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Habilitačná práca MUDr. Pavla Janegu sa venuje neurodegeneratívnym zmenám v 

súvislosti s neurovaskulárnym poškodením mozgu. Práca mapuje súčasné poznatky z oblasti 

neurodegeneratívnych ochorení, mozgovo-cievnej bariéry, oxidačného stresu, apoptózy, 

neurodegenerácie vyvolanej TMT (trimetylín chlorid), metabolického syndrómu, 

systémového zápalu, starnutia a účinku antioxidantov na neurodegeneratívne zmeny.  

Práca je precízne vypracovaná, jednotlivé kapitoly sa medzi sebou líšia v miere 

detailu, čo je dané veľkou pestrosťou tém. V niektorých prípadoch chýba relevantnejšia 

a aktuálnejšia odborná literatúra. Sekcie týkajúce sa neurodegeneratívnych ochorení 

nereflektujú najmodernejšie pohľady na molekulovú podstatu týchto ochorení. 

Charakteristika Alzheimerovej choroby nie je presná. V diagnostike neurodegeneratívnych 

ochorení čoraz viac dominujú biomarkerové vyšetrenia (PET, CSF, krv). Kladie sa dôraz na 

biologicko-klinickú podstatu ochorenia. Tieto kapitoly neobsahujú odkazy na dôležité 

vedecké práce mapujúce túto oblasť (Jack et al., 2018; Dubois et al., 2021).  

Demencie spôsobené poranením (str. 11) nemusia byť nevyhnutne stabilné, napr. 

chronická traumatická encefalopatia sa môže objaviť u veľmi mladých ľudí a má pomerne 



rýchlu progresiu ochorenia. Naopak v prípade Alzheimerovej choroby sa pomerne často 

vyskytujú stabilizovaní pacienti (ochorenie môže trvať viac ako 10 rokov). 

V texte sa občas vyskytnú demencie a neurodegeneratívne ochorenia ako dva názvy 

opisujúce identické ochorenia (str. 12). V skutočnosti demencie tvoria len časť 

neurodegeneratívnych ochorení. Je tu ešte nemalý počet neurodegeneratívnych ochorení, 

ktoré postihujú motorické funkcie a nemusia mať nevyhnutne poškodené kognitívne funkcie 

vedúce ku vzniku demencie. 

V klasifikácii najčastejších primárnych neurodegeneratívnych chorôb (tab 1, str. 13) 

sú nedostatočne popísané oblasti mozgu postihnuté daným typom patológie. V prípade 

amyloidu β je patológia rozšírená do väčšej časti kôry, nielen v zadných kôrových oblastiach 

(tam sa patológia objavuje v skorých fázach ochorenia). Demencia s Lewyho telieskami 

postihuje aj kortikálne oblasti, tau proteín má rôznorodú distribúciu v závislosti od typu 

demencie. Postihuje rôzne bunkové typy a má rozmanitý charakter šírenia. 

Na druhej strane ostatné témy sú vypracované s podstatne väčším dôrazom na 

detailnejší popis problematiky. V niektorých odsekoch chýbajú citácie, ktoré by naviedli 

čitateľa na zdroj poznatkov. Dominantnou časťou práce je vzťah medzi metabolickým 

syndrómom a neurodegeneratívnymi ochoreniami. Neurodegeneratívne zmeny nie sú 

prejavom metabolického syndrómu (str. 16), ten reprezentuje významný rizikový faktor 

ochorenia. Čo znamená, že môže významne ovplyvňovať patologické procesy, ale nie je 

jednoznačnou hnacou silou degeneratívneho procesu. 

V texte sa vyskytuje termín dystrofický proteín, ktorý je pravdepodobne použitý 

omylom. Dystrofické bývajú výbežky zasiahnuté neurodegeneráciou, proteíny sú zvyčajne 

štrukturálne modifikované (skrátenie, fosforylácia etc.). Zmena štruktúry definuje zmenu 

funkcie, alebo stratu funkcie.  



V kapitole neurogenéza sa uvádzajú informácie, ktoré opisujú tento fenomén 

u zvierat, kde môže neurogenéza významne ovplyvňovať kognitívne funkcie. V ľudskom 

mozgu má neurogenéza obmedzené pole pôsobnosti,  z progenitorových buniek vznikajú 

väčšinou astrocyty a neuróny majú zvyčajne fenotyp interneurónov. Z toho hľadiska má 

neurogenéza veľmi obmedzené možnosti ovplyvňovať kognitívne schopnosti ľudí a často sa 

jej úloha preceňuje.    

Veľmi dôkladne je opísaná mozgovo-cievna bariéra, a najmä neurovaskulárna 

jednotka. Táto časť práce prináša všetky dôležité poznatky, ktoré odrážajú súčasný pohľad 

na bariéru. Je však potrebné veľmi opatrne narábať s termínom zvýšená priepustnosť 

bariéry v mozgu pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami. V skutočnosti ide o veľmi 

delikátne a prísne lokalizované zmeny, k rozsiahlejšiemu poškodeniu nedochádza. 

Kritická je predovšetkým časť týkajúca sa animálneho modelu neurodegenerácie. 

Trimetylín spôsobuje reverzibilné zmeny, čo je v nesúlade s chronickými zmenami 

pozorovanými v ľudských demenciách. Naviac patológia neodráža v plnej miere 

charakteristické znaky Alzheimerovej choroby – neurofibrilárne klbká a senilné plaky. Z toho 

dôvodu by sa malo veľmi opatrne narábať s termínom animálny model pre AD. 

 

Publikácie   

Zmeny tkaniva hipokampu v dôsledku starnutia 

Prirodzený proces starnutia je charakterizovaný úbytkom dendritických tŕňov a synaptických 

spojení. Úbytok nervových buniek je pozorovaný len vo vybraných oblastiach mozgu. 

Popisovaný pokles počtu nervových buniek v hipokampe je skôr znakom AD.  

Boli na kvantifikáciu buniek použité stereologické metódy? 

 



V oblasti gyrus dentatus je paradoxný pokles nervových buniek u 15 mesačných zvierat a nie 

starších. Bola realizovaná štatistická analýza zohľadňujúca porovnanie naprieč jednotlivých 

skupín?  

 

Protektívny účinok experimentálnych antioxidantov v modeli TMT indukovanej 

neurodegenerácie 

Prečo je TMT neurodegenerácia považovaná za podobnú AD neurodegenerácii?  

 

Účinok metabolického syndrómu na plasticitu a morfológiu hipokampu 

Prečo sa sledujú v prezentovanom modeli výhradne astrocyty a nie napr. mikroglie? Aká je 

ďalšia charakteristika aktivovaných astrocytov, boli použité aj iné markery (napr. HSP27)?  

 

Z formálneho hľadiska je text dobre čitateľný, pomerne málo preklepov, ale často chýbajú 

čiarky pred spojkami. 

 

Práca mapuje súčasné poznatky v mnohých oblastiach výskumu, ktorý súvisí s cievnym 

poškodením, metabolickým syndrómom a neurodegeneráciou. Vzhľadom na charakter 

práce a prezentované publikácie navrhujem, aby bol MUDr. Pavlovi Janegovi, PhD udelený 

titul Doc.  
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