
ABSTRAKT 

 Úvod: Komplement se účastní ochrany a reparace mozku po jeho poškození. 

Pro porozumění molekulárním mechanismům těchto procesů jsme provedli profilování 

genové exprese s využitím kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase 

(qPCR), která je jednou z nejpřesnějších moderních strategií pro analýzu genové 

exprese.  

 Projekt:  Projekt byl zaměřen na profilování exprese vybraných genů potenciálně 

ovlivňujících ztrátu a ochranu neuronální tkáně, a to během tří týdnů 

po hypoxicko-ischemickém poškození mozku, modelujícím perinatální asphyxii. 

Nedávné experimenty ukázaly, že exprese C3a pod kontrolou GFAP promotoru 

(C3a/GFAP) zmenšila poškození hipokampu po ligaci levé karotidy u novorozených 

myší o 50% ve srovnání s kontrolními myšmi. Projekt rovněž posuzuje jak místní 

exprese C3a/GFAP transgenu ovlivňuje expresi vybraných genů. Exprese genů byla 

analyzována na vzorcích z ipsilaterální a kontralaterální části hipokampu a ipsilaterální 

části mozkové kůry, které byly získány v čase poranění, 6 a 24 hodin; 3, 7 a 21 dní 

po něm. 

 Výsledky: Výsledky ukázaly, že se regulace genové exprese 

po hypoxicko-ischemické příhodě liší v čase a intenzitě a může být také odlišná 

v příslušných oblastech mozku. Zkoumané geny lze zařadit do rodin se vztahem 

k uvolnění a deaktivaci neurotransmiteru (SYN II, SYN III, GS), proliferaci (NES, 

SOX2, DMN), apoptóze (Bax, Bad, BclXL, 14-3-3 eta), maturaci neuronů (ENO2, 

TubB3), aktivaci mikroglií (Aif 1, CD68 antigen); do rodin prozánětlivých cytokinů 

(Il1β, Il6, TNFα), receptorů pro anafylatoxiny komplementu (C3aR, C5aR, C5L2), 

růstových faktorů (GAP43, NGF) a genů ve vztahu k funkci transgenu (C3a/GFAP, 

GFAP, C3). 

 Závěr : Naše analýza poodhalila vybrané procesy v odpovědi mozku 

na hypoxicko-ischemickou příhodu během tří týdnů po zásahu, čímž by mohla pomoci 

poodkrýt potenciální terapeutické cíle omezující poškození mozku. Naše data naznačila 

rozdílné tendece v expresi receptorů pro anafylatoxiny komplementu a prozánětlivé 

cytokiny, nicméně nenalezla žádné významné rozdíly v profilech normálních myší 

a myší exprimujících C3a/GFAP transgen, a tudíž neuroprotektivní mechanismus 

C3a anafylatoxinu neobjasnila.  


