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The role of angiotensin receptors in neuropathic pain

Nata|iia Ka|ynovska Vypracova|a svoji dip|omovou práci na zák|adě experimentá|nich
výs|edků získaných na oddě|ení Funkční Morfo|ogie, Fyzio|ogického ústavu AV6R
wi. od |istopadu 2010' Nata|iia nastoupila na oddě|eni až po zahájení semestru, bez
předchozí zkuŠenosti s prací v laboratoři. Je proto nutné ocenit, Že během této krátké
doby úspěŠně zv|ádla náročnou operečnÍ techniku při zavádění mode|u neuropatické
bo|esti. Během svého pobytu se nauČi|a také behaviorální testování a další metodiky,
včetně zák|adních postupů pri zpracování a vyhodnocení experimentá|ních dat.

PředloŽená práce, o ce|kovém rozsahu 64 stran je napsána v ang|ickém jazyce.
Cí|em práce by|o zjistit moŽný Účinek podávání |osartanu, antagonisty
angiotensinových receptorů, na rozvoj příznaků neuropatické bo|esti. Po formá|ní
stránce je práce vypracována přeh|edně, s jasným č|eněním jednotlirných kapito|. V
|iterárním úvodu jsou uvedeny zák|adní dostupné informace, zejména k prob|ematice
bolesti a mechanizmům nocicepce na míšní úrovni a neuropatickým stavům.
Samotná výs|edková část uvádí řadu originá|ních výs|edků, které ukazqí, Že ap|ikace
|osartanu omezuje rozvoj zejména tepe|né hypera|gezie po navození mode|u
periferní neuropatie. V předběŽných výs|edcích je ukázána také exprese
angiotensinových receptorů na ma|ých neuronech spiná|ních gang|ií. V diskuzi
autorka zasadi|a získané uýsledky do kontextu jiŽ pub|ikovaných výs|edků. Ce|kově
získané uýs|edky naznaČily moŽnost ov|ivnění rozvoje bo|esti neuropatického původu
podáváním |osartanu. Da|ší pokusy budou nutné k ověření mechanizmů a hypotézy
oh|edně zmírnění zánětu nervové míšní tkáně.

Ce|kově je moŽné konstatovat, Že Nata|iia Ka|ynovska během svého pobytu na
oddě|ení Funkční Morfo|ogie a v před|oŽené diplomové práci prokáza|a schopnost
vědecké práce, získávání experimentá|ních výsIedků, jejich zhodnocení a
prezentace. Mohu proto doporučit její práci k ÚspěŠné obhajobě na Katedře
fyzio|ogie ŽivočichŮ, Přírodovědecké faku|ty UK Praha.

21. května2012 MUDr. Jiří Pa|eček, CSc

oddělení Funkění Moďologie, Fyziologický ústav AVCR v.v.i.' Vídeňská 1083. I4z 20 Praha 4
e-mail: palecek@biomed. cas. cz


