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Název práce:  
Molekulární fyziologie kanálů T-typu aktivovaných nízkým napětím  

u neuropatických bolestí 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza) 
Práce se zabývá vlastnostmi vápníkových kanálů T-typu, které jsou 
spoluzodpovědné za projevy neuropatických bolestí. Autor nejprve popisuje 
nervovou signalizaci spojenou s bolestí, později se zaměřuje na napěťově ovládané 
iontové kanály (hlavně Cav3.2), které s touto signalizací souvisejí.  
 

Struktura (členění) práce: 
Práce se skládá z 18 stran psaného textu (+ abstrakty). Jsou použity pouze tři 
obrázky a jedna tabulka, což je možná málo. Některá probíraná témata by se dala 
dalším schématem vhodně doplnit.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
 
Použité zdroje jsou dostatečné, pokrývají období let 1979 - 2015, nejčastěji jsou 
citovány práce z přelomu tisíciletí. Je citováno asi 92 literárních zdrojů, z toho 12 
review (v seznamu použité literatury jsou jasně označena). 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky.  
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psána pěknou a dobře srozumitelnou angličtinou. V textu objevují vzácné 
typografické chyby okolo citací (chybějící mezery před závorkami). Práce obsahuje docela 
velké množství zkratek, ale chybí jejich seznam. Většina zkratek je vysvětlena v textu a 
nejedná se tedy o závažný problém (např. GPCRs vysvětleno není, ale z kontextu je zkratka 
pochopitelná).  
Srozumitelnost textu snižuje popis “zvýšení/snížení” jinak záporného membránového 
potenciálu (slightly higher membrane potentials). Opravdu není někdy jasné, jestli je 
popisováno zvýšení potenciálu směrem k nule, nebo naopak zvýšení záporné hodnoty. 
Jinde používaná formulace “more hyperpolarized”, je asi srozumitelnější. Opakovaná 
formulace typu “membrane potential around -10 mV lower” je nešikovná.  
Horní index u Ca2+ je vždy špatně v seznamu literatury (což nepokládám za důležité), 
vzácně je náboj iontu bez použití indexu i v textu.  
V textu je občas použit slang („T-type currents“, nebo hůře „T-types“). 
Na některých místech je práce psána formou na sebe příliš nenavazujících odstavců, kdy 
každý vychází z jiného literárního zdroje (str. 4).  
Je možná lepší psát „vápníkový kanál“, než „vápenný kanál“ (ani jedno nezohledňuje náboj).  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Zdá se, že autor dostatečně proniknul do probírané problematiky, vytvořil přehledný 
a srozumitelný vědecký text na zadané téma. Dokonce od čtenáře očekává docela 
detailní vhled do problematiky {pro jakou skupinu neuronů je např. charakteristická 
exprese VR1, CGRP a IB4?} a nevysvětluje významy některých méně známých 
termínů.  
 
V práci je naznačován zásadní potenciál blokace vápníkových kanálů T-typu při 
léčbě neuropatických bolestí. Samotným inhibitorům těchto kanálů je věnována 
poměrně malá pozornost. Jak vlastně vypadají molekuly inhibitorů mibefradil, 
ethosuximide, TTA-P2, Z994, ABT-639. Jak působí? K čemu se ještě používají? 
Práce mohla být o podobné informace rozšířena. Přes zmíněné připomínky 
pokládám práci za velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.  
 
 

I. Otázky a připomínky oponenta (prosím o stručnou reakci): 
 
Základní otázky:  
Jaký je rozdíl mezi deaktivací a inaktivací iontového kanálu? 

Jak se rozlišuje vzruch přenášející bolest od ostatních podnětů? 

Jaké jsou vodivosti kanálů T-typu? (Obr. 3 obsahuje pouze normalizované hodnoty.) 
 

Na str. 4 uvádíte, že P2X receptory jsou selektivně exprimovány v malých a 
středních DRG neuronech (citována práce z roku 1997). Odpovídá to opravdu 
současnému stavu poznání? 
 

Vzhledem k tomu, že u myšího modelu byl účinný „antisense silencing“ (str. 12), šlo 
by uvažovat o podobné genové terapii u pacientů s neuropatickou bolestí? 
 
Jak vypadá a kde je synprint motiv? (…the T-types lack synprint motif present in the 
Cav2.1 and Cav2.2 N-type channels…) 
 

II. Připomínky oponenta (není nutné reagovat, spíše pro zamyšlení): 
 
Co se týče zvýšené aktivity kanálů T-typu při poranění míšních nervů, uvádíte jako 
možný mechanizmus jednoduše jejich zvýšenou expresi (Yue et al. 2013). Jsou 
publikovány ještě jiné možnosti? 
 
Co znamená u neuronů “burst fire”? (str. 12 – small DRG nociceptive cells) 
 
Zmiňujete se (str. 16) o vlivu hladiny glukózy a úrovni následné glykosylace na 
aktivitu T-kanálů. Jak kolísá koncentrace glukózy v krvi pacientů s cukrovkou oproti 
zdravým jedincům? Jak velký vliv to může opravdu mít na N-glykosylaci 
povrchových molekul (např. ve srovnání s účinkem neuraminidázy)? 

 
Mohl byste ukázat strukturu (nebo 3D model odvozený od draselného kanálu), kde 
by byl význam této aminokyseliny patrný? Kam se vážou inhibitory? Kde je His 191, 
který je u Cav3.2 ovlivňován H2S? (str. 17) 
 
Otázka související s Obr. 2: Kolik molekul Cav3.3 je potřeba pro depolarizaci jedné 
buňky? Kolik takových kanálů vlastně buňka na svém povrchu má? 
 
Čím jsou dány rozdíly v kinetikách otevírání a zavírání kanálů  Cav3.1 a Cav3.2 
(aktivace, inaktivace, deaktivace, reaktivace). Je pro to např. nějaké 
strukturní/mechanistické vysvětlení? 
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Pokud byl připraven knockout (v genu pro Nav 1.8 - Akopian et al. 1996), o jaký 
organizmus se jednalo? 
 
Legenda Fig. 2 obsahuje více překlepů, než ostatní text.  
Na str. 4 je překlep: Tetrodotoxin -> Tetrodoxin. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 

 


