
Fokální ischemické poškození mozku zvyšuje neurogenezi/gliogenezi 

v subventrikulární zóně (SVZ) postranních komor a také vede k tvorbě gliální jizvy 

v blízkosti ischemické léze. Na tvorbě gliální jizvy se podílejí zejména reaktivní astrocyty 

exprimující gliální fibrilární acidický protein (GFAP), který je exprimován i v dospělých 

multipotentních neurálních kmenových buňkách (NSCs). Z tohoto důvodu jsme použili 

GFAP/EGFP transgenní myši, ve kterých je zelený fluorescenční protein (EGFP) exprimován 

pod kontrolou lidského promotoru GFAP, jak v astrocytech, tak v NSCs což nám umožnilo 

jejich okamžitou vizualizaci a sledování vlivu ischemického poškození na jejich diferenciační 

a proliferační potenciál in vitro. Fokální ischemické poškození bylo navozeno okluzí střední 

mozkové artérie (MCAO) a po třech dnech byla provedena imunohistochemická analýza 

mozku. Navíc byla provedena izolace buněk ze SVZ a z oblasti gliální jizvy, následovaná 

jejich kultivací v proliferativních podmínkách ve formě neurosfér, a jejich následnou 

diferenciací po dobu 7-10 dnů. Diferenciační potenciál těchto buněk byl studován 

imunocytochemickými analýzami a metodou terčíkového zámku byl sledován vliv na jejich 

membránové vlastnosti. 

Na základě zvýšené proliferace a změně exprese specifických neurálních/gliálních 

markerů, jsme potvrdili, že po mozkové ischemii je zvýšena míra neurogeneze v SVZ 

postranních mozkových komor a gliogeneze v gliální jizvě vznikající v mozkové kůře. Dále 

jsme ukázali, že je v neurosférách významně zvýšena proliferace NSCs a progenitorových 

buněk (PCs) izolovaných ze SVZ ischemických zvířat. Průměrná velikost těchto neurosfér 

z myší po “sham” operaci (kontrola) byla 176,8 µm, zatímco z ischemických zvířat dosáhly 

signifikantně větší velikosti (222,1 µm). Navíc počet EGFP pozitivních (EGFP+) neurosfér 

byl také signifikantně větší; 17,9 % EGFP+ neurosfér bylo nalezeno u kontroly, zatímco 

po MCAO jich bylo napočítáno 32,5 %. To znamená zvýšení počtu proliferujících NSCs 

po ischemii. N druhou stranu z oblasti gliální jizvy jsme získali jen velmi malý počet 

neurosfér, žádná z nich neexprimovala EGFP, ale exprimovaly NG2 proteoglykan.

To naznačuje, že reaktivní astrocyty přítomné v gliální jizvě, nemají vlastnosti neurálních 

gliových buněk, ačkoliv exprimují specifické markery jako je vimentin, RC2 nebo nestin. 

Dále jsme po disociaci neurosfér a vysetí buněk na poly-L-lysinem potažená skla, studovali 

membránové vlastnosti diferencovaných buněk pomocí imunocytochemie a metody 

terčíkového zámku v konfiguraci „whole-cell“. Buněčná kultura ze SVZ po ischemii 

obsahovala vyšší počet NSCs/astrocytů (64.2 %) a nižší počet neurálních prekurzorů 

(20,9 %), ve srovnání s kulturou ze SVZ kontrolních myší (42.7 % NSCs/astrocytů 

a 40.9 % neurálních prekurzorů). Navíc v odpovědi na ischemii byla v NSCs/astrocytech 



signifikantně zvýšena proudová hustota dovnitř usměrněných K+ kanálů z 0.4 pA/pF 

u kontroly, na 2 pA/pF, zatímco v PCs a neurálních prekurzorech byla signifikantně snížena 

proudová hustota rychle se aktivujících/inaktivujících vně usměrněných K+ (KA) kanálů. 

V kontrole byla KA průměrná proudová hustota v PCs 26.2 pA/pF, zatímco v kultuře 

z ischemické SVZ byla 3.8 pA/pF. Podobně neurální prekurzory měly v kontrole KA

proudovou hustotu 88.1 pA/pF, a po ischemii pouze 9.4 pA/pF. Ve shrnutí lze tedy říci, 

že ischemické poškození ovlivňuje proliferační potenciál NSCs/PCs, a zároveň má vliv i na 

diferenciační potenciál buněk ze SVZ, jmenovitě na jejich membránové vlastnosti.




