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oponentský posudek dip|omové práce

Název práce:L.serlne |nduced Effects on Blood Pressure in Normotensive and
Hypertensive Rats: The lnfluence of Anesthesia.
Autor: Bc. Michal Bencze

Školitel:MUDr'Josef Zicha, DrSc

Předk|ádaná práce se zabývá v|ivem anestetik na jednot|ivé systémy regu|ující
krevní tlak, tedy renin-ang|otenzinový systém (RAS)' sympatický nervový systém
(SNS) a systém oxidu dusnatého (No) Nema|á část je věnována neesenciá|ní
aminokyse|ině L-serinu a jeho účinkůmna krevní t|ak u mode|u so|né hypertenze
před a po zab|okování vazodi|atačníchsystémů(inhibice CoX a NoS), všech tří
hlavních vazoaktivních systémů(RAS, SNS, No) a za podmínek druhově různé
anestézie'
Práce potvrzuje dobrou orientaci autora v dané prob|ematice a prokazuje jeho
předpoklady k samostatné tvořivé vědecké činnosti. Autor provedI značnémnoŽství
experimentů, které vyŽadují mimořádnou peč|ivost. PouŽité metodiky práce jsou
re|evantní' Získaná data jsou, až na výjimky, přehledně prezentována a v diskusi
kriticky zhodnocena.
Po formá|ní stránce nemám k práci zásadních připomínek. Práce je č|eněna
do |ogických ce|ků, je sepsána v ang|ickém jazyce, srozumite|nou formou.
Po věcné obsahové stránce mám k práci dvě připomínky. Zaprvé,
pravděpodobně v|astní nepozorností autor opomně| popsat křivky grafů na obrázku
č. 15, kteý znázorňuje ,,změny ve středním arteriáIním tlaku v závislosti na dávce Lserinu u bdělých Dahl sůl-senzitivních a sůl-rezistentních potkanů krmených dietou o
vysoké či nízkékoncentraci solÍ,. Zadruhé, v rámci diskuse je prezentována názorná
tabu|ka se souhrnnými výsledky, které zce|a neodpovídají nás|edné obsáh|é diskusi a
datům prezentovaným vkapito|e určené,,Výsledkům.,' Doporučuji tabu|ku upravit.
Jinak má práce přesně definované cí|e, srozumite|ně popsanou metodiku, dobře
graficky, tabu|kově i s|ovem dokumentované výs|edky, do hloubky vedenou diskuzi a
jasně formu|ova né závěry,
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K autorovi mám následující dotazy:
1. Pro zodpovězení cí|ůstanovených v první části dip|omové práce jste si vybra| 4
nejčastěji pouŽívaná anestetika, každéjiného druhu. Z,,barbiturátů'' jste upřednostni|
pentobarbita| před v laboratořích taktéŽ běŽně pouŽívaným thiopenta|em, který je
stabi|nější a účinnější'Proč?

2. V experimentech na mode|u Dah|ových potkanů jste s|edova| účinekjen dvou
zvo|ených anestetik - pentobarbitalu a ketamin-xy|azinu' Na zák|adě čeho by|a
vy(azena zbývajíci 2 anestetika?
3. Jaké da|šípostupy byste navrhI pro zjištění,zda a do jaké míry je stimu|ace EDHF
prospěšná v |éčběhypertenze?

Práce sp|ňuje poŽadavky k|adené na diplomovou práci' přináší nové

komp|exní poznatky vyuŽite|né pro experimentá|ní úče|yi praxi. Doporučuji její přijetí
k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm ,,Výborně...

V Praze dne 24. května 2012

Mgr. Zuzana Husková, Ph.D'
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