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Abstrakt

Celosvětově  je  ischemická  cévní  mozková  příhoda  (ischemie)  jedna z  nejčastějších  příčin 

úmrtí. Následky ischemického poškození mozku jsou značné a ovlivňují život pacientů, kteří 

velmi často nemohou žít plnohodnotný život tak jako dříve. Proto se vědci snaží najít způsob, 

kterým by mohli zmírnit jeho následky a zajistit účinnější regeneraci nervové tkáně.

Tato práce se zaměřuje na shrnutí získaných poznatků, týkajících se neurogeneze a 

gliogeneze v nervové tkáni za fyziologických podmínek, po poranění a v průběhu následné 

regenerace. První kapitola je zaměřena na neurogenezi v nervové tkáni u dospělých jedinců. 

Jsou zde zmíněny dvě hlavní  oblasti  neurogeneze; subventrikulární  zóna a  gyrus dentatus 

hipokampu.  Následuje stručný popis  nervových buněk,  které se v  hipokampu nacházejí  a 

jejich funkce za fyziologických podmínek. Druhá kapitola je zaměřena  na gliogenezi dospělé  

nervové tkáně. Je brán zřetel na gliové buňky zodpovídající za správné funkce neuronů a tím i 

celkové nervové tkáně. Dále jsou popsány funkce jednotlivých gliových buněk. Třetí kapitola 

shrnuje  poznatky  týkající  se  ischemického  poškození  mozku,  jakým  způsobem  k  němu 

dochází, jaké  druhy ischemie rozlišujeme a jak se v laboratorních podmínkách stimuluje toto 

poranění.  Následuje  popis  reakcí  jednotlivých  buněčných  typů  na  ischemické  poškození 

nervové tkáně, také se zaměřením na změny v neurogenních oblastech. Poslední kapitola se 

zabývá reakcí  gliových  buněk na  poranění  nervové  tkáně  a  na  jejich podíl  na  regeneraci 

nervové tkáně.
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Abstract

Ischemic stroke (ischemia) is one of the most common causes of death in the world. The 

consequences of this disease are enormous and markedly affect the lives of patients who 

often are unable to live a full  quality of life as before. Therefore, the current research is  

focused on elucidating new mechanisms that  could mitigate  the effects  of  ischemia and 

better regeneration of nerve tissue.

This  theses  aims  to  summarize  the  current  knowledge  about 

neurogenesis/gliogenesis in the nerve tissue under physiological conditions, after ischemic 

injury and subsequent  regeneration.  The first  chapter  is  focused on neurogenesis  in  the 

nervous  tissue  of  adults.  The  two  main  neurogenic  regions  are  described,  such  as 

subventricular  zone  and  the  gyrus  dentatus in  hippocampus.  The  following  is  a  brief 

description  of  cells  that  are  located  in  neurogenic  regions  and  their  function  under 

physiological conditions. The second chapter focuses on gliogenesis in adult nervous tissue 

and describes the glial cells responsible for numerous functions in CNS. Furthermore, the 

functions of individual types of glial cells are listed. The third chapter gives the overview 

about pathophysiology of ischemia.  The author tries to explain what is happening in the 

brain tissue during and following ischemia, what types of ischemia are recognized, and how 

we can simulate  the injury  in  laboratory  conditions.  Following part  deals  with individual 

cellular  types in post-ischemic tissue and their  specific  reactions to injury,  the increased 

neurogenesis in neurogenic zones is discussed as well. The last chapter concentrates on glial 

cell specific responses following ischemic injury, and on their ability to contribute to nervous  

tissue regeneration.

Keywords:

Ischemia,  astrocytes,  oligodendrocytes,  microglia,  polydendrocytes,  proliferation, 

differentiation 
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1. Seznam použitých zkratek

AMPA receptor - alfa-amino-hydroxymetyl-izooxazol-propionátový receptor

ATP - adenosin trifosfát (adenosine triphosphate)

BrdU - brom-deoxy-uridin

Ca2+ - vápenaté ionty (calcium ions)

Cl-  - chloridové ionty (chloride ions)

CNS - centrální nervová soustava (central nervous system) 

DCX - protein asociovaný s mikrotubuly (doublecortin) 

DNA - deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)

EGF - epidermální růstový faktor (epidermal growth factor) 

FGF - fibrilární růstový faktor 2 (fibrilar growth factor 2) 

GABA - gama-amino máselná kyselina (gama-aminobutyric acid)

GCL - granulární buněčná vrstva (granule cell layer) 

GD - gyrus dentatus

GFAP - gliální fibrilární acidický protein (glial fibrillary acidic protein)

Glu  - glutamát (glutamate)

H+- vodíkové ionty (hydrogen ions)

HCO3+ - uhličité ionty (carbonic ions)

K+- draslíkové ionty (kalium ions)

MCAO - okluze středních mozkových arterií (middle cerebral artery occlusion)

Na+ - sodíkové ionty (sodium ions)

NG2 - neurální/gliální antigen 2 (neural/glial antigen 2)

NGF - nervový růstový faktor (nerve growth factor)

3 



NMDA - N-metyl-D-asparát (N-methyl-D-aspartate)

NO - oxid dusnatý (nitrogen oxide)

OB -  čichový lalok (olfactory bulb) 

Olig2 - transkripční faktor-2 specifický pro oligodendrocyty (oligodendrocyte lineage 

transcription factor 2) 

OPC - prekurzor oligodendrocytů (oligodendrocyte precursor cell) 

PDGFRα - růstový faktor odvozený z destiček (plateled-derived growth factor α) 

PDGFRβ - růstový faktor odvozený z destiček (plateled-derived growth factor β) 

PSA-NCAM - polysialová adhezní molekula neuronu (poly-sialated neural cell adhesion 

molecule)

RMS - rostrální migrační proud (rostral migratory stream)

SGZ - subgranulární zóna (subgranular zone)

Shh - sonic hegehog

Sox2 - oblast 2 chromozomu X určující pohlaví (sex determining region Y-box 2)

SVZ - subventrikulární zóna (subventricular zone)

Vm  - membránový potenciál (membrane potential)
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2. Úvod

Celosvětově  je  ischemické  cévní  poranění  mozku  jednou  z  nejčastějších  příčin  úmrtí  a 

invalidity.  Z  tohoto  důvodu  je  předmětem  intenzivního  výzkumu  s  cílem  plně  objasnit  

patofyziologii ischemického poškození centrálního nervového systému (CNS), ale současně je 

výzkum zaměřen i na regeneraci/reparaci poškozené nervové tkáně, s cílem zmírnit následky 

ischemického poškození.

Do nedávné doby byl zastáván názor, že v mozku dospělých jedinců neurogeneze ani 

gliogeneze neprobíhá.  Pouze v období vývoje vznikají  nové neurony a gliové buňky, které 

postačují ke správné funkci mozku po celý zbytek života. Pokud nastane jejich poškození, ať 

již  poraněním  nebo  neurodegenerativním  onemocněním,  jejich  ztráta  nebude  nikdy 

nahrazena. Tato myšlenka byla změněna až v roce 1960 na základě studie, kterou zpracoval 

Joseph  Altman,  kde  ukázal,  že  v  dospělém  mozku  potkana  mohou  vznikat  nové  buňky 

(Altman et al., 1962). Tato studie odstartovala velký zájem dalších badatelů a v roce 1981 

byla prokázána neurogeneze v mozku dospělého kanára v období páření, kdy se učí nové 

písně.  V  tomto  období  byla  v  jeho  hipokampu  pozorována  zvýšená  míra  neurogeneze 

(Nottebohm et  al.,  1981).  Od této  doby řada publikací  potvrdila  existenci  vzniku  nových 

neuronů v určitých oblastech mozku u mnoha živočišných druhů. První důkaz neurogeneze v 

dospělém mozku člověka byl prokázán v roce 1998 Erikssonem, který pracoval s posmrtně 

odebranou mozkovou tkání onkologických pacientů. K označení proliferujících buněk v mozku 

pacientů použil  brom-deoxy-uridin (BrdU) a prokázal tak neustálý vznik nových neuronů v 

hipokampu po dobu celého života (Eriksson et al. 1998). V následujících letech bylo zjištěno, 

že  i  po  ischemickém  či  traumatickém  poranění  mozkové  tkáně  dochází  ke  zvýšené 

neurogenezi  v dospělém mozku jedince. Od té doby se neurogeneze zkoumána z mnoha 

hledisek.

Řada  pracovišť  zkoumá  i  gliogenezi  v  dospělém  mozku  jedince,  která  je  neméně 

důležitá. Zde se výzkum soustředí na gliové buňky, které významně přispívají ke správnému 

fungování CNS. Protože i po poranění nervové tkáně se gliové buňky významně podílejí na 

její  regeneraci,  je  řada  studií  zaměřena  na  reakci  gliových  buněk  po  poranění.  Velká 

pozornost  je věnována astrocytům, které udržují  homeostázu iontů a neurotransmiterů v 

CNS a hrají i významnou úlohu v regeneraci poškozené nervové tkáně. V posledních letech je  
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pozornost soustředěna i na polydendrocyty; především na jejich funkci v CNS, proliferaci a 

diferenciaci v jiné buněčné typy.
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3. Neurogeneze a gliogeneze v dospělém mozku

Neurogeneze  i  gliogeneze  probíhá  především  ve  dvou  neurogenních  oblastech.  V 

subgranulární  zóně  (SGZ)  gyru  dentatu (GD)  hipokampu  a  subventrikulární  zóně  (SZV) 

postranních komor předního mozku.

3.1. Hipokampus

Hipokampus dospělého mozku se dělí na několik oblastí: CA1, CA2, CA3 a GD (Obr.1). V gyru  

dentatu probíhá neurogeneze i v dospělosti (Dayer et al., 2003, Seri et al., 2004, Suh et al.,  

2007), a i přestože mnoho nových buněk umírá krátce po vzniku, řada z nich se stane plně 

funkčních a zařadí se do okolní mozkové tkáně (Toni et al., 2008).

Gyrus dentatus

Gyrus dentatus dělíme na 3 vrstvy tvořené neurony: polymorfní, granulární a molekulární.  

Subgranulární zóna leží mezi polymorfní (známé jako hilus) a granulární vrstvou, kde dochází 

k neurogenezi (Amaral et al., 1989). 

Obr. 1. Schéma řezu hipokampem, ve kterém jsou zvýrazněny jeho části - CA1, CA2, CA3, CA4 a gyrus  
dentatus, kde dochází k neurogenezi i v dospělosti (Schubert et al., 2003).
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3.1.1. Typy buněk v subgranulární zóně hipokampu 

V SGZ se vyskytují dva typy astrocytů. Dělíme je podle orientace na horizontální a  radiální 

astrocyty.  Oba  dva  typy  produkují  gliální  fibrilární  acidický  protein  (GFAP),  kterým  se 

astrocyty  vyznačují,  nicméně  pro  jejich  rozlišení  se  používají  další  markery.  Horizontální 

astrocyty  exprimují  β-podjednotku  Ca2+ vázajícího  proteinu  S100β,  zatímco  typickým 

markerem  pro  radiální  astrocyty  je  nestin.  Radiální astrocyty  jsou  známé  jako  primární 

progenitorové  buňky  neuronů, které  se  dělí  za  vzniku  D-buněk.  Jejich  markerem  je 

doublecortin (DCX) a  polysialová adhezní molekula (PSA-NCAM). D-buňky se vyskytují ve 3 

stadiích, a to D1, D2 a D3. D1-buňky vznikají z radiálních astrocytů, které tvoří shluk dvou až 

čtyř buněk sídlících v oblasti, která je  tvořena výběžky astrocytů. Tím vzniká neurogenní nika, 

která umožňuje regulaci proliferace, migraci a diferenciaci D-buněk. Během dělení D1-buněk 

vzniknou dvě D2-buňky dceřiné, kdy pouze jedna z nich dále pokračuje v dalším vývoji. Tato 

D2-buňka se zvětšuje a prodlužuje své výběžky, až dospěje do 3. vývojového stadia D3-buňky. 

D3-buňky poté, co doputují ke granulární vrstvě dozrají v nové granulární neurony (Obr.2, Seri 

et al., 2004).

Existuje  další  studie,  která  ukazuje,  že  Sox2  pozitivní  horizontální  astrocyty 

postrádající  radiální výběžek, vykazují  v  gyru dentatu symetrickou proliferaci. Tvoří se zde 

radiální  a neradiální  buňky,  které se mohou dále dělit.  Z  neradiální  Sox2 pozitivní  buňky 

vznikne astrocyt a z radiální nový neuron (Suh et al., 2007).

Obr.2  Schéma  uspořádání  buněk  v 
subgranulární zóně. Modré - astrocyty s černě 
zbarveným  jádrem.  Červené  -  D-buňky  se 
žlutým  jádrem  tvořící  shluky,  kde  D1  buňky 
dozrávají v D2 a D3 buňky. Růžové - granulární 
neurony (Seri et al., 2004). 
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3.2. Subventrikulární zóna

Subventrikulární zóna je jedna z oblastí,  kde i v dospělosti vznikají nové neurony a gliové 

buňky  (Peretto  et  al.,  2005).  Nachází  se  na  laterální  straně  postranních  komor  mozku 

směřujících ke striatu. Buňky, které se zde tvoří, se dělí podle odlišnosti v jejich morfologii,  

ultrastruktuře  a  molekulárních  značek.  Celkem se  rozlišují  4  typy  (Obr.3,  Doetsch  et  al.,  

1997).  

Obr.  3.  Průřez  předního  mozku  dospělé  myši  (vlevo)  se  znázorněním  buněčného  složení  
subventrikulární zóny (vpravo). Schéma postupného vývoje jednotlivých typů buněk SVZ (vlevo dole).  
(B)  B  buňky  astrocytické  povahy,  (C)  vysoce  proliferující  C  buňky,  (A)  migrující  neuroblasty,  (E)  
ependymální buňky vystýlající povrch mozkových komor, (LV) lumen první a druhé mozkové komory 
(Alvarez-Buylla et al., 2002).

3.2.1. Typy buněk v dospělé subventrikulární zóně

V dospělé subventrikulární zóně se vyskytují  čtyři hlavní typy buněk; B, C, A a E buňky. B 

buňky  jsou  astrocyty  oddělující  řetězce  A  buněk  od  okolního  prostředí  a  jejich  dělením 

vznikají C buňky. C buňky neboli tzv. „transit amplifying cells“ mají schopnost rychle se dělit a 

vytvářet  shluky  s  řetězci  A  buněk.  A  buňky  jsou  migrující  neurální  prekursory  (neboli 
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neuroblasty), které dále proliferují. Posledním typem jsou E buňky vystýlající lumen komor, 

které dělíme do podskupin E1 a E2 buněk, na základě rozdílnosti v distribuci. (Mirzadeh et al., 

2008)

3.2.1.1. B buňky

 

Chovají  se  jako  neurální  kmenové  buňky,  které  na  svém  povrchu  exprimují  epidermální 

růstový faktor (EGF) (Pastana et al., 2009). Pomocí jejich výběžků umožňují A buňkám migraci 

gliálním tunelem neboli rostrálním migračním proudem (RMS) (Peretto et al., 2005). Podle 

lokalizace a proliferační aktivity rozlišujeme 2 podtypy, B1 a B2 buňky. Oba typy se nachází za 

tenkou vrstvou ependymových buněk, které je oddělují od komory. B1 buňky jsou pomalu 

proliferující a tvoří C buňky. Pro jejich proliferační aktivitu je velmi důležité, aby se nacházely 

v těsné blízkosti krevních cév (Tavazoie et al., 2008). Také dokážou vytvářet neurosféry, ze 

kterých po diferenciaci  vznikají  nové neurony, astrocyty a oligodendrocyty (za přítomnosti 

EGF faktoru v prostředí  in vitro) (Haskell et al., 2005). B1 buňky oddělují od sebe migrující 

neuroblasty  a  ependymální  buňky.  Oproti  tomu  B2  buňky  tvoří  rozhraní  oddělující 

ependymální buňky a neuroblasty od striata. Tyto buňky nedokážou proliferovat (Mirzadeh et 

al., 2008), nejsou schopny vytvářet neurosféry ani po podání jakéhokoliv růstového faktoru 

(Pastrana et al., 2009).

3.2.1.2 C buňky

Tyto buňky vznikají z B1 buněk. V SZV jsou považovány za nejvíce proliferující buňky (Adachi 

et  al.,  2007).  V  přítomnosti  EGF  in  vitro mají  C-buňky  schopnost  tvořit  neurosféry,  díky 

kterým mohou vzniknout všechny 3 buněčné typy (Doetsch et al., 2002; Haskell et al., 2005).  

Podobně jako B1 buňky, jestliže se vyskytují  v těsné blízkosti krevního řečiště, zvyšuje se 

jejich proliferační aktivita (Tavazoie et al., 2008).
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3.2.1.3. A buňky

A buňky nazýváme též jako neuroblasty a jsou produkovány C buňkami.  Migrují do čichového 

laloku (OB) ve formě řetízků pomocí (RMS) a za přítomnosti cerebrospinální tekutiny, kde 

využívají koncentrační gradient Slit-proteinů pro navigaci (Sawamoto et al., 2006). V OB z A 

buněk (neuroblastů) vznikají periglomerulární a granulární buňky, což jsou dva typy čichových 

neuronů.  Periglomerulární  buňky  vytvářejí  tři  populace  buněk  (buňky,  které  exprimují 

kalretinin,  kalbindin  a  tyrosin  hydroxylázu).  Granulární  buňky  se  pak  dělí  na  hluboké  a 

povrchové a všechny produkují kalretinin (Merkle et al., 2007). Již v SVZ je určen osud buněk, 

t.j. jakým čichovým interneuronem se stanou (Merkle et al., 2007).

3.2.1.4. E buňky

Ependymální buňky oddělují SVZ od mozkové komory a většina mají mnoho cilií.  E buňky 

nejsou mitoticky aktivní. Rozlišujeme 2 podtypy, E1 buňky a E2 buňky. E1 buňky mají mnoho 

cilií,  které  pomáhají  v  cirkulaci  mozkomíšního  moku  v  komoře.  Podle  koncentračního 

gradientu proteinu v mozkomíšním moku určuje A buňkám (neuroblastům) migrační směr do 

OB (Sawamoto et al., 2006). Faktory, které ependymové buňky uvolňují, jsou důležité pro 

správnou funkci  a formaci  SVZ.  V jedné studii  bylo prokázáno,  že i  tyto buňky v  in vitro  

podmínkách tvoří strukturu podobnou sférám, ale nikdy nedospějí v plně funkční neurosféru 

(Doetsch et al., 2002).

4. Gliové buňky 

Gliové buňky spolu s neurony tvoří funkční nervovou tkáň. Ačkoli se mohou pokládat gliové 

buňky za méně důležité, není tomu tak, už jen proto, že na každý neuron jich připadá hned 

několik  (Nedergaard  et  al.,  2003).  Gliové  buňky  mají  řadu  významných  funkcí,  např. 

vyživovací,  podpůrnou,  udržování  rovnováhy  iontů  a  neurotransmiterů,  izolační  (tvorba 

myelinu) a mnoho dalších. Účastní se i přenosu signálů a rozlišujeme je na 4 základní typy ; 

astrocyty, oligodendrocyty, NG2 buňky a mikroglie.
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4.1. Astrocyty 

Jsou nejpočetnější skupinou tvořící gliové buňky. Pro rozpoznání astrocytů se využívá pro ně 

typická  exprese  gliálního  fibrilárního  acidického  proteinu (GFAP).  Jedná  se  o  protein, 

vyskytující se v intermediálních filamentech III. typu. Pro astrocyty je významný k udržování 

mechanické odolnosti  a tvaru.  Astrocyty především zajišťují  stálé extracelulární  prostředí, 

zejména  prostorovým  pufrováním  K+,  Na+,  Cl-,  Ca2+,  H+,  HCO3+ iontů  a  vychytáváním 

glutamátu. Dále neurony využívají astrocyty pro svou zásobu energie, a to díky glykogenu, 

který astrocyty obsahují jako jediné. Také fungují jako tzv. dynamická síť (syncytium) sloužící  

neuronům  jako  opora  (Nedergaard  et  al.,  2003),  ale  současně  je  tato  síť  významným 

komunikačním kanálem mezi  astrocyty.  Kromě uvedených funkcí jsou astrocyty i  součástí 

hematoencefalitické  bariéry.   Za  fyziologických  podmínek  astrocyty  téměř  vůbec 

neproliferují.

Astrocyty  se  dělí  na  2  skupiny  (Obr.4).  K  jedné  skupině  patří  protoplasmatické 

astrocyty, neboli astrocyty 1. typu. Mají malá kulatá těla s četnými krátkými výběžky, které 

vybíhají do všech stran a jsou propojeny pomocí vodivých spojů tzv. gap junction (Oberheim 

et  al.,  2012).  Vyskytují  se  v  šedé  hmotě.  Další  skupinou  jsou  fibrózní  astrocyty,  neboli  

astrocyty 2. typu. Mají na rozdíl  od protoplasmatickým astrocytům dlouhé výběžky, jejich 

těla jsou asymetrická a jsou přítomny v bílé hmotě (Oberheim et al., 2012).

Obr.4  Morfologie  astrocytů.  (A)  fibrilární  astrocyty,  které  se  nacházejí  v  bílé  hmotě.  (B) 
protoplasmatické  astrocyty  vyskytující  se  v  šedé  hmotě  (po  označení  zeleným  fluorescenčním 
proteinem). (Anděrová a spol., nepublikováno)
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4.2. Oligodendrocyty 

Hlavní  funkcí  oligodendrocytů  je  vytvoření  myelinové  pochvy  za  pomocí  rotace  kolem 

axonálních  výběžků,  která  zefektivňuje  rychlost  přenosu  signálu  (Keirstead  et  al.,  1999). 

Jeden oligodendrocyt dokáže myelinizovat až 35 axonů. Vyznačují se malým kulatým tělem s 

mnoha výběžky (Obr.5, Guo et al., 2009). Tyto gliové buňky se vyskytují jak v bílé, tak i v šedé 

hmotě.  Pocházejí  ze společného progenitoru oligodendrocytů (OPC)  a  jsou to vícepólové 

buňky.  Oligodendrocyty  se  také  podílejí  na  vývoji  Ranvierových  zářezů  a  určují  jejich 

periodicitu.  Při  zvýšené  neurální  činnosti  se  mohou  podílet  také  na  vyživovací  funkci 

neuronů.

Obr.5 Morfologie oligodendrocytu (A). Znázornění oligodendrocytů vytvářející myelinové pochvy na 
více výběžků axonů (B). (Anděrová a spol., nepublikováno)

4.3. Polydendrocyty 

Pro polydendrocyty (neboli  NG2-glie,  OPC-prekurzory oligodendrocytů)  je typická exprese 

NG2 proteoglykanu, který se nachází na jejich plazmatické membráně (Levine et al., 2001).  

Nedávno  bylo  zjištěno,  že  i  pericyty  vykazují  tuto  expresi.  Proto  bylo  nutné  najít  další  

markery, které rozpoznají polydendrocyty od pericytů. Našli se 2 receptorové markery, první  

je  růstový  faktor  α  odvozen  od  krevních  destiček  (PDGFRα)  vyskytující  se  na  membráně 
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polydendrocytů, ale i pericytů (De Biase et al., 2010, Rivers et al., 2008). Spolehlivé rozdělení  

nám  dá  další  receptor  růstového  faktoru  krevních  destiček  β  (PDGFRβ),  který  produkují 

pouze pericyty a u polydendrocytů se nevyskytuje. Další možností je rozpoznaní těchto dvou 

typů buněk pomocí značně odlišné morfologie (Goritz et al., 2011, Zhu et al., 2008).

Někdy  mohou  být  NG2-glie  či  polydendrocyty  nazývány  i  jako  prekurzory 

oligodendrocytů (OPC). NG2-glie jsou heterogenní populací. Jedna subpopulace se vyskytuje 

v  šedé  hmotě  a  druhá  v  bílé  hmotě  (Zhu  et  al.,  2008).  Obě  se  od  sebe  liší  hlavně 

morfologicky. V šedé hmotě mají jeden až dva proximální výběžky a na koncích se rozvolňují v 

jemná vlákna. Jejich tvar je hvězdicovitý. Svými vlákny se dotýkají neuronů v místech, kde se 

spojují. Jsou rozšířené ve všech směrech. Oproti tomu v bílé hmotě je jejich výskyt omezen 

podél svazků axonů, a tím se podobají vláknitým astrocytům. Jejich buněčné tělo je protáhlé 

s  vystupujícími  výběžky.  NG2-glie  jsou  stále  mitoticky  aktivní.  Slouží  jako  multipotentní 

neurální kmenové buňky i v dospělosti.

NG2-glie jsou prekurzorovými buňkami pro oligodendrocyty a astrocyty. Zda dojde k 

diferenciaci v první či druhý typ gliových buněk, závisí na traskripčním faktoru Olig2. Pokud se 

Olig2  vyskytuje  v  jádře,  vede  ke  vzniku  oligodendrocytu.  Pokud  se  Olig2  nachází  v 

cytoplazmě, dojde k  diferenciaci  v  astrocyt  (Zhao et  al.,  2009).  Tuto diferenciaci  ovlivňují 

faktory, jako je stádium vývoje a věk organismu. Ve studii, kde byly použity myši, byla zjištěna 

následující  fakta.  V  embryonálním  mozku  myši  byla  prokázána  produkce  všech  tří  typů: 

protoplazmatických  astrocytů,  oligodendrocytů  a  NG2-glií.  V  postnatálním  stádiu  byla 

zjištěna pouze produkce oligodendrocytů a NG2-glií. Po dvou dnech od narození se začínají 

NG2-glie dělit symetricky a po 2-3 dnech většina diferencuje v oligodendrocyty. V dospělém 

stádiu v mozku myši NG2-glie jen málokdy diferencují v oligodendrocyty (Zhu et al., 2011).

NG2-glie  mají  několik  výrazně  odlišných  fyziologických  vlastností  oproti  ostatním 

gliovým buňkám. Na jejich membránách se nacházejí napěťově vázané Na+, Ca2+ a K+ kanály, 

ale i tak jsou schopny akčního potenciálu. Jako další se vyskytují receptory pro glutamát a 

GABA receptory, které mají i astrocyty. Ty je využívají  k vychytávání glutamátu z okolí  na 

rozdíl od polydendrocytů, které tuto funkci nezastávají.

Obr.6 Morfologie polydendrocytu po označení zeleným 
fluorescenčním proteinem (Anděrová a spol., nepublikováno)
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4.4. Mikroglie

Jsou  součástí  monocyto-makrofágového systému a mají  protáhlé  buňky s  nepravidelnými 

výběžky.  Tvoří  asi  10%  všech  gliových  buněk.  Mikroglie  vznikají  v  kostní  dřeni,  ze  které 

následně  migrují  krevním  řečištěm  do  mozku,  ještě  před  uzavřením  hematoencefalitické 

bariéry. Tyto buňky jsou imunitním systémem mozku (Nimmerjahn et al., 2005). V nervové 

tkáni se vyskytují ve třech stadiích: klidový stav, aktivovaný stav a fagocytární stav (Obr.7, Stoll 

et al., 1999). Za normálních podmínek převažuje klidový stav, kdy těla mikroglie jsou malá a 

výběžky  mají  rozvětvené.  Pokud  dojde  k  poranění  nervové  tkáně,  mikroglie  se  aktivují 

(Davalos et al., 2005). Začnou vylučovat cytokiny při zánětu a zahájí se aktivní obranný systém 

mozku. Některé z těchto buněk se dostanou do stavu fagocytárního a jsou schopné zbavovat 

nervovou tkáň odpadních látek i zbytků odumřelých buněk.

Obr.7 Morfologie mikroglie po označení zeleným fluorescenčním proteinem (A), mikroglie v klidovém 
stavu (B, červeně-barvení na mikrogliální marker CD11b) a v aktivovaném stavu (C, červeně-barvení  
na mikrogliální marker CD11b , modře-DAPI). (Anděrová a spol., 2011)

5. Ischemie

Ischemické poškození mozku vzniká v důsledku nedostatečného zásobení mozkové tkáně krví. 

Rozlišujeme dva typy mozkové ischemie, fokální a globální.
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5.1. Fokální ischemie

Fokální  ischemie  (neboli  cévní  mozková  příhoda,  iktus)  je  zapříčiněna redukcí,  či  úplným 

zastavením  průtoku  krve  v  mozkové  tepně  (trombotický  nebo  embolický  iktus),  anebo 

protržením  mozkové  tepny  (hemoragický  iktus).  Dále  je  můžeme  rozdělit  na  trvalou  a 

přechodnou  fokální  ischemii.  Během  trvalé  ischemie,  kdy  je  průtok  krve  zcela  zastaven, 

dochází  ke  vzniku  tzv.  ischemického  jádra.  Jádro  je  obklopeno  méně  poškozenou  tkání, 

zvanou penumbra (Hunter et al., 1995). V ischemickém jádře dochází k odumření všech typů 

nervových buněk. V penumbře mohou ještě některé buňky chvíli přežívat. I v tomto případě 

záleží na mnoha faktorech, které mají dopad na rozsah poškození nervové tkáně.

Pro studium mozkové ischemie v laboratorních podmínkách se používají  především 

potkani nebo myši, a to z důvodu relativní podobnosti k mozku člověka, ať již z anatomického 

či  fyziologického  uspořádání  mozku  (Yamori  et  al.,  1976).  Nejběžnější  navození  fokální 

ischemie  se  provádí  uzavřením  střední  mozkové  artérie  pomocí  vlákna.  Tímto  postupem 

navodíme infarkt striata a přilehlé temenní kůry. Tento model je označován jako MCAO, což je 

zkratka „middle cerebral  artery occlusion“ a je pojmenován právě podle střední  mozkové 

arterie  (Arvidsson  et  al.,  2002).  Je  mnoho  dalších  způsobů,  jak  vyvolat  fokální  ischemii.  

Například  model  fotochemicky  indukované  trombózy,  kde  se  používají  látky,  které  při 

kontaktu  se  světlem  navozují  smrt  buněk  (Watson  et  al.,  1985)  nebo  se  může  podat 

stereotaktická injekce endotelinu-1 v blízkosti MCA (Ansari et al., 2013).

5.2. Globální ischemie 

Globální  ischemie  je  způsobena  přechodnou  zástavou  krevního  oběhu,  ke  které  dochází 

především při zástavě srdeční činnosti, kdy přestane proudit krev v celém mozku a během pár 

sekund dojde  ke  ztrátě  vědomí.  Po  několika  minutách  dochází  k  postupnému odumírání 

mozkových buněk. Tento průběh je velmi rychlý a u globální ischemie dochází ke smrti již po 

10 minutách.

Rozsah poškození mozkové tkáně (včetně zdravotních následků) je závislý na mnoha 

faktorech, mezi které patří např.: délka trvání ischemie, stav cév, věk postiženého a tělesná 

teplota. Zejména v oblasti hipokampu, striata a v kortexu dochází k postižení neuronů (Kirino 
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et al., 1984). Objevuje se tu tzv. zpožděná neuronální smrt, při které dochází k odumírání 

buněk po několika hodinách až dnech po ischemii. Globální ischemie se od fokální odlišuje 

absencí penumbry.

Pro navození globální ischemie používáme nejčastěji  tyto dva způsoby. U prvního z 

nich dochází k uzavření obou arterií carotis, kde dojde ke snížení tlaku, a to pomocí látek jako 

je trimetafan (Smith et al., 1984). Při druhém způsobu se zabrání průtoku krve ve všech 4 

cévách, které zásobují mozek. Nejdříve se uzavřou vertebrální cévy. Teprve až po 24 hodinách 

přijde na řadu uzavření arterií carotis, v nichž se po definované době opět obnoví průtok krve 

(Kirino et al., 1984). Také se používá bilaterální okluze karotid v kombinaci s hypoxií.

5.3. Patofyziologie fokální ischemie

Po ischemii, kdy dochází k zastavení přísunu krve, jsou všechny buňky v ohrožení. Nedostává 

se jim potřebný přísun energie, který je důležitý k udržení iontové rovnováhy na membráně. 

Buňky se proti poškození brání a spouští mnoho buněčných i molekulárních dějů. Jako první 

po  několika  málo  minutách  po  ischemii  se  objevuje  glutamátová  toxicita.  Je  způsobena 

narušením iontového gradientu na membráně neuronů a gliových buněk. Tím dochází k vylití 

glutamátu  do  extracelulárního  prostoru.  Za  normálních  okolností  je  glutamát  vychytáván 

astrocyty. V tomto případě astrocyty neplní svou funkci, protože nemají dostatek energie. 

Tento  děj  je  doprovázen  snížením pH v  buňkách a  uvolnění  volných  radikálů.  Tyto  první 

okamžiky po ischemii se nazývají jako akutní fáze. Netrvá déle než několik hodin, dokud se 

nevytvoří  nekrotická  tkáň  z  odumřelých  buněk,  která  se  i  nadále  zvětšuje.  Dochází  k 

sekundárnímu  poškození.  Buňky  spouští  apoptózu  a  zánětlivé  procesy  i  několik  dnů  po 

poškození, a tím nastává další zvětšení ischemické léze (Dirnagl et al., 1999).

Po ischemii dochází k dlouhodobé stimulaci receptorů glutamátem. Tím nastane vylití 

K+ z buněk a Ca2+ ionty se začnou vylévat do cytosolu buňky. Následně buňka aktivuje Na+/H+ 

trasporter na plasmatické membráně, která vychytává přebytečné H+ ionty z buňky ven a 

naopak čerpá Na+ ionty do buňky.  Zvýšená koncentrace sodíku v  buňce aktivuje Na+/Ca2+ 

antiporter  Ca2+ ionty jsou významnou signalizační  molekulou a účastní  se mnoha různých 

reakcí. Zvýšené množství Ca2+ spouští tzv. neuronální syntázu oxidu dusnatého (NO). Ta vede z 
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aminokyseliny L-argininu ke vzniku NO, který je brán jako plynný radikál fungující v buňce 

jako druhý posel v signalizačních dráhách (Sulz et al., 2006).

Na  velké  množství  Ca2+ v  cytoplazmě  reagují  mitochondrie,  které  Ca2+ začnou 

vychytávat. Velké množství Ca2+ narušuje mitochondriím vnitřní membránu volnými radikály, 

které mitochondrie tvoří za zvýšené koncentrace Ca2+.  Tento děj končí v okamžiku, kdy se 

stane vnitřní membrána porézní. Volné radikály se tak dostávají do cytoplazmy, kde narušují 

strukturu buňky a v neposlední řadě i DNA. Přítomnost velkého množství volných radikálů 

signalizuje buňce, jako jedna z mnoha signálních molekul,  zahájení  řízené buněčné smrti, 

neboli apoptózy. Díky abnormálnímu množství Na+ a Ca2+ v buňce dochází i ke zvýšenému 

zadržení vody, a tím se objem buněk zvětší. V nervové tkáni nastává edém, který obklopuje 

nekrotické jádro a zabraňuje tím pozdější reperfúzi. Zvyšuje se tlak v tkáni a stlačují se cévy,  

což způsobuje další poškození v důsledku nedostatečného prokrvení nervové tkáně (Obr.8).

I přes velké poškození, které je nevratné, nedochází jen k destruktivním procesům. Už 

po  několika  dnech  po  ischemii  jsou  spuštěny  reparační  mechanismy.  Zahrnují  proliferaci 

buněk a jejich diferenciaci v různé buněčné typy.

Obr.8  Srovnání  molekulárních  dějů  při  globální  cerebrální  ischemii,  při  fokální  ischemii  v  místě 
ischemického jádra (vlevo) a penumbře (vpravo). Množství energie [ATP] se snižuje.  Draslíkové ionty 
[K+] se v dané oblasti vyskytují ve vyšší koncentraci, tak jako i vápenaté ionty [Ca 2+] i glutamát [Glu]0. 
Naopak dochází ke snížení sodíkových iontů [Na+]. V místě nejvíce zasažené ischemií se snižuje pH i 
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membránový potenciál [Vm]. V penumbře, v méně zasažené oblasti při ischemii, dochází ke stejným 
změnám uvedených hodnot, ale pouze v určité periodě. (Rossi et al., 2007)

5.4. Neurogenní oblasti po ischemickém poškození mozku

Ischemie pozitivně ovlivňuje neurogenezi v nervové tkáni. V neurogenních oblastech dochází 

především ke zvýšené proliferaci, diferenciaci a migraci buněk.

5.4.1. Post-ischemická subgranulární zóna  hipokampu

U  globální  a  fokální  ischemie  proliferuje  velký  počet  buněk  v  SGZ.  Nejvyšší  proliferační  

aktivita se ukazuje 7. den od ischemie, je 6x vyšší než za fyziologických podmínek a po 28 

dnech se vrací na původní hodnotu. Většina nově vzniklých buněk zaniká, pouze 10-20% jich 

diferencuje do GFAP pozitivních astrocytů v oblasti hilu a GCL (Arvidsson et al., 2002). Sedmý 

den se objevují buňky exprimující DCX (marker D-buněk), které migrují do GCL a hilu a mezi 

3.-4. týdnem tyto buňky exprimují markery zralých neuronů (Komitová et al., 2002).

5.4.2. Post-ischemická subventrikulární zóna 

Aktivace proliferace nastává nejen v zasažené hemisféře, ale i v nepoškozené oblasti, jak u 

globální, tak i fokální ischemie. Změna v proliferaci se objevuje u těchto buněk: neurálních 

kmenových buněk (B-buňky), neuroblastů a ependymových buněk.

Neurální kmenové buňky změní délku buněčného cyklu z 18-21 hodin na 11 hodin 

(Zhang et al., 2006). Tato změna je krátkodobá, trvá jen 4 dny po ischemii a je způsobena 

zkrácením  G1  buněčné  fáze.  Dochází  ke  zvýšenému  zastoupení  proliferujících  buněk.  Po 

ischemii je to o 24% oproti normálu a sedmý den následuje zvýšení na 34%. Po 14 dnech se 

procentuální hodnota proliferujících buněk vrací na 24%, která zůstává po delší dobu stejná 

(Zhang et al., 2004).

Neuroblasty (neboli A buňky) mění směr své migrace. Místo do OB migrují do místa 

poškození (Thored et al., 2006). Ve formaci řetízků se vydávají do striata a mozkové kůry. Za 
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pomoci signálů chemokinů a metaloproteáz vysílanými poškozenými nervovými buňkami a 

endotelovými buňkami (Lee et al., 2006). Endotelové buňky se účastní angiogeneze, neboli 

vzniku a růstu nových cév vyvolané po ischemii. Pouze malé množství nově vzniklých neuronů 

jsou schopné přežít. Zřejmě je to kvůli nepříznivým podmínkám v ischemicky poškozené tkáni 

a sníženému obsahu živin (Arvidsson et al., 2002).

Ependymové buňky se začnou uvolňovat ze stěny komor a následně migrují do SVZ. V 

SVZ začne jejich proliferace a přeměna v astrocyty a neuroblasty (Carlen et al., 2009).

6. Funkce gliových buněk v post-ischemické tkáni

Jedna z prvních reakcí v poškozené oblasti je vytvoření reaktivní gliózy neboli gliální jizvy,  

která napomáhá oddělit zdravou tkáň od poškozené, a tím i zmírňuje následky ischemie.  Za 

vznik  reaktivní  gliózy  mohou  protizánětlivé  cytokiny.  Uvolňují  je  mikroglie,  makrofágy  a 

astrocyty. Reaktivní glióza je doprovázena i zvýšenou proliferací astrocytů, NG2-glií a mikroglií  

(Amankulor et al., 2009). Na druhé straně vznik gliální jizvy má i negativní dopad, jakým je 

bariéra pro migrující neuroblasty, prorůstání axonů a difúzi signálních molekul (Mabuchi et 

al., 2000).

6.1. Astrocyty

Astrocyty jsou základní složkou reaktivní gliózy a podílí se na tvorbě gliální jizvy (Rudge et al.,  

1990).  Nacházejí  se  kolem  jejího  středu  a  tvoří  hustou  síť  pomocí  svých  rozšířených 

hypertrofovaných výběžků. Vyplňují prázdný prostor vytvořený mrtvými nebo odumírajícími 

nervovými  buňkami.  Astrogliózu  (reaktivní  gliózu)  rozlišujeme  na  dva  typy,  a  to  na 

anisomorfní  a  isomorfní. Pro  anisomorfní  je  typická  permanentní  gliální  jizva,  zvýšená 

proliferační  aktivita  buněk  a  produkce  chondroitinu  a  keratinu,  kteří  inhibují  regeneraci 

axonů. Oproti tomu isomorfní astroglióza podporuje růst axonů, interakce mezi astrocyty a 

neurony a vyskytují se zde zvýšené hladiny růstových faktorů (nervového růstového faktoru, 

fibrilárního růstového faktoru, cytokinů a morfogenů, např. Sonic hedgehog).
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Astrocyty se po poškození začnou dělit a produkují reaktivní astrocyty (Buffo et al., 

2008). Dochází u nich ke zvýšené produkci GFAP, zesílení výběžků a zvětšení buněčného těla; 

dochází  k tzv.  hypertrofii  astrocytů (Obr.9,  Pforte et  al.,  2005).  Po poranění  astrocyty tzv. 

dediferencují a re-exprimují nestin a vimetin, což jsou markery radiálních glií (Burns et al.,  

2009). Určitá subpopulace reaktivních astrocytů má schopnost tvořit neurosféry a dát vznik i 

jiným buněčným typům (Sirko et al., 2013).

Obr.9  Morfologie  astrocytů  se  znázorněním  zvýšené  exprese  GFAP  (obarveno  červeným 
fluorescenčním proteinem). (Anděrová a spol., nepublikováno)

6.1.1.  Pozitivní funkce astrocytů v post-ischemickém mozku 

Tyto buňky především tvoří  hlavní  bariéru proti  glutamátové toxicitě.  Díky glutamátovým 

přenašečům  jsou  schopné  glutamát  akumulovat,  a  tím  snižovat  jeho  koncentraci  v 

extracelulárním  prostoru.  Jelikož  jsou  méně  náchylné  vůči  exototoxicitě  oproti  ostatním 

gliovým buňkám, jsou schopné produkovat ATP při anaerobním dýchání. Vytvořená energie 

slouží astrocytům k vychytávání glutamátu. V poškozené tkáni astrocyty dokáží odstraňovat 

volné  radikály,  díky  vysokým  hladinám  kyseliny  askorbové  a  glutationu,  což  jsou  hlavní  

antioxidanty  v  mozku  (Gabryel  et  al.,  2001).  Astrocyty  se  nejvýznamněji  podílí  na 

odstraňování  K+ iontů z extracelulárního prostoru.  A to,  jak lokálně,  tak i  prostorově.  Při  

lokálním  příjmu  se  využívá  řada  transportérů  a  iontových  kanálů  (např.:  Na+/K+ ATPázy, 
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Na+/K+/2Cl-  kotransporter  a  K+ kanály).  K  prostorovému  pufrování  dochází  při  překročení 

kapacity  K+ iontů  v  buňce  astrocytu,  pak  jsou  využity  mezerové spoje  a  lokálně  zvýšené 

koncentrace K+ jsou distribuovány do vzdálenějších oblastí mozku pravě díky astrocytární síti,  

tzv. syncytium (Contreras et al., 2004). Tímto způsobem je také umožněn přenos stresových 

signálů a toxických molekul z  astrocytů poškozené oblasti  do astrocytů vyskytujících se v 

nepoškozené  části  nervové  tkáně.  Další  důležitou  funkcí  astrocytů  je  regulace  pH. 

Extracelulární pH se pohybuje v rozmezí 7,1 až 7,3, zatímco intracelulární pH je mezi 6,8 až 

7,5. Udržení těchto hodnot pH je fyziologicky velmi důležité, jelikož i malé odchylky mohou 

významně  ovlivnit  správnou  funkci  všech  buněk  v  nervové  tkáni.  Právě  při  ischemickém 

poranění dochází ke změnám pH, kdy se extracelulární prostředí okyselí až na hodnotu 6,5 v 

oblasti největšího poškození (nekrotické jádro). V penumbře nejsou změny pH tak výrazné, 

proto se zde astrocyty snaží tyto rozdíly minimalizovat pomocí protonových transporterů, 

zejména pomocí Na+/HCO3- transportérů, které fungují v obou směrech. Mohou tedy buď 

dodávat,  či  odstraňovat  HCO3- z  extracelulárního  prostředí.  V  důsledku  pufrování 

extracelulárního pH astrocyty zvětšují svůj objem (Jakubovicz et al., 1987) a mohou se tak 

významně podílet na vzniku cytotoxického edému.

Po poranění CNS dochází nejen ke zvýšené proliferaci v SGZ a SVZ, ale i ke zvýšené 

proliferaci  reaktivních  astrocytů  v  blízkosti  léze,  např.  po  globální  cerebrální  ischemii  

proliferující astrocyty tvoří cca 6-7% (Anděrová et al., 2011). Překvapivě, určitá subpopulace 

reaktivních astrocytů dokonce vykazuje po poranění vlastnosti neurálních kmenových buněk 

(Robel et al., 2011). V poslední době se výzkum zaměřuje především na růstové faktory či 

morfogeny,  které  mohou  ovlivnit  proliferační  aktivitu  reaktivních  astrocytů.  Jedním  z 

takových  faktorů,  který  indukuje  vznik  reaktivních  astrocytů  s  vlastnostmi  neurálních 

kmenových  buněk  je  Shh  (Sirko  et  al.,  2013). Překvapivě,  pouze  invazivní  traumatická 

poranění nebo ischemické poškození mozku indukují vznik takových astrocytů (Sirko et al., 

2013). 

6.1.2.  Negativní funkce astrocytů v post-ischemickém mozku

U astrocytů je překvapivé, že stejné mechanismy, které brání porušení rovnováhy v nervové 

tkáni po ischemii, se mohou podílet i na jejím poškození. Astrocyty mohou také přispívat k 
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dalšímu rozvoji poškození nervové tkáně. Při nedostatku kyslíku nejsou schopny vychytávat 

velké množství glutamátu, které je důsledkem ischemie. Dochází k akumulaci nadměrného 

množství  glutamátu,  jež  působí  na  glutamátové  receptory,  jako  jsou  například  NMDA  a 

AMPA. To vede k aktivaci Ca2+ propustných NMDA receptorů, nacházejících se na myelinových 

pochvách  neuronů a  oligodendrocytů.  Dochází  k  depolarizaci  buněčných  membrán,  která 

následně aktivuje napěťově řízené Ca2+ kanály a  dochází  k  dalšímu uvolňování  glutamátu 

(Pasantes-Morales 2007). Dalším následkem nadbytku vápníku v cytosolu je otevření pórů na 

membráně mitochondrií. Mitochondrie v důsledku velké koncentrace Ca2+ začnou bobtnat a 

produkovat  volné  radikály.  Nastává  inhibice  ATP  syntézy  uvnitř  mitochondrií.  Všechny 

zmíněné děje mohou vést k apoptóze buňky (Sagawara et al., 2003). 

Astrocyty také mohou uvolňovat glutamát do extracelulárního prostoru.  Je několik 

způsobů, jak k tomu dochází. Kupříkladu mohou svou funkci obrátit glutamátové přenašeče, 

dále  zvýšené  množství  Ca2+,  které  začne  uvolňovat  váčky  s  glutamátem,  vyrovnávání 

extracelulárního draslíku, který může napomáhat neuronům ke zpomalení depolarizace, tak 

opět vyvolá uvolnění glutamátu apod.

Astrocyty jsou velmi citlivé na acidózu svého prostředí, díky které dojde k inhibici ATP 

a následné smrti astrocytů. Ta může probíhat mimo nekrotické jádro, kde je stále minimální 

přísun kyslíku, který buňka využívá k anaerobnímu dýchání. Dochází k produkci laktátu, který 

přispívá k další acidifikaci. Další negativní funkcí astrocytů je zvětšování jejich buněčných těl 

při  vychytávání  glutamátu  a  dalších  iontů  spolu  s  vodou  ve  snaze  vyrovnat  porušenou 

homeostázu iontů či neurotransmiterů  (Kimelberg et al., 1995). Jelikož je mozek uzavřen v 

lebce, stačí nepatrné zvětšení objemu nervové tkáně vedoucí ke zvýšení vnitrolebního tlaku, 

stlačení  mozkové  tkáně  a  mozkových  cév.  To  má  za  následek  další  poškození  tkáně  a 

znemožňuje její následnou reperfúzi.

Astrocyty  i  přes  své  negativní  účinky  jsou  stále  hlavními  gliovými  buňkami,  které 

nejvíce pomáhají eliminovat rozsáhlost poškození. Čím větší je poškození nervové tkáně, tím 

mohou mít astrocyty negativní dopad na následky poranění.
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6.2. Oligodendrocyty

Oligodendrocyty  jsou,  spolu  s  neurony,  velmi  citlivé  na  jakékoliv  rozrušení  iontové 

homeostázy  (Ohta  et  al.,  2003).  Na  jejich  buněčném  těle  a  výběžcích  se  nacházejí 

glutamátové receptory (např.:  AMPA,  NMDA),  které  po aktivaci  zvyšují  koncentraci  Ca2+ v 

intracelulárním prostoru, jež vede k buněčné smrti. Při exitotoxicitě a následnému působení 

Ca2+ iontů se aktivuje oxidační stres, dochází k poškození mitochondrií a indukuje se nekróza. 

Smrt oligodendrocytů vede k  tzv.  Wallerově degeneraci.  Je  to proces,  při  kterém nastává 

přerušení  axonu,  dojde k  jeho odloučení  od buněčného těla  a  následné degeneraci  jeho 

distálního pahýlu. Podle místa poranění mohou při rozpadu axonů dojít k narušení nervového 

vlákna, které může vést k těžkým tělesným postižením. 

Poškozené/odumřelé oligodendrocyty mohou být v bílé hmotě nahrazeny zvýšenou 

proliferací buněk v SVZ a zvýšenou produkcí OPC (Aguirre et al., 2007).

6.3. Mikroglie

Krátce po poškození se aktivují mikroglie fungující jako imunitní systém mozku (Nimmerjahn 

et al., 2005). Z klidového stádia, které vykazují za fyziologických podmínek, se přemění do 

aktivního stádia pouze část těchto buněk. Zbývající část zůstane v klidovém stádiu připravená 

zasáhnout při dalším poraněním mozkové tkáně (Petersen et al., 2004). V průběhu aktivace 

mikroglie dochází ke stažení výběžků a zaujmutí améboidního tvaru těla, které usnadňuje 

jejich  migraci  (Obr.10).  Aktivní  mikroglie  spolu  s  makrofágy  se  začnou  akumulovat  v 

poškozené tkáni  a  vylučují  celou řadu protizánětlivých cytokinů.  Mikroglie  snižují  celkové 

množství GFAP a nestinu, tudíž nepřispívají k vytvoření gliální jizvy, a tím usnadňují obnovu 

tkáně. Vyskytují se, jak v nepoškozené, tak i v poškozené oblasti a tvoří nejpočetnější skupinu 

nově vzniklých buněk po mozkové ischemii.
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Obr.10  Schéma  vývojových  stádií  mikroglií.  Za  fyziologických  podmínek  jsou  mikroglie  v 
neaktivovaném stavu (vlevo). Při narušení rovnováhy se část z nich přeměňuje do aktivovaného stavu  
a  buňka  zaujímá  améboidní  tvar  (uprostřed).  Při  poškození  nervová  tkáně  dochází  k  hromadění  
odpadu  a  odumřelých  buněk,  které  je  nutné  zlikvidovat.  Tuto  funkci  zastávají  mikroglie  ve 
fagocytovaném stavu (vpravo).  (Anděrová a spol., nepublikováno)

V  posledních  letech  bylo  ukázáno,  že  mikroglie  mohou  pozitivně  i  negativně  ovlivňovat 

proliferaci  i  přežívání  neurálních progenitorů,  ale i  diferenciaci  nově generovaných buněk 

SVZ, a to především redukcí širokého spektra cytokinů (např.: interleukin 1 beta, interleukin 6 

a tumor nekrotizující faktor alfa) (Sierra et al., 2014).

6.4. Polydendrocyty a jejich diferenciační potenciál

Po  ischemickém  poranění  nervové  tkáně  polydendrocyty  začínají  měnit  svou  morfologii, 

typické je pro ně zvětšený objem a zbytnělé výběžky (Komitova et al., 2011). Dále se také 

mění  jejich elektrofyziologické vlastnosti.  Polydendrocyty jsou jedny z  nervových buněk s 

nejvyšší  schopností  proliferace  a  diferenciace  i  v  dospělosti.  NG2-glie  můžeme  dělit  do 

několika podskupin, a to podle různých kritérií, například podle výskytu Na+ kanálů a NMDA 

receptorů.  Polydendrocyty,  které  mají  NMDA receptory,  jsou  výrazně  citlivější  na  změny, 

které následují po poranění, především na zvýšený výlev glutamátu (Karadottir et al., 2008). 

Polydendrocyty, které neexprimují NMDA receptory, se akumulují převážně v penumbře, a to 

mezi 3. až 7. dnem, kde začínají proliferovat (Ohta et al. 2003). Další dělení polydendrocytů 

může být podle přítomnosti proteinového markeru DCX a nestinu. Exprese těchto markerů je 

typická  pro  zhruba  polovinu  polydendrocytů  nacházejících  se  v  neokortexu.  Z 
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polydendrocytů,  které  neexprimují  DCX  a  nestin  vznikají  jedině  oligodendrocyty,  tudíž  je 

zřejmé,  že  právě  tato  subpopulace  buněk  je  považována  za  prekurzory  oligodendrocytů 

(Tamura et al., 2007, Tanaka et al., 2009). V nepoškozeném mozku se polydendrocyty dělí 

symetricky (Zhu et al., 2008), část polydendrocytů dozrává do oligodendrocytů a druhá část 

zůstává  polydendrocyty  (Guo  et  al.,  2009).  Je  to  způsobeno  dlouhým  buněčným  cyklem 

trvající  37 dní,  kde po S, G2 a M fázi zůstávají  polydendrocyty v prodloužené fázi G1. Při  

poškození nervové tkáně se polydendrocyty vrací z G1 fáze zpět do buněčného cyklu a mají  

schopnost se opět dělit.  Díky komunikaci  polydendrocytů s ostatními gliovými buňkami a 

neurony  mohou  ihned  reagovat  na  poranění.  Při  zaznamenání  zvýšené  koncentrace 

glutamátu a sodíku v intracelulárním prostředí  či  depolarizaci  jejich membrány,  dochází  k 

inhibici  draslíkových proudů,  jež vede k inhibici  buněčné proliferace polydendrocytů, a to 

podporuje jejich zrání do oligodendrocytů (Knutson et al., 1997).

Polydendrocyty mohou diferenciovat i v astrocyty. Čtvrtý den po ischemii byly in vivo 

detekovány  GFAP  pozitivní  polydendrocyty  s  podobnou  morfologií  jako  mají 

protoplasmatické astrocyty. Po sedmi dnech se vyskytovalo v blízkosti ischemické léze mnoho 

GFAP pozitivních buněk, které  exprimovaly i NG2 proteoglykan (Leoni et al., 2009, Honsa et 

al.,  2012).  Proto je  v současnosti  zastáván názor,  že  polydendrocyty mohou dávat  vznik  i 

určité  subpopulaci  reaktivních  astrocytů.  Existuje  také  několik  studií,  kde  byla  popsána 

schopnost  polydendrocytů  diferenciovat  v  neurony  in  vitro  (Belachew et  al.,  2003)  a  po 

ischemickém poškození mozku in vivo (Honsa et al., 2012). 

Obr.11  Morfologie NG2 glií v nervové tkáni po ischemii po obarvení. Obrázek (A) – zvýšená produkce  
nestinu (B)  – Zvýšená produkce vimetinu a  poslední  obrázek -  (C)  zdůrazňuje  zvýšenou produkci 
GFAP. Všechny zmíněné markery jsou charakteristické především pro astrocyty (Alonso et al., 2005).
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7. Závěr

Pro  léčbu  cévní  mozkové  příhody  (ischemie)  je  nutné  důkladně  prozkoumat  strukturu  a 

mechanismy nervové tkáně, jak za fyziologických podmínek, tak po poranění. V minulosti byl 

zastáván názor, že neurogeneze ani gliogeneze neprobíhá v dospělosti, ale pouze u mladých 

jedinců.  V  roce  1960  Altman  toto  tvrzení  vyvrátil,  a  to  vedlo  mnoho  vědců  k  dalšímu 

zkoumání této problematiky a získání nových poznatků.

K výzkumu v laboratorních podmínkách se používají především myši a potkani, kteří 

nemají  zcela totožnou anatomii a fyziologii mozkové tkáně s člověkem. Dalším problémem je 

používání relativně mladých jedinců, u kterých jsou reparační mechanismy výrazně lepší a 

rychlejší oproti dospělým. I přes rozdíly nám tyto studie velice pomáhají k pochopení dějů,  

které probíhají před a po ischemii v nervové tkáni.

V dnešní době stále nevíme vše, co se v mozku děje při poškození, a jak na to okolní 

buňky reagují. Zůstávají neprobádaná místa a nezodpovězené otázky, které mohou být klíčem 

ke  správné  léčbě,  a  proto  je  důležité  odhalit  specifické  funkce  jednotlivých  typů  buněk 

nacházející  se v mozku a jejich reakcí na poškození nervové tkáně. V současnosti se vědci 

soustředí nejen na výzkum kmenových buněk, které by mohly nahradit buňky v poškozené 

nervové tkáni, ale i na indukci endogenní neurogeneze a gliogeneze a její ovlivnění růstovými 

faktory a morfogeny.  Nejvíce je dnes soustředěna pozornost polydendrocytům, kteří  mají 

největší  schopnost  proliferace  a  diferenciace.  Mohou  z  nich  vznikat  radiální  astrocyty, 

oligodendrocyty a neurony a jsou velkou nadějí pro léčbu poškozené nervové tkáně. 
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