
ABSTRAKT 

 Alzheimerova nemoc (AN) je jedním z nejzávažnějších onemocnění současnosti. 

Patogeneze AN je dosud neznámá, a tudíž neexistuje účinná léčba. AN je charakterizována 

dvěma neuropatologickými znaky, a to tvorbou extracelulárních senilních plaků amyloidního 

β peptidů a intracelulárních neurofibrilárních spletí proteinu Tau. Mnohé experimentální 

studie potvrdily, že metabolické poruchy jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2T) či obezita 

výrazně přispívají právě k rozvoji kognitivních poruch a tedy i k rozvoji AN. 

 V této diplomové práci byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv peptidů 

ovlivňujících příjem potravy a to jak v in vitro experimentech, tak in vivo. 

 Jako první byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv liraglutidu, analogu 

glukagonu podobného peptidu 1 užívaného jako léku proti DM2T, peptidu uvolňujícího 

prolaktin a jeho pamitoylovaného analogu palm11-PrRP31 po působení toxického 

methylglyoxalu na buněčnou linii SH-SY5Y. Bylo prokázano, že peptidy samotné nejsou 

toxické a signifikantně nesnižují viabilitu SH-SY5Y buněk. Testované peptidy vykazovaly 

preventivní účinky proti cytotoxicitě a buněčné smrti indukované toxickým methylglyoxalem. 

 Dále byl sledován neuroprotektivní účinek palm11-PrRP31 na hyperfosforylaci 

proteinu Tau a aktivaci markerů neurogeneze v hipokampech THY-Tau22 myší se zvýšenou 

expresí mutovaného lidského proteinu Tau. Po 2 měsíčním působení palm11-PrRP31 došlo k 

signifikantnímu snížení fosforylace proteinu Tau na Thr231 a nesignifikantnímu snížení 

fosforylace Ser202 a Thr205. Žádný signifikantní rozdíl nebyl pozorován u markerů 

neurogeneze, jako například BDNF a doublecortin. 

 Neuroprotektivní účinek palmitoylovaného analogu PrRP31 na inzulínovou 

signalizační kaskádu, hyperfosforylaci proteinuTau a aktivaci markerů neurogeneze byl 

sledován také v hipokampech Koletského potkanů (SHROB), kteří trpí metabolickým 

syndromem. Po 3 tydenním působení palmitoylovaného analogu palm11-PrRP31 došlo k 

signifikantnímu snížení fosforylace proteinu Tau na epitopech Ser396 a Ser404. K 

nesignifikantnímu snížení fosforylace došlo na Thr231. Dále bylo pozorováno signifikantní 

snížení cyklin-dependentní kinasy cdk-5, která přímo ovlivňuje fosforylaci proteinu Tau. A 

také došlo k signifikantnímu zvýšení proteinu post-synaptické denzity PSD95, který ovlivňuje 

synaptickou plasticitu. Žádný signifikantní rozdíl nebyl shledán v inzulínové signalizační 

kaskádě. 

 Analog palm11-PrRP31 je potenciální neuroprotektivní látkou vhodnou ke dalšímu 

studiu mechanismu účinku. 

 


