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Posudek oponenta rigorózní práce 

   Jedná se o RP preklinického typu, kde byl na pozadí kognitivního deficitu indukovaného QNB sledován 

efekt tří typických kognitiv řady inhibitorů AChE. Jako nástroj sledování vzájemné interakce byly zvoleny 

dva klasické experimentální modely a to Morrisovo kruhové bludiště a pasivní vyhýbání. Samotný text je 

napsán celkem na 58/67 stranách včetně 27 obr. (včetně grafů), 62 zdrojových citací + 6 internetových 

zdrojů. Autorka respektuje strukturu obvyklou pro tento typ kvalifikačních prací s příslušnou pečlivostí při 

popisu  použitých metod, provedení obrazové dokumentace, popisu a interpretace výsledků i formulace 

závěrů, to vše pak s minimem překlepů (podle zákona "schválnosti" občas donapezil, musakrinový 

receptor). Vzhledem k celkovému zaměření práce jsem v jinak dobře koncipované teoretické části postrádal 

kapitolu věnovanou cholinergním jádrům a strukturám mozku. V případě SDAT bych pak již nemluvil o 

cholinergní "hypotéze", protože průvodní cholinergní deficit tohoto onemocnění je - podobně jako 

patologické hromadění určitých proteinů - všeobecně přijímán. Při interpretaci vyšší efektivity rivastigminu 

proti THA a donepezilu bych přednostně - než o inhibici BuChE - uvažoval o případných rozdílem v inbibici 

mono - a tetra- merické formy AChE.  

Připomínky/dotazy: U obr. 1 (rozdělení kognitiv) jsem postrádal zdroj, ne všechny zde uvedené látky se řadí 

mezi obecně přijímaná kognitiva (uvedena jsou např. i centrální vazodilatancia, toxiny atd.). Naopak není 

uveden memantin, spíše se tedy jedná o přehled látek zvyšujících různými mechanismy hladinu ACh. 

Str. 12: co se myslí pojmem "terminální" biologický poločas ? Je nějaký rozdíl mezi biologickou 

"využitelností" a biologickou dostupností ? 

Str. 14: biologický poločas je zde chybně uveden v %. Podíly exkrece nesedí, pokud bych bral zde uvedená 

maxima 57 % ledvinami a 15 % stolicí, co se zbývající třetinou ? 

Str. 15: jaké enzymy štěpí rivastigmin ? 

Str. 16: v popisu u obr. 9 by měl být blíže vysvětlen  pojem "pseudoireverzibilní". 

Str. 24: Krejčová a spol. se v uvedené práci zabývala analogy humaninu (nikoliv humanitu, jak je uvedeno 

v seznamu literatury). 

Str. 30: jaký byl stupeň inhibice indukovaný zvolenými dávkami IAChE ?  

Str. 47: Jaký je biologický poločas QNB ? 

Závěr: Předložená práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na tento typ kvalifikačních prací, hodnotím 

ji kladně a doporučuji tímto k přijetí pro rigorózní řízení. 
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