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Abstrakt  

Název práce  

Vliv oxidu dusnatého na průtok krve mozkem při neuronální aktivitě 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda aplikace 7-nitroindazolu, relativně 

specifického inhibitoru neuronální syntázy oxidu dusnatého, ovlivňuje bazální krevní 

tlak. Dále zjistit, zda má aplikace této látky vliv na bazální průtok krve mozkem a zda 

ovlivňuje průtok krve mozkem při transcallosální stimulaci se vzrůstající frekvencí. 

Metoda řešení  

Výzkum probíhal v prostorách FGÚ AVČR. Experimenty byly prováděny 

na laboratorních albínských potkanech kmene Wistar. Skupina obsahovala vzorek 

experimentální a kontrolní. Potkanům byla provedena celková anestezie a do oblasti 

senzomotorické kůry byly epidurálně implantovány stimulační a snímací elektrody, dále 

sonda Laser Doppler průtokoměru implantována na kontralaterální hemisféru. 

Pro měření systémového tlaku krve byl zaveden do a. carotis plastový katétr. V první 

části experimentu jsme testovali vliv 7-nitroindazolu na systémový tlak krve. V druhé 

části experimentu jsme zjišťovali vliv 7-nitroindazolu na bazální průtok krve mozkem. 

Třetí část experimentu měla objasnit vliv transcallosální stimulace o frekvenci 3, 5, 10 

a 15 Hz na průtok krve mozkem před a po aplikaci 7-nitroindazolu. 

Výsledky 

Aplikace 7-nitroindazolu snížila bazální průtok krve mozkem bez ovlivnění 

systémového krevního tlaku. Při transcallosální stimulaci došlo ke zvýšení bazálního 

CBF, tato odpověď byla redukována po aplikaci 7-nitroindazolu. 

Závěr 

Výsledná data poukazují na to, že 7-nitroindazole snižuje regionální průtok krve 

mozkem bez ovlivnění systémového tlaku krve. 

Klí čová slova 

Regionální průtok krve mozkem (rCBF), oxid dusnatý (NO), syntáza oxidu dusnatého 

(NOS), neurovaskulární spojitost, 7-nitroindazole (7-NI) 
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Abstract 

Name of the thesis 

Effect of nitric oxide on cerebral blood flow during neuronal activity 

Aim of the thesis 

The aim of this thesis is to determine whether the application of 7-nitroindazole, 

relatively specific inhibitor of neuronal nitric oxide synthase, affects the baseline blood 

pressure. Furthermore, to determine whether the application of the substance affects 

the baseline cerebral blood flow and whether it influences blood flow in brain during 

transcallosal stimulation with increasing frequency. 

Research method 

The research took place at the premises of the Institute of Physiology, Academy 

of Sciences of the Czech Republic. Experiments were carried out on laboratory albino 

Wistar rats. The group contained both experimental and control sample. General 

anesthesia was performed to rats, stimulating and sensing electrodes were implanted 

in epidural area of sensorimotor cortex and Laser Doppler flow probe was implanted 

into the contralateral hemisphere. A plastic catheter was applied in the carotid artery 

for measuring systemic blood pressure. In the first part of the experiment, we tested 

the effects of 7-nitroindazole on the systemic blood pressure. In the second part 

of the experiment, we investigated the effects of 7-nitroindazole on baseline cerebral 

blood flow. The third part of the experiment was to clarify the effects of transcallosal 

stimulation of the frequency of 3, 5, 10 and 15 Hz on cerebral blood flow 

before and after application of 7-nitroindazole. 

Results 

Application of 7-nitroindazole decreased baseline cerebral blood flow without affecting 

systemic blood pressure. The transcallosal stimulation increased baseline CBF, 

the response was reduced after the application of 7-nitroindazole. 

Conclusion 

The resulting data suggest that 7-nitroindazole reduces regional cerebral blood flow 

without affecting systemic blood pressure. 
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Key words 

Regional cerebral blood flow (rCBF), nitric oxide (NO), nitric oxide synthase (NOS), 

neurovascular link, 7-nitroindazole (7-NI) 
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Seznam použitých zkratek 

7-NI  – 7-nitroindazole 

ADP – adenosindifosfát 

ARDS – acute respiratory distress syndrom – syndrom dechové tísně dospělých 

ATP – adenosintrifosfát 

AVDO 2 – arteriojugular venous difference of oxygen – mozková arteriovenózní 

diference 

BP – blood pressure – systémový tlak krve 

cAMP – cyklický adenosin-3‘,5‘-monofosfát 

CBV – cerebral blood volume – mozkový objem krve  

cGMP – cyklický guanosin-3‘,5‘-monofosfát 

CGRP – calcitonin gene-related peptid 

CMRO 2 – cerebral metabolic oxygen consumption – metabolická spotřeba kyslíku 

v mozku 

CT – computer tomography – počítačová tomografie 

DMSO – dimethyl sulfoxide 

EEG – elektroencefalografie 

ICP – intracranial pressure - intrakraniální tlak  

LDF  – laser Doppler flowmeter - laserový Dopplerův průtokoměr 

L-NAME  – L-nitroarginine methyl ester 

LTD  – long-term depression – dlouhodobá deprese 

LTP  – long-term potentiation – dlouhodobá potenciace 

mGLuRS – metabotropic glutamate receptors – metabotropní glutamátové receptory 

MR  – magnetická rezonance 

NMDA – N-methyl-D-aspartate receptor 

NO – oxid dusnatý 

NOS – syntáza oxidu dusnatého 

pCO2 – parciální oxid uhličitý 

PET – positron emission tomography – pozitronová emisní tomografie 

PU – perfusion unit – perfuzní jednotka 

rCBF  – regional cerebral blood flow – regionální mozkový krevní průtok 

S. E. M. – standard error of the mean – odchylka od průměru 

SPECT – jednofotonová emisní tomografie 
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1 Úvod 

Lidský mozek je jeden z nejdůležitějších orgánů člověka, o kterém bylo v celé 

historii napsáno množství knih, článků a výzkumů. Přes veškeré snahy tento orgán 

prozkoumat, je stále velkým tajemstvím, kterým se zabývají vědci po celém světě.  

Správná funkce mozku hraje důležitou roli v existenci člověka a proto je velmi důležitá 

otázka mozkové cirkulace a zajištění stálého mozkového průtoku krví. Nezbytnou 

součástí pro správnou funkci mozku je tzv. neurovaskulární vazba, tedy spojitost mezi 

neuronální aktivitou a regionálním průtokem krve. Při zvýšené aktivitě synapsí rostou 

metabolické požadavky tkáně a dochází ke zvýšení regionálního průtoku krve mozkem. 

Důležitou roli v této problematice hraje oxid dusnatý. 

Oxid dusnatý patří mezi jedinečné buněčné posly. Je nezbytnou součástí 

morfogeneze mozku, reguluje synaptickou aktivitu, excitační aktivitu neuronů, 

ovlivňuje lokální vazodilataci cév, výdej hormonů a neurotransmiterů. Oxid dusnatý se 

podílí na řadě neurodegenerativních procesů mozku, může iniciovat neurotoxickou 

kaskádu. V některých případech může mít naopak roli neuroprotektivní. 

Cílem předcházející teoretické části bylo seznámení se s fyziologickou regulací 

regionálního průtoku krve mozkem (rCBF) a možností jeho měření. Otázka 

problematiky změn rCBF a systémového krevního tlaku po podání 7-nitroindazolu 

a následné transcallosální stimulaci. Tyto teoretické poznatky pak byly dále využity 

v závěrečné diskusní části práce. Zde jsou posouzeny výsledky ve vztahu ke zvoleným 

hypotézám, možné výklady a ovlivnění výsledků a případná negativa použitých 

metodických postupů. 
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2 Teoretické zdůvodnění 

2.1 Oxid dusnatý 

V poslední době je NO předmětem mimořádného výzkumného zájmu, 

na webových stránkách Společnosti oxidu dusnatého (the Nitric Oxide Society) je 

uvedeno, že v posledních 5 letech bylo uveřejněno 82 000 vědeckých publikací. 

Oxid dusnatý je dráždivý plyn, jehož koncentrace v nasyceném vodném roztoku 

je za standardních podmínek 2mM. NO je relativně stabilní radikál s 15 elektrony, 

z nichž jeden je nepárový. Plyn je stabilní v bezkyslíkatých a bezbuněčných roztocích. 

V přítomnosti kyslíku však podléhá rychlé autooxidaci a vzniká oxid dusičitý. 

(Kupková, Beneš, 2004). Oxid dusnatý funguje jako biologický mediátor a naopak jako 

volný radikál. Může působit cytotoxicky v patologických procesech a v zánětlivých 

onemocněních na straně jedné, na druhé straně působí neuroprotektivně.  

Při nižších koncentracích je oxidace NO pomalá, většinou převládá regulační 

působení prostřednictvím aktivace enzymu guanylát cyklázy (heterodimer obsahující 

hem, s kterým právě NO interaguje). Aktivace tohoto enzymu zvyšuje v cílové buňce 

koncentraci cyklického guanosin-3',5'-monofosfátu (cGMP), který zprostředkovává 

účinky oxidu dusnatého. Tato sloučenina přímo řídí např. draslíkové kanály, moduluje 

fosfodiesterázy cAMP, což jsou enzymy, které inaktivují cAMP.  Sloučenina cAMP je 

druhým poslem řady hormonů a neurotransmiterů. Cyklický GMP snižuje intracelulární 

koncentraci Ca2+, hlavně prostřednictvím aktivace isoformy cGMP-dependentní protein 

kinázy. (Hampl, 2005) 

Efekt oxidu dusnatého je obzvlášť důležitý v otázce cerebrální cirkulace, protože 

je známo, že neurony, glie a navíc i endotel mohou produkovat tuto sloučeninu 

(Obr. č. 1). Nejvýznamnější odlišností NO od jiných mediátorů je jeho schopnost 

difundovat volně a rychle přes membrány, tzn. působit na okolní buněčné elementy 

bez ohledu na anatomické spojení.  

 

 

 

 



13 
 

Racek et al. v roce 1999 uvedli, že oxid dusnatý je produkován různými formami 

syntázy oxidu dusnatého (NOS). V organismu plní řadu fyziologických funkcí. Patří 

sem funkce signální, uplatňuje se při vazodilataci, v imunitních reakcích, inhibuje 

agregaci trombocytů. Se superoxidem tvoří peroxynitrit, který poškozuje zvláště 

bílkoviny procesem, který se nazývá nitrace. Z klinického hlediska se oxid dusnatý 

uplatňuje v ARDS,  při septickém šoku, ischemii, diabetu, u zánětlivých stavů, 

revmatické artritidy a řady dalších. Využívá se například i v inhalační terapii. 

Dawson et Dawson v roce 1996 prokázali, že NO působí v centrálním 

i periferním nervovém systému jako specifický neurotransmiter s rozmanitými 

funkcemi. Tyto funkce se prokazují zejména v experimentech s podáváním inhibitorů 

NOS nebo měřením aktivity NOS za různých okolností. 

Kendrick et al., 1996 zjistili, že podání NMDA a kainátu do striata zvyšuje výdej 

NO ve striatu v podobných prahových dávkách, při kterých zvyšuje výdej klasických 

neurotransmiterů (acetylcholin, dopamin a glutamát).  To podporuje myšlenku, že NO 

je funkční nejen za patologických ale i za fyziologických podmínek. NMDA je derivát 

aminokyselin, který působí jako specifický agonista NMDA receptorů. Pokles hladiny 

oxidu ve striatu (vyvolaný inhibitorem NOS) zvyšuje výdej neurotransmiterů po podání 

NMDA a snižuje po podání kainátu. Naopak vzestup hladiny NO ve striatu tento výdej 

snižuje. To mluví ve prospěch hypotézy o neuroprotektivní roli NO ve striatu.  

Garthweite et Boulton, 1995 uvedli, že NO ovlivňuje dlouhodobou potenciaci 

(LTP) v hipokampu a dlouhodobou depresi (LTD) v mozečku, což jsou dva typy 

synaptické modulace ovlivňující učení a paměť. Nejasnost některých výsledků může být 

způsobena tím, že pravděpodobně existuje NO-dependentní a NO-independentní forma 

LTP a LTD. V mozečku je NO uvolňován hlavně z paralelních vláken. LTD je 

na synapsích mezi paralelními vlákny a Purkyňovými buňkami vyjádřena převážně 

postsynapticky. 

Bernabeu et al., 1995 zveřejnili, že v hipokampu působí NO jako retrográdní 

intracelulární posel, nezbytný pro indukci synaptické plasticity, která je závislá 

na aktivitě. Aktivita NOS v hipokampu vzrůstá o 45% okamžitě po tréninku, 

ale 60 minut po tréninku je normální. Podání inhibitoru NOS 10 minut před tréninkem 

nebo ihned po něm vyvolá retrográdní amnézii.  
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Polandri et al. v roce 2004 publikovali, že NO hraje významnou roli v modulaci 

programované buněčné smrti (apoptózy). NO může buňku chránit před apoptózou, 

za jiných podmínek může naopak způsobit buněčnou smrt, rozhoduje koncentrace 

oxidu, typ buněk a současné působení mnoha dalších faktorů. Autoři prováděli 

experiment, při kterém aplikovali do těla kadmium, způsobující apoptózu a prokázali 

cytoprotektivní efekt NO. Oxid dusnatý reguluje apoptózu buněk v řadě struktur, např. 

v adenohypofýze, v thymocytech, buňkách pankreatu, hepatocytech, neuronech 

a dalších tkáních. 

 

Obr. č. 1: Schéma ukazující interakci mezi astrocyty, neurony a cévami 

NO může být produkován v endotelu, neuronech, astrocytech a mikrogliích. 

Aktivace glutamátových receptorů stimuluje NOS, což způsobuje lokální produkci NO, 

který může extracelulárně difundovat, aby působil jako retrográdní posel a potenciálně 

ovlivňoval lokální arterioly. NOS obsahuje non-adrenergní a non-cholinergní vlákna, 

která se nacházejí ve stěně velkých i malých cerebrálních arteriích. Astrocyty 

a mikroglie jsou schopny extracelulárně uvolňovat NO jako odpověď na určité stimuly. 

(Polandri, 2004) 
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Farcai et al. v roce 1993 uveřejnili, že důležitým neurotransmiterem v mozku je 

glutamát a jeho účinek je zprostředkován aktivací jeho receptorů. NMDA (glutamátové 

receptory) způsobují zvýšení neuronální aktivity a výrazný nárůst cyklické GMP 

(cGMP) v mozkové tkáni, což je zprostředkováno pomocí NO. Izolované neurony 

uvolňují NO jako odpověď na aktivaci receptorů NMDA a počítačové modely 

naznačují, že neuronální NO může mít vliv na tonus cév. Jelikož je NO vysoce difuzivní 

a je extracelulárně uvolňován neurony během aktivace, je zde hypotéza, že neuronální 

NO může mít velmi důležitý vliv na lokální mozkovou mikrocirkulaci. 

Faraci et al. testovali, zda NMDA způsobuje dilataci mozkových arteriol a zda je 

odpověď na NMDA závislá na aktivaci neuronů a vzniku NO. Potvrdili, že aktivace 

receptorů NMDA způsobuje dilataci mozkové mikrocirkulace.  Dilatace mozkových 

arteriol jako odpověď na NMDA byla inhibována tetrodoxinem a L-NA, což naznačuje, 

že odpověď na NMDA je závislá na neuronální aktivaci a vzniku NO. 

2.2 Syntázy oxidu dusnatého 

Lidský organismus produkuje oxid dusnatý z aminokyseliny L-argininu, 

NADPH a kyslíku za vzniku L-citrulinu (Obr. č. 2). Tato reakce je katalyzována 

enzymem NOS, který se nachází v mnohých buňkách těla a jeho lokalizace odráží 

mnoho funkcí, které NO vykonává. Lidské tělo je samo schopno oxid syntetizovat, 

od 25. roku života se tato schopnost produkce snižuje, od 40. roku téměř mizí. Tato 

skutečnost je součástí procesu stárnutí a degenerativních změn.  NO syntetizovaný 

v nervových buňkách zabezpečuje přenos informací. NO nacházející se v leukocytech 

uplatňuje svůj toxický efekt v boji proti mikroorganismům, které ohrožují organismus. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí této molekuly je schopnost rozšířit průsvit cév a to tak, 

že relaxuje hladkou svalovinu cévní stěny, a tím zabezpečuje potřebné prokrvení orgánů 

a snížení krevního tlaku. (Santolini et al., 2001) 
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Obr. č. 2: Schéma vzniku NO. Na tomto obrázku je schematické znázornění reakcí 

spojených s aktivací L-Argininu po uvolnění substance P a excitatorních aminokyselin 

(EAA) z primárního aferentního konce neuronu. Výzkumy naznačují skutečnost, že NO 

vznikající ve stimulovaném neuronu nemusí být aktivován cGMP ve stejném neuronu, 

protože vzrůst intracelulárního vápníku v neuronu může inhibovat aktivaci guanylát 

cyklázy. NO, snadno difusiblní plyn, může prostupovat do sousedních neuronů 

a aktivovat guanylát cyklázu v těchto cílových neuronech za vzniku cGMP.  

NMDA = N-methyl-D-aspartate receptor, NOS = syntáza NO, GC guanylát cykláza,  

+ = aktivace, - = inhibice 

2.2.1  nNOS 

Neuronální NOS se vyskytuje v centrálním i periferním nervovém systému, je 

v buňkách vždy přítomna, je konstitutivní a aktivuje se vazbou intracelulárního kalcia 

na kalmodulin. V buňce se nachází v cytosolu nebo je vázána na proteiny spojené 

s membránou.  (Forstermann et al. 1998) Neuronální NO hraje důležitou roli 

v mezibuněčné komunikaci. Klasický neurotransmiter jako např. acetylcholin je 

v synaptické štěrbině aktivní několik milisekund, poté je rozložen. Oxid dusnatý 

perzistuje několik sekund, snadno difunduje z jedné synapse na druhou a je schopen 

ovlivnit oblast s několika miliony synapsí. Dalo by se říci, že působí spíše jako 
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modulátor ovlivňující neuronální sítě.  Tato forma NOS je nejčastěji inhibována 

7-nitroindazolem. Mimobuněčné umístění nNOS v kosterních svalech je 

zprostředkováno vazbou nNOS na dystrofin.  (Southan et al., 1996). Dystrofin je 

cytoskeletální protein, který se řadí mezi největší známé geny. Váže aktin, hraje 

významnou roli při regulaci intracelulárního kalcia ve svalech. Při nedostatku tohoto 

proteinu dochází ke vzniku tzv. Duschennovy progresivní svalové dystrofie.  

2.2.2  eNOS 

Tuto syntázu řadíme též mezi konvulzivní, je obsažena převážně v endotelu 

a v ledvinách. Regulace eNOS je řízena hladinou různých nezbytných kofaktorů 

a substrátů v buňce, stejně jako modifikací enzymů pomocí fosforylace. (Hope et al., 

1991). Tato syntáza má tři hlavní úkoly. Moduluje cévní tonus, inhibuje proliferaci 

hladkých svalových buněk, agregaci destiček a potlačuje oxidaci lipoproteinu. (Folkerts 

et al., 1998) 

Systém eNOS/NO funguje známým mechanismem. Při aktivitě sympatiku 

dochází ke změnám tlaku (Wallin et al., 1982), to vyvolává tzv. střižné napětí (Davis 

et al. 2004, Stauss et al. 2000), které mechanicky stimuluje povrchu endoteliálních 

buněk. Tato reakce zapříčiní zvýšení hladiny Ca2+, aktivaci eNOS a zvýšení její 

transkripce. Endoteliální NOS pak syntetizuje oxid dusnatý, který má schopnost 

difundace do hladkých buněk cévní svaloviny a působí zde vasodilataci. Tím je zrušena 

původní vasokonstrikce způsobená aktivitou sympatiku. Endoteliální NOS a NO tedy 

můžeme považovat za systém regulující výchylky tlaku, a to ve frekvenční oblasti 

aktivity sympatiku. (Stauss et al. 2000) 

2.2.3  iNOS 

Inducibilní formu NOS, lze detekovat až po indukci, např. cytokiny, 

lipopolysacharidy a noradrenalinem. Syntáza je v CNS produkována astrocyty 

a mikrogliemi. K její aktivitě nejsou nutné ionty Ca2+. Regulace iNOS se objevuje 

na úrovni genové transkripce. Tento enzym je vylučován po stimulaci zánětlivými 

agens a cytokiny, uplatňuje se při antitumorózní a antimikrobiální aktivitě. (Maruna, 

2006) Podle výzkumu pracovníků z univerzity Karolinska ve Stockholmu jsou hlavními 

buňkami, které vylučují iNOS v poškozené arterii, hladké svalové buňky intimy a jsou 

méně rezistentní k účinkům NO než buňky medie. Pro obnovení cévní homeostázy je 

po poranění významnější tvorba NO v intimě. (Folkerts et al., 1998) 
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2.3 Průtok krve mozkem 

Krev představuje asi 10% celkového intrakraniálního objemu. Musíme 

rozlišovat objem krve v mozku (CBV) od průtoku krve mozkem (CBF). Objem krve 

v mozku se primárně podílí na nitrolebním tlaku (ICP), na rozdíl od průtoku krve 

mozkem, který intrakraniální tlak nijak neovlivňuje. CBV je objem krve mozkových 

cév a je charakterizován průsvitem arterií a vén. Pokud dojde ke zvýšení objemu krve 

v mozku, zvýší se intrakraniální tlak a to způsobí snížení průtoku krve mozkem. 

(Filaun, 2005) 

Asi 80% krevního objemu mozku proudí mozkovými sinusy a mozkovými 

žilami. Při zvýšeném nitrolebním tlaku může docházet k okamžitému přesunu krve 

z tohoto nízkotlakého kapacitního řečiště do extrakraniální žilní cirkulace, což 

představuje další část objemového nárazníku. Objem krve v mozkovém cévním řečišti 

závisí na řadě faktorů, především na průtoku krve mozkem, na průsvitu mozkových cév 

a na odtoku krve z nitrolebního prostoru. (Filaun, 2005) U zdravého dospělého člověka 

se fyziologický průtok krve mozkem pohybuje kolem 750 ml za minutu.  

Průtok krve mozkem ovlivňuje nesčetné množství faktorů. Pro správnou funkci 

a zajištění stálosti prostředí potřebuje mozek konstantní přísun krve a tedy kyslíku. 

Metabolismus mozku je vždy aerobní, a proto jsou zásoby energie velice omezené. 

Anaerobní metabolismus může produkovat různé metabolity s  nepříznivými účinky, 

jako je tomu u volných radikálů. Přesný průtok krve mozkem, který je zapotřebí, aby 

nedošlo ke vzniku ischemie, není dodnes znám. Je samozřejmé, že je tato hladina 

pro každého jedince individuální a s jistotou bude záviset na mnoha faktorech, jako jsou 

patologické vlivy, věk pacienta a úroveň mozkového metabolismu. (Filaun, 2005) 

2.3.1 Regulace oxidem dusnatým 

Endotel cév reaguje na chemické a fyzikální signály v řečišti a je schopen 

modifikovat tonus hladkých svalů, které jsou ve vrstvě pod ním (viz obr. 3). Endotel 

nefunguje jednoduše jako selektivní bariéra. Funkce mnoha sloučenin je na endotelu 

závislá. Patří sem např. ATP, vasopresin kalcitoninový gene-related paptid, inzulin, 

acetylcholin a trombin. (Filaun, 2005) Endotelin-1, peptid produkovaný endotelem, 

patří mezi látky, které způsobují vazokonstrikci a regulují krevní tlak (Obr. č. 3). 

Endotelin-1 působí na dva typy receptorů ETA a ETB. Pokud jsou tyto receptory 

přítomné v buňkách hladkých svalů, způsobují vazokonstrikci a působí na buněčnou 
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proliferaci. ETB receptory přítomné v buňkách endotelu stimulují produkcí NO a působí 

vazorelaxačně. Účinek endotelinu-1 je tedy závislý na typu cévního řečiště. Je tedy 

zřejmé, že endotelin-1 hraje důležitou roli i v regulaci CBF. (Vaněčková, 2006) 

Aktivace endotelového receptoru způsobí zvýšení hladiny Ca2+, to vede k stimulaci 

syntézy NO z L-argininu. Uvolnění NO aktivuje guanylát cyklázu uvnitř buněk a ta 

stimuluje syntézu cyklického GMP, který zprostředkuje relaxaci svalů. Oxid dusnatý, 

který je uvolňován z vazodilatačních nervů, reguluje tonus mozkových arterií.  

 

Obr. č. 3: Struktura arterie. Endotel a pod ním se nacházející hladká svalovina, 

kterou ovlivňuje 
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2.3.2 Neurogenní regulace 

Sympatická a parasympatická nervová vlákna tvoří v mozku síť, která zásobuje 

arterie při povrchu mozku a větší arterioly. Vlákna sympatiku vycházejí z ganglion 

cervicale superior (Franková, 1999), parasympatická vlákna odstupují z n. facialis. 

Pokud dojde k maximálnímu podráždění sympatiku, mozkový krevní průtok reaguje 

poklesem o 5-10 %. Naopak, vzestup průtoku krve mozkem ve stejné míře vyvolá 

maximální stimulace parasympatických vláken. Stimulace parasympatických vláken 

vyvolá posun autoregulační křivky průtoku krve mozkem směrem doprava (Obr. č. 4). 

Při stimulaci sympatiku dochází k aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron, který 

zapříčiní zvýšení systémového arteriálního tlaku. Tento mechanismus se spouští 

při stresu, zvýšené fyzické zátěži, ale i po probuzení. Aktivace systému umožňuje 

mozku snášet zvýšený arteriální tlak bez negativních následků, mezi které by patřili 

arteriální přepětí, zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry, zvýšený přestup 

tekutiny do intersticia a následný edém. (Filaun, 2005) 

 

Obr. č. 4: Autoregulační křivka průtoku krve mozkem. Plná černá křivka 

vyobrazuje normotenzi, šedá plná křivka představuje posun křivky doleva při hypotenzi 

a černá přerušovaná křivka odpovídá hypertenzi.  
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2.3.3 Metabolická regulace 

Metabolický stav mozku hraje významnou roli v průtoku krve tímto důležitým 

orgánem. Správná funkce mozku je závislá na přísunu kyslíku a glukózy. Metabolická 

spotřeba kyslíku se určuje podle dvou veličin, průtoku krve mozkem a arteriovenózní 

diference, což je rozdíl parciálního tlaku kyslíku v arteriální a venózní krvi. Rovnice má 

tvar: CMRO 2 = CBF x AVDO2 

Průtok krve mozkem reaguje nárůstem na situace se zvýšenou metabolickou 

aktivitou, mezi které patří například horečka. Proto při horečce používají antipyretika, 

aby bylo zajištěno udržení rovnováhy mezi metabolickou spotřebou kyslíku a průtokem 

krve. Metabolická regulace funguje i v případě bolestivého podmětu, kdy se zvýší 

hladina endogenních katecholaminů a výrazně se zvýší CBF. Stejný mechanismus 

nastává i při stresových situacích a strachu. Změny průtoku krve mozkem byly 

pozorovány i u pacientů v kómatu, kteří reagovali na zevní podněty. Problémem je, že 

pokud dojde u těchto pacientů k zvýšení objemu krve v mozku, nadměrně se zvýší 

intrakraniální tlak, protože tělo není schopno plné autoregulace. Tato situace může vést 

ke zhoršení stavu. Proto se těmto pacientům podávají analgetika, aby se předcházelo 

bolestivým podnětům a tím zvýšení CBF. (Filaun, 2005) 

2.3.4 Chemická regulace 

Průtok krve mozkem je vysoce citlivý na změny parciálního tlaku oxidu 

uhličitého v arteriální krvi. Tato fyziologická odpověď vzniká kvůli snaze organismu 

udržet homeostázu, která zajišťuje regulaci a udržení centrálního pH.  Účinek pH 

na tonus mozkových cév je zprostředkován NO, prostanoidy, cyklickými nukleotidy, 

draselnými kanály a v neposlední řadě intracelulárním Ca2+. Studie podporují hypotézu 

důležité role těchto mediátorů při reakci mozkové cirkulace na oxid uhličitý. (Jindrová, 

2010) Existuje prakticky lineární závislost mezi hodnotou parciálního tlaku CO2 a CBF. 

Zvýšení parciálního tlaku CO2 o 1 torr vyvolá nárůst CBF o 2 – 4%.  Reaktivita 

na změny parciálního tlaku CO2 bývá zachována déle než tlaková autoregulace. 

(Rantoš, 2004). Hyperkapnie způsobuje vazodilataci mozkových cév a tím se zvyšuje 

CBF a objem krve v mozku. Protichůdný účinek má hypokapnie. Při poklesu 

parciálního tlaku CO2 na hodnotu 20 torr, dochází k maximální kontrakci cév. Tato 

hodnota představuje tzv. ischemický práh, při kterém ještě neurony plní správnou 

funkci. (Filaun, 2005) 
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I kyslík má v této otázce důležitou roli. Hypoxie způsobuje vazodilataci cév. 

Při prahu kolem 60-70 mmHg nereaguje CBF na snížení parciálního tlaku kyslíku 

dalším zvýšením. Mírná hypoxie je spojena s přibližně dvojnásobným vzrůstem CBF. 

Na dilataci cév, kterou hypoxie způsobuje, se podílí celá řada faktorů, jako např. lokální 

koncentrace K+ v mozkovém mezibuněčném prostoru, hladina adenosinu a v neposlední 

řadě hladina pH. (Juráň, 2008) 

2.3.5 Myogenní regulace 

S myogenní teorií přišel už v roce 1902 Bayliss, který vypozoroval, že hladká 

svalovina arterií reaguje na tahovou sílu kontrakcí a naopak dilatací na zmenšení tahu. 

Pokud dojde k rychlému snížení nebo zvýšení cerebrálního perfuzního tlaku, reaguje 

CBF. Pokud správně fungují mechanismy autoregulace, CBF se během několika sekund 

vrátí na výchozí hodnotu. Autoregulační odpověď se dostavuje obvykle kolem 

15 sekund a proto Symon už v roce 1971 naznačil, že tato odpověď nemůže mít 

metabolickou povahu, ale myogenní. (Juráň, 2008) Dochází k rychlé aktivitě komplexu 

aktin-myozin. V poslední době se však předpokládá, že má tento mechanismus spíše 

roli tlumícího faktoru arteriální pulzace. (Filaun, 2005) 

2.3.6 Role astrocytů  

V roce 2003 byl navržen další mechanizmus, který by mohl mít vliv 

na cerebrální vasodilataci. Významnou roli v této teorii hrají astrocyty, které jsou 

prostředníkem mezi aktivitou neuronů a mozkovou cirkulací. (Zonta et al., 2003) 

Astrocyty jsou rozvětvené buňky ve tvaru hvězdice s dlouhými výběžky (Obr. č. 6). 

Obvykle jeden výběžek přiléhá na stěnu kapilár a další výběžek na neuronální povrch. 

Astrocyty jsou navzájem těsně propojeny vazbou (tzv. gap junction). Okolo cév v CNS 

tvoří výběžky astrocytů membránu, která je součástí hematoencefalické bariéry. 

Astrocyty plní důležitou funkci zásobárny energie pro neurony a pomocí výběžků 

fyzicky spojují neurony a mozkové cévy (Obr. č. 5). (Takano et al., 2006) Astrocyty 

jsou velice citlivé na hypoxický stres, produkují proteiny, které mohou být markerem 

sekundární hypoxie při mozkovém poranění. (Kalina, 2009) Astrocyty jsou schopné 

detekovat hladinu glutamátu, který je nejčastějším excitačním neurotransmiterem CNS 

a při zvýšené hladině předají signál sousedícím cévám a aktivují vazodilataci. 

Při uvolnění glutamátu ze synapsí, dojde k aktivaci glutamátových receptorů 

na astrocytech a to způsobí zvýšení koncentrace vápenatých iontů uvnitř buňky. Pokud 
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se zvýší intracelulární hladina Ca2+, následuje uvolnění kyseliny arachidonové. Tato 

reakce vyvolá syntézu prostaglandinů, za působení enzymu COOX a cévy jsou 

dilatovány.  

 

 

  

 

Obr. č. 5: Vzájemná propojenost výběžků astrocytu s neuronem a cévou 

Obr. č. 6: Detailní pohled na astrocyt 

 

Zonta et. al prováděli experiment, kterým prokázali mechanizmus vazodilatace. 

Využili akutně izolovaných řezů mozkové kůry. U řezů byla zachována struktura 

astrocytů, cév i neuronů. Při elektrické stimulaci glutamátových receptorů došlo 

ke zvýšené aktivitě neuronů a vazodilataci. Ve výběžcích astrocytů také vzrostla hladina 

vápenatých iontů. Součásti pokusu byla aplikace antagonistů glutamátových receptorů, 

které inhibovali zvýšení hladiny Ca2+ v astrocytech. Je tedy jasné, že receptory hrají 

důležitou roli při dilataci cév. Pro potvrzení hypotézy, byly použity speciální elektrody, 

které stimulovaly jednotlivé astrocyty. (Zonta et al., 2003) 

 

 

 

 



24 
 

2.4 Způsoby měření a vyhodnocení regionálního průtoku krve 

mozkem 

2.4.1 Laserový Doppler 

Měření tímto způsobem jsme využili v praktické části této diplomové práce. 

Laserový Dopplerův průtokoměr (laser Doppler flowmeter – LDF) funguje na principu 

Dopplerovy cévní technologie, která umožňuje měření regionálního průtoku krve 

mozkem. Zhodnocení je možné provést tkáňovou implantací nebo otvorem v lebce. 

Tento průtokoměr se využívá v experimentální sféře, ale má své velké využití 

i v klinické praxi. (Otevřel, 1999) LDF využívá helium-neonový laserový paprsek 

o vlnové délce 632,8 nm a je schopen ozářit i malý objem tkáně asi 1mm3. (Otevřel, 

1999) Používají se dvě standardní jehlové sondy o průměru 0,8 mm. Světlo je optickým 

vláknem přeneseno do tkáně. Pohybující se erytrocyty paprsek částečně absorbují 

a částečně rozptýlí. Fotony se odrážejí od pohybujících se krevních buněk, dojde 

ke změně jejich frekvence a tzv. Dopplerovu posunu. Část rozptýleného světla zpětně 

snímá fotodetektor (Obr. č. 7). (Mrázová, 2008) Mikropočítač poté zpracuje a vyhodnotí 

informace o rychlosti a hustotě erytrocytů na jednotku objemu v řečišti. Jsou vypočítány 

hodnoty o rychlosti a frakčním objemu erytrocytů. Hodnoty nejsou identické, pouze 

proporcionální. (Otevřel, 1999) LDF je díky svému snadnému využití jeden 

z nejpoužívanějších přístrojů k měření mozkové mikrocirkulace. Výhodou LDF je 

možnost kontinuálního měření po dobu až několika hodin, aniž by muselo být zvíře 

usmrceno. Dále relativně nízká cena přístroje a vysoké časové rozlišení v řádu 

milisekund. Na druhou stranu nevýhodou je, že hodnota změny je uvedena v relativních 

hodnotách, ne v absolutních. (Mrázová, 2008)   
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Obr. č. 7: Princip laserového Doppler průtokoměru. Transmiter – vysílač,  

receiver – přijímač, fotodetektor 

2.4.2 Tkáňové ekvilibrační techniky 

V prvopočátcích tato metoda využívala radioaktivně značenou látku 
131J-trijodmetan, která je vysoce difuzibilní. Technika spočívala v detekci regionálního 

mozkového obsahu této látky. Posléze došlo k modifikaci metody pro klinické studie 

a při měření CBF je monitorován průnik inertního plynu 133Xe nebo 85Kr po inhalaci 

nebo intraarteríální aplikaci. Rychlost desaturace nebo rychlost růstu impulzů 

při resorpci je zaznamenávána externími počítadly, které jsou uspořádány tak, že se 

optické svazky soustřeďují na požadovanou oblast mozku. Průtok je pak vyjádřen jako 

funkce sklonu vzestupu nebo poklesu křivky. Nevýhodou této metody je, že se nedají 

monitorovat tkáně hlouběji pod povrchem. Velkým omezením je také skutečnost, že 

jsou externí detektory umístěny nad hlavou a tím pádem dochází ke kontaminaci 

extrakraniálních tkání (Obr. č. 8). (Hoedt-Rasmussen, 1966) 
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Obr. č. 8: Měření CBF. Rozvržení operační a kontrolní místnosti pro měření průtoku 

krve mozkem pomocí 133Xe a monitorování EEG 

2.4.3 Zobrazení počítačovou tomografií 

Počítačová tomografie výrazně změnila měření průtoku krve mozkem z toho 

důvodu, že umožnila trojrozměrné mapování struktur mozku. K měření regionálního 

průtoku mozkem jsou nejvyužívanější tři metody, a to počítačová tomografie 

zvýrazněna stabilním 133Xe (Obr. č. 9), dále pozitronová emisní tomografie (PET) 

a v neposlední řadě jednofotonová počítačová tomografie (SPECT). Metoda je relativně 

rychlá, nedochází k žádnému poškození struktur, je libovolně opakovatelná a značnou 

výhodou je její přesnost měření. Nevýhodou je ovšem vysoká cena a průběžné náklady.   

 

 

Obr. č. 9: CT zobrazení průtoku krve mozkem zvýrazněné 133Xe 
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2.4.4 Měření průměru piálních arterií 

Tato metoda se řadí mezi klasické hodnocení změn průtoku krve mozkem. 

Je nutné se ujistit, zda nedošlo v průběhu měření ke změnám acidobazické rovnováhy, 

traumatu, hypotermii nebo hypoxii povrchových kortikálních struktur. Tyto faktory 

ovlivňují reakci hladké svaloviny cév a mohlo by dojít ke zkreslení výsledků. Pomocí 

zobrazovací techniky jsou zaznamenávány změny vnitřního průměru piálních arterií 

v řádu několika procent. Tato metoda se hojně využívá ve farmakologii. Testovaný lék 

se aplikuje pomocí mikropipety na arteriální stěnu v minutových intervalech a v daném 

množství a zkoumá se reakce cév. Výhodou této aplikace je prevence systémových 

komplikací při účincích farmaka.  (Lassen et al., 1974) 

2.4.5 Ketyho metoda 

Ketyho metoda je založena na principu, při kterém platí, že pokud aplikujeme 

látku Q v určitém množství, která byla extrahována z krve za jednotku času a tuto 

hodnotu vydělíme rozdílem koncentrace této látky v arteriální a venózní krvi odtékající 

z měřené oblasti, výsledkem je průtok krve orgánem. V našem případě průtok krve 

mozkem. Platí vztah: 

 CBF = [ ] [ ]VxAx

Qx

−
 

Při vdechnutí malého množství oxidu dusného (N2O) přijímá mozek tento plyn. 

K vyrovnání koncentrace plynu v mozku a koncentrace v krvi dojde přibližně 

za 10 minut. Průměrný průtok krve mozkem se pohybuje kolem 50 ml/100 g/min. 

Hmotnost mozku je přibližně 1400 g, průtok krve celým mozkem tedy činí zhruba 

700 ml/min. (Otevřel, 2007) Ketyho metoda udává pouze průměrnou hodnotu 

pro všechny perfundované oblasti mozku. Závisí na vyrovnání koncentrace 

N2O v mozku a v krvi, ale nevypovídá o místních rozdílech v průtoku krve mozkem. 

Problém nastává tehdy, pokud je průtok krve v některé části mozku zablokován. Tato 

část mozku nepřijala žádný oxid dusný a tím pádem se neprojeví změna v naměřeném 

průtoku. (Bortlíček, 2007) Tato metoda byla nahrazena neinvazivním měřením, 

založeném na principu Dopplerova jevu.  
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2.4.6 Místní spotřeba 2deoxyglukózy 

Průtok krve mozkem je úzce spjatý s metabolismem. Místní spotřeba  

2deoxyglukózy je vhodným ukazatelem průtoku. 2deoxyglukóza je označena zářičem 

pozitronů s krátkým poločasem rozpadu jako je například 8F a 11O. Koncentrace je pak 

zjišťována pozitronovou emisní tomografií. Výhodou je, že monitorování probíhá přes 

neporušenou lebku. (Otevřel, 2007) 

2.5 Změna průtoku krve mozkem při různých aktivitách 

Charakteristickým rysem mozku, je změna průtoku krve při různých aktivitách 

a denních činnostech. Například u bdělých pacientů je největší průtok krve v oblasti 

premotorické a frontální. Průtok krve levou hemisférou můžeme pozorovat 

při pohybech pravé horní končetiny a to v odpovídající senzorické oblasti gyrus 

postcentralis a v místech projekce končetiny. Pokud jedinec mluví, oboustranně vzroste 

hladina průtoku krve v senzorické i motorické projekci tváře, úst a jazyka v dominantní 

hemisféře, která u člověka většinou představuje levou polovinu mozku. Brocovo 

a Wernickeho centrum není více prokrvováno při stereotypní řeči, ale pokud začne být 

mluva kreativní a vyžaduje větší soustředěnost a myšlení, dojde ke zvýšení průtoku 

těmito oblastmi mozku. Jen samotná představa pohybu bez provedení zvyšuje prokrvení 

určitých oblastí premotorické a frontální kůry. (Otevřel, 2007) 

2.6 Role oxidu dusnatého při ischemické lézi 

Poté, co bylo objeveno, že je NO poslem v mozku, začalo se zkoumat, jakou má 

roli při ischemické lézi. Dvě protikladná tvrzení podporovala tuto hypotézu. Na jednu 

stranu má NO vaskulární efekt, zlepšuje prokrvení a uplatňuje ochranná opatření. 

Na druhou stranu při nadprodukci během ischemické příhody, která je vyvolána aktivací 

nNOS excitačními aminokyselinami, může být zdraví škodlivý. Lze očekávat, že účinky 

inhibitorů NOS na velikost infarktového ložiska jsou velice diskutabilní. Spousta 

zahraničních autorů se věnuje této problematice, avšak výsledky jsou zcela odlišné. 

Zmenšení infarktového ložiska popsali například Nowiki et al, 1991; Buisson et al, 

1992; Nishikawa et al, 1993. Naopak autoři jako např. Yamamoto et al, 1992; Hamada 

et al, 1995; Zhang et al, 1995 pozorovali nárůst velikosti ischemie. Rozdíly jsou 

pravděpodobně dány různými efekty oxidu dusnatého, závisejících na buněčném 

původu, dosažené koncentraci a na časovém průběhu dostupnosti. (DeFelipe, 1998) 
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Při počátečním objasňování toho problému byly použity NOS inhibitory se 

speciální aktivitou vůči konkrétním isoformám NOS. V roce 1994 Yoshida et al. použili 

inhibitor 7-nitroindazole (7-NI) a významně snížili velikost infarktového ložiska. Autoři 

při tomto pokusu nepozorovali inhibici eNOS, proto připsali zdraví škodlivý efekt oxidu 

dusnatému, který je derivován nNOS během ischemického procesu. (DeFelipe 1998) 

Experimenty u myší s inaktivovaným genem nNOS (,,knock out mice“) 

potvrdily tuto hypotézu. Tyto myši vykazovali méně rozsáhlé ischemické léze než 

klasický druh myší, který byl vystaven buď permanentní nebo přechodné okluzi arteria 

cerebri media. I jejich neurologické deficity byly méně závažné, i přes stejné snížení 

CBF. Když byla těmto experimentálním zvířatům podána látka L-NAME, která 

ovlivňuje pouze eNOS, ischemické postižení bylo větší než u volně žijícího druhu myší. 

A naopak u eNOS ,,knock out mice“, kde nedochází k expresi eNOS, okluze arteria 

cerebri media způsobila výraznější snížení CBF a zvětšení velikosti ischemické léze, 

která byla redukována podáním L-NA. NO z eNOS chrání proti ischemickému 

poškození zvýšením CBF, NO z nNOS spíše přispívá k rozvoji léze. Během ischemické 

příhody dochází k rozsáhlému uvolnění excitačních aminokyselin, které aktivují činnost 

nNOS a dochází k okamžitému zvýšení koncentrace NO v kortikální tkáni. (DeFelipe, 

1998) 

2.7 Mechanizmy vzniku sekundárního cerebrálního poškození 

2.7.1 Primární a sekundární poškození mozku 

Primární poškození je přítomno vždy na začátku, jedná se např. o kompresi, 

kontuzi, komoci, difuzní axonální poranění, ischémii, hemoragii, zánět nebo 

metabolické postižení mozku. Po primárním poškození se spustí řada dějů, které jsou 

geneticky naprogramované a ve většině případů zhorší stupeň poškození a dokonce 

zvětší postiženou oblast. Inzult se týká všech struktur, nedochází k poškození pouze 

na neuronální úrovni, ale jsou zasaženy i glie, cévy a s tím související 

hematoencefalická bariéra. Dochází k narušení fyziologické autoregulační schopnosti 

průtoku krve mozkem. Ve většině případů nastane vazodilatace a výsledné překrvení 

oblasti. Následná reakce vypadá tak, že dochází k ischemii vlivem vazokonstrikce. 

Často můžeme pozorovat vznik otoku, který je zapříčiněn poruchou hematoencefalické 

bariéry a tím pádem úniku tekutiny do mezibuněčného prostoru. V místě inzultu je také 

narušen energetický metabolismus buněk, což vede k selhání transportních 
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mechanizmů. (Kalina, 2007) Sekundární poškození zahrnuje tři základní mechanizmy, 

které jsou popsány níže.  

2.7.1.1 Depolarizace buněčné membrány 

Proces zachování konstantní polarizace neuronální membrány je energeticky 

náročný a je spotřebována značná část klidového srdečního výdeje, který je pro mozek 

určen. Mezi základní zdroje energie patří aerobní glykolýza, při které vznikají 

makroergní fosfáty. Pokud dojde k zamezení přísunu kyslíku do tkáně, vyčerpají se 

fosfáty a selhávají transportní mechanizmy na membránách. Reakcí je příliv sodných 

a vápenatých iontů do buňky a vyplavení draselných iontů z buňky. Nastává 

depolarizace buněčné membrány a otevírají se napěťové kanály, které vyplavují 

převážně glutamát. Glutamát má na synapsích umístěné receptory, které mohou dále 

ovlivňovat depolarizaci. Po této fázi nastává biochemická kaskáda. (Kalina, 2007) 

2.7.1.2 Biochemická kaskáda 

Biochemickou kaskádu zahajuje přemrštěná aktivita glutamátových receptorů. 

Tyty receptory dělíme na dva základní typy. Metabotropní receptory aktivují signální 

G-proteiny. Receptory ionotropní se váží na iontové kanály a dělí se na NMDA, AMPA 

a kaniátové receptory. NMDA se váží na kanály Ca2+ a po aktivaci tohoto receptoru 

vstupuje vápník do buňky. Tyto receptory mají vysokou afinitu ke glutamátu. Aktivace 

NMDA receptorů je pomalý děj. Na rozdíl od receptorů AMPA, které se aktivují 

ve velmi krátkém čase. Reakce na primární inzult je v případě těchto receptorů velmi 

rychlá. Aktivují rychlý příliv vápenatých iontů do buněk, což aktivuje řadu 

sebezničujících dějů. Buňka postupně začíná kolabovat pro nedostatek energie, který je 

způsoben hyperexcitabilitou neuronu. Dochází k tvorbě volných radikálů a postupnému 

zániku buňky. (Kalina, 2007) 

2.7.1.3 Volné radikály 

Molekulu s volným nepárovým elektronem nazýváme volný radikál (Toda et al., 

2009). Tyto molekuly jsou jednou z příčin sekundárního poškození tkáně. Významnými 

volnými radikály jsou deriváty molekulárního kyslíku a oxidu dusnatého, které 

způsobují inhibici enzymu v dýchacím řetězci mitochondrií, inhibici sodno-draselné 

pumpy a blokují membránové sodné kanály. Volné radikály jsou schopny narušit 

jednoduché děje v buňce a může nastat postupný zánik buňky. Všechny typy těchto 
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molekul narušují strukturu DNA. V dnešní době jsou velmi omezené farmakologické 

možnosti inhibice aktivních volných radikálů, a pokud jsou tělu podávaná farmaka, 

většinou nejsou dostatečně účinná. (Kalina, 2007) Farmaka, která jsou v těchto 

případech podávána, často obsahují kyselinu askorbovou. (Niki, 1991) 

2.7.1.4 Zánětlivá odpověď 

Vznik zánětu je další součástí kaskády procesů jako reakce na primární inzult. 

Odpověď je aktivována volnými radikály a cytokiny, které vznikají v místě poškození 

a jejichž zdrojem jsou leukocyty, endotel a neurony. Zánětlivá odpověď společně se 

vznikem volných radikálů způsobuje reperfuzní poškození, narušení hematoencefalické 

bariéry a vzniká mozkový edém. Při vzniku otoku hraje důležitou roli také hypoxie 

tkáně. Při zánětlivé odpovědi často dochází k nekróze buňky. V dnešní době se podávají 

kortikoidy a nesteroidní antirevmatika, ale farmakologický účinek je minimální. 

(Kalina, 2007) 

2.7.1.5 Reperfuzní postižení 

V oblasti ischemie nastává porucha hematoencefalické bariéry. Při sníženém 

přítoku krve do tkáně dochází ke snížení prostupu tekutiny do mezibuněčného prostoru 

a nevzniká tak rozsáhlý edém. Následuje ovšem rychlé vyčerpání glukózy a vápníku 

a sníží se počet migrujících leukocytů do poškozené oblasti a zánětlivá odpověď je 

omezena. Pokud nastane plná reperfuze, doplní se substráty, dojde k masivnímu přísunu 

bílých krvinek, plně se spustí zánětlivá kaskáda dějů a ve velké míře vznikají volné 

radikály, které zapříčiní sebezničující procesy. Postupně nekrotizuje tkáň a vzniká 

smíšený edém. Zvyšuje se riziko vnitřního krvácení, za které je zodpovědná porucha 

hematoencefalické bariéry. (Kalina, 2007) 

2.7.2 Apoptóza a nekróza 

Apoptóza je jedním z geneticky řízených procesů, je aktivní a energeticky 

náročná. Jedná se o programovanou buněčnou autodestrukci. Postupně se inaktivuje 

DNA a dochází ke kondenzaci celé buňky, avšak bez produkce toxických látek, např. 

volných radikálů a zánětlivých faktorů. Takto změněná buňka podléhá fagocytóze. 

(Kerr et al., 1972) 

Odlišným typem buněčné smrti je nekróza. Jedná se o rychlou neuronální reakci 

a je součástí nezvladatelné biochemické řady dějů. Buňka se rozpadá, uvolňují se 
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cytokiny společně s volnými radikály, glutamátem a aktivují se leukocyty. Tato reakce 

má pro tkáň silné devastující účinky. (Lemasters et al., 1998) 

2.7.3 Farmakologické možnosti ovlivnění sekundárního poškození 

V současné době neexistuje neuroprotektivní lék, který by ovlivňoval příčinu, 

působil jednoznačně a hlavně bez vedlejších účinků. Vědci se zaměřují na mechanizmy, 

které by poškození mozku alespoň zmírnily. Důležité je ovlivnění presynaptického 

uvolňování glutamátu, které by mělo být inhibováno. To lze zajistit blokací napěťově 

ovládaných sodných kanálů. Dále se výzkum zaměřuje na inhibici glutamátových 

receptorů, mezi které patří NMDA. Velmi perspektivní je varianta blokády vápenatého 

kanálu. (Kalina, 2009) 

2.7.4 Reálné možnosti ovlivnění sekundárního poškození mozku 

V dnešní době není dostupný farmakologický preparát, který by působil 

specificky na poškozenou oblast mozku. To ovšem neznamená, že nejsou možnosti, jak 

tento stav ovlivnit. Důležitá je kontrola cerebrálního perfuzního tlaku (CPP), který je 

důležitým faktorem pro udržení konstantní hladiny krevního průtoku mozkem. 

Cerebrální perfuzní tlak je hodnota, která určuje rozdíl mezi střením arteriálním 

a intrakraniálním tlakem. Nízká hodnota CPP zapříčiní ischemické postižení i mimo 

oblast primárního inzultu.  Pro prevenci této reakce je nutná aplikace antihypertenziv, 

včasná neurochirurgická indikace a v neposlední řadě udržení dostatečného 

systémového tlaku krve. Zajištění kvalitní ventilace patří mezi další důležité oblasti. 

Negativní vliv má také hypertermie, která způsobuje zvýšenou energetickou potřebu 

tkáně a akceleruje metabolické procesy. Velice důležitou roli v této problematice hraje 

ošetřovatelská a rehabilitační péče. (Kalina, 2007) 
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3 Cíl práce a hypotézy 

3.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda aplikace 7-nitroindazolu, relativně 

specifického inhibitoru neuronální syntázy oxidu dusnatého, ovlivňuje systémový tlak 

krve a bazální průtok krve mozkem. Dále zjistit, zda se mění bazální průtok krve 

mozkem pro transcallosální stimulaci se zvyšující se frekvencí a zda se mění odpověď 

po aplikaci 7-nitroindazolu. 

3.2 Výzkumné otázky a stanovené hypotézy 

3.2.1 Výzkumné otázky 

1. Jaký vliv má aplikace 7-nitroindazolu na systémový tlak krve? (BP) 

2. Jaký vliv má aplikace 7-nitroindazolu na regionální průtok krve mozkem 

(rCBF)?  

3. K jakým změnám regionálního průtoku krve dochází po transcallosální stimulaci 

se zvyšující se frekvencí a jaké změny nastanou po aplikaci 7-nitroindazolu? 

3.2.2 Hypotézy 

1. Aplikace 7-nitroindazolu nemá vliv na systémový tlak krve (BP). 

2. Aplikace 7-nitroindazolu snižuje rCBF. 

3. Transcallosální stimulace senzomotorické kůry zvyšuje rCBF. 

4. Zvyšující se rCBF po transcallosální stimulaci, bude mít po aplikaci  

7-nitroindazolu tendenci ke snížení. 
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4 Metodika a postup řešení 

4.1 Metodologický princip 

Diplomová práce je zpracována formou analyticko-experimentální studie 

v prostorách FGÚ AVČR. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části diplomové práce bylo cílem rešeršní zpracování dané problematiky, 

která byla ve druhé části práce zkoumána.        

V praktické části diplomové práce je zkoumán vliv 7-nitroindazolu 

na systémový krevní tlak, dále vliv tohoto inhibitoru na bazální průtok krve mozkem. 

Zabývali jsme se otázkou, zda transcallosální stimulace senzomotorického kortexu 

zvyšuje CBF a zda dojde ke snížení odpovědi po aplikaci 7-NI.  

4.2 Sledovaný soubor 

Do výzkumu bylo zařazeno 16 mláďat laboratorních potkanů. Experimenty byly 

prováděny na Wistar albínských potkanech, vážících 250 – 350 g. Zvířata byla po celou 

dobu v kontrolovaném prostředí (teplota 22±1°C, vlhkost 50-60%, světlo od 6:00 

do 18:00) s volným přístupem k jídlu a pití. Celý výzkum byl prováděn v prostorách 

FGÚ AVČR.  

4.3 Chirurgická p říprava sledovaného souboru 

Potkanům byla provedena celková anestezie pomocí urethanu v množství 

1,2 g/kg, anestetikum bylo aplikováno intraperitoneálně. V rámci operace byla 

provedena kožní incize, která byla vedena sagitálně v mediální linii na lebce potkana. 

V okolí řezu se odstranily přebytečné měkké tkáně, očistila se kostní tkáň a pomocí 

elektrokoagulátoru se zastavila krvácení z drobných cév. Do lebky bylo vyvrtáno 

6 otvorů, do kterých se epidurálně umístily elektrody (Obr. č. 10). V oblasti nad pravou 

senzomotorickou kůrou byl cca 2 mm od sebe epidurálně implantován jeden pár 

stimulačních elektrod. Nad obě hemisféry byly implantovány 4 snímací elektrody 

pro snímání evokovaných potenciálů, dále pak zemnící a referenční elektroda. 

Nad levou hemisférou byla implantována první snímací elektroda a 2. snímací 

elektroda. Nad pravou hemisférou snímací elektroda 3. a 4. Tímto způsobem připravená 

experimentální zvířata byla umístěna do stereotaktického rámu a na speciální podložku, 

která udržovala teplotu zvířete na 37°C, tato hodnota byla kontrolována pomocí 
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rektálního teploměru. Sonda LDF byla extrakraniálně přiložena na kontralaterální 

hemisféru od stimulačních elektrod. Pro měření systémového tlaku krve a krevních 

plynů byl do a. carotis zaveden plastový katétr PE50. Jako prevence trombózy byl katétr 

plněn 1% heparinem.  

 

Obr. č. 10: Schéma uložení stimulačních elektrod, snímacích elektrod a sondy LDF 

na lebce experimentálního potkana. 1. Stimulační elektroda, 2. Čtvrtá snímací 

elektroda, 3. Stimulační elektroda, 4. Třetí snímací elektroda, 5. Druhá snímací 

elektroda, 6. První snímací elektroda, 7. Sonda LDF 

4.4 Provedení experimentu 

V první části experimentu byly zjišťovány změny hodnot systémového krevního 

tlaku (BP) před a po aplikaci 7-nitroindazolu (25 mg/kg). Tato látka byla rozpuštěna 

v DMSO (25 mg/ml). BP byl změřen před aplikací 7-nitroindazolu, 30 minut 

a 180 minut po jeho aplikaci. Druhé skupině potkanů bylo aplikováno pouze 

rozpouštědlo DMSO a opět se zkoumal účinek před aplikací, 30 a 180 minut 

po aplikaci. Samostatné podání DMSO bylo aplikováno pro zjištění účinku této látky 

na organismus. Celkem bylo do první části experimentu zařazeno 10 potkanů, výsledky 

byly zprůměrovány a zaneseny do grafu.  
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V druhé části experimentu byly monitorovány změny regionálního mozkového 

průtoku v průběhu transcallosální stimulace se vzrůstající frekvencí (3, 5, 10, 15 Hz) 

na vzorku 16 potkanů. První skupině potkanů (n=6) byl aplikován 7-nitroindazol 

rozpuštěný v DMSO, druhé skupině (n=5) bylo aplikováno samotné rozpouštědlo 

DMSO a třetí (kontrolní) skupině (n=5) byl aplikován fyziologický roztok. Samostatné 

podání DMSO bylo aplikováno pro zjištění účinku této látky na organismus.  

Stimulátor vytvářel stimulační bifázické pulzy o délce 0,5 ms. Mezi každou 

změnou frekvence byla interstimulační pauza o délce 3 minut. Poté následovala pauza 

o délce 10 minut a celý proces transcallosální stimulace se vzrůstající frekvencí se 

opakoval. Výsledky prvního a druhého měření se zprůměrovaly a byly zaneseny 

do grafu. Po skončení experimentu byla všechna zvířata předávkována anestetikem. 

4.5 Záznam a zpracován dat 

Následující den po chirurgické přípravě byla zvířata umístěna do plexisklového 

boxu o rozměrech 18x28x35 cm, s přívodem a odvodem vzduchu. Box zamezoval 

rotaci zvířete, které bylo napojeno na záznamový systém.  Plastový katétr pro měření 

BP byl připojen k senzoru tlaku a byl nepřetržitě monitorován pomocí softwaru Spike 2. 

Změny regionálního mozkového krevního průtoku byly monitorovány během 

transcallosální stimulace s narůstající frekvencí (3, 5, 10, 15 Hz). Stimulátor (A-M 

Systems, Australia) vytvářel stimulační bifázické pulsy o délce 0,5 ms. Během měření 

byla snímána mozková aktivita pomocí EEG ze čtyř snímacích elektrod. Signály byly 

digitalizovány na 16bitovém převodníku (TDT, USA) se vzorkovací frekvencí 2 kHz. 

Tento přístroj obsahuje dva signálové procesory, které umožňují úpravu signálu 

za reálného času. Proto byl signál EEG filtrován pásmovou propustí v rozsahu 

2-500 Hz. Signály s pomalým průběhem (LDF, teplota) byly filtrovány v rozsahu  

0-20 Hz a vyhlazovány pomocí klouzavého průměru. Záznamy byly prohlíženy 

v programu Matlab (Mathworks, USA). 

Pro statistické porovnání dat experimentální a kontrolní skupiny z tohoto 

experimentu byl použit t-test. Pro srovnání lineárních regresí vstupně výstupních křivek 

byla použita analýza kovariance (ANCOVA). Všechny výsledky jsou uváděny jako 

průměr ± S. E .M. Všechny experimenty byly prováděny podle platných norem na práci 

se zvířaty a byly schváleny etickou komisí FGÚ AVČR. 
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5 Výsledky 

5.1 Vliv 7-NI a DMSO na systémový tlak krve 

Pro zjištění účinku 7-NI na systémový tlak krve (BP) jsme sledovali rozdíl 

hodnot před aplikací látky, 30 a 180 minut po aplikaci. Hodnota BP se zvýšila 30 minut 

po aplikaci 7-NI o 2,769 % ±2,122 a po 180 minutách se zvýšila oproti výchozí hodnotě 

o 2,666 % ±2,113. Procentuální změny BP jsou znázorněny v grafu č. 1. Z křivky je 

evidentní, že 7-NI nemá signifikantní vliv na změnu systémového tlaku krve.  

 

Graf č. 1: Závislost změny BP na čase před a po aplikaci 7-NI 
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Inhibitor 7-NI byl rozpuštěn v látce DMSO. Pro zjištění účinku DMSO 

na organismus, jsme aplikovali samotné rozpouštědlo a opět sledovali změny BP 

před aplikací, 30 a 180 minut po aplikaci. Hodnota BP se snížila 30 minut po aplikaci 

DMSO o 3,581 % ±3.6140a po 180 minutách se snížila oproti výchozí hodnotě 

o 7,123 % ±2,402. Výsledky účinku DMSO jsou vyobrazeny v grafu č. 2, ze kterého 

vyplývá, že není signifikantně významný. 

 

 

Graf č. 2: Závislost změny BP na čase před a po aplikaci DMSO 
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5.2 Vliv transcallosální stimulace senzomotorické kůry se zvyšující se 

frekvencí na změny bazálního průtoku krve mozkem po aplikaci 

7-NI, DMSO a fyziologického roztoku  

Dalšími z hodnocených parametrů byly změny průtoku krve mozkem, které 

reagují na zvyšující se frekvenci transcallosální stimulace senzomotorické kůry. Průtok 

byl měřen LDF na kontralaterální hemisféře. Z níže uvedeného grafu č. 3 vyplývá, že 

7-NI při transcallosální stimulaci zvyšuje průtok krve mozkem při všech frekvencích 

(3, 5, 10, 15 Hz) oproti kontrolní skupině i skupině, které bylo aplikováno DMSO, což 

neodpovídá předpokládaným hypotézám. 
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Graf č. 3: Procentuální změny CBF při transcallosální stimulaci senzomotorické 

kůry po aplikaci 7-NI, DMSO a fyziologického roztoku 

 



40 
 

Po konzultaci jsme došli k závěru, že došlo k nesprávné interpretaci výsledků. 

Počítalo se s procentuální změnou bazálního CBF. V této části experimentu vyšlo, že 

má CBF po aplikaci 7-NI tendenci ke zvýšení. Znali jsme výchozí hodnotu bazálního 

CBF (Graf č. 4), procentuální změnu hodnoty CBF před a po aplikaci 7-NI. Zpětně jsme 

dopočítali hodnotu CBF po aplikaci 7-NI v perfuzních jednotkách.  

 

Graf č. 4: Znázornění bazálního průtoku krve mozkem 

 

změna CBF [%] = 100
0

1 ⋅
y

y
 

 

změna CBF [PU] = y1 – y0 

 

 

 

 

 



41 
 

Po tomto přepočtu jsme dospěli k výsledkům, které jsou viditelné v grafu č. 5, 

po aplikaci 7-NI došlo ke snížení bazálního CBF. Z grafu vyplývá, že se potvrdila naše 

hypotéza, aplikace 7-NI snižuje průtok krve mozkem po transcallosální stimulaci 

při všech frekvencích (3, 5, 10, 15 Hz) ve srovnání s kontrolní skupinou.  
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Graf č. 5: Změny bazálního průtoku krve mozkem po aplikaci 7-NI, DMSO 

a fyziologického roztoku při transcallosální stimulaci s frekvencí 3, 5, 10 a 15 Hz 
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Graf č. 6 znázorňuje detail změny bazálního CBF po aplikaci 7-NI. Je zde vidět 

tendence k poklesu, což přispívá k naší hypotéze, že 7-NI způsobuje pokles bazálního 

CBF. 

 

Graf č. 6: Detail změny bazálního průtoku krve mozkem po aplikaci 7-NI při 

transcallosální stimulaci s frekvencí 3, 5, 10 a 15 Hz 
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V tabulkách č. 1-4 jsou uvedeny výsledky hodnot CBF v perfuzních jednotkách 

před a po aplikaci 7-NI při transcallosální stimulaci s frekvencí 3, 5, 10 a 15 Hz. 

Červeně jsou vyznačeny kladné hodnoty, které znamenají, že se CBF po aplikaci 7-NI 

zvýšil, což není v souladu s naší předpokládanou hypotézou.   

Tabulka č. 1: Rozdíl hodnot CBF v perfuzních jednotkách před a po aplikaci 7-NI při 

transcallosální stimulaci 3 Hz 

 f = 3 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 1 71,196137 60,929771 -10,266366 

potkan 2 48,743347 36,7635735 -11,9797735 

potkan 3 67,4836265 74,4961255 7,012499 

potkan 4 121,340997 141,14195 19,800953 

potkan 5 168,051589 157,699176 -10,352413 

potkan 6 62,1246455 52,329688 -9,7949575 

 

Tabulka č. 2: Rozdíl hodnot CBF v perfuzních jednotkách před a po aplikaci 7-NI při 

transcallosální stimulaci 5 Hz 

f = 5 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 1 61,941477 60,8789895 -1,0624875 

potkan 2 47,6846675 35,9619495 -11,722718 

potkan 3 91,041587 74,3836255 -16,6579615 

potkan 4 118,7044 139,1957105 20,4913105 

potkan 5 166,357733 170,2699815 3,9122485 

potkan 6 64,2964525 50,272132 -14,0243205 

 

Tabulka č. 3: Rozdíl hodnot CBF v perfuzních jednotkách před a po aplikaci 7-NI při 

transcallosální stimulaci 10 Hz 

f = 10 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 1 62,632605 66,839237 4,206632 

potkan 2 48,9265825 36,599552 -12,3270305 

potkan 3 102,352496 78,049665 -24,302831 

potkan 4 136,048689 142,376283 6,327594 

potkan 5 166,2910125 158,4673745 -7,823638 

potkan 6 66,178507 53,218807 -12,9597 
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Tabulka č. 4: Rozdíl hodnot CBF v perfuzních jednotkách před a po aplikaci 7-NI při 

transcallosální stimulaci 15 Hz 

f = 15 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 1 61,5508255 65,559963 4,0091375 

potkan 2 55,950856 36,531514 -19,419342 

potkan 3 99,759598 78,156649 -21,602949 

potkan 4 119,958941 141,7430455 21,7841045 

potkan 5 175,688497 171,4895075 -4,1989895 

potkan 6 67,05492 52,1518865 -14,9030335 

 

V grafu č. 7 je porovnání bazálního průtoku krve mozkem před a po aplikaci 

 7-NI, DMSO a fyziologického roztoku. Je zřejmé, že CBF má vzrůstající tendenci 

po aplikaci DMSO a fyziologického roztoku. Naopak po aplikaci 7-NI je tendence 

klesající. 
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Graf č. 7: Změny bazálního průtoku krve mozkem po aplikaci 7-NI, DMSO 

a fyziologického roztoku, srovnání před a po aplikaci 
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Graf č. 8 názorně ukazuje, že změny bazálního CBF po aplikaci 7-NI mají 

klesající tendenci, na rozdíl od změn po aplikaci DMSO a fyziologického roztoku, kde 

je zřejmý nárůst bazálního CBF.  

 

Graf č. 8: Změny bazálního průtoku krve mozkem po aplikaci 7-NI, DMSO 

a fyziologického roztoku, srovnání před a po aplikaci 
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6 Diskuze 

6.1 Diskuze – výsledky 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňuje aplikace 

7-nitroindazolu bazální průtok krve mozkem a také systémový tlak krve. Základní 

hypotézou prováděného experimentu byla úvaha, že aplikace 7-nitroindazolu nemá 

signifikantní vliv na systémový krevní tlak.  Tato hypotéza se nám potvrdila, což je 

evidentní z grafu č. 1. Hoffmayer et al., 2007 prováděli velice podobný experiment. 

V první části také sledovali, zda po aplikaci 7-NI došlo ke změně BP. Zveřejnili 

výsledky, které odpovídali naší hypotéze. Před aplikací 7-NI byla hodnota BP 

93,09±7,96 a po aplikaci 87,44±8,31, což není signifikantně významná změna hodnoty.  

Druhá hypotéza, která se týkala otázky, zda se zvyšuje bazální CBF při zvyšující 

se transcallosální stimulaci se plně potvrdila. Stimulace senzomotorického 

kontralaterálního kortexu vyvolala signifikantní zvýšení bazálního průtoku krve 

mozkem u kontrolní skupiny potkanů. Z výsledků je evidentní, že čím vyšší je 

frekvence stimulace, tím více vzrůstá hodnota bazálního CBF (graf č. 3). I Hofmayer 

a kolektiv ve výše zmiňovaném článku zkoumali neurovaskulární vztahy v průběhu 

stimulace kontralaterálního senzomotorického kortexu. Pro stimulaci použili bipolární 

elektrodu, kontralaterálně umístili skleněnou mikroelektrodu, která byla naplněna NaCl 

a snímala lokální místní elektrické potenciály. Pro měření průtoku shodně použili sondu 

LDF, kterou fixně uložili 0,5 mm nad piální povrch do oblasti, kde se nevyskytovaly 

velké cévy. Výsledky experimentu byly shodné s naším pokusem. Elektrická stimulace 

senzomotorického kortexu vyvolala hemodynamickou odpověď kontralaterální 

hemisféry. Došlo ke zvýšení krevního průtoku, které bylo závislé na vzrůstající 

frekvenci. V tomto experimentu se však autoři dále zabývali otázkou, zda změny CBF 

vyvolané transcallosální stimulací závisí na interakci glutamátu s AMPA a NMDA 

receptory. Stimulace transcallosálních vláken aktivovala oba dva typy glutamátových 

receptorů. Aktivita obou receptorů je nutná pro dosažení plné odpovědi krevního 

průtoku. Po aplikaci inhibitoru AMPA receptorů došlo ke snížení CBF i místních 

lokálních potenciálů. Toto snížení bylo maximální po 15 minutách. Účinek inhibitoru 

byl plně reverzibilní. Rozdílné výsledky se ukázaly po aplikaci inhibitoru NMDA 

receptorů, kdy došlo k signifikantnímu poklesu CBF až po transcallosální stimulaci, 

která přesahovala hranici 7 Hz (10, 15 a 20 Hz). Po aplikaci inhibitoru NMDA 
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receptorů však nedošlo ke změnám v oblasti místních lokálních potenciálů při všech 

frekvencích stimulace. Tento fakt je důležitý pro omezení využití amplitudy lokálních 

potenciálů jako indikátoru synaptické aktivity.  

 

Graf č. 9 a 10: Snížení amplitudy LFP a CBF po aplikaci inhibitoru AMPA 

receptorů. Křivky jsou výsledkem experimentu u 3 potkanů po transcallosální stimulaci 

o frekvenci 15 Hz, z grafu je evidentní, že stav je plně reverzibilní. (Hoffmayer et al., 

2007) 
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Graf č. 11 a 12: Změna LFP a CBF při transcallosální stimulaci. A) Amplituda LFP 

zůstala nezměněna po aplikaci inhibitoru NMDA receptorů ▀, po aplikaci inhibitoru 

AMPA receptorů amplituda LFP signifikantně snížena ▲. C) Inhibitory NMDA 

receptorů snižovaly odpověď CBF při stimulacích vyšších než 7 Hz ▲, ◊ kontrola. 

(Hoffmayer et al., 2007) 

  V této studii autoři dále řešili, zda je CBF ovlivněn změnami aktivity NOS 

a cyklooxygenázy. Hoffmayer et al., 2007 zveřejnili, že NO přispívá k odpovědi CBF 

na transcallosální stimulaci. Inhibice NOS snížila hladinu CBF o 50% při všech 

stimulačních frekvencích. Neuronální NO syntéza má spojitost s aktivitou NMDA 

receptorů. Spojení je zprostředkováno specifickou proteinovou strukturou (PSD-95). 

Selektivní inhibice cyklooxygenázy snižuje odpověď CBF na somatosenzorickou 

stimulaci.  
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Poslední hypotéza se týkala otázky, zda aplikace 7-NI snižuje vrůstající bazální 

CBF při transcallosální stimulaci s různými frekvencemi. Zprvu nám vycházelo, že 7-NI 

CBF při somatosenzorické stimulaci zvyšuje CBF a to při všech frekvencích (graf č. 3). 

Tento fakt neodpovídal naší předpokládané hypotéze, a proto jsme změny CBF, které 

byly uvedeny procentuálně, přepočítali na změnu v perfuzních jednotkách. Z tohoto 

přepočtu nám vyšly hodnoty uvedené v grafu č. 4, který plně odpovídá naší hypotéze. 

7-NI tedy snižuje odpověď CBF při senzomotorické stimulaci. Toto snížení není 

v našem experimentu signifikantní, ale je zřejmé. Výsledky mohou být ovlivněny 

mnohými faktory, které jsou uvedeny níže v diskuzi týkající se metodiky práce. 

Skutečnost, že naše výsledky nejsou tak výrazné jako u jiných experimentů, je 

ovlivněno kladnými hodnotami (vzrůstajícím CBF po aplikaci 7-NI) u některých 

experimentálních potkanů (tabulka č. 4-8). Například u potkana č. 4 došlo vždy 

ke zvýšení CBF po aplikaci 7-NI. 

 

Tabulka č. 5: Experimentální potkani, u nichž došlo ke zvýšení CBF po aplikaci  

7-NI při senzomotorické stimulaci s frekvencí 3 Hz 

 f = 3 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 3 67,4836265 74,4961255 7,012499 

potkan 4 121,340997 141,14195 19,800953 

 

Tabulka č. 6: Experimentální potkani, u nichž došlo ke zvýšení CBF po aplikaci 

7-NI při senzomotorické stimulaci s frekvencí 5 Hz 

f = 5 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 4 118,7044 139,1957105 20,4913105 

potkan 5 166,357733 170,2699815 3,9122485 

 

Tabulka č. 7: Experimentální potkani, u nichž došlo ke zvýšení CBF po aplikaci 

7-NI při senzomotorické stimulaci s frekvencí 10 Hz 

f = 10 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 1 62,632605 66,839237 4,206632 

potkan 4 136,048689 142,376283 6,327594 
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Tabulka č. 8: Experimentální potkani, u nichž došlo ke zvýšení CBF po aplikaci 

7-NI při senzomotorické stimulaci s frekvencí 15 Hz 

f = 15 Hz PU1 - před aplikací 7-NI PU2 - po aplikaci 7-NI PU1-PU2 

potkan 1 61,5508255 65,559963 4,0091375 

potkan 4 119,958941 141,7430455 21,7841045 

 

Hoffmayer a kolektiv uvádí, že aplikace 7-NI signifikantně snížila odpověď 

CBF a to až o 49,6%±1,4% (graf č. 13). Tento výsledek potvrzuje naší hypotézu, 

v našem případě nebylo snížení CBF tak markantní.  

 

Graf č. 13: ∆CBF signifikantně redukovaná 7-NI. Všechny hodnoty jsou 

normalizovány na frekvenci stimulace 15 Hz. (Hoffmayer et al., 2007) 
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6.2 Diskuze – metodika 

V metodice této diplomové práce je několik aspektů, které by mohli nepříznivě 

ovlivnit validitu získaných výsledků. Jedním z hlavních faktorů může být extrakraniální 

přiložení sondy LDF. Tento způsob měření by mohl ovlivnit výsledek průtoku krve 

mozkem. Hlavním negativem LDF je fakt, že naměřené hodnoty průtoku krve mozkem 

jsou pouze relativní, nejedná se o absolutní hodnoty. Problémem extrakraniálního 

uložení LDF sondy se ve svém výzkumu zabývali Brännström et al. v roce 1999. 

Experiment byl prováděn ve stejných boxech pro zvířata, jako tomu bylo v našem 

případě. Do boxu byla zvířata umístěna hlavně proto, aby se neovlivnili výsledky 

měření a nedošlo k poškození sondy. Potkanům byla trvale připevněna sonda 

průtokoměru. Výhodou bylo, že se sonda mohla být odstraněna a opakovaně aplikována 

a k měření hodnot docházelo stále ve stejném místě mozkové kůry. Průtoková sonda se 

volně otáčela, což předcházelo zkřížení vodičů, pokud potkan pohyboval hlavou. 

Výsledkem celého experimentu byl ovšem fakt, že záznam CBF pomocí LDF není 

ovlivněn ani rotací sondy, ani nakláněním hlavy potkana do různých směrů. Opakované 

kortikální záznamy CBF ukázaly, že bazální průtok krve mozkem je stabilní.  

Velmi důležitý faktor, který ovlivňuje průtok krve mozkem je také teplota 

v oblasti měření. Tento fakt uvádí v článku autoři Holom et al. z roku 2008, kteří 

zkoumali vliv změny teploty na meningeální průtok krve. Tento průtok byl měřen také 

pomocí LDF. Autoři se ve svém výzkumu zabývali tím, jak reaguje meningeální průtok 

krve na změny teplot. Tyto změny byly pozorovány ve čtyřech případech, a to při 

pomalé změně teploty, rychlé změně teploty, při rychlém zvýšení a následném rychlém 

snížení a nakonec byla tkáň vystavena vysoké teplotě po delší dobu. Z výše uvedených 

dat vyplývá, že by bylo vhodné snímat teplotu v místě přiložení elektrod. Změna teploty 

mohla v našem experimentu působit protikladně než účinky inhibitoru 7-NI. 

 

 

   

 



52 
 

7 Závěr 

Hlavním cílem experimentální části této práce bylo zjistit, zda specifický 

inhibitor neuronální syntázy oxidu dusnatého 7-nitroindazole snižuje bazální průtok 

krve mozkem bez ovlivnění systémového krevního tlaku a jak se projeví jeho účinky 

po transcallosální stimulaci senzomotorické kůry. Bazální mozkový krevní průtok byl 

měřen laserovým Dopplerovým průtokoměrem. Ve výsledcích se potvrdily stanovené 

hypotézy, i když nebyly všechny signifikantně významné. 

Inhibitor 7-nitroindazol nemá vliv na systémový tlak krve, ovšem ovlivňuje 

průtok krve mozkem a to tím způsobem, že po aplikaci tuto hodnotu redukuje. 

Při transcallosální stimulaci senzomotorické kůry došlo ke zvýšení bazálního průtoku 

krve mozkem a tento jev nastal při všech frekvencích stimulace (3, 5, 10 a 15 Hz). 

Potvrdila se i hypotéza, že aplikace 7-nitroindazolu snižuje zvyšující se tendenci 

průtoku krve mozkem po transcallosální stimulaci. Pokles bazálního průtoku krve 

mozkem nebyl v našem případě tak markantní jako u jiných studií zabývajících se touto 

problematikou. Výsledky závisí na řadě faktorů. V dalších experimentech by bylo 

vhodné zaměřit se na zjišťování teploty v oblasti sondy laserového Dopplerova 

průtokoměru a zvážit, zda by nebyla přesnější jiná aplikace sondy LDF. 

Tato diplomová práce vznikla za významné pomoci FGÚ AVČR. Výsledky 

tohoto experimentu byly prezentovány na mezinárodním 7th Forum of European 

Neuroscience v Amsterdamu v roce 2010.  
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