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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  

ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

о оцјени урађене докторске дисертације 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

На основу члана 149. Закона о високом образовању (,,Службени гласник Републике 
Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члан 54. Статута Универзитета у Бањој 
Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, 
Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на 
сједници одржаној 20. 09. 2016. године, донијело је одлуку број: 18/3.656/2016 о 
именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације мр сц. 
Ирене Касагић-Вујановић под називом Хемометријска анализа хроматографског 
понашања амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у течној хроматографији 
хидрофилних интеракција, у саставу: 
 

1. Проф. др Ранко Шкрбић, редовни професор, ужа научна област 
Фармакологија и токсикологија, Универзитет у Бањој Луци, Медицински 
факултет, предсједник комисије; 

2. Проф. др Дарко Ивановић, редовни професор, ужа научна област Аналитика 
лијекова, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, члан; 

 
3. Проф. др Биљана Стојановић, ванредни професор, ужа научна област 

Аналитика лијекова, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, члан. 
 
Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр сц. Ирене 
Касагић-Вујановић, чланови Комисије подносе Наставно-научном вијећу 
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој 
Луци слиједећи Извјештај: 
Датум и орган који је именовао комисију. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког 
члана, звање, назив уже научне области за коју је изабран у звање и назив универзитета и факултета у 
којој је члан комисије запослен. 

1. УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Докторска дисертација кандидата мр сц. Ирене Касагић-Вујановић написана је на 
170 страница, прегледно, јасно и језички коректно уз цитирање 97 референци. 
Садржи 72 слике, 38 табела и 8 поглавља:  
1. Увод; 2. Хипотеза; 3. Циљ рада; 4. Материјал и методе; 5. Резултати; 6. Дискусија; 
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7. Закључак и 8. Литература. 
а) Истаћи основне податке о докторској тези: обим, број табела, слике, број цитиране литературе и 

навести поглавља. 

2. УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

Уводни дио представљен је на 51 страници. Кандидат у уводном дијелу даје детаљан 
опис о хемометријском приступу у развоју методе, о могућностима примјене 
различите врсте експерименталног дизајна у обради експерименталних података, за 
оптимизацију методе, али и за процјену робусности методе, чиме се омогућава да се 
из минималног броја експеримената добије максималан број података о 
анализираном систему. Јасно је наведен циљ оптимизације методе и које су 
оптимизационе врсте дизајна које се у ове сврхе најчешће примјењују. У наставку 
уводног дијела кандидат детаљно описује течну хроматографију хидрофилних 
интеракција (HILIC метода) у оквиру којег су наведене врсте стационарних фаза које 
се примјењују у овој врсти анализе, затим смјеше мобилних фаза и њихов утицај на 
ретенционо понашање различитих испитиваних једињења, као и карактеристику 
једињења која се могу испитивати овом анализом. Описује се утицај концентрације и 
врсте пуфера који се могу користити у овој анализи као додатак мобилној фази, али 
и врло значајан утицај pH вриједности мобилне фазе које се одражава на ретенционо 
понашање испитиваних једињења када се налазе у јонизованом или нејонизованом 
облику. Описан је утицај температуре колоне и врсте растварача (за припрему 
узорака) на промјене ретенционих понашања испитиваних једињења. Наведени су 
детектори који се могу користити у овом типу хроматографске методе. Детаљно су 
описани могући механизми раздвајања једињења у HILIC систему. Кандидат наводи 
основне карактеристике, хемијску структуру, физичко-хемијске особине и 
фармаколошко дејство амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата, затим 
испитивања ових једињења које прописује Европска фармакопеја, као и њихове 
нечистоће које су официналне по Европској фармакопеји. 
У оквиру уводног дијела јасно и детаљно је описан преглед литературе са позивом 
на релевантне и актуелне референце које показују да су до сада примјењиване 
различите методе за одређивање амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата, а као 
најчешће коришћена јесте метода течне хроматографије под високим притиском 
(HPLC). Како се лијекови који се користе за лијечење различитих 
кардиоваскуларних болести широко примјењују, показало се посебно значајним 
развити методу за анализу одабраних лијекова из ове фармаколошке групе. До сада 
нису публиковани радови у којима се истовремено одређују амлодипин-бесилат и 
бисопролол-фумарат новом и врло актуелном HILIC методом, те су они и били 
предмет овог научног истраживања. С обзиром на тренд пораста примјене овог типа 
хроматографије у аналитици лијекова, али и довољно неразјашњеним ретенционим 
механизмима испитиваних једињења у различитим HILIC колонама, сматра се 
научно значајним и оправданим развој овакве хроматографске технике. С овим jе дат 
значајан допринос у хроматографској анализи ових лијекова, као и у ширењу знања 
која се односе на овај тип хроматографије.  
Такође, на основу литературних података установљено је да до сада нису спроведене 
студије стабилности амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата појединачно и у 
смјеши, као и да се с овим студијама није детаљно дефинисан њихов деградациони 
профил, нарочито не употребом HILIC методе. Сматра се да је од великог научног 
значаја дефинисање критичних фактора који утичу на стабилност ових лијекова, 
дефинисање профила њихових деградационих производа, затим одређивање 
међусобних утицаја на стабилност и одређивање рока употребе. С овим 
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експерименталним подацима значајно се унапређују постојећа знање о овим 
лијековима и њиховој стабилности. 
 
Уважавајући горе наведене чињенице, произашли су циљеви докторске дисертације: 

1. утврдити ретенционе механизме за амлодипин-бесилат, бисопролол-фумарат 
и њихове нечистоће у HILIC систему, применом различитих HILIC колона;  

2. утврдити оптималне хроматографске услове, као и робусност постављене 
HILIC методе за раздвајање амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата 
примјеном хемометријског приступа, а затим одредити остале параметре 
валидације методе: специфичност, линеарност, прецизност и тачност; 

3. утврдити да је HILIC метода примјењива за студије форсиране деградације, 
које ће омогућити процјену профила деградационих производа амлодипин-
бесилата и бисопролол-фумарата, као и идентификацију насталих 
деградационих производа; 

4. утврдити стабилност испитиваних једињења одређивањем кинетичких и 
термодинамичких параметра, у различитим стрес условима, појединачно и у 
смјеши; 

5. утврдити настале деградационе производе примјеном развијене HILIC 
методе, с потврдом UPLC–МS/МS методе, који ће омогућити праћење 
стабилности ових лијекова у различитим фармацеутским облицима. 

а) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и циљ истраживања; 
б) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези 

проблема који је истраживан; 
в) Навести допринос тезе у рјешавању изучаване проблематике; 
г) У прегледу литературе треба водити рачуна да обухвата најновија и најзначајнија сазнања из те 

области код нас и у свијету. 

3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

Материјал и методе рада који су коришћени у овој докторској дисертацији усклађене 
су са постављеним циљевима и описани на 18 страница.  
Развој нове HILIC методе, процес оптимизације, испитивање робусности методе и 
осталих параметара валидације спроведено је на течном хроматографу под високим 
притиском Agilent 1200 series са DAD детектором, употребом HILIC колоне Luna 5 μ 
HILIC 200A димензија (100 mm x 4,6 mm, 5 μm величина честица) и употребом 
потребних реагенаса и опреме. Развојем ове селективне, тачне, прецизне и 
репродуктивне HILIC методе омогућено је одређивање садржаја амлодипин-
бесилата и бисопролол-фумарата у различитим узорцима, као и праћење степена 
њихове деградације када се налазе појединачно и у смјеши. Такође, омогућена је 
идентификација насталих деградационих производа који су настали извођењем 
студије форсиране деградације третирани с различитим стрес агенсима. Да би се са 
сигурношћу утврдило о којим се деградационим производима ради и да би се 
дефинисао профил деградационих производа испитиваних лијекова, додатне анализе 
спроведене су на течном хроматографу под ултрависоким притиском Waters 
ACQUITY с масеним детектором Tandem Quadrupole Xevo TQ–MS на колони 
Acquity C18 (100 mm x 2,1 mm, 1,7 μm величине честица).  
 
Испитивање ретенционих механизама амлодипин-бесилата, бисопролол-фумарата и 
њихових нечистоћа изведено је мјењањем састава мобилне фазе с постепеним 
повећањем садржаја ацетонитрила коришћењем течног хроматографа под високим 
притиском Agilent 1200 series с DAD детектором, коришћењем три различите HILIC 
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колоне:  
• Luna 5 µ HILIC 200A димензија (100 mm х 4,6 mm, 5 µm величине честица) 
• BETASIL Silica–100 димензија (100 mm х 4,6 mm, 5 µm величине честица) 
• ZORBAX NH2 димензија (250 mm х 4,6 mm, 5 µm величине честица). 
 
Испитивање кинетичких и термодинамичких параметaра испитиваних једињења 
појединачно и у смјеши третирани су с хлороводоничном киселином, натријум-
хидроксидом и водом као неутралним медијумом. Затим су загријавани на 50о С и 
70о С употребом инкубатора типа Instrumentaria ST–05, и Binder B–28. Даље 
термалне анализе спроведене у уређају за истовремену TGA/DTA анализу типа TA 
SDT Model 2060, вршене су с циљем да се јасно дефинише термичка стабилност 
амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата када се налазе појединачно и у смјеши 
(Concor® AM таблете), као и да се дефинишу кораци њиховог распада и на основу 
губитка масе идентификују деградациони производи.  
 
За спроведене анализе коришћени су слиједећи радни и референтни страндарди: 
Амлодипин-бесилат, радни стандард, Sigma–Aldrich, Њемачка; 
Бисопролол-фумарат, радни страндард, Sigma–Aldrich, Њемачка;  
Нечистоћа Д од амлодипин-бесилата, референтни стандард, Sigma–Aldrich, Њемачка; 
Нечистоћа Е од амлодипин-бесилата, референтни стандард, LGC, Њемачка; 
Нечистоћа Ф од амлодипин-бесилата, референтни стандард, LGC, Њемачка; 
Нечистоћа А од бисопролол-фумарата, референтни стандард, LGC, Њемачка; 
Нечистоћа Ц од бисопролол-фумарата, референтни стандард, LGC, Њемачка; 
Нечистоћа К од бисопролол-фумарата, референтни стандард, LGC, Њемачка; 
Нечистоћа Л од бисопролол-фумарата, референтни стандард, LGC, Њемачка. 
Као фармацеутски дозиран облик коришћене су Concor® AM таблете (1 таблета 
садржи 5 mg бисопролол-фумарата и 5 mg амлодипина у облику 6,95 mg амлодипин-
бесилата), Merck, Њемачка. Као компоненте placeba коришћени су: силицијум-
диоксид (колоидни), магнезијум-стеарат, натријум-скроб гликолат (врста А), 
микрокристална целулоза. 
 
Статистичка обрада података била је адекватна. Резултати су јасно приказани 
табеларно и са сликама, а обрада података вршена је дескриптивним и 
компаративним статистичким методама. Све добијене вриједности статистичких 
добијених података, сматрају се научно значајним. За креирање плана експеримената 
у спровођењу процеса оптимизације и за испитивање робусности методе, затим за 
обраду добијених података вишеструке линеарне регресије, статистичку обраду 
резултата и конструисање тродимензионалих површина одговора коришћен је 
статистички програм Design–Expert® 7.0.0. Excel 2013 и Origin Pro 9.0 32Bit 
коришћени су за обраду података добијених током процеса валидације методе и 
током процеса испитивања ретенционих механизама анализираних једињења. 
MarvinSketch 15.4.13. коришћен је за предвиђање pKa и logP вриједности 
испитиваних једињења и њихових нечистоћа. 
а) објаснити материјал који је обрађиван, критеријуме који су узети у обзир за избор материјала; 
б) дати кратак увид у примјењени метод рада при чему је важно оцјенити сљедеће: 
в) да ли су примјењене методе адекватне, довољно тачне и савремене, имајући у виду достигнућа на 

том пољу у свјетским нивоима; 
г) да ли је дошло до промјене у односу на план истраживања који је дат приликом пријаве докторске 

тезе, ако јесте зашто; 
д) да ли испитивани параметри дају довољно елемената или је требало испитивати још неке, за 

поуздано истраживање; 
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е) да ли је статистичка обрада података адекватна; 
ж) да ли су добивени резултати јасно приказани; 

4. РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

Добијени резултати ове докторске дисертације приказани су на 51 страници, а 
анализирани су кроз дискусију на 38 страница. Дискусија показује да је кандидат 
способан да прикупи, обради, презентује резултате на врло прегледан начин, као и да 
на јасан и свеобухватан начин разматра приказане резултате и упореди их с 
литературним подацима. 
Коришћењем претходно наведених софтверских програма одређене су pKa и logP 
вриједности амлодипин-бесилата, бисопролол-фумарата и њихових нечистоћа. На 
основу добијених података дефинисан је ред елуирања испитиваних једињења које 
се раздвајају у HILIC–у и добијене су поуздане информације о најбољем избору pH 
вриједности мобилне фазе којa jе обезбједила да сва испитивана једињења буду 
потпуно у јонизованом облику.  
У HILIC методи, различити типови поларних аналита могу се раздвајати на бројним 
поларним и умјерено поларним стационарним фазама. Од врсте функционалне групе 
која је везана за површину одабране стационарне фазе, зависи који ће тип 
интеракција бити у највећој мјери одговоран за задржавање аналита. Велики утицај 
на ретенционо понашање ових аналита има и састав мобилне фазе. Баш због тога, 
сваки HILIC систем је веома сложен. У овој докторској дисертацији употребом 
теоријских модела испитани су ретенциони механизми амлодипин-бесилата и 
његових нечистоћа (Д, Е и Ф), као и бисопролол-фумарата и његових нечистоћа (А, 
Ц, К и Л). Креирани су одговарајући теоријски ретенциони модели за испитивана 
једињења, који су омогућили анализу ретенционих механизама одговорних за 
раздвајање испитиваних једињења на три различите HILIC колоне (силика, амино и 
диолна колона). С циљем да се опише утицај односа воденог и органског дијела 
мобилне фазе на ретенционо понашање испитиваних једињења, као и на разматрање 
удјела процеса расподјеле/партиције и адсорпције у HILIC ретенционом механизму у 
све три колоне, грађени су партициони и адсорпциони теоријски ретенциони модели. 
У ову сврху вариран је садржај воде у распону од 5 % до 30 %, који одговара HILIC 
региону састава мобилних фаза. Током експеримента вриједности осталих фактора 
мобилне фазе одржавани су на константном нивоу (концентрација амонијум-ацетата 
у воденој фази била је 20 mmol L-1 за силика и диолну колону и 50 mmol L-1 за амино 
колону, а pH вриједност водене фазе била је подешена на 4,0). Приказани су 
регресиони коефицијенти партиционих и адсорпционих ретенционих модела и 
одговарајући коефицијенти детерминације (R2). Поређењем коефицијената 
детерминације, процијењено је фитовање ретенционих података у партиционе и 
адсорпционе ретенционе моделе. Веће вриједности коефицијента детерминације (R2) 
имали су партициони модели за сва испитивана једињења на амино колони, док су 
веће вриједности R2 имали адсорпциони модели за сва испитивана једињења на 
силика и диолној колони. 
Након анализе ретенционих механизама испитиваних једињења, у овој докторској 
дисертацији развијена је, оптимизирана и валидирана нова HILIC метода за 
раздвајање, идентификацију и квантитативну анализу амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата. За дефинисање оптималних услова за раздвајање и за 
испитивање утицаја одабраних фактора (садржај ацетонитрила у мобилној фази, 
концентрација пуфера и pH вриједност) на одговор система, примијењен је 
централни композициони дизајн (CKD) који се састојао из 14 експеримената и шест 
понављања у централној тачки. Прерачунати су параметри ANOVA теста за модел 
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који описује хроматографско понашање амлодипин-бесилата и бисопролол-
фумарата и креирани су одговарајући математички модели који приказују 
истовремени утицај два фактора на посматране одговоре Rs, k1, tR i α. Добијене 
вриједности R2 и R2adj су високе (најниже добијене вриједности су R2 0,9207 и R2adj 
0,8494 за фактор резолуције), што показује добру корелацију експериментално 
добијених и моделом израчунатих вриједности одговора (Rs, k1, tR i α). На основу 
вриједности коефицијента полинома другог реда, као и њихових предзнака 
процијењено је који фактор и које факторске интеракције имају утицај на 
испитиване одговоре. Добијени резултати показују да су коефицијенти свих 
посматраних одговора за фактор b1 и b2 значајни (p–вриједност < 0,05), док је за 
фактор b3 приказана значајност одговора k1, tR и α.  
Конструисани су 3–D графикони који представљају веома погодан начин за визуелно 
проучавање понашања аналита у испитиваном систему и показују да фактор А 
(садржај ацетонитрила у мобилној фази) има највећи утицај на одговоре посматраног 
система, затим да фактор B (pH вриједност водене фазе) има нешто мањи утицај, а 
док фактор C (концентрација амонијум-ацетата) има најмањи утицај на посматране 
одговоре. Конструисани су и 2–D графикони (преклапањем плотова контура) који 
омогућавају бољу интерпретацију добијених коефицијената модела. За дефинисање 
оптималних хроматографских услова за фармацеутску анализу амлодипин-бесилата 
и бисопролол-фумарата, као и за истовремено праћење више одговора, примијењена 
је метода мултикритеријумске оптимизације ове HILIC методе, односно креирана је 
Дерингерова функција пожељних одговора. Анализом свих добијених резултата 
дефинисани су оптимални хроматографски услови: 92 % ацетонитрила, pH 
вриједност водене фазе 4,0 и концентрација амонијум-ацетата 10 mМ. Затим је 
вршена процјена робусности методе креирањем плана експеримената употребом 
фракционог факторског дизајна (FFD 25-1), чиме се потврдило да је метода 
репродуктивна. Дефинисани су параметри који имају највећи утицај на осјетљивост 
методе (вриједност одговор k1 у свим спроведеним експериментима најосјетљивија 
је на промјену садржаја ацетонитрила и варира од 0,8 до 2,77, као и вриједност 
одговор tR која варира од 2,118 до 5,555 минута, односно с малим промјенама 
испитиваних фактора долази до значајних промјена њихових вриједности).  
Значајност фактора прво је процијењена примјеном Dongovog алгоритма. 
Статистичка процјена ефеката показују да се одговори Rs и k1 понашају робусно у 
испитиваном опсегу, тј. све вриједности ефеката имају мању вриједност од Еkritično за 
вјероватноћу 0,05 што показује да утицај фактора није значајан. С друге стране, за 
одговор P1 и P2 утицај брзине протока мобилне фазе (фактор Д) значајан је, јер су 
вриједности ефекта веће од критичне вриједности, док је одговор робусан на 
промјене осталих испитиваних фактора. Урађена је и графичка процјена факторских 
ефеката примјеном Pareto дијаграма и half–normal probability графикона и закључено 
је да посматрани одговор k1 веома осјетљиви на промјену концентрације амонијум-
ацетата (фактор Ц) и на промјену садржаја ацетонитрила у мобилној фази (фактор 
А), односно повећањем њихове вриједности смањује се вриједност одговора k1. 
Затим, посматрани одговор tR осјетљив на промјену фактора А и Ц као и на промјену 
брзине протока мобилне фазе (фактор Д). Повећањем вриједности фактора А и 
смањењем вриједности фактора Ц и Д продужава се вријеме трајања анализе.  

Посматрани одговори Rs према Pareto дијаграму и half–normal probability графикону 
је робусан, док се за одговоре P1 и P2 мора контролисати брзина протока мобилне 
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фазе (фактор Д). На крају, одређен је лимит за провјеру погодности система (SST) и 
сви резултати показују да ни у једној тачки експерименталног простора, укључујући 
и одговоре с најгорим резултатима, неће доћи до нарушавања квантитативности 
методе. Након процјене робусности методе, провјерени су и остали параметри 
валидације методе: селективност, линеарност, тачност и прецизност. Потврдило се 
да је метода селективна, затим да је испуњен услов линеарности, тј. добијене 
вриједности оба коефицијента корелације (за амлодипин-бесилат и бисопролол-
фумарат) веће су од 0,999. Тачност методе потврђена је са вриједношћу 
коефецијента варијације (K) која је у дозвољеним границама за оба испитивана 
једињења (< 2 %), али и добијене Recovery вриједности су у дозвољеним границама 
одступања (± 2 %). Потврђена је прецизност методе која указује на слагање 
резултата два или више мјерења спроведена под истим условима, а дефинисана је с 
вриједношћу К (добијене вриједности за амлодипин-бесилат 0,54, а за бисопролол-
фумарат 0,62). Ове вриједности испуњавају потребне критеријуме (К ≤ 1 %), што 
потврђује да је метода прецизна. Одређивање садржаја амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата вршено је из комерцијално доступних Concor® АМ таблета, 
гдје су добијени садржаји изражени као просјечни садржај амлодипин-бесилата 
(137,35 μg mL-1, што одговара 98,8 % од декларисаног садржаја) и као просјечни 
садржај бисопролол-фумарата (101,79 μg mL-1, што одговара 101,8 % од 
декларисаног садржаја). 
Развијена и валидирана метода коришћена је за студије форсиране деградације 
испитиваних једињења појединачно и у смјеши. Из добијених резултата може се 
закључити да је смјеша амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата, у већини 
случајева, стабилнија на третирање стрес агенсима, него кад се ова једињења 
појединачно испитују са одговарајућим стрес агенсима. Међутим, то није увијек 
случај. Наиме, бисопролол-фумарат показао се нестабилнији у смјеши (него 
појединачно) третирањем са 0,1 М NaOH након 1 h, 24 h, 48 h и 72 h, али и 
третирањем са 3 % H2O2 након 0-тог минута. Деградација оба једињења најјаче је 
изражена под дејством H2O2 у концентрација 3 % – 30 %, гдје се под дејством 3 % 
H2O2 скоро у потпуности деградирају у току 72 h, док је у већим концентрацијама 
деградација још интензивнија. Деградација ових једињења такође је интензивна под 
дејством 0,1 М NaOH, али у мањем степену од H2O2, док је најслабије изражена у 
води. У току ових студија идентификовани су и настали деградациони производи 
примјеном HILIC и UPLC–MS/MS метода. Добијени МS спектри, као и 
хроматограми (испитивање ретенционих времена) омогућили су идентификацију 
деградационих продуката амлодипин-бесилата који настају у базној средини. 
Показало се да код амлодипин-бесилата долази до настанка нечистоћа Д, Е и Ф, док 
код бисопролол-фумарата деградација се одиграва само у киселој средини на 
повишеној температури уз настанак нечистоће А. 
Након стрес студија изведне су кинетичке студије амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата појединачно и у смјеши и израчунате су константе брзине 
деградације (k) и полувријемена деградације (t1/2 ) у киселој, базној и неутралној 
средини, затим након излагања оксидационом средству и након излагања 
свијетлости. Ове студије омогућиле су дефинисање механизама деградације, брзину 
деградације, одређивање рока употребе и бољи увид у стабилност испитиваних 
једињења. Дефинисање стабилности испитиваних једињења под утицајем свих стрес 
услова омугућило је да се на основу вриједности константе брзине реакције, 
полувремена деградације и енергије активације идентификују критични фактори 
њихове стабилности. Показало се да оксидативна средства имају велики утицај на 
деградацију оба једињења, било појединачно или кад су у смјеши. Под утицајем овог 
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стрес агенса нарочито је изражена деградацију амлодипин-бесилата и то када се 
налази сам у испитиваном узорку. Утицај базне средине и утицај свјетлости 
представљају критичне факторе за деградацију амлодипин-бесилата, док кисела 
средина и повишена температура представљају критичне факторе за деградацију 
бисопролол-фумарата. Подаци добијени за стабилност и деградацију оба једињења 
представљају значајан извор података, који је веома користан за анализу утицаја 
спољашњих фактора на ефикасност ових лијекова, рок њихове употребе, али и 
њихову сигурну примјену, те се мора спречити контакт ових лијекова с наведеним 
критичним факторима. 
 
На крају ове докторске дисертације урађене су и методе термалне анализе 
(истовремена TGA/DTA анализа) које су у данашње вријеме веома популарне, јер су 
брзе методе, а дају значајне и поуздане податке о стабилности испитиваних 
једињења. Добијени подаци TGA и DTA анализе за амлодипин-бесилат, бисопролол-
фумарат и за Concor® АМ таблете надопуњују се на претходно спроведена 
испитивања стабилности амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата. У овом 
дијелу испитивања потврђено је да је највећа термичка стабилност оба једињења 
када се налазе заједно, али и да у смјеши са ексципијенсима показују још већу 
термичку стабилност. Већој стабилности доприносе ексципијенси који су присутни у 
формулацији Concor® АМ таблета: силицијум-диоксид, безводни магнезијум-
стеарат, натријум-скробгликолат врсте А и микрокристална целулоза. 
 
На основу добијених резултата изведени су слиједећи закључци: 

1. У HILIC систему, употребом теоријских модела, испитани су ретенциони 
механизми амлодипин-бесилата и његових нечистоћа Д, Е и Ф, као и 
бисопролол-фумарата и његових нечистоћа А, Ц, К и Л. Креирани су 
одговарајући теоријски ретенциони модели за испитивана једињења, који су 
омогућили анализу ретенционих механизама одговорних за раздвајање 
испитиваних једињења у три различите HILIC колоне. Описан је утицај 
односа воденог и органског дијела мобилне фазе на ретенционо понашање.  

2. Примјеном хемометријског приступа постављена је и оптимизирана метода 
течне хроматографије хидрофилних интеракција за раздвајање амлодипин-
бесилата и бисопролол-фумарата. Оптимизација HILIC методе урађена је 
примјеном централног композиционог дизајна – CKD, а као одабрани 
фактори испитивани су садржај ацетонитрила у мобилној фази, pH вриједност 
мобилне фазе и концентрација пуфера амонијум-ацетата. Као одговори, који 
најбоље описују квалитет хроматографског раздвајања, праћени су фактор 
резолуције, ретенциони фактор бисопролол-фумарата, ретенционо вријеме 
амлодипин-бесилата и фактор селективности. 

3. Из примијењених хемометријских поступака, на основу добијених 
математичких модела, графичких поступака, методологије површине 
одговора и Deringerove функције пожељних одговора, постављени су 
оптимални хроматографски услови за раздвајање амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата. 

4. Примјеном експерименталног дизајна (фракциони факторски дизајн –  
FFD25-1) процењена је робусност постављене HILIC методе, идентификовани 
су значајни фактори и дефинисане су граничне вриједности параметара за 
процјену погодности система. 

5. Извршена је валидација постављене HILIC методе, тј. испитана је 
селективност, линеарност, прецизност и тачност методе, чиме се потврдило 
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да је предложена метода погодна за одређивање амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата у Concor® АМ таблетама.  

6. Постављена HILIC метода примјењена је за студије форсиране деградације, 
које су омогућиле процјену деградационог профила амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата, као и међусобни утицај ова два лијека на њихову 
стабилност. 

7. Одређени су кинетички и термодинамички параметри амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата појединачно и у смјеши, под утицајем различитих 
стрес агенаса на собној, али и на повишеној температури. На основу 
добијених параметара дефинисана је стабилност и брзина деградације 
испитиваних једињења. 

8. Идентификација насталих деградационих производа извршена је примјеном 
развијене и оптимизиране HILIC методе и UPLC–МS/МS методе. Ове методе 
омогућиле су праћење стабилности испитиваних лијекова, али и 
идентификацију критичних фактора који утичу на њихову стабилност. 

9. Употребом истовремене TGA/DTA методе испитана је термичка стабилност 
амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата појединачно и у смјеши. 
Дефинисани су кораци њиховог распада, а на основу губитка масе 
идентификовани су деградациони производи. Дефинисана је термичка 
стабилност испитиваних једињења појединачно и у смјеши, односно Concor® 
АМ таблетама. 

 
а) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 
б) Оцијенити да ли су добивени резултати правилно, логично и јасно тумачени, упоређујући са 

резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно критичности; 
в) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов теоријски 

и практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу утврдити или 
назирати. 

5. ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 

Докторска дисертација мр сц. Ирене Касагић-Вујановић под називом Хемометријска 
анализа хроматографског понашања амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у 
течној хроматографији хидрофилних интеракција израђена је у складу са 
образложењем које је кандидат приложио прилоком пријаве теме.  
Докторска дисертација урађена је према правилима и принципима научно-
истраживачког рада и резултат је оригиналног научног рада кандидата. 
Вриједност добијених резултата огледа се у њиховој широкој примјени. Најприје, 
развијена је HILIC метода која представља брзу и поуздану методу која омогућава 
идентификацију и квантитативну анализу амлодипин-бесилата и/или бисопролол-
фумарата у различитим испитиваним узорцима. Такође, разјашњени су ретенциони 
механизми испитиваних једињења и њихових нечистоћа, што је од великог значаја за 
даља предвиђања у понашању ових једињења на разним HILIC стационарним 
фазама, као и другим анализама сличног типа. Приказани резултати јасно су 
дефинисали стабилност испитиваних једињења, како појединачно, тако и у смјеши. 
Дефинисани су критични фактори стабилности испитиваних једињења који утичу на 
рок употребе лека и на настанак деградационих производа. Дефинисани су профили 
деградационих производа, брзина деградације и термичка стабилност амлодипин-
бесилата и бисопролол-фумарата, што је од великог значаја за даља научна 
истраживања која, на било који начин, укључују ова два лијека, када је у питању 
било који облик њихове стабилности. 
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Чланови Комисије за оцјену урађене докторске дисертације једногласно дају 
позитивну оцјену о завршеној докторској дисертацији под називом Хемометријска 
анализа хроматографског понашања амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у 
течној хроматографији хидрофилних интеракција кандидата мр сц. Ирене Касагић-
Вујановић и предлажу члановима Наставно-научног вијећа Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци да прихвате овај 
Изјештај и омогуће кандидату да своју докторску дисертацију јавно брани. 
 
а) Навести најзначајније чињенице што тези даје научну вриједност, ако исте постоје дати позитивну 

вриједност самој тези; 
б) Ако је приједлог негативан, треба дати опширније образложење и документовано указати на 

учињене пропусте, односно недостатке написане докторске тезе. 
 

 
 
 
 
ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ: Члан Комисије који не жели да потпише Извјештај јер се не слаже са 
мишљењем већине чланова Комисије, дужан је да унесе у Извјештај образложење, односно разлог 
због којих не жели да потпише Извјештај.
 
 


