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Abstrakt
Regenerácia centrálnej nervovej sústavy (CNS) po mechanickom poškodení miechy, je
dodnes v podstate nemožná, kdežto periférna nervová sústava (PNS) vykazuje relatívně
dobrú schopnosť obnovy tkaniva. Porovnaním endogénnych a exogennych podmienok
regenerácie PNS a CNS boli zistené dôvody, prečo v oblasti CNS je tomu zabránené. Počas
diferenciácie a maturácie buniek nervového tkaniva sa vytvára inhibičné prostredie v okolí
miešnych axónov a nastávajú zmeny v expresii povrchových proteínov a receptorov
prijímajúcich rastové signály v extracelulárnej matrix. Zmena smeru axonálnej signalizácie
a epigenetické faktory blokujúce expresiu rastových génov sú rovnako zodpovedné za
nepriaznivé podmienky regenerácie po poranení nervového tkaniva. Formácia gliovej jazvy
a reaktívne astrocyty tvoria okolo miešneho poranenia puzdro, ktoré chráni zdravé tkanivo
pred negatívnymi vplyvmi imunitných buniek, ale zároveň vytvára bariéru, cez ktorú
nedokáže preniknúť rastový kónus potenciálne rastúcich axónov. Terapeutický potenciál
majú teda molekuly transportované pomocou vírusových vektorov schopné narušiť gliovu
jazvu alebo pozmeniť prostredie blokovaním inhibičných receptorov na permisívne. Týmto
spôsobom dokážeme v medicínskej praxi využiť znalosti PNS a diferencujúcich nervov
v prospech regenerácie.
Kľúčové slová: PNS, CNS, regenerácia axónov, poranenie, diferenciácia, miecha, inhibičné
prostredie

Regeneration of the central nervous system (CNS) after spinal cord injury is so far
impossible, whereas peripheral nervous system (PNS) shows reasonable ability to recover
injured tissue. Comparison of PNS and CNS endogenous and exogenous conditions for
regeneration shows, why regenerating program is restricted in CNS. During differentiation
and maturation of nerve cells, changes around the spinal cord axons and in surrounding
environment occur, including changes in expression of proteins and receptors on the axon
surface binding growth factors. Also signaling epigenetic factors are responsible for inability
to regrowth in the adulthood. Reactive astrocytes form glial scar surrounding the injured area
and prevent immune system or cell debris to damage healthy tissue, but also prevent axonal

sprouting and regrowth throughout the cavity. Studies show that majority of therapeutic
methods use viral vectors delivering molecules to the lesion site in order to modify inhibitory
environment by expression of missing molecules or changing the glial scar structure.
Learning from PNS and immature tissue helps scientific community to reset regenerative
program also in the adult CNS axons.
Keywords: PNS CNS, axons regeneration, injury, differentiation, spinal cord, inhibitory
environment
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Úvod
Centrálna nervová sústava (CNS) slúži ako riadiace centrum celého organizmu, preto mechanické
poškodenie tohto tkaniva, ovplyvňuje vnímanie a motorickú odpoveď všetkých častí tela. V prípade
porušenia periférnej nervovej sústavy (PNS), dochádza často k spontánnej regnerácii a zlepšeniu
pohyblivosti, či nervovej odpovede daného tkaniva. Poškodenie CNS vedie často k trvalým následkom
a celoživotnému postihnutiu motoriky jedinca. Poznanie patologických dejov a fyziologických funkcií
buniek v mieste lézie je nevyhnutné k odhaleniu spôsobu regenerácie. Genómový screening PNS a CNS
spolu s ďalšími rozdielmi týchto dvoch podskupín nervového tkaniva rovnako napomáha k zisteniu
možností spustenia regenerácie dospelej CNS.
Skutočnosť, že nervy CNS nemôžu regenerovať je známa už 5000 rokov. Už v roku 3000
rokov/pr.n.l napísal v Egypte lekár poznámku, že miešne poranenie je choroba, ktorá nemôže byť ošetrená
[1], avšak neskôr sa ukázalo, že regenerácia CNS by mohla byť možná po ovplyvnení axónov súborom
faktorov, ktoré nastávajú pri ich samotnom vzniku, preto základným kameňom pre regeneráciu je
pochopenie diferenciácie a vývojovej biológie nervových buniek.

Ciele práce
Regeneračná schopnosť nervového tkaniva dospelých jedincov je teda, narozdiel od iných tkanív
a orgánov, značne obmedzená. Pochopenie a porozumenie mechanizmov, ktoré limitujú regeneračnú
schopnosť CNS by preto mohlo umožniť a vyvinúť nové liečebné postupy pre pacientov s poranením
CNS.
Cieľom tejto práce je popísať základnú problematiku poranenia centrálnej nervovej sústavy
a patofyziologické deje odohrávajúce sa náhle po poranení. Zároveň práca ponúka systematický rozbor
inhibičného prostredia, ktoré bráni regenerácii dospelého nervového tkaniva a poskytuje potenciálne
molekulárne metódy spúšťajúce prirodzený proces obnovy poranených axónov v CNS. V poslednej časti
sú zhrnuté prístupy a metodiky, ktoré sa snažia obísť inhibičné prostredie, alebo ovplyvniť a posilniť
endogénne reparačné mechanizmy nervových buniek, ktoré sú v dospelosti potlačené.
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Morfológia neurónov a patofyziológia poranenia
1. Stavba a vývoj periférnych a centrálnych neurónov
Nervy sú heterogénne zložené štruktúry. Ich súčasťou sú Schwannove bunky (PNS) a
oligodendrocyty (CNS), fibroblasty a makrofágy, a sú veľmi závislé na komplexnom krvnom zásobovaní.
Samotný neurón je polarizovaná bunka, ktorá tvorí základ nervu. Pozostáva z dendritov, tela bunky
a jedného axonálneho výbežku. Axón je vychádza z unikátneho miesta na tele nervu, ktorý sa nazýva
hillock, ten je zodpovedný za vznik akčného potenciálu. Axóny smerujú k miestu inervácie, kde sa
nachádzajú synapsie prepájujúce nerv s konečným orgánom. Schwannove bunky produkujú myelín na
obalenie axónov (v CNS túto funkciu nahrádzajú oligodendrocyty schopné obaliť aj viac neurónov súčasne)
a pomáhajú chrániť akčný potenciál prenosu. Myelín funguje ako izolant, umožňujúci rýchly a efektívny
prenos akčného potenciálu smerom k synapsii neurónu. Krvným zásobovaním je funkčne nastavený
komplexný cievny prívod, formovaný z perineurálnej a epineurálnej časti. Periférne nervy majú tri
spojivové tkanivá s ochrannou funkciou epineurium, perineurium, a endoneurium. V CNS ochranné vrstvy
obaľujú mozog a nazývajú sa pia mater, arachnoid, dura mater a lebka.

2. Poranenie CNS a priebeh spontánnej regenerácie
Nervový systém človeka slúži na prijímanie a reagovanie na podnety prichádzajúce z vonkajšieho
prostredia, ale zároveň na splnenie základných fyziologických funkcií, ako napríklad dýchanie, pohyb
tráviaceho traktu alebo motorika končatín. Základné rozdelenie nervového systému na základe miesta
a spôsobu inervácie je na centrálnu nervovú sústavu, ktorú tvorí mozog a miecha a na periférnu nervovú
sústavu zloženú z nervov, ktoré prenášajú signály z CNS k výkonným orgánom (motorické neuróny) alebo
zo zmyslových orgánov spätne do CNS (senzorické neuróny).
Porušenie PNS a teda motorických alebo dolných vetiev senzorických neurónov, vedie prevažne
k čiastočnej alebo úplnej regenerácii tkaniva, kdežto CNS regeneračnú schopnosť počas diferenciácie
a maturácie stráca. PNS sa preto považuje za permisívnu a CNS za nepermisívnu oblasť regenerácie.
Evolučné predpoklady pre stratu regeneračnej schopnosti sú pravdepodobne výhody plynúce z vývojového
procesu samotnej diferenciácie a teda, že pevne stanovený a neplastický nervový systém je efektívnejší
a energeticky menej náročný. Znižuje sa tak potenciál pre mutácie a zápalové procesy vznikajúce
imunitným systémom.
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Vznik lézie
Lézia (pretnutie axónu a znemožnenie prenosu signálov), ktorú zapríčiní najčastejšie vonkajší
faktor, môže byť rôzneho druhu. Medzi hlavné typy patria (a) mikroskopické fraktúry s mierne narušenou
anatómiou, (b) pomliaždeniny s multifokálnymi oblasťami, ktoré spôsobujú krvácanie a nekrózu tkaniva,
to sa následne premieňa na jazvu zloženú zo spojivového tkaniva, (c) tržné rany z penetrujúceho úlomku
kosti alebo cudzieho telesa, (d) náraz a kompresia v mieste poranenia s veľkou oblasťou neneurálnej
spojivovej jazvy, (e) tekutinou naplnené cysty nahrádzajúce stratu tkaniva [2].
Maturácia lézie vytvára tri základné štruktúry tkanivových zložiek, kde každá vytvorená štruktúra
má špecifickú biologickú úlohu. Centrálna časť je tvorená neneuronálnou bunkovou zložkou nazývaná
fibrotická alebo spojivová jazva. Nad fibrotickou jazvou sa upína astrogliálna bariéra, oddeľujúca
neneurálnu zložku od neurálneho funkčného a zachovaného tkaniva s prítomnosťou reaktívnych glií [2].
Zásadný rozdiel obnovy reaktivity nervového tkaniva po lézii je anatomicky kompletne
a nekompletne porušené nervové tkanivo. Kompletná lézia (Obr. č.1 v strede) vyžaduje obnovu neurálneho
spojenia cez širokú oblasť poškodeného a odstráneného tkaniva lézie, kdežto pre anatomicky nekompletnú
léziu (Obr. č.1 vpravo) je výhodnejšia spontánna reorganizácia neurálneho okruhu pri mieste zachovaného
reaktívneho neurálneho tkaniva. Anatomicky kompletná lézia môže byť spôsobená jedným prerušením
rozsiahlej oblasti alebo kombináciou malých zasiahnutých oblastí, ktoré zapríčiňujú úplnú absenciu
neurálneho prenosu v mieste zranenia. Žiadne motorické ani senzorické neuróny teda nedokážu prenášať
signál. Anatomicky nekompletná lézia môže byť formovaná jedným alebo viacerými léziami, kde okolité
tkanivo zostáva čiastočne funkčné a dokáže spontánne regenerovať. Jednou z možností regenerácie takého
tkaniva je tvorba nových axonálnych spojení, bez zahrnutia oblasti lézie. Spojenia teda vznikajú na
zachovaných neurónoch. [2]
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Obrázok č.1 typy axonálneho prerušenia. Vľavo je príklad neporušeného tkaniva za bežných podmienok,
v strede je anatomicky kompletné prerušenie miechy schematicky znázornené zelenou elipsou s takmer žiadnou
možnosťou spontánnej regenerácie. Vpravo je najčastejší príklad lézie s čiastočným prerušením. Modrou farbou sú
zvýraznené potenciálne axonálne zmeny. [2]

Patologické deje akútne po poranení
Primárna fáza poranenia miešneho tkaniva (SCI) je definovaná mechanickým porušením axónov
a membrán neuronálnych buniek ako napríklad glií, astrocytov a oligodendrocytov. Popri tom dochádza aj
k porušení žíl a krvácaniu. Ihneď po poranení nervové bunky strácajú schopnosť prenosu signálu v mieste
a pod miestom poranenia. Po pár minútach miecha opúcha a zaberá celý vnútromiešny kanál. Krvácanie
a opuch zhoršujú mechanické poškodenie a podporujú šírenie nekrotickej bunkovej smrti [3]. Ischémia
(nedostatočné okysličenie neurónov spôsobené obmedzeným prítokom krvi) a nekróza spúšťajú zápalové
procesy ako aktiváciu mikroglií, povolanie imunitných buniek na miesto lézie a sekrécia pro-zápalových
cytokínov ako napríklad TNF α alebo IL-β (Obr.č.2)[4, 5]. Ischémia a nekróza vedú k akumulácii
extracelulárneho glutamátu, ktorý iniciuje procesy excitotoxicity. (Obr.č.2) Za fyziologických podmienok
udržiava Na+/K+ gradient Na+/K+-ATPáza, avšak pri ischémii a nedostatku ATP sa naruší gradient a
dochádza k vtoku Na+ do bunky spolu s pasívnym vtokom Cl- a vody cez aquaporíny. Následkom toho je
opuch buniek a strata cytoskeletárnej rovnováhy, čo vedie k bunkovej smrti [6].
Skorá akútna fáza nastáva 2-48h po poranení, kde krvácanie a opuch stále pretrvávajú a vzrastá
prítomnosť zápalových buniek a molekúl. Bunky nedokážu udržať homeostázu kvôli narastajúcemu
opuchu, čo vedie k rozsiahlej nekrotickej bunkovej smrti. Neschopnosť produkovať dostatok ATP, poruchy
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organel a lýza plazmatickej membrány spôsobujú výtok bunkového obsahu do extracelulárnej matrix a to
vedie k lokálnym zápalovým procesom [7].
V mozgovej časti CNS dochádza k vyliatiu glutamátu ako následok nerovnováhy Na+/K+ gradient.
Ako už bolo spomenuté, to spôsobí influx Na+ a následkom toho je práve eflux glutamátu. Nekrotické a
apoptotické bunky, rovnako ako aj samotné mechanické poškodenie buniek v šedej hmote (miešna časť
CNS), spôsobuje vyliatie glutamátu z vnútra buniek. Nerovnováha gradientu vedie tiež k influxu Ca2+, čo
takisto spôsobuje vyliatie glutamátu do miesta synapsie. Jednou z ďalších príčin extracelulárnej prítomnosti
glutamátu je neschopnosť astrocytov spätne vychytávať glutamát, to je zapríčinené peroxidáciou lipidov
v membránach astrocytov ako následok ROS (voľných kyslíkatých radikálov). Mechanizmus excitotoxicity
je teda založený na prítomnosti glutamátu v ECM, kde sa viaže na glutamátové receptory na povrchu
buniek, konkrétnym príkladom je NMDA-receptor [8]. Pri nadmernom naviazaní glutamátu na receptory
NMDA dochádza k influxu Ca2+ a Na+, to destabilizuje iónový gradient a vedie tak k proteolytickej
degradácii cytoskeletu sprostredkovanej kalpaínom, mitochondriálnemu zlyhaniu, vypusteniu ROS,
peroxidácii lipidov a následnej nekróze prípadne k apoptóze [9, 10]. Vzhľadom k nízkemu zastúpeniu
NMDA receptorov na povrchu axónov sú cieľom glutamátu gliové bunky a oligodendrocyty, preto
poškodenie neurónov je skôr sekundárny efekt neprítomnosti myelínového obalu (následok nekrózy
oligodendrocytov) [11].
Mitochondriálne zlyhanie je spôsobené vápenatými iónmi, ktoré pri nadmernej akumulácii v bunke
vytvoria nešpecifické prechodné póry, cez ktoré vstupujú do vnútornej mitochondriálnej membrány. To
vedie k narušeniu protónového gradientu a poruche ATP syntézy [12]. Cez nešpecifické póry sa dostáva do
mitochondrie tiež voda a iné molekuly, ktoré spôsobujú opuchnutie membrány až k roztrhnutiu
mitochondrie a vypusteniu proapoptotických molekúl ako je cytochróm-c.
Imunitné bunky sa mobilizujú v priebehu desiatok minút po SCI. Ako prvé sa do miesta lézie
dostávajú mikroglie na podnet bunkového poškodenia, vyliatia ATP do extracelulárnej matrix a prítomnosti
oxidu dusnatého [13]. Mikroglie zvyšujú sekréciu IL-1β a IL-1α . To napomáha infiltrácii leukocytov do
miesta lézie. S ich narastajúcou akumuláciou sa infiltrujúce neutrofily a makrofágy stávajú primárnych
zdrojom produkcie cytokínu IL-1β [14]. Neutrofily vylučujú proteázy, ROS a cytokíny ako napríklad
TNFα, ktoré zhoršujú rozsah poranenia a prispievajú k povolaniu ďalších zápalových buniek. Po masívnom
odbúravaní zasiahnutých buniek mikrogliami, preberajú fagocytickú odpoveď predominantne fagocytické
makrofágy [15]. Makrofágy vylučujú pro-zápalové mediátory a sú považované za hlavný zdroj sekundárnej
toxicity po SCI [16]. Vzhľadom k ich funkcii odstraňovania poškodených buniek, príliš nízka hladina môže
negatívne ovplyvniť spontánnu regeneráciu [17]. a naopak vysoká hladina makrofágov môže pôsobiť
apoptoticky aj na zdravé nervové bunky. M1 pro-zápalové makrofágy vylučujú 16-krát viac chondroitín
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sulfát proteoglykánu (CSPG) než M2 proti-zápalové makrofágy. CSPG pôsobí negatívne na regeneračnú
schopnosť CNS [18], preto hladina makrofágov značne ovplyvňuje stav regenerácie.
Oligodendrocyty sú v mieste poranenia citlivé na akékoľvek poškodenie a najviac podliehajú
nekrotickej a apoptotickej bunkovej smrti od prvých 15 minút od poranenia, ktorá pokračuje až do viac ako
troch týždňov [19]. (Obr.č.2) Kvôli glutamátovým receptorom ako je NMDA a AMPA sú tiež cieľom
excitotoxicity spôsobenej vyliatym glutamátom [19, 20]. Vysoká hladina glutamátu je príčinou vtoku
vápenatých iónov, tie vo vnútri bunky spúšťajú signálnu kaskádu, ktoré vedú k bunkovej smrti. Bunkovú
smrť navyše podporujú kyslíkaté radikály, vypustené z aktivovaných mikroglií a neutrofilov a pro-zápalové
cytokíny ako je napríklad TNFα, IL-2 a interferón γ [21]. Keďže základná funkcia oligodendrocytov je
myelinizácia viac než jedného axónu, tak apoptóza jedného oligodendrocytu navodí súbežne
demyelinizáciu viacerých axónov, ktoré môžu byť vzdialené od poranenia a zasahujú tak do zdravého
tkaniva [22]. Rozsahu bunkovej smrti oligodendrocytov prispieva aj expresia Fas-receptorov vyvolaná
následkami poranenia. Interakcia Fas-ligandu na povrchu mikroglií a povolaných lymfocytov indukuje
apoptózu [23], preto množstvo zasiahnutých oligodendrocytov je výrazne vyššie než v akútnej fáze
poranenia.
Astrocyty zachovávajú homeostázu v oblasti poranenia. V rôznych podmienkach nastávajú zmeny
vzhľadom k závažnosti lézie. Vonkajšie a vnútorné zmeny astrocytov sa delia do dvoch hlavných kategórií
funkčného a fenotypového prejavu. Pod podmienkami nervového porušenia, krvácania sa existujúce
astrocyty transformujú morfologicky, veľkosťou a typom molekulárneho obsahu. V reaktívnych
astrocytoch alebo v astrocytoch, ktoré tvoria gliovu jazvu sa tiež zvyšuje expresia markerov ako napríklad
GFAP, β-katenín, nestín, a N-cadherín. Avšak každý jednotlivý typ má aj svoje markery, ktoré spolu
s fyziologickými zmenami fungujú ako detektory. Astrocyty obsahujú matrix metaloproteinázu-2 (MMP2), Plaur, MMP13, Axin2, Nes a Ctnnb1 gény. V astrocytoch formujúce gliovu jazvu (Obr.č.2) sú
exprimované gény Cdh2, Sox9, Csgalnact1, Chst11, Pcanwas, Acan a slit2, čím sú oba typy od seba
rozoznateľné [24].
V nedávnych štúdiách bolo dokázané, že reaktívne astrocyty sú rozdelené do dvoch podskupín. A1
astrocyty, ktoré sú škodlivé a indukujú apoptózu neurónov a oligodendrocytov, a A2 astrocyty, ktoré sú
prospešné pre životaschopnosť a regeneráciu nervového tkaniva. Zápalové procesy v mieste lézie
spôsobujú neurotoxickú aktivitu A1 astrocytov, ktorej následkom je práve indukovaná bunková smrť. Na
Zmeny stavu naivných (pôvodných) astrocytov na A1 astrocyty sa podieľajú aj aktívne mikroglie za pomoci
IL-1α, TNF, a C1q [25]. Ako markery A1 astrocytov sú považované gény C3, CFB, a MX1S [25]. Táto
skupina buniek stráca veľa predchádzajúcich funkcií počas kľudového stavu, ako napríklad podporenie
nervových buniek v prežívaní a raste, začínajú indukovať menej synapsií alebo len slabšie spojenia, čo
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s neurodegeneratívnymi chorobami, ako napríklad Alzheimerova choroba [26]. Štúdie teda dokazujú, že
škodlivý efekt po poranení je spôsobený hlavne A1 astrocytmi. Jednou z dokazujúcich štúdií tejto teórie je,
že pri Alzheimerovi je približne 60% astrocytov v prednom mozgu pozitívnych na GFAP a C3, čo indikuje,
že A1 astrocyty podporujú neurodegeneratívne ochorenie [26]. Iné štúdie poukazujú na prítomné reaktívne
astrocyty, ktoré vo vyvíjajúcej sa lézii spôsobujú chronickú bolesť [27]. Reaktívny typ buniek je kľúčovým
faktorom v regenerácii CNS a má pozitívny vplyv na hojenie buniek cez signalizáciu STAT3 [28]. V štúdii,
kde bola odstránená dráha STAT3 v myšiach, došlo k inhibícii regenerácie a zvýšeniu zápalových molekúl
v mieste zranenia, čo viedlo k rozšíreniu poškodenej oblasti [29]. Zároveň však inhibícia aktivácie
astrocytov vedie k efektívnemu zmierneniu bolesti a citlivosti na patologickú bolesť [27]. Preto špecifická
inhibícia A1 astrocytov je považovaná za efektívnejší potenciálny terapeutický cieľ, než priame použitie
inhibítorov reaktívnych astrocytov.
Predpokladá sa, že A1 astrocyty môžu byť zdrojom chronickej pretrvávajúcej bolesti, kvôli
pretrvávajúcej sekrécii zápalových molekúl ako napríklad cytokíny, chemokíny a intracelulárne kinázy
[27]. A2 astrocyty sú indukované ischémiou (nedostatkom prísunu kyslíka) a podporujú životaschopnosť
neurónov a regeneráciu tkaniva sekréciou rastových faktorov. Obsahujú tiež špecifické markery ako je
S100A10 (z rodiny proteínov S100) [30]. Expresia tohto proteínu je nevyhnutná k proliferácii, bunkovým
opravám a inhibícii apoptózy. Tieto bunky tiež zvyšujú hladinu protizápalových cytokínov TGF, ktoré sa
zúčastňujú procesu synaptogenézy a indukujú ochranu buniek [31]. Aktívne astrocyty napmáhajú tiež
udržať homeostázu buniek krvno-mozgovej bariéry [32].
SCI prechádza do subakútnej fázy po 2 dňoch od poranenia a zotrváva v nej približne do štrnásteho
dňa. Táto fáza je charakterizovaná pokračujúcou fagocytózou a odstraňovaním bunkovej debris v
zasiahnutom mieste. Počas subakútnej fázy nastáva hypertrofia astrocytov v periférii lézie a formuje sa tak
astrogliálna jazva, ktorá fyzicky ohraničuje miesto poranenia od okolitého tkaniva. Gliálna jazva je
podrobne popísaná v časti vonkajšie mechanizmy axonálnej regenerácie.
Po troch týždňoch od poranenia dochádza k autofágii oligodendrocytov. Tento dej je
sprostredkovaný expresiou Becline-1 [33]. Dochádza tiež k proliferácii a diferenciácii progenitórnych
buniek (OPCs) za pomoci molekúl IGF1, FGF2, a CNTF do oligodendrocytov. Štúdie dokázali, že OPCs
nielen, že produkujú A1 a A2 atrocyty [34], ale tiež dokážu obnovovať postraumaticky zničený myelín [35]
alebo sa transformovať do nervových buniek [36]. Počet týchto buniek sa zvyšuje týždeň od poranenia a
zotrváva zvýšený približne 4 týždne. V zdravom tkanive proliferujú oligodednrocyty nevýrazne alebo len
veľmi zriedka, aby udržali homeostázu vnútorného prostredia, čo dokazuje, že indukcia OPCs obnovuje
množstvo funkčných oligodendrocytov a myelinizáciu aj v dospelosti [35].
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Demyelinizácia (Obr.č.2) spôsobená SCI spúšťa aktiváciu maturácie OPCs a fenotypicky sa vracia k
pôvodným OPCs, produkujúce cytokín IL1β a chemokín CCL2. Produkcia týchto faktorov podporuje
pohyblivosť a kumuláciu OPCs v mieste, kde bol myelín zničený. Progenitórne oligodendrocyty týmto
spôsobom modulujú zápal v mieste lézie a podporujú remyelinizáciu [37]. Jednou z možností regenerácie
teda môže byť aktivácia oligodendrocytov do miesta poranenia a ich transformácia do neonatálneho
stavu.

Obrázok č.2 Patologické zmeny poranenia CNS vedú k zápalu v mieste lézie, apoptóze a nekróze buniek v okolí
spolu s demyelinizáciou axónov a tvorbou gliovej jazvy obaľujúcej poškodenie reaktívnymi astrocytmi. Súčasťou
sekundárnych dejov je ischémia, oxidatívny stres, deštrukcia krvného zásobovania a zvýšená pravdepodobnosť
krvného edému [38].

Úloha imunitného systému v spontánnej regenerácii
Na procese spontánnej regenerácie, ktorý je značne limitovaný sa podieľa celá rada buniek, ktoré
sú súčasťou imunitného a nervového systému a inhibičné a podporujúce molekuly exprimované týmito
bunkami. Mikroglie a astrocyty sa bežne nachádzajú v oblasti CNS, a preto dokážu byť medzi prvými, ktorí
odpovedajú na poranenie povolaním rastových faktorov, cytokínov a chemokínov. Viaczložkový
mechanizmus vrodeného imunitného systému sa podieľa na odstránenie bunkového debris a zachovanie
potenciálne nezasiahnutého tkaniva. Zvyšky buniek ktoré zostanú po rozpade neurónov sú pre okolité
funkčné tkanivo toxické. Tento mechanizmus funguje na základe „značiek“, ktoré sú prideľované bunkám
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určeným k zničeniu alebo naopak k tým, ktoré zostanú zachované [39]. Imunitné bunky a cytokíny tiež
ovplyvňujú obnovu axonálneho rastu poškodeného CNS tkaniva. Aktivované makrofágy indukujú
stiahnutie a odumieranie axónov po lézii [40]. V porovnaní s makrofágmi, neutrofily v blízkosti neurónov
dokážu stimulovať regeneráciu axónov. Cytokíny všeobecne fungujú ako molekuly informujúce o mieste
poškodenia a možnej infekcie. V prípade nervového tkaniva je však dôležité, aby cytokínová odpoveď
nebola príliš intenzívna, pretože príliš silná cytokínová odpoveď dokáže poškodiť tkanivo rovnako ako
žiadna alebo príliš slabá odpoveď imunitného systému, pri ktorej dochádza k akumulácii cytotoxínov [41].
Mikroglie odstraňujú synapsie z neurónov, ktoré reagujú na vzdialené anterográdne alebo retrográdne
poranenie. Počas vývoja neurónu slúžia mikroglie na prerezávanie nadpočetných synapsií, čím zaisťujú
správne vytvorenie neurónovej siete. [42] Na konci axonálneho výbežku sa tvorí rastový kónus, zložený
z bunkovej matrix. Z rastového kónusu vychádzajú filopódie (štruktúry vychádzajúce do priestoru), ktoré
skúmajú mikroprostredie okolo seba a na základe proteáz, pod vedením rastových a iných faktorov čistia
prostredie pred sebou smerom k cieľovému orgánu. Tento systém je navigovaný chemoatraxiou, tzn.
Pomocou odpudivých a príťažlivých molekúl (atraktantov a repelentov). Počas toho oligodendrocyty
zvyšujú produkciu neurotrofického faktoru NGF a BDNF (derivát mozgového neurotrofického faktoru)
[43] v PNS túto funkciu nahrádzajú Schwannove bunky.
Úloha astrocytov v axonálnej regenerácii a vývoji
Astrocyty nachádzajúce sa v šedej aj bielej hmote CNS sa zúčastňujú smerovania a migrácie
vyvíjajúcich sa axónov a určitých neuroblastov [44]. Astrocyty tiež napomáhajú regulovať
neurotransmitery, zohrávajú kľúčovú rolu v imunitnej odpovedi v oblasti CNS, podporujú expresiu
molekúl extracelulárnej matrix, zlepšujú bunkový pohyb a umožňujú dospievanie a diferenciáciu buniek
CNS. Astrocyty zároveň podporujú tvorbu synapsií, vylučovaním molekulárnych signálov, ako je napríklad
trombospodnín [45] a synaptickému formovaniu pomocou molekulárnej značky komplementu C1q a jeho
následnej degradácii mikrogliami [46]. Ďalšími funkciami astrocytov v zdravom tkanive je interakcia s
krvným riečiskom, kde sekréty týchto buniek dokážu zvýšiť alebo znížiť prietok krvi [47].
Astrocyty sa takisto podieľajú na axonálnej regenerácii. Množstvo štúdií tvrdí, že bariéra astrocytov
a ohraničenie poškodeného priestoru síce napomáha udržať zápalové bunky a ich molekuly v mieste lézie
a bráni rozšíreniu deštruktívnych procesov do funkčného tkaniva (Obr.č.2), ale zároveň znemožňuje
znovuobnovenie funkčnosti axónov, nové štúdie naopak poukazujú na fakt, že zabránenie vytvorenia tejto
bariéry nijak nenapomáha axónom rozvetvovať sa, ale samotné astrocyty dokážu indukovať axonálny rast,
plasticitu a okruh reorganizácie stromálnych buniek derivovaných z perivaskulárnych fibroblastov,
meningeálnych fibroblastov a perycitov, ktoré značne proliferujú v neneurálnej zložke lézie [48]. Molekuly
produkované bunkami vo vnútri lézie (fibroblasty a pericyty) majú inhibičné vlastnosti na proliferáciu
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axónov čím čiastočne vyvracajú tvrdenie tejto štúdie. Medzi inhibičné molekuly patria napríklad kolagén
alebo chondroitín sulfát proteoglykány (CSPGs).
Závažné poškodenie CNS vedie obvykle k rovnakým bunkovým a molekulárnym zmenám, ako
v miernejších formách poranenia. Vzhľadom k astrocytom sa na ich povrchu zvyšuje množstvo
produkovaného GFAP proteínu, ktorý slúži ako molekulárna značka na určenie reaktívnych astrocytov
odpovedajúcich na poranenie. Predpokladá sa, že tento proteín nezohráva dôležitú funkciu v zdravom
tkanive, ale je esenciálny pri formovaní gliovej jazvy [49]. Ďalej sa zvyšuje hypertrofia a zahajuje sa
proliferácia nových astrocytov ako aj ostatných buniek gliovej jazvy. Na periférii sa tvorí hustá kolagénová
sieť obklopujúca gliovu jazvu a inhibujúca migráciu buniek. (Obr. č.3)

Obrázok č.3 Gliova jazva sa tvorí pri závažnom poškodení miechy pomocou reaktívnych astrocytov,
kolagénových vlákien, mikroglií a fibroblastov. Slúži ako bariéra zabraňujúca vstupu infekčných agens a prozápalovým bunkám. [50]

3. Rozdiely regeneračnej schopnosti CNS a PNS
Jedným z prelomových výskumov bol pokus o zaistenie permisívnosti CNS a teda Cajal a Tello
preniesli transplantát PNS do CNS a zistili, že axóny dokážu prerásť do PNS transplantátu. Pokus potvrdili
usmrtením buniek transplantátu chloroformom a znemožnili tak CNS axónom regenerovať a prerásť
transplantát. Zaujímavým zistením však bolo, že chemický extrakt získaný z periferného transplantátu
naložený do celulózovej matrix umožnil hojenie axónom CNS rovnako ako v prvom prípade [51].
David and Aguayo podobne ako Cajal a Telo potvrdili, že axóny CNS neurónov dokážu regenerovať
po prenesení PNS transplantátu do tohto tkaniva [52], ale naopak prenesenie CNS transplantátu do PNS
nemá na periférne nervy rovnaký vplyv [53]. To dokazuje, že poškodená miecha nedokáže spontánne
regenerovať kvôli inhibičnému prostrediu, ktoré sa v periférnych nervoch potláča aj v dospelosti.
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Dochádzajú teda k rovnakému výsledku a to, že PNS je permisívna k axonálnej regenerácii. Na základe
tohto zistenia boli následne odhalené inhibičné molekuly, ktoré zabraňujú hojeniu axónov.
Základný rozdiel medzi PNS a CNS, ktorý vo výskume Cajal a Tello prezentovali ako
najpravdepodobnejšiu teóriu tohto výsledku je, že narozdiel od vyvíjajúcej CNS, dospelá CNS stráca
difúzne chemoatraktanty nevyhnutné pre axonálny rast. Teória o nevyhnutnosti rastových faktorov bola
neskôr potvrdená [54].

Vnútorné mechanizmy brániace axonálnej regenerácii
1. Axonálny transport a signalizácia
Fyziologické funkcie neurónov závisia na molekulách, ktoré prenášajú. Pre vysoko polarizované
neuróny ako sú napríklad motorické neuróny je dôležitý selektívny axonálny transport na zachovanie
polarity [55]. Rozsah regenerácie vo veľkej miere závisí na receptoroch, nachádzajúcich sa na povrchu
axónov, ktoré prenášajú signál do vnútra bunky. Ich hlavnou funkciou je ovplyvnenie génovej expresie.
Medzi tieto receptory patria integríny, ktoré všeobecne vo vývoji plnia úlohu pri bunkovej adhézii, pohybe,
ale aj ako dôsledok signálnej kaskády zodpovedné za proliferáciu a diferenciáciu. Integríny senzorických
neurónov dokážu podporiť výrazne axonálnu regeneráciu cez α9 integrín v konjugácii s integrínovým
aktivátorom kindlín1 (KIND1), čo podporuje regeneráciu až do dĺžky 25 mm a to dokonca aj v prítomnosti
inhibičných molekúl ako je CSPG [56]. Základný rozdiel medzi motorickými a senzorickými neurónmi je
množstvo integrínov, ktoré zostáva na povrchu axónov po maturácii a ich molekulárny typ. To znamená,
že senzorické a motorické neuróny viažu na základe svojich povrchových integrínov rozdielne substráty pri
ich vývoji a teda aj prípadnej regenerácii [57].
Selektívny transport molekúl v rámci neurónov je dôležitou súčasťou diferenciácie a dospievania.
Tohto deja sa podieľa množstvo molekúl a je to nevyhnutné pre správny vývoj nervovej sústavy. Základom
regenerácie je teda hľadanie podobnosti vo vyvíjajúcich sa neurónoch v porovnaní s tými regenerujúcimi.
Na základe špecializácie neurónov nastávajú rozdiely medzi neurónmi z anatomického, morfologického a
funkčného hľadiska. Na to aby sa tieto zmeny mohli uskutočniť, slúži axonálny transport, ktorým sa
odosielajú molekuly na správne miesto využitia. Niektoré molekuly sú napríklad priamo z Golgiho aparátu
smerované do membrány axónov a následne cez recyklačné mechanizmy do skorého endozómu a až do
dendritov. Jedným z determinantov axonálnej regenerácie je napríklad Rab GTPáza. Tá v bunke povoláva
špecifické proteíny do membrány a cez ich efektory reguluje formáciu transportných vezikulov [58].
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V nedospelých neurónoch prebieha relatívne veľké množstvo integrínov a endozómov retrográdnym
a anterográdnym transportom. Oba smery sú v tomto štádiu vývoja vyrovnané, kdežto transport
v dospelých neurónoch sa mení prevažne na retrográdny transport. Príčinou je pravdepodobne
odstraňovanie integrínu, ktorý sa dostal do proximálnej časti neurónu [59]. Aktivácia smerovaného
transportu je spustená pomocou Arf6 endozómu. Arf6 determinuje, či sa proteín či mRNA bude viazať na
dyneín (retrográdny transport) alebo kinezín (anterográdny transport) [60]. Vo vývoji dospievajúceho
axónu nastáva zmena, ktorá mení smer transportu. Touto zmenou je zvýšenie regulácie Arf6 GEF
(aktivátor) Efa6, ktorý sa hromadí v axonálnom iniciačom segmente a vedie k aktivácii Arf6, ktorý spúšťa
väzbu na dyneín. V PNS je tiež Efa6 prítomný, avšak spolu s ním sa v axónoch nachádza aj Arf6 GAP
ACAP1, ktoré udržujú anterográdny transport [61].
Rast neurónov je kontrolovaný rôznymi signalizačnými dráhami, predovšetkým downstream od
receptorov rastového faktoru ako je napríklad ERK alebo AKT, integrínov, GTPáz alebo aj vápnika. Tieto
dráhy ovplyvňujú mechanizmy polymerizácie, motorickej aktivity, transportu, génovej expresie a
epigenetiky. Jedným zo silných stimulačných efektorových molekúl je PIP3, ktorá je aktivovaná rastovým
faktorom. Ten aktivuje PI3 kinázu a tá fosforyluje PI2 za vzniku PIP3. Táto molekula má efekt na proteíny
obsahujúce FIVE alebo PH doménu, podieľajúce sa na migrácii bunky a jej raste. Väčšina efektov prebieha
cez kaskádu AKT-mTOR [62]. Ďalším dôležitým faktorom je vápnik, spomínaný v úvode práce. Po
poranení axónu dochádza k vysokej koncentrácii vápniku v mieste poranenia. To spúšťa vyliatie ďalších
vnútorných zásob vápniku z endoplazmatického retikula a mitochondrie [63]. Tieto udalosti iniciujú
aktiváciu signalizačných dráh a lokálnej proteínovej translácii, zásadnej k retrográdnej signalizácii [64] .
Pri pokusoch bez vápnika v médiu in vitro, nedochádzalo takmer k žiadnym regeneračným udalostiam, čo
naznačuje, že je vápnik jedným z kľúčových prvkov regenerácie [64].
Neutrofíny ako napríklad NGF, NT3 alebo IGF-1 spolu s osteopontínom sú tiež silnými
stimulačnými faktormi, pokiaľ je však prítomný ich receptor [65-67]. Neurotrofíny žiaľ nie sú bežne
prítomné v dospelosti neurónov a musia byť pridané v rámci indukovanej regenerácie, popísanej v závere
práce.
Intracelulárna vlna vápniku pôsobiaca od miesta poranenia až do tela neurónov je nevyhnutná pre
zacelenie rozrušenej membrány, syntézu proteínov, aktiváciu cytoskeletu, formáciu rastového kónusu
a aktiváciu vnútornej signalizácie. Vnútrobunkový vápnik totiž zvyšuje produkciu cAMP a ten odpovedá
na bunkové poranenia vytvorením rastového kónusu [68] a čiastočne prekonáva aj myelínové inhibítory
[69]. Vápnik v tele neurónu ďalej aktivuje PKCμ, ktoré exportuje HDAC5 z jadra, čím tiež ovplyvňuje
epigenetickú odpoveď. Následkom je acetylácia histónu, to podporuje regeneračný transkripčný program
a lokálnu tubulínovú deacetyláciu na konci axónu pomocou HDAC5 ale aj HDAC6. Výsledkom tejto
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signalizácie je zvýšenie dynamiky mikrotubulov a hojenie axónu [70]. Export HDAC5 z jadra je
nasledovaný acetyláciou histónu H4 v promótorovej oblasti génov asociovaných s regeneráciou (RAGs,)
a teda k ich expresii. HDAC5 reguluje aj dôležité transkripčné faktory axonálnej regenerácie spomínané
v predošlých častiach (STAT3, c-Jun, ATF3, KLF-4 a KLF-5)
Zásadný rozdiel medzi cytoskeletárnou odpoveďou CNS a PNS je, že poškodená PNS udržuje
stabilnú mikrotubulárnu sieť v tele neurónu a dynamickú v mieste poškodenia, kdežto CNS formuje
retraction bulb s neorganizovaným mikrotubulárnym rozložením, ktorá staticky pretrváva až roky po SCI
[71]. Po jadrovom exporte HDAC5 acetyluje mikrotubuly a zvýšenie ich dynamiky a reorganizácie je
základom pre tvorbu rastového kónusu. Avšak cielená inhibícia HDAC6 zvyšuje acetyláciu a stabilizuje
mikrotubuly, čím prekonáva oxidatívny stres neurónov [72]. Preto zvýšenie dynamiky, či stabilizácia môže
mať rôzny efekt na pôsobenie axónov. Jedným z experimentov vyvolávajúcich zmeny v oblasti cytoskeletu
bol uskutočnený napríklad pomocou taxolu [73]. Myelínové inhibítory spolu s proteoglykánmi vykazujú
inhibičný efekt aktiváciou GTPáz Rho, ktoré fungujú ako molekulárny prenášač. RhoA s príslušnými
GTPázami depolymerizujú aktínový cytoskelet a to je následne príčinou kolapsu rastového kónusu [74].
Proteínová translácia, ako súčasť programu axonálnej regenerácie vykazuje pomocou mTOR dráhy
nižšiu regeneračnú aktivitu. m-TOR reguluje proteínovú transláciu tumor-supresorového génu PTEN.
Indukovaná eliminácia PTENu napríklad výrazne spúšťa rast sietnicových neurónov [75]. Signalizačná
dráha sa podľa najnovších štúdií nachádza aj v CST neurónoch po poranení a inhibuje axonálny rast.

2. Ovplyvnenie veku axónov na zmenu regeneračnej schopnosti
Integríny majú široký záber signalizácie od krátkodobých efektov, ako je bunková adhézia a
pohyblivosť, až po proliferáciu a vývoj. Signalizačná kaskáda počínajúca naviazaním ligandu môže viesť
až k zmene génovej expresie. V senzorických neurónoch, α9 integrín spolu s aktivátorom kindlínom-1
dokážu podporiť regeneráciu aj za prítomnosti inhibičného prostredia CSPG a tenascínu [76]. Avšak práve
kvôli maturácii a odstránení integrínov z povrchu axónov a ďalších receptorov podporujúcich regeneráciu
ako TrkB a IGFR [77, 78] nie je regenerácia podporená. Medzi regeneráciou PNS a CNS teda nastávajú
rozdiely, pretože zachované receptory a integríny v PNS prenášajú signál aj v dospelosti, kdežto v CNS sa
rastové molekuly ECM nemajú kam naviazať.
Dospelé axóny CNS tvoria inhibičné prostredie pre rast a teda aj regeneráciu axónov. Transplantáty
embryonálnych neuronálnych prekurzorov však dokážu prekonať inhibičné molekuly vylučované
dospelými CNS a prerásť cez cielené neuróny a tvoriť s nimi synapsie. Tento efekt teda dokazuje, že
tvoriace sa axóny z embryonálnych buniek sú len minimálne obmedzené inhibičným prostredím [79] .
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Dôvod regenerácie je zhoda v procese regenerácie a rastu axónov počas embryonálneho vývoja.
Mechanizmy, ktoré sa nachádzajú v diferenciácii sú teda nevyhnutnou súčasťou regenerácie. Spomedzi
ďalších buniek schopných regeneračnej schopnosti po transplantácii do dospelého neurónového tkaniva
vykazujú miešne prekurzory rovnakú aktivitu tesne pred posledným štádiom diferenciácie [80]. Vývojové
štádium teda priamo poukazuje na mieru regenerácie. Toto štádium je predpokladateľne ukončené v čase,
keď axóny začnú tvoriť synapsie a spojenia s neurónmi cieľového tkaniva. V prípade senzorických
neurónov, ktoré majú lepšiu regeneračnú schopnosť aj v dospelosti, sú tieto transplantáty vhodné aj v
neskoršom štádiu, než pred tvorbou synapsií ako je tomu v embryonálnych bunkách [81].
Dokonca aj medzi samotnou CNS sú rozdiely v regeneračnej schopnosti. Kortikospinálny trakt
takmer neregeneruje v porovnaní s nigrostriálnym traktom, kde aj dospelé axóny pomerne výrazne
regenerujú [82]. Jedným z dôvodov, môže byť napríklad rozdielny povrch axónov a prítomnosť
adhezívnych molekúl. Adhezívne molekuly sa totiž môžu nachádzať v niektorých častiach nervovej
sústavy, ako je napríklad ganglión sietnice aj počas dospelosti [83], kdežto miešne a bazálne gangliá
odstraňujú tieto molekuly pri dospievaní [84].
Jedným z pôvodných experimentov predstavujúcich vplyv veku axónov na ich regeneračnú
schopnosť bol prevedený na kortikálnych neurónoch E18 myšiach, vo vývojovom štádiu počínajúceho rastu
miechy a mozgu. Po umiestnení neurónov do média, začali rýchlo vytvárať spojenia, rástli a vytvárali
dendrity. Pri náhlej intervencii laserom 80% z nich dokázalo regenerovať a vytvoriť nové spojenia. Po
nasledujúcich týždňoch maturácie neurónov, kde neuróny vytvorili synapsie, zmenili génovú expresiu a
epigeneticky zneprístupnili pomerne rozsiahlu časť genómu, sa neuróny dostali do fázy dospelosti. Pri
rovnakej laserovej intervencii sa percento regenerovaných axónov výrazne znížilo [85]. Regenerácia
dospelých periférnych nervov síce zostáva nezmenená v množstve, ale mení sa v type z jedného dlhého
axonálneho vlákna na rozvetvenú štruktúru [86].
Genetická odpoveď maturácie
Na potvrdenie a rozpoznanie účasti špecifickej génovej expresie v procese regenerácie bol
prvedený genómový screening, ktorý objavil Rab GTPázu spomínanú v úvode práce (Rab GTPáza označuje
a smeruje transport endozómov) [58] L1 (transportované len do nediferencovaných neurónov), integríny,
trk-proteíny, transferíny (odstránené z povrchu axónov) a glutamátové receptory (trnasportované do
dendritov) [87].
Ihneď po narušení axonálneho spojenia sa spúšťa signalizácia zvýšenie produkcie skorých génov,
za ktorou nasleduje expresia RAGs. Medzi ne patrí aktín, tubulínové asociované izotopy, GAP-43 a cAMP
[88, 89]. Zvyšuje sa expresia transkripčných faktorov ATF-3, c-jun, STAT3 a Sox11 [90-92], dochádza k
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lokálnej transkripcii [93] a povolaniu zápalových molekúl [94]. Zvýšenie transkripčného faktoru ATF-3
má dlhotrvajúci efekt na génovú reguláciu. Hladina ATF-3 v motorických neurónoch je trvalá čo spomaľuje
regeneráciu, ale v senzorických neurónoch pozorujeme prechodný efekt, ktorého výsledkom je pozitívny
vplyv na regeneráciu [95]. K zmene v expresi génov CNS dochádza pri predchádzajúcom porušení
periférnych nervov a vedie k zvýšenej regeneračnej schopnosti. Tento jav sa nazýva kondičný efekt
a nastávajú pri ňom vnútorné zmeny, ktoré sú permisívne pre regeneráciu miechy [96]. Jedným z ďalších
mechanizmov je mRNA chránená proteínmi blokujúcimi transláciu, až kým samotná mRNA nie je na
mieste vzniku lézie. Tento mechanizmus urýchľuje transport a napomáha konkrétnemu zacieleniu translácie
proteínov [97]. Spomedzi ďalších faktorov axonálnej signalizácie po poranení sú inhibičné rastové faktory
ako napríklad Rho kináza a ROCK dráha asociované s inhibičními molekulami CSPGs a myelínom [98].
Spontánne však nedochádza k ich inaktivácii a preto je prirodzenej regenerácii zabránené.
Axóny schopné regenerácie zvyšujú anterográdny transport molekúl do rastúceho konca. Medzi ne
patria mRNA na tvorbu cytoskeletu, ktoré sa lokálne translatujú v mieste poranenia [99]. Problém teda
nastáva, ak maturácia axónu geneticky znemožní anterográdny pohyb mRNA a tie následne absentujú pri
polymerácii cytoskeletu na tvorbe rastového kónusu.
Epigenetická odpoveď maturácie
Väčšina zmien, ktoré sa odohrávajú po vniknutí vápnika do vnútra periférnej nervovej bunky nenastanú
v axóne CNS. Epigenetika je do veľkej miery súčasťou maturácie, kde po diferenciácii je sprístupnených
iba 30% všetkých genómových oblastí, preto je takmer nemožné ovplyvniť zmenu genetickej odpovede
u zrelých neurónov, pretože pridané transkripčné faktory, ktoré pozitívne regulujú axonálny rast (ATF3,
JUN, SMAD1 a rodina transkripčných faktorov KLF) [100, 101] sa nedostanú cez genóm zablokovaný
metyláciou alebo deacetyláciou. Veľa z týchto zneprístupnených častí súvisí práve s rastom axónu a tie,
ktoré sa exprimujú aj v dospelosti sú často súčasťou homeostázy. Niektoré transkripčné faktory, ktorých
cieľový gén je v dospelosti prístupný ako napríklad STAT3 a KLF7, môžu byť pridané v rámci indukovanej
regenerácie a výsledok dokazuje úspešnú expresiu týchto génov [102]. Tieto štúdie poukazujú na dôležitosť
nielen prítomnosti transkripčných faktorov, ale aj sprístupnenie chromatínu a cieľových génov, ktoré tieto
faktory ovplyvňujú. Po prerušení axonálneho spojenia CNS však nedochádza ani k jednému z týchto dejov
spontánne.
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Vonkajšie mechanizmy ovplyvňujúce axonálnu
regeneráciu
1. Gliova jazva
Na základe chronologickej charakterizácie SCI, formovanie gliovej jazvy je súčasťou subakútnej
fázy približne 2 dni po narušení CNS. Astrocyty, ako hlavné komponenty gliovej jazvy obklopujú miesto
poranenia. Astrocyty rýchlo po poranení reagujú na zmenu prostredia hypertrofiou a menia génovú expresiu
[103]. Gliova jazva pozostáva z reaktívnych astrocytov a molekúl extracelulárnej matrix a vyvíja sa nielen
v okolí poranenia, ale bunky migrujú aj priamo do miesta v ktorom porušenie nastalo. Hypertrofické
astrocyty sa zhromažďujú v periférii, kdežto jadro vypĺňa kombinácia prekurzorov NG2+ glií a
oligodendrocytov, meningeálnych a vaskulárnych fibroblastov, pericytov, ependymálnych buniek a
fagocytyckých makrofágov [104]. Súčasťou jazvy je aj spojivové tkanivo tvoriace sa z molekúl
exprimovaných fibroblastami do extracelulárnej matrix [104]. Za bežných fyziologických podmienok sa v
nervovom tkanive nachádza približne 10x viac astrocytov, než pericytov, kdežto po SCI sa sa zvýši počet
pericytov na dvojnásobok astrocytov, čo podporuje ich dôležitosť ako súčasť fibrogliálnej jazvy [105].
Prvých pár dní po poranení pericyty strácajú kontakt s krvnými cievami a migrujú do okolia fibrogliálnej
jazvy, kde sekretujú molekuly ECM, ako napríklad markery charakteristické pre fibroblasty, fibronektín a
sú hlavným zdrojom spojivového tkaniva. Ďalšou funkciou gliovej jazvy je prispievanie k homeostáze
prostredia zacelením poškodeného tkaniva a tiež uzavretie mozgovo-krvnej bariéry, podporenie k návratu
iónovej rovnováhy a zabraňovanie cudzím bunkám v migrácii k miestu SCI, šírenia zápalu a možnej
infekcii [106]. V dávnejších výskumoch, bola gliova jazva považovaná za hlavnú príčinu neregenerujúceho
tkaniva CNS, novodobé výskumy však ukázali, že gliova jazva môže splniť aj proliferačnú funkciu v
nervovom tkanive [107]. Samotné odstránenie jazvy viedlo k zníženiu spontánnej regenerácie, rozšíreniu
rozsahu poškodeného tkaniva a zníženiu expresie RAG [107]. Odstránenie nemalo dokonca žiadny vplyv
na prítomnosť inhibičných proteoglykánov CSPG. Avšak aj napriek pozitívnym vplyvom, ktoré gliová
jazva má, vytvára fyzickú a chemickú prekážku, ktorá bráni regenerácii a axonálnemu priestupu.
Fibrogliálna jazva teda predstavuje bariéru, ktorej zloženie je možné ovplyvniť napríklad blokovaním
tvorby kolagénnej matrix, na jej ohraničení [108], zmenou povrchu gliovej jazvy, kvôli zvýšeniu
permisívnosti a priepustnosti pre rastúce axóny alebo bunkovou transplantáciou [109, 110]. Hlavným
dôvodom znemožnenia regenerácie axónov, sú inhibičné molekuly exprimované a produkované do okolia
lézie popísané nižšie.
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Poškodenie mozgových blán, ako súčasť poranenia vedie k infiltrácii meningeálnych fibroblastov,
ktoré prispievajú k tvorbe inhibičného prostredia [110] a expresii smerujúcich molekúl (odpudivých a
príťažlivých) [111].
Dospelá gliova jazva dokáže v tkanive zostávať a zotrvávať vo funkcii bariéry dlhú dobu po
zahojení okolitého tkaniva. Bariéra teda plní úlohu zábrany pred infekciou, zápalmi, či nekrózou aj dlho
potom, čo zápalové procesy už neohrozujú zdravé bunky.
Po dvoch týždňoch od narušenia tkaniva nastáva maturácia astrocytov, čím sa končí subakútna
fáza. To vedie k prechodu zranenia do chronickej fázy a zastaveniu proliferácie astrocytov [4].
Medzi molekulárne spúšťače regulujúce reaktivitu astrocytov a formáciu gliovej jazvy patria
rastové faktory a cytokíny (IL6, LIF, CNTF, TNFα, IL1, IL10, TGFb, FGF2), lipopolysacharidy,
neurotransmitery ako glutamát alebo noradrenalín, puríny vrátane ATP, hypoxia a nízky obsah glukózy,
neurodegeneradívne signály b-amyloid a molekuly metabolickej bunkovej toxicity [112-114]. Tieto
spúšťače môžu byť sekretované alebo vyplavené (pri apoptóze alebo nekróze) z buniek CNS. Neuróny,
mikroglie, oligodendrocyty, pericyty a astrocyty týmto odpovedajú na poranenie akéhokoľvek rozsahu.
Molekulárne zloženie a množstvo signalizačných dráh závisí na veľkosti a type poškodenia, na ktoré potom
v danom rozsahu reagujú astrocyty. To znamená, že transkripčné faktory prítomné po SCI signalizujú
hypertrofiu a zvýšenie expresie GFAP proteínu [115] kdežto endotelín a ATP podporujú proliferáciu
buniek. [116].

2. Inhibičné a signalizačné molekuly
Proteoglykány
Jednou z inhibičných tried molekúl, nachádzajúcich sa v extracelulárnej matrix sú chondroitín
sulfát proteoglygány CSPGs pozostávajúcich z proteínového základu a glykánových bočných reťazcov.
Tieto molekuly sú značne produkované po SCI [117]. Štúdie 90-tych rokov potvrdzujú spojitosť astrocyov,
CSPGs a inhibíciu axonálnej regenerácie, na základe blokovania syntézy proteoglykánov, čo podporilo
axonálny rast [118]. Ďalšou demonštráciou bol pokus in vivo, kde zvýšenie CSPGs a jeho distribúcia znížila
spontánny axonálny rast v mieste lézie [81]. Proteoglykány sa tiež nachádzajú v oblasti CNS v okolí
bunkových tiel a dendritov perineurálnych sietí, čím limitujú plasticitu CNS aj bez priameho poškodenia
[119]. Nedávno boli identifikované receptory sprostredkúvajúce inhibíciu cez proteoglykány , ktoré
obsahujú tyrozín fosfatázy proteínov σ (PTPσ), fosfatázu spoločnú s leukocytovým antigénom (LAR), a
Nogo receptory. Ukázalo sa, že peptidy blokujúce PTPσ a LAR väzbu CSPGs na receptory zvyšujú
axonálny rast, rovnako ako LAR knockout [120, 121]. Vnútrobunková signalizácia CSPGs spomaľuje alebo
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priamo znemožňuje neurálny rast, kvôli dráhe Rho GTPáza/ROCK, ktorú spúšťa [98]. Znemožnenie tejto
dráhy pomocou enzýmu C3 transferáza, ktorá je schopná preniknúť cez membránu bunky blokuje Rho
aktiváciu [122]. Tento experiment s vysokou úspešnosťou in vitro bol posunutý až do klinických štúdií na
malej vzorke pacientov. [123]
Inhibičné molekuly produkované bunkami gliovej jazvy
Okrem CSPGs ako samostatnej skupiny veľkého rozsahu sa v mieste lézie kumulujú inhibičné
molekuly produkované predovšetkým astrocytmi. Medzi ne patria napríklad semaforíny, netríny, efríny a
Eph receptor z rodiny tyrozín kináz. [124, 125]. EphA a EphB3 receptory sú exprimované v gliách a
neurónoch niekoľko týždňov po poranení [126, 127]. Efrín B2 je detekovateľný na reaktívnych astrocytoch
a ich receptor sa nachádza na migrovaných fibroblastoch, čo dokazuje spoluprácu rôznych typov buniek na
procese hojenia [128]. Inhibícia alebo blokovanie receptorov Eph poukazuje na určité zlepšenie axonálnej
regenerácie [128].
Meningeálne fibroblasty exprimujúce semaforíny prispievajú k rozsahu lézie. Farmakologická
inhibícia pomocou Sema3A prispieva k zachovaniu poškodených a zdravých axónov znížením apoptózy
a podporuje myelinizáciu Schwannovými bunkami. [124]
Inhibítory asociované s myelínom
Výskumy zamerané na molekuly znemožňujúce regeneráciu tiež dokázali inhibíciu vyvolanú
myelínovým obalom dospelých neurónov CNS. Štúdie potvrdzujúce tento fakt poukázali, že axóny CNS
dokážu regenerovať do periférnych transplantátov [52], kým axóny PNS takmer nerastú v transplantátoch
CNS [129]. Dokonca aj extenzia PNS neurónov je omnoho nižšia v prítomnosti CNS myelínu, než v
prostredí PNS myelínu [129]. Proteíny zapríčiňujúce túto inhibíciu boli izolované a naviazané na protilátku
(IN-1) proti myelínovým komponentom, čím bol čiastočne neutralizovaný efekt inhibície [130]. Na základe
identifikácie proteínu bol nájdený príslušný gén nazvaný Nogo-A 46 [131]. Rovnakým spôsobom boli
nájdené aj ďalšie komponenty myelínovej inhibície vrátane glykoproteínu asociovaného s myelínom
(MAG), glykoproteínu asociovaného s myelínom oligodendrocytu (OMgp) a myelínového lipidového
sulfatidu [132-134]. Spoločným znakom týchto molekúl je signalizácia pomocou jedného receptoru NgR v
komplexe s Lingo-1 a TROY alebo p75. Aktivácia NgR spôsobuje zmeny cytoskeletu vo vnútri bunky a
retrográdny transport do bunkového tela, kde vyvoláva ďalšie inhibičné efekty a signalizuje pomocou Rho
GTPázy, RhoA, a Rho- asociovanej kinázy ROCK [135]. Avšak aj keď prítomnosť MAG a OMgp
glykoproteínov predstavuje nepermisívne rastové prostredie ich experimentálne odstránenie nevykazuje
pozitívny vplyv na regeneráciu [136].
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3. Povrch axónu
Povrch axónu komunikuje s vonkajším prostredím extracelulárnej matrix pomocou povrchových
proteínov, receptorov, kanálov v cytoplazmatickej membráne počas diferenciácie a dokáže tak zahájiť
axonálny rast. Kľúčové molekuly, ako napríklad rastové faktory sa teda viažu na receptory, tie reagujú
signalizáciou a vyvolávajú vnútorné zmeny v expresii proteínov. Na povrchu axónov sa nachádzajú aj
lipidové rafty, ktoré spolu so signalizačnými molekulami pôsobia ako kofaktory podporujúce vývoj.
Regenerujúce axóny sa potrebujú zúčastniť rovnakého procesu ako vyvíjajúce sa nervové bunky
a penetrovať ECM. Na to slúžia spomínané integríny, ktoré sa viažu na glykoproteíny ECM. Medzi hlavné
z nich patria tenascín C a osteopontín, ktorých epresia sa zvyšuje po poranení miechy. Integrín Cβ1,
rozoznávajúci tieto glykoproteíny, exprimovaný počas vývoja absentuje v CNS a PNS v štádiu dospelosti
(spolu s ďalšími integrínmi CNS) [137]. (Obr. č.4) Inhibičné molekuly Nogo-A a CSPGs prítomné v CNS
navyše inaktivujú integríny s [138, 139] To teda znamená, že ani integríny, ktoré sa zachovali do dospelosti
(ako napríklad integríny optických nervov) nie sú bez aktivácie schopné zahájiť regeneráciu.

Obrázok č.4 Schéma neurónov pred maturáciou vľavo, po maturácii vpravo. Diferencujúce axóny majú na
povrchu výrazne viac molekúl asociovaných s rastom než dospelé axóny. V dospelosti je im navyše zabránené
v pôvodnej funkcii [140].

Rastové faktory, ako spúšťače axonálneho rastu a regenerácie sú síce v určitom rozsahu
exprimované, ale aj ich receptory sú počas maturácie odstránené z povrchu axónu a rastové faktory sa tak
nemajú kam naviazať. (Obr. č.4) Receptory IGFR a TrkB sú prítomné v proximálnej časti kortikofugálnych
axónov ale chýba na celom zvyšku jeho povrchu [77, 78]. Tieto receptory sú však prítomné v regenerujúcich
častiach PNS a rovnako tak sú zachované aj integríny.
Vo vyvíjajúcich sa periférnych nervoch je membránová sialidáza Neu7 aktivovaná porušením
axónu a mení gangliozidy na regeneratívne molekuly GM1. Sialidáza je blokovaná v CNS neurónoch [141].
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Vyvíjajúce sa neuróny transportujú molekuly do axónov a dendritov. Počas maturácie sa neurón
rozdeľuje na domény axónu, dendritov a bunkového tela. Toto rozdelenie má za následok špecializáciu
neurónu a selektívny prenos molekúl, z ktorých veľké množstvo molekúl určených na rast je odstránených
alebo umlčaných. Senzorické neuróny nie sú v rovnakom rozsahu rozdelené, čo im umožňuje zachovať
transport rastových molekúl do proximálnych častí axónu [142].

Pôsobenie na cieľové inhibičné a iniciačné molekuly
spúšťajúce proces znovuobnovenia rastu axónov
V predchádzajúcej časti boli spomínané dôvody, ktoré zabraňujú axónom CNS regenerovať, kde
medzi hlavné z nich patria maturácia neurónov. Pri nej totiž dochádza k zmene extracelulárneho prostredia,
povrchu axónov, ako aj odstránenie integrínov a zmena signálnych dráh spojených s regeneráciou a rastom.
V tejto kapitole je popísaných päť molekulárnych typov indukovanej regenerácie CNS po miešnom
poranení.

1. Protrudín
Molekula protrudín sa nachádza v nízkych hladinách neregenerujúcich axónov. Prirodzene
podporuje axonálny rast a regeneráciu dospelých neurónov CNS. Tento proteín je integrálnou súčasťou
endoplazmatického retikula s dvomi funkciami. Prvou z nich je tvorba výbežkov v neneurálnych bunkách
a podpora rastu v neurónoch. Druhou z nich je takzvaná kostra, ktorá sprostredkúva interakciu kľúčových
partnerov rastových molekúl a štruktúr [143]. Cez väzbové miesto Rab11 a kinezín-1 (KIF5), protrudín
zabezpečuje anterográdny transport Rab11 recyklujúcich endozómov, čím so sebou prináša skupinu
molekúl ovplyvňujúcu tvorbu výbežkov. [144]
Ako sprostredkujúci partner ER udržuje kontakt s FFAT doménou membrány retikula. Jeho
lokalizácia reguluje distribúciu sieťovanie ER v rámci nervovej bunky. Cez FYVE doménu protrudínu sa
viaže na fosfoinozitidy povoľujúce interakciu s endozómom a vonkajšou membránou [145] a tieto
fosfoinozitidy sú nevyhnutné k tvorbe rastového kónusu počas vývoja alebo obnovy tkaniva [145]. Hlavný
efekt proteínu je transport Rab 11 vezikúl a ich obsahu do distálnych častí axónu cez väzbu Kinezínu-1,
ktorý je dôvodom anterográdneho transportu. Obsah tohto vezikulu tvorí integrín α9 [146] ktorý bol počas
maturácie odstránený z povrchu axónov.
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Výskum protrudínu potvrdil nižšiu hladinu v CNS neurónoch ale vyššiu v PNS a vo vyvíjajúcich
sa nervoch oboch častí nervovej sústavy. V oblasti PNS sa dokonca jeho produkcia zvyšuje po SCI [86].
Proteín je teda rovnakým trendom, ako veľa ďalších molekúl, odstránený z expresie dospelých buniek.
Protrudín teda podporuje regeneráciu cez mobilizáciu ER a endozómov do distálnych častí
poškodených axónov a zachováva ich živé a udržuje rastové komponenty pohromade. Delécia domén ER,
receptorov, alebo iných domén sprostredkúvajúcich interakciu s endozómami znemožnila účinok
regenerácie protrudínu [147].
Hypotézou štúdie protrudínu teda bolo, že endogénny protrudín je v maturovaných CNS neurónoch
v príliš malom množstve na spustenie axonálnej regenerácie. Overexpresia wild-type protrudínu alebo jeho
mutovanej verzie fosfomimetického protrudínu, výrazne zvyšuje schopnosť regenerácie a rýchlosť obnovy
tkaniva po navodení SCI. Genetické narušenie tvorby endoplazmatického retikula spôsobuje nezávisle od
iného poškodenia neuróny axonálnu degeneráciu [147]. To poukazuje na fakt, že obnova ER je dôležitá aj
pri mechanickej lézii. Overexpresia protrudínu vedie k zvýšeniu početnosti ER v mieste rastového kónusu
a tým aj zvýšeniu regeneračnej odpovede na poranenie. Potenciálne pozitívny efekt protrudínu by mohol
byť v oblasti optického nervu po strate videnia spojeného s optickou neuropatiou. Výskum Petrovej ukázal,
že vírusom transportovaný protrudín do myši pred odobraním rohovky viedol k neuroprotektívnym
účinkom so žiadnou následnou stratou neurónov v porovnaní s kontrolnou vzorkou, kde strata neurónov
bola až 55% po poranení. V tejto štúdii tiež bolo zistené, že fosforylovaný protrudín podporuje prežívanie
neurónov až dvojnásobne v oproti kontrole a wild-type protrudín nemal na prežívanie neurónov žiadny
vplyv. Tento efekt bol vo výskume pridelený podporenému retrográdnemu transportu v rámci neurónu.
Rovnaký trend bol preukázaný na regeneračnej schopnosti fosforylovaného (630 regenerujúcich axónov)
a wild-type protrudínu (380 regenerujúcich axónov) v oblasti optického nervu [147].
2. Integrín exprimovaný s kindlínom-1
Rovnako ako tomu je v predchádzajúcej podkapitole, kde Rab 11 sprostredkúva interakciu
a prenos vezikúl obsahujúcich integrín α9 odstránený z dospelých axónov, tak expresia samotného
integrínu podporuje axonálny rast. Experiment potvrdzujúci toto tvrdenie bol prevedený in vitro na
inhibičnom prostredí tenascínu-C a laminínu spolu alebo bez aggrecanu (CSPG) na senzorických
neurónoch. Na substráte tenascínu bol nárast neurónov v prípade transfekovaného inegrínu a kindlínu
omnoho väčší než v porovnaní s kontrolou a samotným kindlínom-1. Na vzorke aggrecanu spolu
s tenascínom bola kombinácia kindlínu-1 a α9 integrínu jediná úspešná v axonálnej regenerácii. Kindlín-1
teda slúži ako neutralizačný faktor inhibičného efektu aggrecanu [76].
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Podobný trend bol pozorovaný in vivo prenesený pomocou adeno-asociovaného vírusu do senzorických
neurónov a explantovaný do kultúry, kde najdlhšie neuróny narástli na kultúre kindlínu-1 a α9 integrínu.
Oba tieto experimenty dokazujú, že samotné exprimovanie α9 integrínu mierne zlepšuje regeneráciu
senzorických neurónov, ale je inhibovaná aggrecanom. Kombinácia integrínu a kindlínu prekonáva
inhibičné prostredie CSPGs a dokáže spustiť regeneráciu veľkého rozsahu až do veľkosti 25mm a viac,
reformujú synaptické spojenia a funkčne obnovujú citlivosť a vnímanie cieľových receptorov [76].
Axóny teda neregenerujú pokiaľ na ich povrchu nie je správny receptor zachycujúci signál z vonkajšieho
prostredia. Predchádzajúca štúdia rovnakého tímu dokázala, že aj keď receptor na povrchu je a dochádza
k čiastočnej regenerácii [137], tak je potrebné zmierniť účinky inhibičného prostredia spôsobeného
CSPGs, ROCK dráhou a Nogo-A [138, 148].

3. PTEN
Mnoho intracelulárnych signálnych proteínov a transkripčných faktorov reguluje vnútornú
schopnosť regenerácie dospelých neurónov. Medzi hlavné z nich patria PI3 kináza/Akt (dôležitá na
zabezpečenie správnej dĺžky axónov), rastové faktory ako BDNF a NGF, transkripčné faktory STAT3,
ATF3, rodina KLFs a veľa ďalších popísaných v druhej kapitole tejto práce . Okrem pozitívne
regulujúcich molekúl sa však v mieste lézie nachádzajú aj negatívne regulátory. Jeden z kľúčových
regulátorov je práve tumor supresor fosfatáza a tenzný homológ (PTEN). Ten sa za bežných okolností
zúčastňuje signálnej dráhy PI3K/Akt, ktorá kontroluje formovanie a predlžovanie axónu [149].
Overexpresia Akt podporuje reinerváciu dopaminergného tkaniva a čiastočné obnovenie funkcie
neurónov [150]. Vzhľadom k tomu, že PTEN negatívne reguluje túto dráhu defosforylovaním
fosfoinozitidových substrátov, tak jeho blokovanie podporuje hojenie po SCI. Dôkaz tohto predpokladu
bol prevedený pomocou injekcie AAV-Cre do senzorimotorického kortexu myši. To spôsobilo
podmienený knockout PTENu a formáciu synapsií a axonálny rast v dospelej myši po SCI [151].
Simultánna delécia dvoch negatívne regulujúcich faktorov SOCS3 a PTENu (SOCS3 ovplyvňuje
JAK/STAT dráhu) viedla k zvýšenej regeneračnej odpovedi, než delécia samotného PTENu, čo znamená,
že tieto faktory regulujú regeneračné program nezávislým spôsobom [152]. PTEN a SOCS3 zvyšujú
aktivitu mTOR aktivátorov, ako napríklad malých GTPáz Rheb a IGF-1, v poškodených gangliónoch
sietnice [153]. Dopaminergné neuróny transplantované do myši s Parkinsonovou chorobou predlžujú
životnosť nervových buniek a vykazujú nárast dlhších axónov než kontrolné transplantáty [154]. To
poukazuje na potenciálne využitie delécie PTENu v neurodegeneratívnych ochoreniach.
Okrem knockoutu, je ďalšou možnosťou aj knockdown pomocou interferujúcej shRNA, ktorá
interaguje s mRNA proteínu. Injekcia AAV vektoru kódujúceho shRNA-PTEN do senzorimotorického
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kortexu novonarodenej myši výrazne redukovalo expresiu PTENu a podporilo rast CST neurónov v
kaudálnej časti miechy po SCI. Niektoré axóny dokonca prekročili miesto lézie využitím reaktívnych
astrocytov [155]. Podobný efekt bol pozorovaný aj po vpichnutí vektoru do motorového kortexu [156].
Tieto štúdie však boli prevedené dlho pred úrazom miechy, preto je potrebné podrobiť ďalšie výskumy
zisteniu, či tento efekt nastane aj po knockdowne PTENu až po poranení, čím by mohol byť prevedený do
klinickej štúdie.

Obrázok č.5 Akt/PTEN signalizačná dráha, ktorá reguluje neuronálny rast a axonálnu regeneráciu pomocou
inhibície PTENu. Rastové faktory aktivujú svoje receptory (TRK) a PI3K dráhu, čím stimulujú rast upútaním mTOR
aktivity a znižením aktivity GSK-3β. PTEN fosfatáza bráni rastu inaktiváciou Akt a mTOR dráhy. Akýmkoľvek
zásahom do tejto dráhy knockoutom, shRNA, väzbovými peptidmi či farmaceutickými zmenami alebo inými faktormi
je možné podporiť regeneráciu [157].

Genetická delécia PTENu a knockdown v myši pred poranením nie sú použiteľné v medicínskej
praxi, pre veľký potenciál inhibície tohto proteínu, bol však vyvinutý liek, užívaný až po poranení.
Bisperoxovanadium (bpV) obsahuje inhibítory rôznych proteínových tyrozín fosfatáz (PTPs) vrátane
PTENu. Problémom tohto lieku je však jeho neselektivita. V mieste poranenia CNS pôsobí
neuroprotektívne a zväčšuje rozsah zachovaného tkaniva [158], ale dokáže tiež znižovať glukózu v krvi,
kvôli aktivácii inzulínových receptorov [159] a mať veľa ďalších nežiadúcich efektov [160]. Jednou z
možností sú PTEN antagonistické peptidy blokujúce molekuly downstream od PTENu ako napríklad PIP2
[161].
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Proteín PTEN je exprimovaný aj v PNS neurónoch a prispieva ku kolapsu rastového kónusu a
redukuje axonálny rast [162]. Knockdown PTENu v PNS má rovnaký účinok ako v CNS a delécia pred
ešte poranením zvyšuje efekt regenerácie [163]. Lokálna distribúcia shRNA-PTEN zvyšuje počet
regenerujúcich myelínových axónov distálne od lézie a napomáha znovuobnoveniu mechanických
vzruchov. Predpokladá sa, že inhibícia PTENu alebo aktivácia PI3K podporuje rast neurónov centrálnej
nervovej sústavy nezávisle na kaskáde m-TOR, pretože pri ich neúčasti sa zvyšuje aktivita GSK-3β (signál
downstream v dráhe PI3K) [164].
PTEN a PI3K tiež regulujú funkcie oligodendrocytov a Schwannových buniek a myelinizáciu
počas vývoja. Delécia týchto proteínov teda podporuje počet Schwannových buniek ako následok toho aj
myelinizáciu axónov menších ako 1 µm. V oligodendrocytoch indukuje PIP3 dependentnú
hypermyelinizáciu CNS axónov [165]. Interakcie medzi PTENom a proteínom Dlg1 sú schopné inhibovať
axonálnu myelinizáciu ako aj hrúbku samotného obalu na povrchu axónu. V diferenciácii slúži ako
limitujúci faktor zabraňujúci príliš veľkej hrúbke myelínu v myšom sedacom nerve [166].

4. Nogo-A
Proteín Nogo-A patrí medzi inhibičné komponenty axonálnej regenerácie, prezentujúce sa
v oligodendrocytoch a myelinových membránach CNS. Pozostáva z 1163 aminokyselín [167]. Neuronálny
prejav je výrazný počas vývoja, no nízky v dospelom nervovom systéme [168]. Vývojová línia RTN/Nogo
zahŕňa tiež Nogo-B a Nogo-C proteíny, kde sa predpokladá, že Nogo-A vznikol ako posledný a nadobudol
schopnosť inhibície v raste CNS u žiab. Táto teória je v súlade s vysokou regeneračnou schopnosťou u
salamandier a rýb, ako predchodcami žiab, práve kvôli absencii Nogo-A.
Analýza peptidických fragmentov Nogo-A ukázala spomalenie neurónového rastu, kolaps
rastového kónusu a inhibíciu šírenia fibroblastov v 2-3 miestach na proteíne [169]. Hlavný inhibičný región
sa nachádza približne v strede molekuly a všetky aktívne miesta Nogo-A sú vystavované extracelulárne na
bunkovom povrchu oligodendrocytov in vitro [169].
Intracelulárne komponenty Nogo-A signalizácie boli preukázané ako vápenaté ióny, Rho-A/Rho
kináza (ROCK) dráha [170]. Inhibícia akejkoľvek signalizačnej molekuly tejto dráhy blokujúcimi peptidmi
alebo inými blokátormi zabraňuje znemožneniu tvorby rastového kónusu a spomaleniu regenerácie
neurónov. (Obr.č.6)
Neutralizácia Nogo-A monoklonálnymi protilátkami ukázala výrazné zníženie inhibičnej aktivity
myelínu v CNS [171]. Injekcia IN-1 Fab protilátok do dospelého potkana indukuje kolaterálne neuronálne
množenie a zvýšenú reguláciu rastových génov v Purkyňovýh bunkách (bunky extrémne odolné voči
regenerácii a bunkovým opravám) [172]. Pri pokusoch knockoutu Nogo-A, Nogo-A/-B alebo Nogo-A/24

B/-C z rôznych laboratórií, bola znížená inhibícia myelínu približne o polovicu [173-175] Rovnaký efekt
mali aj Fc fúzny proteín s Nogo receptorom [176] a blokovanie GTPázy Rho-A ribozyláciou bakteriálnym
enzýmom C3 transferázou [122] alebo blokovanie ROCK farmakologicky [177]. Ďalšie štúdie zamerané
na vplyv proteínov Nogo tiež dokázali, že zvýšenie intracelulárnej hladiny cAMP viedlo k potlačeniu
rôznych inhibičných molekúl ako je Nogo a MAG [178]. Intracelulárna hladina vápniku je pravdepodobne
v každom z pokusov ovplyvnená paralelne blokovaním dráhy Nogo-A, kvôli predpokladu, že vápnikový
vtok ovplyvňuje NI-35 a ten je súčasťou fragmentu Nogo-A [179].

Obrázok č.6 Schéma terapeutického potenciálu Nogo proteínov. Inhibícia Nogo receptorov (NgR) alebo Nogo-A
väzbového proteínu, ako aj s ďalšími faktormi spojených s Nogo komplexom sú znázornené červenou. Génová delécia
Nogo-A (Nogo-KO) alebo neutralizácia pomocou protilátky Nogo-66 majú rovnaký účinok ako samotné blokovanie
NgR receptoru pomocou NEP1–40. Tento proteín by mohol zároveň rušiť väzby MAGov a OMgp proteínov s NgR.
Nogo-A aktivuje RhoA kaskádu vo vnútri bunky a aktivuje ROCK, čo môže byť takisto blokované za pomoci C3
transferázy a proteínu Y27632 [180].

Cielené blokovanie jednej z dráh, ktorá priamo súvisí s Nogo teda vykazuje potenciálny efekt na
indukovanú regeneráciu možnú v klinickej praxi. Spoločným signálnym prenášačom je práve spomínaný
Rho-A pre rozdielne inhibičné a repulzívne dráhy [181, 182] a vedie tiež k neuroprotektívnym účinkom
miechy [183].
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5. Chondroitináza
Jeden z hlavných dôvodov, ktorý bráni opravám poranenia miechy je prítomnosť chondroitín sulfát
proteoglykánov v extracelulárnej matrix. (CSPGs), ktorých množstvo sa zvyšuje po SCI [117].
Chondroitináza ABC (ChABC) je bakteriálny enzým degradujúci CSPG reťazce glykozylovaných
cukrov, ktoré najviac prispievajú k inhibičným vlastnostiam CSPG. In vivo transport bakteriálnej
chondroitinázy viedol k zlepšeniu regeneračných schopností po čiastočnej alebo úplnej transekcii miechy
[184].
Problém podávania chondroitinázy ABC nastáva kvôli nestabilite tohto enzýmu. Jednou z možností
je teda podávanie ChABC opakovane, čo viedlo k úspešným výsledkom regenerácie [185]. Génová terapia
virálnymi vektormi sa rovnako ukázala ako vhodný spôsob stabilného transportu chondroitinázy do
cieľových buniek [186]. Avšak stupeň rozpustenia CSPGs bol obmedzený, pretože eukaryotické bunky s
nízkou efektivitou zbaľujú N-glykozylované bakteriálne proteíny. Použitie kompatibilného génu k
cicavcom viedlo k intenzívnejšiemu rozpusteniu proteoglykánov v dospelej cicavčej mieche v porovnaní s
konvenčným bakteriálnym ChABC. Pomocou lentivirálneho doručenia enzýmu skúmal kolektív Bartusa a
Jamesa účinok tohto upraveného enzýmu. Výsledky poukazujú na redukovanie sekundárnej patológie v
mieste poranenia ako aj vo veľkosti samotnej lézie po zhojení [187] (Obr. č.7). Zlepšenie bolo zreteľné tiež
v prežívaní neurónov (takmer o 50% v porovnaní s kontrolnými skupinami bez enzýmu), vaskularizácii (s
veľkým počtom ciev prechádzajúcich cez jadro lézie), zvýšenie počtu funkčných neurónov schopných
prenášať signál a remyelinizáciu tkaniva, vďaka povolaniu prekurzorov oligodendrocytov [188] a M2
makrofágov polarizácie [189].

Obrázok č.7 porovnáva pozitívny vplyv rozpustenia gliovej jazvy pomocou chondroitinázy J, kontrolné farbenie
lézie v porovnaní s K, vplyv lentiviráneho vektoru nesúceho proteín GFP, L, viditeľný efekt bakteriálnej (upravenej)
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chondroitinázy ABC trasportovanej do miesta za pomoci lentivírusu na nervové tkanivo s takmer úplným prerastením
neurónov cez miesto pôvodného zranenia. Priblíženie je znázornené čiarou predstavujúcou 500 μm [187].

Samostatnou kategóriou ovplyvnenou pri regenerácii sú makrofágy a ich fenotypový prejav.
Lokálna infiltrácia makrofágov zohráva kľúčovú rolu v remodelácii nervového tkaniva. Výskum Bartusa a
Jamesa dokázal, že chondroitináza mení bunkovú odpoveď makrofágov v mieste poranenia. Na prevedenie
štúdie bol použitý immunoblotting zameraný na povrchové proteíny typické pre určitý fenotyp makrofágov.
Fagolyzozomálny marker CD68 makrofágov meraný 3 dni po poranení bol výrazne zvýšený oproti kontrole
bez chondroitinázy. Nopak 2 týždne po poranení sa množstvo CD68 znížilo oproti kontrole a zvýšil sa
povrchový marker CD206 (M2 neuroprotektívnych makrofágov) v prítomnosti chondroitinázy. Celkový
počet makrofágov a mikroglií však nebol ovplyvnený lentivirálnym vektorom prenášajúcim ChABC, čo
dokazuje, že liečba špecificky mení fenotypový prejav [187]. Zmena aktivácie makrofágov na CD206 je
pravdepodobne spôsobená znížením hladiny verzikanu 2 týždne po poranení, ktorý pri vysokej hladine
aktivuje toll-like receptory 2 M1 makrofágov [190].
Rovnaký výskum tiež dokázal neuroprotektívne účinky chondroitinázy, znížením hlavného
apoptotického mediátoru kaspázy-3 v mieste lézie a zvýšenie aggrekanu (proteínu s ochranným účinkom
proti patológii Alzheimrovej choroby [191].

Záver
Odpoveď na otázku v názve práce, prečo axóny centrálnej nervovej sústavy neregenerujú? Je čiastočne
popísaná v úvode práce, kde sú zhrnuté všetky samovoľné účinky okolitého tkaniva a povolaného
imunitného systému zúčastňujúceho sa apoptózy a odstránenia bunkovej debris. Od patológie a typu
poranenia CNS až po rehabilitáciu a cvičenie, či vek neurónov v čase poškodenia sa odvíjajú zmeny
súvisiace s veľkosťou lézie a rozsahu spontánnej regenerácie. Tieto štúdie teda dokazujú, že axóny CNS
síce regenerujú, ale len do takej miery, ktorá nie je dostatočná pre vyvolanie a prenos vzruchu v neurónoch.
Udalosti patológie poranenia a vzniku lézie zabraňujú axónom preniknúť cez reaktívne astrocyty, imunitný
systém spúšťa apoptózu v poškodených bunkách, ale zároveň jeho silná alebo dlhotrvajúca aktivita
spôsobuje aj apoptózu zdravých buniek, čo vo výsledku zväčšuje rozsah lézie a zhoršuje regeneráciu.
Demyelinizácia spôsobená mechanickým poškodením a imunitným systémom nie je spätne obnovená
v dôsledku náchylnosti oligodendrocytov (buniek s funkciou myelinizácie) k bunkovej smrti.
Počas vývoja nastávajú zmeny v signálnych dráhach neurónov. V dospelosti už nie je potrebné, aby
axóny prenášali rastové faktory z tela do axónov, a preto je táto signalizácia blokovaná rôznymi spôsobmi.
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Maturáciou sa odstraňujú povrchové integríny nevyhnutné k regenerácii CNS a epigenetikou sú
zneprístupnené časti genómu, ktoré tvoria regeneračne asociované gény a transkripčné faktory spúšťajúce
expresiu rastových génov. Anterográdny transport je obmedzený nečinnosťou GTPázy v bunkovej
dospelosti a inhibítory asociované s myelínom spoločne prispievajú k neschopnosti CNS regenerovať
poškodené tkanivo.
Hlavnými faktory znemožňujúci regeneráciu je teda nielen inhibičné prostredie v mieste lézie a tvorba
gliovej jazvy, ale aj strata dôležitých mechanizmov a molekúl, ktoré by umožnily rast axónov na dlhú
vzialenosť. Dokonca, chondroitín sulfát proteoglykány, ako aj všetky proteíny aktivujúce NgR receptor
blokujú prístup axónom prestúpiť cez léziu, čím bránia prenosu signálu za miesto gliovej jazvy.
Medzi potenciálne terapeutické metódy patrí sprístupnenie anterográdneho transportu pomocou
molekuly protrudín a prenos integrínov späť na povrch axónov. Rovnako tak blokovanie signálnej dráhy
negatívneho regulátoru PTENu dokáže spustiť regeneráciu a zvýšiť počet myelinizovaných neurónov po
apoptóze oligodendrocytov. Neutralizácia Nogo-A alebo priamo receptoru NgR napomáha tvorbe
rastového kónusu, jeho udržanie v rastúcom stave a indukuje proliferáciu buniek v okolí lézie. Zmena
molekúl extracelulárnej matrix v inhibičnom prostredí v okolí gliovej jazvy pomocou chondroitinázy
rozpúšťa molekuly CSPGs čím dokáže redukovať sekundárnu patológiu poškodenia miechy, zvyšuje počet
neurónov, ktoré prežili poranenie a indukuje aktivitu fenotypu M2 neuroprotektívnych makrofágov.
Niektoré z vyššie menovaných prístupov by mohli byť v budúcnosti použité v liečbe poranenia CNS.
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