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ABSTRACT 

Title of work : Angiogenesis in the border zones of cerebral ischemia 

The aims of work: The aim of this diploma thesis was to determinate the parameter  

of the angiogenesis after focal brain ischemia induced by photothrombosis in P7 rat 

pups. This thesis should answer the question, if there is some difference in vascular 

density according to the distance from the lesion and if there is some diference between 

the vascular density in normal brain and the brain with the lesion.  

Materials and Methods: Cerebral ischemia was induced in P7 rat pups with 

photothombic method. Intravenous administration of bengal rose dye was followed  

by illumination of beam of green laser over the cortex for 5 minutes at 0,5s on/off 

cycles. Bengal rose dye is potent photosensitive substance and the ilumination resulted 

in agregation of trombocytes and thrombosis. Cerebral ischemia evolved due to the 

thrombosis. After two months, the animals were overdosed with urethane and 

transcardially perfused. Then thein brain were cryoprotected and then cut into 50µm 

slices and prepaired for histological staining. The stained slices were the investigated 

under mikroskope. The microvessels in the cortex were counted and the density was 

estimated by stereological method.  

Results: Two brain with ischemic lesion and two control brain were counted. In both 

brains with lesion the histological examination showed significant ischemic brain 

damage. In one brain with lesion we saw the increase in the vascular density compared 

with the control brain and in the second brain with lesion we saw decreased vascular 

density compared with the control. But there were no significant differences in vascular 

density dependent on the distance from the margin of the ischemic injury in both brains.  

Key words: angiogenesis, cerebral ischemia, vascular density, stereology 
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ABSTRAKT 

Název práce: Angiogeneze v okrajových částech mozkové ischemie 

Cíle práce: Cílem mé diplomové práce bylo určit parametry angiogeneze po mozkové 

ischemii, která byla způsobena u sedmidenních mláďat potkana fototrombotickou 

metodou. Tato práce měla odpovědět na otázky, zda existují rozdíly mezi cévní 

hustotou v jednotlivých částech mozku, v závislosti na vzdálenosti od léze a také zda 

existují rozdíly mezi cévní hustotou mezi mozkem, poškozeným ischemií a zdravým 

mozkem.  

Použité metody: Mozková ischemie byla vyvolána u sedmidenních mláďat potkana 

fototrombotickou metodou. Intravenózní podání bengálské červeni bylo následováno 

osvětlením mozkové kůry paprskem zeleného laseru po dobu 5 minut při 0,5 s cyklech 

on/off. Bengálská červeň je silná fotosenzitivní látka a osvětlení má za následek 

agregaci trombocytů a trombózu. V důsledku trombózy se následně vyvinula mozková 

ischemie. Po dvou měsících byla zvířata předávkována celkovým anestetikem Urethan  

a byla jim provedena transkardiální perfůze. Mozek byl takto dobře fixován  

pro následnou histologii a mohl být snadno vyjmut z lebky. Mozky byly zmraženy, 

následně nařezány na řezy silné 50µm a připravené pro histologické barvení. Obarvené 

řezy byly zkoumány pod mikroskopem. Mikrocévy v mozkové kůře byly počítány  

a jejich hustota byla odhadnuta pomocí stereologické metody. 

Výsledky: Byly počítány dva mozky s ischemickou lézí a dva mozky kontrolní. U obou 

mozků s mozkovou ischemií histologické vyšetření ukázalo významné ischemické 

poškození mozku. V jednom mozku s lézí jsme zjistili zvýšení hustoty cév ve srovnání  

s kontrolním mozkem a ve druhém mozku s lézí jsme viděli snížení cévní hustoty  

ve srovnání s kontrolou. Ale ani v jednom mozku, poškozeném ischemií, jsme nenašli 

žádné významné rozdíly v cévní hustotě v závislosti na vzdálenosti od okraje 

ischemické poranění. 

Klí čová slova: angiogeneze, mozková ischemie, cévní hustota, stereologie 
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1  SEZNAM ZKRATEK  

a. – arteria  

aa. – arteriae  

ACM – arteria cerebri media 

BBB – blood-brain barriere = hematoencefalická bariéra 

BRI – bengal rose imaging 

BZ – border zone, okrajová zóna ischemie 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervová soustava 

EPC – endotelial progenitor cells 

FGF – fibroblast growth factor 

HIF – hypoxia-inducible factor 

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 

IUR – isotropic-uniform-random 

Lv – length density 

MCAO – medial cerebral arteria occlusion 

MRI – magnetic resonance imaging – magnetická resonance 

MVD – mikrovaskulární densita 

NMDA – N-methyl-D-aspartate 

P7 – mládě potkana stáří 7 dnů, postnatálně 

R – relativní změny objemu krve v malých cévách 

R* – relativní změny objemu krve ve velkých cévách 

REG1 – region 1 – zóna navazující na obrajovou zónu ischemie 

REG2 – region 2 – zóna, navazující na region 1 

TNF – tumor necrosis factor 

VEGF – vascular endotelial growth factor 

VEGFR – receptor pro VEGF 

VUR – vertical-uniform-random  
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2 ÚVOD 

Cévní mozková příhoda (CMP) je náhlá ztráta průtoku krve mozkem, která má  

za následek náhlou ztrátu neurologických funkcí. Je to série patofyziologických 

událostí, které nastanou v čase a prostoru. Ischemická CMP vzniká následkem 

přechodného nebo permanentního oslabení krevního průtoku jedné z velkých arterií 

mozku, způsobené embolem nebo místním trombem. S výskytem průměrně 250-400  

na 100 000 obyvatel a úmrtností kolem 30% se řadí na 3 místo příčin úmrtí 

v rozvinutých zemích, dle Hinkle a kol postihne CMP 700 000 obyvatel v USA ročně. 

(Dirnagl, 1999) 

Angiogeneze je proces novotvorby krevních kapilár. U všech vyšších organismů  

se tímto způsobem remodeluje či vytváří síť krevních kapilár v poškozené či jinak 

změněné tkáni. Angiogeneze je proces, který je tělu prospěšný jak za fyziologických 

podmínek (ontogenetický vývoj, menstruační cyklus ženy – obnova buněk dělohy, 

dozrávání plodu; těhotenství – vznik placenty, …). tak za patologických podmínek 

(hojení ran, traumatizované nebo nekrozou poškozené tkáně, tkáně postižené zánětem), 

ale je také na druhou stranu hnacím motorem při růstu a vývoji nádorů.  

Nově vytvořená céva nemá dostatečně funkční hematoencefalickou bariéru a takto 

oslabené místo je zvláště náchylné ke vzniku ložiska epileptických záchvatů. Toto  

je zvláště důležité u mozkových ischemií v perinatálním období života, kdy je výskyt 

mozkové ischemie častý. Tato práce vznikla jako součást výzkumu epileptogeneze  

na Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky.  

Tělo angiogenezi neustále kontroluje produkcí různým inhibičních a stimulačních 

faktorů. Pokud tato kontrola nefunguje správně, má to za následek celou řadu 

onemocnění. Obnovením přirozené kontroly angiogeneze se zabývá Angiogenesis-

based medicine, která představuje nový přístup k boji s nemocemi. Inhibice 

anigiogeneze by mohla pomoci v léčbě rakoviny, její stimulace naopak může být 

prevencí amputací končetin nebo pomoci pacientovi se srdeční nedostatečností.  

Pro správné pochopení problematiky v teoretické části rozeberu angiogenezi  

za fyziologických podmínek, angiogenezi za patologických podmínek, problematiku 

cévní mozkové příhody a v neposlední řadě angiogenezi po CMP. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3 ANGIOGENEZE 

Vývoj nových cév má zásadní význam v embryonálním vývoji a poté během celého 

života pro fyziologické opravné procesy, jako je hojení ran a veškeré zánětlivé, 

traumaticky i nekrózou poškozené tkáně nebo endometriální změny během 

menstruačního cyklu. Nicméně angiogeneze se neuplatňuje pouze v procesech 

fyziologických, ale také patologických, jako je např. inhibice růstu cév u peptických 

vředů, nadměrná stimulace růstu cév při rozvoji nádorů, atd. (Felmeden a kol., 2003;  

Li a kol., 2009) 

Jak už jsem napsala, ke tvorbě cév dochází v průběhu celého života. Ale ne vždy stejně.  

Během embryogeneze dochází k diferenciaci embryonálních mezenchymálních buněk 

(endotelové progenitorové buňky (EPC) nebo také angioblasty) na endotelové buňky, 

což má za následek tvorbu cév de novo, takzvanou vaskulogenezi. Tento proces tvorby 

cév de novo probíhá ve všech tkáních, kromě CNS.  

Nové cévy mohou také vzniknout pučením z již existujících malých cév u embrya  

i dospělého jedince, nebo procesem druhotného dělení uvnitř cévy. Tento proces  

se nazývá angiogeneze a je to jediný způsob, kterým vznikají cévy v CNS. Takto 

vzniklá vaskulatura může být transformována do zralé cévní sítě procesem prořezávání 

a remodelace. Primárním faktorem řídícím angiogenezi je nedostatek kyslíku (hypoxie). 

Třetí variantou je arteriogeneze, která je definována jako rychlá proliferace 

kolaterálních cév z již existujících cév. (Felmeden a kol., 2003; Li a kol., 2009; 

Mancuso a kol., 2008) 

 

3.1 Vaskulogeneze 

Během vývoje embrya dochází ke složitým komplexním procesům, které zahrnují 

diferenciaci primitivního mezodermu během gastrulace (jedno z vývojových stádií 

embrya, kdy z blastuly vzniká gastrula). Tyto procesy jsou pravděpodobně vyvolány 

fibroblastovým růstovým faktorem (FGF) a vaskulárním endotelovým růstovým 

faktorem (VEGF) a jeho receptorem (VEGFR-2). V mezodermu existují pouze nezralé 
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a nediferencované zárodečné buňky. VEGF a FGF indukují změnu těchto kmenových 

buněk na hemangioblasty a angioblasty. Z hemangioblastů se posléze vyvíji 

hematopoietické buňky, buňky krevní řady. Z angioblastu vznikají buňky endotelové. 

Po této diferenciaci se hodnoty VEGF sníží u buněk hematopoietických, ale zůstanou 

stejné u buněk endotelových. 

Angioblast lze odlišit od primitivní krevní buňky (hematopoietické buňky) a je umístěn  

na odlišném místě. Když se tyto dvě buňky spojí dohromady, je to první náznak 

primitivní vaskulatury. Některé angioblasty také migrují daleko od místa svého původu, 

aby tam vytvořily cévni plexus. Tyto de novo vytvořené cévy, nebo také základní cévy,  

jsou složeny pouze z endotelových buněk a jsou označovány jako kapilární plexus. 

Vývoj různého druhu cév je komplexní proces a konečná struktura cévy je určena 

endotelovými buňkami a buňkami hladkého svalstva, které budoucí céva obsahuje. 

Proces vývoje hladké svaloviny cévy, umístěné subendoteliálně, zahrnuje migraci  

a proliferaci různých typů buněk, jako jsou pericyty, fibrocyty nebo buňky hladké 

svaloviny. Buňky hladké svaloviny jsou velice různorodé, proto také existuje několik 

odlišných druhů cév.  

Během vaskulogeneze se formuje nejen primitivní cévní plexus, ale také je vytvořena 

aorta a srdce.  (Felmeden a kol., 2003; Risau, 1997) 

 

3.2 Arteriogeneze 

Arteriogenese je rychlá proliferace cév z již existujících tepen. Tyto cévy jsou tenké 

trubky, které jsou složeny z endotelových buněk, vnitřní elastické vrstvy a jedné nebo 

dvou vrstev buněk hladké svaloviny. Arteriogeneze se uplatňuje v případě chronického 

nebo akutního uzávěru hlavní tepny (věnčité tepny, stehenní tepny, apod.), kdy může 

být obejito místo uzávěru právě takto nově vzniklou arterií. Takto nově vzniklé 

kolaterály nemohou být použity k zajištění perfůze za normálních podmínek, ale  

na druhou stranu dokáží svým růstem natolik zvětšit lumen cévy, že zajistí prokrvení 

oblasti, ohrožené ischemií. Je důležité si uvědomit, že tento proces není pasivní dilatace, 

ale jedná se o aktivní proliferaci a remodelaci. 

Pokud dochází k postupnému uzavírání cévy, zvyšuje se zde rychlost proudění  

a následně vzniká vyšší smykové napětí. Tento trvalý nárůst smykového napětí aktivuje 
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endotel a tlakový gradient si hledá nejkratší cestu v rámci propojení sítě. Jako první 

reagují na zvýšené smykové napětí chloridové kanály, které se otevřou a tím také 

aktivují endotel. (Buschmann, 1999) 

 

3.3 Angiogeneze 

Angiogeneze (nebo také neokapilarizace) je proces novotvorby krevních kapilár. Jde  

o fyziologickou vlastnost všech vyšších organismů, při které se nově vytváří, případně 

remodeluje sít krevních kapilár v poškozeném či změněném ložisku tkáně.  

Je to komplexní jev, který se skládá z několika procesů, které zahrnují endoteliální 

migraci a proliferaci, extracelulární proteolýzu, endoteliální diferenciaci (formace 

kapilárních tub) a remodelaci cévní stěny. (Buschmann, 1999) 

Termín angiogeneze byl představen v roce 1935, kdy Hertig popsal tvorbu nových 

krevních cév v placentě a později, v roce 1971, když Folkman popsal neovaskularizaci 

provázející růst nádorů. Angiogeneze je proces, při kterém nové kapiláry pučí z cévy již 

existující. (Buschmann, 1999)  

Vývoj nových cév má zásadní význam v embryonálním vývoji a během celého života.  

Je to důležitá součást různých normálních i patologických podmínek a i když normálně 

vaskulární endotelové buňky nemají v těle dospělého člověka velkou aktivitu, dokáží  

se znovu aktivovat, pokud dojde ke stavům spojeným s neovaskularizací. Angiogeneze  

se uplatňuje ve fyziologických opravných procesech, jako je hojení ran a veškeré 

zánětlivé, traumaticky i nekrózou poškozené tkáně nebo ovulace, endometriální změny 

během menstruačního cyklu a těhotenství. Angiogeneze musí být přísně regulována. Její 

patologická stimulace může představovat významnou složku patogenního růstu nádoru 

a metastáz, revmatické artritidy a retinopathie, patologická inhibice se objevuje  

u peptických vředů. (Felmeden a kol., 2003; Li a kol., 2009) 

Řada autorů uvedla, že mechanismy, které se podílejí na tvorbě cév v embryonální fázi 

života a v dospělosti jsou si podobné. Ať už se jedná o vaskulogenezi, kdy cévy vznikají 

z původních angioblastů, nebo angiogenezi za fyziologických (v corpus luteum) nebo 

patologických (růst nádorů) podmínek. (Risau, 1998) 

Jiní autoři ale toto napadají. Např. Lee a kol. (1998) ve svém výzkumu  

na potkanech zjistili, že existuje několik rozdílů ve tvorbě cév u embrya a dospělého 
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a ve svých závěrech také uvedli, že cévní endotel embrya a dospělého člověka se liší. 

Dospělý endotel je zralý a má malou aktivitu, zatímco embryonální je více „plastický“ 

(např. endotel z aorty embrya může být transplantován do mozku, kde se dokáže 

přeměnit na endotel hematoencefalické bariéry – blood-brain bariere BBB). Zřejmě  

se na tom podílejí látky jako angiostatin, endostatin atd., a i když jejich molekulární 

účinek není znám, jsou považovány za inhibitory angiogeneze. Shodou okolností  

se dosud nedokázalo prokázat, že by některá z těchto látek hrála roli v angiogenezi 

embryonální. Lee a kol. (1998) dále uvádějí, že angiogeneze dospělých se vyskytuje 

v doprovodu zánětu, a to i pokud jí zánět přímo nevyvolal. Zánětlivé cytokininy totiž 

přímo zvyšují množství buněk v endotelu a tím ho tzv. aktivují. Ale u embryonální 

angiogeneze tyto zánětlivé látky nalezeny nebyly, což podporuje hypotézu,  

že angiogeneze u embrya a dospělého se liší. (Lee a kol., 1998) 

Embryonální angiogeneze 

Prvním krokem angiogeneze je aktivace endotelových buněk jako odpověď na zvýšení 

hladiny místních angiogenních stimulů. Dojde k vazodilataci, zvýšení permeability  

a poškození bazální membrány endotelových buněk již existujících kapilár. Narušení 

bazální membrány umožňuje rozšířit cytoplazmatické procesy od aktivované endotelové 

buňky, řízení jejích migrace a klíčení do extravaskulárního prostoru směrem  

k angiogenním podnětům. Po rozšíření, prodloužení a vyrovnání endotelových buněk 

následuje vznik kapilárního pupenu. Z kapilárního pupenu se vyvine lumen a poté  

se tyto trubkovité struktury propojí s okolními cévami. Vytvoření kapilární smyčky 

umožní krevní průtok. Ve finální fázi se tyto cévy opět remodelují. (Felmeden a kol., 

2003) 

Post-embryonální angiogeneze 

Navzdory svému nízkému počtu, endotelové buňky dospělého jedince mohou formovat 

nové krevní cévy. Za fyziologických podmínek jsou to změny během ovariálního cyklu 

a patologicky probíhá angiogeneze při hojení ran, růstu nádorů, očních a revmatických 

onemocnění. (Risau, 1997) 

Post-embryonální angiogeneze následuje vzor angiogeneze embryonální a jak tkáň 

roste, šíření cév má zásadní význam. Tento proces zahrnuje růst a mizení kapilár  

a formování arteriol a venul. Angiogeneze také zahrnuje diferenciaci a organizaci 

endotelových buněk kapilárních tub a souhru mezi růstovými faktory a cytokininy. 
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Pomocné buňky jsou pericyty v menších a buňky hladké svaloviny v cévách větších. 

(Felmeden a kol., 2003) 

 

3.3.1 Mechanismus angiogeneze 

Poté, co je vytvořen primární cévní plexus, vznikne mnoho endotelových buněk, které 

jsou svým pučením nebo dělením schopné formovat nové kapiláry procesem zvaným 

angiogeneze. V podstatě existují dva různé druhy angiogeneze. Angiogeneze, kdy nové 

cévy vznikají pučením (sprouting angiogeneze) a kdy nevznikají pučením  

(non-sprouting angiogeneze), tzv. intussescepce. (Risau, 1997) 

Sprouting angiogeneze probíhá již ve žloutkovém vaku a také u embrya (nejčastěji  

při tzv. organogenezi, zejména mozku). Dojde při ní k degradaci extracelulární matrix, 

která je následována migrací a proliferací buněk ve směru chemického gradientu 

(chemotaxe), formuje se lumen cévy a endotel funkčně dozrává. Nejznámější faktorem, 

který toto vyvolává in vitro je VEGF, není ale zcela jasné, který faktor toto vyvolává  

in vivo. VEGF je silný růstový faktor, jehož isoforma je v mozku embrya produkován 

periventrikulární vrstvou neurální trubice a může přímo indukovat pučení neurálních 

kapilár. Klíčící cévy jsou charakterizovány tím, že mají vedoucí (tip) buňky a koncové 

buňky (buňky stonku). Tip buňka v čele rostoucí cévy se pohybuje podle gradientu 

faktorů angiogeneze, jako je VEGF. (Buschmann, 1999; Fraisl a kol., 2009) 

Non-sprouting angiogeneze je proces dělení již existujících cév, poprvé popsaná  

u embryonálních plic. Spolu se sprouting angiogenezí se uplatňuje při vaskularizaci 

orgánů a tkání, jako například již zmíněných plic, srdce nebo žloutkového váčku, během 

jeho vývoje. Při non-sprouting angiogenezi nastane proliferace endotelových buněk 

uvnitř cévy, dojde k vytvoření širokého lumen cévy, která může být dělena 

transkapilárními sloupy, nebo splynutím a dělením kapiláry. (Buschmann, 1999). 

Dále následuje dozrávání cév. Cévy dozrávají nebo zanikají podle tkáně nebo orgánu, 

který zásobují. Ve vyvíjejících se cévních lůžkách se může směr průtoku měnit, když  

se z arteriol stávají venuly a naopak. Cévy bez perfůze zanikají.  

Navzdory počáteční nezávislosti cirkulace, cévní systém je později, když začne bít 

srdce, formován silami, které generuje cirkulace. Zároveň dozrává cévní stěna; bazální 

lamina se modifikují, pericyty a buňky hladké svaloviny se diferencují a u elastických 

artérií začíná elastogeneze. (Risau, 1997; Buschmann, 1999) 
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Je důležité si uvědomit, že tyto nově vytvořené kapiláry mají ve své stěně nedostatek 

buněk hladké svaloviny. Jakékoliv nově vytvořené endoteliální tuby (pučení kapilár), 

které nejsou obklopeny nástěnnými buňkami, jsou křehké a náchylné k prasknutí. Také 

jsou citlivé na hypoxické regulace a nejsou schopny udržet správný oběh. Nemohou  

se přizpůsobit fyziologickým změnám prokrvení. (Buschmann, 1999). 

 

Proces angiogeneze nastane jako přesný sled akcí: 

 
Obrázek 1 Kaskáda dějů, které probíhají během angiogeneze 

(http://www.angio.org/understanding/process.php) 

 

Pro zjednodušení popis obrázku 1: Poškozená nebo poraněná tkáň produkuje a uvolňuje 

růstové faktory (proteiny), které pronikají do okolní tkáně (1, 2). Tyto růstové faktory  

se naváží na specifické receptory (3), které jsou umístěné na endotelových buňkách 

okolních cév. Od okamžiku, kdy se růstové faktory navážou na svůj specifický receptor, 

se endotelová buňka stává aktivní (4). Signál je poslán z povrchu buňky k jejímu jádru. 

Endotelové buňky začnou produkovat nové molekuly, včetně enzymů. Tyto enzymy 

rozpustí bazální membránu okolních cév takovým způsobem, že v ní vytvoří malé 

otvory. Endotelové buňky začnou proliferovat a migrovat (5, 6) skrz vytvořené otvory 

od existujících cév k poškozené tkáni. S pomocí specializovaných (adhezivních) 

molekul, zvaných integriny, mohou rašící pupeny nově vzniklých cév postupovat 

k poškozené tkáni. Dále jsou produkovány přídavné enzymy (matrix metaloproteinase, 
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MMP) (7), které mají za úkol rozpouštět tkáň před vrcholem pupenu, aby ten mohl 

postupovat stále dopředu, k poškozené tkáni. Endotelové buňky se začínají rolovat, aby 

vytvořily cévní tubus (8). Tyto tuby se vzájemně spojují tak, aby vytvořily cévní 

smyčku (9), kterou může následně začít cirkulovat krev. Nakonec dojde ke stabilizaci 

nově vytvořených cév speciálními buňkami (buňky hladké svaloviny, pericyty) (10). 

(http://www.angio.org/understanding/process.php) 

 

3.3.2 Regulace angiogeneze 

Existuje celá řada přirozených kontrolorů angiogeneze. které můžeme rozdělit na ty, 

které angiogenezi stimulují a ty, které angiogenezi inhibují. Inhibitory angiogeneze  

se zabývat nebudu, protože to již přesahuje rámec mé diplomové práce.  

Hlavním stimulátorem angiogeneze je hypoxie a dále zmíněné faktory. Produkce 

některých z těchto faktorů je přímo vyvolána hypoxií.  

 

3.3.2.1 Zánětlivé cytokininy  

Zánětlivé cytokininy jsou známy tím, že přímo zvyšují množství buněk v endotelu a tím 

ho tzv. aktivují. Bylo prokázáno, že některé zánětlivé cytokiny, a také molekuly jimi 

vyvolané v endoteliálních buňkách (např. rozpustný selektin), stimulují endotelové 

buňky in vitro a angiogenezi in vivo, a jsou tedy neuroprotektivní. Patří mezi  

ně například TNF (tumor necrosis factor) nebo interleukiny. Jiné prozánětlivé cytokiny 

jsou naopak neurodegenerativní. (Lee a kol., 1998; Clarcson a kol., 2007) 

 

TNF  

Dle Lee a kol. (1998) hraje důležitou roli v angiogenezi při procesu hojení ran. Zdá  

se také, že zvyšuje chemotaxi endotelových buněk, ale paradoxně také inhibuje 

proliferaci endotelových buněk. S VEGF na jedné straně silně synergizuje v indukci 

cévní propustnosti, na straně druhé mají antagonistický vliv na růst endotelových buněk.  

(Lee a kol., 1998). Ale například TNFα je cytokinin, který může ischemické poranění 

zhoršit. 

 



 16 

3.3.2.2 Růstové faktory 

Angiogenické růstové faktory jsou produkovány různými buňkami a jejich hlavní 

funkcí je zahájit a také v průběhu regulovat angiogenezi. Patří sem VEGF (vascular 

endotelial growth factor), FGF (fibroblast growth factor) a angiopoietin, ale třeba také 

PDGF (plateled-derived growth factor), TNF (tumor necrosis factor), insuline like 

growth factor, PlGF (placenta growth factor) atd. 

Vaskulogenetický proces v CNS je regulován angiogenickým signalizačním systémem 

VEGF-VEGF receptor (VEGF-VEGFR), následnou angiogenezi ve tkáních a v mozku 

ovlivňuje kromě systému VEGF také systém angiopoietin-Tie receptor, ephrin-Eph  

a Delta-Notch. O některých se zmíním dále. (Felmeden a kol., 2003) 

 

VEGF 

Původně se označoval jako VPF (vascular permeability factor), nyní je VEGF známý 

jako látka schopná indukovat proliferaci endotelových buněk a angiogenezi in vitro   

a zřejmě i in vivo. 

VEGF patří mezi glykoproteiny, svou strukturou se podobá PDGF a dokáže se navázat 

na heparin. Je klíčový při vaskulogenezi, jeho isoforma je v mozku embrya 

produkována periventrikulární vrstvou neurální trubice a může přímo indukovat pučení 

neurálních kapilár. VEGF se uplatňuje také při procesu angiogeneze v patofyziologii 

dospělých jedinců. Je to faktor nezbytný pro přežití endotelových buněk. VEGF  

je upregulován hypoxií, hyperoxie naopak jeho množství inhibuje, což vede k regresi  

a smrti cév, která může být zastavena injikováním VEGF. 

VEGF je produkován entodermem a patří mezi angiogenní cytokininy. Je to faktor 

specifický pro endotel s chemotaktickými účinky. Jeho dostatečná hodnota je nezbytná 

pro vaskulogenezi a jeho prahová hodnota se zdá být důležitá k zachování diferenciace 

angioblastů. Nadměrná produkce VEGF značně aktivuje angiogenezi a současně 

zvyšuje prosak BBB. (Fan a Yang, 2007) 

Celá rodina VEGF má několik členů. Patří sem VEGF-A, placental growth factor 

(PlGF), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF hadího jedu. Poslední dva 

jmenované nejsou u člověka zakódované. (Shibuya, 2009) 

(Risau, 1997; Felmeden a kol., 2003; Shibuya, 2009; Fan a Yang, 2007) 
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VEGF-A je vylučován nervovými buňkami, astrocyty, buňkami nádoru a buňkami, 

které jsou odvozené od kostní dřeně. Je to nejdůležitější faktor pro vaskulogenezi  

i angiogenezi u embrya i dospělého jedince a váže se na dva receptory VEGFR-1  

a VEGFR-2. Současná aktivace těchto dvou receptorů způsobuje hyperpermeabilitu  

a tím otok mozku. (Shibuya, 2009) 

VEGF-A, stejně jako VEGFR-1 a 2, se nejvíce vyskytuje v časné až střední fázi 

embryogeneze a od perinatální embryonální fáze se jeho exprese postupně snižuje. 

(Shibuya, 2009) 

VEGF-A je produkován množstvím normálních i transformovaných buněk. Jako jediný 

člen rodiny VEGF je schopen vázat se na heparin, což je ukazatelem jeho mitotické 

aktivity pro cévní endotelové buňky. (Felmeden a kol., 2003;) 

VEGF-B, jak se ukázalo, stimuluje proliferaci cévních endotelových buněk, což 

vycházelo z předpokladu, že VEGF-B může přispívat k regulaci angiogeneze ve svalové 

tkáni. (Felmeden a kol., 2003) 

Na rozdíl od VEGF-A se váže pouze na VEGFR-1 a tolik nezvyšuje cévní permeabilitu 

a otok. (Shibuya, 2009) 

VEGF-C tvoří 30% z celé domény VEGF a lze jej nalézt v malém množství  

v myokardu, placentární tkáni, kosterních svalech, vaječníku, v některých nádorových 

buněčných liniích a je přítomen v krevních destičkách. Je zapojen do tvorby a údržby 

žilního a lymfatického systému a podporuje proliferaci lymfatických endoteliálních 

buněk a cévní rozšíření. (Felmeden a kol., 2003) 

VEGF-D je nejnovější člen rodiny VEGF, v 61% homogenní k VEGF-C. Váže  

se na VEGFR2 a 3 a jeví se jako schopný stimulovat lymfogenezi. Zdá se ale bohužel 

také, že VEGF-D může podporovat růst nádorů cestou lymfatického systému. 

(Felmeden a kol., 2003) 

VEGF-E se váže s vysokou afinitou k VEGFR-2, což vede ke stimulaci angiogeneze. 

(Felmeden a kol., 2003). VEGF-E byl zatím nalezen jen u ovcí a neexistuje v lidském 

genomu. Výzkumy ale ukázaly, že nezvyšuje tolik cévní propustnost, jako např. VEGF-

A, proto by jeho aplikace mohla být bezpečnější. Je ale nejdříve nutná jeho 

„humanizace“. (Shibuya, 2009) 
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PlGF byl objeven v roce 1991. Tvoří vazbu s VEGFR-1 a je indukován hypoxií. 

(Felmeden a kol., 2003) 

 

VEGF receptory 

VEGF jsou schopné navázat se na své receptory VEGFR a aktivovat je. Tyto receptory 

se nacházejí v cévních a lymfatických endotelových buňkách. (Shibuya, 2009) 

VEGFR-1 je přednostně vyjádřen na cévním endotelu. Váže se na něj VEGF-A,  

VEGF-B a PlGF. Přispívá k angiogenezi zejména za patologických podmínek  

u dospělých jedinců nepřímo tím, že dokáže aktivovat monocyty a makrofágy, které 

vylučují různé angiogenní faktory. Jeho silná aktivace má za následek velkou 

permeabilitu a otok. Otok mozku způsobuje zejména současná aktivace VEGFR-1 a -2. 

(Shibuya, 2009; Felmeden a kol., 2003) 

VEGFR-2 má silnou kinásovou aktivitu, stimuluje proliferaci endotelových buněk. 

Pokud dojde pouze k aktivaci VEGFR-2, má to za následek angiogenezi bez cévní 

hyperpermeability a následného otoku. (Shibuya, 2009) 

VEGFR-3 je vyjádřený v lymfatických endotelových buňkách. VEGF-C a -D se na něj 

mohou navázat, což má za následek proliferaci a migraci lymfatických endotelových 

buněk a lymfangiogenezi. (Shibuya, 2009) 

 

FGF 

Fibroblast growth factor je první růstový faktor, který byl objeven  

(Felmeden a kol., 2003), stimuluje fibroblasty a endotelové buňky k růstu a je tedy  

pro angiogenezi velice důležitý. FGF indukuje diferenciaci vedoucích buněk a jejich 

pučení směrem k hypoxickým místům. Je produkován buňkami v okolí hypoxie jako 

odpověď na tuto hypoxii. FGF má několik izoforem, z nichž je nejdůležitější FGF-1  

a FGF-2. 

FGF-1 stimuluje syntézu DNA bez signalizace přes receptory na povrchu buňky. Má 

mitogenní a chemotaktický efekt, zejména na fibroblasty, endotelové buňky a buňky 

hladké svaloviny. Jeho exprese se zvyšuje při hojení ran, hypoxii a formaci 

kolaterálních cév.  
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FGF-2 je jeden z nejsilnějších mitogenních a chemotaktických faktorů. Jeho aktivita  

se zvyšuje při hypoxii.  

(Fraisl a kol., 2009; Felmeden a kol., 2003) 

 

TGF 

Transforming growth factor je velice důležitý pro řádný vývoj cév u embrya i dospělého 

jedince. TGF-β může indukovat změnu v extracelulární matrix, které stabilizují fenotyp 

endotelových buněk a inhibují jejich proliferaci. 

Inaktivace TGF-β vede ke stavu, který se nazývá telangiectasia, což je cévní 

malformace, kdy dojde k defektu cévní remodelace a dozrávání. (Risau, 1997) 

 

PDGF 

Plateled-derived growth factor podporuje angiogenezi, zprostředkovává proliferaci  

a migraci hladkých svalů cév a pericyty, a zvyšuje exprese VEGF. (Fan aYang, 2007) 

 

3.3.2.3 Angiopoietiny 

Angiopoietiny patří mezi angiogenní cytokininy a podílí se na časných fázích 

vaskulogeneze a angiogeneze. Ang-1 až -4 dokážou aktivovat buňky hladké svaloviny  

a pericyty vazbou s Tie1 a 2 receptory. (Felmeden a kol., 2003)  

Ang-1 a -4 mají agonistický a Ang-2 a -3 antagonistický vliv při kontrole růstu cév  

a regulaci prosaku BBB. (Fan a Yang, 2007) 

Ang-1 facilituje pučení endotelových buněk a dozrávání vaskulární sítě. Za normálních 

podmínek Ang-1 okupuje Tie-2 receptor, čímž udržuje integritu kapilár.  

(Felmeden a kol., 2003; LaManna a kol., 2004) 

Ang-2 se za normoxických podmínek vůbec nevyskytuje. Je to antagonista Ang-1, 

protože blokuje jeho vazbu s Tie2, ale na druhou stranu, v kombinaci s VEGF umožňuje 

neovaskularizaci. (Felmeden a kol., 2003)  

Nadbytek Ang-2 indukuje apoptózu endotelových buněk, s následnou regresí cév  

a poruchou integrity BBB, nadbytek Ang-1 inhibuje periferní mikrovaskulární prosak, 
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který je způsoben VEGF nebo zánětlivými látkami a také prosak mozkových cév  

po mozkové ischemii. (Fan a Yang, 2007) 

 

3.3.2.4 Hypoxia inducible factor 

Hypoxia-inducible factor (HIF), jak již z názvu vyplývá, je indukován hypoxií. HIF 

dokáže hydroxylovat další proteiny, které jsou spojené s angiogenezí. HIF koordinuje 

časné kroky vývoje cév skrz uvolňování hematopoietických buněk z angiogenních 

cytokininů, jako např. VEGF. HIF také dokáže indukovat expresi VEGFR2, který udělá 

tip buňky citlivé na VEGF gradient.  

Bylo zjištěno, že HIF se vyskytuje v mozku po expozici hypoxii ischemii. Systémová 

hypoxie trvající 1, 3, nebo 6 hodin rapidně zvýšily obsah HIF-1α, podjednotky, která 

primárně určuje aktivaci HIF-1 v mozku myší. Další studie ukázaly, že HIF-1α byla 

maximálně vyjádřena po 5 hodinách nepřetržité hypoxie a klesl na bazální hladiny  

po 12 hodinách. Experimentální důkaz také ukázal, že HIF-1α je indukovaný 

v ischemickém ohnisku. (Shi, 2009) 

HIF má 3 izoformy, které mají trochu rozdílné role ve formaci cévního stromu.  

HIF-1α hraje roli v proliferaci a migraci buněk a pučení cév. HIF-1α dále umožňuje 

nábor endotelových progenitorových buněk, které fyzicky tvoří stěnu cévy, pericytů  

a buněk hladkého svalstva, které kryjí a stabilizují cévu. HIF-1α také umožňuje formaci 

arteriol. stimuluje expresi VEGF, integrinu a erytropoetinu. 

HIF-2α se účastní spíše kontroly cévní morfogeneze a integrity.  

(Fraisl a kol., 2009; Felmeden a kol., 2003; Fan aYang, 2007; Shi, 2009) 
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4 Mozková ischemie 

4.1 Anatomicko-fyziologické poznámky 

Mozek je zásoben z karotického a vertebrobasilárního řečiště, které se dohromady 

sbíhají do Willisova okruhu, jež v ideálním případě zajišťuje zásobení celého mozku 

krví. Z Willisova okruhu vystupují dvě arteriae (dále aa.) cerebri anterior, dvě  

aa. cerebri externa a dvě aa. cerebri media.  

 
Obrázek 2 Krevní zásobení mozku (http://www.ims.uni-

stuttgart.de/phonetik/joerg/sgtutorial/blutversorgung.html) 

 

Arteria cerebri anterior zásobuje přední část frontálního a parietálního laloku, arteria 

cerebri media zbývající část frontálního, parietálního laloku a větší část laloku 

spánkového. Mozkový kmen, mozeček a část diencefala je zásoben z arteria (dále a.) 

basilaris (spojení obou aa. vertebrales) a zbývající část diencefala, okcipitální lalok 

a zadní a dolní část spánkového laloku je zásobena arteria cerebri posterior.  

Lidský mozek je v porovnání s jinými tvory poměrně velký a jeho funkce je oproti 

jiným orgánům mnohem více závislá na dodávce kyslíku a glukózy. Jeho metabolická 

spotřeba kyslíku je 3,5 ml/100g mozkové tkáně/min, (tj. 50 ml/min pro celý mozek – 

15-20% celkového kyslíku potřebného pro lidské tělo). Glukózy potřebuje mozek 

5,5mg/100g mozkové tkáně/min. Aby byl neustále dostatečný přísun glukózy a kyslíku, 
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je třeba, aby byl zajištěn dostatečný mozkový průtok. Pro bílou mozkovou hmotu  

je to 50-60 ml krve, pro mozkovou kůru dokonce až 100ml krve/100g tkáně/min. 

Mozkový průtok je závislý na cerebrálním perfúzním tlaku (rozdíl mezi průměrnou 

hodnotou mezi systolickým a diastolickým tlakem a tlakem intrakraniálních žil). 

K tomu, aby krev protekla kapilárami, je třeba, aby efektivní perfúzní tlak dostatečně 

dilatoval kapiláru pro průchod červené krvinky, jejíž průměr je nepatrně větší, 

než lumen kapiláry. Mozkový průtok je regulován autoregulací (fyziologická adaptace 

mozku k udržení stálého průtoku nezávisle na vzestupu a poklesu krevního tlaku v těle) 

a chemicko-metabolicky (vliv acidobazické rovnováhy v kapilární úrovni). 

(Ambler, 2002; Seidl, Obenberger 2004; Pfeiffer, 2007) 

 

4.2  Cévní onemocnění mozku – akutní cévní mozková příhoda 

Pokud výše zmíněné regulační mechanismy selžou, může dojít k ischemii nebo hypoxii. 

Hypoxie je stav, kdy vázne přísun kyslíku při normálním cerebrálním oběhu.  

Při ischemii dochází k lokálnímu či difúznímu poškození mozku.  Při poklesu 

perfúzního tlaku pod dolní hranici autoregulace vyvolá snížení průtoku mozkem 

a kompenzačně dojde ke zvýšení extrakce O2 z protékající krve. (z hodnoty 0,4-5 

k hranici 1), což vede ke stavu sníženého průtoku a zachovaného metabolismu, 

tzv. nouzové či krizové perfúzi.  Při dalším poklesu již nastává pravá ischemie. 

Při snížení průtoku o 50% (pod 22ml/100g/min) nastává stav vratné ischemie, známý 

pod termínem ischemický polostín neboli penumbra. Při poklesu průtoku 

pod 12 ml/100g/min dochází již ke změnám ireverzibilním, k ischemické nekróze 

neboli mozkovému infarktu. Dochází ke tkáňovým změnám, lokální acidóze, poruše 

autoregulace atd. K cévním onemocněním mozku nedochází pouze mechanismem 

ischemie, ale také hemorrhagie (na podkladě jsou ateroskleróza, hypertenze, 

embolizující srdeční vady nebo malformace mozkových cév). 

Akutní cévní mozková příhoda (dále CMP), nebo také apoplexie, iktus nebo stroke,  

je náhle vzniklý stav způsobený poruchou cerebrálního zásobení – ischemií nebo 

hemoragií. Tento stav je charakteristický klinickými příznaky poruchy funkce mozku, 

které trvají déle než 24 hodin bez jiné, než zjevně vaskulární příčiny.  

(Ambler, 2002; Seidl, Obenberger 2004; Pfeiffer, 2007) 
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4.3 Ischemická cévní mozková příhoda 

Ischemická CMP se s výskytem průměrně 250-400 na 100 000 obyvatel a úmrtností 

kolem 30% řadí na 3 místo příčin úmrtí v rozvinutých zemích, dle Hinkle a kol. (2007) 

postihne až 700 000 obyvatel USA ročně. Dle Pfeiffera tvoří ischemická CMP 70%,  

dle Seidla, Obenbergera a Amblera až 80% všech CMP. 

Jedná se o soubor událostí, které nastávají v čase a prostoru, přičemž základním 

mechanismem je porucha perfúze mozku okysličenou krví (viz výše). Nejčastěji dojde 

k uzávěru některé mozkové tepny trombem. 

Neovlivnitelné rizikové faktory ischemické CMP jsou rasa (více afroameričané), věk 

(max 65-75 let), dále genetické vlivy, klimatické, atd. Ovlivnitelné faktory jsou nemoci 

a anamnéza (TIA, RIND, nemoci srdce a aorty, angina pectoris atd), životospráva 

(nikotin, kofein), nedostatek pohybu, kardiochirurgické zákroky atd. 

Ischemické CPM lze rozdělit podle několika hledisek: 

1) podle mechanismu vzniku na obstrukční a neobstrukční. V současnosti 

rozlišujeme 4 subtypy mozkových infarktů, z nichž nejčastější (v 40%)  

je aterotromboticko-embolický proces velkých a středních cév. K dalším 

příčinám ischemické CMP patří arteriopatie malých cév, kardiogenní 

embolizace, koagulopatie, hemodynamicko-hypoxicko-ischemické příčiny.  

2) podle vztahu k tepennému povodí na teritoriální (povodí jedné tepny), 

interteritoriální (rozhraní jednotlivých tepen) a lakunární (postižení malých 

arterií) 

3) podle časového průběhu na TIA, RIND, vyvíjející se CMP a dokončená 

ischemická příhoda  

(Ambler, 2002; Dirnagl a kol., 1999; Hinkle a kol., 2007; Seidl, Obenberger 2004; 

Pfeiffer, 2007) 

 

Mozková ischemie je komplexní jednotka s mnohočetnou etiologií a variabilními 

klinickými projevy. Přibližně 45% mozkové ischemie je způsobeno malým  

nebo velkým tepenným trombem, 20% je embolického původu, a další neznámé 

příčiny. Při mozkové ischemii je přerušen přívod krve do mozku a mozkové buňky 

nemají dostatek glukózy a kyslíku, které potřebují ke své funkci. (Hickey, 2003) 
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Trombóza se může tvořit v extrakraniálních a intrakraniálních tepnách, když je intima 

zdrsněná a formuje se zde plak po zranění cévy. Poškození endotelu (zdrsnění) 

umožňuje krevním destičkám adherovat a agregovat, poté se aktivuje koagulace  

a v místě plaku se rozvíjí trombus. Průtok krve extrakraniálních a intrakraniálních 

systémů se snižuje a kolaterální cirkulace zajišťuje udržení funkce. Když kompenzační 

mechanismus zajištění cirkulace selže, vede to ke snížení prokrvení a buněčné smrti. 

(Hinkle a kol., 2007) 

Embolus doputuje do mozku ze vzdáleného místa a usídlí se v mozkové cévě. Embolus 

může být krevní nebo tukový. (Hinkle a kol., 2007) 

Mezi méně obvyklé příčiny cévní mozkové příhody patří disekce karotidy, poruchy 

krevní srážlivosti (koagulopatie), artritidy, infekce, užívání drog (např. kokainu).  

Také onemocnění parodontózou a ztráty zubů jsou spojena s rizikem ischemické cévní 

mozkové příhody. (Hickey, 2003; Hinkle a kol., 2007) 

 

4.4 Patofyziologie mozkové ischemie 

V oblasti postižené mozkovou ischemií rozlišujeme centrální region, kde jsou již mrtvé 

buňky, a region, který toto centrum obklopuje a nazývá se penumbra. Penumbra  

je oblast, kde je hypoperfúze, ale buňky nejsou postiženy tolik, jako v centru  

a je možná jejich záchrana. (Hinkle a kol., 2007) 

Neurony a podpůrné buňky vyžadují pečlivou rovnováhu proměnných, jako je teplota, 

pH, výživa a odstraňování odpadu ve svém okolí, aby optimálně fungovaly. Mozková 

tkáň má relativně vysokou spotřebu kyslíku a glukózy a závisí téměř výhradně  

na oxidativní fosforylaci pro výrobu energie. Ložiskové zhoršení průtoku krve mozkem 

omezuje dodávky substrátů, zejména kyslíku a glukózy, což může narušit udržení 

iontové gradienty.  

Pokud dojde k vyčerpání energie, ztrácí se membránový potenciál a neurony a glie 

depolarizují. V důsledku toho se aktivují somatodendrické a presynaptické napěťově 

řízené Ca2+ kanály a excitační aminokyseliny jsou uvolněny do extracelulárního 

prostoru. V tom samém čase dojde k blokování presynaptického zpětného vychytávání 

excitačních aminokyselin, což později zvýší akumulaci glutamátu v extracelulárním 

prostoru. Jako důsledek nadměrné aktivace glutamátu dojde ke vstupu Na+ a Cl  
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do neuronů. Voda toto pasivně následuje a následný otok může negativně postihnout 

perfúzi oblasti okolo jádra a také má vzdálené účinky, jako je třeba zvýšení 

intrakraniálního tlaku, cévní komprese a herniace. Je tedy jasné, že rozsah otoku může 

velice ovlivnit následky po CMP. (Dirnagl a kol., 1999) 

 

4.4.1 Hematoencefalická bariéra (blood-brain barriere BBB) 

Unikátní stabilizační systém CNS, který se skládá se silné interakce mezi endotelovými 

buňkami a astrocyty. Během mozkové ischemie dojde k tomu, že se tyto mezibuněčné 

interakce naruší a BBB se tak stává dysfunkční. To vede k vasogenickému otoku  

a krvácení, což zhoršuje dlouhodobý stav mozku. (Arai a kol., 2009) 

 

4.4.2 Volné radikály 

Aktivace fosfolipázy A a cyklooxygenázy generuje volné radikály, což jsou látky, které 

zvyšují oxidativní charakter, posilují redoxní reakce vnitřního prostředí organizmu 

(krve, tkání, orgánů, buňky) a snižují hladinu antioxidantů (antioxidační rezistenci) 

vnitřního prostředí organizmu. Volné radikály kyslíku hrají v procesu vzniku CMP 

důležitou roli, protože i opožděná léčba požírači těchto volných radikálů může být 

efektivní u experimentální CMP a dokonce nadprodukce těchto radikály-požíracích 

enzymů chrání proti CMP. Volné radikály také slouží jako důležité signální molekuly, 

které dokáží upozornit na zánět nebo buněčnou smrt. (Dirnagl a kol., 1999) 

Významnou roli zde hraje i oxid dusný (NO) a jeho syntáza (NOS). NOS může podpořit 

zničení tkáně, ale na druhou stranu zvýšená produkce NO endotelovými buňkami může 

chránit tkáň zlepšením mikrocirkulace. (Dirnagl a kol., 1999) 

Volné radikály také dokáží narušit vnitřní membránu mitochondrií a tím oxidaci 

bílkovin, která zprostředkovává elektronový transport a produkci ATP. Membrána 

mitochondrie je zeslabena, což povzbudí otok, zástavu produkce ATP a roztržení 

volných kyslíkových radikálů. Z mitochondrie se uvolní cytochrom C, který umožní  

a spouští programovanou buněčnou smrt, tzv. apoptózu. (Dirnagl a kol., 1999) 
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4.4.3 Jádro versus penumbra 

Změny, které jsou popsané výše, nepostihnou celý region ischemie stejně. V centru 

ischemie je krevní průtok pod 20% normálu a v této oblasti nastává během několika 

minut trvalá anoxická depolarizace. Buňky jsou velice rychle zavražděny lipolýzou, 

proteolýzou a nastane totální bioenergetické selhání a následné zhroucení iontové 

homeostázy. (Dirnagl a kol., 1999) 

Mezi takto letálně zničeným jádrem a normální tkání je region zvaný penumbra. Zde  

je také omezený krevní průtok, ale ještě částečně zachovalý energetický metabolismus.  

Bez léčby se může penubra změnit v oblast infarktu, z důvodu exitotoxicity  

nebo sekundárně kvůli již zmíněnému otoku, šířící se depolarizaci, post-ischemickému 

zánětu a apoptóze. (Dirnagl a kol., 1999) 

 

4.4.4 Exitotoxicita 

Jak již bylo zmíněno, selhání iontové homeostázy a zvýšení intracelulární koncentrace 

Ca2+ jsou hlavními faktory, které se podílejí na zahájení ischemické buněčné smrti. 

Proto je zapotřebí blokovat receptory (jako je např. N-methyl-D-aspartate (NMDA) 

nebo AMPA receptor), které aktivuje glutamát. Jsou to receptory, jejichž aktivace 

umožňuje přechod Na+ a Ca2+ do buňky a K+ z buňky, a které  jsou specificky 

upregulovány během ischemie. Jejich antagonisté vykazují silnou neuroprotekci, pokud 

jsou podány před nebo v době uzavření arteria cerebri media (ACM).  

(Dirnagl a kol., 1999) 

Ovlivnění NMDA je jeden z nejintenzivněji zkoumaných cílů pro neuroprotekci 

v akutní fázi ischemie, protože exitotoxicita indukovaná glutamátem se zdá být jedním 

z hlavních důvodů smrti neuronů. Ačkoliv aktivace NMDA receptoru v akutní fázi vede 

ke zničení neuronů, jeho aktivace v pozdní fázi participuje na opravě neuronů.  

(Arai a kol., 2009) 

Je důležité si zapamatovat, že glutamát má důležitou roli jako neurotransmiter v mozku 

a ačkoliv jeho blokáda může chránit proti exitotoxicitě, může mít také vedlejší účinky, 

jako poruchy dýchání nebo srdečního rytmu.  
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Exitotoxické mechanismy mohou způsobit akutní buněčnou smrt (nekrózu) i apoptózu. 

Kromě toho exitotoxicita iniciuje post-ischemický zánět, který také přispívá 

k ischemickému poranění. (Dirnagl a kol., 1999)  

 

4.4.5 Peri-infarktová depolarizace 

Jak je již uvedeno výše, ischemické neurony a glie depolarizují kvůli nedostatečné 

dodávce energie a uvolnění K+ iontů a glutamátu do extracelulárního prostoru. 

V oblasti jádra ischemie podléhají buňky anoxické depolarizaci a nikdy již nedojde  

k repolarizaci. V oblasti penumbry může dojít k repolarizaci, ale na úkor velkého 

energetického výdeje. Ty samé buňky mohou znovu depolarizovat, kvůli akumulaci K+ 

a glutamátu v extraceluárním prostoru a nastává repetitivní depolarizace,  

tzv. peri-infarktová depolarizace. Tyto depolarizace byly zaznamenány na zvířecím 

modelu ischemie s frekvencí několikrát do hodiny a trváním 6-8 hodin. Zde platí 

pravidlo, že čím větší počet depolarizací, tím větší rozsah infarktu.  

(Dirnagl a kol., 1999)  

 

4.4.6 Zánět 

Zvýšení volných kyslíkových radikálů, stejně jako hypoxie samotná může aktivovat 

expresi prozánětlivých genů tím, že přiměje k syntéze transkripční faktory, jako třeba 

HIF-1 a další. Mediátory zánětu, jako TNF nebo interleukiny, jsou produkovány 

poraněnými buňkami v mozku. Adhezivní molekuly se spojují s komplementárními 

receptory na povrchu neutrofilů. Neutrofily přilnou k endotelu, projdou cévní stěnou  

a vstupují do mozkového parenchymu. Makrofágy a monocyty neutrofily následují, 

stěhují se do ischemické oblasti mozku. Toto nastává pátý až sedmý den po ischemii.  

Existuje stále více důkazů, že post-ischemický zánět přispívá ke zvětšení rozsahu 

ischemie, nicméně v mozku i v ostatních orgánech zánětlivé buňky spolupracují  

na remodelaci a rekonstrukci tkáně po jejím poranění.(Dirnagl a kol., 1999)  

 

4.4.7 Apoptóza versus nekróza 

Mozkové buňky, které jsou ohroženy nadměrnou aktivací glutamátových receptorů, 

Ca2+ přetížením, kyslíkovými radikály nebo poškozením mitochondriální DNA mohou 
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zemřít nekrózou či apoptózou. Rozhodnutí záleží na povaze a intenzitě stimulu, typu 

buňky a na fázi, které dosáhla ve svém životním cyklu nebo vývoji. Zatímco po akutní, 

trvalé cévní okluzi převládá nekróza buněk, u mírnějších zranění spáchá buňka 

„sebevraždu“ – apoptózu, a to zejména v rámci ischemické penumbry.  

(Dirnagl a kol., 1999)  

 

4.5 Perinatální mozková ischemie 

Jako perinatální období se označuje doba 3. trimestru, období porodu a doba do 28 dní 

po porodu. (Nelson, 2007) 

Perinatální mozková ischemie je onemocnění spojené s významnou morbiditou.  

S odhadovanou incidencí 1 na 2300 do 5000 porodů je cévní mozková příhoda  

v perinatálním období pravděpodobnější, než kdykoli v dětství. Výskyt ischemické 

perinatální cévní mozkové příhody se řadí na druhé místo po cévních mozkových 

příhodách u starší populace. Patří k hlavním příčinám dětské mozkové obrny.  

(Nelson a kol., 2007) 

Levá arteria cerebri media je nejčastěji postiženou cévou a levá mozková hemisféra 

nejčastější postižený region. Tzn, že vrozená hemiplegie je vidět častěji na pravé než  

na levé polovině těla. Mezi ostatní dlouhodobá rizika plynoucí z perinatální ischemie 

patří záchvatovitá onemocnění a opoždění nebo poruchy vývoje jazyka.  

(Nelson a kol., 2007) 

Perinatální ischemii může způsobit trombóza intrakraniálních cév nebo z embolie  

z jiného místa, jako jsou extrakraniální cévy, srdce, umbilikální žíly, nebo placenta. 

Přestože místo původu není obvykle jasně prokázáno, existuje podezření, že zdrojem 

může být fetální strana placenty. Další příčinou mohou být  různá onemocnění matky, 

jako migréna, thrombofilie, systémový lupus, onemocnění srdce, preeklampsie, diabetes 

melitus. Na vzniku perinatální mozkové ischemie se zřejmě podílí také kouření, obezita 

nebo vyšší věk u matky. (Nelson, 2007) 

Riziko perinatální ischemie je největší ve 3 dnech bezprostředně kolem porodu (až 34x 

větší než kdy jindy), kdy jsou aktivovány koagulační mechanismy v očekávání velkého 

krvácení, které ohrožuje život matky a plodu. Bohužel tato adaptace, která snižuje riziko 

krvácení, zvyšuje riziko srážení krve. 
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5 ANGIOGENEZE U MOZKOVÉ ISCHEMIE 

Za normálních podmínek panuje v mozku spíše hypoxické prostředí, zřejmě kvůli 

toxicitě kyslíku a angiogeneze je omezena. Množství kyslíku se v mozku zvyšuje pouze 

při neuronální aktivitě, kdy dojde ke zvýšení průtoku mozkem a také k většímu 

zásobení kyslíkem. (LaManna a kol., 2004) Angiogenezi mohou indukovat patologické 

procesy jako je například ischemie. (Fan a Yang, 2007) 

Mozková ischemie způsobí smrt neuronů a astrocytů a následně poranění mozku  

po proudu směrem od léze, jako odpověď na tuto ischemii je vyvolána regenerační 

reakce v okolní tkáni. Dochází k angiogenezi, vaskulární remodelaci a migraci 

neuroblastů, astrocytů a buněk zánětu do ischemické zóny. (Shibuya, 2009;  

Fan a Yang, 2007) 

Když dojde k ischemii, objeví se v mozku patofyziologické změny. V jádru 

ischemického území, vedou počáteční cévní události rychle k těžkým ztrátám energie  

a tak smrt neuronů může nastat příliš rychle na léčbu. (Arai a kol., 2009) Dojde zde 

během několika minut k totálnímu bioenergetickému rozpadu, anoxické depolarizaci  

a naprosto nevratné nekróze veškerých struktur. (Brea a kol., 2009) 

V okolí jádra je oblast mírného až středně závažného cévního poškození tzv. penubra.  

V rámci této penumbry nejsou energetické deficity tak závažné a zdá se, že smrt 

neuronů nastane cestou aktivních mechanismů buněčné smrti. (Arai a kol., 2009)  

Přes nekrózu některých struktur je zde částečně zachovalý krevní průtok  

a metabolismus. I když je funkčnost penumbry ovlivněna, je tato tkáň ještě 

životaschopná. (Brea a kol., 2009). Během akutní fáze je penumbra poškozena oproti 

jádru ischemie jen mírně díky zbytkové perfúzi z kolaterálních cév. Pokud ale není včas 

poskytnuta léčba, kolabuje i tato oblast. Dochází k neuronální smrti a změně těsných 

spojení mezi astrocyty a endotelovými buňkami, což vede k poškození BBB.  

(Arai a kol., 2009) 

Snahou organismu je životaschopnou tkáň zachránit a k tomu je nutné zvýšit její 

zásobení kyslíkem. Tzn. opravit poškozené cévy a vytvořit cévy nové. Shibuya (2009) 

ve své práci uvádí, že v oblasti obklopující lézi byl pozorován nárůst cévní hustoty  

a také zvýšení průtoku a že rozsah angiogeneze koreluje s mírou návratu funkce  

po CMP. (Shibuya, 2009) Také Arai a kol. (2009) uvádí, že v oblasti penubry byl  

u pacientů po mozkové ischemii pozorován nárůst cévní hustoty. Na druhou stranu  
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se zdá, že starší pacienti, kteří mají tendenci se po CMP zhoršit, mají redukovanou 

tvorbu nových cév v kortikálních oblastech. Také pacienti, u kterých se po prodělané 

ischemii rozvinula demence, měli redukovaný krevní průtok v okolí ischemie.  

(Arai a kol., 2009) 

Dle Fan a Yang (2007) mozková ischemie indukuje zajištění růstu arteriol  

v ischemickém hraničním pásmu, čímž podporuje obnovení perfúze, která může zlepšit 

dlouhodobé neuronální funkční využití. (Fan a Yang, 2007) 

 

5.1 Hypoxie 

Cévy jsou důležitým pro metabolismus tím, že nesou kyslík a živiny do všech buněk  

a tím určují jejich metabolismus. Pokud je někde kyslíku nedostatek, začíná proces 

angiogeneze, aby se tento nedostatek nahradil. (Fraisl a kol., 2009). Z výše uvedeného 

vyplývá, že hlavním stimulátorem angiogeneze je hypoxie.  

Zjednodušeně řečeno, adaptací na akutní hypoxii je zvýšení krevního průtoku mozkem. 

Adaptací na chronickou hypoxii je zmenšení interkapilární vzdálenosti a téměř 

zdvojnásobení kapilární hustoty. Pozorování na potkanech, vystavených hypoxii 

ukázala, že kapilární hustota se začne zvyšovat od 1 týdne po expozici hypoxii  

a je ukončena mezi koncem 2 a 3 týdne po expozici. (LaManna a kol., 2004).  

Endotelové buňky a buňky hladké svaloviny mají mechanismus, aby jako první 

rozpoznali změny v zásobení kyslíkem. Kromě toho, že céva dokáže rozpoznat výkyvy 

v množství O2, má také možnosti, jak na tyto změny reagovat. Jednou z nich je např. 

HIF (hypoxia-inducible factor), faktor, který se vyplavuje při hypoxii. Když  

je aktivován HIF, hypoxie podporuje změnu cévních progenitorů na mnohem 

diferencovanější buňky jako CD31, VEGFR2, endotelová NOS a jiné zralé endotelové 

markery. (Fraisl a kol., 2009). 

U embrya stimuluje nedostatek kyslíku diferenciaci různých progenitorů, včetně těch, 

které se nacházejí hemangioblastech v mezodermu. Nadbytek kyslíku naopak 

diferenciaci v endotelových buňkách inhibuje. Endotelové buňky jsou na hyperoxii 

velice citlivé a pokud jsou jí vystaveny, dochází k jejich dysfunkci a případně až smrti. 

(Fraisl a kol., 2009).  
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Kromě toho, že hypoxie indukuje HIF, také přímo zvyšuje produkci VEGF a stabilitu 

některých VEGF izoformů (např. VEGF-A, který je na hypoxii hodně citlivý). 

(Felmeden a kol., 2003)  

Dále je jako odpověď na hypoxii je sousedními buňkami produkován FGF, který 

indukuje diferenciaci a pučení vedoucích buněk (tip cells) k místu hypoxie. Hypoxie 

také upreguluje expresi VEGF v buňkách které sousedí s vrcholovými buňkami nově 

vznikající cévy a tyto vrcholové buňky jsou vedeny po VEGF gradientu. HIF indukuje 

expresi VEGFR2, který způsobuje, že jsou vrcholové buňky citlivé k VEGF gradientu. 

(Fraisl a kol., 2009) 

Angiogeneze vyvolaná hypoxií je kontrolována HIF1 a Ang-1. HIF1 je faktor, který  

je v mozku zjistitelný krátce po nástupu hypoxie a přetrvává nejméně 2 týdny.  

Po obnovení koncentrace kyslíku jsou tyto změny vratné aktivací apoptózy.  

(LaManna a kol., 2004) 

 

5.2 Endotelové progenitorové buňky 

Endotelové progenitorové buňky (EPC), které obíhají v periferní krvi, nahrazují 

poškozené endotelové buňky a opravují tak cévy. EPC se usídlí v poraněné tkáni  

a podílí se na opravě a hojení ran tím, že vylučují mnoho růstových faktorů a stimulují 

neovaskularizaci. (Fan a Yang, 2007) Přestože cirkulující EPC představují pouze 0,01% 

buněk v krvi v ustáleném stavu, jejich množství je značně ovlivněno nástupem 

ischemie. Studie v současné době se zabývají vztahem mezi počtem cirkulujících EPC  

a následky ischemie. U pacientů po mozkové ischemii byl nárůst cirkulujících EPC 

spojen s dobrou neurologickou prognózou a zmenšením velikosti infarktu.  

Při průtokové cytometrii bylo zjištěno, že množství cirkulujících EPC bylo značně 

menší u pacientů s těžkým neurologickým postižením ve srovnání s pacienty s menším 

neurologickým postižením 24 hodin po mozkové ischemii. (Arai a kol., 2009).  

Fan a Yang (2007) uvádí, že množství cirkulujících EPC negativně koreluje  

s mozkovým infarktem, ale pozitivně koreluje s regionálním průtokem krve v oblasti 

chronické hypoperfúze u pacientů s cerebrální ischemií. (Fan a Yang, 2007).  

Ghani a kol. (2005) srovnávali cirkulující EPC u pacientů s akutní cévní mozkovou 

příhodou, stabilní ischemickou cévní mozkovou příhodu, nebo tranzitorní ischemické 

ataky více než 1 měsíc po události se zdravými kontrolami bez cévní mozkové příhody 



 32 

nebo kardiovaskulárního onemocnění. Zjistili, že množství EPC je významně sníženo  

u pacientů po mrtvici. (Ghani a kol., 2005). 

U modelu mozkové ischemii u myší se EPC z kostní dřeně usídlili v ischemickém jádru 

a participovali na mozkové neovaskularizaci. Nicméně ale přesný mechanismus přínosu 

EPC k postnatální angiogenezi není stále objasněn. Některé studie totiž uvádějí, že EPC 

z kostní dřeně nejsou zahrnuty v angiogenezi dospělých. Ukázalo se ale,  

že mobilizované EPC z kostní dřeně zvyšují angiogenní odpověď na hypoxii  

bez diferenciace na endotelové buňky. Tyto studie ukázaly, že EPC podporují 

angiogenezi nepřímo, přes uvolnění růstových faktorů. (Arai a kol., 2009) 

Injekce EPC zlepšuje prokrvení, snižuje velikost infarktu a zvyšuje průtok krve  

u modelu ischemické choroby srdeční nebo končetin. Počet těchto EPC v periferní krvi 

ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou fyzické změny (např. věk a cvičení) a patologických 

stavů (např. kouření, ischemie, a zánět). (Liew a kol., 2006) 

 

5.3 Angiogenní faktory 

Mikrovaskulatura v ischemické oblasti mozku prochází několika rychlými reakcemi  

na ischemii. Jedním z nich je lokální selhání a následný prosak BBB, což umožní spustit 

zánětlivou reakci pro obnovení perfúze mozku, návrat mozkové plasticity a funkce. 

Prosak BBB je výsledkem aktivity bradykininu, VEGF, trombinu a dalších.  

(Fan a Yang, 2007) Buňky, které do oblasti ischemie infiltrují, produkují různé 

angiogenní faktory jako VEGF, FGF a PDGF. (Shibuya, 2009; Fan a Yang, 2007). 

Hayashi a kol. (2003) zjistili, že angiogenní faktory, jako VEGF, VEGF receptory, FGF 

a FGF receptory, PDGF a HGF, jsou zvýšené po mozkové ischemie u potkanů, což 

podporuje angiogenezi v místě ischemického poškození (Hayashi et al. 2003).  

LaManna a kol. (2004) uvádí, že k produkci VEGF dochází nejen díky hypoxii, ale také 

dalším mechanismům jako je poškození tkáně zánětem, nekrózou nebo apoptózou. 

(LaManna a kol., 2004) Tyto události mohou vyvolat uvolňování cytokinů a dalších 

chemických mediátorů z buněk okolní tkáně a zahajují kaskádu událostí, které vedou  

k produkci VEGF. (Felmeden a kol., 2003).  

U pacientů s mozkovou ischemií se zvýšení VEGF udržuje po dobu nejméně 14 dnů 

(Fan a Yang, 2007), hypoxií zvýšená exprese VEGF se navrátí k původním hodnotám 

do 24 hodin od nastolení normoxie. (Felmeden a kol., 2003) Za přítomnosti VEGF 
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může být zahájena angiogeneze, ale pokud VEGF přítomen není, kapiláry podlehnou 

apoptóze. (LaManna a kol., 2004) Intravenózní aplikace VEGF-A během 48 hodin  

po CMP indukovalo angiogenezi v penumbře a přispělo zde k návratu funkce neuronů. 

Nicméně pokud byl VEGF-A podán do 1 hodiny po ischemické CMP značně zvýšilo 

prosak BBB, hemoragickou transformaci a rozsah léze.  

VEGF-A kromě angiogenní aktivity, také zvyšuje cévní propustnost. Zvýšený obsah 

tekutiny a otok v mozku může být nebezpečný, protože objem mozku je silně limitován 

kostmi lebky. Mozkový otok tak může zvyšovat tlak v lebeční dutině a mozkové tkáni, 

což má za následek útlak krevního průtoku v cévách. Proto je důležité kontrolovat 

dávkování VEGF-A. Zhang a kol. (2000) ukázali, že VEGF může výrazně zvýšit 

angiogenezi v ischemickém mozku a snížit neurologické deficit během návratu funkcí 

po CMP a že inhibice VEGF v akutní fázi cévní mozkové příhody může snížit 

propustnost BBB a riziko hemoragické transformace po fokální mozkové ischemii. 

(Shibuya, 2009; Zhang a kol., 2000) 

Angiopoietiny, spolu s jejich receptory Tie-1 a Tie-2, jsou také upregulovány  

po ischemii. (Fan a Yang, 2007). Za normoxických podmínek se Ang-2 vůbec 

nevyskytuje, Ang-1 okupuje Tie-2 receptory a udržuje tak integritu cév. Při hypoxii  

je indukován Ang-2, zablokuje Tie-2 receptor, pericyty vyjdou ven z kapiláry  

a mikrovaskulatura je tím destabilizována. (LaManna a kol., 2004)  

 

5.4 Angiogeneze 

Jako odpověď na výše uvedené lokální podněty, začne angiogeneze lokálním vzestupem 

cévní permeability, následuje degradace základní membrány a extracelulární matrix  

a endotelové buňky začnou formovat nové cévy. (Fan a Yang, 2007) Dojde k proliferaci 

a migraci endotelových buněk do místa zranění a následně k růstu nových kapilár z již 

existujících cév. (Clarcson a kol., 2007). Dle Fan a Yang (2007) se nové kapilární 

pupeny začnou objevovat v ischemickém lůžku do 3 dnů po okluzi střední mozkové 

artérie (MCAO). Shen a kol. (2006) uvádí, že aktivace angiogeneze je vyvolaná  

po sedmi dnech po fokální mozkové ischemii. Někteří autoři uvádějí,  

že microvaskulatura je nově vytvořena 2 týdny po ischemické poškození. Dle Clarcson 

a kol. (2007) angiogeneze dosáhne svého vrcholu 3-7 den po mozkové ischemii  

a dozrávání cév pokračuje až do 21 dne.  
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Mechanismus angiogeneze indukované ischemií je zestručněn na hypoxií indukovaný 

faktor-1 (HIF-1), který stimuluje expresi VEGF, integrinu a erytropoetinu. (Fan a Yang, 

2007) 

Funkce nově vytvořené mikrovaskulatury v dospělém mozku po cévní mozkové příhodě 

je nejistá. Klinická pozorování ale ukazují přítomnost neovaskularizace a současné 

zvýšení CBF (měřené MRI), což naznačuje, že nově vytvořené cévy jsou funkční. 

Manookitiwongsa a kol.. (2001) uvádí, že nově vytvořené cévy slouží k tomu, aby 

facilitovali infiltraci makrofágů a vyčistili tak buněčný odpad z nekrotické tkáně. Stejně 

tak Fan a Yang (2007) zjistili, že jednou z hlavních rolí angiogeneze vyvolané ischemií 

je odstranění nekrotické mozkové tkáně fagocytárními makrofágy. (Fan a Yang, 2007) 

Tato hypotéza by mohla naznačovat, že postischemická angiogeneze slouží k vytvoření 

cév pouze přechodných, nikoliv trvalých. Ale i tak je angiogeneze nesporně prospěšná 

pro neurovaskulární opravné procesy po ischemii. (Arai a kol., 2009) 
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PRAKTICKÁ  

A VÝZKUMNÁ ČÁST 

 
 

 

Úkoly diplomové práce 

Porovnat hustotu kapilární sítě na zdravém mozku a na mozku postiženém mozkovou 

ischemií, konkrétně hustotu kapilární sítě na okrajích této ischemie. 

 

Hypotéza  

Předpokládám, že mozková ischemie vyvolává angiogenezi 

 

Výzkumné otázky 

1) Ovlivňuje mozková ischemie angiogenezi? 

2) Mění se hustota kapilární sítě v okrajových částech ischemické léze? 

3) Jakým způsobem se mění cévní hustota v závislosti na vzdálenosti od okraje 

ischemické léze? 
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6 MODEL MOZKOVÉ ISCHEMIE 

6.1 Pokusná zvířata 

Do výzkumu byla zařazena mláďata laboratorních potkanů obou pohlaví. Experimenty 

byly prováděny na Wistar albínských potkanech. 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 bude prováděn ve fyziologickém ústavu 

Akademie věd ČR. 

 
Obrázek 3 Mláďata potkana 7 postnatální den (P7) 

 

6.1.1 Proč se vlastně k pokusům používají zvířata  

1) charakter CMP u zvířat je podobný jako u člověka (závislost na závažnosti 

ischemie, délce trvání ischemie) 

2) není možné provádět studie pouze in vitro – nutnost sledování ischemie za různých 

podmínek (např. různé léky) 

3) zvířecí modely umožňují sledovat patofyziologie, neuroprotektivní mechanismy  

a terapeutickou odpověď za kontrolovaných podmínek 

4) zvířecí modely umožňují sledovat události bezprostředně po CMP, což je u člověka 

velice obtížné, vzhledem k variabilitě příznaků a časnosti rozpoznání 

(Wang-Fischer, 2008) 
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6.1.2 Proč právě potkani 

K pokusům se používá spousta velkých i malých zvířat (pes, kočka, prase, opice, myši, 

potkani, …), ale právě potkani se zdají být velmi vhodní protože:  

1) jejich cerebrovaskulární anatomie je podobná té lidské 

2) pyramidová dráha potkanů je velice podobná lidské, zasahuje hluboko do předních 

rohů míšních, což umožňuje dobře rozvinutou jemnou motoriku 

3) mají velice malý mozek, což umožňuje různé analytické procedury a pozorování  

bez velkého nároku na čas, peníze a práci 

4) je u nich možnost genomové modulace (např. vytvoření SHR – spontaneous 

hypertonic rats. Tyto SHR jsou velmi vhodné k pozorování za podmínek, které jsou 

u člověka důležitým rizikovým faktorem pro vznik CMP.) 

5) pro potkany existuje mnoho standardizovaných testů, které se dají při studiu CMP 

použít – zejména pro pozorování funkčních následků po CMP 

6) jsou geneticky homogenní, což umožní malé odchylky od standardu 

7) mají nízké provozní náklady a pro veřejnost je potkan mnohem přijatelnější  

než třeba pes 

 (Wang-Fischer, 2008) 

 

6.2 Fotochemická trombotická CMP 

Mládě potkana bylo sedmý den postnatálního života (P7), což odpovídá perinatálnímu 

stádiu vývoje dítěte, uspáno (obr. 4) použitím anestetika Isofluran (2 - 4,5%) a do pravé 

vena jugularis mu byla intravenózně aplikována fotosenzitivní látka bengálská červeň 

(bengal rose imaging – BRI 10mg/5ml, dávka 0,15ml). Rána byla zašita jedním nebo 

dvěma stehy a bylo použito tkáňové lepidlo.  



 38 

 
Obrázek 4 Mládě potkana P7, uspání před operací 

 

Kůže na hlavě byla rozříznuta a došlo tak k částečnému odhalení lebky. Mozek potkana 

byl osvícen na určeném místě (obr. 5) Nebyla nutná kraniotomie, protože lebka sedm 

dní starého potkana je dostatečně průsvitná. Byl použit zelený laser (50mW, Roithner 

Laser, Rakousko) na oblast senzomotorického kortexu po dobu 5 minut v 0,5s on/off 

cyklech. Kůže byla bezprostředně po ozařování sešita jedním nebo dvěma stehy a bylo 

použito tkáňové lepidlo.  

 
Obrázek 5 Mládě potkana P7, příprava na osvětlení laserem 

 

Zvíře mělo možnost zotavit se z anestezie na termické desce (obr. 6) a bylo vráceno  

do klece k matce. Poté byla pravidelně zaznamenávána hmotnost zvířete (obr. 7). 
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Obrázek 6 Mládě potkana na termické desce 

 
Obrázek 7 Vážení mláděte potkana P7 

   

U kontrolní skupiny proběhlo vše podle shodného modelu, pouze kontrolním zvířatům 

byl místo bengálské červeně injikován fyziologický roztok.  

 

6.2.1 Historie fototrombotické metody 

Poprvé byla fotochemická trombóza provedena fyzikem a neurobiologem Watsonem 

(Wang-Fischer, 2008), který takto vyvolával kortikální infarkty u laboratorních 

potkanů. Fotoreakce světla s bengálskou červení způsobí uvolnění vysoce reaktivního 

singletového kyslíku, který způsobuje peroxidaxi tuků a proteinů v endotelových 

buňkách ve vaskulatuře pod místem osvětlením. Poškození endotelu stimuluje agregaci 

krevních destiček a zvyšuje jeho propustnost, což má za následek trombózu (případně 

cévní otok), které vedou k okluzi (respektive ke kompresi).  
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Tento model vychází z faktu, že hustota malých cév v mozkové tkáni je u všech 

potkanů stejná, na rozdíl od velice variabilní krevní distribuce v jednotlivých cévních 

kmenech. Základní odpověď na fotochemické poranění je endoteliální prosak,  

ne agragace krevních destiček, léze tedy může být vytvořena pouze mikrovaskulární 

kompresí v důsledku rozsáhlého otoku, který zde vznikne. Watson a jeho skupina 

prokázali (v roce 1987), že kortikální léze může být vytvořena bez shluklých destiček. 

Zkoušeli to tak, že ochladili mozek potkana na 34°C, což „zmrazilo“ i destičky  

a zabránilo jejich reakci na vážné poranění endotelu. Mozek je osvětlen laserovým 

paprskem, který je přiblížen k lebce v úhlu 5° od horizontály. Tímto paprskem  

je osvětlena jen velmi malá část mozkové kůry a veškerá okluze se tedy objeví zde. 

Léze se objeví jako jednotná červená barva, protože cévy v pia mater si zachovají krev, 

aniž by byly vymáčknuty kompresí z otoku, a krev zůstává na místě.  

(Prado a kol., 1987). 

Watson a kolegové přizpůsobili fotochemickou metodu na model MCAO u potkanů. 

Světelný paprsek z obloukové lampy se jevil jako nedostatečný pro tyto účely, protože 

nemohl být zaměřen na vhodnou velikost, proto se namísto obloukové lampy začal 

užívat argonový laser o vlnové délce 514nm. S intenzitou paprsku větší než 30W/cm2  

je možné fotochemicky zničit arteriální endotelium reakcí bengálské červeně v takovém 

rozsahu, že to způsobí explosivní agregaci krevních destiček a následně rychlé 

vytvoření oklusivního trombu v artérii. Tvorba trombů fotochemickou metodou  

je invazivní, protože lebka na tímto místem musí být odstraněna, aby byla možná 

vizualizace ACM. Nicméně ACM může být skutečně okludována osvětlením  

přes lebku, pokud je toto místo přesně určeno.  

Následné studie na potkaních modelech využívají různé fotochemické techniky 

k facilitaci distální embolizace a rozšířeného mozkového infarktu.  

(Wang-Fischer, 2008) 

 

6.3 Histologie 

Pro podrobné zkoumání mozku a míchy je zapotřebí, aby tento byl imunohistochemicky 

připraven.  

Histologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem mikroskopické struktury 

živočišných tkání a orgánů mnohobuněčných organismů. Imunohistochemie  
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je speciální laboratorní histologická metoda, při níž se ve vyšetřovaném vzorku tkáně 

prokazuje přítomnost určitých antigenů pomocí specifických protilátek s navázanými 

chemickými sloučeninami, které umožňují jejich průkaz. V případě proběhlé (pozitivní) 

reakce je tato vazba znázorněna barevným produktem. V patologii se využívá k účelům 

diagnostickým (vyhledávání a znázorňování antigenů specifických pro určité typy 

buněk a tkání) i prognostickým (karcinomy prsu, tlustého střeva, maligní lymfomy). 

(Vokurka a kol., 2000; Kasparova) 

Průkaz antigenů využívá fyziologické vazby antigenu a protilátky. Průkaz probíhá  

v celé řadě kroků. Každý antigen je unikátní a specifický buněčný znak a proto jsou  

k jejich detekci užívány certifikované specifické protilátky. Po navázání protilátky  

na antigen je vzniklý komplex nutno zviditelnit pomocí dalšího kroku. Pro tento krok  

je užívána tzv. sekundární protilátka, navázaná s polymerem, dovolující amplifikaci 

signálu. Nejčastěji je používán diaminobenzidin, který dovolí poměrně dlouhé uchování 

preparátu. Pro nejcitlivější detekci antigenů jsou určena fluorescenční barviva. V praxi 

je používáno velké množství protilátek (desítky až stovky), protože každá protilátka  

je specifická pouze pro jeden antigen. Provádění reakcí je náročné na přesnost 

provedení a zejména na dodržování přesných a reprodukovatelných postupů. 

(http://www.biolab.cz/imunohistochemie.php) 

Histologické preparáty jsou mikroskopické preparáty určené pro studium a buněčnou 

diferenciální diagnostiku živých tkání. Pro přímé histologické studium je vhodné jen 

velmi omezené množství živočišných tkání a buněk. K tomu, aby bylo možné studovat 

jednotlivé tkáně je zapotřebí zhotovit preparáty. To znamená zmíněné tkáně šetrně  

a rychle usmrtit, nařezat je na tenké řezy a obarvit. 

 

6.3.1 Příprava preparátů 

Pro podporu extrakce mozku a míchy se použila technika transkardiální perfúze  

před histologickým vyšetřením. Cílem této perfúzní techniky bylo zabránit denaturaci 

bílkovin buněčné protoplasmy a tkáňových struktur.  

Standardně byla zvířeti intravenózně podána smrtelná dávka narkotika Urethan 

(2,5g/kg). Okamžitě po smrti bylo odhaleno srdce, do levé komory byla vsunuta kanyla 

a pravá auricula byla ustřižena. Tekutina, která procházela kanylou, obíhala tělem  

přes otevřenou pravou auriculu. Nejprve byla perfudována neurální kapalina, 
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fyziologický roztok nebo jiná vhodná tekutina, což odstranilo z těla všechnu krev. 

Následně byly použity fixační tekutiny, které odpovídaly histologickým procedurám 

(paraformaldehyde in 0,1 M fosfátovém prášku, pH 7.4 (1 ml/ g), +4°C, 10 minut) 

Tento postup měl za následek, že byl mozek fixován na místě a mohl být snadno 

odstraněn z lebky. Pak byl mozek fixován na další tři hodiny v roztoku 

paraformaldehydu.  

Poté byly připravené mozky dány do cryoprotectivního roztoku sacharózy (10, 20  

a 30%) v +4°C, následně  zmraženy v suchém ledu na teplotu -70°C a uchovány 

v mrazničkách při teplotě -80°C. 

Dalším krokem bylo nakrájení mozku na řezy silné 50µm (přístroj Cryocut Leica  

CM-1900) a jejich natažení na želatinová sklíčka, případně vložena  

do 30% ethylenglykolu (25% glycerol v 0,05 M fosforečnanu sodného). Takto byly řezy 

připraveny pro histologické barvení. První a poté každý 5 řez byl natažen na želatinové 

sklíčko a připraven k barvení NISSL a další řezy byly uchovány v mrazničce  

pro následné natahování a barvení dle potřeby.  

 

6.3.2 NISSL barvení 

Nissl je termín, který se používá pro klasickou cytologii endoplazmatického retikula.  

Protože všechny buňky obsahují endoplazmatické retikulum, Nissl barvením (kresolová 

violet) budou obarveny všechny buněčná těla v mozku. Procedura barvení sestává 

z postupného máčení upevněných plátků mozku v několika různých roztocích  

po specifickou dobu. Počáteční alkoholová lázeň odstraní lipidy a fixační látky z tkáně, 

řezy se obarví a následuje dehydratace tkáně sérií alkoholových lázní. (Goble, 2010) 

 

Řezy se barví pod digestoří podle následujícího postupu: 

1. 95% ethanol     15 minut 

2. 70% ethanol    1 minuta 

3. 50% ethanol    1 minuta 

4. destilovaná voda  2 minuty 

5. destilovaná voda   1 minuta 

6. kresylová violeť  5 minut 
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7. destilovaná voda  1 minuta 

8. 50% ethanol   1 minut 

9. 70% kyselina ethanolu  2 minuty 

10. 95% ethanol   2 minuty 

11. 95% ethanol    několik ponoření 

12. 100% ethanol   1 minut 

 

Nissl barvení je hojně používané v laboratořích pro barvení řezů mozku. Toto barvení 

dokáže ukázat umístění léze, určit velikost a hloubku infarktu a posoudit závažnost 

poškození neuronů. (Goble, 2010). Ukázky barvení NISSL viz obr. 8 a 9. 

 
Obrázek 8 Nissl barvení – řez mozku bez léze 

 
Obrázek 9 Nissl barvení – řez mozku s lézí 
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6.3.3 RECA-1 barvení 

RECA-1 barvení využívá působení protilátek anti-RECA-1 na antigen-1 (RECA-1) 

endotelových buněk. (Ulger a kol., 2002). Endotelium je tenká vrstva buněk, která  

se nachází na vnitřní straně krevních cév a která tvoří rozhraní mezi cirkulující krví  

a stěnou cévy. Endotelium se nachází v srdci a všech cévách až k nejmenším kapilárám. 

(www.serotec.com) 

Ulger a kol. (2002) uvedli, že označování RECA-1 bylo slabě pozitivní v aortě 

dospělých potkanů a plicních buňkách endotelu, ale ne v endotelových buňkách 

žloutkového váčku embrya, což znamená, že RECA-1 barvení je možné využít pouze 

postnatálně. 

Na řezech obarvených RECA-1 vidíme tedy všechny struktury, které obsahují 

endotelové buňky.  

 

Takto nabarvené řezy byly hodnoceny pod mikroskopem. Viz obr. 10 a 11. 

 
Obrázek 10 Mozek bez léze a detail otvoru vytvořeného během histologické přípravy 

 

 
Obrázek 11 Mozek s lézí a detail okrajové části léze 
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6.4 Hodnocení  

6.4.1 Použitý přístroj 

Proces počítání byl prováděn na mikroskopu Olympus BX51 (obr. 12) s využitím 

počítačového programu Stereo Investigator, Neuro Image.  

 
Obrázek 12 Mikroskop Olympus BX51 

 

6.4.2 Stereologie  

K počítání množství cév v řezech mozků jsme použili stereologickou metodu. Unbiased 

stereology, volně přeloženo jako nestranná stereologie. Stereologické postupy 

postavené na tomto základě, využívají nevychýlené vzorkování (unbiased sampling)  

a vzniká tak univerzálnější kvantifikační technika nezatížená předpoklady o povaze 

studovaného materiálu. Termínem „stereologický bias“ je označována odchylka 

výsledku od skutečné hodnoty vzniklá vlivem systematické chyby. 

Aplikace stereologických sond na hodnocené vzorky musí být náhodná a tato náhodnost 

musí být ve smyslu vzájemné pozice (posunu, pro všechny veličiny), tak ve smyslu 

orientace (u linií a povrchu). Jak již bylo zmíněno, historicky je s touto náhodností 

nakládáno dvěma odlišnými způsoby. (Tonar a kol., 2008) 

1. Model-based stereology – stereologie založená na modelových předpokladech. 

Tento způsob zahrnuje metody, v jejichž základech jsou předpoklady o určitých 

vlastnostech objektu, jako je velikost, tvaru nebo orientace. Řezy jsou  



 46 

tzv. idealizovány a tato měření tedy mohou být zpochybnitelná, protože se nedá 

určit míra odchylky. Toto měření se již téměř nevyužívá. (Tonar a kol., 2008) 

2. Design-based stereology – stereologie založená na vhodném designu aplikované 

metody. Tento způsob zahrnuje metody, jejichž schopnost poskytovat data nezávisí 

na vlastnostech počítaných objektů. (Tonar a kol., 2008). Metody a odběr vzorků 

jsou „navržené“, tzn. definované takovým způsobem, aby nemusely být brány 

v úvahu vlastnosti buněk, jako velikost, tvar, orientace v prostoru atd. Vyloučení 

nutnosti znalosti geometrie pozorovaných buněk má za následek více spolehlivých 

údajů, protože jsou eliminovány potencionální zdroje systémových chyb  

při výpočtech. Desing-based stereologii můžeme rozdělit na analýzu globálních  

a lokálních vlastností buněk, z nichž nejdůležitější jsou objem, počet, propojitelnost, 

prostorové uspořádání a délka lineárních biologických struktur. Tyto vlastnosti 

můžeme vyjádřiv v relativních nebo absolutních hodnotách a můžeme je analyzovat 

mnoha stereologickými metodami. (Schmitz a Hof, 2007) 

Stereologicky můžeme měřit různé veličiny. Veličiny prvního řádu jsou: 

- objem (V – volume) 

- plocha (A – area) 

- délka (L – length)  

- počet (N – numer).  

Veličiny druhého řádu jsou odvozeny od veličin prvního řádu a patří sem: 

- objemový podíl (Vv – volume fraction, volume density) – podíl vybrané fáze 

v referenčním objemu 

- povrchová hustota (Sv – surface density) – plocha povrchu vztažená na jednotku 

objemu (mm−1) 

- délková hustota (Lv - length density) – délka lineárního útvaru vztažená  

na jednotku objemu (mm−2) 

- numerická hustota (Nv – numerical density) – počet objektů nacházející  

se v jednotce objemu (mm−3) 
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6.4.3 Kvantifikace mikrocév 

Zvolili jsme postup, kdy je možné i přes trojrozměrnou povahu cév použít 

dvojrozměrné kritérium míry jejich přítomnosti, tzv. mikrovazální hustotu (microvessel 

density), kterou lze stereologicky vyjádřit jako QA podle rovnice QA = Q/A, kde Q  

je počet zachycených objektů na ploše A. Pravidlo započítávání cév je zachyceno  

na obrázku 13. Počítací mřížka (counting frame) má zakázané (červené) a povolené 

(zelené) strany. Započítat se smí pouze objekty (cévy), které jsou uvnitř rámečku nebo 

protínají povolenou linii a zároveň neprotínají linii zakázanou. Tzn., že počítány byly 

pouze cévy šedivě vybarvené. (Tonar a kol., 2008) 

 
Obrázek 13 Pravidlo pro započítávání cév 
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7 VÝSLEDKY  

7.1 Technika počítání 

1. Byly zvoleny a obkresleny oblasti našeho zájmu:  

- BZ, REG1 a REG2 – oblast zájmu u mozků zvířat postižených mozkovou 

ischemií 

- Control – oblast zájmu u kontrolních řezů 

2. Byla zvolena velikost counting frame a grind size. Počítač, napojený na mikroskop, 

sám nastavil rozložení těchto counting frame. Counting frame je počítací mřížka  

a grind size udává hustotu rozmístění counting frame.  

3. Byl počítán počet cév v každém counting framu, který se nacházel celý v počítané 

oblasti, tzn., že žádný jeho okraj nepřesahoval okraj zvolené oblasti 

4. Byl vyhodnocen počet cév v jednotlivých oblastech 

 

7.1.1 Zvolení oblasti našeho zájmu 

Na každém řezu byly konturou obkresleny počítané oblasti (viz obr. 14) 

- BZ – border zone – okrajová zóna, oblast mozkové kůry, které bezprostředně 

sousedí s jádrem ischemie (značeno modře) 

- REG1 – region 1 – oblast mozkové kůry, která navazuje na border zone 

(značeno žlutě) 

- REG2 – region 2 – oblast mozkové kůry, která navazuje na region 1 (značeno 

zeleně) 

Jelikož jsme se v žádném článku nedočetli, jak volit přesně tyto oblasti, vyšli jsme 

z faktu, že cévy prorůstají mozkovou kůrou radiálně, tzn. kolmo na povrch mozku. 

Oblasti zájmu byly tedy voleny jako výseče. Tři oblasti jsme zvolili z důvodu, aby bylo 

možné zmapovat, zda je změna v cévní hustotě v závislosti na vzdálenosti od léze.  
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Obrázek 14 Oblasti zájmu u mozku zvířete, postiženého ischemií – zvětšeno 2x 

 

Také v každém kontrolním řezu byla konturou obkreslena počítaná oblast, v tomto 

případě označená jako control. Pro porovnatelnost výsledků jsme se snažili zvolit místo, 

které bylo pokaždé započítáno v některé z oblastí zájmu (BZ, REG1, REG2) u mozku 

s lézí. Jak už bylo zmíněno v metodách, mozková ischemie byla vždy vyvolána v levé 

části mozkové kůry. Na každém řezu zasahovaly počítané oblasti vždy i do pravé části 

mozkové kůry. Mnou zvolené umístění bylo tedy v oblasti mozkové kůry vpravo a lze 

ho vidět na obr. 15. 

 
Obrázek 15 Oblast zájmu v mozku kontrolního zvířete 
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7.1.2 Zvolení velikosti a hustoty counting frame 

7.1.2.1 Pilotní studie 

Ani velikost counting frame a grind size při kvantifikaci mikrocév v mozkové kůře 

nebyla nikde popsána.  

Provedli jsme tedy nejprve pečlivé pilotní měření s velkou hustotou counting frame,  

na základě kterého jsme zvolili finální nastaveni velikosti a hustoty counting frame. 

Počítač, napojený na mikroskop, poté sám nastavil rozložení těchto counting frame. 

Během pilotního měření byla velikost counting frame zvolena 280x220µm a grind size 

400x352 µm. Rozmístění tohoto nastavení na řezu je patrné na obr. 16. 

 
Obrázek 16 Hustota counting frame (pilotní studie) 

Následující obrázek (obr. 17) ukazuje označené cévy v takovémto counting frame. 

 
Obrázek 17 Označené cévy (pilotní studie) – zvětšeno 20x 
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Pří tomto nastavení bylo v jednom counting frame příliš mnoho cév k počítání.  

Na obr. 17 to bylo 21 označených cév, ale v některých counting frame dosahovaly 

hodnoty i přes 70. Dalším nedostatkem bylo to, že v některé počítané oblasti  

se neobjevil žádný counting frame, který by nepřesahoval zvolenou oblast, tzn. žádný 

counting frame, ve kterém by se cévy mohly počítat (viz 7.1.3). Na obr. 18 vidíme,  

že v oblasti BZ bylo započítáno 5 counting frame, v oblasti REG1 už pouze jeden  

a v oblasti REG2 nebyl započítán counting frame žádný.  

 
Obrázek 18 Označené mikrocévy – celý řez (pilotní studie) 

 
 

7.1.2.2 Finální měření 

Pro finální nastavení jsme se snažili counting frame nastavit tak, aby v jednom counting 

frame bylo cca 10 počítaných cév a také aby počet počítaných counting frame byl 

přibližně kolem 10. Tento počet se samozřejmě neustále mírně měnil, protože oblasti 

zájmu byly na každém řezu znovu obkreslovány, což umožnilo určité odchylky. Také 

tloušťka mozkové kůry (a tím samozřejmě i counting frame) se rostrokaudálně mění.  

Finálně byla tedy zvolena velikost counting frame 102x88 µm a grind size 272x232µm. 

Toto rozložení lze vidět na obr. 19. 
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Obrázek 19 Hustota counting frame (finální měření) 

Pro finální měření byly zvoleny dva mozky postižené mozkovou ischemií (BRI_5  

a BRI_11) a dva mozky kontrolní (BRI_13 a BRI_14). Pro porovnatelnost byl vždy 

jeden mozek kontrolní přiřazen k mozku s lézí (BRI_5 x BRI_13; BRI_11 x BRI_14)  

a cévy byly u této dvojice počítány ve stejném rostrokaudálním rozsahu. Na obrázcích 

v kapitole výsledky (8.2) uvidíme označené cévy na BRI_5 a BRI_11 a jelikož oba 

kontrolní mozky vykazovaly velice podobné hodnoty, pro porovnání uvádím pouze 

BRI_13. 

7.1.3 Započítané counting frame a proostřování 

Aby byla vyloučena chyba při odhadu, byly započítány pouze counting frame,  

které nepřesahovaly okraj počítané oblasti. Na obr. 20 vidíme counting frame, který 

tento okraj přesahuje. V tomto counting frame cévy počítány nebyly, byl vynechán.  

 
Obrázek 20 Okrajový (nepočítaný) counting frame 
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Během počítání bylo také důležité důkladně zaostřovat. Některé cévy totiž nebyly  

při první pohledu jasně patrné, ale ukázaly se až po změně proostření řezu. Viz obr. 21. 

 
Obrázek 21 Viditelnost mikrocév při proostřování 

 

7.2 Výsledky 

7.2.1 Kontrolní mozek  

Jak jsem již uvedla, výsledky obou kontrolních mozků byly velice podobné,  

pro vizualizaci tedy uvádím pouze BRI_13. Na obr. 22 je možné vidět počet cév 

v jednom counting frame a na obr. 23 v celém řezu.  

 
Obrázek 22 Počet cév v jednom counting frame (kontrolní mozek) 



 54 

 
Obrázek 23 Kvantifikace mikrocév v celém řezu (kontrolní řez) 

 

7.2.2 Mozek postižený mozkovou ischemií  

Na následujících obrázcích je možné vidět rozdíly v cévní hustotě u mozku s lézí 

(BRI_5 a BRI_11) na nejbližším (BZ, obr. 24) a nejvzdálenějším (REG2, obr. 25) 

měřeném místě od léze. Na obr. 26 je poté zobrazen detail větší oblasti s menším 

zvětšením. 

 
Obrázek 24 Porovnání cévní hustoty BRI_5 x BRI_11 (border zone) 
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Obrázek 25 Porovnání cévní hustoty BRI_5 x BRI_11 (region 2) 

 

 
Obrázek 26 Porovnání cévní hustoty BRI_5 x BRI_11 (oblast okraje ischemie) – stejné zvětšení 
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7.2.3 Výsledky 

V každém counting frame byly označeny všechny cévy, které mohly být označeny,  

a počítačový program poté tyto počty převedl do tabulek aplikace Microsoft Excel. 

Mým úkolem poté bylo vypočítat průměrný počet cév v jednotlivých oblastech každého 

řezu a tyto poté přepočítat na plochu.  

Jak je uvedeno již několikrát, plocha counting frame byla 102x88µm, což je 8976 µm2. 

U mozku BRI_11 je počítáno s plochou 280x220 µm (61600 µm2), protože tento mozek 

byl spočítán při pilotní studii s původní velikostí  counting frame. Proto také zůstala 

některá políčka tabulky prázdná, viz 5.1.2.1. 

Protože ale výsledky vycházely v řádech 10-x, byl počet cév přepočítán na mm2,  

se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.  

Pro názornost uvádím nejprve celou tabulku pro BRI_5 a poté již pouze porovnání 

BRI_5xBRI_13 a BRI_11xBRI_14 (včetně grafů) v přepočtu na mm2. V prvním sloupci 

tabulky jsou čísla řezů, ve kterých bylo počítáno. Při krájení se pro každé případné 

barvení uchovává každý 5 řez, proto označení 1, 6, 11, …  

 

BRI_5 BZ R1 R2 BZ/ mm2 R1/ mm2 R2/ mm2 

1 3,00 3,13 4,00 334,22 348,71 445,63 
6 2,55 4,33 3,00 284,09 482,40 334,22 
11 2,48 3,90 3,38 276,29 434,49 376,56 
16 3,15 2,93 2,81 350,94 326,43 313,06 
21 3,63 3,08 3,09 404,41 343,14 344,25 
26 3,00 3,12 3,67 334,22 347,59 408,87 
31 3,31 3,00 4,67 368,76 334,22 520,28 
36 2,92 3,75 3,45 325,31 417,78 384,36 
41 3,20 2,92 3,00 356,51 325,31 334,22 
46 3,06 3,36 3,50 340,91 374,33 389,93 
51 3,21 3,87 3,63 357,62 431,15 404,41 
56 3,13 2,86 2,33 348,71 318,63 259,58 
61 2,59 3,18 3,30 288,55 354,28 367,65 
66 4,00 3,83 3,00 445,63 426,69 334,22 
71 2,68 2,90 2,87 298,57 323,08 319,74 
76 2,77 3,38 4,57 308,60 376,56 509,14 

Průměr 3,04 3,35 3,39 338,96 372,80 377,88 
Tabulka 1 Zobrazení výsledků  BRI_5 
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7.2.3.1 BRI_5 versus kontrolní BRI_13 

BRI_5 BZ/mm2 R1/mm2 R2/ mm2  BRI_13    / mm2 

1 334,22 348,71 445,63  1 454,55 
6 284,09 482,40 334,22  6 423,35 
11 276,29 434,49 376,56  11 486,85 
16 350,94 326,43 313,06  16 514,71 
21 404,41 343,14 344,25  21 516,93 
26 334,22 347,59 408,87  26 533,65 
31 368,76 334,22 520,28  31 504,68 
36 325,31 417,78 384,36  36 510,25 
41 356,51 325,31 334,22  41 616,09 
46 340,91 374,33 389,93  46 524,73 
51 357,62 431,15 404,41  51 601,60 
56 348,71 318,63 259,58  56 582,66 
61 288,55 354,28 367,65  61 550,36 
66 445,63 426,69 334,22  66 549,24 
71 298,57 323,08 319,74  71 504,68 
76 308,60 376,56 509,14  76 636,14 

Průměr 338,96 372,80 377,88  Průměr 531,90 
Tabulka 2 Porovnání BRI_5 x kontrolní BRI_13 
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Graf 1 Porovnání BRI_5 x BRI_13 1 
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7.2.3.2 BRI_11 versus kontrolní BRI_14 

BRI_11 BZ/ mm2 R1/ mm2 R2/ mm2  BRI_14  / mm2 

1 641,88 685,88 767,86  1 441,18 
6 845,78 0,00 636,36  6 415,55 
11 779,22 767,05 933,44  11 480,17 
16 994,32 693,18 722,40  16 594,92 
21 738,64 0,00 0,00  21 544,79 
26 1030,84 811,69 844,16  26 535,87 
31 752,11 746,75 0,00  31 471,26 
36 892,86 681,82 965,91  36 534,76 
41 909,09 633,12 762,99  41 514,71 
46 1057,47 795,45 681,82  46 541,44 
51 800,32 811,69 913,15  51 529,19 
56 936,85 892,86 1017,86  56 612,75 
61 783,28 706,17 909,09  61 469,03 
66 863,64 746,75 1266,23  66 628,34 
71 607,14 568,18 595,78  71 496,88 
76 900,97 808,44 0,00  76 642,83 
81 949,68 795,45 1103,90  81 408,87 
86 1001,62 698,05 811,69  86 593,81 

Průměr 860,32 740,16 862,18  Průměr 525,35 
Tabulka 3 Porovnání BRI_11 x kontrolní BRI_14 
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8 DISKUZE 

Mozek potřebuje pro své fungování stálou dodávku kyslíku a glukózy. To je důvod, 

proč je regulace průtoku krve mozkem rozhodující pro udržení neuronální funkce. Proto 

je cévní systém v mozku dospělých jedinců velmi stabilní a za fyziologických 

podmínek nedokáže odolávat velkým změnám. (Brea a kol., 2009) 

Vznik nových cév po cévní mozkové příhodě přispívá k obnově tkáňového metabolismu 

u přežívajících neuronů, usnadňuje odstranění nekrotické tkáně a zvyšuje dodávku živin 

pro remodelaci neuronů.   

Ve většině studií, které se zabývají angiogenezí po mozkové ischemii se uvádí,  

že mozková ischemie indukuje zvýšeně angiogenezi. Shibuya (2009) uvádí, že v oblasti 

obklopující lézi byl pozorován nárůst cévní hustoty a také zvýšení průtoku. Dále 

popisuje, že rozsah angiogeneze koreluje s mírou návratu funkce po CMP.  

V dalších studii popisují, že mozková ischemie indukuje zajištění růstu arteriol  

v ischemickém hraničním pásmu, podporuje obnovení perfúze a angiogenezi, která 

může zlepšit dlouhodobé neuronální funkční využití (Fan a Yang, 2007), nebo  

že angiogenní faktory, jako VEGF, FGF a jejich receptory, PDGF a HGF, jsou zvýšené 

po mozkové ischemii u potkanů, což podporuje větší angiogenezi v místě ischemického 

poškození. (Hayashi a kol., 2003) 

Studií, které se zabývají přímo hustotou mikrocév na mozkové ischemii není mnoho. 

Všechny nám dosud dostupné studie pracují s mozky poškozenými přechodnou 

ischemií po různě dlouhou dobu, námi způsobená ischemii však byla zcela ireverzibilní. 

Dalším důležitým rozdílem je použitá metoda pro kvantifikaci mikrocév. My jsme, 

stejně jako Manoonkitiwongsa a kol (2001), využili metodu stereologickou, zatímco 

většina studií provádí kvantifikaci mikrocév na živých modelech s využitím magnetické 

resonance (MRI). Výhodou MRI je dle Seevincka a kol. (2010) vynikající kontrast 

měkkých tkání, vysoké prostorové a časové rozlišení a všestrannost a proto je zvláště 

vhodná ke sledování dynamiky procesů cévní remodelace po cévní mozkové příhodě.  

Seevinck a kol. (2010) zkoumali mozkovou ischemii na modelech hlodavců. Cévy byly 

kvantifikovány pomocí metody MRI. Již od 1 týdne po mozkové mrtvici, bylo zjištěno 

významné zvýšení mikrovaskulární hustoty. S časem přežití mikrocévy dokonce 
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zvětšily svou velikosti, což vede potenciálně ke zvýšení objemu krve v mozku  

a krevního průtoku mozkem. 

Bosomtwi a kol. (2008) zkoumali angiogenezi na modelech potkanů, kterým byla 

způsobena přechodná mozková ischemie embolizací ACM s následnou reperfůzí. 

Měření byla prováděna 2 týdny po ischemii metodou MRI a poté porovnávána 

s histologickým měřením. Zkoumány byly tři oblasti – jádro ischemie, okrajová zóna  

a kontralaterální normální tkáň. Průměrná hodnoty mikrovaskulární density (MVD)  

na MRI byly 313 ± 32 (kontralaterální hemisféra), 209 ± 60 (oblast okraje mozkové 

ischemie), a 26 ± 14 (ischemické jádro) na mm2. Naproti tomu hodnoty MVD naměřené 

na histologických preparátech byly 296 ± 42, 213 ± 72, a 8± 3 na mm2.  

(Bosomtwi a kol., 2008) 

Lin a kol. (2008) vyvolali mozkovou ischemii u samců potkana druhu Long-Evans. 

Pravá ACM a obě společné aa. carotis byly přechodně okludovány po dobu 60 minut.  

Výsledkem byl veliká ischemická léze v korové oblasti ACM. Některá zvířata 

podstoupila měření metodou MRI a další byla měřena histologicky.  

Při hodnocení MRI byly zjišťovány hodnoty R* (relativní změny objemu krve  

ve velkých cévách) a R (relativní změny objemu krve v malých cévách).  

Hodnoty R* zaznamenaly nárůst znatelný od dne 3 do 14 a poté postupný pokles až  

na hodnoty, srovnatelné s kontrolou v ispilaterální hemisféře. Zjištěné hodnoty R byly  

u kontrol relativně nízké. Po ischemii se tyto hodnoty v ipsilaterální hemisféře postupně 

zvyšovaly ode dne 7 po ischemii. Značný nárůst byl zaznamenán v den 7 a 14. Nebyly 

zaznamenány změny v R* ani R kontralaterální hemisféře.  

Tyto hodnoty dali autoři do vztahu R*/R = změny velikosti cév a R/R* = změna hustoty 

cév. Ze zjištění, že hodnoty R* stoupaly do dne 14 a poté postupně klesaly a naopak 

hodnoty R se od 7 dne postupně zvyšovaly, lze odvodit, že v počátku došlo nejprve  

ke zvětšení velikosti a od dne 7-14 začala být energetická poptávka zasažených oblastí 

uspokojována cestou nově vzniklým mikrocév. 

Byl zjištěn pokles relativní cévní hustoty v reperfudovaném kortexu 1 a 3 den  

po ischemii a postupně se tato hustota zvyšovala od 7 dne až do 21 dne. Kvantitativní 

analýza ukázala snížení hustoty cév o 40% v den 1, ale 1,5 násobné zvýšení v den 14  

a 21 ve srovnání s kontrolami. Značný vzestup hustoty cév byl pozorován také 

v oblastech, které obklopují nekrotickou tkáň v den 21 ve srovnání s bazálními nízkými 
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hodnotami u kontrol. Nebyly zaznamenány signifikantní změny hustoty cév 

v kontralaterální hemisféře.  

Změny na magnetické rezonanci byly potvrzeny imunohistochemickou analýzou 

mikrocév na řezech barvených lamininem v reperfudovaném ispilaterálním kortexu 

v den 1 a 3 ve srovnání s kontrolou. Počet mikrocév na mm2 v ipsilaterálním kortexu  

u kontrol byl 420±30. V reperfudovaném kortexu byl tento počet 350±20 v den 1  

a 280±30 v den 3 po ischemii. To znamená 17% a 32% snížení v porovnání s kontrolou. 

Počet cév s průměrem větším než 30 mikrometrů byl u kontrol 15±3, v reperfudovaném 

kortexu to ale bylo 30±10 v den 1 a 40±20 v den 3.  

Histologická analýza zde ukázala snížení density první dny po mozkové ischemii  

a zobrazení mozku pomocí MRI také postupný nárůst density od 7 do 21 dne. Bohužel 

histologická kvantifikace byla provedena pouze na řezech mozků potkanů usmrcených 

1 a 3 den po ischemii.  

Tato zjištění se rozcházejí s názory Seevincka a jeho kolegů (2010), kteří udávají 

postupné zvětšováni velikosti cév.  

Manoonkitiwongsa a kol (2001) prováděli svůj výzkum na dospělých samcích potkana 

Sprague-Dawley, kterým byla provedena přechodná okluze ACM po dobu 4 hodin. 

Změny v mikrocévní síti byly zjišťovány mikroskopickou morfometrií s využitím 

poloautomatické stereologické metody. Autoři pracovali s hypotézou, že angiogenezi 

mozek využívá zejména pro infiltraci makrofágů k odstranění nekrotických částí 

mozku. Poté, co se tak stane, jsou už cévy nepotřebné a postupně opět zanikají. Proto 

zkoumali mozky potkanů usmrcených 7, 14, 19 a 30 dní po ischemii, které porovnávali 

s mozky potkanů bez ischemických změn. Na každém řezu zkoumali 2 oblasti IMA 

(inside margin area – oblast jádra ischemie) a OMA (outside margin area). V regionu 

IMA byl značný nárůst v počtu, objemové, povrchové i délkové hustotě ve srovnání 

s OMA. Také makrofágy byly nalezeny pouze v IMA. Nebyl zaznamenám rozdíl 

v průměru cév obou oblastí. Při porovnání měření u potkanů usmrcených v různé dny 

po reperfuzi nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl.  

V naší studii jsme steroleogickou metodou zkoumali mozky potkanů 2 měsíce  

po ireverzibilní mozkové ischemii. Tato ischemie byla způsobena fototrombotickou 

metodou u 7 dní starých mláďat potkana Wistar. Porovnávali jsme dva mozky postižené 

ischemií (BRI_5 a BRI_11) a dva mozky kontrolní (BRI_13 a BRI_14). U mozků s lézí 

byla měřena hustota cév v mozkové kůře na obou stranách ischemické léze vždy  
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na třech na sebe navazujících místech – okrajová zóna ischemie (BZ), region navazující 

na BZ (REG1) a region navazující na REG1 (REG2). U kontrolních mozků byly 

mikrocévní hustota měřena v mozkové kůře na pravé straně mozku, v místě, které bylo 

na ischemickém mozku měřeno alespoň v jedné z oblastí zájmu. Výsledky jsou uváděny 

na 1mm2.  

Zatímco u kontrol nám vyšly výsledky velice podobné BRI_13 Ø 525, BRI_14 Ø 532, 

u mozku poškozených lézí už jsme se k takto podobným výsledkům nedopracovali.  

U ischemií poškozeného mozku BRI_5 dosahovaly průměrné hodnoty u BZ Ø 339,  

u REG1 Ø 373 a u REG2 Ø 378. U ischemií poškozeného mozku BRI_11 byla zjištěna 

cévní hustota u BZ Ø 860, u REG1 Ø 740 a u REG2 Ø 862. To znamená, že zatímco  

u BRI_5 bylo zaznamenáno snížení cévní hustoty, u BRI_11 naopak znatelné zvýšení. 

Během našeho zkoumání jsme žádným způsobem neměřili velikost mikrocév,  

ale při porovnání obrázků BRI_5 a BRI_11 je na první pohled patrný rozdíl právě  

ve velikosti cév, kdy u BRI_5 dosahují mikrocévy znatelně větších rozměrů,  

než mikrocévy BRI_11.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že výsledky naší studie i výsledky dalších studií, 

uvedených v této diskuzi se natolik diametrálně liší, že není možné vyvozovat z tohoto 

žádné výsledky. Opak je ale pravdou. Mozek potřebuje nutně nahradit nedostatečné 

množství kyslíku v poškozené oblasti. A pravděpodobně to dělá tím nejjednodušším  

a v tu chvíli nejrychlejším způsobem. Ať už pomocí zvětšení cévní hustoty  

nebo zvětšením samotných cév, hlavní je výsledek.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje fokální 

mozková ischemie vyvolaná fototrombózou u P7 mláďat potkanů Wistar angiogenezi  

a zda jsou rozdíly v mikrovaskulární hustotě v závislosti na vzdálenosti od léze. 

Výzkum byl realizován na Fyziologickém ústavu Akademiie věd České republiky.  

Histologické vyšetření ukázalo rozdíl v mikrovaskulární densitě mezi mozky 

poškozenými ischemií a mozky kontrolními. Nepotvrdilo se ovšem plně očekávání,  

že mozková ischemii vyvolává angiogenezi. U jedné poloviny vzorků bylo sice zjištěno 

signifikantní zvýšení cévní hustoty oproti kontrole, ovšem u druhé poloviny bylo 

zjištěno snížení cévní hustoty oproti kontrole. Při zpětné vizuální kontrole jednotlivých 

vzorků byl také zjištěn rozdíl ve velikosti cév. U mozku, kde bylo zjištěno snížení cévní 

hustoty, bylo zaznamenáno zvětšení velikosti mikrocév.  

Vzhledem k tomu, že výzkum byl prováděn pouze na dvou vzorcích a dvou kontrolních 

vzorcích, bude vhodné provést další měření na větším vzorku, aby bylo možné vyvodit 

jednoznačnější výsledek. Dále by bylo vhodné, zaměřit se v dalším výzkumu také  

na měření velikosti mikrocév.  
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11 PŘÍLOHY 

11.1 Příloha č. 1: Vzor souhlasu etické komise 
 

Tuto tabulku vyplňuje vedoucí pokusu (§ 18a odst. 2 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.): 

PROJEKT POKUSŮ č. 
podle § 11 vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 

1. Identifikace osoby provozující uživatelské zařízení: 
Žadatel - název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, která zařízení provozuje 
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. 
IČ 67985823 RČH CZ11760005 
Adresa sídla nebo místa podnikání žadatele (včetně PSČ a okresu) 
VÍDEŇSKÁ 1083, 142 20 PRAHA-4 
Statutární orgán žadatele - jméno, příjmení, titul 
RNDr. Jaroslav Kuneš, Dr.Sc. 

2. 11.1.1.1.1.1.1.1 Číslo rozhodnutí o udělení akreditace a doba jeho platnosti 
36215/2008-10001, do prosince 2013   

3. Vedoucí pokusu - jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 
MUDr Jakub Otáhal PhD; ČZU 410/00 
Zástupce vedoucího pokusu (je-li ustanoven) - jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 
Doc. PharmDr Hana Kubová, DrSc; 0639/98 – M/17 

4. Osoba odpovědná za péči o zvířata v uživatelském zařízení - jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o 
kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 
Ing.Vladimír Šmelhaus, 0025/95–M56 

5. Osoba, která řídí činnost odborné komise uživatelského zařízení - jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o 
kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 
Doc.PharmDr. Hana Kubová, DrSc., 0639/98-M/17   

6. Název úkolu studie, případně označení grantu 
Úloha oxidu dusnatého v průběhu epileptických záchvatů a vzniku epilepsie 

7. Charakteristika cílů studie s uvedením konkrétního očekávaného přínosu, včetně charakteristiky 
aplikovaných látek, nebo zařazení látek do indikačních skupin, s výjimkou výstupní kontroly šarží látek 
Projekt je zaměřen na popis funkce oxidu dusnatého při epileptických záchvatech a rozvoji epilepsie. Oxid dusnatý 
v mozku hraje roli neuromodulátoru, účastní se regulace krevního průtoku mozkem a účastní se zánětlivé reakce.  
Oxid dusnatý podle místa vzniku může působit protektivně, ale také může řadu patologií zhoršovat či dokonce 
způsobovat. Zvýšená produkce NO z inducibilní nitric oxid synthazy například po traumatech mozku vede 
ke kompetitivní  blokádě dýchacího řetězce mitochondrie a progresu poškození nervové tkáně. V experimentech in 
vitro bylo dále zjištěno, že oxid dusnatý hraje významnou roli v inicializaci epileptických záchvatů. Řešním 
projektu bychom doplnili důležité znalosti, které napomohou k pochopení změn vedoucích k progresivní 
degeneraci nervové tkáně po epileptickém statu, ikto a epileptogenezi a přispějí k rozvoji specifických 
farmakologických strategií.   

8. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. bude pokus proveden za účelem (odpovídající zařazení označte 
křížkem (x) do prázdného políčka): 
a) odvrácení nebo prevence nemocí, zdravotních poruch a jiných anomálií nebo jejich následků u člověka, 

zvířat nebo rostlin, včetně výroby a zkoušení jakosti, účinnosti a neškodnosti léčiv, látek nebo výrobků 
 

b) provádění diagnostiky nebo léčby onemocnění, zdravotních poruch nebo jiných anomálií a jejich 
následků u člověka, zvířat nebo rostlin 

 

c) zjišťování, vyhodnocování, řízení nebo modifikace fyziologických stavů u člověka, zvířat nebo rostlin  
d) ochrany životního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí anebo zvířat  
e) provádění výuky, pokud účelu nelze dosáhnout jinak  
f) zachování nebo rozmnožování živého materiálu pro vědecké účely  



 70 

g) provádění vědeckého výzkumu 
 
 
 

x 

9. 11.1.1.1.1.1.1.2 Metodické postupy práce se zvířaty 
Celý projekt se dělí na tři samostatné pokusy.  
První akutní experiment bude probíhat se samci laboratorních potkanů  (3měsíce). V celkové anestezii (urethan 
1,2g/kg) budou implantovány stříbrné elektrody a elektrodová tyčka či tetroda umožňující EEG registraci 
(hipokampus, neocortex, entorhinální kortex)  a eletrickou stimulaci sensorimotorické kůry. Kontralaterálně bude 
přiložena  optická sonda LDF a Oxymetru pro měření mozkového průtoku a tkáňového kyslíku. Funkční zátěž bude 
vyvolána elektrickou stimulací sensorimotorické kůry (0.5-20Hz, 4s, 2-5mA). Epileptické záchvaty budou 
vyvolány aplikací (+) Bicuculinu  (0,5mg/kg i.v.) kanylou zavedenou do vena jugularis v objemu cca 0,5ml.  
Druhý experiment bude prováděn opět s dospělými zvířaty. Po předchozí aplikaci LiCl bude aplikován pilokarpin 
(40mg/kg i.p.) pro vyvolání epileptického statu, který bude zastaven pomoci diazepamu (4. mg/kg, i.p.) po 1 
hodině. Ve stanovaných časových intervalech budou v celkové inhalační anestezii (isoflurane) implantovány 
elektrody umožňující EEG registraci (hipokampus, neocortex, entorhinální kortex)  a eletrickou stimulaci 
sensorimotorické kůry. Po chirurgickém zákroku bude  zvířatům zajištěna pooperační péče tak, aby došlo 
k minimalizaci stresu a bolesti. Po 2-3 dnech regenerace budou zvířata nasazena na video/EEG monitoring a po 
1dnu bude provedena zátěž elektrickou stimulací sensorimotorické kůry.  Zvířata budou EEG monitorována 1-7dní. 
U vybraných  časových intervalů bude prováděna opakovaná stimulace (1s, 60Hz/den) hipokampu po celou dobu 
monitoring. 
V obouch in vivo experimentech bude využito farmakologické blokády nNOS pomocí specifických antagonist 
např. 7-nitro indazolu. 
Zvířata budou po experimentu uvedena do hluboké anestezie urethanem (2,5g/kg) a při zástavě dechu a v okamžiku 
zástavy dechu bude provedena transkardiální perfuze s použitím 4% paraformaldehydu a jejich mozek bude použit 
pro další histologickou analýzu. Část zvířat z každé  skupiny (3-4) bude využito pro analýzu exprese isoforem NOS 
pomocí westtern blot. Zvířata budou anestezována, mozek rychle vyňat z lebky a zamražen na -70st.C.   
Třetí experiment bude prováděn in vitro na akutních tkáňových řezech. Pro jejich přípravu se uvedou dospělí 
potkani do celkové anestezie etherem. Po rychlé dekapitaci gilotinou je mozek rychle vyjmut a krájen na 
vibratomu. 

10. Prohlášení navrhovatele o průkazu nezbytnosti pokusu nebo uvedení právního předpisu, který provedení 
pokusu ukládá, včetně zdůvodnění, proč nelze pokus na zvířeti nahradit alternativními metodami 
Navrhované studie spadají do oblasti základního lékařského výzkumu, ketrý se zabývá patofyziologickými principy 
onemocnění centrálního nervového systému a jeho  dynamikou. Studie je zaměřena na komplexní aspekty rozvoje 
epilepsie a epileptických záchvatů. Tyto experimenty nezle provádět jinak, než s použitím laboratorních zvířat. 

11. Zdůvodnění volby druhu, plemene, kmene a kategorie zvířat, jejichž využití je plánováno, s uvedením 
parametrů jejich kvality 
Laboratorní potkan představuje nejčastěji používaný živočišný druh pro plánovaný typ studie. Rovněž je dostupná 
celá řada údajů o vývoji, struktuře a funkcích mozku, které umožní výrazné snížení spotřeby experimentálních 
zvířat. 

12. Původ pokusných zvířat, s uvedením evidenčních údajů chovného a dodavatelského zařízení vč. RČH 
Fyziologický ústav AVČR 
Vídeňská 1083 
142 20 Praha 4 
IČO: 67985823, RČH: CZ 11760353 

13. Zdůvodnění počtů zvířat, jejichž využití je plánováno, za stanovené časové období 
V závislosti na charakteru pokusů budou jak v jednotlivých experimentálních tak v kontrolních 
skupinách použity 8-12 potkanů z důvodů statistického hodnocení pro elektrofyziologické experimenty. 
Celkový počet zvířat: 150 potkanů kmene Wistar/ rok 

14. 11.1.1.1.1.1.1.3 Způsob značení zvířat v pokusu 
Zvířata budou značena  individuálně barevnými kódovými značkami fixem na ocasech  a dále bude 
použito skupinové značení  štítky na chovných nádobách. Tento systém značení umožní individuální 
sledování zvížat po celou dobu experimentu. 

15. 11.1.1.1.1.1.1.4 Způsob znecitlivění, případně podání bolest utišujících prostředků nebo opatření ke 
snížení bolesti 

Veškeré bolestivé zásahy budou prováděny v celkové anestezii. Pro chirurgickou přípravu bude použito inhalační 
anestezie (isofluran, po úvodu  bude anestezie udržována směsí s obsahem 1,5% isofluranu). Pro akutní 
fyziologické experimenty bude použita uretanová anestezei v dávce 1,2g/kg i.p.. Pro přípravu zvířat pro perfuzi 
bude použita uretanová anestezie (2-2,5 g/kg ip), která vede k zástavě dechu. 
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16. 11.1.1.1.1.1.1.5 Umístění zvířat během pokusu nebo u volně žijících zvířat místo pokusu 
Zvířata budou umístěna v akreditovaném příručním zvěřinci odd. 33, umístěném v přízemí budovy D (číslo dveří 
022). Pokusy budou prováděny v prostorách oddělení 33, schválených pro práci se zvířaty. 
 

17. 11.1.1.1.1.1.1.6 Časový plán jednotlivých fází pokusu na zvířatech, včetně data jeho ukončení 
Pokusy budou prováděny po dobu trvání grantu (1.1. 2010 – 31.12. 2012). Termín ukončení pokusu: 31.12.2012 

18. 11.1.1.1.1.1.1.7 Úroveň operačního vybavení a způsob pooperační péče 
Oddělení disponuje operační místností s veškerým nezbytným vybavením. Pooperační péče je poskytována 
standardním způsobem, tj. po zákroku jsou zvířata v případě potřeby rehydratována fyziologickým roztokem a  dále 
je denně kontrolován jejich zdravotní stav a opakovaně i tělesná hmotnost. V příručním zvěřinci je zajištěná 
pravidelná každodenní péče včetně víkendů a volných dní. 

19. 11.1.1.1.1.1.1.8 Způsob naložení se zvířaty po ukončení pokusu 
Usmrcení zvířete po dosažení výsledků pokusu bude provedeno předávkování celkové anestezie před započetím 
perfuze, nezbytné pro získání hisologického materiálu. Kadaver bude uložen v kafilerním boxu v suterénu budovy 
G. 

20. 11.1.1.1.1.1.1.9 Způsob kontroly dodržování předpisů k ochraně zvířat 

Způsob a četnost kontrol stanovuje osoba zodpovědná za péči o zvířata v uživatelském zařízení a potvrzuje zápisem 
v protokolu pokusu. 

21. 11.1.1.1.1.1.1.10 Uvedení zdravotního rizika pro další zvířata a pro zaměstnance 

Pří dodržování vnitřních předpisů o bezpečnosti práce z uvedeného pokusu mohou vyplývat pouze běžná rizika pro 
další zvířata a zaměstnance 

22. Veterinární podmínky pokusu stanovené podle zvláštních právních předpisů 

Jsou stanoveny provozním řádem pracoviště 

23. 11.1.1.1.1.1.1.11 Zdůvodnění opakování zákroků na zvířatech (je-li s ním počítáno) 

Zákrok se nebude opakovat.  

24. 11.1.1.1.1.1.1.12 Údaj o úrovni podmínek správné laboratorní praxe (je-li to požadováno zvláštními 
právními předpisy) 

Není požadováno  
25. Stanovisko orgánu ochrany přírody v případě pokusu na jedincích druhů volně žijících zvířat 

(možno uvést a citovat jako přílohu) 
 

26. Uživatelské zařízení, které předkládá projekt pokusů k jednorázovým odběrům od hospodářských zvířat a zvířat v 
zájmových chovech pro získání biologického materiálu k výrobě sér, očkovacích látek, diagnostik a léků, jej rozšíří 
o písemnou smlouvu s vlastníkem zvířete, od kterého se v takovém případě nevyžaduje osvědčení pro chovné 
zařízení (smlouvu uvést jako přílohu): 
Provádí uživatelské zařízení takové jednorázové odběry? (nehodící se vymažte) ANO NE 
Druh a množství materiálu určeného k odběru, doba jeho odběru, jeho metodika a způsob péče o zvíře po 
provedeném odběru, způsob seznámení majitele zvířete s těmito podmínkami a jejich kontrolou 
 

 

Projekt pokusů předkládá MUDr. Jakub Otáhal, PhD 
Telefon / Fax 24106 2495 
E-mail jotahal@epilepsy.biomed.cas.cz 

 
Razítko uživatelského zařízení 

 
 

…………………………………....  …………………………………………..... 
Datum, podpis vedoucího pokusu  Datum, podpis zástupce vedoucího pokusu 

 
 

……………………………………………… 
Datum, podpis statutárního orgánu žadatele 
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