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1 ÚVOD 
 

V rámci mého bakalářského studia oboru Fyzioterapie se mi naskytla příležitost 

spolupracovat na experimentech laboratoří Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy. Pracovníci tohoto ústavu se již, mimo jiné, delší dobu zabývají hypoxií 

mozku, která může být spjata s mnoha typy poškození mozku. Výzkum adaptace mozku a 

možností následné rehabilitace tak má významné uplatnění i v praxi. 

Proto jsem se po konzultaci s paní MUDr. Angerovou rozhodla zaměřit se na 

konkrétní experiment s potkany a zvolit si jako podtitul své bakalářské práce téma „Difuzní 

hypoxie mozku“. 

Ta v dnešní době díky novým medicínským znalostem, vyspělejší technice, narůstající 

motorizaci a vzrůstající oblibě adrenalinových sportů nabývá na aktuálnosti. Stoupá totiž 

incidence lidí, kteří přežijí poškození mozku. Často vzniká současně hypoxie, na níž jsou 

mozkové buňky velmi citlivé. Výsledný funkční stav jednotlivých pacientů je následně 

ovlivňován jak péčí v akutním období, tak následnou rehabilitací. 

Ve své bakalářské práci popisuji konkrétní experiment na laboratorních potkanech, 

vystavených v hypobarické komoře nadmořské výšce 8 000 m n. m. pro navození vzniku 

akutní přechodné hypoxie mozku. Po navození hypoxie podstupují všichni potkani 

rehabilitaci, kde je plasticita mozku farmakologicky podpořena aplikací EPO. Korelátem 

rehabilitace je v experimentu EE. Jedna část potkanů rehabilitaci podstupuje včetně 

motorického tréninku, druhá nikoliv.  

Údaje, uvedené na následujících stranách, jsem získala během měření v laboratořích 

Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením paní 

MUDr. Yvony Angerové a zaměstnanců Fyziologického ústavu.  

Řada výzkumů probíhá jak u nás v České republice, tak v zahraničí, a proto jsem měla 

k dispozici dostatek zdrojů pro celkovou charakteristiku problematiky hypoxie mozku a 

neurorehabilitace. 

  



HYPOTÉZA: 

EE v kombinaci s motorickým tréninkem a podávaným EPO je pro výsledný funkční 

stav potkanů přínosnější než samotné EE v kombinaci s EPO. Tuto hypotézu budu ověřovat 

kvantitativním typem výzkumu, kdy budu porovnávat data a hodnotit je. 

 

CÍL: 

Cílem je zjistit efekt motorického tréninku v kombinaci s EE a EPO na funkční stav 

potkana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PŘEHLED PROBLEMATIKY 
 

2.1 Základní pojmy  

 

Fyziologie 

 Fyziologie je vědní obor studující mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu 

procesů a činností na úrovni buněk, tkání, orgánů a organismu jako celku (27). 

 

Hypoxie 

 Pojem hypoxie označuje stav nedostatku kyslíku.  

 

Hypoxie mozku 

 Je to stav nedostatku kyslíku v mozku, který je prvním projevem při nedostatku 

kyslíku v organismu. Hypoxii mozku členíme na globální a fokální (18). 

 

Difuzní hypoxie mozku 

 Jedná se o jeden z typů hypoxie mozku, při kterém vzniká celkové mírné až středně 

těžké poškození mozku. 

 

Rehabilitace 

 Pojem rehabilitace označuje „kombinované a koordinované použití různých léčebných, 

sociálních, výchovných a pracovních prostředků pro výcvik nebo znovu výcvik jedince 

k nejvyššímu možnému stupni funkční zdatnosti“ (26).  

 

Neurorehabilitace 

 Součástí rehabilitace je neurorehabilitace, což je „multidisciplinární rehabilitační 

přístup k pacientům s neurologickou problematikou. Tito pacienti mají většinou poškození 

motorického systému, ale i poruchy kognitivních funkcí včetně funkcí fatických a 

psychických“ (2). 

  



Laboratorní potkan 

Tímto pojmem je označován hlodavec, domestikovaná varieta Rattus norvergicus var. 

alba, určený k pokusným účelům. Po myši je druhým nejbližším modelovým savčím 

organismem, který je podobný člověku (4). 

 

Motorický trénink 

Tento název udává vycvičování základních pohybových schopností, kterého lze využít 

nejen v rehabilitaci pokusných zvířat, ale i u lidí. Pro zvýšení efektu plasticity mozku se 

kombinuje s aplikací EPO. 

 

2.2 Obecné informace 

2.2.1 Hypoxie  

 

Pojem hypoxie označuje stav, při kterém je nedostatek kyslíku. Každá buňka 

v organismu, kromě ERY, potřebuje kyslík. Většinou slouží pro výrobu ATP, je však také 

používán pro některé jiné chemické reakce. 

Koncentrace kyslíku, kterou buňky vyžadují v dostatečném množství, se nazývá 

parciální tlak. Buňky nepřetržitě spotřebovávají kyslík při tělesné teplotě okolo 37°C, a proto 

je nutné, aby byl kyslík do organismu dostatečně dodáván. Tělo dospělého člověka v klidu 

spotřebuje asi 250 ml/min, avšak během velkých fyzických výkonů se spotřebované množství 

kyslíku zvyšuje, a to až desetinásobně. Zásoby kyslíku v těle jsou omezeny především na 

množství kyslíku, které je přítomné v plicních alveolech a v krvi, což činí asi 1000 ml, naproti 

tomu se ve tkáních nachází kyslíku velmi málo. Pokud se krevní oběh zastaví, je kyslík 

obsažený ve tkáních spotřebován během několika sekund. Buňky jsou k účinku hypoxie různě 

citlivé, nejcitlivější jsou neurony (18). 

 

Dělení hypoxie 

Hypoxii je možno členit z různých hledisek, podle rozsahu na globální a fokální, dále 

také podle délky působení na přechodnou a chronickou.  

Jiné dělení je na:  

- hypoxickou hypoxii, která vzniká při nízkém parciálním tlaku kyslíku ve 

vdechovaném vzduchu, 



- anemickou hypoxii, která je způsobena nedostatkem Hb v krvi nebo formou Hb v krvi, 

který není schopen vázat kyslík,  

- cirkulační hypoxii, která je zapříčiněna celkovou nebo místní poruchou krevního 

oběhu a má dvě formy, ischemickou (množství krve ve tkáni je sníženo) a stagnační 

(množství krve ve tkáni je normální až zvýšeno),  

- histotoxickou hypoxii, při níž tkáně nejsou schopné využívat kyslík pro výrobu ATP. 

Patologické stavy organismu, při kterých vzniká hypoxie, mají tedy negativní vliv na 

funkci plic, krve a krevní oběh. Jejich společným znakem je snížení parciálního tlaku kyslíku 

v kapilárách, zvláště na jejich venózním konci (3). 

 

Klinické příznaky 

 Mezi nejčastější klinické příznaky hypoxie patří: 

- zvýšení srdečního výdeje, 

- zvýšení plicní ventilace, 

- bledost sliznic a kůže, 

- cyanóza, 

- snížení teploty kůže, 

- zvýšení počtu ERY, 

- a dále: zvýšená únava, snížená fyzická výkonnost, bolest (18). 

 

Hypoxická hypoxie 

Hypoxická hypoxie vzniká především při pobytu ve vysokých nadmořských výškách. 

Dochází k ničení lipidů, proteinů a DNA, velký vliv má také na antioxidanty v mozku (2).  

Jejím charakteristickým rysem je navození centrální cyanozy. Při náhlém poklesu 

parciálního tlaku kyslíku mohou vzniknout křeče, ztráta vědomí a smrt. Méně výrazná 

hypoxie způsobuje změny, mezi které patří nadměrná euforie, zhoršení soudnosti, později 

ospalost, snížené vnímání bolesti, duševní a tělesná únava, dezorientace, ztráta pojmu o čase a 

bolesti hlavy. Dalšími symptomy jsou nechutenství, nauzea, zvracení, tachykardie a případně i 

hypertenze (19). 

Léčba hypoxie 

Nejúčinnější léčbou je přímé odstranění nebo zmenšení příčiny hypoxie. Spadá sem 

kardiopulmonální resuscitace, obnovení průchodnosti uzavřené či zúžené tepny (např. 



perkutánní koronární angioplastika), ochlazování tkání, vdechování kyslíku (neboli 

oxygenoterapie), případně léčba pomocí léků (18). 

 

2.2.2 Hypoxie mozku 

 

Na hypoxii jsou v těle nejcitlivější buňky CNS. Pokud tedy dojde ke snížení množství 

dodávaného kyslíku k buňkám, je ze všech tělních systémů postižen jako první nervový 

systém – mozkové neurony nenávratně umírají po cca 4 - 5 minutách.  

Podle rozsahu můžeme hypoxii mozku členit na globální (difuzní) a fokální (místní). 

Spotřeba kyslíku v mozku činí asi 50 ml/min bez závislosti na mentální aktivitě. 

Každý den mozek potřebuje asi 1000 litrů krve, aby se mu dostalo 71 litrů kyslíku a  

100 g glukózy. Při přerušení průtoku krví mozkem vzniká během 5 - 10 sekund bezvědomí 

pro nedostatek kyslíku v mozkových buňkách. Ztráta vědomí, která odpovídá stavu kómatu, je 

provázena snížením spotřeby kyslíku až na polovinu. V aktivních oblastech CNS je spotřeba 

kyslíku a sekundárně i průtok krve vyšší, celkový stav je tím však ovlivněn jen nepatrně (7). 

  Průtok krve v mozku je závislý na věku, v pozdějším věku klesá. Šedou hmotou 

protéká přibližně o 4 - 5 krát víc krve než bílou hmotou. 

Mozková cirkulace normálně vykazuje vysoký stupeň autoregulace, přesto však může 

dojít ke změnám krevního tlaku, které následně způsobují ischémii a hypoxické poškození 

mozku.  

V konečných důsledcích dochází k apoptóze a nekróze neuronů. Při lokálních 

poruchách v dodávce kyslíku je kolem centrálního, v zásadě ireparabilního, poškození oblast 

tkáně, jejíž funkce je hypoxií narušena, ale jde o částečně nebo plně reparabilní poškození. 

Obecně se dá říci, že hypoxie mozku způsobuje snížení mentální výkonnosti, 

prodloužení reakční doby a různé stupně poruch vědomí (20). 

 

Vznik hypoxie mozku 

 K mozkové hypoxii dochází, pokud je redukován průtok krve mozkovou tkání 

(oligemie), při kompletní zástavě místní cirkulace (ischemie), při normálním průtoku, ale 

snížené tenzi kyslíku v arteriální krvi (hypoxie) a při chybění kyslíku v alveolárním vzduchu 

(anoxie). Při konkrétní hypoxii jsou přítomny alespoň dva z uvedených mechanismů.   



Konkrétněji hypoxické poškození mozkové tkáně nastává při místních poruchách 

cirkulace (arterioskleróza, arteritidy, trombembolie, trombóza, stlačení cévy nádorem apod.), 

při nedostatečném sycení krve kyslíkem v plicích (dušení, rozsáhlé plicní záněty, aspirace), 

centrálními poruchami a krátkodobou zástavou cirkulace (infarkt, myokarditidy, jiná 

onemocnění srdce, kolapsové a šokové stavy), oligemií po větších ztrátách krve.  

 Difuzní hypoxie mozku, která poškozuje mozek jako celek, vzniká selháváním 

krevního oběhu, snížením obsahu kyslíku v arteriální krvi, anémií nebo zvýšením viskozity 

krve (20). 

 

 Samotný mechanismus vzniku hypoxického neuronálního poškození na buněčné 

úrovni je velmi spekulativní. Zahrnuje určitou kaskádu událostí, kterými dochází k poškození. 

Buněčné mechanismy poškození mozkových struktur hypoxií spočívají v nadměrné stimulaci 

excitačními neurotransmitery (zvláště glutamátem), v nedostatku ATP, iontových poruchách a 

ve zvýšení intracelulární koncentrace kalciových iontů.  

Toto je formulováno do hlavních hypotéz: laktacidosová hypotéza, hypotéza přetížení 

kalciovými ionty, excitotoxická hypotéza a hypotéza volných kyslíkových radikálů. Za 

nejlepší z nich se předpokládá hypotéza přetížení kalciovými ionty. (32) 

 

Klasifikace hypoxie mozku 

Členění hypoxie mozku je obdobné jako u hypoxie. 

 

Citlivost mozku k hypoxii 

Rozsah poškození mozku při celkových hypoxických případně i anoxických stavech je 

závislý na tíži hypoxie, době trvání hypoxie a na selektivní vulnerabilitě mozkové tkáně.  

Nejcitlivější jsou na nedostatek kyslíku neurony, méně oligodendroglie, astrocyty a 

nejodolnější jsou mesenchymální součásti mozku. Při hypoxii velmi často dochází k 

selektivním nekrózám neuronů (parciální nekróza), astrocyty ve stejných podmínkách naopak 

hypertrofují a zaniklé neurony nahrazují.  

Při těžké ischemii celé poškozené ložisko postupně nekrotizuje. Nekrotické hmoty 

jsou následně fagocytovány histiocyty a aktivovanou mikroglií. Větší kompletní nekrózy se 

postupně přemění v pseudocystu.  

V neuronech dochází při hypoxii k určitým charakteristickým morfologickým 

změnám. Při krátkodobé hypoxii vzniká mikrovakuolizace cytoplazmy. Tato změna je 



reverzibilní. Při déle trvající hypoxii však dochází k ischemickým změnám neuronů. Neurony 

se svrašťují, cytoplazma je výrazně eozinofilní, Nisslova substance mizí, jádro je zmenšené s 

homogenizovaným chromatinem. V dalším vývoji cytoplazma homogenizuje a mizí, jádro se 

svrašťuje a postupně se rozpadá.  

Smrt mozkových buněk má za následek přerušení přenosu elektrochemických impulzů 

a zásah do výkonu neurotransmiterů, které přenášejí informace do mozku. (6) 

Nervové buňky mají k nedostatku kyslíku velkou citlivost, když není zajištěn jeho 

přísun, rychle odumírají. Buňky mozkové kůry odumírají do 5 minut, podkoří do 10 minut a 

mozkového kmene do 30 minut.  

 

Při difuzní hypoxii mozku trpí především pomezí jednotlivých cévních teritorií, kdy 

mohou vznikat tzv. interteritoriální infarkty. Tyto předělové oblasti mezi terminálními 

větvemi velkých tepen jsou v podmínkách sníženého průtoku krve mozkem hůře zásobené a 

jejich krevní průtok může být dokonce krátkodobě zcela zastaven. Někdy může vznikat i 

klasická symptomatologie jednotlivých cévních teritorií. Rozdílnost v citlivosti neuronů je 

mimo uvedené polohy ve vaskulárním řečišti určována jejich různou metabolickou aktivitou 

(20).  

Difuzní hypoxie mozku postihuje celý orgán, některé části mozku jsou však k hypoxii 

predilekčně citlivé: některé části hippokampu, bazální ganglia, mozková kůra na vrcholcích 

závitů a Purkyňovy buňky mozečku. Je zde souvislost s množstvím glutamátových receptorů. 

Citlivost různých úseků mozku k hypoxii se mění v průběhu intrauterinního vývoje mozku 

(19). 

 

Symptomy hypoxie mozku 

Pokud je přerušen přísun kyslíku do mozkových buněk, je okamžitě narušeno 

fungování mozku a může následovat rychlé nevratné poškození mozku.  

Zpočátku reaguje tělo na snížené množství kyslíku v krvi přesměrováním krve do 

mozku, kdy se zvyšuje průtok krve mozkem. Lze ho zvýšit až na dvojnásobek normálního 

toku. Pokud toto zvýšení průtoku krve stačí k zásobování mozku kyslíkem podle potřeby, 

potom nevznikají žádné příznaky. Pokud však průtok krve už nemůže být zvýšen a problém 

stále není odstraněn, začínají se objevovat příznaky mozkové hypoxie. Hypoxie vede k mnoha 

příznakům, které mohou ovlivnit místně některou oblast mozku, ale nejčastěji tyto příznaky 

ovlivňují celý mozek (6). 



Charakter odpovědi na hypoxii je částečně určován stupněm vývoje nervové tkáně – 

např. strukturálními, metabolickými a funkčními vlastnostmi, a částečně průběhem hypoxie. 

Hlavní složky integrované adaptace jsou: cirkulace, respirace a krev (11).   

Klinické projevy difuzní mozkové hypoxie mohou být mírné, přechodné a rychle 

odeznívající, pokud není její příčina závažná. Celková mozková hypoxie může však způsobit i 

těžké postižení, které může mít různou neurologickou symptomatologii. 

Obecně lze říci, že pokud hypoxie nezpůsobí bezvědomí, zřídka následuje trvalé 

poškození mozku. 

Nejčastěji bývají obvykle postiženy zóny mezi povodími přední, střední a zadní 

mozkové tepny a mezi povodími povrchních a perforujících centrálních tepen. Klinický obraz 

je potom kombinací symptomů podle obou sousedících povodí.  

Mezi mírné příznaky patří problémy s komplexními úkoly učení a snížení krátkodobé 

paměti případně i bolesti hlavy. Pokud nedostatek kyslíku trvá dál, vzniká snížená schopnost 

řízení a poruchy motoriky, únava, ospalost. Dále může vznikat cyanoza a dochází ke zvýšení 

srdeční frekvence. Pokračující nedostatek kyslíku může vyústit v mdloby, dlouhodobou ztrátu 

vědomí, koma, křeče, zastavení reflexů mozkového kmene až smrt mozku (20).  

Pokud hypoxie nezpůsobí poruchu vědomí, můžou vznikat příznaky podobné 

příznakům vzniklým po poranění mozku. 

Ty zahrnují: 

- kognitivní problémy (např. krátkodobá ztráta paměti, menší výkon v roz-hodování, 

uvažování, zpracování informací, problémy se správným užíváním slov, poruchy 

zraku s problémy se zpracováním vizuální informace, ale také se soustředění se), 

v této oblasti hraje velkou úlohu hippocampus,  

- motorické problémy (např. porucha koordinace pohybů, chůze, neschopnost účelných 

pohybů, zvýšení svalového tonu, myoklonus a jiné bezděčné a trhavé pohyby nebo 

chvění, může vzniknout až quadrupareza), 

- psychické problémy (např. stavy zmatenosti, deprese, halucinace, bludy, změny 

osobnosti, neschopnost soustředit se (24). 

 

Pokud mozková hypoxie vyústila až v koma, předpokládá se, že čím je delší doba 

bezvědomí, tím je při případném probuzení větší poškození mozku. V některých případech 

může bezvědomí pomoci mozku k uzdravení a regeneraci, obecně však se zvyšující se délkou 

bezvědomí roste pravděpodobnost, že člověk zůstane ve vegetativním stavu až do smrti (20).  

 



Primární a sekundární poškození mozku 

S hypoxií mozku souvisí také jeho primární a sekundární poškození. 

Primární poškození mozku vzniká většinou mechanickými změnami, které jsou 

největší u traumatického postižení, sekundární změny jsou výsledkem biochemických a 

fyziologických změn, které vedou k buněčné smrti. Právě možnost ovlivnění sekundárních 

změn nabízí další možnost terapeutického ovlivnění. Patří sem např. metabolické změny, 

vznik otoků, snížení prokrvení, snížení utilizace glukozy atd. Důležitým aspektem 

sekundárních poškození mozku je možnost jejich ovlivnění. 

V časném období je možné zlepšovat hlavně motorické funkce, v pozdním období je 

již ukončeno vlastní uzdravování, pokračuje úprava a obnova funkcí (8). 

  

Prognóza  

Mírné a středně těžké mozkové hypoxie obecně nepůsobí mimo přímou dobu hypoxie, 

pouze u středně těžké hypoxie může zotavení trvat měsíce nebo roky. Při závažné mozkové 

hypoxii však výsledek závisí na tom, jak se podaří ovládnout poškození, jak velká část mozku 

byla zbavena kyslíku a rychlost, s jakou se povede obnovit přísun kyslíku do mozku. Lidé 

mohou zůstat v komatu nebo vegetativním stavu. Pokud je mozková hypoxie lokalizována jen 

do určité části mozku, poškození mozku bude také v této oblasti, a tedy bude poškozena i 

funkce dané oblasti mozku. Mohou také vznikat následky až po určité době (18). 

2.2.3 Rehabilitace, neurorehabilitace 

 

Definice rehabilitace dle WHO zní: „Jedná se o kombinované a koordinované použití 

množství léčebných, sociálních, výchovných a pracovních prostředků pro výcvik nebo 

znovuvýcvik jedince k nejvyššímu možnému stupni funkční zdatnosti (26).“ 

Neurorehabilitace představuje velkou oblast léčebné rehabilitace, jejíž rozvoj se 

stupňuje s rozšiřováním neurofyziologických poznatků a s rozvojem technologie, které jsou 

používány v neurovědách. K rozvoji poznatků o funkcích mozku došlo se zavedením 

funkčních zobrazovacích metod, které odhalují nejen lokalizaci mozkové aktivity související 

s pohybem, ale také jejich změny v procesu léčby.  

Definice neurorehabilitace zní: „Jedná se o multidisciplinární rehabilitační přístup 

k pacientům s neurologickou problematikou. Tito pacienti mají většinou poškození 



motorického systému, ale i poruchy kognitivních funkcí včetně funkcí fatických a psychických 

(2).“ 

Nutnost neurorehabilitace vyplývá již z důvodu, že většina neurologických 

onemocnění zanechává deficit různého rozsahu. Podstata terapie je umožnit fyziologický 

průběh pohybu. V moderní rehabilitaci patří k nejdůležitějším cílům optimální využití 

spontánní regenerace a neuronální plasticity. Neurorehabilitace má tedy funkci 

neuroprotektivní a podporuje neurogenezi.   

K základním principům neurorehabilitace patří: princip celistvosti, princip včasnosti a 

dlouhodobosti, princip týmové práce, princip interdisciplinarity a multidisciplinarity, princip 

přijetí občanů se zdravotním postižením společností (12). 

 

Plasticita 

Hlavním předpokladem neurorehabilitace je plasticita mozku. Je to základní vlastnost 

nervové tkáně, která se podílí na aktivitě a participaci. Plasticita funguje na určitých 

základních mechanismech, mezi které patří vikarizace, demaskování neuronálních okruhů, 

dlouhodobá potenciace, diaschiza a sprouting.  

Plasticitu je možno rozdělit na vývojovou, reaktivní, adaptační a reparační. Je nutné si 

uvědomit, že je časově omezená (timing), je potřeba multimodální stimulace v dostatečné 

intenzitě a je podmíněna fungováním týmové práce. 

  K podpoření plasticity jsou využívány i tzv. neuroprotektivní látky, mezi které patří 

neuromodulátory a neurotropické faktory, spadají do nich především erythropoetiny, statiny, 

progesteron, dexanabinol, rivastigmin. V časné neurorehabilitaci se pro podporu plasticity 

využívá hlavně stimulů z okolí (13, 28). 

 

Průběh neurorehabilitace 

V časném období je dobré zaměřovat se především na zlepšování motorických funkcí, 

protože v mozku ještě dochází k přestavbě nervové tkáně, synaptické plasticitě a funkční 

reorganizaci. Toto období trvá cca 9 – 15 měsíců. V pozdním období, kdy už je ukončeno 

vlastní uzdravování, by měla pokračovat úprava a obnova funkcí. 

Včasnost neurorehabilitace spočívá v tom, že jakmile je pacient stabilní a život 

ohrožující zranění byla ošetřena, navazuje rehabilitace. Obecně platí, že naděje na zotavení 

jsou lepší, když může rehabilitace začít co nejrychleji. 



Během rehabilitace je podstatná spolupráce s rodinou a multidisciplinárním týmem. 

Probíhá navržení individuálního programu určeného pro návrat pacienta do maximálního 

znovuobnovení funkce (1).  

Multidisciplinární tým v rehabilitaci zahrnuje: lékaře, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, 

psychology, logopedy, speciální pedagogy, ale také protetiky, sociální pracovnice, zdravotní 

sestry (2). 

 

Fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě 

Ve fyzioterapii neurologických pacientů se pracuje jak s CNS, tedy primárně 

postiženou tkání, tak i s periferními orgány (svaly, vazy, klouby,…). Terapie na 

neurofyziologickém podkladě využívá pro ovlivnění příznaků a průběhu onemocnění 

fyziologických procesů probíhajících v těle, a to především v CNS. 

Tato terapie vychází z teorie o ukládání informací do CNS a teorie o jeho plasticitě. 

Při poškození části mozku nemusí zákonitě dojít k zániku celé informace uložené v této 

oblasti. Při poškození mozku dochází ke ztrátám pouze podrobností této informace, které je 

možné pomocí terapie znovu aktivovat a naučit opět používat.  

Protože je CNS plastická, je schopna se přizpůsobovat měnícím se podmínkám 

vnitřního i zevního prostředí. Proto je možné, aby v ní mohlo docházet k adaptačním změnám, 

které přispívají k obnovení funkce. K těmto změnám dochází spontánně, ale léčbou ve formě 

medikamentózní nebo rehabilitační je možno je urychlit. Během vývoje onemocnění CNS 

ztrácí schopnost obnovy funkcí, terapií však můžeme progresi onemocnění značně zpomalit. 

Vhodnou a opakovanou stimulací lze pomoci najít nepoškozené oblasti mozku a využít je pro 

částečnou opravu poškozené funkce.  

Ke stimulaci využíváme různých anatomických a funkčních vztahů mezi neurony. 

Pokud se podaří, že pacient na základě vhodné stimulace provede pohyb, který do té doby 

nedokázal kvůli přerušenému nervovému spojení, nastane opětovné propojení mezi neurony 

v mozkové oblasti. To příště umožní snazší provedení pohybu. Důležité je si uvědomit, co 

propojení způsobilo, a při dalším pohybu tohoto mechanismu opět využít. Podstatné je k tomu 

celkové vyladění organismu, uvědomění si tělesného schématu a pochopení těla jako celku.  

Při léčbě založené na neurofyziologickém podkladě využíváme celou řadu léčebných 

metod, např. proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Vojtovu reflexní lokomoci, 

senzomotorickou stimulaci, Bobath koncept, Brüger koncept atd. Všechny zmiňované 

postupy sice využívají odlišné terapeutické prvky, ale všechny jsou postaveny na stejném 



základě. Využívají totiž zákonitých vztahů mezi jednotlivými systémy a ovlivňují tak fyzické, 

psychické i kognitivní funkce. Základem terapie je naučit se motorickou dovednost a 

současně si ji zapamatovat tak, aby mohla být používána v běžném životě (21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODIKA 
 

3.1 Vybavení laboratoře 

 

Laboratoř, ve které probíhal výzkum, se nachází na Fyziologickém ústavu  

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K dispozici bylo následující vybavení: 

3.1.1 Hypobarická barokomora 

 

Jde o zařízení, které je využíváno ke studiu vlivu změn atmosférického tlaku kyslíku 

na rozvoj patologických stavů a na studium odolnosti organizmu vůči sníženému množství 

kyslíku.  

Hypobarická barokomora, v níž byla potkanům navozena difuzní hypoxie mozku, 

pracovala na principu kontinuálního snižování tlaku vzduchu na odpovídající nadmořskou 

výšku, čímž se měnil i parciální tlak atmosférického kyslíku. Difuzní hypoxie mozku byla 

tedy navozena pomocí hyxické (hypobarické) hypoxie.  

Potkani byli v komoře po dobu 60 minut, tlak byl postupně změněn rychlostí vzestupu 

nadmořské výšky o 580 m/min na tlak adekvátní vysokohorské nadmořské výšce 8 000 m n. 

m. a potkanům tím byla navozena akutní přechodná difuzní hypoxie mozku (29).  

3.1.2 Morrisovo vodní bludiště 

 

Jedná se o speciálně upravený bazén, který se využívá pro testování prostorové 

paměti. Úkolem je, aby potkan nalezl ostrůvek skrytý pod hladinou, ostrůvek však nevidí, 

jeho polohu by si měl zapamatovat jen podle vztahů k okolnímu prostředí. Po několika 

pokusech by se to měl naučit a měl by umět najít cíl z jakéhokoliv místa bazénu přímou 

cestou. Mezi možné modifikace patří změna umístění ostrůvku nebo jeho vyjmutí.   

 V současné době je Morrisovo vodní bludiště využíváno většinou studií, které se 

zabývají prostorovou pamětí a učením k testování hippocampu. 

Pohyb a doba pobytu zvířete v bludišti může být zaznamenávána experimentátorem a 

automatickým zařízením (videokamera propojená s počítačem a zařízením na analýzu 

obrazu). 

V konkrétním experimentu vypadalo testování tak, že potkan byl nejdříve umístěn 

tváří ke stěně do příslušné startovací oblasti a potom byla měřena doba, kterou potkan 



potřeboval pro dosažení ostrůvku, po jeho dosažení byl potkan umístěn do dalšího startovního 

pole. Pokud potkan ostrůvek do 60 sekund nenašel, byl na něj naveden a ponechán na něm po 

dobu 15 sekund. Každý tréninkový den potkana se skládal z osmi plaveb. Výsledky byly 

zpracovávány na ČVUT (29). 

 

Obrázek č. 1: Morrisovo vodní bludiště 

 

 

 

Zdroj: Význam fyziologie pro výzkum v rehabilitaci, 2010 

 

3.1.3 Rotátor 

 

Jedná se o zařízení sloužící k testování motorických funkcí a k motorickému tréninku. 

Rotátor se pohyboval nastavitelnou rychlostí 4, 5 nebo 6 otáček za minutu a potkan 

měl za úkol se v něm pohybovat. Každý experimentální den strávil každý potkan při postupně 

se zvyšující rychlosti v rotátoru 5 minut (29). 

  



Obrázek č. 2: Rotátor 

 

 

 

Zdroj: Význam fyziologie pro výzkum v rehabilitaci, 2010 

 

3.1.4 Klec s obohaceným prostředím 

 

Pojmem obohacené prostředí (EE) se rozumí prostředí, které potkanům nabízí 

vícenásobné stimulující podněty. Na rozdíl od běžného chovu jsou při něm potkani drženi 

společně ve větších skupinových klecích, mají dostatek prostoru a k jejich stimulaci mají k 

dispozici různé hračky (míčky, houpačky, zvukově stimulující hračky, prolézačky, běhátka, 

plošiny), dále mají možnost využít úkrytů a skrýší a celkové uspořádání jejich obydlí je 

motivuje k motorické aktivitě (několik úrovní plošin spojených mezi sebou žebříky, tunely a 

můstky).  

EE má za účel zlepšení sociální interakce, podporu učení, zlepšení paměti a senzorické 

i motorické stimulace. Podporuje tedy především funkci hippocampu. 

EE je považováno pro laboratorní hlodavce za korelát rehabilitace (kognitivní i 

motorické) (22, 29).  

 

 

 



 

Obrázek č. 3: Klec s obohaceným prostředím 

 

 

 

Zdroj: http://www.zoohit.cz/shop/hlodavci/klece, 2010 

 

Dalšími důležitými faktory v experimentu, které je nutné zmínit, je: 

3.1.5 Erythropoetin 

 

Erythropoetin (EPO) je hormon, který je syntetizován v ledvinách a v malém množství 

také v játrech a řídí tvorbu a dozrávání erytrocytů v kostní dřeni. Působí jako faktor, který 

stimuluje mitózu kmenových buněk a jako hormon, který působí na jejich diferenciaci.  

Když je hladina EPO v krvi nízká, v erytroidních buňkách se štěpí DNA a poté 

následuje programovaná buněčná smrt nezralého erytrocytu. EPO štěpení DNA zabraňuje a 

zajišťuje tak přežití buněk a zvýšenou produkci erytrocytů.  

Přirozeným stimulem pro tvorbu EPO je nedostatek kyslíku v krvi, např. v případě 

masivního krvácení nebo při pobytu ve vysokých nadmořských výškách, kde je snížen 

parciální tlak kyslíku. 

Syntéza EPO je regulována tzv. hypoxií indukovaným faktorem 1alfa (HIF-1alfa). 

V experimentu je využíváno faktu, že EPO je neuroprotektivní látka, která 

v kombinaci s motorickým tréninkem podporuje plasticitu (32). Některým potkanům byl 

proto aplikován EPO. 

http://www.zoohit.cz/shop/hlodavci/klece_ohradky/pro_potkany/154664


3.1.6 Laboratorní potkan 

 

Je to hlodavec s přesně známými genetickými, fyziologickými a jinými vlastnostmi, 

který je chovaný speciálně pro experimentální účely. Je také standardizován po stránce výživy 

a prostředí a zůstává po všechny generace v laboratorním chovu.  

Přesto je nutné hledat původ všech laboratorních zvířat v jejich divoce žijících 

předcích, eventuelně v domácích zvířatech.  

Laboratorní potkan je hned po myši nejpoužívanějším savčím modelem, a to 

především proto, že je levný, snadno se s ním manipuluje, důležitá je také reproduktibilita, 

fyziologická regulovatelnost a kontrolovatelnost.  

Hlodavčích modelů je často využíváno pro globální a fokální poškození. 

Na potkanech se provádí velké množství experimentů, a to především pro studium 

lidského zdraví a nemoci a používá se domestikovaná varieta Rattus norvegicus var. alba. 

V níže uvedeném pokusu jsou používáni 90 - 210 denní samci (4). 

 

Obrázek č. 4: Laboratorní potkan Rattus norvegicus var. alba 

 

 

 

 

 

3.1.7 Model rehabilitace, motorický a kognitivní trénink 

 

Modelem rehabilitace potkanů v experimentu je tedy EE, kognitivní a motorický 

trénink v Morrisově vodním bludišti, motorický trénink v běhacím kotouči. Neuroplasticita je 

podpořena farmakologicky aplikací EPO.  

 



3.2 Charakteristika výzkumu 

3.2.1 Experiment 

 

Experiment probíhal v laboratoři Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v rámci výzkumu motorických a kognitivních vlastností potkana. 

 Jedná se o biologickou studii základní povahy (včetně lékařských a veterinárních). 

Byla zvolena modelová zvířata, u nichž je předpokládaná reaktivita srovnatelná s lidskou 

(model savčího typu).  

 

Popis experimentu 

V experimentu, který trval 8 týdnů, byly testovány motorické a kognitivní funkce 

potkanů typu Wistar rats var. Rattus norvegicus. Jednalo se o 31 samců z vlastního chovu ve 

věku 90 – 210 dnů, kteří vážili 400 – 500 g. Zvířata byla značena netoxickým lihovým fixem 

na ocase, červeně byli značeni potkani pokusní, modře kontrolní. 

Potkani přebývali po celou dobu experimentu v laboratoři v plastových akváriích 

vystlaných hoblinami. Teplota laboratoře byla automaticky nastavena na 20 – 23°C, uvnitř 

akvárií byla 33°C. Vlhkost prostředí byla 60%. Periody osvětlení a zatmění byly měněny 

každých 12 hodin. Laboratoř včetně akvárií byla průběžně čištěna.  

Potkani dostávali jako krmivo hospodářské tabletované krmivo (složení: 60% pšenice, 

13% sladký mletý kasein, 13% sušené plnotučné mléko, 9% pšeničné otruby, 5% vitamíny a 

minerály) a měli krmiva i vody podle potřeby.  

Průběh experimentu byl průběžně dokumentován.  

 

Průběh experimentu 

Na začátku byly potkanům otestovány kognitivní a motorické schopnosti v Morrisově 

vodním bludišti, aby bylo ověřeno, zda nemají nějaký funkční deficit. Potom podstoupili 

hypobarickou hypoxii v hypobarické barokomoře a části potkanů byl aplikován EPO pro 

podporu plasticity mozku.  

Část potkanů poté podstupovala motorický a kognitivní trénink po dobu 5 týdnů 

pomocí Morrisova vodního bludiště a rotátoru.  Na konci pokusu byly opět testovány 

navigační a fyzické schopnosti.  

Všichni potkani žili v chovných nádobách s obohaceným prostředím. 

  



Časový plán pokusu (květen – červen 2010): 

 

Týden I.  10. 5. – 14. 5.  

- před započetím tohoto týdne potkani přeneseni do laboratoře – přivyknutí si na nové 

prostředí po dobu 5 dnů, označení jednoznačným identifikátorem a rozdělení do 

jednotlivých experimentálních skupin podle předem určeného klíče 

- dále 4 tréninkové dny v Morrisově vodním bludišti 

- test v běhacím kotouči 

 

Týden II.  17. 5. – 21. 5. 

- 1. den umístění potkanů do hypobarokomory, simulace vysokohorské nadmořské 

výšky 8 000 m n. m. pro vznik hypobarické hypoxie, aplikace EPO 

- 2. den neuroskóre, test v rotátoru 

- následně 15 potkanů pravidelný motorický trénink (viz. níže) a  

16 potkanů celý zbytek experimentu bez motorického tréninku 

 

Týden III.  24. 5. – 28. 5. 

- každý den v týdnu motorický trénink pomocí běhu v rotátoru (2 x 5 minut za den) 

 

Týden IV.  31. 5. – 4. 6. 

- 5 tréninkových dní v Morrisově vodním bludišti (2 x za den, dohromady 8 plaveb po 

60 sekundách) 

 

Týden V.  7. 6. – 11. 6. 

- každý den v týdnu rehabilitace pomocí běhu v rotátoru 

 

 

Týden VI.  14. 6. – 18. 6. 

- 5 tréninkových dní v Morrisově vodním bludišti 

 

Týden VII.  21. 6. – 25. 6. 

- každý den v týdnu rehabilitace pomocí běhu v rotátoru 

 

Týden VIII.  28. 6. závěr 



- všichni potkani podstoupení: 

- kontrolní plavby 

- kontrolní váhy, kontrolního testu v kotouči 

 

Po ukončení pokusu jsou ještě naplánovány odběry mozků zástupcům jednotlivých skupin 

a provedení histochemického výzkumu. 

 

Cíl studie  

Sledování vlivu neinvazivních terapeutických metod na zlepšení kognitivních a 

motorických schopností potkana.  

Konkrétně se jedná o sledování těchto faktorů: kognitivní a motorický trénink pomocí 

rotátoru a Morrisova vodního bludiště, vliv EE a EPO. 

 

Etika 

Dodržování předpisů k ochraně zvířat bylo průběžně kontrolováno vedoucím pokusu, 

jeho zástupcem a veterinářem (Vyhl. 265/19 Sb.). 

Projekt byl uspořádán tak, aby experimentální zvířata nebyla vystavena bolestivým 

vlivům (injekce s. c. nebo i. p. není považována za příliš traumatizující). Nebyl používán 

žádný zdraví poškozující materiál. 

Po ukončení experimentu byla zvířata usmrcena předávkováním inhalační anestezií 

halotanem a zlikvidována asanační službou Asavet. 

 

3.2.2 Statistika 

 

Délka sběru dat byla 5 týdnů, a to v době od 10. 5. do 28. 6. 2010. Informace jsem 

získávala vlastním měřením a zaznamenáváním údajů ve formě kvantitativního výzkumu 

pomocí Kruskal-Wallisovy analýzy. 

Kruskal-Wallisova analýza je neparametrický test analýzy rozptylu, v němž existuje 

jeden faktor a jedna závislá veličina. Závislou veličinu měříme vždy na odlišných objektech. 

Hladina významnosti (p) označuje pravděpodobnost chyby, kdy postup experimentu 

vede k chybnému zamítnutí testované hypotézy. 

Statisticky významné hodnoty se pohybují mezi 0,05 – 0,1.  



Sledovanými faktory jsou změny v motorickém a kognitivním tréninku, vliv EPO a 

EE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 VÝSLEDKY 
 

Výsledky, kterých jsem dosáhla během měření, jsou uvedeny s ohledem na uvedený 

cíl práce. Zaměřují se na hodnocení funkčního stavu potkana.  

Při jejich prezentaci jsem používala tabulky a grafy. Důležité výsledky budou následně 

diskutovány. 

 

1. skupina potkanů (HYPO ano, EE ano, motorický trénink ano, EPO ano a EPO 

ne) 

První skupina potkanů podstoupila na začátku experimentu (po 5 dnech adaptace) difuzní 

hypoxii mozku (HYPO) a následně žila během celé délky experimentu v EE. Tito potkani 

měli také pravidelný motorický a kognitivní trénink v Morrisově vodním bludišti (naměřené 

údaje jsou uvedeny v tabulkách a grafech) a v rotátoru.  

  

Tabulka č. 1: Přehled nejdůležitějších hladin významnosti potkanů s HYPO, EE a 

motorickým tréninkem, bez nebo po aplikaci EPO 

 

Den 

pokusu 

Hladina významnosti rozdílů 

hodnot získaných na základě K-W analýzy 

1 1,000 

2 0,083 

3 0,247 

4 0,298 

5 0,064 

22 0,008 

23 0,487 

24 0,037 

25 0,355 

26 0,049 



36 0,908 

37 0,247 

38 0,487 

39 0,064 

40 0,049 

57 0,817 

58 0,083 

59 0,643 

60 0,247 

 

V tabulce jsou uvedeny hladiny významnosti potkanů, z nichž některým byl a 

některým nebyl aplikován EPO. Počet potkanů v této skupině je 15. Statisticky významné 

hodnoty jsou zvýrazněny. 

Z tabulky je zřejmé, že nejdůležitější statisticky významné hodnoty byly získány 

během 22., 24. a 26. dne pokusu, a to v hodnotách 0,008, 0,037 a 0,049. 



Graf č. 1: Znázornění nejdůležitějších statisticky významných hodnot při HYPO ano, EE ano, 

motorický trénink ano, EPO ano/ne  

 

 

 

V grafu jsou uvedeny nejdůležitější statisticky významné hodnoty při měření 

v Morrisově vodním bludišti. Hodnoty u tras označují jejich průměrné pořadí. 

Z grafu je zřetelně viditelné kognitivní a motorické zlepšování potkanů, kterým byl 

aplikován EPO, oproti těm, jimž EPO aplikován nebyl. Významné zlepšování bylo především 

36. – 40. den, kdy je u potkanů s EPO viditelný proces učení. Potkani bez EPO měli tendenci 

se spíš zhoršovat.  

Je však také zřejmé, že potkani se již v prvních 5 dnech motoricky a kognitivně lišili 

(prvních 5 dnů sloužilo pouze k adaptaci potkanů na nové prostředí a bylo to ještě před 

aplikací EPO a provedením HYPO).  

 

2. skupina potkanů (HYPO ano, EE ano, bez motorického tréninku, EPO ano a 

EPO ne) 

 Druhá skupina potkanů také podstoupila na začátku experimentu HYPO a některým 

byl aplikován EPO. Následně během celé délky experimentu žila v EE. Tito potkani byli bez 

motorického tréninku. Byli pouze testováni v Morrisově vodním bludišti.  

 

Průměrné pořadí tras n = 15 v podsouboru EE ano, HYPO ano, 

motorický trénink ano, pro EPO ne a EPO ano 
(statisticky významné  * 0,1, ** 0,05) 
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Tabulka č. 2: Přehled nejdůležitějších hladin významnosti potkanů s HYPO, EE a bez 

motorického tréninku, bez nebo po aplikaci EPO 

 

Den 

pokusu 

Hladina významnosti rozdílů 

hodnot získaných na základě K-W analýzy 

1 0,294 

2 0,074 

3 0,016 

4 0,016 

5 0,115 

22 0,172 

23 0,172 

24 0,208 

25 0,248 

26 0,753 

36 0,753 

37 0,401 

38 0,462 

39 0,753 

40 0,843 

57 0,916 

58 0,674 

59 0,834 

60 1,000 



V tabulce jsou uvedeny hladiny významnosti potkanů, kterým byl nebo nebyl 

aplikován EPO. Počet potkanů v této skupině je 16. Statisticky významné hodnoty jsou 

zvýrazněny. 

 Statisticky významné hodnoty jsou pouze během prvních 4 dnů, kdy probíhala pouze 

adaptace potkanů na nové prostředí. 

 

Graf č. 2: Znázornění nejdůležitějších statisticky významných hodnot při HYPO ano, EE ano, 

motorický trénink ne, EPO ano/ne  

 

 

 

V grafu jsou uvedeny nejdůležitější statisticky významné hodnoty při měření 

v Morrisově vodním bludišti. Hodnoty u tras označují jejich průměrné pořadí. 

V tomto grafu je zřejmé, že statisticky významné rozdíly se pohybují jen před 

experimentem, takže hodnoty v experimentu nejsou dostatečně vypovídající. Také je vidět, že 

se již před experimentem potkani výrazně lišili. 

V průběhu experimentu se měli potkani s EPO tendenci zhoršovat a bez EPO se 

zlepšovat. Je však mezi nimi velmi malý statisticky významný rozdíl. 

 

 

 

Průměrné pořadí tras n = 16 v podsouboru EE ano, HYPO ano  a 
motorický trénink ne pro EPO ano a EPO ne (statisticky významné 

* 0,1 , ** 0,05) 
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5 DISKUZE 
 

V odborné literatuře již byla prezentována řada studií, které se zabývají hypoxií a 

jejím vlivem na mozek. Pro podporu dalšího klinického výzkumu v oblasti následné 

rehabilitace byl proveden výše uvedený experiment, který navazuje na již zjištěné poznatky. 

V klinickém výzkumu jsou používáni jako savčí model laboratorní potkani, protože jsou 

levní, dostupní a dobře se rozmnožují (4). 

Hypobarickou hypoxií bylo způsobeno poškození mozku, což potvrzuje např. studie o 

vlivu na kognitivní funkce projevující se zmenšením prostorové paměti ve formě učení 

způsobené narušením hippocampu (16, 24). Existují však také studie, které prokazují, že 

v jiných podmínkách může mít hypoxie pozitivní vliv na mozek (31). 

 Pozitivní vliv tréninku na plasticitu mozku byl již mnohokrát prokázán v rámci 

mnohých jak klinických, tak i experimentálních studií. Například existují studie týkající se 

motorického učení, které byly prováděny pomocí tréninku obratnosti a které prokázaly změny 

specifických oblastí mozku ve formě zvětšení dendritických polí a nárůstu počtu synapsí (28).  

 Je zřejmé, že motorický a kognitivní trénink v rámci rehabilitace má pozitivní efekt na 

plasticitu mozku. Zatím se však nesetkáváme s mnoha studiemi, které by byly iniciovány 

v oblasti rehabilitace a orientovaly se na studium základu terapeutického ovlivnění 

neuroplasticity (12). 

Pro praktické využití poznatků u pacientů po poškození mozku je důležitý další 

klinický výzkum, aby bylo umožněno další diferencované posouzení možnosti ovlivnění 

časového průběhu neuroplasticity a také vhodných terapeutických forem, eventuelně 

farmakologické ovlivnění. Především je důležité a pro další vývoj nezbytné posouzení 

moderních, multisenzoricky orientovaných terapií. 

Výše je naznačeno, že experiment s potkany může dalšími poznatky přispět k řešení 

rehabilitace po poškození mozku. Konkrétně jsem se zaměřovala na vliv kombinace 

motorického tréninku, EE a EPO na následný kognitivní a motorický stav potkana. Jednalo se 

o rozdílnost v přítomnosti a nepřítomnost motorického tréninku. Cílem bylo zjistit efekt 

motorického tréninku v kombinaci s EE a EPO na funkční stav potkana. 

 Výsledek ukazuje, že kombinace EE, motorický trénink a EPO má pozitivní vliv na 

následné kognitivní a motorické funkce potkana a je tedy zřejmé, že EPO v kombinaci 

s motorickým tréninkem zlepšuje následný funkční stav potkana.  

 Výsledky experimentu podávají informace použitelné v dalším výzkumu, a to nejen 

v oblasti rehabilitace. 



 Podstatné je zmínit, že potkani se již před provedením experimentu lišili, a proto jsou 

následné výsledky mírně zkreslené. K tomu mohlo dojít různými faktory, které působily před 

pokusem, v průběhu pokusu nebo po něm. Mohlo se jednat např. o únavu potkanů. Kromě 

toho jsou zvířata držena v kontrolovaném, izolovaném a sterilním prostředí, což jsou 

podmínky zcela odlišné od těch, ve kterých žijí lidé. Tím jsou vždy vystaveni určitému stresu  

(5). Osobně však hodnotím laboratorní podmínky jako optimální, bez zbytečně zatěžujících 

faktorů.  

Mezi jednotlivými živočišnými druhy včetně člověka existují také značné rozdíly v 

anatomii, fyziologii i biochemii. Vlivem těchto mezidruhových rozdílů se mohou u zvířat a u 

člověka, stejně tak jako u různých druhů zvířat, konkrétní nemoci rozvíjet zcela odlišným 

způsobem, a také reakce na látky nebo léky mohou být u jednotlivých živočišných druhů 

zcela rozdílné. Pokus totiž bezpečně poskytuje informace pouze o druhu, na kterém je 

prováděn.  

Zda jsou výsledky pokusů na zvířatech platné pro člověka, lze říci až ve chvíli, kdy 

proběhnou klinické studie a kdy se začne lék či jiná látka široce používat v praxi. 

Kromě mezidruhových rozdílů zpochybňuje spolehlivost pokusů prováděných na 

zvířatech také to, že pro zkoumání mnoha lidských nemocí jsou tyto nemoci u zvířat vyvolány 

uměle, a to často proto, že by u nich přirozeně nikdy nevznikly (9). 

Možná by bylo také vhodnější navrhnout jiný model poškození mozku, v praxi se 

používají např. fluid percussion model (rychlé vstřikování tekutiny do lebky, které způsobuje 

úrazové poškození mozku), případně vybrat jiný savčí model, např. myš, která se používá 

jako nejbližší savčí model člověku. Řada dalších metod je dnes k dispozici díky 

rozvoji moderních technologií.  

Je také možno více používat epidemiologické studie, různé in vitro metody, 

matematické a počítačové modely, umělé orgány a systémy. 

   

Při všech experimentech na laboratorních zvířatech, jejichž účelem je možnost 

aplikace poznatků do klinické praxe, je pořád nutné mít na paměti, že potkan není člověk, 

takže to, co působí na člověka, může na potkana působit odlišně nebo to na něj nemusí 

působit vůbec. 

 

 



6 ZÁVĚR 
 

Během svého studia bakalářského oboru Fyzioterapie jsem měla možnost pracovat ve 

své praxi s pacienty s různými poškozeními mozku, a tak byl experiment na potkanech 

vítaným zpestřením. Zároveň mi pomohl dozvědět se více o fungování mozku a následné 

rehabilitaci po jeho poškození.  

Experimentální práce je nesmírně důležitá pro ověřování hypotéz. Její výsledky budou 

uplatněny v klinickém výzkumu, který je nezbytnou součástí při aplikaci do každodenního 

života pacientů po poškození mozku. 

Tato práce dokazuje, že motorický trénink v kombinaci s EE a EPO má pozitivní vliv 

na funkční stav potkanů po hypoxii mozku oproti kombinaci EE a EPO.  To tedy potvrzuje 

hypotézu uvedenou v úvodu, která tvrdila, že EE v kombinaci s motorickým tréninkem a 

podávaným EPO je pro výsledný funkční stav potkanů přínosnější než samotné EE 

v kombinaci s EPO. 

 Práce potvrzuje význam rehabilitace po poškození mozku u potkanů.  

Pro další posun klinického výzkumu s cílem aplikace poznatků do života pacientů po 

poškození mozku musí proběhnout další studie, je nutné stanovovat a ověřovat další 

hypotézy.  

Závěrem chci ještě jednou poděkovat paní MUDr. Yvoně Angerové, protože psaní této 

bakalářské práce bylo pro mě velmi zajímavou zkušeností, při které jsem mohla nahlédnout a 

zároveň si i prakticky vyzkoušet, jak probíhá experimentální práce v laboratoři. Myslím si, že 

je to velmi podstatná činnost, protože její výsledky posunují možnosti klinického výzkumu do 

dalších etap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


