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Oponentský  posudek  disertační  práce  MUDr  Soni  Liptákové

„The role of main excitatory and inhibitory transmitters in  epileptic
seizures and the effect  of antiepileptic drugs in the immature brain“

Autorka  se ve  své práci zabývala problematikou věkově vázaných epileptických syndromů a

pokusila  se  na  experimentálních  modelech   zodpovědět  otázky týkající se semiologie,

patogeneze  i  terapie   refrakterních (zejména emprostotonických)  záchvatů  v nezralém

mozku. Po formální stránce se práce sestává  z 38 stran  přehledného popisu   jednotlivých

experimentů, dalších 16 stran tvoří  217  referencí, in extenso  je  přiloženo 5 publikací.

Úroveň těchto  publikací je velmi dobrá – jedná se o prestižní  neurovědní  časopisy s impakt

faktorem  vyšším než  2.0 (celkový součet je  14.65 a  průměr  2.93) . Kandidátka je  2x  první

autorkou  článků  v Epilepsia (IF 3.787) a v Epilepsy Res. (IF 2.351), 3x je uvedena na druhém

místě.

Z předložené práce je zřejmé, že   autorka   použila jak vhodné  modely pro testování

mechanismů vzniku záchvatů indukovaných antagonisty GABA inibice (PTZ), agonisty

glutamátové excitace (NMDA) a  flurothylem , tak i  efektivní  metodické postupy  pro evaluaci

antikonvulsivních účinků léčiv posilujících gabaergní inhibici  (ganaxolon, pyridoxin) či

potlačujících  glutamátergní excitaci (MK 801 a AP7) . Výsledky její vědecké práce potvrdily

testované  hypotézy a lze  očekávat  jejich možné využití v klinické  praxi.
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Práci lze vytknout jen několik  drobností. Vzhledem k velkému množství různých zkratek by

čtenář   pravděpodobně  uvítal jejich přehledný seznam  v úvodu. Diskutabilní  je časové

rozpětí  publikovaných prací  autorky  od  roku 1991   do roku  2001  ,  takže některé práce

jsou  už relativně méně aktuální - totéž  se  týká i  většiny   cita cí. Nejsem si zcela jist

vhodností  užití termínu „ NMDA syndrom“. Z klinického pohledu  nemohu plně souhlasit  s

interpretací  výsledků   vycházejících z aplikace  pyridoxinu. Baxter (1995)  v přehledu  léčby

pyridoxin dependentních křečí  uvádí dávky  pohybující se v rozmezí  50- 500 mg na den resp.

od 0.8 do  24 mg na kg a den. Dávky u Westova syndromu se  rovněž pohybují v rozmezí  100-

200 mg na den, obvykle  kolem 3 -5 mg na kg a den. Jedna z mála prací, která  doporučuje

velmi vysoké dávky Pyridoxinu (1-2 g) je práce Ohtsuky (1987),  ta však není  autorkou

citována .  Proto bych  rád  položil    otázku  proč   kandidátka   podávala   B6 v dávkách

mnohem    vyšších  (až 800 mg na kg a den – tedy cca 4 g na den u kojence) než  by

odpovídalo běžné klinické praxi?

Nicméně  výše  uvedené výhrady nijak nesnižují celkovou vysokou kvalitu předložené práce.

Závěr

Disertační práce  MUDr. Soni Liptákové  prokazuje předpoklady  autora

k samostatné tvořivé vědecké práci  a jednoznačně doporučuji   udělení

titulu „Ph.D.“

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Přednosta  Kliniky  dětské neurologie

2.LF UK  a  FN  Motol   Praha

komarek@lfmotol.cuni.cz

