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Separace a cha rakterizace stereoizomerů fosfinátovych pseudopeptidů
a serinu kapilární elektroforézou

Mgr. Dušan Koval nastoupil do Laboratoře elektromigračních metod Ústaw organické

chemie a biochemie Akademie věd České republiky bezprostředně po ukončení magisterského

studia v červnu r. 2000' vlastní doktorské studium v oboru analytická chemie na Přírodovědecké

fakultě Univerzity Karlor,y v Praze zaháji| v říjnu téhož roku. V prvním roce se věnoval zejména

studiu teoretických základů kapilárních elektromigračních metod a postupně se seznamoval

i s instrumentálním vybavením laboratoře a s metodikou jednotliých kapilárních elektro.

separačních technik, zónové elektroforézy, izotachoforézy a micelární elektrokinetické

chromatografie. Fyzikálně chemické zák|ady i pokročilou teorii těchto metod si velmi rychle

osvojil abrzy se začal věnovat hlavnímu tématu svó disertační práce, ana|ýze' separaci a fi'zikálně

chemické charakterizaci diastereomeru fosfinátoých pseudopeptidů, tj peptido\.ých izosteru, ve

kterych je peptidová vazba nahrazena skupinou kyseliny fosforné -Po2H-CHz-. Na našem

pracovišti jsou týo sloučeniny studovány jako nové typy inhibitoru metaloproteinas a

aspartátových proteinas.

Kvantitativní charakte nzacekyselosti skupiny kyseliny fosforné v peptidovém řetězci těchto

látek byla jedním z|úavruch úkolů disertační práce. Byl to náročný úkol, neboť odhadovaná

hodnota konstanty kyselosti (acidity) (pK") této skupiny se pohybova|av rozmezi I,5-2,a, atudiž

bylo nezbytné proměřit závislost efektivních elektroforetických pohyblivostí těchto látek na pH

v silně kyselých zák|adnich elektrolytech a překonat problémy r,ypl;iruající z vysoké iontové síly,

vysoké elektrické vodivosti a rovněž i zve|mi pomalého elektroosmotického toku těchto

elektrolytů v křemenných kapilárách s neupravovaným vnitřním povrchem. Disertant se tohoto

úkolu zhostil ýborně a Vypracoval originální postupy, které umožnily přesné stanovení konstanty

acidity i v těchto ztižených podmínkách. Tyto postupy zahrnuji korekce na aktuální teplotu uvnitř

kapiláry i na zYýšenou iontovou sílu silně kyselých elektrolýů a urychlují určování rychlosti

elektroosmotického toku při zachováni separační účinnosti kapilárně elektroforetického dělení

analytů. Zachováni separační účinnosti přitom bylo mimořádně důležité, neboť fosfinátové peptidy

byly syntetizovány jako směs čtyr diastereomeru a jedním z ci|ů práce bylo dosáhnout rozdělení

těchto diastereomeru v achirá|rum prostředí a ziskat tak individuální charakteristiky jednotliých

izomerů. Ukiua|o se, že i pro toto dělení je nezbytné prácovat v silně kyselých zák|adniclt

elektrolytech, neboé pohybliv.osti diastereomeru fosfinátoých pseudopeptidů se nejvíce lišily

v silně kyselém prostředí díky rozdílům v kyselosti fosfinátové skupiny



Separace stereoizomerů jiného typu biologicky aktivních látek, enantiomeru serinu' byla

dalším dílčím úkolem disertační práce, se kterym se disertant vyrovnal rovněž na výbornou.

Vypracovaná metoda, za|ožená na derivatizaci enantiomerů serinu přímo vkapiláře a na jejich

následné kapilárně elektroforetické separaci v zák|adním elektrolytu obsahujícím chirální selektor

cyklodextrinového typu, byla úspěšně použita při studiu enzymové aktivity serin-racemasy a při

testování razsáh|é série jejich inhibitorů.

oceňuji, že pÍi vyuoji noých metod disertant postupoval vždy velmi racionálně a

cílevědomě, s r,,yržitím sr,ych hlubokych teoretických znalostí jak v oblasti elektroseparačních

metod tak i v obecné, analytické a fyz1kiúni chemii a ve ýpočetní technice. Jeho experimentální

práce se r,yznačovala vysokou pečlivostí a precizností.

Během doktorského studia D. Koval prokáza| schopnosti řešit tvůrčím způsobem náročné

úkoly při ýzkumu a vyvoji noých kapilárních elekÍroforetických metod. V1vinul nové postupy

pro separaci a charakterizaci stereoizomeru biologicky aktivních látek a úspěšně je aplikoval na

reálné vzorky. Výsledky disertace přinášejí nové cenné poznatky, které ýznamným způsobem

rozšiřují aplikační možnosti kapilárních elektromigračních metod a současně i dokazují, že D.

Koval je připraven k samostatné vědecké práci.

Celkově hodnotím doktorský studijní pobyt D. Kovala v naší laboratoři jako mimořádně

úspěšný a plodný. osobně mi bylo potěšením tuto disertačni práct vést. Plně doporučuji, aby

předložená disertační práce byla přijata k obhajobě a aby Mgr. Dušanu Kovalovi byla udělena

vědecká hodnost doktor (PhD.)
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