Posudek školitele na disertačnípráci Mgr. Veroniky SolÍnové:
Analý za, S ep a ra ce a Íy ziká'Jině. chemická cha ra kte riza c e
peptid ovych ho rmonů kapilá rní elektrofo rézou

Mgr. Veronika ŠoÍnovánastoupila do Laboratoře elektromigračníchmetod Ústavu
organické chemie a biochemie Akademie věd Českérepubliky vzáÍir.2OO2, vlastní doktorské
studium v oboru ana|ytická chemie na Přírodovědecké fakultě Uruverzity Karlovy vPraze zaháji|a
v říjnu téhoŽ roku. V prvním roce se věnovala pÍevážně studiu teoretických zi*Jadi kapilárních
elekÍromigračních metod a posfupně se seznamovala i s instrumentálním vybavením laboratoře a
s

metodikou jednotliých kapilárních elektroseparaěruch technik, zejména zónové elektroforézy

(CZE) a mrcelámi elektrokinetické chromatografie (MEKC). Fyziká|ně chemické zitHady i
pokročilou teorii těchto metod si rychle osvojila abrzy se zaóa|a věnovat tématice své disertační

práce,'ryuoji a využiti kapt|árntch elektromigračníchtechnik pro ana|ýan. separaci a ťyzikiúněchemickou charakterizaci peptidoých hormonů, např. oxýocinu, vasopressinu, insulinu, peptidů
uvolňujících gonadotropní hormon, ltnyzich oostatických peptidů, a analogů a fragmentů těchto

hormonů, které jsou na našem pracovišti syntetizovány, purifikovány a

je

testována jejich

biologická aktivita. Pro biologické testy je nezbytné, aby testované peptidy byly připraveny ve
vysokém stupni čistoty, neboť příměsi mohou biologickou aktivitu ýznamné ovlivnit v pozitivním

i

negativním smyslu. VypracováLrrí noqých kapilárních elektromigračních meiod pro kontrolu

čistoty peptidoých preparáttt' oproti dosud nejčastěji použivaným chromatografic$m metodám,

je proto velmi žádouci, neboť elektromigrační metody jsou

k chromatografickým metodám

vzhledem k rozdílnému separačnímuprincipu tzv. ortogoná|ru ajsou jejich vhodným doplňkem
resp. protějškem.

Vyuoj noých kapllárnch elektromigračníchmetod pro kvalitativní i kvantitativní ana|ýnl

nově syntetizovaných peptidoých preparát& představoval náročný úkol, neboť většina
peptidoých preparátů byla syntetizována poprvé a jejich vlastnosti a charakteristiky nebyly
známy. Disertantka se s obtížnostítohoto úkolu ýborně vyrovnala, postupovala podle racionálně

vypracované strategie, kdy podmínky ana|ýzy byly voleny

na záHadě spočtenézávislosti

eťektivního a specifického náboje peptidů na pH. Ionogenní peptidy by|y ana|yzovány metodou

CZE jako

kationty v kyselé oblasti

pH

nebo jako anionty v mírně alkalické oblasti pH,

neionogenní peptidy by|y ana|yzovány metodou
v klasických' ale nově

i

MEKC. CZE

ana|ýzy byly prováděny nejen

v izoelektric\ých záHadruch elek1roýech, jejic|tž ruzká e|ektncká

vodivost umožnila použiti vyso\ich intenzit elektrického pole a dosaŽeru vysokych separačních
účinnostíakrátkých dob ana|ýzy. Metoda CZEby|av5asžita nejen pro analytické účely,ale i pro

Byly určeny efektivní pohyblivosti
ýziká|né-chemickou charakterizaci ana|yzavanych peptidů.
peptidů při standardní teplotě, 25oC, a pomocí semiempirických modelů korelujícíchefektivní
pohyblivosti peptidů sjejich efektivním nábojem' velikostí a prostorovým uspořitdÍmm

bylry

navrženy pravděpodobné tvary jejich moleku|v roztocichzáHadnich elektrolytů.

noqých metod disertantka postupovalavždy racionálně a cílevědomě,
"yvoji
s vyržitíms,,ych velmi dobých teoretických znalostí jak v oblasti elektroseparačních metod tak i

oceňuji, že pÍi

v obecné, analytické

a ýiktúru chemii a ve výpočetnítechnice. Její experimentální práce

se

vyznaéova|a zrvčnosti' vysokou pečlivostía precizností. Velmi kladně hodnotím, že disertantka se

aktivně a ochotně zapoji|a i do práce na jiných projektech řešených na našem pracovišti, jednalo
se např.

o stanovení acidobaziclqých disociačních konstarÚ analogů amino- a guanidinopurinoých

nukleotidů a pťbuzných sloučenin kapi|árnt elektroforézou, publikované v časopise
Electrophoresis' a o přehledné zpracováni problematiý vylŽiti vodivostní detekce v kapí|árru a
čipovéelektroforéze, publikované v časopise Journal of Separation Science. Tyto dvě publikace
jsou ve formě dodatku také zaé|eněny do disertačnípráce.

Během doktorského studia

V.

Šolínováproká.r;a|a schopnost řešit tvurčímzpůsobem

náročnéúkoly pÍtýzkumu a qýYoji nových kapilárních elektromigračruch metod.

Výnula

nové

postupy pro separaci a charaktenzaci biologicky aktivních látek, peptidoqých hormonů a jejich

analogů a fragmentů, a úspěšně je aplikova|a na reá|né vzorky těchto preparátt. Výsledky
disertace přinášejí nové cenné poznatky, které ýznamně rozšiřuji aplikačnímožnosti kapilárních

a

charaktenzaci peptidů a současně i dokazuji, že

elektromigraěruch metod

při

V. Šolínováje připravena k

samostatné vědecké práci.

ana|ýze

Celkově hodnotím doktors!ý studijní pobý V. Šolínovév našílaboratoři jako mimořádně
úspěšnýa plodný, během č,tw a půl let se stala autorkou resp. spoluautorkou osmi publikací

tnt. impaktovaých časopisech a více neŽ dvacďi příspěvkůna domácích i
mezinárodruch konferencích. osobně mi bylo potěšením tuto disertačnípráci vést. Plně

v recenzovanych

doporučuji' aby předložená disertačrupráceby|apfijatak obhajobě a aby Mgr. Veronice Šolínové
byla udělenavědecká hodnost doktor (PhD )
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