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Seznam použitých zkratek : 

 
Ab   protilátka (Antibody) 

ABC-1   ATP – váţící kazeta (ATP binding cassette) 

AJ   adherentní spoj (Adherence junctions) 

AME   absorpcí zprostředkovaná endocytóza 

AMK   aminokyselina 

ATP   adenosintrifosfát 

AUC   plocha pod křivkou (Area under curve) 

Aβ   amyloidní peptid beta 

BBMEC  bovinní mikrocévní endoteliální buňky v mozku (Bovine brain microve- 

   ssel endotelial cells) 

BCEC   bovinní mozkové endoteliální buňky kapilár (Bovine brain capillary en- 

   dotelial cells) 

BUI   index vychytávání mozkem (Brain uptake index) 

cAMP   cyklický adenosinmonofosfát 

CEA   carcino-embryonic antigen 

CNS   centrální nervová soustava 

                                     

CURL   nespárovaný   (nespřaţený)  receptor a ligand (Uncoupling receptor and  

                                    ligand) 

CVO   cirkumventrikulární orgány 

DM   diabetes mellitus 

DMSO  dimethylsulfoxid 

                                     

DTPA   diethylentriaminpentaoctová kyselina 

EAAT 1-3  přenašeče    excitačních      aminokyselin     (   Excitatory   amino   acids 

   transporters) 

EDTA   etylendiamintetraoctová kyselina 

EPR   electron paramagnetic resonance 

GDNF   glií produkovaný neurotropní faktor (Glial cell derived neurotrophic fa- 

   ctor) 

GFAP   gliový fibrilární kyselý protein (Glial fibrillary acid protein) 

GLUT-1  glukózový transportér 1 

GM-CSF  růstový faktor stimulující kolonie granulocytů, makrofágů (Granulocyte 
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   -macrophage colony stimulating factor) 

GSC,GLC  plynová chromatografie 

HE   hepatoencefalopatie 

HEB   hematoencefalická bariéra 

HPLC   vysoce  účinná  kapalinová chromatografie ( High  performance    liquid 

   chromatography) 

HRP   křenová peroxidáza (Horse radish peroxidase) 

IAM   imobilizované umělé membrány (Immobilized artificial membranes) 

ICAM-1  intracelulární adhezivní molekula (Intracellular adhesion molecule)-1 

IČ   infračervené světlo 

ID   injekční dávka 

IFN α   interferon alfa 

IgSF   imunoglobulinová superrodina proteinů (Immunoglobin superfamily) 

IL-1β, 6  interleukin 1 beta, 6 

JAM   spojující adhezivní molekuly (Junction adhesive molecules) 

LAT-1   L-systém pro transport velkých aminokyselin (Large neutral aminoacids 

   transpoter)  

LC   kapalinová chromatografie 

LL   liquid-liquid (extrakce) 

Log P   rozdělovací koeficient oktanol-voda 

MAGUK  membrane associated guanylate kinase like proteins 

M-CSF  růstový faktor stimulující kolonie makrofágů ( Macrophage colony   sti- 

                                   mulating factor) 

MID   násobná indikátorová  řeďovací  metoda   ( Multiple  indicator  dilution 

   method) 

MP   monoklonální protilátky 

MRI   zobrazovací magnetická rezonance (Magnetic resonance imaging) 

mRNA   přenašečová ribonukleová kyselina (Messenger ribonucleotid acid) 

MRP´s  proteiny rezistence léčiv (Multidrug resistance proteins) 

MS   hmotnostní spektrometrie 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NCMP  náhlá cévní mozková příhoda 

NMDA  N-methyl D-aspartát 

NMR   nukleární magnetická rezonance 
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ODS      oktadecylsilan 

PAR 1, 2  proteázami aktivovaný receptor 1, 2 

PBP   plasmatické váţící proteiny (Plasmatic binding proteins) 

PET   positronová emisní tomografie 

P-gp   P-glykoprotein 

PKA   proteinkináza A 

PKC   proteinkináza C 

PS    produkt permeability povrchu (Permeability surface product) 

PTZ   pentazocin 

QAR   kvantitativní autoradiografie 

Rf   retenční faktor 

RME   receptory zprostředkovaná endocytóza 

RTG   rentgen 

SL   solid-liquid (extrakce) 

  

                                    

T1/2   poločas 

TAA   thioacetamid 

TCA   tricyklická antidepresiva 

TJ   těsný spoj (Tight junctions) 

TNF α, β  tumory nekrotizující faktor alfa, beta 

UV   ultrafialová oblast 

VCAM  vaskulární adhezivní buněčná molekula 

VIS   viditelná oblast 

ZO-1,2,3  zonula occludens 1,2,3 

γ-GTP   gama glutamyl transpeptidáza 
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1.ÚVOD 
 

 Mezi specifické biologické bariéry, které chrání citlivé orgány či tkáně před 

působením toxických látek, můţeme zařadit bariéru mezi krví a mozkomíšní tekutinou, 

placentární bariéru, dále bariéru oddělující krev a tkáň varlete a v neposlední řadě také 

hematoencefalickou bariéru. Právě ta bude předmětem mé diplomové práce. 

  

 Jak jiţ z názvu vyplývá, jde o bariéru oddělující krevní proud od mozkové tkáně. Je 

lokalizována v krevních kapilárách mozku. Díky ní je mozek, jako velmi důleţitý orgán 

centrální nervové soustavy (CNS), chráněn před veškerými cizorodými látkami, které by ho 

mohly poškodit.  

  

 Hematoencefalická bariéra (dále jen HEB) je definována jako systém plochých 

endotelových buněk, které jsou uspořádány a pevnými spoji stmeleny do jedné souvislé vrstvy 

ve stěně cerebrálních kapilár. Zmíněná buněčná vrstva je rozprostřena po vnitřním obvodu 

kapilár. Ty zaujímají celkovou délku přibliţně 650 km a jejich vnitřní plocha je odhadována 

na 12 m
2
 (1). Těmito údaji chci jen naznačit, jak obrovskou plochu asi HEB zaujímá.   

 

 Pouze na několika místech mozku není vůbec vytvořena. Vzhledem k lokalizaci těchto 

oblastí v blízkosti třetí a čtvrté komory mozkové mluvíme o tzv. cirkumventrikulárních 

orgánech (CVO). Patří sem subfornikální a subkomisurální orgán, epifýza, area postrema, 

eminentia mediana, neurohypofýza, vaskulární orgán lamina terminalis a choroidální plexy. 

Aţ na subkomisurální orgán mají všechna uvedená místa permeabilní (fenestrované) kapiláry 

(na rozdíl od kapilár HEB), coţ umoţňuje oboustranný přestup látek mezi krví a intersticiální 

tekutinou mozku. V těchto místech tedy není tkáň mozku chráněna ţádnou bariérou a zdálo 

by se, ţe je to relativně neomezená cesta vstupu látek do mozku. Proti tomuto tvrzení však 

stojí fakt, ţe vnitřní povrch kapilár v CVO je asi 5000krát menší (2), neţ v případě HEB. S 

ohledem na tuto skutečnost by měl mít přestup látek v oblastech CVO jen omezený význam. 

 

 HEB však není jedinou bariérovou vrstvou, která omezuje a reguluje výměnu molekul 

mezi krví a mozkovou tkání (včetně jejích tekutých kompartmentů). Kromě této bariéry, která 

odděluje krevní tok od intersticiální tekutiny mozku,  mají dále bariérové funkce epitel 

choroidálního plexu a arachnoidální epitel. Epitel plexu choroideu odděluje krev od likvoru 

přítomného v komorách, a to konkrétně třetí, čtvrté a laterální komoře mozkové. 
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Arachnoidální epitel zase tvoří rozhraní mezi krví a likvorem, který v tomto případě vyplňuje 

subarachnoidální prostory. Podle některých zdrojů tedy existují bariéry tři (3). Většinou jsou 

však tyto epitely hromadně označovány jako bariéra mezi krví a likvorem, tedy 

hematolikvorová bariéra (viz 4.3).   

 

2.HISTORIE HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY 
 

 Projekt zabývající se HEB byl zahájen jiţ na začátku 19.století, kdy Paul Ehrlich 

ukázal, ţe anilínová barviva poté, co byla injikována do krevního proudu, zbarvila většinu 

orgánů, pouze mozkovou tkáň nikoliv. V roce 1913 Edwin Goldman, další z vědců zabývající 

se touto problematikou, potvrdil, ţe po aplikaci těchto barviv do likvoru psů a králíků došlo 

ke zbarvení pouze mozku, nikoliv však krve a jiných orgánů (4). Proto byly vysloveny 

hypotézy o existenci bariéry mezi mozkem a krví – tedy tzv. hematoencefalické bariéry (angl. 

blood brain barrier). Je však nutno poznamenat, ţe jako první pojmenoval tuto bariéru 

německý vědec Lewandowsky (něm. Bluthirnschranke) poté, co sledoval penetraci 

hexakyanoţeleznatanu draselného do mozku (2).  

   

 Anatomický důkaz této bariéry byl podán s vyuţitím skenovací elektronové 

mikroskopie aţ na konci roku 1960 (4).  

  

 Jen pro úplnost bych uvedla, ţe kromě HEB, o jejímţ přesném sloţení se neustále 

vedly spory, byla jiţ v roce 1913 objevena další bariéra, tentokrát mezi krví a likvorem. 

Přítomnost této bariéry poprvé demonstroval rovněţ vědec Edwin Goldman (2).   

  

 Pro zviditelnění HEB byla pouţita křenová peroxidáza (horseradish peroxidase HRP), 

enzym o molekulové hmotnosti 37 800 Da (daltonů). Bylo zjištěno, ţe injekce tohoto enzymu 

do systémového krevního oběhu nedosáhly intersticiální tekutiny v mozku (coţ svědčí o 

přítomnosti bariéry), zatímco po přímé aplikaci enzymu do likvoru přítomného v komorách, 

byla zmíněná tělní tekutina zasaţena. Peroxidáza difundovala přes astrocyty a bazální 

membránu, a naopak neprošla přes tight junctions. Tyto experimenty podaly důkazy o tom, ţe 

právě tight junctions mezi endotelovými buňkami mozkových kapilár vytvářejí HEB, a právě 

díky této bariéře je omezen volný vzájemný prostup látek mezi krví a intersticiální tekutinou 

v mozku (2).   
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3.MORFOLOGIE HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY 

  
 Základní anatomickou strukturou této bariéry jsou endotelové buňky v cerebrálních 

krevních kapilárách. Tyto buňky jsou distribuovány vţdy po celé délce mozkové kapiláry a 

kompletně obklopují celé její lumen (tvoří tedy výstelku). Další významnou sloţkou HEB je 

tenká bazální membrána zpevňující abluminální povrch endotelu. Jsou do ní zanořeny tzv. 

pericyty. Oblast mezi endotelovými buňkami a pericyty, která je obklopena bazální 

membránou, je nazývána jako Virchov-Robinův prostor. Další významné buňky podílející se 

na tvorbě této multicelulární bariéry jsou tzv. astrocyty. Ty přiléhají k bazální membráně 

prostřednictvím svého rozšířeného konce, a to z opačné strany neţ buňky endotelové. 

Astrocyty, pericyty a bazální membrána patří mezi tzv. periendoteliální neboli přídavné 

struktury HEB. Na obrázku č.1 můţeme vidět HEB na  příčném a podélném řezu cerebrální 

kapilárou. 

 

Obr.č.1 (2) Nahoře :  Příčný řez cerebrální kapilárou HEB. Vysvětlivky k obrázkům : AE – 

rozšířené konce astrocytů, BL – bazální membrána, EC – endotelová buňka, NU – jádro, P – 

pericyt, TJ – tight junctions. Dole :  Podélný řez cerebrální kapilárou HEB.   
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3.1.Endotelové buňky 
 

Endotel cerebrálních kapilár můţeme spolehlivě rozpoznat od endotelu periférních 

tkání díky jedinečným rozlišovacím charakteristikám. Mezi  ně patří jiţ uvedené těsné spoje 

(tight junctions – TJ, viz 3.1.2). Díky nim jsou endotelové buňky pevně stmeleny ve zcela 

souvislou vrstvu, která utváří celistvou kapilární výstelku a zamezuje tak volné difúzi látek. 

TJ jsou zcela těsné a nepropustné spoje, které zodpovídají za vysokou elektrickou rezistenci a 

zamezují paracelulárnímu transportu látek přes HEB. Hodnoty rezistence (odporu) se 

pohybují v rozmezí 1500-2000 Ω/cm
2 

(a to konkrétně v endotelu cév  pia mater - pleny 

cévnaté). U kapilár, které nemají svůj původ v této pleně, byla hodnota odporu odhadnuta 

dokonce na 8000  Ω/cm
2
. Pro srovnání můţu uvést hodnotu odporu v jiných tkáních 3-33 

Ω/cm
2 

(2).
 
 

 

 Cytoplasma cerebrálních endotelových buněk je dále velmi bohatá na mitochondrie. 

Tyto organely jsou schopné vyprodukovat obrovské mnoţství potenciální energie, která je 

tolik nezbytná pro aktivní transport ţivin z krve do mozku. V případě HEB je totiţ aktivní 

transport důleţitou cestou vstupu některých významných molekul do mozku. Jiţ v roce 1975 

vědci Oldendorf a Brown odhalili v příčném řezu cerebrální kapilárou krysy 5-6 krát více 

mitochondrií neţ v kapiláře kosterního svalstva.  To jen potvrzuje fakt, ţe pracovní kapacita 

cerebrální kapiláry je výrazně zvýšena, a to z důvodů na energii závislého transkapilárního 

transportu. Mezi další významné vlastnosti cytoplasmy cerebrálních endotelových buněk patří 

její jednotná tloušťka. Tím je pravděpodobně zajištěn jednotný průsvit cerebrálních kapilár. 

Cytoplasma dále obsahuje jen málo vezikul pro pinocytózu (měchýřků, které vznikají 

zanořováním buněčné membrány a mají schopnost transportovat malé kapénky ţivin) a 

neobsahuje v sobě žádné otvory (fenestrace) (2). 

   

 Endotelové buňky cerebrálních kapilár se dále vyznačují výrazně tenčí 

cytoplazmatickou membránou ( o zhruba 39%) oproti buňkám svalových kapilár. K tomuto 

zjištění došli v roce 1985 vědci Coomber a Stewart poté, co provedli morfometrickou 

srovnávací analýzu cerebrálních vs. svalových kapilár. Vědci usuzovali, ţe buněčná 

membrána by mohla být ztenčena z důvodů omezené permeability HEB, dále by tak mohla 

být zkrácena doba potřebná pro transport látek přes membránu i cytoplasmu, a tím by se 

docílilo snazšího a rychlejšího vstupu potřebných látek do parenchymu mozku (2). 
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 V cerebrálním endotelu se nachází také specifická enzymatická bariéra, která je 

schopna metabolizovat různé látky (přednostně neuroaktivní látky, léčiva a ţiviny nesené 

krví) (2). Pouze v endotelu cerebrálních kapilár jsou následující enzymy přítomny ve 

zvýšených koncentracích. Jde o γ-glutamyl transpeptidázu (γ-GTP), alkalickou fosfatázu a 

dekarboxylázu aromatických kyselin. 

 

 Mezi povrchem luminální (neboli apikální) a abluminální (neboli basolaterální) 

membrány endotelových buněk existuje polarita. (Endotelové buňky vystýlající lumen 

cerebrálních kapilár jsou poskládány jedna za druhou a všechny mají přibliţně kruhovitý tvar 

(mají tedy otvor). Tím je zajištěno, ţe kapilára zůstává dutá a můţe jí proudit krev. Tím chci 

jen objasnit, proč buňky cerebrálního endotelu mají membránu na dvou stranách. Jedna strana 

je v kontaktu s proudící krví a druhá naopak s bazální membránou). Koncept zabývající se 

funkční polaritou HEB se objevil díky kvantitativním biochemickým studiím. Ukázalo se, ţe 

enzymy jako γ-glutamyl transpeptidáza a alkalická fosfatáza jsou přítomny na luminální 

straně, zatímco specifická pumpa Na
+
 - K

+
 ATPáza a na sodíku dependentní transportér 

neutrálních aminokyselin (tzv. A – systém) jsou ve spojení spíše s abluminální částí 

membrány. Glukózový transportér GLUT-1 můţeme nalézt na obou stranách v poměru 3:1, 

kdy převaţuje umístění na abluminální straně membrány endotelu. O P-glykoproteinu (P-gp), 

coţ je důleţitý efluxní transportér molekul, se v současnosti vědci domnívají, ţe je 

lokalizován na luminální straně membrány kapilárního endotelu. Proti tomuto tvrzení však 

stojí různé důkazy o tom, ţe P-gp je spojen s astrocyty, které obklopují endoteliální buňky 

z vnější strany (2). 

  

  V roce 1963 se vědci Farguhar a Palade jako první začali zabývat studiem komplexů 

spojů, které zodpovídají za redukci difúze rozpuštěných látek (solutů) přes buněčné vrstvy. 

Uvedli, ţe komplex je klasifikován na macula a zonula adherens a zonula occludens (2). 

Zatímco v případě prvních dvou uvedených typů spojů jsou mezibuněčné štěrbiny zachovány, 

u zonuly occludens jakékoliv štěrbiny chybí. Spoje utvářené ZO jsou tedy spoji v pravém 

slova smyslu, neboť jsou kompletně uzavřené. V tomto případě tedy mluvíme o těsných 

mezibuněčných spojích – TJ. Komplexy spojů  utváří vzájemně propojené řetězce, které jsou 

uspořádány jako série násobných bariér uvnitř membrány buňky. Tato struktura je zakotvena 

do aktinových sloţek cytoskeletu endotelové buňky (1).  
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 Obecně můţeme spoje mezi buňkami klasifikovat do základních tří kategorií, a to 

podle jejich funkce: 

 Adhezní – do této skupiny řadíme zonula adherens (tzv.pásový desmozóm), macula 

adherens (tzv.bodový desmozóm) a hemidesmozómy 

 Utěsňující – kam by patřila zonula occludens (vlastní těsné spoje – TJ) 

 Komunikační -  sem patří tzv. gap junctions (vlastní vodivý spoj – nexus) 

 

Další moţné kritérium pro klasifikaci těchto spojů je jejich tvar : 

 Pásové - zahrnující zonula occludens a zonula adherens 

 Bodové - mezi ně je řazena macula adherens a gap junctions (7) 

 

 Endotelové buňky cerebrálních kapilár jsou k sobě navzájem poutány dvěma druhy 

mezibuněčných spojů (viz obrázek č.4). Na basolaterální membráně to jsou adherentní spoje – 

adherence junctions (AJ) a na apikální plazmatické membráně se nacházejí spoje těsné – tight 

junctions (TJ) . Apikální strana je v kontaktu s krevním proudem.  

 

3.1.1.Adherentní spoje – AJ 

 

 Tyto spoje vytvářejí adhezivní kontakty mezi jednotlivými buňkami různých tkání 

(jsou zodpovědné za mezibuněčnou přilnavost nejen u endotelových buněk cerebrálních 

kapilár!). Hlavní sloţkou AJ je tzv. kadherinový dimer. Kadheriny, jako hlavní mediátory 

mezibuněčné adheze, patří do superrodiny buněčných adhezivních molekul, z nichţ všechny 

vytvářejí transmembránové domény. Konkrétně E-kadherin se nalézá na epitelových a 

endotelových buňkách a zprostředkovává buněčnou adhezi vazbou na aktin. Za vazbu E-

kadherinu na aktin je zodpovědný přídavný protein  katenin, konkrétně β – katenin. Ten  

zprostředkovává interakci mezi E-kadherinem a α – kateninem. Tyto se poté přímo váţí na 

aktin (viz obrázek č. 2) (5). Na obrázku č.2 je znázorněn rovněţ vinkulin. Jde o protein 

s molekulovou hmotností 116 KDa, který se váţe na aktinová mikrofilamenta (α-aktinin) a 

dále na jednotlivé kateniny (α, β i γ). 

 

 Vzhledem k tomu, ţe mají kadheriny ve svých extracelulárních doménách vazebná 

místa pro vápenaté ionty (Ca
2+

), je jimi zprostředkovaná adheze závislá na přítomnosti těchto 

iontů. Pokles extracelulárního vápníku tedy vede k rozdělení kadherinů a kateninů, poškození 
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cytoskeletární integrity ( v souvislosti s aktinem, jako důleţitou komponentou buněčné kostry 

– cytoskeletu) a v konečném důsledku způsobuje ztrátu mezibuněčné adheze (5) . 

 

Obr.č.2  (2) : Na obrázku je znázorněn izolovaný spoj AJ mezi endotelovými buňkami 

cerebrálních kapilár, v nemž jsou kadheriny spojeny s aktinem pomocí α a β kateninů. 

 

      

3.1.2.Těsné spoje – TJ 

 

 Právě tyto spoje zodpovídají za restriktivní povahu HEB. Omezují vstup iontů do 

mozku a znemoţňují paracelulární difúzi. Nalézají se na apikální straně plazmatické 

membrány endotelových buněk. Jiţ bylo identifikováno mnoţství proteinů tvořících TJ. 

Konkrétně jde o klaudiny, okludiny, spojující adhezivní molekuly (JAM) a proteiny typu 

zonula occludens (ZO – 1,2,3). Klaudiny a okludiny mají ve svých molekulách násobné 

transmembránové domény a utvářejí tak heterodimerová přemostění mezi přilehlými 

(sousedními) endotelovými buňkami. Toto uspořádání znemoţňuje paracelulární difúzi. Další 

transmembránové proteiny jsou JAM. Jak JAM, tak i klaudiny a okludiny fungují jako 

důleţité adhezivní molekuly, přímo váţící buňku k buňce. ZO proteiny se váţí na 

cytoplasmatické konce těchto molekul a spojují je s aktinovou sloţkou buněčného skeletu. 

Takto je vytvořena komplexní síť stabilizovaného těsného spoje TJ. ZO proteiny tedy 

zabezpečují spojení transmembránových proteinů s aktinem podobným způsobem, jako tomu 

bylo u kateninů v případě AJ (viz obrázek č.3) (5).  
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 Klaudiny: Jde o multigenní rodinu proteinů. K dnešnímu datu je známo 20 

klaudinových izomerů. Např. klaudin 3 ( nejprve rozpoznán jako klaudin 1 – z tohoto důvodu 

je dnes někdy označován jako klaudin 1/3), dále klaudin 5 a klaudin 12. Právě ten zodpovídá 

za extrémně zvýšenou transendotelovou rezistenci (3). Klaudinové izomery vytvářejí dimery 

prostřednictvím homotypické vazby na odpovídající molekuly (tedy opět klaudiny) 

sousedních buněk (2). Tímto způsobem jsou utvářeny a udrţovány primární těsné spoje (5).   

 

 Okludiny: Jsou to proteiny o molekulové hmotnosti v rozmezí 60-65 KDa, které mají 

na své terminální doméně karboxy skupinu (C-doména) (3). Tato doména je schopna se spojit 

se ZO-1. Okludiny těsně spojují povrchy dvou protějších buněk. Jsou to tedy právě okludiny, 

které zodpovídají za těsnost a nepropustnost TJ spojů. Čím výraznější je exprese okludinů, 

tím více je sníţena paracelulární difúze a zároveň zvýšena elektrická rezistence (5).  

 

 Spojující adhezivní molekuly: Jsou další komponentou TJ. Patří do tzv. 

imunoglobulinové superrodiny proteinů (IgSF) a podílejí se na řízení migrace a adheze 

leukocytů (2). Doposud byly objeveny JAM-A, B a C molekuly (3). 

 

 Zonula occludens proteiny: Jsou to cytoplasmatické proteiny, které interagují 

s transmembránovými proteiny (okludiny, klaudiny a JAM) a slouţí k rozpoznávání jiných 

proteinů, které mají rovněţ utvářet těsné spoje. Proto jsou tyto proteiny označovány jako 

rekogniční. Patří do rodiny tzv. MAGUK proteinů (mambrane associated guanylate kinase 

like proteins) a interagují s cytoplasmatickými doménami klaudinů a okludinů, které spojují s 

aktinem. Všichni zástupci MAGUK rodiny jsou přidruţené k membráně. Nejvíce byl 

prozkoumán ZO-1 protein. Tento má vazebná místa pro transmembránové proteiny a má 

zachovanou guanylátkinázovou doménu a dále domény SH3 a PDZ. Tyto domény 

zprostředkovávají interakce mezi proteiny, jejichţ molekuly zajišťují transdukci signálu. Se 

ZO1 je dále spojena efektorová molekula AF6 (2).  ZO-1 je také spojena s AJ během buněčné 

polarizace. Můţe se vázat na α –katenin a aktinová filamenta neepitelových buněk. Tímto 

způsobem je molekula ZO-1 zapojena nejen v těsných, ale i v adherentních spojích. O 

proteinech ZO-2 a ZO-3 ještě nebylo zjištěno potřebné mnoţství informací (5). Obrázek č.3 

znázorňuje rovněţ cinguliny. Jde o proteiny přidruţené k cytoskeletu (aktinomyosinu) o 

molekulové hmotnosti 140 KDa. Cinguliny jsou cytoplasmatickou komponentou TJ .  
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 I v případě TJ platí, ţe významným regulátorem aktivity těchto spojů jsou měnící se 

hladiny intra- a extracelulárního vápníku Ca
2+

 . Ty přímo nebo nepřímo souvisejí s hladinami 

ATP v buňkách HEB (1). 

 

 Na TJ byla objevena molekula 7H6 antigenu. Jde o fosfoprotein, který hraje 

významnou roli v  bariérové funkci právě těchto těsných spojů. Tento antigen je totiţ 

zodpovědný za nepropustnost pro ionty a makromolekuly (2). 

 

 Dále bylo zjištěno, ţe TJ se většinou nacházejí na takových buňkách, které jsou ve 

svých membránách bohaté na cholesterol, obsahující tzv. kaveolin-1. Jde o specifickou 

bílkovinu, kterou produkují jen určité eukaryontní buňky. Právě u těchto buněk vědci objevili 

přítomnost zcela nových organel, které získaly název kaveozómy. Můţeme si je představit 

jako buněčnou „kabinu“ např. pro viriony opičího viru SV40 (Simian virus 40). Ten se do 

buňky dostává pomocí slují (kaveol) – pro jejichţ tvorbu je kaveolin nezbytný. Dále jsou 

viriony spolu s kaveolinem endocytovány, a pak teprve zavzaty do kaveozómů. V nich určitou 

dobu setrvají, ale poté se dostávají do endoplazmatického retikula a následně do jádra buňky 

putuje jiţ jen holá nukleová kyselina viru (6). Díky těmto vlastnostem endotelových buněk 

mohou být např. neurony ohroţeny virovou infekcí.  

 

Obr.č.3 (2) : Na obrázku je znázorněn izolovaný spoj TJ mezi endotelovými buňkami 

cerebrálních kapilár, v němž jsou transmembránové adhezivní proteiny (okludiny, klaudiny a 

JAM) navázány na aktinovou komponentu cytoskeletu prostřednictvím ZO proteinů. 
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Obr.č.4  (2)  : Obrázek znázorňuje skutečné vzájemné uspořádání obou mezibuněčných spojů. 

Tedy AJ na basolaterální membráně a TJ na apikální plasmatické membráně endotelových 

buněk, přičemž tato membrána je v kontaktu s krevním proudem.      
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3.2.Basální membrána 
 

 Výše popsané endotelové buňky bezprostředně nasedají na trilaminární strukturu 

bazální membrány. Trilaminární z toho důvodu, ţe ji tvoří dvě laminy Rara a jedna lamina 

Densa. Obě uvedené vrstvy jsou součástí tzv.bazální laminy (7). 

 

 Bazální membrána se rozprostírá mezi vlastní cerebrální kapilárou, astrocyty a 

pericyty a je sloţena z lamininu, fibronektinu, tenascinu, kolagenu IV a proteoglykanu. Tyto 

adhezivní molekuly jsou schopny kontrolovat proliferaci, tvar a migraci endotelových buněk 

mozkových kapilár. Expresi genů pro proteiny jako fibronektin a kolagen IV provádějí 

endotelové buňky (resp. mají mRNA pro tyto proteiny), astrocyty naopak exprimují tenascin 

(1).   

  

  Na adhezi buněk k bazální membráně se podílejí tzv. integriny. Jde o 

transmembránové proteiny, které spojují cytoskeletární elementy buňky s extracelulární 

matrix. Integriny jsou heterodimery, sloţené z podjednotek α a β (2).   

   

 Tato membrána jako celek poskytuje mechanickou oporu připojeným buňkám, dále 

slouţí jako substrát pro buněčnou migraci, je schopna oddělovat přiléhající tkáně a můţe 

fungovat jako bariéra v prostupu různých makromolekul. Funguje jako hrubý „filtr“ pro látky 

s velkou molekulou. Propustnost této membrány je výrazně ovlivňována některými enzymy – 

proteázami, jako např. kolagenóza a cysteinové proteázy. Tyto enzymy však mohou způsobit i 

její destrukci, která je spojena s následným rozvolněním a odloučením buněk mozkového 

endotelu (1).  

 

3.3.Pericyty 
 

 Do bazální membrány jsou zanořeny tzv. pericyty. Zaujímají asi 15-30% z celkového 

počtu buněk tvořících HEB (1). 

 

 Jde o ploché buňky mezodermového původu. Uvádí se, ţe pericyty jsou přítomny 

převáţně v takových krevních kapilárách, které jsou chudé na hladkou svalovinu, nebo ji 

vůbec nemají (jsou natolik tenkostěnné) (8). Tyto buňky jsou totiţ schopny zastat kontraktilní 

funkci hladkých svalových vláken (běţně přítomných ve stěně větších cév). Dokonce i včetně 

konstrikční odpovědi na řadu vazoaktivních látek.  
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 Jako zvláštní forma mozkových makrofágů mají pericyty schopnost fagocytovat a 

zajišťují tak iniciaci imunitní odpovědi. Pericyty jsou dále schopny produkovat cytokiny ze 

skupiny protizánětlivých interleukinů – IL 1 a IL 6, coţ svědčí pro jejich přednostní účast 

v akutní fázi zánětu. Změny v aktivitě enzymu γ-GTP v povrchových membránách pericytů 

dokládají nejen jejich účast v bariérové funkci, ale i v metabolizmu glutathionu a inaktivaci 

volných kyslíkových radikálů (1). 

 

 Vztah pericytů k proliferaci endotelových buněk spočívá v selektivní inhibici růstu 

těchto buněk. Nedostatek pericytů tedy vede k hyperplazii endotelu a abnormální morfogenezi 

cerebrálních kapilár (2).  

 

 Fakt, ţe jsou pericyty následně transformovány do buněk mozkové mikroglie, nebyl 

dosud jednoznačně prokázán.  

 

3.4.Gliové buňky 

 
 Existují dva buněčné typy, které tvoří mozkovou tkáň. Jsou jimi neurony a glie. 

Neurony jsou klíčové buňky, které přenášejí informace v CNS. Glie (lze přeloţit jako tmel) 

zajišťují, ţe neurony drţí pohromadě. V poslední době však bylo zjištěno mnoho dalších 

významných funkcí těchto buněk (viz dále) (9).  

 

 Astrocyty jsou jedním z hlavních typů gliových buněk. Lze je dělit na vláknité 

(fibrózní), vyskytující se hlavně v bílé hmotě, a protoplazmatické, lokalizované zvláště v šedé 

hmotě mozkové. Astrocyty (neboli astroglie či makroglie) jsou vzájemně propojeny 

prostřednictvím gap junctions a z jejich buněčného těla vystupuje velké mnoţství výběţků. 

Konkrétně v případě astrocytů bylo zjištěno, ţe mají receptory pro některé neuromediátory. 

Po aktivaci těchto receptorů dochází ke změnám koncentrace intracelulárního vápníku [Ca
2+

]i, 

coţ se můţe přenést na další astrocyty i na okolní neurony (10).  

  

 Astrocyty jsou také schopny instruovat kmenové buňky (tj. nedospělé či 

nespecializované buňky), aby se vyvinuly v neurony. Předpokládá se, ţe růstové faktory  

produkované astrocyty mohou být rozhodující pro regenerování mozkové tkáně, která byla 

poškozena zraněním či nemocí.  
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 V případě nedostatku kyslíku nebo glukózy dochází v astrocytech k poklesu hladiny 

adenosintrifosfátu (ATP). Díky tomu jsou astrocyty aktivovány a ve zvýšené míře produkují a 

uvolňují proteázy, interleukiny (IL -1β), interferony, kolonie stimulující faktory (GM-CSF a 

M-CSF) a tumor nekrotizující faktory α i β (TNF α i β) . Některé z uvedených faktorů (IL - 1β 

a TNF – α) se podílejí na sekreci aktivátoru i inhibitoru plazminogenu, coţ svědčí pro další 

významnou roli astrocytů, a to v procesu hemostázy (1).  

 

Obr.č.5 (2) : Zde je znázorněna HEB a způsob, jakým se na ní podílejí právě atsrocyty. 

 

 
 

 Astrocyty přiléhají k abluminální straně bazální membrány. Výbeţky těchto buněk 

pokrývají v mozku dospělého jedince 94 aţ 97% jejího povrchu. Jak jiţ bylo výše uvedeno, 

jsou astrocyty schopny produkovat různé růstové faktory. Jedním z nich je GDNF (doslova 

„glií produkovaný neurotropní faktor“). Produkce tohoto faktoru je signálem pro tvorbu 

cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) - jako důleţité intracelulární signální molekuly 

uvnitř astrocytu.  Schopnost indukovat a dále udrţovat bariérovou funkci endotelu však 

astrocyty ztrácí, mají-li deficit kyselého proteinu GFAP (gliového fibrilárního proteinu) (1). 

 

 Jako další typ gliových buněk bych uvedla mikroglie. Jak je jiţ z názvu patrné, jde o 

nejmenší buňky tohoto typu. Díky své značné pohyblivosti a schopnosti fagocytovat jsou 

povaţovány za „úklidové“ buňky. Některé zdroje uvádějí, ţe mikroglie nejsou vzhledem ke 

svému původu pravé gliové buňky (viz článek 3.3). Naopak do této skupiny řadí tzv. 
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ependymové buňky (tvořící ependym, coţ je výstelka mozkových komor i míšního kanálu). 

Tyto buňky spojují komory v centrální části mozku a vytvářejí tak část cesty, po které se 

pohybuje mozkomíšní mok (11). Proto můţeme ependym chápat jako ohraničení mozkové 

tkáně vůči prostoru naplněného likvorem.  

 

Kromě astrocytů a mikroglií mezi glie patří také tzv. oligodendrocyty (neboli 

oligodendroglie). Jejich základní funkcí je tvorba myelinové pochvy na axonech neuronů, 

náleţících CNS. Tuto funkci, avšak na periférii, zastávají Schwannovy buňky, které jsou 

rovněţ jedním typem gliových buněk (10).  

 

Obr.č.6 (10) : Znázorňuje hlavní tři typy gliových buněk v CNS. 

 

 Hlavní a nejlépe poznanou funkcí glií je tvorba myelinové pochvy. Ta je utvářena tím 

způsobem, ţe výběţky oligodendrocytů (má-li být řeč o gliích CNS) spirálovitě obalí axon 

mnoha  vrstvami své na lipidy bohaté membrány. Přitom je vytlačena cytoplazma z prostoru 

mezi dvěma vrstvami membrány. Vzniklá myelinová pochva je pak schopna elektricky 

izolovat axoplazmu od mimobuněčné tekutiny. Rovněţ zajišťuje rychlejší vedení impulsů 

axonem (díky „přeskakování“) (10).  

  

 Mezi další funkce gliových buněk patří: 

Prokázané funkce: 

 Podpora růstu a migrace axonů 

 Vychytávání a odstraňování zbytků odumřelých neuronů 

 Účast na vychytávání i metabolismu neuromediátorů 

 Příjem a pufrování iontů z extracelulárního prostředí 
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Hypotetické funkce: 

 Oddělování skupin neuronů a jejich elektrická izolace 

 Podpora tvorby a udrţení struktury neuronů 

 Vyţivování neuronů 

 Drţení informací a paměti 

 Účast na přenosu signálu v mozku 

 

  

3.5.Další buňky 

 
 Zbývajícími buňkami, které se podílejí na stavbě HEB, jsou ţírné buňky (neboli 

mastocyty), perivaskulární mikroglie a makrofágy.  

 

 Žírné buňky obsahují v cytoplazmatických granulech cytokiny, které významně 

ovlivňují propustnost HEB. Degranulace těchto buněk aktivuje adhezi leukocytů 

k cerebrálnímu endotelu (podrobněji v článku 5.1). Bílé krvinky poté snadno přestupují do 

intersticia mozku, a tím dochází k funkční poruše HEB. Současně ţírné buňky produkují 

proteázy, které mohou poškozovat proteinové sloţky myelinu (1). 

 

 Jak perivaskulární mikroglie, tak i makrofágy představují významný faktor tvorby  

amyloidních plaků. Jak se však na uvolňování amyloidního peptidu z amyloidního 

prekursorového proteinu podílí proteázová výbava mikrogliových buněk, které se nacházejí 

především na periférii plaků, není přesně známo (1). U nemocných Alzheimerovou chorobou 

byly nalezeny defekty na chromozomech 1, 12, 14, 19 nebo 21. Konkrétně příslušný gen na 

chromozomu 21 je důleţitý pro β-amyloidní prekursorový protein. Tento protein můţe být 

odbourán na malé amyloidní peptidy, které se mohou samostatně sloţit na 7-10 nm dlouhé 

proteinové fibrily. Tyto tzv. amyloidní fibrily opět tvoří chuchvalce asi 10-100 μm v průměru, 

které se označují jako senilní plaky. Plaky obsahují kromě extracelulárního amyloidu také 

deformované dendrity a axony s abnormálními intracelulárními neurofibrilami. Tvorba těchto 

netypických cytoskeletárních elementů předchází často zániku neuronů (12).    
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4.FYZIOLOGIE HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY 

 
4.1.Význam HEB 

  

 Hematoencefalická bariéra, neboli také mozková kapilární bariéra je chápána jako 

multicelulární membránové rozhraní, které významně omezuje přestup většiny látek z krve do 

intersticiální tekutiny mozku (1). Roli hrají základní dva bariérové mechanismy, a to fyzikální 

(TJ mezi endotelovými buňkami, bazální membrána a rozšířené konce astrocytů) a 

metabolické (příslušná enzymatická výbava a s ní související enzymatická degradace 

neurotransmiterů). Tím se dostáváme k základní a zároveň nejvýznamnější funkci této 

bariéry, a tou je ochrana mozkové tkáně před cizorodými látkami. 

 

 Mezi cizorodé látky však spadají i léčiva. V tomto případě je bariéra pro některá z nich 

neţádoucí překáţkou v dosaţení jejich léčebného efektu. Jde např. o určitá protinádorová 

léčiva či antibiotika typu aminoglykosidů. Ta díky své nízké lipofilitě nemohou penetrovat 

přes HEB (13).  

 

 V následujícím přehledu jsou uvedeny látky, pro které je tato bariéra propustná ( tyto 

látky vyuţívají nejběţnější transportní mechanismus prostou pasivní difúzi). Jde o látky : 

 

 vysoce lipofilní (liposolubilní) 

 v neionizované podobě (zde rozhoduje hodnota pH a pKa) 

 v nevázané formě (tedy nenavázané na plazmatické proteiny) 

 s malou molekulou (molekulová hmotnost pod 400 Da) (1) 

 

 Proto léčiva chorob CNS, nesplňující některou z výše uvedených podmínek, 

nepenetrují skrze HEB a nemohou tedy působit v místě svého účinku - v mozku. Jejich 

molekula proto bude muset být ve své struktuře specificky modifikována (podrobněji viz 

článek 6). 

  

 Je ale jasné, ţe se do mozku musí dostávat z krve (z periférní cirkulace) ţiviny  a 

kyslík spolu s dalšími, pro ţivot nezbytnými látkami, a naopak z mozku musí být odváděny 

odpadní látky. Poměrně snadné je to v případě kyslíku (O2) jako hydrofobní molekuly, dále 

oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a vody (H2O). Tyto jednoduché a malé 

nenabité polární molekuly bariérou volně difundují. Přechod většiny ostatních látek je moţný 
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jen prostřednictvím speciálních transportních mechanismů v membránách endotelových 

buněk. Z funkčního hlediska je zvlášť významný přenos glukózy, aminokyselin a iontů. 

Glukózový transportní mechanismus dodává mozku látku pro tvorbu energie, aminokyseliny 

jsou pak stavebním materiálem pro tvorbu bílkovin a chemických přenašečů. A ve formě 

iontů jsou to důleţité minerální a stopové prvky (14).  

 

 Opačným směrem se z mozku dostávají kyselé produkty metabolismu, které jsou 

dokonce rozpustné ve vodě. Nedávno byl objeven P-glykoprotein (P-gp), jako efluxní 

transportér schopný odstraňovat léčiva z mozku a likvoru zpět do krve (2). 

 

 HEB je schopna velmi selektivně vybírat látky, které se dostanou do mozku. Velmi 

výrazně tak přispívá k udržení optimálního prostředí nervových buněk mozku. Brání totiţ 

prudkým změnám koncentrace intersticiální tekutiny a omezuje moţnost poškození buněk 

toxickými látkami (14). Vzhledem k tomu, ţe mozek pro svou normální funkci vyţaduje 

velmi přísnou kontrolu iontových gradientů, kterou zajišťuje právě HEB, se mezi její další 

významné funkce řadí ochrana před nekontrolovatelným vstupem iontů, aminokyselin a 

peptidů do mozku.  

 

 Tato bariéra dále umožňuje selektivní průnik látek, a to buď ţádný, částečný nebo 

úplný – vţdy jedním nebo oběma směry. Z uvedeného je patrné, ţe HEB můţe být právem 

povaţována za nejdůleţitější faktor, který rozhoduje o průniku jednotlivých látek do mozku 

(4).  

 

4.2.Likvor  

 
 HEB odděluje krev a intersticiální tekutinu mozku. Kromě této mezibuněčné tekutiny 

je v mozku a míše přítomen i tzv. likvor (neboli mozkomíšní mok či cerebrospinální tekutina). 

Ten je rovněţ oddělen od krevního toku pomocí bariéry (o ní viz 4.3).  

 

 Mozkomíšní mok je bezbarvá čirá tekutina, vyplňující mozkové komory a tzv. 

subarachnoidální prostor (tj. štěrbinu mezi pia mater a arachnoideou) (15). Jeden ze zdrojů 

uvádí, ţe asi 35ml likvoru je uvnitř mozkových dutin a asi 100ml v prostoru mezi pavoučnicí 

(arachnoideou) a měkkou plenou mozkovou (pia mater). Jde o specifickou formu 

extracelulární tekutiny, která je typická pouze pro CNS – tedy mozek a páteřní míchu. 
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Doplňuje extracelulární tekutinu v cévách (kterou představuje asi 100ml krve) a 

v mezibuněčných prostorech – tzv. intersticiální tekutinu (cca 200 ml) (14).  

 

 Mozkomíšní mok je tvořen z krevní plasmy v plexu choroideu třetí komory mozkové a 

komor laterálních. Celkové mnoţství moku v mozkových komorách a subarachnoidálních 

prostorech se odhaduje na 100 – 150 ml. Mnoţství a tlak mozkomíšního moku závisí na 

rovnováze mezi jeho sekrecí a resorpcí, která normálně činí asi 30 ml za hodinu (15). 

Průměrná rychlost produkce moku je tedy 0,5ml/min (tedy asi 720 ml za den)(16).  

 

 Intersticiální tekutina mozku a mozkomíšní mok představují v podstatě dva 

kompartmenty, které nejsou odděleny ţádnou anatomickou bariérou. Mozkomíšní mok tedy 

přímo komunikuje perivaskulárními prostory s intersticiální tekutinou, a proto je moţné jeho 

rozborem získat informaci o vnějším prostředí nervových buněk. Mezi těmito tekutinami však 

existuje bariéra funkční, která je vytvořena jednosměrným tokem likvoru z místa svého 

vzniku (plexus choroideus) do míst své absorpce (arachnoidální villy). V případě lidského 

mozku nastává kompletní absorpce zpět do systémové cirkulace za 4-5 hodin (2).     

 

 Tabulka č.1  má dokumentovat podobné sloţení krevní plasmy a mozkomíšního moku. 

Důvodem je samozřejmě fakt, ţe mok vzniká právě z plasmy. (jednotky mg/dl = miligramy na 

decilitry, mmol/l = milimoly na litry). 

 

Tab.č.1 (14) 

 

Složka Mozkomíšní mok Krevní plasma 

Voda (%) 99 93 

Bílkoviny (mg/dl) 35 7000 

Glukóza (mg/dl) 60 90 

Na
+
 (mmol/l) 138 138 

K
+
 (mmol/l) 2,8 4,5 

Ca
2+

 (mmol/l) 2,1 4,8 

Mg
2+

 (mmol/l) 0,3 1,7 

Cl
- 
(mmol/l) 119 102 

pH 7,33 7,41 

 

 Mozkomíšní mok má důleţitou mechanickou funkci. Mozková i míšní tkáň je velmi 

měkká a tlakem vlastní váhy by se poškodila jiţ při běţných pohybech a zejména při otřesech. 

Likvor však nadlehčuje centrální nervstvo (15). Vlivem vztlaku je hmotnost mozku in situ 

podstatně menší, neţ na vzduchu (50 g oproti 1400 g) (14). Orgány CNS v moku jednoduše 
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řečeno „plavou“, likvor změkčuje jejich povrch, a tím zmírňuje dopady jakýchkoliv otřesů. 

Dále umoţňuje distribuci různých neuroaktivních substancí. Je schopen vyrovnávat změny 

objemu mozkové tkáně (reguluje totiţ extracelulární tok) a zároveň sbírá veškeré odpadní 

produkty, které jsou v mozku vytvářeny (2).  

 

4.3.Hematolikvorová bariéra 

 
 Zatímco největší plochu mezi krví a mozkem zaujímá HEB, existuje ještě jedna menší, 

však neméně důleţitá bariéra, lokalizovaná na rozhraní mozkomíšního moku a krve. Tedy tzv. 

hematolikvorová bariéra.  

 

 Tuto bariéru vytváří choroidální plexus a arachnoidální membrána. Tuto membránu 

představuje dvojvrstevná struktura z těsně spojených ependymálních buněk, umístěná mezi 

pia a dura mater (měkkou neboli cévnatou a tvrdou plenou mozkovou). Uvnitř zmíněné 

dvojvrstvy je tzv. subarachnoidální prostor, který je důleţitý pro drenáţ mozkomíšního moku.  

 

 Choroidální plexus je sloţen z vysoce vaskularizované hmoty – tkáně pia mater, která 

připomíná svým vzhledem „květák“. Tato tkáň je ponořena do váčků vytvořených 

ependymálními buňkami. Ty jsou vzájemně basolaterálně propleteny, mají mikroklky na 

straně likvoru a jsou velmi bohaté na mitochondrie. Prostupu látek z krve do likvoru brání 

rovněţ tight junctions (TJ) mezi ependymálními buňkami (analogie k těsným spojům mezi 

endotelovými buňkami HEB). Ty zodpovídají za elektrickou rezistenci, která v tomto případě 

případě dosahuje pouze 200 Ω/cm
2
 (v porovnání s odporem v endotelu HEB). Ependymové 

buňky umístěné na bazi neustále přecházejí z těsného stavu do stavu mírně otevřeného.  

 

 Choroidální plexus je tedy tvořen z tzv. choroidálních kapilár, které produkují likvor, a 

dále z ventrikulárního epitelu (resp. ependymu). Uvedené kapiláry jsou ve svém endotelu 

fenestrované, tedy nekontinuální a snadno propustné. Naopak ependym, díky přítomným TJ, 

není permeabilní. Převaţující část plexu choroideu je distribuována v celé čtvrté komoře 

mozkové (nedaleko baze mozkové) a rovněţ v komorách laterálních (ty jsou přítomny uvnitř 

levé a pravé mozkové hemisféry). Obrázek č.7 ilustruje výše popsanou hematolikvorovou 

bariéru (2). 
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Obr.č.7 (2) 

 

 
 

 

 V mozku je většina látek ve výrazně vyšší koncentraci, neţ v mozkomíšním moku. To 

vytváří fyziologický gradient mezi oběma kompartmenty. Např. u azidothymidinu bylo 

zjištěno, ţe vstupuje do mozku díky rychlé distribuci do likvoru. Ta nastává po průchodu této 

látky skrze hematolikvorovou bariéru pomocí pyrimidin-nukleosidového přenašeče (tedy 

cestou aktivního transportního mechanismu) (2). 

 

 

4.4.Funkční podstata HEB – resp. její fyziologické aspekty 

 

 Jiţ z morfologického hlediska je patrné, ţe bariéru spoluvytváří mnoţství buněk a 

membrán. Proto průchod látek přes HEB zahrnuje translokaci (neboli přemístění) skrze velký 

počet různorodých vrstev. (V následujícím seznamu jsou seřazeny postupně tak, jak se 

vzdalují od místa kontaktu s  krevním proudem). Patří sem: 

 

 luminální (apikální) cytoplasmatická membrána endotelové buňky 

 vlastní cytoplasma endotelové buňky – vnitřní cytoplasmatická doména 

 abluminální (basolaterální) cytoplasmatická membrána endotelové buňky 
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 pericyty (pouze na určitých místech) 

 bazální membrána 

 přilehlé astrocyty 

 

 Prostor mezi luminální a abluminální membránou endotelové buňky je vyplněn jen 

velmi úzkou vrstvou cytoplasmy. Uvádí se asi jen 300nm. To je také jedním z důvodů, proč 

můţe být HEB velmi snadno poškozena za různých fyziologických i patologických podmínek 

(viz článek 5) (2). 

 

 Podle určitých zdrojů se předpokládá existence základních tří typů transendotelového 

transportu. Jde o transport pomocí vezikulárních kanálů, dále spojování (fúze) a opětovné 

štěpení (fíza) a tzv. transcytóza. (2) 

 

4.4.1. Molekulární struktura biomembrán 

 

 Základní komponentou všech biomembrán jsou molekuly lipidů a bílkovin. V menší 

míře jsou v membránách zastoupeny rovněţ sacharidy, a to buď ve vazbě na bílkoviny (jako 

tzv. glykoproteiny) či na lipidy (tzv. glykolipidy) (17).  

 

 Membránové lipidy. Sem patří základní dvě kategorie lipidů, a to fosfolipidy a steroly. 

Amfifilní molekuly fosfolipidů si lze představit jako krátké tyčinky, jejichţ jeden konec tvoří 

hydrofobní skupiny mastných kyselin a druhý konec naopak hydrofilní části molekul  

s polárními skupinami. Fyzikálněchemické vlastnosti molekul fosfolipidů jsou tak dány jak 

objemnou částí nepolární, tak rovněţ částí polární (tzv. hlavičkou). 

 

 Membránové bílkoviny. Většina membránových bílkovin jsou globulární proteiny o 

molekulové hmotnosti 15-150 KDa. Stejně jako lipidy jsou i bílkoviny amfifilní. Právě 

amfifilita je podstatnou vlastností obou komponent biomembrán a zodpovídá za vzájemné 

interakce (mezi proteiny a fosfolipidy, či pouze mezi proteiny). Membránové bílkoviny  

většinou slouţí jako důleţité transportní systémy (přenašeče, iontové kanály), dále jako 

receptory, enzymy a některé z nich pouze udrţují tvar dvojvrstvy. 

 

 Základem všech biomembrán je souvislá dvojitá vrstva molekul lipidů (tzv. 

fosfolipidová dvojvrstva či biomolekulární film). Molekuly lipidů jsou na základě svých 
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fyzikálněchemických vlastností uspořádány tak, ţe mají svou polární hlavičku umístěnou vně, 

a naopak nepolární část uvnitř dané dvojvrstvy. Molekuly bílkovin jsou připojeny buď na 

povrchu této dvojvrstvy (tzv. periférní proteiny), nebo jsou do ní přímo zabudovány (tzv.  

integrální proteiny). Tyto mohou být buď penetrující (transmembránové) či nepenetrující 

proteiny. Sacharidová sloţka glykoproteinů a glykolipidů je orientována vţdy na vnější straně 

fosfolipidové dvojvrstvy. Oligosacharidové řetězce glykoproteinů a glykolipidů exponované 

na povrchu ţivočišných buněk je moţno morfologicky označit jako glykokalyx (neboli vnější 

buněčný plášť). Tato cukerná vrstva je silná aţ několik nanometrů (17).  

 

4.4.2. Membránový přenos  

 

 Obecně všechny biomembrány (plazmatické membrány buněk i membrány 

jednotlivých buněčných organel) nepropouštějí ionty, molekuly polárního charakteru a velké 

molekuly. Vytváří tak permeační bariéru buňky. Některým molekulám znemoţňují vstoupit 

do buňky, nebo naopak buňku opustit. Tyto bariéry-biomembrány však musí zajistit příjem 

některých, pro buňku důleţitých látek a rovněţ umoţnit odstranění jiţ nepotřebných látek. 

Tímto způsobem se podílejí na udrţení homeostázy buňky. Biomembrány jsou tedy selektivně 

propustné. Postupně se vyvinulo mnoţství mechanismů, které tuto selektivní propustnost 

umoţňují či uskutečňují. Dominantní roli sehrávají membránové proteiny. Celý komplex 

těchto jevů je označován jako membránový přenos.  

 

 Mechanismy membránového přenosu můţeme rozdělit do několika skupin: 

 4.4.2.1.difúze  

 4.4.2.2.přenos pomocí proteinů (iontové kanály či přenašečový transport) 

 4.4.2.3.endocytóza a exocytóza  

 

4.4.2.1. Difúze 

  

 Z fyzikálněchemického hlediska jde o samovolné pronikání molekul z oblasti vyšší 

koncentrace do oblasti niţší koncentrace vlivem tepelného pohybu částic (18). V případě, ţe 

se na tomto transportním procesu nepodílí ţádný membránový protein, hovoříme o volné 

difúzi. V opačném případě hrají roli buď přenašečové proteiny – usnadněná difúze, nebo 

kanálové proteiny – prostá difúze. Některé zdroje nerozlišují pojmy volná a prostá difúze, vše 

zahrnují pod souhrnný pojem prostá difúze (17). Obecně však platí, ţe prostá i usnadněná 

difúze jsou dvěma nejdůleţitějšími podskupinami pasivního transportu.  



 30 

 

 Jinými formami difúze jsou paracelulární a transcelulární difúze (transcytóza). Oba 

tyto difúzní mechanismy jsou nesaturabilní a nekompetitivní. Paracelulární (mezibuněčný) 

transport limitují TJ mezi buňkami, transcelulární transport je zase limitován tím, ţe 

cytoplasma endotelových je chudá na jakékoliv transportní vezikuly či fenestrace (2). 

   

 Prostá, lipidová (volná) difúze je mechanismus průchodu molekul přes membránu 

buď bez účasti membránových proteinů, nebo skrze kanály, které jsou utvořeny právě 

membránovými proteiny. Pomocí difúze procházejí biomembránami látky o malé molekule. 

Jsou to např. plyny, hydrofobní molekuly, jako uhlovodíky, mastné i jiné organické kyseliny, 

ethery, steroly atd. a malé nenabité hydrofilní molekuly, jako voda, CO2, alkoholy, močovina 

atd. Buňka nemůţe difúzi regulovat a difúze proto probíhá do ustavení termodynamické 

rovnováhy. Látky tedy pronikají membránou aţ do té doby, neţ se jejich koncentrace na obou 

stranách vyrovnají (17).  

 

 Prostá (pasivní) difúze je základním mechanismem transportu lipofilních látek. 

Dochází k ní rozpouštěním látek v membránových lipidech a probíhá vţdy po koncentračním 

spádu (neboli gradientu). Tedy z místa o vyšší koncentraci do místa o niţší koncentraci dané 

látky.  

  

 Rychlost difúze vyjadřuje tzv. Fickův zákon (19) : 

 

R = P x A x (C1 – C2) / T 

kde R je rychlost difúze 

       P je koeficient permeability 

      A je plocha membrány 

      (C1 – C2)  vyjadřuje koncentrační gradient 

      T je tloušťka membrány 

 

 Prostá difúze je spontánní proces, který závisí na náhodných pohybech látek. Výměna 

volné energie látek difundujících přes mebránu přímo závisí na koncentračním gradientu. 

Existují dvě rovnice, které vyjadřují změnu volné energie při pohybu látek přes membránu 

(2). Jedna platí pro molekuly bez náboje (tzv. neelektrolyty): 

 

ΔG = R x T x (ln x [Ci]/[Co]) 

kde ΔG je změna volné Gibbsovy energie 
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        R je plynová konstanta – 1,987 kal/mol.K 

        T je absolutní teplota v Kelvinech 

        [Ci]/[Co] je koncentrační poměr látky na vnitřní (i) a vnější (o) straně membrány 

 

Druhá se týká nabitých molekul (tzv. elektrolytů) : 

 

ΔG = R x T x (ln x [Ci]/[Co]) + [ z x F x ΔEm] 

kde z je náboj molekuly 

      F je Faradayova konstanta (23,06 kcal/V) 

      ΔEm  je rozdíl potenciálů mezi kompartmenty 

 V případě elektrolytu musí být posouzen rozdíl v nábojích mezi kompartmenty. Prostý 

pohyb molekuly, která je nabita stejným nábojem jako membrána, je značně termodynamicky 

nevýhodný, a to z důvodu vzájemného odpuzování iontů. Z dané rovnice vyplývá, ţe změna 

volné energie bude tím vyšší, čím vyšší je rozdíl v potenciálu (neboli v elektrickém napětí)  

(2).  

 U elektricky nabitých molekul (jako jsou malé organické či anorganické ionty) nehraje 

roli pouze koncentrační gradient, ale do hry se dostává další síla. A tou je membránový 

potenciál, tj. rozdíl v elektrických potenciálech na kaţdé straně membrány. Tento potenciál 

působí na kaţdou molekulu, která nese elektrický náboj. Navíc však platí, ţe se soluty snaţí 

pohybovat na základě svého koncentračního gradientu. Celková síla, která „táhne“ nabitý 

solut přes membránu, se tedy vţdy skládá ze dvou sloţek, a těmi jsou koncentrační gradient a 

napětí (n. elektrický potenciál) mezi oběma povrchy. Pro difúzi elektrolytů mezi 

kompartmenty musí být tedy vţdy uvaţovány dva gradienty, a to chemický gradient, který je 

určen rozdíly v koncentracích a elektrický potenciální gradient, který určují rozdíly 

v nábojích. Tato celková síla se nazývá elektrochemický gradient (20). 

  Dalším důleţitým aspektem je fakt ţe čas, který molekula potřebuje pro difúzi mezi 

dvěma kompartmenty (zjednodušeně body) se rovná druhé mocnině vzdálenosti mezi nimi. 

Výzkumy Alberta Einsteina z roku 1905, zabývající se teoretickými aspekty difúze, vyústily 

v projekt, který je znám pod označením „Einstein relationship“(Einsteinův vztah). V něm je 

právě vztaţen čas potřebný pro difúzi na vzdálenost (tj. průměr molekulárního posunutí; ΔX) 

(2). 

(Δ X)
2
 = 2 x vzdálenost 
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4.4.2.2 Přenos pomocí proteinů 

 

 Tento transportní mechanismus je zprostředkován pomocí tzv. membránových 

transportních proteinů. Mezi tyto proteiny patří přenašečové a kanálové proteiny (20). Vţdy 

platí, ţe umoţňují transport látek v obou směrech. Přenašečové proteiny mohou specificky 

vázat ligandy (přenášené molekuly) na jedné straně membrány, pak díky své konformační 

změně tyto molekuly přesunout na druhou stranu membrány a tam je uvolnit. Kanálové 

proteiny zase vytvářejí napříč membránou póry či kanály (průduchy), kterými mohou 

molekuly proudit oběma směry (17).  

   

4.4.2.2.1. Přenašečový transport 

 

 Kaţdý transport pomocí přenašečových proteinů (neboli transportérů) zahrnuje obecně 

následující stupně : rozpoznání a navázání přenášené molekuly, její následnou translokaci  

z jedné strany membrány na druhou (k tomu dochází díky konformační změně přenašeče) a 

uvolnění ligandy. Zároveň dochází k obnovení původní konformace přenašeče (molekula 

přenašečového proteinu tedy osciluje mezi dvěma konformacemi). Celý tento proces můţe 

probíhat buď bez dodání energie ( pasivní transport), nebo je na dodání energie závislý 

(aktivní transport). Přenos jedné ligandy, označovaný jako uniport, můţe být také spojen 

s přenosem jiné ligandy. Dochází-li k tomuto ko-transportu v jednom směru, hovoříme o 

synportu, naopak v opačném směru jde o tzv.antiport (17). 

 

 Pasivní přenašečový transport (neboli usnadněná, zprostředkovaná či facilitovaná 

difúze). Jde o transportní mechanismus, který byl prokázán při příjmu cukrů, aminokyselin a 

některých iontů. Tento typ přenosu nevyţaduje dodání ţádné energie, jeho směr je proto dán 

pouze koncentračním spádem. Přenašeče jsou vysoce stereospecifické a mají saturabilní 

vazebná místa pro ligandy. Jsou zabudovány ve fosfolipidových membránách buněk (v 

případě HEB – endotelových buněk) (17). 

 

 Příkladem transportéru, který zprostředkovává tento typ difúze na HEB je GLUT – 1. 

Ten umoţňuje vstup glukózy do mozku. Vstup aminokyselin do mozku zajišťuje transportér 

LAT – 1 ( L – systém pro transport velkých aminokyselin). Mezi další významné přenašeče 

patří transportéry pro nukleotidy a nukleové báze. Dále do mozku procesem usnadněné difúze 

vstupují monokarboxyláty, hexaminy, glutathion a další malé peptidy a polypeptidy 

(např.cytokiny, leptin – peptid o více neţ 100 AMK) (2). 
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 Aktivní přenašečový transport probíhá vţdy proti koncentračnímu resp. 

elektrochemickému gradientu. Z tohoto důvodu vyţaduje přívod energie. Mezi konkrétní děje 

vyţadující energii patří oddělení ligandy od přenašeče (po provedené translokaci) a obnova 

konformačního stavu přenašeče. Zdrojem energie je nejčastěji hydrolýza ATP, 

elektrochemický gradient iontů na obou stranách membrány a energie uvolňovaná při 

oxidačních pochodech (17) 

. 

 Aktivní transport zahrnuje reverzibilní (tzn.vratnou) vazbu látky na specifický 

proteinový přenašeč na jedné straně membrány. Vzniklý komplex látka + přenašeč difunduje 

skrze stěnu membrány a následně dochází k uvolnění látky na opačné straně membrány. 

Tento aktivní – přenašeči zprostředkovaný transport je vţdy jednosměrný a saturabilní (tedy 

s omezenou kapacitou) a je moţno ho kompetitivně inhibovat různými metabolickými 

inhibitory (19). 

 

 Příkladem léčiv, která vyuţívají tento transportní mechanismus, jsou 

antiparkinsonikum levodopa a centrálně působící selektivní α2 sympatomimetikum α–

methyldopa. Obě látky vyuţívají transportéry pro endogenní aminokyseliny, a to na základě 

jejich podobnosti s nimi (rovněţ mají karboxylovou i aminoskupinu) (19).  

 

 Důleţitým proteinovým přenašečem (transportním enzymem) v případě HEB je 

sodno-draselná pumpa, tzv. Na
+
/K

+
 ATP -áza. Ta zajišťuje antiport sodných a draselných 

iontů. Ionty udrţuje ve fyziologické rovnováze – K
+
 intracelulárně, a naopak Na

+
 

extracelulárně. 

  

 Přenašečové proteiny zprostředkovávají oboustranný pohyb látek přes biomembrány. 

Tedy jak vstup molekul do buněk či buněčných organel, tak i jejich výstup (eflux). 

Prostřednictvím efluxu jsou z mozku odstraňovány jiţ nepotřebné látky. V případě léčiv je 

tento protisměrný mechanismus hlavní překáţkou v navození jejich výsledného léčebného 

efektu. Eflux látek proti jejich koncentračnímu gradientu vţdy vyţaduje dodávku energie. 

Efluxní transportéry ze superrodiny proteinů ABC-1 (ATP-váţící kazeta) získávají energii 

hydrolýzou ATP. Do této rodiny patří P-glykoprotein a proteiny rezistence léčiv (MRPs – 

multidrug resistance proteins). Jiným zdrojem energie je sodíkový gradient vytvořený činností 

Na
+
/K

+
 ATP –ázy. Příkladem transportérů na sodíku závislých (Na

+
 dependentních) jsou tzv. 
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glutamátové efluxní transportéry, konkrétně EAAT1-3 (excitatory amino acid transporters).  

Jiţ uváděné transportéry GLUT-1 a LAT-1 se mohou také zařadit mezi efluxní transportéry, a 

to protoţe umoţňují pohyb látek oběma směry (3). Dosud uvedené transportní mechanismy 

konkrétně na HEB znázorňuje obrázek č.8. 

 

Obr.č.8 (3) :  

 

 
 

 

4.4.2.2.2. Membránové kanály 

 

 Kanály jsou tvořeny oligomerními-kanálovými proteiny s mnoha podjednotkami. 

Peptidové řetězce podjednotek procházejí několikrát napříč membránou a tím vytvářejí dutinu 

umoţňující oboustranný průchod iontů. Vlastní kanál (pór) je zjednodušeně řečeno prostor 

mezi podjednotkami. Kanálové proteiny tedy v membráně vytvářejí úzké hydrofilní póry, 

kterými mohou rozpuštěné látky (soluty) difundovat (20). Většinou kanálů mohou procházet 

jen anorganické ionty (např. H
+
, Na

+
, K

+
,Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
 a HCO3

-
), proto se jim říká iontové 

kanály. Tok molekul kanálem je velmi rychlý, můţe jím projít aţ milion iontů za jednu 

sekundu. Mnoţství částic, které proteče kanálem, je přitom závislé na koncentračním 

gradientu a hustotě kanálů v membráně. Zároveň můţe být tok částic kanálem regulován 

otevřením či zavřením kanálu.  
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 Vlastní transportní mechanismus při prostupu látek přes transmembránové póry je 

prostá difúze (viz. článek 4.4.2.1.), kterou můţeme označit jako usnadněnou pouze ve smyslu 

přítomnosti póru (17). 

 

 Oproti přenašečovému transportu má však tento kanálový transport jednu nevýhodu. 

Nemůţe být spřaţen s jinými ději, které by například poskytovaly energii. Proto můţe být 

pouze dějem pasivním, molekuly či ionty procházejí kanálem vţdy podle koncentračního 

spádu (20). 

 

 Tento typ difúze je typický pouze pro hydrofilní látky, s molekulovou hmotností do 

150 Da. Jako příklad látek, vyuţívajících tento transportní mechanismus bych uvedla 

obsoletní antidepresivum lithium a alkohol methanol (19). 

 

 Na apikální membráně endotelových buněk HEB jsou přítomny tyto iontové kanály: 

draslíkový (K
+
), kanál pro symport (K

+
/Na

+
/Cl

-
 ko-transportér) a kanál pro antiport (Na

+
/H

+
 

výměník) (2). 

 

   V předchozím textu byly uvedeny hlavní transportní mechanismy, jimiţ látky 

prostupují přes biomembrány. Pasivní děje jsou vţdy na energii nezávislé, a naopak děje 

aktivní energii vyţadují. Podle některých zdrojů jsou tyto způsoby transportu klasifikovány 

následovně (2) : 

 

Pasivní děje 

1. prostá, lipidová difúze 

2. zprostředkovaná, usnadněná (n. facilitovaná) difúze 

3. prostá difúze přes vodní póry (kanály) 

 

Aktivní děj 

4. aktivní transport přes proteinový přenašeč 
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4.4.2.3. Exocytóza a endocytóza  

 

 

 Jde o další významné mechanismy membránového přenosu. V tomto případě dochází 

k manipulaci s celými částmi biomembrány jako takové. A to buď ve smyslu odštěpení její 

části ve formě měchýřků, či naopak jejich splýváním (17). Důleţitou roli zde tedy sehrává 

fluidita a splývání membrán (2). 

 

  Většina buněk secernuje (vylučuje) makromolekuly pomocí exocytózy, a naopak je 

přijímá (dostává do svého vnitřního prostředí) pomocí endocytózy. 

 

 Endocytóza má základní dva podtypy, pinocytózu a fagocytózu. V případě přenosu 

malých rozpuštěných částeček (tedy látek kapalného charakteru) – jde o pinocytózu, naopak 

v případě větších, pevných a nerozpuštěných částeček mluvíme o fagocytóze. V případě 

pinocytózy dojde nejprve k vchlípení (invaginaci) membrány a jejímu následnému oddělení. 

Takto vznikne pinocytární měchýřek (vezikul, endozóm) který v sobě uzavírá přenášenou 

částici (17). Obsah měchýřků je následně v buňce uvolněn, a to za pomoci lysozomálních 

enzymů, které natráví vezikulární membrány. V některých buňkách jsou endozómy 

transportovány na opačnou stranu buňky, kde je jejich obsah exocytózou opět uvolněn ven 

z buňky. V tomto případě mluvíme o transcytóze. Tou se například vyznačují cévní endotelie 

– obsah měchýřků se vůbec nedostane do kontaktu s buněčnou cytoplazmou. Transcytózou 

jsou přenášeny např. albuminy a jiné plasmatické proteiny (viz obrázek č.9). Endocytóza je 

dle detailnějších kritérií členěna na : 

 

 receptory zprostředkovanou (mediovanou) endocytózu – RME. Jde o vysoce 

specifický, na energii závislý typ transportu. Umoţňuje selektivní vychytávání 

makromolekul. Buňky mají receptory (R) pro vychytávání mnoha různých ligandů 

(L). Jsou to např. hormony, růstové faktory, enzymy a plasmatické proteiny. RME 

probíhající na úrovni HEB je zodpovědná za vstup insulinu a transferinu. Receptory 

účastnící se RME se hromadí ve specializovaných oblastech plasmatické membrány 

bohatých na protein klatrin, jsou známy pod pojmem „coated pits (n. vesicles)“ 

(doslovně přeloţeno jako pokryté jamky či obalené měchýřky). Poté, co se L naváţe 

na R, dojde k invaginaci těchto jamek do cytoplasmy. Tyto „vchlípeniny“ se poté 

rychle oddělí od plasmatické membrány a dají vzniknout klatrinem potaţeným 

vezikulům. Klatrinový plášť je velmi rychle odstraněn, tak vzniknou velmi 
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tenkostěnné endozómy – jako důleţité kompartmenty pro R a L. Ty jsou nespřaţené 

(CURL – uncoupling receptor and ligand ), a to z důvodu existence protonové ATPázy 

uvnitř endozomální membrány, která okyselením vnitřního prostředí endozómů brání 

spojení L a R. 

 

 absorpcí zprostředkovanou (mediovanou) endocytózu – AME. Tento transportní 

mechanismus je spouštěčem elektrostatické interakce mezi pozitivně nabitou 

molekulou a negativně nabitým povrchem membrány, tj. glykokalyxem (viz. článek 

4.4.1.). AME má výrazně vyšší kapacitu neţ RME (2).   

 

 Exocytóza je dějem zcela opačným. Obsah buněčných sekrečních vezikul je uvolněn 

do extracelulárního prostoru po spojení stěny měchýřku s plazmatickou membránou. 

Exocytózou jsou z buňky odstraňovány různé molekuly (17).  

 

 Kromě toho ţe látky prostupují skrze biologické membrány (jak bylo podrobně 

popsáno výše), existuje i moţnost transportu látek tzv. mezibuněčnými póry. Příkladem je tzv. 

bulk flow (objemový tok). Principem je filtrace látek přes „póry“ mezi endotelovými 

buňkami, kdy hnací silou je rozdíl v hydrostatickém a onkotickém tlaku v kapilárách. Jde tedy 

o hlavní mechanismus prostupu látek stěnou cévních kapilár do extracelulárního prostoru 

většiny orgánů (19). Výjimkou je samozřejmě mozek – a to vzhledem k absenci jakýchkoliv 

mezer mezi endotelovými buňkami cerebrálních kapilár (buňky jsou těsně stmeleny pomocí 

tight junctions). Právě TJ mezi endotelovými buňkami podmiňují nejen vysoký odpor, ale 

hlavně sníţenou paracelulární (mezibuněčnou) propustnost. Tento transportní mechanismus se 

tedy téměř vůbec nevyskytuje v případě HEB. Výjimkou je pouze transport některých 

hydrofilních molekul, např. disacharidu sacharózy (2). 

 

 Obrázek č. 9 schématicky znázorňuje výše popsané transportní mechanismy typické 

pro HEB i jejich přesnou lokalizaci (viz článek 3.1.3 – konkrétně polarita endotelu). 
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Obr.č. 9 (2) : 

 

 
 

Popis k obrázku :  

1) paracelulární difúze – transportovanou látkou je sacharóza 

2) transcelulární difúze – ethanol 

3) iontový kanál draslíkový - K
+
 

4) iontový kanál pro symport - K
+
/Na

+
/Cl

-
 ko-transportér 

5) iontový kanál pro antiport - Na
+
/H

+
 výměník 

6) facilitovaná difúze (GLUT-1) – glukóza 

7) aktivní efluxní pumpa (P-glykoprotein) 

8) aktivní transport – antiport (Na
+
/K

+
 ATPáza) 

9) RME – transerin a inzulin 

 

 Výše uvedený seznam transportních mechanismů nás seznámil s moţnými cestami 

vstupu fyziologicky významných látek do mozku :  

 sacharidy (paracelulární difúze, či aktivní přenašečový transport) 

 aminokyseliny (zprostředkovaná difúze) 

 ionty (aktivní přenašečový transport, iontové kanály) 

 ţelezo (pomocí transferinu – tedy cestou RME) 
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 bílkoviny a peptidy – ty mohou pronikat do mozku jen v místech CVO (tedy 

nepatrně) 

 lipidy – vzhledem ke své lipofilitě procesem pasivní difúze (limitem by byla 

pouze molekulová hmotnost větší neţ 400 Da, náboj, vázaná forma) 

 

 Schopnost konkrétních substancí překonat HEB, a tak tedy vstoupit do mozku, závisí 

hned na několika faktorech. Jsou jimi koncentrační gradient, velikost molekuly (tedy 

molekulová hmotnost), flexibilita a konformace dané molekuly, liposolubilita, buněčná a 

enzymatická stabilita, afinita k efluxním transportérům a dále ke specifickým proteinovým 

přenašečům. V neposlední řadě náboj a efekty přítomných fyziologických i patologických 

podmínek organismu. Mezi periférní faktory ovlivňující vychytávání molekul do mozku patří 

navíc afinita k plazmatickým proteinů, rychlost vyčištění (clearance) a vychytávání jinými 

tkáněmi (2).  

 

 Pochopení komplexnosti fyziologie HEB nám můţe pomoci při vytváření nových  

léčebných postupů, zaměřených na terapii chorob CNS (21).  

 

 

5.PATOFYZIOLOGIE HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY 

 
 Základní funkce HEB chránit mozkovou tkáň před vstupem cizorodých (tedy 

potenciálně toxických) látek vede k myšlence, ţe jakákoliv neuropatologie mozku můţe 

souviset s poškozením či dysfunkcí právě této bariéry. Jiţ mnoho vědců prokázalo jasnou 

souvislost mezi patologickými stavy CNS a poškozením HEB (2). 

 

 Na tento fakt se můţeme podívat i z opačného úhlu pohledu. Následkem některých 

fyziologických i patologických podmínek organismu můţe být HEB poměrně snadno 

poškozena. Příkladem by byla hypertenze, hyperosmolarita krve, expozice záření, infekce, 

trauma, ischémie a zánět. Bariérová funkce HEB se působením těchto faktorů sníţí, a to na 

základě zvýšení permeability bariéry. Na úrovni vstupu léčiv do mozku, důleţitých pro terapii 

některé choroby CNS, je tento fakt výhodný. Např. meningitida, jako zánětlivé onemocnění 

měkkých plen mozkových (18) (způsobená gramnegativními meningokoky – Neisseria 

meningitis nebo grampozitivními pneumokoky – Streptococcus pneumonie) (22) vede ke 

změnám na HEB. Ta se díky nim stane propustnou pro látky, které přes ní za normálních 
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okolností neprocházejí, v tomto případě pro léčiva první volby, peniciliny (konkrétně 

benzylpenicilin G a ampicilin), dále chloramfenikol a některé cefalosporiny (13).    

 

 V tabulce č.2 jsou uvedeny potenciální podmínky a faktory, které mají schopnost 

indukovat změny na HEB. 

 

Tab.č.2 (2) 

 

 

Otevření těsných 

spojů 

(TJ) 

Hyperosmolarita krve, kyselé pH (tedy změna z hodnot pH krve – 7,4 

a pH mozku 9), popáleninová encefalopatie, autoimunnitní 

encefalitida, roztroušená skleróza (sclerosis multiplex), zánět, 

ischémie, působení olova (Pb : zvyšuje PKC spolu se vzestupem 

intracelulárního Ca
2+

), post-ischemická reperfúze 

 

 

 

Zvýšená pinocytóza 

Akutní hypertenze, mikrovlnné i radioaktivní ozáření, 

hepatoencefalopatie, ischémie, záchvaty, tepelný ráz, poranění 

mozku, regenerační procesy a vývoj, nádory, hypervolémie, 

imobilizační stres, hypotermie (<16°C), hyperbarické podmínky, 

encefalopatie způsobené olovem (Pb) a rtutí (Hg), lymfostatická 

encefalopatie, dále působení angiotenzinu II (coţ je vazokonstrikční 

působek), TCA. Meningitída, sclerosis multiplex, zánět, 

Sníţená membránová 

rigidita (pevnost) 

tenzidy (surfaktanty) a rozpouštědla (ethanol, propanol, butanol a 

DMSO) 

Tvorba pórů TCA (nortriptylin, chlorpromazin) 

 

Chorobou n. 

toxickou látkou 

indukovaná změna 

v transportu ţivin 

DM (GLUT-1), Alzheimerova choroba (β-amyloidní peptid), 

Wernickův-Korsakovův syndrom (thiamin), familiární mentální 

retardace (glukóza), poruchy příjmu potravy/váhy (insulin a leptin), 

NCMP (GLUT-1), sclerosis multiplex (ICAM-1), hliník (Al) – 

inhibuje proteinové transportéry, coţ můţe mít potenciální souvislost 

s Alzheimerovou chorobou, amyotrofickou aterosklerózou či 

vzestupem permeability pro lipofilní sloučeniny. 

 

 

5.1. Zánětlivé reakce na úrovni HEB 
 

 Vlastní infekce a chemické mediátory zánětu iniciují lokální tvorbu koagulačních 

sérových proteáz typu trombinu a dále uvolnění tryptázy a chymázy ze ţírných buněk. Mezi 

významné zánětlivé mediátory patří TNF α (tkáňový faktor nekrotizující tumory typu α), IL - 

1β (interleukin typu 1β), histamin, serotonin, bradykinin, adenin, produkty přeměn kyseliny 

arachidonové a reaktivní formy kyslíku. Uvolněné sérové proteázy, tryptázy a chymázy 

aktivují receptory typu PAR 1 a 2 (proteázami aktivované receptory) v membránách buněk 

mozkového endotelu (1). Receptory patřící do proteinové rodiny PAR 1 jsou aktivovány 

trombinem a ty, patřící do PAR 2, jsou aktivovány faktorem Xa. Tyto aktivace způsobí 

zvýšenou a urychlenou expresi adhezivních proteinových molekul, kterým jsou poté 

vystaveny membrány endotelových buněk. Mezi tyto adhezivní proteinové molekuly patří 
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ICAM 1 (intracelulární adhezivní molekula typu 1) a VCAM (vaskulární buněčná adhezivní 

molekula) (23).  

 

 Přítomnost adhezivních molekul umoţňuje koulivý pohyb a následnou adhezi a 

přestup leukocytů skrze HEB. Není jednoznačně prokázáno, zda bílé krvinky migrují skrze 

HEB paracelulární či transcelulární cestou difúze. Při zánětu však dochází k úbytku proteinů,    

konkrétně okludinů a ZO-1 v místech TJ. V případě lymfocytů bylo dále zjištěno, ţe jejich 

adheze k povrchu endotelových buněk zaktivuje NADPH – oxidázu 

(nikotinamidadenindinukleotidfosfát - oxidázu). Tento enzym způsobí změnu tvaru 

endotelových buněk, a to podporuje domněnku, ţe pohyb leukocytů přes HEB probíhá skrze 

buněčnou cytoplazmu – tedy transcelulárně (1).  

 

 L-selektin zajišťuje koulivý pohyb aktivovaných leukocytů. Za adhezi na povrch 

aktivovaných endotelií jsou zodpovědné molekuly jako P-selektin a E-selektin. Ten je 

indukován cytokiny. Z bílých krvinek (leukocytů) pronikají do mozkové tkáně v akutní fázi 

zánětu především monocyty. Ty jsou následovány neutrofilními granulocyty a T-buňkami. 

Migraci neutrofilních granulocytů skrze HEB umoţňují tzv. defenziny, coţ jsou peptidy 

obsaţené v jejich sekrečních granulech (1).  

 

 V případě Alzheimerovy choroby můţe funkci defenzinů nahradit β amyloidní peptid  

(Aβ). Ten spouští zánětlivou reakci v mozkových makrofázích i v mikroglii. Součástí této 

reakce je tvorba potenciálně neurotoxických látek (IFN-α – interferon typu α, TNF- β a 

kyselina chinolinová). Tato kyselina je excitotoxickým metabolitem aminokyseliny tryptofan 

a má značnou afinitu k NMDA typu glutamátového receptoru (N-methyl D-aspartát). Vyšší 

hladiny kyseliny chinolinové zvyšují propustnost drobných mozkových cév pro sérový 

albumin. S ním prostupují látky schopné indukovat buněčnou smrt. Je tedy patrné, ţe aktivace 

NMDA receptoru (např. kyselinou chinolinovou, či jinými agonisty) bude zodpovědná za 

dysfunkci HEB. V případě prvotního poškození bariéry různými stavy (jako např. poranění 

mozku, status epilepticus, či mozkové krvácení) dochází k tomu, ţe trombin je za těchto 

podmínek schopen aktivovat NMDA receptor, a tak tedy ještě prohlubovat poškození HEB. 

Naopak enzym trypsin je schopen daný receptor inaktivovat, a to tak ţe se naváţe do 

vazebného místa pro agonistu v komplexu receptor-iontový kanál. V případě, ţe je trypsin 

v mozkové intersticiální tekutině přítomen v dostatečném mnoţství, je tedy schopen působit 

neuroprotektivně jak na vlastní HEB, tak i na samotné neurony (1).   



 42 

6.MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ PERMEABILITY HEB 

 
6.1. Patofyziologické procesy 

 
 Permeabilitu HEB ovlivňují patofyziologické procesy v organismu, a to ve smyslu 

jejího zvýšení (viz článek 5). Bariéra si jinak zachovává svou striktně selektivní propustnost 

pouze pro látky určitých vlastností (velikost molekuly do 400 Da, nenabité, nevázané a 

vysoce lipofilní molekuly). 

 

6.2. Strukturální změny prostupujících látek 

 
  Úpravou vlastností látek, které se mají dostat do mozku, tedy posléze můţeme zvýšit i 

permeabilitu HEB pro ně. Vzhledem k tomu, ţe základním poţadavkem na centrálně působící 

látky je jejich vysoká liposolubilita (a to z důvodů vysokého obsahu lipidů v nervové tkáni), 

by mezi strukturální úpravy patřilo zvýšení rozpustnosti těchto látek v lipidech. Toho se 

nejčastěji dosahuje substitucí vhodným lipofilním substituentem. Jsou to např. alkylové, 

alkoxylové, trifluormethylové, trichlormethylové skupiny, či substituce velmi lipofilními  

halogeny. Druhou moţností je dočasné blokování hydrofilních skupin procesem esterifikace, u 

hydroxysloučenin procesem etherifikace. Touto cestou vznikají prekurzory, které snadno 

procházejí přes HEB a  teprve po dosaţení místa účinku uvolňují matečné léčivo (24).   

 

6.3. Proteolýza proteinů tvořících TJ 
  

 Dále mohu uvést, ţe stupeň fosforylace proteinů podílejících se na TJ úzce souvisí 

s hladinami ATP v buňkách HEB. Na přítomnosti ATP je rovněţ závislá proteolýza těchto 

proteinů, která zcela logicky ovlivňuje propustnost HEB.  

 

6.4. Role vápenatých iontů (Ca
2+

) 
 

 Endotelové buňky si udrţují své bariérové charakteristiky prostřednictvím dvou typů 

mezibuněčných spojů. Jsou to adherentní a těsné spoje (AJ a TJ). Současné důkazy nasvědčují 

tomu ţe nejen AJ, ale i TJ jsou regulovány ve svých funkcích prostřednictvím vápenatých 

iontů (Ca
2+

). Vápenaté ionty jsou důleţité pro udrţení integrity mezibuněčných spojů a jsou 

nezbytné pro normální funkce těchto spojů. 

 

  V případě přesunu buněk do prostředí s nízkým obsahem Ca
2+

 došlo k rozdělení AJ, 

které bylo zprostředkováno proteinkinázou A (PKA) a vyústilo v redistribuci E-kadherinu a 
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ZO-1 proteinu. Sníţené hladiny Ca
2+

 narušily AJ mezi endotelovými buňkami, a to 

pravděpodobně tím, ţe došlo k odstranění Ca
2+

 z vazebných míst pro tyto ionty na 

extracelulárních doménách E-kadherinu. Toto vedlo ke konformační změně a přerušení 

adheze mezi buňkami.  

 

 Také TJ jsou vysoce citlivé na přítomnost extracelulárního vápníku. Při inkubaci 

specifických epiteliálních buněk v roztoku prostém Ca
2+

 došlo k velmi rapidnímu poklesu 

transepiteliálního odporu a naopak výraznému vzestupu paracelulární permeability. Coţ 

ukázalo na sníţení těsnosti TJ. Kdyţ byly do roztoku opět přidány Ca
2+

 , vše se vrátilo do 

původního stavu. V dalších pokusech byly kultivovány vrstvy epiteliálních buněk z 

myších prsních ţláz, a to v médiu bez Ca
2+

. Zmíněné vrstvy ztratily spojení s proteiny ZO-1 a 

2 a rovněţ s okludiny. Opět došlo k vzestupu paracelulární permeability a poklesu elektrické 

rezistence. Je důleţité uvést, ţe nedošlo k narušení spojení mezi okludinem, ZO-1 a 2 a 

aktinem.  
 
 

 

 Pokud byly Ca
2+

 odstraněny za přítomnosti inhibitorů proteinkinázy A (iPKA), byly 

bariérové charakteristiky zachovány. To ukazuje na roli tohoto enzymu - PKA, který zřejmě 

negativně ovlivňuje funkce TJ i AJ, závislé na přítomnosti vápenatých iontů. Negativní dopad 

poklesu extracelulárního vápníku můţe být zmírněn i aktivací proteinkinázy C (PKC). 

 

 Rychlé změny v extracelulárních koncentracích Ca
2+

 mohou vést ke změnám 

v permeabilitě HEB, a to díky poškození AJ mezi endotelovými buňkami. Poškození AJ se 

můţe podílet i na poškození TJ, a to z důvodu odstranění podpůrných struktur. Adherentních 

spojů pro spoje těsné. To vede ke zvýšení náporu na TJ a následnému rozvolnění těchto spojů. 

Změny v permeabilitě způsobují i poškození signálních kaskád, konkrétně kaskád PKC, coţ 

má potenciálně za následek změny v expresi proteinů pro TJ i AJ.    

 

 V případě TJ hraje roli v udrţení integrity spoje především intracelulární vápník. Jeho 

pokles mění interakce mezi ZO-1 proteinem a okludinem a poškozuje subcelulární lokalizaci 

okludinu. Toto se neděje v případě poklesu extracelulárního vápníku. Vzestup Ca
2+

 uvnitř 

buňky, způsobený např. rozbitím nitrobuněčných zásob, naopak interferuje s tvorbou 

funkčních TJ. To jen zdůrazňuje fakt, ţe regulace těchto spojů pomocí vápenatých iontů je 

rozhodující pro normální funkci TJ (5). 

 



 44 

7.METODY POUŽÍVANÉ PRO MĚŘENÍ PERMEABILITY 

HEMATOENCEFALICKÉ BARIÉRY 
 
 Fakt, jestli látka prostupuje HEB či nikoliv, je rozhodující hlavně pro léčiva, jejichţ 

léčebný efekt má nastat v oblasti CNS. Schopnost léčiv vstupovat do mozku velmi významně 

ovlivňuje (přesněji řečeno omezuje) právě přítomná HEB. Jak o léčivech jiţ běţně 

dostupných na trhu, tak o léčivech teprve ve stádiu vývoje je nutné vědět, v jakém rozsahu 

jsou schopny překonávat tuto mozkovou kapilární bariéru. Při výzkumu nových léčiv, která 

mají působit v mozku, je tedy vţdy nezbytné zjistit, v jaké míře je pro ně tato bariéra 

permeabilní. K tomu bylo a je stále vyuţíváno mnoţství různých metod. 

 

 Tyto metody jsou většinou zaloţeny na principu kvantitativní analýzy. Jejich cílem je 

tedy stanovit (tj. zjistit a číselně vyjádřit) obsah jednotlivých sloţek v analyzovaném 

materiálu. (25). Převedeme-li tuto obecnou definici na naši problematiku, jsou pak tyto 

metody schopné vyhodnotit mnoţství konkrétní sloţky analyzovaného vzorku, které prošlo 

přes HEB. 

 

 Vlastní stanovení, tedy kvantitativní analýzu, můţeme uskutečnit buď chemickými, 

nebo instrumentálními metodami. Chemické metody zahrnují váţkovou (gravimetrie) a 

odměrnou (volumetrie) analýzu. Jsou to metody přímé, protoţe zjištěná hmotnost sraţeniny 

v gravimetrii nebo objem odměrného roztoku při titraci (ve volumetrii) jsou v přímém 

stechiometrickém vztahu k mnoţství stanovované sloţky ve vzorku. Instrumentální metody 

jsou naopak nepřímé, protoţe obsah stanovované sloţky v analyzovaném vzorku zjišťujeme 

z analytické křivky, která udává závislost měřené veličiny na koncentraci stanovované sloţky. 

Dle fyzikálního principu jsou základní instrumentální metody členěny takto : 

 

 Optické – jejich společným mechanismem je interakce hmoty a záření. Např. 

spektrofotometrie v UV, VIS, IČ oblasti, atomová absorpční spektrofotometrie 

(zaloţené na absorpci záření). Emisní a RTG spektrální analýza (+plamenová 

fotometrie jako část atomové emisní spektrální analýzy), luminiscenční analýza a 

atomová fluorescenční analýza (zaloţené na emisi záření). Dále refraktometrie, 

polarimetre, nefelometrie a turbidimetrie (zaloţené na změně směru, rychlosti a 

optické otáčivosti záření). NMR a EPR spektroskopie, hmotnostní spektrometrie (MS) 

(zaloţené na působení magnetického pole) 
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 Elektroanalytické – jejich společným rysem je měření elektrických veličin (napětí E, 

proud I, vodivost χ) elektrochemického článku, který je tvořen dvojicí elektrod 

ponořených do analyzovaného roztoku (zjišťuji v něm obsah stanovované sloţky - m, 

koncentraci-c, či objem-V). Např. potenciometre, potenciometrická titrace, 

polarografie, coulometrie, amperometrie, amperometrická titrace, konduktometrie, 

polarografie atd. 

 Radiometrické (nukleární analytické metody) – jejich společným principem je detekce 

a měření jaderného záření (nezabývají se tedy změnami na úrovni elektronového 

obalu, jak tomu bylo u předchozích metod). Např. metody zaloţené na měření 

přirozené radioaktivity, indikátorové metody, dále metody zaloţené na absorpci a 

rozptylu radioaktivního záření a dále radioaktivační metody (25). 

 Separační – (viz článek 7.1) 

 

7.1.Separační metody 

 Právě separační metody hrají dominantní roli při hodnocení permeability HEB. 

K jejich hlavním přednostem patří především vysoká citlivost, přesnost, selektivnost a 

rychlost. 

 

 Stanovení jedné sloţky ve sloţitějším vzorku obvykle není moţné provést přímo po 

převedení vzorku do roztoku. Většinou je nutné před vlastní analýzou oddělit stanovovanou 

sloţku od ostatních nebo oddělit sloţky, které stanovení ruší. K tomuto účelu se pouţívá 

právě separace. Tu můţeme definovat jako operaci, při které se vzorek dělí alespoň na dva 

podíly odlišného sloţení. Z uţšího analytického hlediska je separace obvykle první a velmi 

významnou fází analýzy a závisí na ní přesnost a spolehlivost výsledku celého analytického 

procesu. Separační metody obecně slouţí k izolaci chemických individuí ze směsí přírodních 

látek či produktů syntéz (25).  

 

 Separační metody jsou oproti ne-separačním preferovány z jednoho hlavního důvodu : 

 

1. v případě, ţe má být detekováno velké mnoţství analytů najednou (jednoduchou 

analytickou metodou). Tato směs musí být před vlastním stanovením rozdělena na 

jednotlivé sloţky. Toho jsou schopné separační metody, ne-separační nikoliv. Příkladem 

by mohla být chirální separace. Racemická směs je nejprve rozdělena na jednotlivé 
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optické izomery (enantiomery, antipody), a poté je sledována jejich permeace a distribuce 

do mozku. Díky separačním metodám jsme tedy schopni hodnotit např. stereoselektivitu 

látek (4).  

 

Tab.č.3 (25) : následující tabulka prezentuje jednu z moţných klasifikací separačních metod: 

 

 metody zaloţené na rozdílech v rovnováţné distribuci látek mezi dvě fáze  

 

Fázová rovnováha Příklady separačních metod 

Plyn – kapalina Destilace, plynová chromatografie (GLC) 

Plyn - pevná látka Sublimace, plynová chromatografie (GSC) 

Kapalina – kapalina Extrakce, kapalinová chromatografie (LC) 

 

Kapalina - pevná látka 

Frakční krystalizace, LC, molekulová síta, 

extrakce na pevnou fázi, filtrace, dekantace, 

odstřeďování 

              

 metody zaloţené na rozdílech v rychlosti pohybu sloţek 

 

Separace membránové Ultrafiltrace, dialýza 

Separace polem Elektroforéza, ultracentrifugace 

 

Dále můţeme separační metody klasifikovat na základě typu separace (4) : 

 

 Separace zaloţená na transformaci látek (precipitace, vypařování = sublimace, 

elektrolýza) 

 Separace bez předchozí transformace látek 

 

1. rozdělování (adsorpce, liquid – liquid (LL) extrakce, solid – liquid (SL) 

extrakce, iontové výměny) 

2. rozdíly v hmotnosti, velikosti a tvarech částic (sedimentace, centrifugace, 

gelová filtrace) 

3. rozdílné náboje částic (iontová separace hmotnostní spektrometrií (MS), 

elektroforéza) 

4. rozdíly v tlaku par (destilace, kondenzace, krystalizace a sublimace) 

 

 Všechny z těchto separačních metod jsou zaloţeny jak na termodynamických, tak i na 

kinetických principech.  
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7.1.2. Chromatografické metody 

 

 Chromatografické metody jsou vysoce účinné separační metody, slouţící k oddělení 

analyzovaných sloţek ze směsi a zároveň k jejich kvalitativní a kvantitativní analýze. 

Principem těchto metod je neustálé ustalovaní rovnováhy mezi dvěma vzájemně 

nemísitelnými fázemi. Jedna nepohyblivá, tzv. stacionární fáze různou měrou zadrţuje 

jednotlivé součásti analyzované směsi, druhá pohyblivá, tzv. mobilní fáze pak vymývá 

(eluuje) jednotlivé součásti směsi ze stacionární fáze a odnáší je ve směru toku různou 

rychlostí, čímţ dojde k jejich oddělení. Stacionární fáze je buď tuhá (tzv. sorbent), nebo 

kapalná. Mobilní fáze můţe být rovněţ kapalná, v tom případě jde o eluent či eluční činidlo, 

nebo plynná, pak hovoříme o nosném plynu. Vlastní dělení látek v systému však závisí na 

brzdící síle (retenci), která nějakou látku brzdí více, jinou méně. Při chromatografickém 

procesu se ustavuje dynamická rovnováha mezi vratnou sorpcí na stacionární fázi a desorpcí 

do mobilní fázi. Rychlost postupu látky závisí na sorpční rovnováze, tj. čím se pevněji látka 

sorbuje na stacionární fázi, tím pomaleji v chromatografickém systému postupuje. Jednotlivé 

pouţívané chromatografické metody se mohou lišit z hlediska povahy: 

 

 separačního děje (chromatografie adsorpční, rozdělovací, iontovýměnná či 

chromatografie na molekulových sítech) 

 pouţité techniky (sloupcová, papírová, na tenké vrstvě) 

 způsobu vyvíjení (eluční, vytěsňovací, frontální analýza) 

 skupenství stacionární a mobilní fáze (kapalina-tuhá látka, kapalina-kapalina, plyn-

kapalina, plyn-tuhá látka) 

 

 Při studiu permeability HEB mají z těchto metod dominantní postavení kapalinová 

chromatografie (LC) a vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). V případě 

chromatografie se systémem obrácených fází (RP – reversed phase) je organické hydrofobní 

rozpouštědlo stacionární fází a mobilní fázi tvoří rozpouštědlo hydrofilní.   

  

 V případě kapalinové chromatografie (LC), ať uţ je prováděna na papíru či na tenké 

vrstvě, jde o rozdělovací chromatografii v plošném uspořádání. Postup provedení je 

následující: roztok směsi látek – včetně standardů (v mnoţství cca 1-10μm) se nanese na start 

ve formě skvrny. Po jejím zaschnutí se papír či tenká vrstva umístí do nádoby s mobilní fází a 

nechá se vyvíjet. Poté, co se čelo mobilní fáze dostatečně vzdálí od startu, papír či tenká 



 48 

vrstva se vyjme a označí se místo, které dosáhlo čelo mobilní fáze. Poloha skvrn jednotlivých 

sloţek separované směsi se pak určí vhodnou detekcí. Nejčastěji chemickou (např. postřikem 

činidlem za vzniku barevné reakce) nebo fyzikální (fluorescence v UV světle, pouţití 

radioaktivních indikátorů). Veličina, která charakterizuje a identifikuje chromatografované 

látky, se nazývá retenční faktor (Rf). V praxi je hodnota Rf dána poměrem vzdálenosti středu 

skvrny od startu ke vzdálenosti čela mobilní fáze od startu. 

 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je příkladem sloupcové – kolonové 

chromatografie. Umoţňuje analýzu tepelně nestálých nebo netěkavých látek a polymerů. 

Rozdíl od klasické kapalinové chromatografie spočívá v tom, ţe dělení látek mezi stacionární 

fází naplněnou v koloně a mobilní fází kolonou procházející nastává za vysokého tlaku. K 

dělení látek lze vyuţít všech vratných dvoufázových separačních mechanismů adsorpce. 

Rozdělování, iontová výměna a sítový efekt gelu. Mezi hlavní HPLC detektory patří 

refraktometrický a fluorimetrický detektor a spektrofotometr s diodovým polem (25). 

   

7.2. Experimentální metody pouţívané pro hodnocení permeability HEB 
 

 Metody, které jsou vyuţívány ke kvantifikaci permeability (propustnosti) HEB 

vyţadují v současné době nejčastěji mikrodialyzační techniku s on-line analýzou. Mezi jejich 

hlavní výhody patří moţnost přímé separace i následné kvantifikace a moţnost pouţití pouze 

velmi malého mnoţství vzorku. Při mikrodialyzační metodě dochází k difúzi analytu přes 

membránu s přesně definovanými rozměry a zároveň je definována molekulová hmotnost 

prošlého materiálu. 

 

 Ve vztahu ke studiu permeability HEB nás budou zajímat konkrétní, vysoce specifické  

metody. Jsou buď přímo separačními metodami, a nebo u některých z nich k separačnímu 

procesu dochází aţ po jejich provedení. V tomto případě jsou to tedy jiné neţ separační 

metody (4).  

 

 Mezi experimentální metody, které studují míru vychytávání léčiv mozkem patří celá 

řada specifických technik. Hlavním cílem provádění těchto technik je zjišťování, do jaké míry 

HEB brání látkám při vstupu do mozku. Snaţíme se tedy vţdy odhalit permeační schopnosti 

látek (přednostně léčiv) přes HEB. Tyto metody můţeme rozdělit do základních tří kategorií : 

metody in vitro, in vivo a in situ (26). Některé zdroje zahrnují in situ metody do skupiny in 

vivo metod (4).  
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 In vitro metody probíhají zcela izolovaně od ţivého organismu, zjednodušeně řečeno, 

probíhají „ve zkumavce“. V případě testování HEB tyto metody zahrnují izolaci cerebrálních 

endotelových buněk. Jsou tedy vyuţívány tkáňové kultury. Díky tomu je umoţněno provádět 

konkrétní pokusy přímo na těchto buňkách. V současné době vědci dokáţí zachovat 

strukturální a funkční charakteristiky těchto buněk (v organismu náleţících HEB), tedy 

nepřímo i udrţet fyziologické vlastnosti HEB tím, ţe souběţně kultivují endotelové buňky 

spolu s astrocyty. Mezi hlavní výhody in vitro metod patří eliminace anestezie a operace (26). 

Neprobíhají totiţ na ţivých laboratorních druzích. Technologie vyuţívající imobilizované 

umělé membrány (IAM), konkrétně IAM chromatografie, je příkladem in vitro metod. 

    

 In vivo metody jsou velmi rozsáhlou skupinou metod studujících permeabilitu HEB. 

V tomto případě celá kvantifikace propustnosti probíhá na ţivých laboratorních zvířatech. In 

vivo metody udrţují buňky a cévní systém orgánů (vaskulaturu) v jejich normálním 

fyziologickém stavu a na běţných pozicích uvnitř zvířete (anatomie i fyziologie je tedy zcela 

zachována). U těchto metod je zvíře vţdy podrobeno anestezii a následné operaci. Nedostatky 

uvedených technik spočívají v moţné eliminaci testovaných solutů játry a ledvinami a dále 

v problematice kontroly krevního toku. Mezi základní in vivo metody patří určování indexu 

vychytávání mozkem (BUI), indikátorové difúzní metody, nitrolební mikrodialýza a 

pozitronová emisní tomografie (PET) (26). Dle jiných autorů jsou do této skupiny řazeny i 

homogenizace mozku, vzorkování mozkomíšního moku, voltametrie, autoradiografie a 

nukleární magnetická rezonance (NMR). V článku 7.2.1. je uveden přehled nejpouţívanějších 

in vivo metod. Jsou do něj zařazena i histochemická a farmakokinetická meření (4).  

 

 In situ techniky zahrnující perfúzi mozkem, jsou velmi technicky náročné. Nicméně 

ale přinášejí značné výhody, a těmi jsou moţnosti měnit sloţení i rychlost toku umělého 

perfuzátu. Na rozdíl od předchozích metod je tedy moţná kontrola proudu (26).  

 

 Doposud bylo tedy vyvinuto obrovské mnoţství in vivo metod, schopných sledovat 

permeabilitu HEB pro mnoho různých sloučenin. Je však nutno zmínit, ţe vzhledem 

k vysokým nákladům na tyto metody a rovněţ z hlediska etického jsou v současné době za ně 

hledány vhodnější alternativy. Těmi jsou různé in vitro modely, úzce se podobající ţivým 
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systémům (a to s ohledem na hlavní vlastnosti bariéry). Ty jsou přednostně vyvíjeny a 

testovány v současné době. 

 

7.2.1.In vivo metody 

 
7.2.1.1.Histochemická měření permeability HEB 

 

 Vyuţití histochemie – jako nauky o chemickém sloţení a funkcích organických tkání 

(18), při hodnocení prostupnosti HEB, je připisováno vědcům Graham a Karnovas. Vědci 

sledovali pomocí elektronového mikroskopu permeaci enzymu křenové peroxidázy (HRP), 

který slouţil jako důleţitý „marker“. A to proto, ţe byl schopen označit plazmatické proteiny. 

Díky tomuto značení mohli vědci sledovat cévní permeabilitu pro proteiny z krve do mozku a 

naopak, a to buď za ustáleného stavu, nebo za patologických podmínek. 

 

 Dráha studií vyuţívajících enzym křenovou peroxidázu byla postupně nahrazena 

imunohistochemickými metodami. Imunohistochemii můţeme chápat jako proces, slouţící 

k detekci antigenů v tkáních, a to s vyuţitím protilátek (Ab). Protilátky mohou být ve svém 

původu monoklonální či polyklonální. První uvedené jsou v přírodě více specifickými. 

Imunohistochemické metody jsou velmi široce vyuţívány při diagnostice rakoviny. 

V současné době jsou známy různé markery (v tomto případě jde o antigeny), které jsou 

charakteristické pro různé typy rakoviny. Např. Carcino-embryonic antigen (CEA) v případě 

kolorektálního karcinomu, CD 15 a CD 30 v případě Hodgkinovy nemoci apod (27). 

 

7.2.1.2. Farmakokinetické studie k hodnocení permeability HEB 

  

 Osud podané molekuly, jdoucí ze systémové cirkulace do mozku, můţe být hodnocen 

právě pomocí farmakokinetických metod. Mnoţství solutu podaného do mozku můţe být 

vyjádřeno procentuálně jako injekční dávka (ID) podaná na jeden gram mozku. Toto mnoţství 

je závislé na dvou parametrech, jak ukazuje tato rovnice : 

 

% ID 

                        ------------ =  PS x AUC 

g 

 
kde –  AUC je plocha pod křivkou (plazmy) v daném čase po injekci 

           PS je produkt permeability povrchu 

 

 Tento PS produkt je obecně určován třemi různými technikami : 
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 7.2.1.2.1. jednoduchá technika injekce do karotidy  

(pro soluty s PS produkt hodnotou >10μl/min g) 

 7.2.1.2.2. perfúzní technika vyuţívající vnitřní krkavice (arteria carotis interna)  

(pro soluty s PS produkt hodnotou > 0,5μl/min g) 

 7.2.1.2.3. i.v. injekční metoda 

( moţno vyuţít pro soluty všech hodnot PS produktů) 

 

7.2.1.2.1. Jednoduchá technika injekce do karotidy 

 

 Tato technika pod sebou zahrnuje dvě metody závisející na pouţitém způsobu 

vzorkování. Určování tzv. indexu vychytávání mozkem (Brain Uptake Index –BUI) je 

zaloţeno na vzorkování tkáně. Tato metoda vyuţívá difusibilní indikátory. Druhou metodou 

je násobná indikátorová zřeďovací metoda (Multiple Indicator Dilution method - MID) je 

zaloţena na cévním vzorkování. Zde jsou pouţívány indikátory ne-difusibilní. 

 

 Určování tzv. indexu vychytávání mozkem (BUI). Tato technika vyuţívá 
3
H 

značenou testovací sloučeninu a 
14

C značenou referenční sloučeninu nebo naopak. Obě tyto 

sloučeniny jsou injikovány jako bolusová dávka do karotidy. Doba injekce je maximálně 1 s. 

Zvíře je usmrceno do 5-15s po injekci. Mozek je solubilizován – homogenizován a 

radioaktivita v mozku, rovněţ i v injikovaném roztoku je pak spočítána pomocí tohoto vzorce:  

 

([
3
H] dpm/[

14
C] dpm)   mozek 

BUI = -------------------------------------------- x 100 

                                         ([
3
H] dpm/[

14
C] dpm)   injikovaný 

                                                                                    roztok                                                                        
            

 BUI je obecně vyjadřován jako poměr nepřímé extrakce testované (Et) a srovnávací 

(referenční) sloučeniny (Er):           

                                     

                                          Et 

BUI = -------- x 100 

                                                                          Er  

 

 Budeme-li znát cerebrální krevní proud (F), hodnota nepřímé extrakce testované 

sloučeniny (Et) můţe být převedena na PS produkt HEB pomocí rovnice Renkin-Crona: 

 

Et = 1 – e ( -PS / F ) 
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 Většina z dříve pouţívaných BUI metod vyuţívala stopové techniky k hodnocení PS 

produktu HEB. V současné době jsou k tomuto účelu vyuţívány hlavně separační metody (4).  

  

Př.  

 Vědci Anders a kol. studovali vychytávání mozkem (BUI) u látky remacemidum 

hydrochloridum právě pomocí intrakarotidální stopové techniky. Extrakty z mozku krys byly 

poté zjišťovány s vyuţitím HPLC. Tyto studie ukázaly, ţe uvedená látka (s antikonvulzním 

účinkem) vstupuje do mozku zcela neporušená, procesem pasivní (prosté) difúze (4). HEB je 

tedy pro ni vysoce propustná. 

 

Př.  

 Vědci Sofia a kol. studovali BUI felbamátu na mozku myší, krys a králíků. K tomuto 

účelu byla vyuţita BUI metoda současně s tenkovrstevnou chromatografií na silikagelu a 

s kapalinovou chromatografií reverzních fází (vyuţívající C18 kolony a UV detekce při vlnové 

délce 245 nm). Výsledkem byly PS-produkty tohoto antiepileptika u jednotlivých druhů 

laboratorních zvířat. V případě krys 0,09 ml/min.g, králíků 0,16 ml/min.g a myší 0,3 

ml/min.g. Taktéţ autoradiografie (viz článek 7.2.1.3.1.) byla vyuţívána v této studii na 

zmraţeném řezu mozku a odhalila uniformní (shodnou) distribuci léčiva v mozku (4). 

 

Př.  

 Vědci Moriki, Suzuki, Fukami a kol. zjišťovali u krys pomocí BUI metody transport 

pentazocinu PTZ (jde o středně silný opioid – analgetikum, anodynum). Na úrovni HEB 

zodpovídá za transport této látky efluxní transportér P- glykoprotein (P-gp). Při této studii 

bylo v mozku zjišťováno mnoţství radioaktivně označeného pentazocinu, a to v různých 

časových intervalech po injekci do karotidy. Pozorovaná hodnota [
3
H] PTZ (v koncentraci 

0,35μM) se nijak výrazně nelišila v rozmezí páté a patnácté sekundy po injekci. Byla zde 

patrná konstantní eliminační rychlost této látky – 0,22 min
-1

, a to z důvodu výrazného efluxu 

způsobeného P-gp. Vychytávání PTZ mozkem (BUI) stoupalo úměrně koncentraci tohoto 

léčiva v injikovaném roztoku (0,01 – 1 mM). Je rovněţ důleţité zmínit, ţe v přítomnosti 

inhibitorů P-gp (jako jsou cyklosporin A, chinidin, verapamil a vinblastin) výrazně stoupla 

hodnota BUI pro PTZ. Tyto výsledky naznačují, ţe BUI můţe být zvýšen díky negativnímu 

ovlivnění saturabilního efluxního mechanismu na HEB. Konkrétně P-glykoproteinu (28).  
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Př. 

 Vědci Albrecht, Hilgier, Januszewski a kol. sledovali vzestup BUI pro aminokyselinu 

L-ornithin u krys postiţených hepatoencefalopatií (HE). Po podání hepatotoxického 

thioacetamidu TAA byla krysám uměle navozena HE. U těchto laboratorních zvířat byla poté 

měřena hodnota BUI pro radioaktivně označený L-ornithin. Skupina krys, které byl podán 

TAA třikrát se dostala do komatózního stádia nemoci. V tomto případě došlo, 24 hodin po 

podání TAA,  k vzestupu hodnoty BUI na 275% oproti kontrolnímu údaji. Naopak v druhé 

skupině krys, které byl podán TAA pouze dvakrát, bylo dosaţeno pouze počátečního stádia 

nemoci. Zde hodnota BUI pro L-ornithin rostla úměrně s časem. Tedy 220% BUI oproti 

kontrolnímu údaji v 7.dnu a 442% BUI v 21.dnu po podání TAA. Je zde patrné, ţe 

onemocnění HE vyvolává ve zvýšené míře vychytávání L-ornithinu mozkem. Je tedy celkově 

zvýšen jeho transport do mozku. Je důleţité uvést, ţe transport jiné aminokyseliny, např. L-

aspartátu, při HE nebyl ovlivněn. HEB zůstala pro tuto látku nepermeabilní. Hyperamonémie, 

často doprovázející HE, nebyla schopna zvýšit BUI hodnotu pro L-ornithin. Výsledkem této 

studie je moţnost vyuţití L-ornithinu při terapii HE. Existují totiţ důkazy o tom, ţe tato 

aminokyselina zlepšuje patofyziologické symptomy HE, poté co se dostane do mozku. HE 

zvýší její transport do mozku, a proto bude do budoucna moţné L-ornithin podávat systémově 

(29).    

 - nevýhoda. Tato metoda, určující index vychytávání mozkem (BUI) není schopna 

měřit PS produkty HEB menší neţ 10μl/min g (4). 

 

 Násobná indikátorová zřeďovací metoda (MID). Zde je provedena injekce směsi 

označených indikátorů do krevních cév, a to ihned při jejich vstupu do jednotlivých orgánů 

(např. jater, ledvin, srdce, plic). Následně jsou charakterizovány jednotlivé únikové zřeďovací 

(diluční) profily v ţilních vzorcích, které jsou sbírány v určitých časových intervalech. MID 

experimenty jsou uţitečné pro určení tkáňových rozdělovacích koeficientů, dále kinetických 

parametrů (jako např. membránová permeabilita, clearance, faktory ovlivňující expozici 

solutů k orgánu). Hlavní význam MID metody spočívá v její schopnosti identifikovat základní 

mechanismus interakce mezi orgánem a komponentami jeho vaskulatury (30).   

 
7.2.1.2.2. Perfúzní technika vyuţívající arteria carotis interna 

 ( n. infúze do vnitřní karotidy) 

 
  je chápána jako rozšíření BUI metody a je prováděna na větších ţivočiších. V tomto 

případě je doba injekce větší neţ 1s. 
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 + výhoda. Proto je tato metoda citlivější neţ BUI metoda – doba experimentu je totiţ 

prodlouţena na cca 15-60s. Metoda zahrnuje perfúzi arteria carotis interna mozkem, po které 

následuje měření radioaktivity tkáňových vzorků. Zvíře je usmrceno a radioaktivně značená 

zkoušená sloučenina je měřena. PS produkt je určován s vyuţitím rovnice : 

                         
                                                                    Vd – V0    

PS = -------------- 

                                                                                      t 

 kde je t – čas perfúze v [min] 

           Vd -  distribuční objem testované sloučeniny 

           Vo -  distribuční objem pro sloučeniny v plazmatickém objemu 

                  (např.sacharózu) 

 

         dpm/g mozek 

Vd/o= ----------------------- 

          dpm/ml perfúzor 

 

 I kdyby většina těchto technik (např. perfúze a. carotis interna) vyuţívala radioaktivní 

dráhy, některé z nich podle současných zpráv i přesto pouţívají také separační metody, jako 

např. určování PS produktu pomocí HPLC . 

 

Př. 

 Perfúzní technika vnitřní karotidou spolu s HPLC je vyuţívána k měření aktivity RNA 

(RiboNucleotid Acid - ribonukleová kyselina) – při transportu aminoacylů a následně tedy 

k měření míry syntézy cerebrálních proteinů. Tímto způsobem bylo ukázáno, ţe existuje 

určitý nepřímý vztah mezi syntézou cerebrálních proteinů a plasmatickou koncentrací 

fenylalaninu (v rozmezí 200-500 μM) (4).  

 

7.2.1.2.3. Intravenózní – injekční metoda 

 

 Radioaktivně značená sloučenina je injikována pomocí kanyly do veny femoralis (ţíla 

stehenní). Po určitém časovém intervalu je skupina zvířat usmrcena a následně je sbírána 

arteriální krev. Poté je měřena radioaktivita v plazmě. Celková procenta injikované dávky ( na 

ml plazmy) spolu s farmakokinetickými (Fkin) parametry jsou vypočítávány 

z bioexponenciální rovnice : 
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A(t) = A1e 
(-k 1t)

 – A2e 
(- k 2t) 

 

kde  A(t) je celkové procento ID/ml v daném čase 

       k1; k2; A1; A2 jsou sklony a úseky na přímce dvou exponentů 

                         definujících křivku plasmatické koncentrace   

  

 Aby byl určen PS produkt HEB touto metodou, je zvíře usmrceno v rozmezí 0,5-1 

hodiny po injekci a radioaktivita v jeho mozku je poté měřena. PS produkt se obvykle počítá 

z rovnice : 

 

                                                                [Vd- Vo] x Cp (T) 

PS = ------------------------- 

                                                                         AUC  

 

kde      Vd je distribuční objem zkoušené sloučeniny v mozku 

            Vo je distribuční objem v plasmě příslušného markeru 

            Cp(t) konečná plasmatická koncentrace 

 

 + výhoda .U této metody není potřeba určovat přesnou lokalizaci arteria carotis a jde 

o metodu mnohem citlivější. 

 

 - nevýhoda . Jedna z největších nevýhod této metody je interference zkoušené látky se 

svými metabolity v periférní tkáni. K překonání těchto problémů byly vyuţívány 

chromatografické metody, ale pouze s malým úspěchem. Je velmi obtíţné rozlišit, a to i 

s vyuţitím chromatografických metod, radioaktivně značené metabolity tvořené v mozku od 

těch, které jsou tvořeny v periférní tkáni, a teprve poté transportovány do mozku. Proto musí 

být během uţívání této i.v. techniky k určování permeability HEB zajištěno, aby 

experimentální činidlo nepodstupovalo výraznému metabolismu během pokusu. 

 

 Existuje jednoduchá alternativa k této i.v. technice, která je také přípustná k určování 

PS produktu, a to navíc bez hodnocení farmakokinetických  parametrů. Tato metoda vyuţívá 

kanylace arteria femoralis (tepny stehenní) a následné sbírání arteriální krve během 

experimentu. Je provedena jednotlivá injekce markeru plasmatického objemu, [
3
H] testované 
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sloučeniny a [
14

C] referenční sloučeniny (sacharózy), a poté je arteriální krev sebrána. Na 

konci experimentu (za 0,25 – 10 min) je určena koncentrace radioaktivní testované sloučeniny 

ve vzorku z arteria femoralis. PS produkt HEB je vypočítáván s vyuţitím těchto vzorců : 

  

                                   Vd – V0                                                                                  [
3
H] dpm mozek /g                             

                         PS = ------------                                          Vd = ---------------------------         

                             T                                                          [
3
H] dpm plasma/ml        

               

  

           [
14

C] dpm    mozek /g 

V0   = ------------------------------- 

         [
14

C] dpm plasma/ml 

 

 

7.2.1.3. Zobrazující techniky uţívané ke studiu permeability HEB 

  

 I v případě zobrazujících technik jsou vyuţívány radioaktivně značené sloučeniny. Za 

toto značení zodpovídají radioizotopy. Ve většině případů jde totiţ přímo o tzv. radiotechniky, 

jako jsou kvantitativní autoradiografie (QAR) a pozitronová emisní tomografie (PET). 

V případě magnetické rezonance, jako další ze zobrazujících technik, nejsou při studiu 

permeability HEB vyuţívány radioizotopy. 

 

7.2.1.3.1.Kvantitativní autoradiografie -QAR 

 

 QAR zahrnuje i.v. podání radioisotopového prvku („traceru“) do experimentálního 

zvířete. Krevní vzorky jsou opakovaně sbírány a je měřena jejich radioaktivita. Zvíře je 

usmrceno a mozek je okamţitě zmraţen. Zmrazený mozek je poté řezán na 20mm tenké 

prouţky (které mohou být zbarveny pro účely histologické), které jsou následně umístěny 

dovnitř X-paprskové kazety s rentgenovým filmem a autoradiografovány. Film je vyvolán a 

distribuce a kvantifikace radioaktivity obvykle měřena prostřednictvím zobrazovací 

analytické metody. 

 

 

Př. 

 Vědci Cheng, Outterbridge a kol. pouţili filmovou autoradiografii pro identifikaci 

jedinečných rysů transportu [
125 

I] 3,3´,5´ reverzního trijódthyroninu. Při hodnocení 

permeability HEB, ale i hematolikvorové bariéry  pro hormony štítné ţlázy (ŠŢ) byly 

vytvořeny autoradiogramy, a to buď po intravenózním (i.v.) nebo po intrathékálním podání 

radioaktivně značených hormonů. Touto studií bylo prokázáno, ţe tyroxin (jako hlavní 
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hormon syntetizovaný ve ŠŢ) a trijódthyronin (jako tkáňový metabolit jódthyroninu, 

vstupující do krevního proudu) většinou prostupují přes HEB. Pro reverzní trijódthyronin 

(jako další tkáňový metabolit) platí, ţe pouze v limitovaném mnoţství penetruje z likvoru do 

mozku. Zde hrají roli CVO, které pravděpodobně přijímají jódthyroniny. Jsou tedy 

zodpovědné za transport reverzního hormonu přes hematolikvorovou bariéru. Tato studie 

objasnila princip jedinečné distribuce i.v. podaného [
125 

I] 3,3´,5´ reverzního trijódthyroninu. 

Hormon je z HEB absolutně vyloučen – není tedy pro něho permeabilní, ale naopak se do 

parenchymu mozku můţe dostat cestou likvoru (31). 

 

 

7.2.1.3.2. Pozitronová emisní tomografie -PET 

 

 PET je neinvazivní stopově isotopová technika uţívaná ke kvantifikaci PS produktu 

HEB u člověka. Obvykle jsou pouţívány dva isotopy pro tuto techniku, a to jsou 
82

Rb 

(Rubidium) s poločasem (T1/2) 1,25 min a 
68

Ga (Gallium) – EDTA (etylendiamintetraoctová 

kys.) s poločasem 68 min. PET vyuţívající 
68

Ga – EDTA jako stopový isotop poţaduje PET 

skenování k následnému monitorování kinetiky tohoto isotopu v tkáních. Výsledná křivka 

stopového isotopu v plasmě je vytvořena pomocí periodického vzorkování krve. 

Farmakokinetický model zaloţený na úpravách této křivky je obvykle vyuţíván k ohodnocení  

permeability HEB. 

 

Př.  

 Vědci Sasongko, Link, Muzi, Mankoff a kol. ve své studii představili transportní 

aktivitu P-glykoproteinu (P-gp), přítomného na lidské HEB, a to pomocí PET. Studie 

prováděné na usmrcených myších odhalily, ţe právě P-gp významně omezuje distribuci léčiv 

přes myší HEB. Aby byl odhalen význam P-gp na lidské HEB, byla vyvinuta tato zobrazovací 

kvantitativní technika, schopna měřit aktivitu P-gp s vyuţitím radioaktivně značeného 

verapamilu (
11

C –verapamil), jako substrátu pro tento efluxní transportér a rovněţ s vyuţitím 

cyklosporinu, coţ je naopak důleţitý inhibitor P-gp. Vlastní metoda probíhala následovně:  

11
C –verapamil (v mnoţství přibliţně 0,2 mCi/kg) byl podán zdravým dobrovolníkům. Bylo 

jich celkem 12, z toho 6 muţů a 6 ţen. K infúznímu podání došlo v intervalu přibliţně 1 

minutu před či minimálně 1 hodinu po intravenózní infúzi cyklosporinu (2,5 mg x kg
-1

 x h
-1

). 

Vzorky arteriální krve a jejich okamţitá hodnocení pomocí PET byly získávány s frekvencí 

45 minut. Dále bylo zjišťováno mnoţství radioaktivity (způsobené radioaktivně značeným 

verapamilem) v krvi a plasmě. Obsah verapamilu a jeho metabolitů ve vzorcích získaných po 
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20ti a 45ti minutových intervalech byl určován pomocí rychlé extrakční metody na pevné 

fázi. Radioaktivita 
11

C v mozku (vychytáváním do mozku) a v krvi byla určena za přítomnosti 

či absence cyklosporinu. Konkrétně je vyjádřen poměr :  AUC mozek / AUC krev, kde AUC 

je plocha pod křivkou. Výsledkem byl vzestup tohoto poměru pro radioaktivitu 
11

C  

v přítomnosti cyklosporinu na 88% +- 20%. To odpovídá vzestupu koncentrace radioaktivně 

značeného verapamilu v krvi asi na 2,8 +- 0,4μmol/l, a to bez ovlivnění metabolismu 

verapamilu či jeho vazby na plazmatické bílkoviny. Na závěr vědci uvedli, ţe šlo o studii, 

kterou byla poprvé měřena aktivita P-gp na lidské HEB. Mírná inhibice tohoto transportéru 

cyklosporinem má důsledky v interakcích léčiv na lidské HEB, které souvisejí právě s P-gp. 

Tato studie odhalující aktivitu P-gp můţe být vyuţita k identifikaci rezistentních nádorů 

(Multidrug Rezistence Tumors) nebo k určení příspěvku P-gp v polymorfismu inhibice či 

indukce interindividuální variability v odpovědi léčiv (32). 

  

 Mezi další neinvazivní metody patří zobrazovací magnetická rezonance  (MRI) a 

počítačové tomografie (CT). Tyto metody jsou ve svých výsledcích více kvalitativní, neţ 

kvantitativní. 

 

 

7.2.1.3.3. Zobrazovací magnetická rezonance - MRI 

 

 MRI je jedna z nejvíce uţívaných metod pro detekci chorobného stavu v mozku. Tato 

metoda zobrazuje mnoţství tkáňové vody převládající v extracelulárních prostorech. Spolu 

s rozvojem nových kontrastních činidel (jako např. gadolinium-DTPA) je moţno detekovat 

poškození HEB během různých patologických stavů. Obecně jde o základní analýzu 

kompartmentů, kterou měříme permeabilitu HEB s vyuţitím MRI techniky.  

  

 Obecně je MRI chápána jako zobrazující technika vyuţívaná primárně v medicíně, 

schopna poskytnout vysoce kvalitní představy o vnitřním prostředí lidského těla. Základním 

principem této metody je zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR). MRI, 

jako tomografická zobrazující technika, poskytuje obraz NMR signálu v tenkém „řezu“ 

lidským tělem (33). MRI skenovací zařízení ve spojení s radiovlnným pulsem energie je 

schopno si pomyslně vzít jeden bod z lidského těla a přesně odhalit o jaký typ tkáně jde. 

Tento skener prochází skrze pacientovo tělo bod po bodu a je schopen z nich utvořit 

kompletní 2D či 3D mapy tkáňových typů. Poté jsou všechny tyto informace o pacientovu 
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tělu integrovány dohromady, aby vytvořily 2D obrazy či 3D prostorové modely. Doba 

potřebná k vytvoření jednoho obrazu je asi 5 hodin (34). 

 

 Nukleární magnetická rezonance (NMR) je metoda zaloţená na sledování interakcí 

magneticky aktivních jader umístěných v silném magnetickém poli s elektromagnetickým 

zářením v oblasti radiových vln. Vlivem molekulového okolí a vzájemných interakcí 

sledovaných jader dochází k charakteristickým posunům a štěpení signálů jednotlivých jader 

ve spektru. Tak je moţné zpětně usuzovat na strukturu sledované molekuly nebo jejích částí 

(35). V současnosti jde o nejdůleţitější metodu v určování struktury organických látek 

(relativně malých molekul i biomakromolekul). Získané informace se týkají buď struktury 

látek, a nebo jejich konformace (prostorového uspořádání). Jediným poţadavkem na moţnost 

provedení této metody je, ţe testovaná látka musí mít jádra s nenulovým spinem. NMR 

spektrometr je přístroj slouţící k měření absorpce záření jádry s nenulovým spinem 

v magnetickém poli. Je sloţen z magnetu, vysílače (zdroj radiofrekvenčního 

elektromagnetického záření), přijímače registrujícího absorpci energie vzorkem a zapisovače, 

který absorpci energie zaznamenává v grafické podobě jako spektrum (36). 

 

7.2.1.3.4. Počítačová tomografie – CT 

 

 CT je neinvazivní a nebolestivá vyšetřovací metoda, pomocí níţ je lékař schopen 

prohlédnout vnitřní orgány celého lidského těla. CT kombinuje klasické rentgenové (RTG) 

vyšetření s počítačovým systémem, který získané informace zpracovává. Snímek se tedy  

neexponuje na RTG film (jako je tomu v případě jednoduchého RTG vyšetření), ale je 

magneticky spočítán a zobrazen do nejmenších detailů (37). Za pomoci RTG paprsků je 

v různých rovinách vyšetřena zkoumaná oblast. Údaje jsou zpracovány počítačem, který 

z nich sestaví sérii obrazů v odpovídajících řezech. Ve srovnání s klasickým RTG vyšetřením 

je CT vyšetření přesnější, podrobnější a jeho zobrazitelnost je vyšší (38).  

 

 Ţádná z těchto výše uvedených zobrazovacích technik nevyuţívá separační metody. 

Důvodem je zachování citlivosti dané metody a minimalizace invazivity. 

7.2.1.4. Indikátorové difúzní metody pouţívané ke kvantifikaci permeability HEB 

 

 U těchto metod je zkoušená sloučenina označena pomocí isotopu spolu s referenčním 

(srovnávacím) standardem, pro něhoţ je HEB nepropustná. Tento vzorek je injikován jako 
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bolus přes arterii carotis. Okamţitě jsou sbírány série krevních vzorků z vnitřní jugulární ţíly 

(vena jugularis interna). Nepřímá extrakce je vypočítávána s vyuţitím následující rovnice : 

 

                                                                      Cref - Ctest 

E = ------------ 

                                                                Cref 

 

Kde Cref je koncentrace referenční sločeniny 

        Ctest je koncentrace testované sločeniny 

        E je extrakce   

PS produkt HEB je určován pomocí tohoto vzorce: 

 

PS = - φ x CBF x ln (1-E) 

 

kde CBF je cerebrální krevní proud 

       φ – zdánlivý distribuční objem látky v celé krvi 

 +výhoda. Tato metoda je rychlá a nepotřebuje k označení sloučenin radioaktivní 

isotop prvku.  

 - nevýhoda. Metoda neposkytuje informaci o regionální distribuci látek po proniknutí 

přes HEB, kterou velmi snadno můţeme získat pomocí PET a MRI technik. Pouţití této 

metody dále limituje její nízká citlivost. 

 

7.2.1.4.1.„In situ“ perfúze mozkem 

 

 U této metody je radioaktivně označený stopový isotop přidáván k vhodnému 

perfusátovému roztoku. Tento isotop perfunduje skrz kanylovanou arterii carotis u krysy ( a to 

rychlostí 3,5-4ml/min). Po usmrcení zvířete jsou jak radioaktivně značená testovaná 

sloučenina, tak i referenční sloučenina měřeny a PS produkt HEB je kvantifikován s vyuţitím 

jiţ uváděného vzorce : 

                                                                 [Vd – V0] x Cp(t) 

PS = ------------------------ 

     AUC  
 

 Radioaktivně značený isotop je kvantifikován v mozkové tkáni buď pomocí 

scintilačního počítače, nebo pomocí autoradiografie (viz článek 7.2.1.3.1.). 

 

Př. 
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 Vědci Suzuki, Oshimi, Tomono a kol. studovali pomocí této „in situ“ perfúzní 

techniky transportní mechanismy pentazocinu (PTZ) na HEB. Pro tyto účely byl stanovován 

PS-produkt PTZ. Saturabilita kinetických parametrů vychytávání tohoto analgetika krysím 

mozkem indikovala výskyt souběţných mechanismů přenašeči zprostředkovaného transportu 

a pasivní difúze. Maximální rychlost influxu (Vmax) se pohybovala v rozmezí 27,5 +- 5,2 

nmol/s/g mozku. Zdánlivá Michaelisova konstanta (Km) pro saturabilní komponentu 

vychytávání PTZ mozkem byla v rozmezí 2,9 +- 0,5 mM. Konstanta nesaturabilní rychlosti 

vychytávání dosahovala hodnot 1,5 +- 0,3 μmol/s/g mozku. Transport PTZ přes HEB byl 

velmi významně inhibován katonickými léčivy jako např. difenylhydramin, propranolol a 

eptazocin (narkotizující antagonista analgetik). Cholin transport neinhiboval. To ukazuje na 

sdílený transport PTZ s katonickými léčivy. Dále je důleţité uvést, ţe ko-perfúze verapamilu 

způsobuje významný vzestup permeability HEB právě pro PTZ. To ukazuje na fakt, ţe by 

PTZ mohl být substrátem pro endogenní efluxní systém přítomný na HEB (P-gp). Výsledky 

této studie ukazují, ţe primární mechanismus řídící vychytávání PTZ mozkem je přenašeči 

zprostředkovaný transport, nikoliv pasivní difúze (39).  

 

 +výhody . Tato metoda poskytuje širší vystavení (expozici) solutu, proto je tato 

metoda více vyuţitelná pro soluty s nízkou permeabilitou přes HEB.Vlastní výběr sloţení 

perfundovaného materiálu dovoluje jak kinetické, tak i mechanické hodnocení a má i určitý 

účinek na inhibitory daného transportu. Pomocí této metody můţeme hodnotit transport 

pasivní i přenašeči zprostředkovaný. Dále můţe být pomocí ní kvantifikován transport do 

mozku na zcela intaktní - neporušené HEB.Tato technika je vysoce citlivá. Za to zodpovídá 

kratší doba potřebná pro provedení experimentu. 

 - nevýhody . Jediný problém, se kterým se setkáváme při takovéto kvantifikaci, 

nastává v tom, ţe detekce radioaktivně značených materiálů v mozku neodděluje moţné 

metabolity od jejich výchozích (parentních) sloučenin. K odstranění těchto obtíţí (tedy 

k upevnění integrity isotopu) jsou pouţívány separační metody jako HPLC s hmotnostní 

spektrometrií.  

 

7.2.1.4.2. Nitrolební (intracerebrální mikrodialýza) 

 

 Toto je jedna z mála metod, která široce vyuţívá separačních procesů pro kvantifikaci 

permeability HEB na neporušeném laboratorním zvířeti.  
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 Základní princip intracerebrální mikrodialýzy zahrnuje stereogenní implantaci 

mikrodialytické sondy do vybrané oblasti mozku. Sonda je sloţena ze semipermeabilní 

membrány a je kontinuálně perfundována fyziologickým roztokem v definitivním poměru. 

V závislosti na molekulové hmotnosti, která je vymezena parametry semipermeabilní 

membrány dané sondy, mohou být molekuly transportovány buď dovnitř nebo ven 

z perfuzátu. A to vţdy z místa s vyšší koncentrací do místa s niţší koncentrací, tedy po tzv. 

koncentračním spádu (gradientu). Koncentrace molekul, které nás zajímají, jsou potom 

monitorovány v perfuzátu s vyuţitím citlivé separační metody. Volná koncentrace léčiva 

v mozkovém extracelulárním toku se potom odráţí v  koncentraci naměřené v dialyzátu. 

 

 +výhoda  Tato metoda získala popularitu při hodnocení prostupnosti sloučenin, neboť 

umoţňuje určování extracelulárních koncentrací léčiv v mozku po dostatečně dlouhou dobu. 

Mikrodialýza je vyuţívána pro transport léčiv do CNS. Mezi hlavní výhody této techniky se 

sbíráním vzorků, vyuţívané při studiích permeability HEB, patří dále to, ţe volná koncentrace 

léčiva můţe být měřena přímo v mozku a dále zde není potřeba ţádny krok pro přípravu 

vzorků před analýzou.  

 

 - nevýhoda  Naopak hlavní limitace této metody spočívá v nedostatečné citlivosti 

pouţívaných analytických metod. Vzhledem k tomu, ţe běţný rozměr vyuţívaného 

perfuzátorového proudu je 0,5-2,0 μl/min, tak je sbírán obvykle jen velmi malý objem vzorku. 

Jestliţe je permeabilita léčiva přes HEB velmi nízká, můţe být rovněţ mnoţství léčiva v 

dialyzátu velmi nízké. Proto je nezbytná velmi citlivá analýza (HPLC a elektrochemickou a 

fluorimetrickou detekcí). Další nevýhodou je případná interakce léčiva s mikrodialytickou 

sondou či trubicí. 

 

 Existují tři základní faktory, které mohou ovlivnit výsledky intracerebrální 

mikrodialýzy, a to jsou : 

- typ a druh pouţité sondy 

- postimplantační interval 

- typ pouţitého zvířete (buď volně pohyblivé, či pod anestézií) 

 

 Jsou běţně uţívány dvě separační metody, spojené se vzorkováním mikrodialýzou. Jde 

o kapalinovou chromatografii (LC) a kapilární elektroforézu (CE) viz dále. 
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7.2.1.5. Stereoselektivní látky a jejich prostupnost skrze HEB 

 

 Většina dnes pouţívaných léčiv je řazena mezi racemické směsi (směsi rovných dílů 

levotočivých (S)- a pravotočivých (R)- izomerů, enantiomerů). Pouze některá léčiva jsou 

chirální a tudíţ jsou stereoselektivně distribuována do mozku. Za tuto stereoselektivitu 

v distribuci mohou být zodpovědné buď stereoselektivní plazmatické váţící proteiny (PBP), 

nebo samotný stereoselektivní transport skrze HEB.  

 

 Separační metody jako HPLC vyuţívající chirální kolony jsou vyuţívány pro získání 

čistých enantiomerů z racemátu v plazmě a mozkové tkáni. 

 

Př. 

 Dva enantiomery pindololu a propranololu, mající stejné log-P parametry, vykázaly 

stereoselektivitu při distribuci do mozku. Dále byly zkoumány transportní systémy, z hlediska 

této stereoselektivity, pomocí předem provedené léčby (premedikace) verapamilem ( tj. 

blokátorem kalciových kanálů). Tato premedikace ovlivnila přestup enantiomerů z mozku do 

plazmy do různého stupně, coţ indikovalo moţný stereoselektivní transportní systém (4). 

 

7.2.2. In vitro metody 

 

 Tyto metody pracující s tkáňovými kulturami a jsou vyuţívány rovněţ pro studování  

permeability HEB pro různá léčiva a ţiviny. Je vţdy uţitečné a vhodné pouţít in vitro metody 

zároveň s in vivo metodami. In vitro metody vyuţívají dva rozdílné systémy. Jeden z nich 

zahrnuje izolované mozkové kapiláry a druhý kultury bovinních mozkových endoteliálních 

buněk kapilár (BCEC). 

   

 Izolované mozkové kapiláry jsou připravovány z šedé hmoty mozkové, která je nejprve 

homogenizována, centrifugována a poté filtrována. Tato metoda můţe poskytovat 

mechanistické a kinetické informace o permeabilitě HEB. Ovšem určování přímého 

transportu jako takového je obtíţné.  

   

 Primární kultury BCEC rostou na kolagenem pokrytých plochách nebo membránách 

s mikropóry. I přesto, ţe touto metodou lze hodnotit polaritu transportu, není vhodnou 
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technikou pro sloučeniny s nízkou prostupností. TJ totiţ nejsou dobře vyvíjeny v tomto 

systému. 

  

Ko-kultury ze systému astrocytů, nebo astrocyty podmíněné médium produkuje 

jednoduché monovrstvy s lépe rozvinutými TJ, které jsou bliţší fyziologické mozkové 

kapilární bariéře (HEB in vivo). Buněčný povrch je připevněn na kolagenem pokrytý 

polymerní filtr, který se podobá připevnění k bazální membráně bariéry. Transport molekul 

z apikálního konce k basolaterálnímu povrchu (nebo naopak) můţe být hodnocen s vyuţitím 

této metody.  

 

Ve spojení s těmito metodami nacházejí svá široká uplatnění opět různé separační 

metody (např. rychlá gradientová kapalinová chromatografie (LC) doprovázená hmotnostní 

spektrometrií je vyuţívána v in vitro studiích s buněčnými kulturami k zjišťování 

permeability HEB mnoha různých entit léčiv, a rovněţ látek teprve ve vývoji). Například u 

léčiva zikonotidu, jehoţ biologická dostupnost v mozku, dále jeho stabilita a difúze je 

studována na kulturách bovinních mikrocévních endoteliálních buněk v mozku (BBMEC), 

s vyuţitím HPLC jako separační a kvantifikační metody. Jsou znázorňovány 

chromatografické profily z plasmy a mozku po intravenózním podání radioionizovaného 

zikonotidu. Při této studii bylo nalezeno statisticky významné mnoţství radioaktivity, právě 

na úrovni HEB (4). 

 

7.2.2.1. Imobilizované umělé membrány (IAM chromatografie) 

 

 Imobilizované umělé membrány (IAM), jako chromatografické kolony, byly prvně 

vyvinuty v roce 1986 pro separaci analytů. Velmi efektivně se vyuţívají v předpovídání 

lipofility molekul. Tyto kolony obsahují jednoduchou vrstvu fosfatidylcholinu upevněného 

(imobilizovaného) na silikagelu, a tím velmi úzce napodobují membránovou dvojvrstvu. 

  

 Permeace léčiv skrz HEB byla dlouho povaţována za závislou na několika fyzikálně-

chemických vlastnostech léčiv. Šlo o hydrofobicitu, molekulovou hmotnost a potenciál 

k tvorbě vodíkových vazeb. Logaritmus oktanol – voda rozdělovacího koeficientu (log P) se 

zdá být přímo související s permeabilitou HEB. Vědec Levin ukázal dobrou korelaci mezi 

touto permeabilitou s log P a molekulovou hmotností umocněnou na O,5. (log P/ M
0,5

). 

Lipofilita peptidů se zdá být vhodnou k předpovězení permeability. Jiné vlastnosti a techniky, 

které je moţné vyuţít k tomuto účelu, jsou schopnost tvořit vodíkové vazby, parametr 
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chromatografické kapacity (kapacitní faktor), rozdělování do liposómů, solvatochromatické 

parametry, měření povrchové aktivity a počítací přístupy. Nicméně ţádná z nich nemůţe být 

uţívána k predikci permeability této bariéry univerzálně, a to z důvodů existence aktivního 

transportu na HEB.  

   

 Vědci Reichel a Begley určily IAM a oktadecyl silan (ODS), jako HPLC kapacitní 

faktory (log kIAM a log kw ) pro dvě sady sloučenin, a to vysoce lipofilní (steroidy) a vysoce 

polární (biogenní aminy). Tato studie zřetelně demonstrovala, ţe pro vysoce lipofilní 

sloučeniny platí, ţe jejich kapacitní faktory a rozdělovací (distribuční) koeficienty velmi 

přesně předpovídají jejich absorpci mozkem. U polárních a ionizovatelných sloučenin je 

kapacitní faktor, určený IAM-HPLC metodou, důleţitější oproti rozdělovacímu koeficientu 

olej-voda, distribučnímu koeficientu a kapacitnímu faktoru, určenému pomocí RF –HPLC.  

   

 Vědci Taillardat, Bertschinger a kol. uvedli, ţe rozdělování molekul na IAM závisí na 

velikosti, hydrofobicitě a náboji molekul, které nás zajímají. Kdyţ je hydrofobní interakce 

dominantní faktor, kapacita IAM potom koreluje s rozdělováním do liposómů. Tyto dva 

systémy neposkytují pro hydrofilní soluty stejné informace a nejsou vzájemně zaměnitelné 

(4). 

 

8. OXIMY 
 
 Organické sloučeniny dusíku tvoří různorodou skupinu látek, jejíţ jednotlivé 

nejdůleţitější podskupiny mohou být odvozeny od následujících anorganických sloučenin. 

Kyselina dusičná (mezi jejíţ deriváty patří nitrosloučeniny a estery kyseliny dusičné, n. 

nitráty), dále kyselina dusitá (nitrososloučeniny a estery kyseliny dusité, n. nitrity). Mezi 

deriváty amoniaku se řadí aminy, aminokyseliny a amidy. Od hydrazinu jsou odvozeny 

substituované hydraziny, hydrazosloučeniny, azosloučeniny, diazolsoučeniny, dále 

diazoniové soli, hydrazidy a hydrazony. Nitrily a isokyanidy jsou deriváty kyanovodíku. Mezi 

deriváty hydroxylaminu patří N-arylhydroxylaminy, hydroxamové kyseliny a oximy. Právě 

oximy budou náplní dalšího textu (40). 

 

8.1 Obecné vlastnosti oximů 

 
 Oximy jsou dusíkaté organické sloučeniny odvozené od hydroxylaminu (coţ je 

anorganická sloučenina struktury  NH2OH) se základní strukturou  >C=N-OH. Tyto 
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sloučeniny se připravují snadno probíhající reakcí hydroxylaminu s aldehydy (vznikají 

aldoximy)  nebo ketony (vznikají ketoximy) za odštěpení vody (41) :  

  

 CH3-CH=O         +       H2N – OH     -----------> CH3 – CH=N-OH    + H2O               
                                                       acetaldoxim 

 
 Oximy jsou identické s isonitrosoderiváty uhlovodíků, takţe sloučeniny vznikající 

nitrosací na primárním a sekundárním uhlíku spontánně izomerují na oximy. Totéţ platí o 

nestabilních nitrososloučeninách (40). 

 

 Vlastnosti oximů. Jde většinou o dobře krystalizující látky s ostrou teplotou tání, a 

proto se jich uţívá k identifikaci a čištění oxosloučenin. Aromatické oximy se dají izolovat ve 

dvou geometrických izomerech, jako syn – oximy (mají vodík a hydroxylovou na téţe straně 

dvojné vazby) a anti – oximy s opačným uspořádáním. 

 
    syn – benzaldoxim                                                                               anti – benzaldoxim 

    (E – benzaldoxim)                                                                               (Z – benzaldoxim) 

  

Zahřívání oximů ve vodě za katalýzy silných minerálních kyselin způsobuje hydrolýzu na 

výchozí reaktanty ( tedy zpět na karbonylovou sloučeninu – aldehyd či keton a 

hydroxylamin). Vlivem Lewisových kyselin (např. AlCl3) odštěpují aldoximy hydroxylovou 

skupinu za vzniku nitrilů. Působení silných minerálních kyselin vyvolává u ketoximů jejich 

přesmyk na N-substituované amidy. Reakce je nazývána jako Beckmannův přesmyk. 

V případě přesmyku cyklických oximů dochází k rozšíření kruhu za vzniku laktamů.   

 

 Názvosloví . Názvy oximů se tvoří zakončením –oxim za názvem aldehydů nebo 

ketonů. Pouze v přítomnosti názvoslovně nadřazené skupiny nad karbonylovou skupinu se 

uţívá předpona hydroxyimino-. 

 

cyklohexanonoxim                p– benzochinondioxim                   3-hydroxyiminocyklopentan-  

                                                                                                              1- karboxylová kyselina                
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acetaldoxim 

 

CH3 -CH=N-OH 
 

 

(42) 

 

 Mezi důležité reakce oximů patří jejich redukce. Tou vznikají (za přítomnosti 

katalyzátoru LiAlH4) primární aminy. Je to i jedna z cest přípravy těchto aminů (40) : 

 

R- CH=N-OH ------------> R-CH2-NH2 

 

 
        

8.2 Bojové plyny vs. konkrétní oximy vs. permeabilita HEB 

 
8.2.1 Látky s anticholinesterázovou aktivitou 

 

 Acetylcholin je důleţitým neuromediátorem parasympatiku. Ovlivňuje tedy jednu 

významnou část vegetativního nervového systému. Jiţ bylo vyvinuto velké mnoţství léčiv, 

která různými mechanismy ovlivňují cholinergní transmisi. Jejich farmakologický účinek je 

zaměřen buď na syntézu acetylcholinu, či na jeho uvolňování a metabolismus. Ovlivnění 

právě metabolismu bude předmětem dalšího textu. 

 

 Fyziologicky je za metabolismus (odbourávání) acetylcholinu zodpovědný enzym, 

který se nazývá acetylcholinesteráza (AchE). Tento enzym má ve své molekule dvě vazebná 

místa – anionické a esterové. Neurotransmiter acetylcholin, poté co přenese informaci 

z jednoho neuronu na další (zajistí chemický způsob přenosu informace v synaptických 

štěrbinách), podléhá následně degradaci pomocí AchE. Kvartérní amoniová skupina 

v molekule acetylcholinu je přitahována k anionickému místu degradačního enzymu. Ten pak 
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pomocí svého esterového místa můţe rozštěpit acetylcholin na cholin a acetát (rozštěpí tedy 

esterovou vazbu v jeho molekule)(43).  

 

 Léčiva, která modifikují metabolismus acetylcholinu, působí většinou na úrovni 

inhibice acetylcholinesterázy. Zabrání tedy odbourání tohoto neurotransmiteru a způsobí tak 

jeho kumulaci v synaptických štěrbinách. Acetylcholin má pak prodlouţený poločas a je stále 

k dispozici pro další depolarizaci. Léčiva s tzv. anticholinesterázovou aktivitou se váţí 

k vazebným místům AchE a síla i typ této vazby ovlivňuje délku jejich působení. Rozlišujeme 

tři základní kategorie : 

 

1. krátce působící anticholinesterázy (př. Edrofonium, jde o kvartérní amin, který se váţe 

reverzibilní vazbou k anionickému místu AchE. Působí velmi krátce a jeho vyuţití 

spočívá pouze v diagnostických účelech onemocnění myastenia gravis) 

 

2. středně dlouze působící anticholinesterázy (př. Neostigmin, pyridostigmin, rivastigmin 

– jako kvartérní aminy a fysostigmin – jako terciární amin. Tyto látky mají ve své 

molekule pozitivně nabitý dusík, který se váţe k anionickému místu AchE. Jde o tzv. 

karbamáty – karbamoylestery. Karbamoylové skupiny se k vazebnému místu váţí 

rozdílně (oproti acetylovým skupinám) a působí hydrolýzu enzymu AchE výrazně 

pomaleji, coţ zabezpečuje jejich delší účinek (43). Pomocí neostigminu je léčena 

atonie močového měchýře, fysostigmin nachází své uplatnění v terapii glaukomu. 

Rivastigmin se pouţívá k léčbě Alzheimerovy demence a pyridostigmin slouţí 

k profylaxi otrav somanem (44). 

 

3. ireverzibilní anticholinesterázy. Jde o pentavalentní (pětivazné) fosfátové sloučeniny, 

které mohou být velmi toxické. Jejich obecný vzorec (43) :      

                                                                          X 

R1- P = O 

                                                                          R2   
              

                                                               

R1 a R2 symbolizuje alkylové zbytky (různého typu). X zase můţe být nahrazeno buď 

halogenem (labilní fluoridovou skupinu obsahuje např. sloučenina dyflos), nebo 

různými organickými skupinami – kyanidová či alkylthiolová (sem by patřily látky 

jako parathion, malathion, echothiofát a v neposlední řadě i tabun, soman a sarin). 

Obecně jsou látky ireverzibilně inhibující AchE označovány jako organofosfáty (dále 
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jen OP). Jde o tekuté látky, které jsou vysoce těkavé (jiţ za pokojové teploty 

přecházejí do plynného stavu). X skupina je uvolněna a zbytek molekuly je přes atom 

fosforu pevnou kovalentní vazbou navázán na esterové místo AchE.  S enzymem tedy 

tyto látky vytvářejí ireverzibilní vazbou fosfátové estery. Enzym můţe být reaktivován 

pouze pomocí vysoce účinného nukleofilu (44). Organofosfáty mohou být vyuţity 

jako insekticidy, dále se pouţívají do šampónů proti vším či některé z nich na léčbu 

glaukomu (43). Dominantní roli však hrálo a dosud bohuţel hraje zneuţívání 

organofosfátů (hl. somanu, sarinu a tabunu) jako bojových toxických plynů pro 

vojenské účely. Tyto neurotoxické plyny byly pouţívány za 1.světové války, ale i 

v dnešní době se občas objeví případ jejich pouţití. V roce 1995 byl při teroristickém 

útoku v Tokiu pouţit právě sarin (45).   

 

 

 

8.2.2 Intoxikace organofosfáty a karbamáty 

 

 Výše popsané látky inhibovaly degradační enzym pro acetylcholin (AchE). 

Acetylcholin nebyl tedy odbouráván a byl přítomen ve vyšším mnoţství. Pro terapeutické 

účely je tento jev samozřejmě ţádoucí – příčinou nemocí, léčených těmito látkami, je totiţ 

deficit acetylcholinu. Dojde-li však k předávkování těmito látkami nebo jsou-li dané látky 

zneuţity, je nadbytek acetylcholinu velmi závaţným problémem. Proto existují i takové látky, 

které jsou schopny inhibovanou AchE opětovně zaktivovat. Jde o reaktivátory 

acetylcholinesterázy – tzv. oximy.  

 

 Oximy jsou tedy pouţívány jako antidota otrav, které byly vyvolány buď OP nebo 

karbamáty (fysostigmin, neostigmin). I přesto, ţe jsou látky těchto dvou skupin strukturálně 

velmi odlišné, otravy jimi vyvolané mají velmi podobné klinické příznaky. U některých 

pacientů můţeme zaznamenat velmi dobrou prognózu, u jiných však můţe mít otrava letální 

průběh. Vţdy platí, ţe včasná diagnóza a zahájení léčby můţe zachránit postiţeným ţivot 

(45).  

   

 Vzestup acetylcholinu v synaptické štěrbině vede ke třem základním symptomům 

(45) : 
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1. Acetycholin hromadící se na postgangliových muskarinových synapsích vede 

k zvýšené parasympatické aktivitě hladkých svalů, a to hlavně v plicích, 

gastrointestinálním traktu (GIT), v srdci, močovém měchýři a sekrečních ţlázách. 

Rovněţ je zvýšena aktivita postgangliových sympatických receptorů v potních 

ţlázách. Klinická manifestace je souhrně označována touto zkratkou – 

SLUDGE/BBB. Pod kaţdým písmenem se skrývá anglický termín pro základní 

symptomy doprovázející otravy organofosfáty a karbamáty. Salivation – nadměrná 

produkce slin, Lacrimation – zvýšené slzení, Urination – polyurie, Defecation – 

defekace, GIT symptomy, Emesis – zvracení, Bronchorhoea – nadměrná produkce 

průdušek, Bronchospasm – spasmy průdušek, Bradycardia – zpomalení srdeční 

činnosti. Syndrom SLUDGE můţeme tedy obecně charakterizovat ztrátou kontroly 

nad veškerými tělesnými tekutinami. 

 

2. Rovněţ dochází k vzestupu acetylcholinu na nikotinových motorických receptorech, 

coţ má za následek perzistentní depolarizaci kosterních svalů. Ta se projevuje 

fascikulací (svalové záškuby), postupnou svalovou slabostí aţ hypotonicitou (svalová 

paralýza). 

 

3. Vzhledem k tomu, ţe jedovaté OP prostupují hematoencefalickou bariérou, patří mezi 

další příznaky otrav dechová deprese (útlum dechového centra v mozku), záchvaty či  

CNS symptomy (bolesti hlavy, únava, vyčerpanost, neuropsychologické potíţe jako 

kognitivní defekty, zapomnětlivost, poruchy spánku aţ celková deprese CNS). 

 

 

 Mechanismus účinku OP a karbamátů spočívá ve vazbě a fosforylaci jednoho 

z aktivních míst AchE (konkrétně esterového místa u OP a anionického místa u karbamátů) a 

následné inhibici funkce tohoto enzymu. OP inhibovaný enzym podléhá stárnutí. Jde o děj, při 

němţ fosforylovaný enzym neenzymatickou cestou ztrácí svůj postranní alkylový řetězec a 

stává se tak ireverzibilně zinaktivovaný. Tedy proběhne-li stárnutí, jiţ není moţnost AchE 

reaktivovat. Karbamáty se spontánně váţí k enzymu, hydrolyzují ho během 24 hodin a 

nepodléhají stárnutí. Jen pro úplnost bych uvedla, ţe organosfosfáty i karbamáty neinhibují 

pouze acetylcholinesterázu, nýbrţ i cholinesterázu přítomnou v erytrocytech a plasmě (ta se 

označuje jako pseudocholinesteráza). Inhibice těchto dvou cholinesteráz má pouze 

diagnostické uplatnění, klinický význam je nulový (45) 
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8.2.3 Látky používané při terapii otrav 

 

    Základní postup při akutní otravě OP a karbamáty obsahuje několik jednotlivých 

kroků. V prvé řadě musí být zajištěny základní ţivotní funkce, a to dýchání a krevní oběh 

(provádí se tedy kardiopulmonální resuscitace). Pro dekontaminaci organismu je podáváno 

aktivní uhlí. Dominantní roli dále sehrává anticholinergikum atropin. Je to čistý muskarinový 

antagonista, který kompetuje s acetylcholinem o místo na muskarinovém receptoru. Podává se 

v dávce 2-5mg pro dospělé a 0,05mg/kg u dětí. Atropin se neváţe na nikotinové receptory, 

proto není účinný v léčbě neuromuskulární toxicity (45).  

 

 Kromě atropinu se v léčbě otrav uplatňují právě oximy. Ty se váţí na organofosfáty 

či karbamáty (které inaktivovaly AchE) a rozštěpí jejich vazbu na enzym. Jediným zatím 

dostupným a běţně pouţívaným oximem byl pralidoxim (2-PAM). Předpokládá se, ţe jeho 

hlavním terapeutickým efektem je obnovení neuromuskulární transmise na nikotinových 

synapsích. Rovněţ ovlivňuje aktivitu acetylcholinu na muskarinových receptorech, čímţ 

zesiluje účinek atropinu. Obecně však platí, ţe oximy mají vliv spíše na periferní nervové 

symptomy, neboť jejich vstup do CNS je omezen. Ale i přesto jsou oximy povaţovány za 

velmi efektivní reaktivátory lidské AchE, která byla inhibována OP (45). 

 

 Jako klasická antidota otrav vyvolaných zejména OP povaţujeme kombinaci atropinu 

a oximů (a to klasických, současně pouţívaných 2-PAM, obidoxime a HI-6), a dále 

pyridostygmin bromid (PB). Vědec Friedman a kol. však při provádění pokusů na myších 

ukázaly, ţe PB prochází přes HEB a působí neurotoxicky v mozku. Proto byla vyhledána 

nová látka, jako alternativa k léčbě otrav - procyklidin. Bylo provedeno mnoţství pokusů, 

které porovnávaly detoxifikační aktivitu různých látek a nejlépe z nich vyšel právě 

procyklidin, jako antidotum pouţité v premedikaci. Buď zcela samotný nebo v kombinaci 

s pralidoximem či některými karbamáty (pyridostigmin n. fysostigmin). Procyklidin byl tedy 

shledán účinnějším neţ atropin. Důvodem byla pravděpodobně relativně pomalá absorpce 

procyklidinu do CNS (v porovnání s atropinem). Dále bylo prokázáno, ţe profylaktické 

podání karbamátů je v následné terapii otrav vyvolaných OP efektivnější, neţ je tomu 

v případě pralidoximu (46). 

 

8.2.3.1 Reaktivátory acetylcholinesterázy – oximy 



 72 

 

 Právě oximy jsou schopny reaktivovat AchE, kterou bojové plyny inaktivovaly. Mezi 

nejvýznamnější látky, zneuţívané pro svou toxicitu k vojenským účelům patří sarin 

(chemicky o- isopropyl-methylfosfonofluoridat), cyklosarin, soman (o- pinakolyl-

methylfosfonofluoridat) a GF (o- cyklohexyl-methylfosfonofluoridat), VX a tabun. Uvedené 

látky působí ireverzibilní inhibici AchE. Dochází k nadměrné kumulaci acetylcholinu 

v synaptických štěrbinách cholinergního nervového systému. To má za následek nadměrnou 

stimulaci cholinergních receptorů, která vede ke kaskádě postsynaptických dějů. Sekundárním 

následkem této kaskády jsou toxické efekty na CNS (viz výše). I přesto, ţe jsou základní 

mechanismy působení neurotoxických látek známy jiţ řadu let, stále zde existuje problém 

týkající se optimální léčby otrav způsobených těmito látkami (47).  

 

  Doposud pouţívané oximy jsou pralidoxim a obidoxim. Oba dva uvedené oximy jsou 

vhodnými antidoty pro otravy vyvolané VX, GF a sarinem, a naopak neúčinné na otravy 

vyvolané somanem. Rozdíly v efektivitě oximů jsou způsobeny změnami v tzv. rychlosti 

stárnutí. Jak jiţ bylo výše vysvětleno, při stárnutí se plyny inaktivovaná AchE po určité době 

překonvertuje do takové podoby, kterou jiţ nejsou oximy schopny zvrátit (nejsou schopny ji 

reaktivovat). V případě otrav vyvolaných VX, GF a sarinu toto stárnutí nastává aţ několik 

hodin po inaktivaci. Reaktivace je tedy do té doby moţná a relativně snadná. Ale v případě 

somanem vyvolané otravy nejsou tyto oximy schopny inaktivovanou AcChE reaktivovat 

řádově několik málo minut po intoxikaci. Terapie otrav způsobených somanem je tedy 

z důvodů extrémně rychlého stárnutí inaktivované AchE velmi obtíţná (47). 

 

 Tento fakt vedl vědce k syntéze řady dalších tzv. biskvartérních oximů, které byly 

označeny jako „H-oximy“. Nově nasyntetizované látky, pouţívané v kombinaci s klasickými 

anticholinergiky, zaznamenaly značný úspěch v léčbě otrav způsobených somanem. 

Nejslibnějšími látkami pro tyto účely se staly molekuly HI-6 a HS-6. Chemicky jde o 

sloučeniny tohoto sloţení, v případě HI-6 [1- (2 - hydroxyiminomethylpyridinium) - 3- (4-

karbamoylpyridinium)-2-oxa-propandichlorid] a v případě molekuly HS-6 [1-(2- 

hydroxyiminomethylpyridinium)- 3- (3- karbamoylpyridinium) -2-oxa-propandichlorid] (48). 

Oba uvedené H-oximy obsahují ve svých molekulách 2 kvartérní dusíky. Látka HI-6 je jiţ 

testována více jak 50 let, ale zatím stále nebyla vybrána pro standardní terapii otrav. Ale jají 

kombinace s atropinem je povaţována za antidotum první volby, v případě intoxikace 

somanem (47).  
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 Vědci Cassel, Karlson a kol. provedli studii, v níţ studovali, zda zvýšená 

intramuskulární dávka HI-6 můţe dosáhnout mozku a reaktivovat inhibovanou AchE. 

Mikrodialytické sondy byly implantovány do jugulární vény a dialytické vzorky byly 

souběţně sbírány ze dvou míst na těle krys, které byly při vědomí a volně se pohybovaly. Poté 

byly porovnávány farmakokinetické parametry nevázaného HI-6 v krvi a mozku poté, co byl 

tento oxim podán kontrolní skupině krys (v dávkách 50, 75 a 100 mg/kg i.m.) a skupině krys, 

které byly předem intoxikovány somanem (90 μg/kg s.c., s LD50 0,9). Soman byl krysám 

subkutánně podán asi 1 minutu před podáním HI-6. Bylo zjištěno, ţe HI-6 molekula je účinná 

v terapii otrav vyvolaných somanem. Rovněţ ze studie vyplynulo, ţe intoxikace somanem 

výrazně sniţuje vychytávání (uptake) tohoto oximu do mozku.(49) 

 

 Další nově nasyntetizované oximy patří rovněţ do skupiny biskvartérních látek. Tyto 

bispyridiniové oximy jsou označovány jako „K-oximy“. Např. K005, K027, K033 a K048. 

Byla sledována jejich antidotní aktivita v terapii otrav způsobených sarinem a porovnávána 

s aktivitou běţně pouţívaných oximů (pralidoxim, obidoxim a HI-6). K tomuto srovnání byly 

pouţity různé in vitro metody, přičemţ byl homogenát získaný z krysího mozku pouţit jako 

zdroj acetylcholinu. Ačkoliv aktivita nově vyvinutých oximů nedosahovala aktivity 

klasických oximů, tak se i přesto zdá být oxim K033 více účinným reaktivátorem AchE 

inhibované sarinem, a to v koncentracích 10
-5

 – 10
-4

 M. U oximů jako K027, K047 a TMB-4 

(pravděpodobně další řada „T-oximů“) byla objevena vysoká účinnost vůči otravám 

vyvolaným tabunem. Pralidoxim, methoxim a HI-6 jsou vůči tabunu absolutně neúčinné, u 

obidoximu byla zjištěna jen velmi nepatrná účinnost (48). 

 

 Obecně platí, ţe většina oximů obsahuje ve své molekule kvartérní dusík. Jde tedy o 

látky nabité, coţ znemoţňuje jejich prostup přes HEB. Navzdory tomuto tvrzení stojí 

výsledky jedné studie. Tato studie testovala penetraci pralidoximu přes HEB. Konkrétně in 

vivo mikrodialyzační technika s HPLC/UV detekcí byla pouţita k tomuto účelu. Po 

intravenózním podání 2-PAM (10, 50, 100 mg/kg) laboratorním zvířatům se pralidoxim 

objevil v dialyzátu. Koncentrace v dialyzátu byla závislá na podané dávce. Průměrná 

koncentrace pralidoximu v extracelulárním (krevním) proudu v 1.hodině po i.v. podání dávky 

50mg/kg 0,093 +- 0,053. Toto zjištění podalo přesvědčivý důkaz o penetraci 2-PAM přes 

HEB. Dále bylo zjišťováno, zda za tento prostup zodpovídá nějaký specifický transportér. 

Bylo zjištěno, ţe vychytávání pralidoximu do mozku je závislé na přítomnosti sodných iontů 
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(Na
+
 dependentní). Penetrace pralidoximu přes mozkovou kapilární bariéru dosahuje asi 10%, 

coţ ukazuje na to, ţe i.v. podání tohoto oximu by mohlo být efektivní v reaktivaci AchE 

přítomné v mozku (50).  

 

 Kromě syntézy zcela nových oximů (řady H, K a T), byly rovněţ prováděny úpravy na 

klasických, jiţ dávno pouţívaných molekulách oximů. Například pralidoxim byl ve své 

molekule substituován různými jednoduchými alkany a vznikly tak O- substituované deriváty 

(aldoximy). Konkrétně šlo o O-methyl, benzyl, propyl, butyl deriváty pralidoximu. Byla u 

nich zjištěna silná afinita k muskarinovým receptorům v mozku, srdci a submandibulárních 

ţlázách krys. Vlastní anticholinesterázová aktivita těchto sloučenin však byla slabá. O- 

substituované deriváty byly intracerebroventrikulárně podány bdělým krysám před vlastní 

intoxikací somanem (subkutánně podaným, v letální dávce  0,9 LD50) a bylo zjištěno, ţe tyto 

deriváty pralidoximu chránili (stejně jako atropin) proti depresi dechu a bradykardii. 

Nesubstituovaný pralidoxim tyto efekty neměl (51)! 

 

 V současné době byl objeven zcela nový reaktivátor AchE – tzv. diethixim. Ve své 

molekule obsahuje pouze terciární dusík, coţ umoţňuje jeho prostup přes HEB. V dávce 

20mg/kg při LD50 0,02 má tedy centrální účinky, při terapii otrav vyvolaných OP. Účinek 

diethiximu byl srovnáván s účinkem dipyroximu, dalším z řady oximů s kvartérním dusíkem 

(tedy nepenetrující do CNS). U nové látky se ukázalo, ţe obnovuje aktivitu AchE v mozku 

králíků a normalizuje elektroencefalogram (EEG) a funkční stav míšních motoneuronů u krys 

(52). 

 

 Následující tabulky 4 až 6 porovnávají účinnost jednotlivých oximů při terapii otrav 

vyvolaných neurotoxickými plyny.  

 

  Tabulka č.4 (47) : Zde jsou uvedeny reaktivační schopnosti oximů na AchE, která 

byla in vitro (na mozku izolovaném z krys) inhibována neurotoxickými látkami. Uvedené 

hodnoty představují poměr Rmax (%) / Cmax (mM), přičemţ Rmax  je koncentrace enzymu, 

která způsobuje maximální reaktivaci inhibovaného enzymu (AchE).    

 

 SARIN GF SOMAN 

Pralidoxim 65/5 30/50 53/1 

Obidoxim 90/5 10/50 10/1 

HI-6 75/0,02 96/0,1 90/1 
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 Tabulka č.5 (47) : Tabulka uvádí toxické n.letální dávky (LD) a terapeutické dávky 

(TD) jednotlivých oximů.  

 

 LD50 LD50 TD 

 [mg/kg] [μmol/kg] [mg/kg] 

Pralidoxim 150 584 >100 

 (136-174)   

Obidoxim 158,4 441 37,4-100 

 (138-178)   

HI-6 781,3 2071 0,55-20 

 (738-827)   

 

 Tabulka č.6 (47) : Zde jsou uvedeny profylaktické dávky pouţívaných antidot 

(oximů)- efektivní n.účinné dávky (ED50) a terapeutický index TI = LD50/ED50. Čím je tento 

index vyšší, tím bezpečnější je daná látka. Konkrétní podávané dávky různých 

neurotoxických plynů: soman 160 µg/kg i.m. (2x LD50), sarin 345 µg/kg i.m. (3x LD50), GF 

240µg/kg i.m. (3xLD50). 

 

ED50 Pralidoxim Obidoxim HI-6 

 - SOMAN - 

mg/kg >100 >100 20,0 (17,2-29,2) 

μmol/kg >389,1 >278,4 53,0 (45,6-77,4) 

TI <1,5 <1,6 39,1 

 - SARIN - 

mg/kg >100 37,4 (21,9-64,1) 0,67 (0,49-0,91) 

μmol/kg >389,1 104,1 (61,0- 178,4) 1,8 (1,3-2,4) 

TI <1,5 4,2 1200 

 - GF - 

mg/kg >100 37,4 (34,3-55,2) 0,67 (0,26-1,16) 

μmol/kg >389,1 121,1(95,5-153,7) 0,55(0,7-3,1) 

TI <1,5 3,6 1400 

 

 

 

9. DISKUSE 
  

 Hlavním zaměřením práce bylo popsání principu hematoencefalické bariéry z několika 

různých hledisek. Zajímaly mě její morfologické i fyziologické charakteristiky a z nich 

vyplývající permeabilita bariéry, spolu s moţnostmi jejího ovlivnění. Zvláštní význam při 

ovlivnění permeability měly patologické podmínky organismu. Dále jsem se zabývala 

jednotlivými transportními mechanismy, které vyuţívají různé látky při průniku přes HEB. 

Bez povšimnutí nezůstal ani historický vývoj bariéry, tedy kdy byla poprvé objevena, kdo se 
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o to zaslouţil a s vyuţitím jakých metod. Detailní popis hematoencefalické bariéry jsem 

doplnila i zmínkou o další významné mozkové bariéře, tzv. hematolikvorové.  

 

 V další části práce jsem se věnovala jednotlivým experimentálním metodám, 

schopným hodnotit permeabilitu HEB. Kaţdá z uvedených metod má své výhody i nevýhody, 

některá z nich byla pouţita pouze jednou, jiné se těší většímu zájmu vědců a jsou pro své 

kladné vlastnosti vyuţívány rutinně. Ale obecně platí, ţe kaţdou z těchto metod je do jisté 

míry moţno pouţít při testování léčiv, ať jiţ běţně dostupných na trhu či zcela nových, 

z hlediska jejich schopnosti pronikat přes HEB do mozku. Je jasné, ţe u léčiv chorob 

centrálního nervového systému je tento jev ţádoucí, u většiny ostatních léčiv se schopnost 

vstupovat do mozku hodnotí jako neţádoucí účinek. Poté co jsem vyhledala podrobné údaje 

k jednotlivým metodám, jsem došla k několika závěrům, které bych chtěla v následujících 

řádcích zdůraznit. 

 

 Velmi pouţívanou metodou je podle mého názoru určování tzv. indexu vychytávání 

mozkem (BUI). Obecným mechanismem je jednoduchá injekce do karotidy. Pomocí této 

metody bylo například zjištěno, ţe antiepileptikum remacemid poměrně snadno prostupuje 

přes HEB, a to procesem pasivní (prosté) difúze. Dále byla testována propustnost HEB u 

felbamátu a pentazocinu. Určování BUI v případě L-ornithinu odhalilo moţnost jeho vyuţití 

při systémové terapii hepatoencefalopatie. Základním omezením této metody je neschopnost 

měřit PS produkty HEB menší neţ 10μl/min g. 

  

 Perfúzní technika vnitřní karotidou je citlivější neţ výše zmíněná metoda, o čemţ 

rozhoduje delší doba experimentu. Umoţňuje například měření aktivity RNA při transportu 

aminoacylů a následně i měření míry syntézy cerebrálních proteinů. Byla zjištěna souvislost 

mezi syntézou cerebrálních proteinů a koncentrací aminokyseliny fenylalaninu v plazmě.  

 

 Třetí z významných farmakokinetických studií je injekční - intravenózní metoda. 

Výhodou je opět její vysoká citlivost, značnou nevýhodou je interference zkoušené látky s 

jejími metabolity. Kanylace tepny stehenní se stala výhodnou alternativou k této metodě. 

 

 Zobrazující techniky mají za úkol kvantifikovat a zobrazit mnoţství radioaktivity, 

které se dostalo přes HEB a dokazovat tak transport daného vzorku (který byl radioaktivně 

označen) přes tuto bariéru. Například kvantitativní autoradiografie podala důkazy o 
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permeabilitě HEB pro tyroxin a trijodthyronin, HEB byla naopak striktně nepropustná pro 

reverzní trijodhyronin, který se však do mozku dostával přes cirkumventrikulární orgány. 

Positronová emisní tomografie jako první sledovala aktivitu P-gp na HEB. Zobrazovací 

magnetická rezonance je s vyuţitím nových kontrastních činidel schopna detekovat poškození 

HEB.  

 Další z metod, nazývané jako indikátorové a difúzní metody jsou při kvantifikaci 

permeability HEB velmi výhodné. Jsou velmi rychlé a ke svému provedení nepotřebují 

radioaktivní značení, na vrub těmto výhodám můţu uvést nízkou citlivost metod a 

neschopnost podat informace o distribuci látek po průchodu přes HEB.   

  

 In situ perfúze mozkem byla pouţita při sledování permeability HEB pro pentazocin 

(PTZ). Bylo prokázáno, ţe PTZ sdílí transportní mechanismus s katonickými léčivy, dále se 

ukázalo, ţe by PTZ mohl být substrátem pro endogenní efluxní systém přítomný na HEB (P-

gp). PTZ se tedy do mozku dostává přenašeči zprostředkovaným transportem. Tato metoda je 

obecně výhodnější pro soluty s nízkou permeabilitou přes HEB, a to z důvodů delší expozice 

solutu. Pomocí této metody můţeme hodnotit transport pasivní i přenašeči zprostředkovaný. 

Dále můţeme kvantifikovat transport do mozku na zcela neporušené HEB. Rovněţ vysoká 

citlivost metody je její výsadou. Bohuţel i zde se setkáváme s nevýhodou, a tou je rovněţ 

interference zkoušených látek se svými metabolity.  

  

 Nitrolební mikrodialýza je jedna z mála metod, která široce vyuţívá separačních 

procesů pro kvantifikaci permeability HEB na neporušeném laboratorním zvířeti. Principem 

je vkládání mikrodialytické sondy a sbírání vzorků. Nevýhodou je nízká citlivost a moţná 

interakce se sondou. Mezi hlavní výhody patří moţnost měřit volnou koncentraci léčiva přímo 

v mozku a není zde nutný ţádný krok přípravy vzorku (před vlastní analýzou).  

 

 Kromě výše uvedených in vivo metod jsou rovněţ pouţívány in vitro metody, které 

jsou výhodnější z hlediska etického. Nevyţádají si ţivoty mnoha laboratorních zvířat a jsou 

celkově méně ekonomicky nákladné neţ in vivo metody. Jsou vyuţívány různé tkáňové 

kultury – např. izolované mozkové kapiláry, které neumoţňují určovat přímý transport látek. 

To je naopak moţné s vyuţitím ko-kultur ze systému astrocytů. Primární kultury BCEC zase 

dovolují hodnotit polaritu transportu, ale není to vhodná technika pro sloučeniny s nízkou 

prostupností. Další z běţně pouţívaných in vitro metod je IAM chromatografie. 

Imobilizované umělé membrány zde fungují jako chromatografické kolony. Touto metodou 
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vědci například sledovaly kapacitní faktor, rozdělovací koeficient olej-voda a distribuční 

faktor u látek lipofilních a hydrofilních. 

 

 Poslední část práce popisuje oximy, a to nejprve jejich chemickou podstatu i vlastnosti 

z ní vyplývající. Ve vztahu k HEB mě zajímala jejich schopnost pronikat přes tuto bariéru, 

dále jejich konkrétní terapeutické vyuţití. V textu jsou uvedeny jak klasické oximy, jiţ běţně 

pouţívané v terapii otrav bojovými plyny, tak i zcela nové, často teprve ve fázi zkoušení. 

Pralidoxim a obidoxim jsou vhodná antidota v případě intoxikací sardinem a molekulami VX, 

GF. HI-6 oxim v kombinaci s atropinem je naopak lékem volby otrav vyvolaných somanem. 

U oximů K027, K047 a TMB-4 byla zjištěna vysoká účinnost vůči otravám vyvolaným 

tabunem. Pralidoxim, methoxim a HI-6 jsou vůči tabunu absolutně neúčinné, u obidoximu 

byla zjištěna jen velmi nepatrná účinnost. Oximy mají ve své molekule nejčastěji dva 

kvartérní dusíkové atomy, coţ znemoţňuje jejich prostup přes HEB, u některých z nich však 

byla prokázána schopnost penetrovat přes tuto bariéru – konkrétně pralidoxim (2-PAM).     

 

10. ZÁVĚR 
 

 Na závěr mohu konstatovat, ţe hematoencefalická bariéra je skutečně nejdůleţitějším 

faktorem, který omezuje vstup různých látek do mozku. Je lokalizována v krevních 

cerebrálních kapilárách, které v mozku zaujímají značný prostor. Hlavní roli v omezování 

průniku látek z krevního proudu do mozkové tkáně sehrávají endotelové buňky, konkrétně 

těsné spoje mezi nimi. Spíš podpůrné funkce mají adherentní spoje mezi endotelovými 

buňkami, bazální membrána, astrocyty a pericyty a další buňky. Je však důleţité zmínit, ţe 

bez těchto podpůrných struktur by HEB nefungovala jako celek. Hlavní funkcí krevně 

mozkové bariéry  je chránit mozek před poškozením. 

 

 U léčiv je vţdy, v rámci jejich testování, důleţité zjistit, do jaké míry jsou schopny 

pronikat přes HEB. Tato vlastnost je do určitého stupně ovlivnitelná. K testování permeability 

bariéry pro různé látky byla vyvinuta celá řada experimentálních metod. Hlavní roli hrají 

mikrodialyzační techniky a separační postupy. 
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