
Oponentský   posudek   na   diplomovou   práci   Martiny   Růžičkové:   Periferní   a

centrální   mechanizmy   hypera[gezie  jako   podklad   patologických   bolestivých

stavů.

Diplomová   práce   Martiny   Růžičkové   se   zabývá   studiem   některých   aspektů   mechanismu

vzniku  hyperalgezie  na  modelu  laboratorního  potkana.

Práce   má   65   stran   a   její   členění  je   standardní.   Teoretická   Část   rozebírá   nocicepci   jak

z hlediska  neuroanatomického,  tak  z hlediska  receptorového  a  farmakologického.  Cíle  práce

jsou    stanoveny   jasně    a    přehledně.    Materiál    a    metody   stručně    charakterizují    postupy

používané    při   experimentech.    Jde   o   operativní   výkony    na    experimentálních    zvířatech,

metodiku  testování  tepelné  a  mechanické  citlivosti  a  postupy  při  přípravě  a  vyhodnocování

mikroskopických  preparátů.

Použitým  modelem  pro  vyvolání  hyperalgezie  byl  uměle  navozený  kloubní  zánět,  chirurgická

incize  a  intratekalní  aplikace  cytokinu  TNFa.  Mechanismus  byl  studován  na  úrovni  exprese

genů  pro  receptor  TRPvl   a  chelátor  vápníku  parvalbumin  v neuronech  spinálních  ganglií  a

exprese   proteinu   Fos   v  neuronech   zadních   kořenů   míšních.   Funkční   projevy   hyperalgézie

byly  sledovány  jako  změna  citlivosti  zvířete  k tepelným  a  mechaníckým  stimulům.  Výsledky

ukázaly,  že  kloubní  zánět  nevyvolává  do  24  hodin  statjsticky  významnou  změnu  v expresi

sledovaných    proteinů    vneuronech    spinálních    ganglií.        Naproti    tomu    chirurgická    incize

vyvolávala   jak   změny   vexpresi,   tak   funkční   změny   v   citlivosti.    Oba   druhy   efektů    byly

inhibovatelné    intratekální    aplikaci     inhíbitoru     TRPvl     receptorů.     Třetím     modelem     byla

intratekální    aplikace    cytokinu    TNFcx,     která    způsobovala    zvýšenou    citlivost    ktepelným

podnětům.   Tuto  změnu   bylo  možné  dočasně  potlačit  a  zeslabit  podáním   inhibitoru  TRPvl

receptoru,   ale   podání   endogenního   agonisty   TRPvl    receptorů   OLDA   bylo   bez   účinku.

Výsledky experimentů jsou  přiměřeně diskutovány a shrnuty v závěru.

Nalezené  nedostatky  a  nepřesnosti  v textu  jsou  uvedeny  v přiloženém  seznamu  a   jsou  jen

formálního charakteru  a  nijak  nesnižují  úroveň  předkládané  práce.

Celkově   práci   považuji   za   velmi   kvalitní   a   doporučuji,   aby   byla   hodnocena   nejvyšším

stupněm.
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Otázky:

V modelu   chirurgické   incize   byl   používán   inhibitor   TRPvl    receptorů   SB-366791,   zatímco

v  modelu  TNF  byl  použit  jiný  inhibitor  BCTC.  Je  mezi  těmjto  inmbitory  nějaký  funkční  rozdíl,

který by  mohl  mít vliv  na výsledky experimentů?

Při  studiu  tepelné  hyperalgezie  u  modelu  chirurgické  incize  byl  aplikován  intratekálně  inhibitor

TRPvl   receptorů.   Ke  zvýšeni'  tepelné  citlivosti  jistě   přispívají   i   periferní  TRPvl   receptory,

které  mohou   byt  senzitizovány  lokálně  okolo  místa   poranění.   Předpokládá  se,   že  inhibitor

ovlivňuje  i  tyto  receptory?

Připomínky  k  textu:

Str.  11.  ř.  6.  zdola:  Jsou známy C  vlákna -Jsou známa C  vlákna

Str.  25.  ř.13.  zdola:     Počet  Fosu -Míra exprese  Fosu

Str.  26.  ř.10.:   28%  aminokyselin  má  stejnou  sekvenci  -Sekvence  aminokyselin je  shodná  z

28%

Str.29.  ř.  2.  zdola  a  str.  33.  ř.  2.:   nafoceny -vyfotografovány

Str.  29.  ř.  4.  zdola:  barvivo  Hoechst -Barviv  Hoechst je  několik,  mělo  by  být  uvedeno číslo.

Str.  41.  text k obrázku:  Je  uvedeno,  že jde o  histogram  správnější  by  bylo „sloupcový graf"

Str.  47.   ř.  6.-8.:  latence se zkracují,  ale dosáhnou  maximálních  hodnot.  Bud' je třeba  hovořit o

maximální  citlivosti,  nebo  minimální  latenci.

Str.  50.  ř.  2.  zdola:    Potvrdilijsme

Str.  56.  ř.12.  zdola:  „u  knock  out  zvířat"    zřejmě jde  o  zvířata  s  knockoutovaným  receptorem

TRPV1,  ale  mělo  by to  být specifikováno.


