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Práce je: experimentální

a) Cíl práce je: zcela splněn  

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré

d) Popis metod: výborný

e) Prezentace výsledků: výborná

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný

Případné poznámky k hodnocení: Přes veškeré úsilí vynaložené především v posledním 
desetiletí se dosavadní terapeutická praxe u AD opírá přibližně od počátku devadesátých let 
o podávání prakticky tří IAChE doplněném později o léčbu memantinem antagonizujícím 
efekt glutamátu. Proto je nutné ocenit jakokoukoliv snahu o hledání nových  patogenetických 
mechanismů na vhodných preklinických modelech. V tomto ohledu splňuje předložená práce 
tyto předpoklady, protože se zaměřuje na bližší poznání úlohy jedné skupiny MAPKs na 
transgenních myších typu Tg2576, který prokazuje jak histopatologické, tak behaviorální 
charakteristiky AD.

Dotazy a připomínky: Po formální stránce je text, včetně obrazové dokumentace, zpracován 
pečlivě, diskuze a závěry plně respektují dosažené výsledky, počet zdrojových citací 
převyšuje počty obvyklé o tohoto typu prací. Samotná volba tématu je ambiciózní, složité 
vztahy ve sledovaných cytosolových transdukčních mechanismech jsou obvykle předmětem 
prací vyšších kvalifikačních stupňů a nabízejí samy o sobě řadu otázek, které zde ani nelze 
z časových důvodů prezentovat. Omezuji se proto na několik faktických připomínek a tři 
dotazy. V teoretické části se autorce docela výstižně a přitom stručně podařilo celkem v 12 
krátkých kapitolách postihnout všechny uvažované patofyziologické mechamismy, včetně 
sub 13 léčby. Vzhledem k vlastnímu zaměření na cytosolové signalizační dráhy akceptuji, že 
např. glutamátové mechanismy jsou zmíněny spíše okrajově - v souvislosti s Ca++ influxem -
a ještě menší pozornost je věnována dysfunkci centrálního cholinergního systému. Na str. 19 
(6 ř. zdola) mám dojem, že vypadlo slovo : "….mediates its toxicity by influx" (čeho ?). I když 
pojem "paliativní" (str. 23) je obecně definován poměrně vágně, v klinické farmakologii se 



odlišuje symptomatická léčba (memantinem, IAChE) od léčby paliativní (viz např. Rusina a 
spol.: Léčba pokročilé demence - paliativní přístup, 2010). Protože obr. představují do 
značné míry samostatnou část, pak na str. 27 by byl vhodný alespoň stručný popis 
cytosolových mechanismů, některé zde se vyskytující pojmy  (např. dynein, dynactin atd.) 
nejsou uvedeny ani ve vlastním textu. V části 3.2 ( JNKs and metabolic stress) jsem 
postrádal zmínku o asociaci JNKs s p38 (JNK/p38 modul) a o případné interakci p73 a JNKs.
Dotazy:
1. Zmínka o pozitivním efektu paklitaxelu na stabilizaci tubulů (str.  22) je založena na 
experimentální studii. Existuje nějaká klinická studie s paklitaxelem u AD ?
2. Mohou JNKs zasahovat do procesu ubiquitinace proteinů ?
3. Jedním z hlavních závěrů je průkaz aktivní formy JNK3 na periferii amyloidních plaků, 
nikoliv v neuronech a astrocytech. Vzhledem k cytosolové lokalizaci JNKs co je podle 
Vašeho názoru zdrojem této kinázy a jaké jsou hlavní endogenní ligandy JNK3 dráhy ?
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