
ABSTRAKT (CZ) 

 

Jednou ze závažných komplikací ischemického a traumatického poškození mozku je 

vývoj mozkového edému, který vzniká v důsledku narušení iontové homeostázy, což vede 

k uvolnění velkého množství K
+
 a neurotransmiterů do extracelulárního prostoru. Zvýšený 

příjem osmoticky aktivních látek, který je zprostředkován především astrocyty, je 

kompenzován intracelulární akumulací vody, která rychle proniká do astrocytů 

prostřednictvím aquaporinu-4 (AQP4). Bylo prokázáno, že změna lokalizace AQP4 

v membráně astrocytů prostřednictvím delece genu pro α-sytrofin, jehož protein je 

zodpovědný za lokalizaci AQP4 v perivaskulárních membránách astrocytů (Neely et al. 

2001), má za následek snížení edemického nárůstu mozkové tkáně a pomalejší vychytávání 

K
+
 z extracelulárního prostoru (Amiry-Moghaddam et al. 2003). Cílem práce bylo objasnit, 

jak delece genu pro α-sytrofin ovlivní objemové změny kortikálních astrocytů v průběhu 

jejich vystavení modelovým patologickým stavům, jako je hypoosmotický a hyperosmotický 

stres, zvýšená koncentrace extracelulárního K
+
 (10mM K

+
) a deprivace glukózou a kyslíkem 

(OGD). Pro vizualizaci jednotlivých astrocytů, které postrádají protein α-syntrofin, jsme 

křížením GFAP/EGFP myší a α-syntrofin deficientních (α-Syn
-/-

) myší vytvořili nový dvojitě-

transgenní kmen GFAP/EGFP/α-Syn
-/-

 myší, který nám umožnil zaznamenat objemové 

změny astrocytů pomocí trojrozměrné (3D) konfokální morfometrie in situ. Zjistili jsme, 

že delece genu pro α-syntrofin nemá překvapivě vliv na zvětšování objemu astrocytů 

vyvolaného hypoosmotickým stresem ani na jejich návrat v isotonických podmínkách, ale má 

vliv na výrazně pomalejší zvětšování objemu vyvolané hyperoosmotickým roztokem 

mannitolu. Vliv delece genu pro α-syntrofin se dále projevil na zvýšené regulaci objemu 

astrocytů při návratu do isotonických podmínek po 30 minutové aplikaci 10mM K
+
 a také na 

zpomaleném zvětšování astrocytů v průběhu OGD a následném pomalejším návratu 

po navození isotonických podmínek. Podobně jako v předcházejících pracích (Benesova et al. 

2011), jsme i u GFAP/EGFP/α-Syn
-/-

 myší potvrdili existenci dvou populací kortikálních 

astrocytů, které se navzájem liší změnami svého objemu v průběhu působení výše zmíněných 

stresových roztoků. Jednotlivé populace vykazují rozdílné změny objemu a incidenci 

v porovnání s populacemi popsanými u GFAP/EGFP myší (Benesova et al. 2011).  
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