
                                        

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Natalie Kalynovské: Neuroinflammation and 

mechanism of neuropathic pain development. 

 

 Předkládaná disertační práce se zabývá studiem několika aspektů vzniku neuropatické 

bolesti a jejímu farmakologickému ovlivnění. Analyzuje účinky antihypertensního 

farmaka losartanu a specifického inhibitoru TRPV1  receptorů SB366791 na 

experimentálně vyvolané bolestivé stavy. Práce je napsána anglicky v rozsahu 124 

stran se třemi publikacemi autorky jako přílohami. Členění práce je standardní. 

Teoretická část shrnuje podrobné informace o mechanismech a strukturách zapojených 

do vzniku a šíření nocicepčního signálu. Zvláštní kapitoly jsou věnovány neuroinflamaci 

a neuropatické bolesti.   

 Čtyři cíle práce jsou stanoveny jasně. 

 Experimentální metody zahrnují postupy histochemické, chirurgické, behaviorální a 

biochemické. Chirurgické procedury zahrnují ligaci míšního nervu  a implantaci 

intrathekálního katetru používaného k aplikaci farmak. Základním preparátem byly 

akutní míšní řezy a řezy zadními kořeny  míšními, na kterých byla stanovována exprese 

c-Fos a pERK a infiltrace makrofágů. Dále byla v řezech stanovována řada zánětlivých 

markerů, a to jak metodami kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR), tak 

přímo přítomnost proteinů. Ke kvantifikaci experimentálně vyvolané neuropatie bylo 

použito stanovení mechanické a teplotní citlivosti experimentálních potkanů.  Inhibitor 

losartan byl podáván buď  perorálně formou roztoku, nebo lokálně, katetrem do 

intrathekálního prostoru. Do intrathekálního prostoru byl též aplikován chemokin CCL2 a 

inhibitor TRPV1 receptoru SB366791.   Zvolené experimentální metody jsou zvoleny 

přiměřeně a jsou popsány jasně.   

Výsledkovou část můžeme rozdělit tématicky do několika okruhů. Spojovacím prvkem    

dvou okruhů je losartan, látka která byla původně vyvinuta k snižování krevního tlaku, 

ale zde je  používána k snižování nocicepce prostřednictvím blokády angiotensinového 

receptoru AT1R. Autorka zjistila, že losartan účinně potlačoval projevy neuropatické 

bolesti vyvolané jak podvázáním míšního nervu, tak farmakologicky vyvolané 

podáváním paclitaxelu. Účinky se týkaly jak behaviorálních projevů, tak i histologckých 

a  řady biochemických  markerů.  Jiným modelem nocicepce bylo vyvolání hyperalgesie 

podáním chemokinu CCL2. Vyvolaná tepelná hyperalgesie a vzrůst počtu buněk 

exprimujících pERK byly potlačeny aplikací specifického inhibitoru TRPV1 receptorů 

SB366791, mechancká allodynie však potlačena nebyla. 

Diskuse získaných výsledků je podrobná a jejich interpretace je přiměřená. O hodnotě 

získaných výsledků a adekvátnosti použitých metod svědčí i to že byly již publikovány a 

prošly náročným recenzním řízením v mezinárodních vědeckých časopisech, které 



                                        

bezesporu prověřilo jejich aktuálnost a věcnou správnost. Stanovené cíle práce byly 

splněny.  

Autorka zvládla řadu náročných experimentálních metod a prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí vědecké práce. Proto doporučuji práci k obhajobě a doporučuji, aby 

autorce byl udělěn titul Ph.D. 

V Praze dne 22.9. 2019 

RNDr. Jan Krůšek, CSc. 

 



                                        

 

 

Otázky: 

Popsaná role TRPV1 receptoru v jevech jako je tepelná hyperalgesie vyvolává otázku, 

zda účinky inhibitoru SB366791 probíhají na úrovni míchy a míšních kořenů, nebo i na 

periferii, která je teplem stimulována? 

 


