
Oponentsk',f posudek

Bc. Martina Brandejsová: PĚíprava thiomo&vin R-1.(6.f|uorobenzthiazo|-2-y|)ethanaminu a stanovení

jejich inhibičních aktivit vriči enzymrjm

Dip|omová práce Martiny Brandejsové se žablvá syntézami sirn.|ch ana|ogri močovin

za|oženfch na (1R).1-(6.fluoro.1,3.benzothiazo|-2.y|)ethanaminu. U těchto |átek byla studována

inhibiční aktivita vr}či acety|cho|inesterase a butyry|cho|ínesterase. Nakonec by|o pÍipraveno a

charakterizováno 14 nov{ch thiomočovin, pčičemž bylo prokázáno, že se Jedná o velmi s|abé

inhibitory cho|inesteras. Autorka uvádÍ, že se jedná ci látky dobňe rozpustné v organichfch

rozpouštěd|ech, tedy že by moh|y procházet pŤes hematoencefa|ickou baríéru. To je však pouze

hypotéza, pokud nejsou provedeny k|ínické studie zab'fvající se farmakokinetikou a

farmakodvnamikou těchto |átek.

Práce je pŤeh|edně č|eněna, obsahuje 90 stran textu, 58 obrázkrl a 3 tabu|ky. V teorětické

části se autorka zabÝvá deriváty thíomočovin využívanfch v |ékaistvÍ a inhibitory cho|inesteras

využite|nf ch pĚí terapii A|zheimerow nemoci'

Experimentá|ní i vÝs|edková část dip|omové práce jsou vedeny formá|ně pňeh|edně a svědčí o

velkém objemu práce, která by|a experimentálně provedena. Po jazykové stránce je práce na dobré

rovni.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou

vfborně
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V Pardubicích 15. květnazoLz doc. Mgr. Roman Kandár, Ph.D.
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