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Cíl práce: Přesná patogeneze alzheimerovy choroby je doposud nejasná. Objevem c-Jun N-

terminálních kináz (JNKs), majích mnoho funkcí zahrnujících regulaci genové exprese, 

zánětlivých procesů, buněčné proliferace a apoptotické buněčné smrti, se otevřely dveře k 

hlubšímu poznání mechanismů Alzheimerovy choroby (ACH). JNK3 je forma těchto kináz 

jedinečná pro mozek, hrající důležitou roli ve vývoji neurodegenerativních procesů, jelikož je 

spouštečem neuronální apoptozy. Jeho přesná lokalizace v mozku je doposud neznámá a její 

objasnění by mohlo pomoci najít cestu k novým možnostem léčby ACH. Pomocí knock-outu 

bylo dokázáno, že utišení jeho exprese vede přímo ke snížení hladin beta amyloidu (Aβ). 

Metody: Při studiu exprese aktivní formy JNK3 proteinu byli použity transgenní myší 

modely s ACH typu Tg2576 ve srovnání s kontrolou bez ACH. Lokalizace této aktivní formy 

JNK3 proteinu byla prováděna na stejných transgenních modelech za použítí 

imunohistochemie s detekcí protilátkami astroglí (GFAP), mikroglií (Cd11b), neuronů 

(NeuN), beta amyloidu (6E10) a tau proteinu (PHF11). 

Výsledky: Fosforylovaná forma JNK3 proteinu (pJNK3), představující aktivovanou formu, 

byla prokazatelně zvýšená v mozku trangenních myší Tg2576 ve srovnání s kontrolou. 

Pomocí imunohistochemie jsme zjistili asociaci aktivní fosforylované formy JNK3 na 

periferii amyloidních plaků. Protein pJNK3 byl také částečně kolokalizován s nadměrně 

fosforylovaným tau proteinem uvnitř plaků. Nebyla pozorována žádná kolokalizace JNK3 s 

markery astrocytů ani neuronů. Předpokládaná asociace s mikrogliemy nebyla potvrzena, 

ponevadž stanovení i přes inovaci převzaté metodiky nefungovalo. 



 

 

Závěry: Vysoká aktivita JNK3 doprovázejícího amyloidní plaky stejně jako zvýšené hladiny 

tohoto proteinu vyskytující se při ACH nasvědčují tomu, že JNK3 hraje roli v 

neurodegeneraci související s ACH. Kvůli absenci jeho kolokalizace s jakýmkoliv typem 

mozkových buněk, otázka, jaké buňky jsou zodpovědny za sekreci této kinázy objevující se 

při zánětu, zůstává otevřená, stejně jako cesta k objevu nových metod léčby ACH pomocí 

utišení exprese JNK3 proteinu. 

 


