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cho|inergníbo genového míŠta u
m}'šíbo mod€lu Alzheimeřovy cboroby.. se 7amčři]a na parietálni kůr; sedmimésičnich
APPswe/Ps1dE9 transgcnĎich myši \ jejichž mozcích docháZí k u'soké produkci alr1}1oidnich
fragmentů. Tato choroba se projevu'je přítomnosti cxtřacelulámich plaků tlořeri;ich beta amyloidem a
intťacelulámi přítomností hype rÍbsofory lovaného protcinu ta ' Nel]]oc začiná z\,ýše tm koncentrace
beta am}loidu. kteď se vyštčpuje z transnembránového proteinu prekurzoru aÁ]'loidu'ChoIinergní
synapse v této studii použjtych transgenních rl1ši vykazují |unkční pres},naptické ,tj. stirnulované
uvolňování ácet}lchoIinu i postsynaptické poruch}'tj' aktivace G.proteinů muskarinickjrli receptory a
úb}1ek cho]ineřgnich markerťl. Mezi pl.otein]. pres} n aptickéhti segmcntu patří předevšínr eDz!m
cholinaceB'ltransferáza. který je Zodpovědni 7a s}ntéZu acct\lchoIinu' a dále váčkor; pienaŠec plU
accs'lcholin. kteď transpontlje eceBlclro1in z intťacelulárního prostoru do s1naptických váčků'

MeZi hla\.ní cile práce bvlo Za!edeni a optimalizo!áni wbraných metod nrolekulární biologie jako je
izolace RNA Z tkánč' reve7ní lÍanskripce. PCR. klantitativ i PCR atd. Pomoci 1échb metod Do1om
ýarcvit hladiny mRN^ pro bílkovin) genového místa.jako jsou cholinacet\'ltnnsferáza nebo pro
Váčkový přenašeč pro acetyicho|in a všech pět podr""*pů muska.inových receptorů v olozkové kúře
myší daného tmnsgenního kmene a jejich srovnání s kontíolními vzorky m],ší'

K dosaŽení \'}'tčených oílů nlusel Pa\el Zimčík zvládnoul metod}' molekuIární biologie' Proved
optimalizaci všecb lěchto metod a pak slano\'il pÍo \šeohn! sledovené geny hladin] mRNA
\ paíietá]ní kůře transgennich nyší a nelťansgenních kontrol ze slejného rrhu. Získané výsledk]
ukíza|y' že vyšši konccnlťaoe lragnentů betaanr\loidu u lÍansgennícb Ín}ší nenlá \,|i\ na i|adini
mRNA pro Žádný Ze sledo\'aných genú tj. clrolinacet!ltrans|erázu. váčkový přenašeč pro acet.Y'lcholin
ani pro žádný subtyp z pěti muskarinovich receptorťl' Autor došel k z/rvěru' že úb}tek cholinergních
proteinůje dťlsledkem dčjú na úrovni posttranskipce.

Diplomolá práce Pal]a Zimčika je Í.ormálně i.iaz}kově na dobré úrovni s dobrou propolel nle7|
teo.ctickou a vys1edkovou části' kd} Vi'sledky ajejich diskuse zabíraji přibliŽně Lře1inu zcelkového
počtu 59 stran' Citované pramcny jsou dostatečné a relcvanlni' Práce .ic psána veIrni pečlivě
s mlnInle překlepů' Z fonnálního a 8raÍjckého |]ediska nelze předloŽené pIáci rovněŽ nic zá\aŽného
wtknout.

K práci mánl následuiíci komentáře a upřesň{ ící dolal}:

]) Je přímá inlerakce mezi beta am}]oidem a něktcrýIrr z rluskarinor1ch íecepfurů.?
2) Jsou u A|Zhcinerovy chorobr postiŽcnó i některé signalizačni dráhy zahrnu]íci qrozinkináz)

a rluskariDo\'é rcccptol,|)
3) Pafticipuji \ toxických účincích beta am),lojdu též ka]ciové signa]izační dráh'\?
4) Zúčaslni se ! procesu AIZheimero\'1 chorob}'také.jiné s C-proteiny spřaŽené reccpton,?
5) Hraji nějakou ú]ohu r prúběhu Alzheimero.'} choíoby 1éž některé 7 glutanáto'":ich receptorú?

ZáVčrem mohu konstato\'at. že předloŽená práce Pavla ZimČíka je lelmi k\aljtni a zcela sp|ňLÚe
požadavk} kladené na diplolnovou práci' Studcnt prokázal schopnost včdcck! pťacovar a prezenorat
dosažerré v;isledk1 Navrhuji tuto práci uznatjako práci diplomo.Lou a Iodnotit Znánrkou \ÝhÓfně
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