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Abstrakt: 

Zlepšení kvality života osob po těžkém poškození mozku zajišťuje moderní 

neurorehabilitace. Důležitou roli současné fyzioterapie je použití novějších poznatků o 

neuroplasticitě mozku a způsobech její podpory. 

Teoretická část práce se zabývá fyziologií a patofyziologií centrální nervové soustavy, 

definicí neuroplasticity, jejími mechanismy a možnostmi využití neuroplasticity v 

rehabilitaci, principy a formami neurorehabilitace. Současně je podán přehled látek, 

které mohou neuroplasticitu podpořit. 

V praktické části práce je popis experimentálního modelu neurorehabilitace u potkanů a 

jeho výsledky.  
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Abstract: 

Modern neurorehabilitation improves the quality of life for people with brain injury. 

 An important role of modern physiotherapy is to apply all latest findings of brain 

neuroplasticity and to support and strengthen it. 

The theoretical part of my work focuses on the physiology and pathophysiology of the 

central nervous system, the definitions of neuroplasticity, its mechanisms and the 

possible uses in rehabilitation, and it looks at different types of neurorehabilitation and 

its foundation. My work also reviews various substances that can influence 

neuroplasticity. 

The practical part of my work describes a neurorehabilitation experimental model of 

laboratory rats and the resulting experimental outcomes. 
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1 Úvod 
Během svého studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru 

fyzioterapie jsem se poměrně často setkala s pacienty po poškození mozku, s 

problematikou jejich terapie, rehabilitace, zpětného začlenění do společnosti. Hodně mě 

ovlivnily dopady mozkového poškození na jejich osobní i profesionální život, na zdraví, 

rodinu a sociální vztahy.  

K poškození mozku může dojít za různých okolností - nemocí či úrazem. Mezi 

možné důvody patří prodloužená hypoxie (nedostatek kyslíku), otrava, nákaza či 

neurologické onemocnění. Obvyklými příčinami ložiskového poškození mozku bývají: 

fyzické trauma (traumatické poranění mozku), mozková příhoda, aneurysma nebo 

degenerativní či zánětlivé neurologické onemocnění (4). 

Následky poškození mozku patří k nejčastějším důvodům invalidity (9). 

Dochází jak k poruchám psychických, tak i somatických funkcí. Mezi základní 

problémy přicházející po poškození mozku patří: poruchy paměti, orientace a dalších 

kognitivních funkcí; potíže se zvládáním každodenních činností; ztráta dosavadního 

způsobu života a následné narušení mezilidských vztahů (5). 

Z etických a zdravotně-sociálních důvodů je hlavním požadavkem, aby tito 

pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a 

soběstačnosti, která by jim umožnila znovu najít své místo ve společnosti (8).  

Přístup k pacientům po poškození mozku se v posledních letech příznivě změnil 

díky získání a prohloubení znalosti o regeneraci mozku, o neuroplasticitě. Nové 

poznatky umožňují dosáhnout velkých pokroků v rehabilitaci těchto pacientů. 

Přesto ještě hodně otázek zůstalo nezodpovězených a je zde proto velký prostor 

pro další výzkum. 

V rámci své bakalářské práce jsem  měla možnost  zúčastnit se experimentálního 

výzkumu na potkanech, probíhajícího ve spolupráci Kliniky rehabilitačního lékařství 1. 

LF UK v Praze a Fyziologického ústavu  1. LF UK v Praze. 

Záměrem pokusu bylo zjistit, jestli se motorickým tréninkem, chováním v 

obohaceném prostředí a podáváním hormonu Erythropoetinu (EPO) potkanům po 

poškození mozku zlepší jejich rehabilitace motorických anebo kognitivních funkcí. 

Experimentálně získané poznatky jsou pak podkladem pro klinické zkoušky na 

pacientech, jež jsou v případu pozitovních výsledků zaváděny do praxe. 



2 Cíl práce 
Hlavní hypotézou je, že hormon Erythropoetin v kombinaci s obohaceným 

životním prostředím a motorickým tréninkem může podpořit neuroplasticitu u potkanů 

po poškození mozku v experimentálních podmínkách, což v případě pozitivních 

výsledku lze uplatnit v klinických testech na lidech.  

Cílem této práce je popsat nejnovější poznatky o neuroplasticitě, možnosti jejího 

ovlivnění, způsoby využití těchto poznatků v praxi u pacientů po poškození mozku a 

současné experimenty zaměřené na hledání způsobů, jak ovlivnit neuroplasticitu a tím i 

zlepšit regeneraci mozku po poškození s využitím fyzioterapeutických a 

farmakologických prostředků. Doposud užívané metody v terapii pacientů po těžkých 

lézích mozku nevedou vždy k dosažení optimálních výsledků, proto by mohly být 

experimentální pokusy v oblasti farmakologické podpory neuroplasticity v kombinaci 

s fyzioterapii velmi přínosné pro snížení disability pacientů. 



3 Teoretická část 
 

3.1 Nervový systém 
Všechny činnosti organismu  jsou řízené nervovým systémem společně se 

systémem endokrinním a imunitním. Nejdůležitější funkcí nervového systému je 

komunikace se zevním a vnitřním prostředím organismu.  

Nervové buňky vytvářející specifické spoje a dále buňky glie jsou osnovou 

funkce nervového systému. Neuron je základní funkční jednotkou. Unikátnost neuronů 

záleží na schopnosti přijímat, uchovávat a předávat informace, a to na specifická a 

nejednou vzdálená místa. Předávání informace se přitom uskutečňuje velice rychle.  

Po ukončení vývoje nervové soustavy v prenatálním období se nervové buňky 

již nedělí a jejich počet se s věkem snižuje. To znamená, že destrukce i nevelkého počtu 

neuronů specializovaných k plnění určité funkce může vyvolat závažnou a trvalou 

poruchu této funkce (14).  

 

3.2 Ischemicko-hypoxické poškození neuronální tkáně 
Při ischemicko-hypoxickém poškození mozkové tkáně, ať již chronického 

charakteru nebo při akutní mozkové příhodě, dochází ke vzniku velice složitého řetězce 

patofyziologických pochodů lokalizovaných extracelulárně, intracelulárně neboli přímo 

v buněčné membráně (21).  

Buněčné mechanismy poškození mozkových struktur hypoxií tkvějí v přílišném 

dráždění excitačními neurotransmitery (zvláště glutamátem), v nedostatku ATP, v 

iontových poruchách a ve zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+. V konečných 

důsledcích dochází k apoptóze a odumření nervových buněk. Při místních poruchách 

v dodávce kyslíku je kolem centrálního, v zásadě nereparabilního poškození oblasti 

tkáně, jejíž funkce je hypoxií narušena, ale jedná se zde o částečně nebo plně reparabilní 

poškození (např. o dlouhodobou, ale vratnou depolarizaci). Opravitelné postižení 

v okolí nekrotické tkáně se označuje jako „ischemický stín“. 

Jisté části mozku jsou k hypoxii predilekčně citlivé: bazální ganglia, některé 

části hipokampu, mozková kůra na vrcholcích mozkových závitů. Následkem jejich 

poškození mohou být změny osobnosti, poruchy paměti a dalších kognitivních funkcí, 

poruchy vizuálního vnímání prostoru aj. (14)  

 



3.3 Následky poškození centrálního nervového systému 
Následkem těžkého mozkového poškození vzniká omezení všech činností 

mozku, a tím dochází ke ztrátě schopnosti ovládání všech funkcí těla a psychiky, zvláště 

také ale k poškození funkcí nutných k životu. 

U méně těžkých poškození zůstávají životně významné funkce intaktní, ale 

různým způsobem mohou být poškozeny další funkční okruhy. Nezbytnost terapie jak 

v oblasti akutní medicíny, tak v oblasti rehabilitace plyne z formy akutního onemocnění 

a záleží na míře, formě a kombinaci funkčního poškození. 

Rozeznáváme funkce: 

- somatické, 

- psychické, 

- kognitivní. 

Somatické funkce 
K tělesným funkcím patří vyjma jiné zejména životně nutné vegetativní funkce, 

jako řízení stupně vědomí, ovlivnění rytmu spánku a bdění, řízení frekvence srdce a 

dýchání, látková výměna, hormonální systém, řízení teploty těla. Somatické funkce dále 

zahrnují motorické a senzitivní funkce: řízení svalové síly, programování jednoduchých 

a složitých pohybů, vnímání teploty a bolesti, povrchové čití, schopnost vidět, slyšet, 

cítit (čichat), chutnat atd. 

Psychické funkce 
Mezi psychické funkce patří sjednocení osobnosti a emocionality, afektu, 

zážitků, sociálního chování.  

Kognitivní funkce 
K jednoduchým poznávacím funkcím patří např. koncentrace, pozornost, paměť, 

řeč, orientace v prostoru atd. (8)  

 

3.4 Patofyziologie poškození mozku  
Patofyziologické procesy po poškození mozku můžeme rozlišit na prvotní a 

vedlejší poškození mozku.  

 Primární poškození  
 Pod tímto pojmem se rozumí mechanické poškození mozkové tkáně způsobené 

traumatem, které není možné terapeuticky ovlivnit.  

 



Sekundární poškození  
Při sekundárním poškození intrakraniálního nebo extrakraniálního původu 

dochází k pozdnímu zániku nervových buněk. Důvodem tohoto sekundárního poškození 

mozkové tkáně mohou být komplikace nastávající v době onemocnění nebo 

patofyziologické změny probíhající v mozkové tkáni (9). 

V důsledku poškození buněk dochází k patofyziologickým přeměnám, které 

vykazují vysokou komplexnost a jsou součástí procesů, jež vedou k ireverzibilnímu 

poškození mozkové tkáně. Jednotlivé kroky je možno popsat takto: V okamžiku léze 

dochází nejprve k deformaci neuronálního cytoskeletu a k mechanicky způsobené 

poruše funkce membránových transportních kanálů. Porušením neuronálního 

transmembranozního transportu dochází k nekontrolovanému vstupu iontů vápníku a 

sodíku do buňky a k výstupu iontů draslíku z buňky. Následující depolarizace vede 

k masivnímu uvolnění excitačních transmiterů (glutamát, aspartát), čímž také dochází  

k depolarizaci sousedních neuronů, jejichž následnou reakcí je další uvolnění glutamátu 

a aspartátu. Vysoká koncentrace vápníku vede v mitochondriích k blokádě oxidativní 

fosforylace s následným vyprázdněním zásob ATP. Reakcí postiženého neuronu na toto 

rychlé vyprázdnění je zvýšení anaerobní glykolýzy s následným nahromaděním laktátu, 

při kterém dochází ke vzniku intracelulární acidózy.  

Následkem ztráty produkce neuronální energie není buňka dál schopna udržet 

výši membránového potenciálu, takže dochází k permanentní depolarizaci buněčné 

membrány. Nahromaděním intracelulárního vápníku dochází současně k aktivaci 

katabolických enzymů (fosfolipáz, proteináz), které vedou k hydrolýze buněčné 

membrány a buněčných organel. Hydrolýza buněčných membrán vede ke vzniku 

glycerolu a volných mastných kyselin, jejichž odbouráváním vznikají volné radikály a 

dochází k buněčné smrti (10).  

Zmíněné patomechanismy, jež jsou následkem traumatického poškození buněk, 

vykazují vysokou složitost a jsou součástí procesů, které vedou k nevratnému poškození 

mozkové tkáně.  

 

3.5 Možnosti neuroprotektivní terapie  
Ochrana neuronů (i glie) v ischemické mozkové tkáni přímo v momentě vzniku 

ischemie, před i po reperfuzi ložiska, ochrana tkáně polostínu i zóny oligémie a konečně 

zábrana vzniku pozdních změn (např. apoptózy) po ischemii mozku, to je cíl 

neuroprotekce (2). 



Je nutné ale poznamenat, že přes řadu nadějných výsledků jak experimentálních, 

tak klinických studií se do dnešního dne nepodařilo zavést klinicky využitelnou 

neuroprotektivní terapii jako preventivní ochranu buňky. Problematika vývoje vhodné 

léčby souvisí nejen s komplexností patofyziologických procesů, ale především také s 

různými druhy poškození mozkové tkáně (10).  

 

3.6 Neurobiologické základy  
Nervové buňky mají schopnost změnit tvorbu vzruchu, synaptické propojení a 

jeho uspořádání a syntézu bílkovin. Možnost zpětného spojení mezi extraneurálními 

procesy a morfologicky funkčními změnami nervové buňky se nazývá neuronální 

plasticita a tvoří osnovu terapeutických metod v neurorehabilitaci.  

Zvýšení i snížení presynaptické frekvence akčních potenciálů moduluje počet 

kolaterál axonů a presynaptických knoflíků, stejně jako dendritického rozvětvení, a má 

tedy přímo vliv na tvorbu vzruchu navazujících neuronů. Tyto experimentálně získané 

poznatky přehledně ukazují účel cílené podpory inervace pro cerebrální reorganizaci a 

regeneraci, která je prováděna v multisenzoricky orientovaných konceptech 

neurorehabilitace.  

 

3.6.1 Reakce neuronů na poškození  
Nervové buňky nejsou působící škodlivinou poškozeny jen primárně, ale v 

důsledku tohoto prvotního poškození dochází ke vzniku postupných druhotných 

mechanismů poškození, čímž může dojít i k poškození prvotně nepostižených 

nervových buňek.  

Diskutuje se o těchto případných kauzálních činitelech posttraumatické 

neurodegenerace: 

- Nedostatek neurotrofických faktorů 

- Zvýšení uvolnění excitačních aminokyselin, zaplavení buňky 

vápníkem 

- Vznik volných radikálů a oxidativního stresu 

Nedostatek neurotrofických faktorů  
Neurotrofiny jsou potentní neuroprotektivní molekuly, jež ochraňují buňky před 

buněčnou smrtí jak v době vývoje, tak i v adultním nervovém systému a mohou také 

zahájit proces opravy a regenerace po poškození nervové tkáně. Tzv. neurotrofinová 



hypotéza předpokládá, že přežití neuronů po poškození je regulováno hlavně externími, 

především neurotrofickými faktory. 

Zvýšení uvolnění excitačních aminokyselin, zaplavení buňky vápníkem  
 Dalším důvodem aktivace autodestruktivní kaskády je zvýšené uvolnění 

excitačních aminokyselin a následující zaplavení buňky vápníkem. Tím dochází k 

zesílení vzruchu jak v poškozených, ale také i v nepoškozených nervových buňkách.  

Vznik volných radikálů a oxidativního stresu  
Také tvorba volných radikálů v případě nedostatečného zásobení energií a 

kyslíkem vede k poškození buněčné membrány, jakož i k uvolnění cytotoxických 

cytokinů mikroglií. 

 

3.6.2 Funkce gliových buněk po poškození mozku 
Proliferace a aktivace gliových buněk a následující destrukce a fagocytóza 

nervových buněk jsou hlavním patomechanismem neuronální degenerace. Fagocytóza 

nervových buněk a tvorba jizvy gliovými buňkami jsou nejzávažnějšími protivníky 

léčby, kteří ztěžují restituci v adultním nervovém systému. Aktivací gliových buněk 

dochází prvotně k odstranění a ohraničení zničené mozkové tkáně. Fagocytóza neuronů 

je nevratným procesem, jemuž se musíme pokusit zabránit. V případech poškození 

mozku jsme jednak konfrontováni s oblastí léze, ve které se setkáváme se zničenou 

mozkovou tkání, a kromě této oblasti nekrózy nacházíme také zásadně vratné poškození 

v sousedních oblastech, ve kterých se snažíme působením vhodných léčebných strategií 

zabránit degeneraci a následné fagocytóze nervových buněk. Mimo těchto funkcí 

mohou gliové buňky také působit neuroprotektivně, přičemž kromě neuronů jsou též 

astrocyty a mikrogliové buňky schopny uvolnit neurotrofické substance (9).  

 

3.7 Neuroplasticita 
Přídavné jméno plastický vyjadřuje určitou tvárnost, resp. proměnlivost (v 

prostoru i čase). Plasticita v sobě nese potenciál dynamické proměny a v tomto smyslu 

je možné celý nervový systém za plastický považovat. 

Neuroplasticitu můžeme tudíž definovat jako vlastnost nervového systému měnit 

se v závislosti na: 

- vnitřních či vnějších podmínkách, buď fyziologických (např. zátěž či 

naopak nečinnost), anebo   patologických (např. poškození inzultem); 



- zkušenostech a opakujících se stimulech (např. učení nebo navykání). 

Změny nastávající výsledkem plasticity při funkční, popř. morfologické obnově 

poškozených neuronálních okruhů jsou základem plasticity reparační (6).  

 

3.7.1 Reparační neuroplasticita 
První hypotézu ohledně funkční reorganizace CNS formuloval berlínský 

fyziolog Hermann Munk v roce 1877 – tzv. hypotéza vikariace (Vikariationhypothese). 

Jeho hypotéza byla v dalších desetiletích několikrát experimentálně zkoumána a 

potvrzena, ale také opakovaně zpochybňována. 

Teprve se zlepšením péče o vojáky s těžkým poraněním mozku ve dvou 

světových válkách se v klinické praxi stále častěji objevovaly výsledky, již umožnily 

pozitivnější postoj k následkům mozkového zranění. Pozvolna tak začal rozvoj 

současné neurorehabilitace (9). 

Projevem neuroplasticity je schopnost nervové tkáně obnovit svoji funkci 

porušenou zásahem do struktury nervového systému. Některé experimentální práce se 

zvířaty prokázaly, že průběh neurální plasticity může být ovlivněn podněty z okolí. 

Jejich vlivem se potvrdily dosti překvapivé výsledky v reorganizaci motorického, 

somatosenzorického, vizuálního a auditivního kortexu. 

V terapeutických postupech vycházíme z toho, že cílené podněty 

(proprioceptivní, exteroceptivní, sluchové, zrakové, motivační) způsobí změny v 

neurální struktuře a tím ovlivní nebo obnoví funkce poškozených mozkových oblastí. 

Strukturním podkladem reparačních procesů jsou změny účinností nebo počtu synapsí, 

přeskupování a tvorba nových větví dendritů a axonu provázena přestavbou lokálních 

neuronálních okruhů, popř. vztahů mezi jednotlivými funkčními mozkovými okruhy. 

Dnešní výzkumné směry proto také hledají způsoby, jak posílit obnovovací schopnosti 

nervového systému. Jednou z možností je kupříkladu posílení obnovení přirozených 

mechanismů pomocí transkraniální magnetické stimulace nebo podáním farmak 

aktivujících vnitřní neuroplastické procesy (např. nervové růstové faktory aj.). Existují 

předpoklady, že by zmíněné metody mohly probudit „spící“ proces regenerace a vést 

tak k obnově narušených neuronálních okruhů. Tyto poznatky jsou základem konceptů 

novodobé rehabilitace (6). 

 



3.7.2 Mechanismy neuroplasticity  
Doposud známými mechanismy, které umožňují neuroplasticitu, jsou: 

neurogeneze, vikariace, demaskování neuronálních funkčních okruhů, dlouhodobá (long 

term) potenciace LTP, diaschiasis a sprouting.  

Neurogeneze  

Neurogeneze neboli vznik nových neuronů probíhá nejenom v prenatálním 

období, ale i v mozku dospělého člověka (15).  

Neurogeneze u dospělých probíhá v neurogenních oblastech. Je podmíněna 

přítomností neuronálních kmenových buněk (NSCs = neural stem cells), specifickým 

mikroprostředím a neurogenním potenciálem neboli schopností se diferenciovat v 

neurony. 

V savčím mozku se vyskytují celkem tři základní neurogenní oblasti. V oblasti 

reaktivně neurogenní může být neurogeneze vyvolána jedině experimentálně, dále 

potenciálně neurogenní oblast, kde jsou přítomny neuronální prekurzory, a nakonec tři 

oblasti konstitutivní neurogeneze, kde neurogeneze probíhá nepřetržitě (16). Některé 

studie ukazují na výskyt malého množství progenitorových buněk v míše, mezimozku, 

striatu a mozkové kůře (22). 

Vikariace  
Hypotéza o vikariaci popisuje, že v případě poškození ohraničené oblasti 

mozkové kůry jsou sousední oblasti kortexu schopny ztracenou funkci převzít. Převážně 

vikariace funkčně příbuzných oblastí kortexu, jež nemusí přímo sousedit s umístěním 

léze, je dnes pokládána za pravděpodobnou (8). 

Demaskování neuronálních funkčních okruhů  
Předpokládá se, že funkčně inaktivní, latentní horizontálně seřazené 

intrakortikální spoje hrají směrodatnou roli ve funkční reorganizaci kortikospinální 

kontroly pohybu. Aktivace, případně disinhibice těchto horizontálních spojů umožňuje 

flexibilní spojení motokortikálních neuronů, které se mohou zásadně podílet na kontrole 

určitých svalů nebo svalových skupin s kooperujícími systémy. 

Dále se předpokládá, že adaptivní děje reorganizace v oblasti centrálního 

nervového systému probíhají v závislosti na používání a je možné je tréninkem v rámci 

fyzioterapie ovlivnit. 

Funkční reorganizace neuronálních struktur, jež je založena na demaskování 

strukturálně preformovaných synaptických spojů, tvoří nejvýznamnější podmínku pro 



znovuobnovení nebo zlepšení motorických funkcí během rehabilitace. Funkce takto 

nově vzniklých svazků musí být ale v následném průběhu onemocnění neustále 

optimalizována. To je také úlohou rehabilitace, která se opakovaným používáním 

funkčních svazků cíleně zaměřuje na optimalizaci jejich funkce (7).  

Dlouhodobá (long-term) potenciace LTP 
Pod fenoménem dlouhodobé (long term) potenciace (LTP) rozumíme 

dlouhodobé zvýšení excitačních postsynaptických potenciálů (EPSP) navazující na 

krátkou tetanickou stimulaci příslušných aferentací. 

V klinické práci v neurorehabilitaci to znamená, že k naučení nové motorické 

aktivity je nezbytné žádaný pohyb vykonávat opakovaně. Nová pohybová sekvence je 

nejdříve prováděna pomalu a je velice závislá na možnosti senzitivního feedbacku. 

V závislosti na době tréninku je možné nový pohyb vykonávat postupně neustále 

rychleji bez potřeby senzitivního feedbacku ve smyslu senzomotorického seřazení. Pro 

průběh léčby postižených pacientů je podstatné, aby v návaznosti na LTP indukci bylo 

dosaženo strukturálních synaptických změn a vytvoření nových synaptických spojů. 

Z tohoto důvodu se lze domnívat, že pomocí repetitivního tréninku mohou nastat nejen 

funkční změny synaptických spojů s možností zvýšení účinnosti synaptického přenosu 

(LTP), ale také vyvolat morfologické změny oslabených synapsí.  

Diaschisis  
Pod tímto pojmem rozumíme ztrátu nebo změnu funkce, kupříkladu z příčiny 

výpadku excitačního nebo inhibičního stimulu, v ohraničených oblastech mozku, která 

vzniká na základě poškození jiné, ale anatomicky propojené oblasti. 

Diaschisis je v principu považována za vratnou, pokud ale přetrvává delší 

dobu,může dojít také ke změnám uspořádání příslušné oblasti (8). 

Sprouting 
Pod pojmem sprouting rozumíme výrůstek, pučení (sprouting) zachovaných 

axonů a následující obnovení synaptických kontaktů. Dodnes ale nemohlo být 

prokázáno, jestli funkční zlepšení po lézích senzomotorického kortexu probíhá pomocí 

sproutingu. Vycházíme z toho, že sprouting a funkční zlepšení probíhají současně. 

Mnohdy nacházíme sprouting nejen v souvislosti s funkčním zlepšením, ale také 

s nežádoucími procesy maladaptace, jakými jsou sklony k epiletickým záchvatům nebo 

k spasticitě (7). 



Kromě těchto poznatků vycházíme z toho, že průběh neuronální plasticity může 

být ovlivněn podněty z okolí. Některé pokusné práce se zvířaty tuto hypotézu potvrdily 

a prokázaly udivující výsledky reorganizace v motorickém, somatosenzorickém, 

vizuálním a auditivním kortexu. Proto je možné, že podněty z okolí, jako kupříkladu 

akustické, taktilní nebo vizuální stimuly, způsobí změnu v neuronální struktuře a tím 

ovlivní nebo obnoví funkce poškozených mozkových areálů.  

Tyto poznatky tvoří významné základy soudobé rehabilitace. Ta užívá aplikaci 

multisenzorických podnětů převážně při včasné stimulaci, která využitím neuronální 

plasticity usiluje o reorganizaci poškozených mozkových areálů (8). 

 

3.7.3 Neuroplasticita a senzomotorické programy 
Podle názoru F. Véleho  je možné si senzomotorický kortex představit jako 

složité televizní studio, jež má obšírný archiv již natočených programů (v CNS tomu 

odpovídá různě velký rejstřík pohybových i behaviorálních programů). „Véleho“ 

televizní studio vysílá poměrně stereotypní program, ale je schopno (podle vnitřních či 

vnějších vlivů) tento program modifikovat tak, aby vyhovělo aktuálním potřebám. 

Kapacita možnosti motorické soustavy jedince je obrovská, nicméně využívá se z něj 

stereotypně jen malý zlomek. Tento zdánlivě nevýhodný fakt je velkou výhodou při 

postižení CNS, protože skromného cíle všedního života je možno dosáhnout i 

prostředky, jež by se zdály za normálních okolností celkem nedostatečné (6).   

 

3.8 Principy neurorehabilitace  
Větší část neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé 

následky (disability) různého rozsahu. 

Kvalita života takto postižených pacientů po ukončení intenzivní lékařské péče 

závisí převážně na rychlém zahájení neurorehabilitace, která pacienta doprovází od fáze 

akutní hospitalizace přes lůžkovou a ambulantní rehabilitaci až k sociálnímu, 

rodinnému, a pokud je to možné, i pracovnímu zařazení (popř. zařazení do systému 

vzdělávání). 

Mezi principy neurologické rehabilitace patří: 

- Princip celistvosti 

- Princip včasnosti a dlouhodobosti 

- Princip týmové práce 

- Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity 



- Princip přijetí občanů se zdravotním postižením společností 

Princip celistvosti. 
Rehabilitace se neorientuje jen na stávající funkční nedostatky, ale musí vždy 

obsahovat celou osobnost a vztahovat se k životní situaci pacienta i k jeho sociálnímu 

zázemí. Základem léčby v rehabilitaci není diagnóza, ale přesná analýza funkčních 

nedostatků a schopností pacienta a jejich dopad na pacientovuosobnost a sociální 

zázemí (8). 

Princip včasnosti a dlouhodobosti. 
Rehabilitace musí začít co nejdříve, již v době akutní fáze hospitalizace, a může 

pokračovat řadu týdnů či měsíců, v některých případech i celý život. 

Princip týmové práce. 
Při rehabilitaci hraje hierarchická organizační struktura, jak ji známe z akutní 

medicíny, jen podružnou roli. Léčba je založena na principu týmové práce (9). 

Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity. 
S ohledem na komplexnost funkcí, jež jsou při onemocnění CNS narušeny, je 

zapotřebí vytvořit vysoce specializované komplexní léčebné koncepty. 

Princip přijetí občanů se zdravotním postižením společností. 
Dlouhodobý úspěch rehabilitace záleží v rozhodující míře na tom, zdaří-li se 

předejít sociální izolaci občanů se zdravotním postižením, a do jaké míry se je podaří 

opětovně zařadit do společnosti (8).  

 

3.9 Léčba poruch motoriky 
 V oblasti neurorehabilitace představuje terapie motoriky nejčastější problém. 

V klinické praxi jsme konfrontováni s velkým množstvím terapeutických škol, které 

upřednostňují různé, občas i odporující si postupy. 

Důvod této nejednoznačnosti musíme hledat v dodnes nejasných 

patofyziologických mechanismech, které ovlivňují nejen vznik, ale i průběh 

motorických deficitů. 

Léčebný postoj je komplikován také velkou složitostí poškození, při níž 

pacientovo postižení nespočívá jen v paréze, ale i v poruše koordinace a různě 

lokalizované spasticitě. Na léčbu  mohou mít též vliv poruchy senzibility a 



neuropsychologické deficity, jako ztráta motivace, poruchy prostorové orientace, 

apraxie, neglect syndrom (anozognózie) aj. 

Právě z tohoto důvodu je potřebná úzká spolupráce v interdisciplinárním týmu, 

jež umožní seznámení s diagnostikou a léčbou ostatních terapeutických odvětví (9). 

U pacientů s poškozením mozku používáme především metody na 

neurofyziologickém podkladě, a to jsou následující: 

Bobath koncept 
Principem Bobath konceptu je restrikce patologických reflexů a abnormálního 

svalového tonu a umožnění fyziologického průběhu pohybů.  

Úspěch konceptu záleží na tom, do jaké míry se povede začlenit jeho principy do 

každodenního života. V terapii mnohdy mluvíme o 24hodinovém managementu. Pro 

prosazení tohoto celodenního programu je nicméně nezbytné, aby se ho účastnili nejen 

lékaři a terapeuti, ale i zdravotně pečovatelský personál a rodinní příslušníci pacienta. 

Základním účelem léčby je, aby paretická strana dostávala co nejvíce 

normálních, tj. fyziologických informací. V Bobathově teorii to znamená, že postižená 

strana bude zásobována nebo drážděna podněty, čímž se pacient naučí i paretickou 

stranu zapojit do svého tělesného schématu (8).  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  
Fyzioterapeutická technika, jež se pokouší o obnovu synergických vzorců 

svalové aktivity, se opírá o manuální stimulace proprioceptorů s účelem zlepšení a 

zrychlení reakce neuromuskulárního systému. 

Klíčovým cílem je zlepšení vytrvalosti a síly paretických skupin svalstva. 

Aktivování slabých svalů podporuje tzv. iradiace ze silnějších svalových skupin. 

V klinické praxi navádí terapeut pacienta k určitému pohybu, vede tento pohyb až 

k zadanému konečnému bodu a během celého pohybu klade nepřetržitý odpor proti 

směru pohybu. Technika PNF vyvolává kontrakci antagonistických skupin svalstva a je 

velice příznivá k posturální stabilizaci kloubů (9).  

Vojtova metoda 
Léčebná metoda, která vede k aktivování motorických funkcí ztracených 

v důsledku lézí, používá charakteristické novorozenecké reflexní vzorce. Metoda 

vychází z domněnky, že tyto reflexní vzorce jsou reprezentovány na několika úrovních 

CNS, především na úrovni míchy. Přes aktivující a tlumící vliv subkortikálních center a 



spinálních interneuronů mohou být tyto preformované supraspinální nebo spinální 

reflexní mechanismy vyvolány a v rámci motorických aktivit s úspěchem aplikovány. 

Metoda Roodové 
Využívá povrchové a mechanické podněty k excitatornímu působení na 

motoneurony příslušného svalstva. Při mechanickém podněcování kůže jsou pravidelně 

spoluaktivovány také proprioreceptory svalstva, které se pod ní nachází, a proto je 

možné, že komplexní účinek povrchové stimulace působí facilitačně (8). 

Pohybová rehabilitace hemiplegiků podle Brunnstromové  
Zásadním bodem metody podle Brunnstromové je využití centrálních 

facilitačních technik, které mají napomáhat k aktivaci fyziologicky preformovaných 

intrahemisferálních a interhemisferálních spojení a bilaterálních řídicích okruhů. 

Konkrétně se postupuje tak, že je pacient vyzván, aby pohyboval ochrnutou končetinou 

a zároveň také pohyboval zdravou končetinou kontralaterálně, souměrně proti 

mechanickému odporu. Souběžně se využívá i iniciace stejnostranných proximálních 

pohybů (9).  

Opakované cvičení 
Domnění, že neuronální systém se stoupající četností použití funguje efektivněji, 

bylo v posledních letech opakovaně pokusně potvrzeno. Neúčast tichých synapsí a 

indukce fenoménu LTP (long term potentiation) jsou při opakovaném použití totožných 

synaptických spojení častější. 

Zásada opakovaného cvičení (repetitivního tréninku) tkví v častém opakování 

stejných pohybů.  

Trénink senzitivity  
Při senzorickém podněcování zapojujeme všechny formy taktilní a 

proprioceptivní aferentace. Používáme k tomu formy jako  kartáčování, hlazení, 

poklepy, vibrace ap. 

Intenzitu aferentní stimulace vybíráme dle osobních schopností vnímání pacienta 

na hranici tzv. prahu dráždivosti. Tento trénink podporuje pacientovu pozornost, dává 

mu kognitivní podněty a zvyšuje motivaci v porovnání se spíše stereotypními, 

jednotvárnými a stejně intenzivními stimuly (6). 

 



Senzorická integrace podle Ayresové 
Tento léčebný koncept je založen na neurofyziologických podkladech. U 

centrálních poruch vnímání dochází k narušení okruhů senzomotorických funkcí. 

Defekt může být způsoben již při příjmu informací smyslovými orgány, blokádou 

vedení informací do centrálního nervového systému, porušením zpracování informací 

nebo blokádou reakce na impuls, tzv. outputem. Diagnostika se zakládá na pozorování 

smyslových funkcí v léčebné situaci s účelem porušené smyslové oblasti opět 

reintegrovat (8). 

Cvičení s uvědoměním jako součást senzomotorického tréninku 
Jedním ze základních defektů u neurologických onemocnění je porucha vědomé 

cílené motoriky a s ní spojená porucha koordinace. 

 U pacientů se zachovanými známkami vědomé motoriky používáme prosté, 

obratnostně nenáročná cvičení s opakováním, při kterých jsou pacienti vyzváni si tyto 

pohyby plně uvědomovat. Cílem těchto cvičení je naučit pacienta lepší pohybové 

diferenciaci.  

Metoda senzorické stimulace podle Affolterové 
Pacient vykonává s dopomocí fyzioterapeuta pohyby denního života, zároveň 

má tyto pohyby vizuálně a auditivně vnímat. Provedením těchto činností se pacient tyto 

dovednosti nejen učí, ale současně se snaží v průběhu pohybové aktivity získat co 

největší množství informací o vlastnostech svého okolí, a to pomocí taktilní a 

proprioceptivní aferentace (6).  

Perfettiho metoda 
Příjem senzorických informací má centrální význam v Perfettiho léčebném 

konceptu. Jeho zásadní myšlenkou je, že se pacient během léčby učí nové pohybové 

programy, aniž by použil automatizované pohyby a synergie.  

Dle Perfettiho má nacvičené zaměření pozornosti vést ke zmírnění svalového 

tonu pacienta. Již obrácení pozornosti na paretickou končetinu vede k velice účinné 

facilitační stimulaci na úrovni motorického kortexu. Perfetti z toho odvozuje, že 

v momentě, kdy je pacient schopen cílené hybnosti, slouží motorika k dosažení cíle – 

získání senzorických informací (9). 

 

 



Senzomotorická stimulace 
Senzomotorická stimulace je metoda, která se používá u neurologických 

postižení především pro nácvik a úpravu stability, hlavně jako prevence pádů (6).  

 

3.10 Medikamentózní léčba  
Zkoumání vlivu farmakoterapie na cerebrální regeneraci a zlepšení vigility v 

akutní fázi onemocnění se konají již řadu let. Až do současného dne byla nicméně 

systematická medikamentózní léčba ve fázi včasné rehabilitace využívána jen velice 

málo. I přes mnohé sporné diskuse se v léčbě některé lékové skupiny pozvolna 

etablovaly. 

 

3.10.1  Využívané skupiny léků 
K léčbě akutních a chronických poruch kognitivních funkcí mohou dnes být 

zásadně využity převážně tyto skupiny léků: 

Psychostimulancia 

Analeptika 

Nootropika 

Kognitiva 

Psychostimulancia  
Psychostimulancia účinkují jako nepřímá sympatikomimetika a způsobují 

všeobecnou nefyziologickou aktivaci CNS s přechodným zvýšením psychického 

“náboje”, nálady a výkonnosti.  

Analeptika  
Analeptika mají centrálně povzbuzující působení, zvláště na oběhový systém a 

na centrum dýchání. Ve vyšším dávkování mohou vyvolat epileptické záchvaty.  

Nootropika  
Nootropika jsou používána zejména na základě jejich excitatorního, 

dezinhibičního a převážně stabilizujícího působení. Vedle zvýšení uvolňování 

dopaminu a acetylcholinového obratu (turnover) ovlivňují procesy centrální regulace. 

Patří k nejčastěji používaným lékům během neurorehabilitace u pacientů s poškozením 

CNS. Klinické působení nootropik spočívá ve zvýšení motorických a mentálních 

schopností (8).  

 



 

Kognitiva 

Skupina látek příznivě ovlivňujících kognitivní funkce, především posílením 

cholinergní transmise v mozku (cholinomimetika, srov. Inhibitory, 

acetylcholinesterázy). Používají se hlavně k terapii chronických stavů (demence). Např. 

donepezil, galantamin, memantin, takrin, lecithin (19). 

 

3.10.2 Regulátory plasticity zavislé na tréninku 
Farmakologickým činidlům, známým jako regulátory plasticity zavislé na 

tréninku, se v poslední době dostalo zvýšené pozornosti v souvislosti s léčbou 

motorického zotavení po cévní mozkové příhodě. Zde bych chtěla popsat činidla, která 

jsou v dnešní době dostupná. 

Amfetamin 
Výsledky studií amfetaminu u zvířat jsou povzbuzující. U lidí byly také 

zaznamenány určité indikace zlepšení motorického zotavení po léčení amfetaminem. 

Rozhodující nevýhody, limitující aplikaci amfetaminu v klinické praxi, jsou potenciální 

vážné vedlejší účinky, nejvíce pozoruhodné je zvýšení krevního tlaku a srdeční arytmie.  

Selektivní norepinefrine (NE) re-absorpční inhibitory  
Živočišné studie naznačují prospěšný účinek bezprostředního noradrenergního 

zlepšení. Prováděné studie zatím neuváděly klinicky významné nepříznivé případy, ale 

kardiovaskulární strana účinku systémové aplikaci NE zůstává potenciálním rizikem, 

obzvláště u starší a mnohdy polimorbidní populace s cévní mozkovou příhodou. 

Dopaminergní agens (DA)  
Nálezy ukazují, že užitečné účinky DA a DA agonistů na tvarování motorické 

paměti mohou být získány nejen v subakutním stádiu cévní mozkové příhody, ale také 

v chronickém stádiu, kde je méně dostupných terapeutických možností. 

Jelikož léčba DA nenese vážná kardiovaskulární rizika, ve srovnání 

s amfetaminem může představovat užitečný adjuvant během období rozsáhlých cvičení 

v neurorehabilitaci. 

Cholinergní látky  
Cholinergní látky jsou bezpečné, ale mají potenciálně nepříjemné vedlejší 

účinky, jako nauzea, anorexia, průjem, zvracení a úbytek na váze. Tyto nepříznivé 



události jsou často samo-ohraničené a mohou být minimalizovány pomalou lékovou 

titrací. Zapojení cholinergních látek na tvarování paměti z něj dělá potenciálně plodnou 

oblast pro zkoumání.  

Selektivní serotonin re-absorpční inhibitory (SSRI) 
Serotonergní léky bývají často předepisovány pacientům po cévní mozkové 

mrtvici z důvodu jejich role v úpravě poruch nálady. Z živočišných a lidských dat 

vyplývá, že tyto léky jsou bezpečné, pokud jsou podávány během rehabilitace po 

poškození mozku. Zda-li má serotonergní léčba trvalý účinek na neurologické zotavení 

odděleně od účinku na náladu, není v současné době jasné. 

 

Zdá se, že farmakologická terapie v kombinaci s cvičením zlepšuje motorické 

zotavení v chronických stádiích po mozkové mrtvici. Avšak klinické pokusy byly dosud 

malé a výsledky ne vždy jednoznačné. Načasování a dávka léčby byla variabilní mezi 

studiemi, stejně jako použité druhy fyzioterapie. Tyto otázky by měly být prozkoumány 

adekvátně umocněnými, randomizovanými, dvojitě-slepými klinickými pokusy. 

V tomto okamžiku nemůže být žádná z těchto látek doporučena pro běžné klinické 

použití (17). 

Využití těchto látek zatím nepřineslo optimální výsledky, nebylo dosaženo 

podstatného zlepšení stavu pacientů po lézi mozku, proto se ještě stále hledají cesty, jak 

snížit poškození nervové tkáně a tím přispět ke zlepšení regenerace mozku. 

 

3.11 Látky podporující mechanismy plasticity 
Látky, které mohou vyvolat jak neuroprotektivní účinky, tak obnovení funkce 

nervové tkáně jsou následující: 

Erythropoetin 
 Jednou z látek, na něž je zaměřen experimentální výzkum v oblasti 

neuroplasticity, je Erythropoetin (EPO), hormon podporující tvorbu červených krvinek 

a také účinný inhibitor neuronální demise aktivních a chronických patologických stavů 

(20). Růstový faktor erythropoetin je známý svými erytropoetickými účinky, zastavuje 

konstitutivní apoptózu erytrocytových progenitových buněk a umožňuje zrání a 

diferenciaci nascentních erytrocytů (12).  

 



Statiny 
Statiny zlepšují endotheliální funkce, potlačují zánětlivou odpověď, zvyšují 

regulaci endotheliální synthasy oxidu dusnatého (e NOS), snižují aktivaci destiček, 

regulují angiogenesu, neurogenesu a synaptogenesu. Atrovastatin podaný po lézi mozku 

zřetelně snižuje výsledný deficit neurologických funkcí, zvyšuje synaptogenesu 

v hraniční zóně léze a v oblasti CA3 hippocampu, zvyšuje angiogenesu. 

Oxid dusnatý (NO) 
V CNS je oxid dusnatý významným poslem v modulaci senzomotorických 

funkcí, regionálním mozkovém průtoku, formace synapsí, neuroendokrinní sekrece, 

paměťových stop. Diskutuje se o ovlivnění NO neurogenese a funkční obnovy nervové 

tkáně. 

S100B 
S100B je protein, který je primárně  produkován buňkami glie a působí jako 

neurotropní faktor. Naopak zvýšená tvorba může vést k exacerbaci zánětlivé reakce a 

neuronální dysfunkce (23).  

 

3.12 Pokusy na zvířatech 
Experimenty fyziologických činidel na lidech v souvislosti s neuroplasticitou 

jsou založené na objevech v živočišných výzkumech. Kvůli tomu, že experimenty na 

lidech jsou finančně náročné a hrozí mimojiné také nebezpečí újmy na zdraví, bylo by 

vhodné mít nejprve ucelený základ ze živočišných studií a pak opatrně proplétat 

živočišné a klinické práce.  

V experimentálních pokusech se používají různá zvířata, nejjednodušší jsou však 

pokusy na potkanech. Důležitým problémem u podobných pokusů je způsob vytváření 

léze mozku potkanům. 

  

3.12.1 Léze mozku potkanů 
Léze mozku potkanů musí vytvořit dostatečné neurologické poškození, aby na 

potkanech byly pozorovatelné její důsledky (13).  

Jedním ze způsobů poškození mozku potkanům je fototrombóza, která je často 

používána z důvodu neinvazivnosti a spolehlivosti. Tento model zahrnuje 

fotodynamickou generaci volných radikálů spouštěných expozicí intravenózní injekce 

Rose Bengal a následnou aplikaci záření laserem. Pomocí mechanismů, jež zatím nejsou 



úplně známé, nedávno generovaný 1O2 zprostředkuje dysfunkce endotelu, které vedou 

k trombóze a vaskulární neprůchodnosti. Fototrombóza je patofyziologicky podobná 

přirozeně se dějící ischemické mozkové příhodě u lidí – nejen kvůli společným 

patologickým mechanismům (včetně poškození volnými radikály), ale také kvůli 

následné možnosti spontánní reperfúze (11). 

 

 



4 Praktická část  
  

Laboratoř kognitivní psychologie  
Měření se provádělo na Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze. V laboratoři 

byl k dispozici systém pro automatický počítačový záznam pohybu potkana 

v Morrisově vodním bludišti.  

Experimentální zvířata  
Jako pokusná zvířata byli v experimentu použiti samci laboratorních potkanů 

(Rattus norvegicus) kmene Wistar ve věku 90 až 210 dní. Potkani byli získáni 

z osobního chovu Fyziologického ústavu 1. LF UK. 

 

4.1 Metodologie 
 

4.1.1 Charakteristika experimentálních skupin a měřených veličin  
Experimentů se účastnilo 59 laboratorních potkanů kmene Wistar. Tito potkani 

na začátku měření dosáhli stáří 30 dní.   

Potkani jsou ve skupinách označeni svým identifikačním číslem (ID) a jsou 

děleni dle typu obydlí, v němž jsou chováni, a dle toho, jestli podstoupili 

fototrombotickou lézi.  

Faktory, podle nichž byli potkani rozděleni do skupin, jsou: typ životního 

prostředí, zdali podstoupili fototrombickou lézi. Jednotlivé hladiny faktorů jsou 

následné. Pro prostředí, ve kterém byli drženi, se potkani dělili na ty, kteří bydleli 

samostatně ve standardních klecích (SH+single – 30 zvířat/skupina), a na ty, již žili 

pohromadě v obohaceném prostředí a podstupovali každý den motorický trénink 

(EE+M. Tr .- 29 zvířat/skupina). Dle podstoupené fototrombotické léze se dělili na 

kontrolní skupinu (Sham fototrombotická léze – 14 zvířat/skupina) a na skupinu, která 

podstoupila fototrombotickou lézi (Fototrombotická léze – 16 zvířat /skupina). Jak již 

bylo uvedeno výše, experiment podstoupilo 59 potkanů.  

 

4.1.2 Naměřené veličiny 
Pro hodnocení vlivu výše uvedených faktorů byly použity následné naměřené 

veličiny:  



Únikový čas (s)  
 Čas, jenž potkan dosáhne od vypuštení na startu k dosažení cíle v Morrisovém 

vodním bludišti. Nejvýše je to 60 sekund, poté je potkan naveden na ostrůvek a čas 

zastaven. 

Úspěšnost dosažení cíle (%)  
Každý potkan podstoupil v patřičný tréninkový den 8 plaveb v Morrisově 

vodním bludišti a tato veličina uvádí procentuální úspěšnosti nalezení cíle (pokud 

nastane 8 úspěchů z 8 pokusů, pak úspěšnost dosažení cíle je 100%). Tato veličina 

dokáže lépe “ocenit” úspěšné nalezení cíle (např. v čase 59 sekund) než veličina 

únikový čas.  

Uražená vzdálenost (m) 
 Jedná se o distanci, kterou potkan urazí během své jedné plavby v Morrisově 

vodním bludišti (18). 

 
4.2 Systém pro zaznamenávání pohybu potkana  
 

4.2.1 TV Kamera  
snímací frekvence 12,5 Hz 

Kamera umožňovala snímání normálního televizního obrazu, jeho zobrazení na 

TV obrazovce a zároveň umožňovala snímat optický signál z IR diody, kdy pomocí 

hardwarové zásuvné karty bylo možno signál zobrazovat na monitoru PC a dále jej 

zpracovávat.  

 

4.2.2 Standardní IBM PC  
Software pro záznam a analýzu testů v Morrisově vodním bludišti (MWM) 

 Autor: Julij Kaminskij 

Umožňuje měřit a znázorňovat dráhu potkana a dobu, kterou potkan potřebuje 

pro dosažení cíle v Morrisově vodním bludišti. To program rozdělí zavedením 

souznačného systému na jednotlivé sektory (sektorů může být maximálně tolik, kolik 

odpovídá rozlišení snímače kamery – počtu pixelů snímače). V provázanosti na snímací 

frekvenci kamery jsou ukládány souřadnice, ve nichž je potkan rozpoznán. Po dosažení 

cíle je měření dokončeno. V programu je možné nastavit maximální dobu, po kterou se 

bude měřit, když potkan nedosáhne cíle. Lze definovat pozice a pořadí startovacích míst 



a počet jejich opakování. Program ukládá výsledky měření jako postupnost souřadnic 

v jednotlivých okamžicích snímání do prostého textového souboru. Program umožňuje 

vytvářet tabulkové souhrny výsledků a je tedy možné takto získat doby trvání 

jednotlivých plaveb, uraženou dráhu a počet pixelů, jimiž potkan v průběhu měření 

prošel.  

 

4.3 Morrisovo vodní bludiště   
Morrisovo vodní bludiště bylo uskutečněno prostřednictvím kruhového bazénu o 

průměru 1,8 m a výšce 50 cm, hladina byla ve výšce 40 cm ode dna. Bazén byl naplněn 

bezbarvou vodou o teplotě 21-22°C. Cíl byl uskutečněn pomocí transparentního 

ostrůvku o průměru 10 cm, který byl umístěn 1 cm pod hladinou asymetricky od středu 

bludiště v jeho severozápadním kvadrantu a jeho pozice byla stálá. Bludiště bylo 

subjektivně usměrňováno pomocí světových stran (sever, jih, východ, západ) a tyto 

pozice byly používány jako místa plaveb potkanů. Faktické a schematické uspořádání 

MWM popisuje obr. č. 1. V programu MWM byly určeny velikosti těchto startovacích 

oblastí a při umístění potkana do tohoto pole program automaticky započal měření.  

 
Obr. č. 1: Morrisovo vodní bludiště – faktické a schematické uspořádání (18)   

 



 4.4 Obohacené prostředí   (EE) 
 Pojmem obohacené prostředí se rozumí prostředí, jenž potkanům nabízí 

vícenásobně stimulující impulsy. EE  je jednou z možností simulace rehabilitace u 

zvířat. 

 Jednou z experimentálních otázek byl vliv obohaceného prostředí potkanů na 

jejich poznávací schopnosti. Na rozdíl od obyčejného chovu jsou potkani drženi 

společně ve větších skupinových klecích, ve kterých je k jejich stimulaci použito 

různých hraček (míčky, houpačky, zvukově stimulující hračky). Dále mají možnost 

použít úkrytů a skrýší a všeobecné uspořádání jejich obydlí je motivuje k motorické 

aktivitě (několik úrovní spojených mezi sebou žebříky, tunely a můstky). Podle 

momentálních zkušeností by obohacené prostředí mělo mít velikost nejméně 

čtyřnásobku jejich obydlí standardně používaných k chovu.  

 

4.5 Motorický trénink  
Další složkou obohaceného životního prostředí je pohybový trénink potkanů. 

Tento motorický trénink byl uskutečněn pomocí rotátoru, ve němž byl potkan nucen se 

pohybovat. Rotátor se pohyboval regulovatelnou rychlostí 4, 5 nebo 6 otáček za minutu. 

Každý pokusný den strávil každý potkan chovaný v obohaceném prostředí v rotátoru po 

dobu pěti minut. 

 

4.6 Průběh experimentu  
Potkani byli nejméně tři dny před začátkem experimentu přeneseni ze zvěřince 

Fyziologického ústavu do Laboratoře kognitivní psychologie, aby se přizpůsobili 

změněnému prostředí. Byli ponecháni ve svých  původních klecích, aby byli vystaveni 

co možná nejnižšímu stresu. 

Následující design pokusu platí pro měření prováděna na 30-ti denních 

potkanech ve dnech 5.01. – 09.01.2009 

 

4.6.1 Experimentální den č.1 (značen jako Session 1)  

Fototrombická ischemická léze 
Před začátkem experimentu byla zvířata označena jednoznačným 

identifikátorem a rozdělena do jednotlivých pokusných skupin podle předem určeného 

klíče. 

Části potkanů byla udělána léze mozku pomocí fototrombózy. 



Potkani se nejprve uspí, potom se očistí lebka, aplikuje se Bengálská červeň a 

následně se aplikuje záření laserem na předem stanovené body, jež popisuje obr. č 2.  

 
Obr. č. 2: Body při aplikaci laserem na mozku potkana (převzato z materiálů Ústavu 

Fyziologie a Patofyziologie 3. LF) 

Morrisovo vodní bludiště  
Ihned po ukončení fototrombické léze mozku byl započat trénink v Morrisově 

vodním bludišti. Potkan byl umístěn tváří ke stěně do náležité startovací oblasti. Byl 

měřen čas, který potkan potřeboval pro dosažení ostrůvku (označován jako únikový 

čas). Po jeho dosažení byl potkan umístěn do následujícího startovního pole. Jestliže 

potkan ostrůvek do 60 sekund nenašel, byl na něj experimentátorem naveden a 

ponechán na něm po dobu 15 sekund. Příklad plavby potkana v MWM znázorňuje obr. 

č. 3. Každý tréninkový den potkana sestával z osmi plaveb.  

 
Obr. č. 3: Trénink potkana v Morrisově vodním bludišti (1). 



Motorický trénink  
Potkani chovaní v obohaceném prostředí měli každý den motorický trénink. Byli 

nuceni se po dobu 5 minut pohybovat v rotátoru, jehož rychlost byla 1 min  - 4 otáčky 

za minutu, 1 min - 5 otáček za min a zbývající 3 min - 6 otáček za min. Motorický 

trénink potkana v rotátoru popisuje obr. č. 4. Potkani, kteří byli chováni v běžných 

klecích, se motorického tréninku neúčastnili. 

Po ukončení měření byli potkani umístěni zpět do svých obydlí.  

 
Obr. č. 4: Motorický trénink potkana v rotátoru (1). 

 

4.6.2 Experimentální den č.2‐4 (značen jako Session 2‐4)  
Tréninky v Morrisově vodním bludišti a motorický trénink se prováděly totožným 

způsobem jako během experimentálního dne č.1. 

Po ukončení měření byli potkani umístěni zpátky do svých obydlí. Měření probíhala v 

jednotlivé pokusné dny  pokud možno ve stejnou denní dobu.  

 

4.6.3 Hodnocení výsledků 
K porovnání skupin potkanů jsme použili neparametrický Kruskal-Wallisův test. 

Nebyly porovnávány samotné délky drah potkanů, ale jejich pořadí. 



5 Výsledky  
 

Kruskal-Wallisova analýza pro každý den a soubor skupin popisuje tab. č. 1. 

Session EE+M. Tr. ano 

Epo ano, ne 

n=29 

EE+M. Tr  ne 

EPO ano, ne 

n=30 

EE+M. Tr. ano 

HYPO ano 

EPO ano, ne 

n=15  

EE+M. Tr. ne 

HYPO ne 

EPO ano, ne 

n=14 

1 0,965 0,576 1,000 0,949 

2 0,383 0,419 0,083 0,406 

3 0,337 0,237 0,247 0,277 

4 0,150 0,101 0,298 0,949 

5 0,127 0,237 0,064 0,949 

22 0,138 0,663 0,008 0,085 

23 0,206 0,520 0,487 0,064 

24 0,061 0,820 0,037 0,277 

25 0,138 0,885 0355 0,482 

26 0,013 0,724 0,049 0,338 

36 0,930 0,885 0,908 0,565 

37 0,222 0,663 0,247 0,749 

38 0,694 0,787 0,487 0,749 

39 0,150 0,885 0,064 0,949 

40 0,081 0,852 0,049 0,749 

57 0,861 0,548 0,817 0,848 

58 0,275 0,756 0,083 0,565 

59 0,541 0,756 0,643 0,848 

60 0,018 0,694 0,247 0,482 

 
Tab. č. 1: Trasy: Kruskal-Wallisova analýza pro každý den a soubor skupin n=59 a 4 
podsouborů definovaných v hlavičce tabulky.  
 
Významné vyšly výsledky: 

1. ve skupině EE+M. Tr. ano vyšel významný rozdíl ve session 24, 26, 40 a 60. 
Ve session 24, 26, 40 a 60 byli potkani, kteří dostávali EPO významně lepší. 
Průměrné pořadí tras n=29 v podsouboru EE+M. Tr. ano popisuje graf  č. 1. 



 
Graf. č. 1: Průměrné pořadí tras n=29 podsouboru EE+M. Tr. ano pro EPO ne a EPO 
ano. 
 

2. ve skupině EE+M. Tr. ne významné rozdíly mezi skupiny nebyly. Průměrné 
pořadí tras n=30 v podsouboru EE+M. Tr. ne popisuje graf č. 4. 

 

 
Graf č. 4: Průměrné pořadí tras n=30 v podsouboru EE+M. Tr. ne pro EPO ne a EPO 
ano. 
 

3. ve skupině EE+M. Tr. ano, Hypo ano vyšel významný rozdíl ve session 2, 5, 22, 
24, 26, 39, 40 a 58. Ve session 2, 5, 22, 24, 26, 39, 40 a 58 byli potkani, kteří 
dostávali EPO významně lepší. Průměrné pořadí tras n=15 podsouboru EE+M. 
Tr. ano a HYPO ano popisuje graf č. 2. Na tomto grafu je vidět, že potkani, kteří 
dostávali EPO a zároveň bydleli v obohaceném životním prostředí a 
podstupovali motorický trénink, jsou výrazně lepší.  



 
Graf č. 2: Průměrné pořadí tras n=15 v podsouboru EE+M. Tr. ano a HYPO ano pro 
EPO ne a EPO ano. 
 

4. ve skupině EE+M. Tr. ne, Hypo ne vyšel významný rozdíl ve session 22, 23. 
Ve session 22, 23 byli potkani, kteří nedostávali EPO významně lepší, ale velký 
statistický rozdíl mezi skupinami není. Průměrné pořadí tras n=14 v podsouboru 
EE+M. Tr. ne a HYPO popisuje graf č. 6. 

 

 
Graf č. 6: Průměrné pořadí tras n=14 podsouboru EE+M. Tr. ne a HYPO ne pro EPO ne 
a EPO ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Diskuze 
Lidský mozek má zvláštní schopnost adaptovat se nejen na změny svého okolí 

ve smyslu učení, ale také na změny způsobené traumatem. Poškození mozkové tkáně 

způsobí celou řadu neurobiologických změn, které umožní co nejlepší reorganizaci 

poškozené tkáně. K vývoji nových efektivních léčebných strategií pro pacienty po 

těžkém poškození mozku je v rehabilitaci nezbytně nutné diskutovat a zařazovat vždy 

nejnovější znalosti o průběhu plasticity a reorganizaci mozku (7). 

Proto vidím provádění nových experimentů v oblasti zkoumání neuroplasticity 

mozku a způsoby jejího ovlivnění velmi přínosnými pro neurorehabilitaci. 

Výsledky experimentálního pokusu na potkanech, jenž jsem popisovala ve své 

práci, prokázaly významné rozdíly mezi kontrolními potkany a potkany, kterým byl 

podán hormonu Erythropoetin a kteří byli zároveň chováni v obohaceném životním 

prostředí a podstupovali motorický trénink. Tyto výsledky potvrzují hypotézu uváděnou 

na začátku práce, že kombinace hormonu Erythropoetinu s obohaceným životním 

prostředím a motorickým tréninkem může podpořit neuroplasticitu u potkanů po 

poškození mozku v experimentálních podmínkách. Avšak k uplatnění získaných 

výsledků v dalších studiích na lidech je ještě nutné provést řadu dalších experimentů 

k hlubšímu poznání mechanismů neuroplasticity a způsobů jejího ovlivnění. 

Předpokládám, že by mohly  být přínosné experimenty i na jiných zvířatech, jelikož 

jsou přítomné podstatné rozdíly ve fyziologii a patofyziologii centrálního nervového 

systému potkanů a lidí. 

Je možné, že cévní mozkové příhody vyskytující se tak často u lidí nemohou být 

dosaženy u potkanů kvůli rozdílům v cévním zásobování mozku potkana a mozku 

člověka. Tedy je možné, že potkani nezajišťují adekvátní model pro studování 

neuroplasticity.  

Také je cennou otázkou, zdali je změna funkce mezi oběma hemisferámi během 

regenerace srovnatelná u potkanů a lidí – pokud ne, neuroplastické mechanismy možná 

nebudou úplně srovnatelné (13). 

Pokusy na potkanech jsou nejjednodušeji proveditelné a finančně nejméně 

náročné, což bylo důvodem k zvolení potkanů jako experimentalních zvířat s ohledem 

na možnost pracovišť provádějících danou experimentální práci.   

Další otázkou je terapeutický účinek hormonu Erythropoetin. 



Během posledních dvou desetiletí byl prokázán vliv EPO na různá poškození 

mozku u experimentálních zvířat (traumatické poškození, CMP). Navzdory potenciálu 

EPO v živočišných modelech poškození mozku a v malé skupině pacientů po mrtvici 

EPO selhal ve velkých klinických pokusech (3).  

Neúspěch v klinických pokusech nemusí nutně poukazovat na nedostatek 

terapeutického potenciálu EPO a možná překonávání alternativními způsoby, například 

intranasalním podáním a za rozvoje ne-erythropoetických tkáň chránících 

erythropoetinů (20). 

V experimentu, který jsem popisovala ve své bakalářské práci, nemělo samotné 

podání EPO významné účinky, avšak kombinace EPO s obohaceným životním prostředí 

a motorickým tréninkem měla významný vliv na zlepšení kognitivních a motorických 

funkcí potkanů. 

Ve sledování účinků EPO zbývá ještě řada nezodpovězených otázek. 

Experimentální bádání jsou velmi důležitá k pochopení mechanismů neuroprotekce 

EPO, účinku nových variant EPO a účinku EPO v kombinaci s dalšími faktory 

ovlivňujícími neuroplasticitu. 

Ze znalostí a zkušeností získaných z teoretické výuky a praxe na 

specializovaných neurologických pracovištích, jakými jsou Neurologická klinika a 

Klinika rehabilitačního lékařství, a při setkání a cvičení s pacienty po poškození mozku 

jsem si uvědomila, že intenzivní rehabilitace ve špičkových zařízeních je velkým 

přínosem pro pacienty po mozkovém poškození. Přesto i při používání metodik a 

konceptů stavěných na moderních poznatcích má neurorehabilitace své limity. 

Spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu mezi různými odborníky a 

zkoumání možnosti zlepšení regenerace mozku farmaterapeutickými prostředky by 

mohly posunout rehabilitaci pacientů po poškození mozku na výrazně lepší úroveň. 

Proto si myslím, že výzkumy podobné tomu, jehož jsem se měla možnost zúčastnit, 

mohou být velmi přínosné pro terapii a mohou přispět ke zlepšení mechanismů 

neuroplasticity a tím i ke zlepšení kvality života pacientů po poškození mozku.  



7 Závěr 
V oblastech preklinického a klinického ošetření pacientů po poškození mozku 

došlo v posledních letech k významnému pokroku, čímž se mimo jiné snížila úmrtnost 

těchto pacientů. Z toho důvodu jsou novou cílovou skupinou rehabilitační medicíny 

pacienti, kteří v současnosti již přežívají těžká poškození mozku s velice těžkými 

funkčními deficity. K těmto problémům patří senzomotorické a různorodé 

neuropsychologické deficity, ale také poruchy vědomí. 

Tradiční rehabilitační koncepty byly zaměřeny na aktivně spolupracující 

pacienty a i v dnešní době jsou schopny dosáhnout výraznějších výsledků především 

v oblasti motorických funkcí. Tyto koncepty však u pacientů s poruchami vědomí a 

vnímání následkem rozsáhlého poškození mozku nelze plně využít. 

Proto se moderní rehabilitace na základě nových poznatků v oblasti 

patofyziologických procesů zaměřuje na vývoj nových léčebných strategií, které spojují 

klinické zkušenosti s moderními poznatky o možnostech neuroplasticity. Tyto strategie 

také umožňují u těchto pacientů jejich efektivnější využití.  

Z mého pohledu je téma neurorehabilitace velmi důležitou součástí terapie a 

péče o pacienty po poškození mozku. Nové poznatky v oblasti neuroplasticity, 

regenerace a reorganizace mozkové tkáně dokáží pacientům s mozkovým poškozením 

výrazně zkrátit dobu rekonvalescence, zkvalitnit život a usnadnit návrat do společnosti. 

Toto vidím jako obrovský přínos nejen z hlediska zdravotního, ale i sociálně-

ekonomického. Podle mého názoru by hledání nových terapeutických a 

farmaceutických způsobů, jak ovlivnit zlepšení funkce mozku po jeho poškození, mělo 

velký význam pro neurorehabilitaci a její vývoj.  

Výsledky experimentů, jež popisuje má práce, sice přinesly data prokazující 

příznivý vliv zkoumaných faktorů na zlepšení kognitivních a motorických funkcí, avšak 

pro vývoj nových terapeutických postupů v léčbě pacientů po těžkém poškození mozku 

je zapotřebí další experimentální práce tímto směrem.  Zkušenost z této spolupráce pro 

mě byla velice zajímavá a ráda bych se i dále věnovala podobné tématice v rámci 

navazujícího magisterského studia. 
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8 Seznam zkratek 
 

ATP – Adenosintrifosfát 

CNS - Centrální nervová soustava  

DA - Dopaminergní agens  

EE – Obohacené životní prostředí (skupinové obydlí) 

EPO – Erythropoetin 

EPSP - Excitační postsynaptický potenciál 

HYPO – fokální hypoxie 

Hz – Hertz 

ID – Identifikační číslo potkana 

IR – infra red (infračervený) 

LF – lékařská fakulta 

LTP - Long-term potentiation (dlouhodobá potenciace) 

MWM - Morrisovo vodní bludiště 

M. Tr. – Motorický trénink na rotátoru 5 minut (5 otáček/minutu) 

NE - norepinefrine  

PC - Personal Computer (Osobní počítač) 

PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

SESSION – Označení experimentálního dne 

SH + single – Standardní klec, umístění v kleci po jednom 

SSRI - Selektivní serotonin re-absorpční inhibitor  

TV – televizní 

UK – Univerzita Karlova 


