disertantky, zdav tomto případě nemůžebýt koncentrace kyseliny
iminodioctové sníŽena alkalickou hydrolyzou esterových vazeb mezi funkčnískupinou
a
nosičem.. Terpolymery' obsahující HPMA jako hydrofilní sloŽku byly modifikovány
přímo
kyselinou s očekávaným vy,těžkem. Autorka vyzkoušela i jiný, dvoustupňový postup,
který
však nevedl k cíli vzhledem k nežádoucícykIizačníreakci intermediátu, posky.tující

morfolinový kruh. Tato úvaha je podpořena spektrální analyzou. byl by však možná vhodný
ověřovací experiment na nízkomolekulárních |átkách' Sorpčníchování aktivních |átek nabazi
těchto kopolymerů je srovnatelné s předchozími kopolymery

GMA-DGMA-EDMA'

Jako poslední je uvedena příprava membrán ze síťovanéhopolyDEGMA, které byly
následně modifikovány kyselinou iminodioctovou vyzkoušenou metodou s vyŽitím
tosy1ace;

bylo vŠaknutno optimalizovat reakčnípodmínky. Takto připravené sorbenty vykazova|y
vysokou kapacitu při sorpci kovových iontů, což je přičítáno vyššíbotnavosti membriín
ve
srovnání s částicemi, jako důsledek niŽšíhustoty sítě.

/

Kromě poznámek' uvedených výše v textu' mám ještě několik drobných dotazŮ a připomínek:

1.

Str. 50: Proč byl ke stabilizaci

GMA

a

EDMA pouŽit hydrochinon, který je nutno před

destilací pracně výřepávat. Např. oktylpyrokatechin nepŤechéuíani při vakuových
destilacích

2.

Str. 54: Podmínky sušenígelů před botnacími zkouškami byly stanoveny na zák|adě
kontroly hmotnosti vzorků v závislosti na době sušenínebo určeny podle literatury či
předchozí zkušenosti?

3.

Str. 80: Schema 6; do jaké míry lze předpokládat moŽnost reakce -NH- skupin
prekursoru VII s dalšímimolekulami chlormethylchinolinolu?

4.

Str. 85: Sorbent

IV se

ukázal jako neúčinnýpro bílkoviny; co

je pro tento fakt

významnější, délka urethanové spojky nebo její hydrofobní charakter?

5.

Str. 102: Vyššíobsah karboxyskupin v sorbentech, zjištěný titračně, by mohl indikovat

určitý rozsah alkalické hydrolyzy esterových skupin, kotvícíchfunkčnískupiny na
povrchu sorbentu. Autorka připouští určitý rozsah této nežáďoucí reakce.

6,

Str. 120: Sorbenty' založenéna kopolymerech TI a T2, vykazuji výrazně odlišnou
účinnostpři sorpci imunoglobulinu' Vzhledem k tomu,

že T2 obsahuje

zhruba

polovičníkoncentraci GMA ve srovnání s T1 a tedy i niŽšíobsah IDA skupin (Tab.
13), niŽšíúčinnostT2 sorbentu se skoro dá očekávat.

Na základě prezentovaných výsledků lze konstatovat, že disertantka vykonala značný objem
syntetických prací i aplikačních testů připravených sorbentů a že tedy prakticky v plné míře

dosáhla cílů,předem stanovených. Experimentální data jsou zpracována přehledně a
srozumitelně a adekvátně interpretována'

Závěrem tedy mohu prohlásit, že pŤed|oženou dizertační práci Mgr. Kateřiny Kráčalíkové
doporučuji jako podkladkŤizení o udělení doktorské hodnosti.
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