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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená práce popisuje syntézu a biologické 
hodnocení 21 nových sloučenin - hybridních molekul kombinujícím derivát takrinu (inhibitor 
acetylcholinesterasy) a trolox (derivát vitaminu E, antioxidans). Práce má obvyklé členění. V 
teoretické části se student věnuje popisu Alzheimerovy choroby (AD) z hlediska její 
epidemiologie, patofyziologie a současné terapie. V souladu se zaměřením práce se student 
dále věnuje cholinergní teorii AD a podrobně popisuje strukturu lidské acetylcholinesterasy 
(AChE), která je místem zásahu předkládaných nových sloučenin. Dále jsou popsány 
antioxidanty užívané experimentálně v terapii AD a doposud připravené hybridní molekuly 
kombinující ve své struktuře inhibitor AChE (derivát takrinu) s některým s těchto antioxidantů. 
V experimentální části je uveden popis syntézy a čištění cílových sloučenin, jejich 
charakterizace a metodika měření cholinesterasové a antioxidační aktivity. Výsledky měření 
jsou zpracovány tabelárně. Diskuse výsledků je bohužel omezena pouze na sloučeniny 
připravené v této DP a chybí srovnání s literaturou i přesto, že již několik publikací se 
věnovalo hodnocení aktivit velmi podobných sloučenin založených na kombinaci derivátu 
takrinu a antioxidační látky.   
 
Dotazy a připomínky:  
- několikrát nedůsledný převod názvů do českého jazyka, např. str.10 – glycogen synthasa 
kinasa, cytochrome c oxidasa; str. 20 - acridine v chemickém názvu takrinu, inden-1-one v 
chemickém názvu donepezilu 
- str. 30, sloučenina 3b má chybný název (2-aminoethyl místo 3-aminopropyl) 



- Obecná syntéza cílových sloučenin (str. 28) je nedostatečně až chybně popsána. Není 
zřejmé, odkud pochází aminoalkyl deriváty takrinu s různou délkou alkylenového spojovacího 
řetězce. Jsou komerčně dostupné či byly syntetizovány? Dále je zde uvedeno, že do reakce 
bylo přidáno 0,5 g, tj. 1 ekv. příslušného "diaminotakrinu". Vzhledem k rozdílným molárním 
hmotnostem toto nemůže být správně. V obecném postupu jsou všechny finální sloučeniny 
označeny jako krystalické látky, ačkoliv sloučenina 5b je dále popsána jako amorfní a bez 
udání teploty tání. 
- v seznamu použité literatury je nesprávná kombinace anglického "issue" a českého "s." pro 
označení stran 
 
Dotazy: 
1. Na str. 53 - opravte formulaci "Vložení chloridového atomu do molekuly takrinu.." 
2. Opravte větu na str. 50: "Princip metody je založen na hydrolýze acetylthiocholinu nebo 
butyrylthiocholinu jednotlivými cholinesterasami za vzniku thiocholinu/butyrylthiocholinu a 
octové kyseliny." Co vzniká hydrolýzou butyrylthiocholinu?  
3. Z celkově připravených 21 látek jich 19 porušuje Lipinského pravidlo v parametru 
molekulové hmotnosti a všech 21 v parametru log P (dle hodnot počítaných CS ChemDraw 
se log P pohybuje od  5,61 až 8,53). Učiňte prosím komentář k předpokládané 
biodostupnosti těhcto sloučenin. Jsou v litetuře popsány in vivo aktivity (ev. vstřebávání či 
prostupnost hematoencefalickou bariérou) podobných hybridních molekul s takto vysokými 
molárními hmotnostmi a lipofilitou? 
4. V sérii 3a-g výtěžky klesají s prodlužujícím se spojovacím řetězcem (74-14 %). Máte 
nějaké zdůvodnění? Může to souviset s nesprávným popisem navážek (viz výše)? 
5.  Jsou vámi určené hodnoty IC50 pro takrin, 6-chlortakrin a 7-methoxytakrin v souladu s 
hodnotami uváděnými v literatuře? Bylo by vhodné toto srovnání uvést pro standardizaci 
testování. 
6. Která část Vámi připravených derivátů má za cíl interagovat s periferním anionickým 
místem AChE? Je-li to troloxová část, bylo by možné například pomocí počítačového 
modelování stanovit optimální délku spojovacího řetězce? Rozsah dvou až osmi spojovacích 
uhlíkových atomů je široký, nelze zřejmě předpokládat, že by se všechny deriváty vmístily 
mezi aktivní místo a periferní anionické místo AChE.  
 
 
Přes uvedené nedostatky a výhrady práce splnila zadání a proti ji doporučuji k obhajobě. 
 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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