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Případné poznámky k hodnocení:
Předkládaná práce je po všech stránkách velmi nadprůměrnou prací. Koncept medikovaných
membrán a obecně medikovaných biomateriálů je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím a tato
práce k němu významně přispívá. Práce je sepsána většinou srozumitelně, má přehlednou
strukturu a jasnou koncepci.
Na práci je třeba zejména vyzdvihnout náročnost použitých metod, které zahrnují vlastní
formulace medikovaných membrán až po jejich biologické hodnocení.
Pokud mám k něčemu výhrady, tak je to popis použitých metod, který z mé strany vyžadoval
opakované přečtení pro plné pochopení toho, jak byly experimenty prováděny. Některé
reagencie a přístroje nejsou uvedeny v příslušných seznamech.
Dotazy a připomínky:
1

Proč se pro dialýzu používají membrány právě z dutých vláken jejichž výroba je relativně
komplikovaná? Proč nelze použít konvenční vlákenné membrány?
Jaká je chemická struktura „substrate V“ a jaký byl přesný princip stanovení enzymatické
aktivity?
Jak realisticky, podle Vás, simuluje inkubace membrány v HEPES při 37°C podmínky při
hemodialýze?
Proč byla prostá sorpce zvolena jako preferovaný mechanismus imobilizace léčiva na
membránu? Jaké by byly jiné možnosti?
Jak si vysvětlujete pokles hemolýzy pro membrány medikované HNEI?
V práci uvádíte, že pravděpodobně dochází k tvorbě komplexu enzym-inhibitor jak na
membráně, tak dochází i k vymývání do krve. Je některý z těchto fenoménu preferovaný a
proč?
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