
 

 

 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model mozkové fokální korové ischémie a jeho parametrizace 

Diplomová práce 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:     Vypracoval: 

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.    Bc. Jan Svoboda 

 

Praha, srpen 2015  



 

 

Abstrakt 

Název práce: Model mozkové fokální korové ischémie a jeho parametrizace 

Cíle práce: Cílem této diplomové práce bylo aplikovat upravený model mozkové 

fokální korové ischémie indukovaný fototrombózou a následně ho parametrizovat. 

Metodika: Intravenózní aplikaci fotosenzitivního barviva „bengálská červeň“ 

následovalo kontinuální ozáření oblasti senzomotorického kortexu levé hemisféry 

zeleným laserem a to po dobu 10 minut. Po osvětlení se barvivo aktivuje a produkuje 

singletový kyslík, který poškozuje endoteliální buněčné membrány. Následně dochází k 

agregaci krevních destiček a tvorbě trombinu, který nakonec zapříčiní přerušení 

lokálního krevního zásobení. Tento přístup byl původně představen Ressenblumem a 

El – Sabbanem v roce 1977 a později v rámci experimentů s potkany vylepšen 

Watsonem v roce 1985. Pro účely histologického vyhodnocení ischemického poškození 

mozku byla zvířata předávkována uretanem a podrobena transkardiální perfuzi. 

Výsledky: Histologické vyšetření mozků prokázalo významné ischemické poškození 

korových oblastí u všech experimentálních zvířat. Léze byla lokalizována v levé 

hemisféře a v různém rozsahu pronikala šedou hmotu mozku. Rozsah léze, lokalizace a 

hlouba vykazovala v rámci jednotlivých skupin pouze malou variabilitu. Znatelné 

rozdíly vyšly najevo až při vzájemném porovnání experimentálních skupin. 

Klíčová slova: fototrombóza, ischémie, potkan, hematoencefalická 

bariéra, neurovaskulární jednotka, epilepsie 

  



 

 

Abstract  

Title of work: Model of cerebral focal cortical ischemia and its parametrization 

Work objectives: The aim of this diploma thesis was to apply modified model of focal 

cortical brain ischemia induced by phototrombosis and subsequently determinate its 

parameters.  

Methods: Intravenous application of photosensitive Rose Bengal dye was followed by 

continual illumination of green laser beam over the left sensorimotocortex for 10 

minutes. Following illumination, the dye is activated and produces singlet oxygen that 

damages components of endothelial cell membranes, with subsequent platelet 

aggregation and thrombin formation, which eventually determines the interruption of 

local blood flow. This approach, initially proposed by Rosenblum and El-Sabban in 

1977, was later improved by Watson in 1985 in rat brain. For histological evaluation of 

ischemic brain damage, animals were overdosed with urethane and transcardially 

perfused. 

Results: Histological examination of brains showed significant ischemic damage in all 

experimental animals. Lesion was located in left hemisphere and penetrated thought the 

grey matter in various extents. Size of lesion, its localization and depth has shown only 

a small variability in the individual groups. Noticeable differences were found right 

after comparing experimental groups. 

Key words: phototrombosis, ischemia, rat, blood brain barriere, neurovascular 

unit, epilepsy 
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Seznam použitých zkratek 

3VO – three vessel occlusion 

AJ – adherentní spoj (adherent junction) 

AMPA - kyselina aminomethylfosfonová 

APC – antigen prezentující buňky 

ATP - adenosintrifosfát 

CAA – arteria carotis communis 

CaMK – kalcium/kalmodium závislá proteinkináza 

CNS – centrální nervový systém 

CSD – korová šířící se deprese 

DC – dendritická buňka 

dMCAo – distální okluze arteria cerebri media 

EC – endotelová buňka 

ERK – extracelulárně regulovaná kináza 

ET-1 – endothelin - 1 

GABA - kyselina  γ-aminomáselná 

HEB – hematoencefalická bariéra 

HIF-1 – hypoxií indukovaný faktor 1 

IGF - inzulinový růstový faktor 

iGluRs – ionotropní glutamátové receptory 

IL – interleukin 

iNOS - induktibilní syntáza oxidu dusnatého 

iv - intravenózně  

L-L – latero-laterálně 

LPS -  lipopolysacharid 

MCAo – okluze arteria cerebri media 



 

 

MCs – žírné buňky 

MMP – matrix-metaloproteináza 

NaCl – chlorid sodný 

NADPH – nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NMDA - N-methyl-D-aspartát 

NVC – neurovaskulární jednotka 

PAI – inhibitor plasminogenového aktivátoru 

PARP poly-(ADP-ribózová) polymeráza 

PKC – proteinkináza C 

pMCAo – proximální okluze arteria cerebri media 

RB – bengálská červeň 

R-C – rostro-kaudálně 

ROS – reaktivní formy kyslíku 

Src – tyrosinkináza 

TGF – transformní růstový faktor 

TJ – uzký spoj (tight junction) 

TNF - tumor nekrotizující faktor 

VEGF - vaskulární endotelový růstový faktor 
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1. Úvod 

 Na počátku 21. století představuje ischemická mozková příhoda zničující 

onemocnění, které je druhou nejčastější příčinu dlouhodobé disability a úmrtí 

celosvětově. I přes vynaložení nemalého výzkumného úsilí stále neexistuje efektivní 

léčba, která by umožnila rychlé a celistvé funkční zotavení. Experimentální modely 

ischémie jsou dnes široce vyžívány, protože umožňují vymodelovat patofyziologický 

proces ischemického poškození mozkové tkáně a následně aplikovat a testovat 

neuroprotektivní strategie „in vivo“. Většina z těchto modelů má za cíl vyvolat 

dočasnou nebo trvalou ischémii, indukovanou okluzí arteria cerebri media. Zatímco jiné 

modely byly vyvinuty ke studiu fokálních lézí malé velkosti, nejčastěji lokalizovaných 

do oblasti senzomotorické kůry. Nicméně je přítomno několik faktorů, které generují 

určitý stupeň variability, zahrnující například druh zvířete, pohlaví, věk a především 

techniku použitou k indukci ischemické léze. Pokud jde o poslední bod, trvání 

a invazivita chirurgického zákroku, stejně jako chirurgické dovednosti operatéra jsou 

kritické faktory pro úspěšnost a objektivnost „in vivo“ studií. 

 Koncept fototrombózy byl původně navrhnut Rosenblumem a El – sabbanem 

v roce 1977 a stal se proslulým v rámci jeho použití u potkanů Watsonem et al. v roce 

1985. (Yu et al., 2014) Funkční průkaz selektivní účinnosti modelu přinesla studie 

Rogerse et al. z roku 1992, která postulovala vztah mezi ischemickou lézí frontálního 

laloku a funkčním postižením. Zvířata vykazovala alternaci krátkodobé paměti bez 

známek motorického deficitu. Histologické ověření modelu fototrombotické ischemické 

léze v distální sekci arteria cerebri media provedli v roce 1993 Markgraf et al., kteří 

navíc prokázali pozoruhodnou skutečnost, že rozsah ischemického poškození mozkové 

kůry je, při stejné metodice, u kmene Wistar odlišní od kmene Sprague-Dawley. 

U kmene Wistar zasahovala ischemická léze menší oblast, byla 

nestejnoměrná, ale vykazovala větší zónu nekompletní ischémie. (Lambert, 2013) 
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2.1 Mozková kůra 

 Mozková kůra (cortex cerebri) tvoří povrch koncového mozku (telencephala) 

kryjící bílou hmotu obou hemisfér. Nacházíme zde převážně těla nervových 

buněk, která představují většinu šedé hmoty kůry. Aby kůra pojala co nejvíce těchto 

buněk, bez nutnosti zvětšovat velikost lebky, je její povrch zvrásněn pomocí brázd 

(sulci) a závitů (gyri). Mozkovou kůru člověka lze rozdělit na vývojově mladší 

neocortex (isocortex) a starší, cytologicky odlišný, allocortex. (Kandel et al., 2013) 

Na hranici těchto kortikálních struktur můžeme nalézt přechodný periallocortex. 

(Fatterpekar, 2002) 

2.1.1 Neurony mozkové kůry 

 Neurony isocortexu jsou podle svého tvaru a na základě funkce a délky axonů 

děleny na dvě základní skupiny. V první řadě buňky projekční s typickým 

pyramidovým tvarem a lokalizací převážně ve III, IV a VI korové vrstvě. Primární 

neurotransmiter těchto neuronů je aminokyselina glutamát. (Kandel et al., 2013) 

Pyramidové buňky jsou multipolární neurony, mající na řezech tvar trojúhelníku. 

Velikost těchto buněk variuje od 10 do 100 µm, v případě Betzových buněk až 120 µm. 

(Economo, 2007; Vogel, 2009) V endoplazmatickém reticulu se hojně vyskytuje 

Nisslova substance, díky které jsou buňky dobře mikroskopicky rozeznatelné. 

(Garman, 2010) Báze buňky je orientována směrem k bílé hmotě kůry, zatímco apex 

směřuje k jejímu povrchu. Apikální dendrit je schopný dosahovat až do povrchové 

vrstvy kůry. Pomocné bazální dendrity odstupují z báze neuronu a záhy se větví. Axon 

odstupuje z báze těla buňky, je opatřen myelinovou pochvou a jeho délka je variabilní. 

U malých pyramidových buněk prostupují axony pouze do hlubších vrstev kůry. 

V případě větších buněk axony opouštějí korové oblasti a vstupují do bílé hmoty jako 

eferentní vlákna. Ve svém průběhu vytváří axony těchto buněk hojné množství 

kolaterál. Mezi eferentní neurony dále řadíme vřetenovité buňky. Dendrity těchto buněk 

neopouštějí korové oblasti mozku, zatímco axony vystupují z korových oblastí a skrze 

bílou hmotu pokračuje jako projekční vlákna. (Economo, 2007; Vogel, 2009) 

 Druhou skupinu tvoří interneurony využívající kyselinu  γ-aminomáselnou 

(GABA). Interneurony jsou roztroušeny ve všech korových vrstvách, ale jejich axony 

většinou neopouštějí oblast, ve které je uloženo jejich tělo. Interneurony slouží jako 
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zpracovatelé intrakortikálních informací a jako regulátory eferentních neuronů, jejich 

vliv bývá nejčastěji inhibiční. (Kandel et al., 2013) Toto neplatí u zrnitých buněk, které 

plní funkci excitačních interneuronů a jejich primárním mediátorem je glutamát. Z těla 

buňky odstupuje poměrně velké množství dendritů a poměrně krátký axon. Typičtí 

zástupci interneuronů jsou Cajalovy horizontální buňky, které se hojně vyskytují v první 

korové vrstvě a jejich vlákna neopouštějí isocortex. Dalším zástupcem jsou Martinottiho 

vertikální buňky, které se hojně vyskytují v blízkosti eferentních buněk a můžeme 

je lokalizovat prakticky ve všech korových vrstvách. (Economo, 2007; Vogel, 2009) 

2.1.2 Struktura mozkové kůry 

  Neurony isocortexu jsou organizovány ve vrstvách (layers) a sloupcích 

(columns). Kůra má bohaté aferentní zásobení z thalamu, okolních korových oblastí 

a dalších struktur CNS. Eferentně komunikuje s ostatními regiony kůry, basálními 

ganglii, thalamem, jádry Varolova mostu a míchou. Tyto vztahy jsou efektivně 

organizovány v precizně uspořádaných vrstvách neuronů, přičemž každá tato vrstva 

obsahuje jiné aferentní a eferentní spoje. (Kandel et al., 2013) 

 V převážné většině isocortexu jsou neurony uspořádány do šesti vrstev (obr. 1). 

První vrstva (lamina mollecularis) obsahuje hlavně elementy neuroglie a drobné 

asociační neurony. Bohatě jsou zastoupeny dendrity vycházející z buněk hlubších vrstev 

kůry a axony propojující ostatní korové oblasti. Neuronová populace je zastoupena 

horizontálními buňkami (Cajalovy buňky), jejichž silnější neurity vytvářejí Exnerův 

proužek. (Kandel et al., 2013) 

 Druhá vrstva (lamina granularis externa) je jedna ze dvou vrstev složených 

převážně ze zrnitých (granulárních) buněk. V menším zastoupení jsou přítomny i malé 

pyramidové buňky. (Kandel et al., 2013)  

 Třetí vrstva (lamina pyramidalis externa) se skládá z těl menších pyramidových 

buněk, hvězdicových buněk a Martinottiho buněk. Dendrity pyramidových buněk této 

vrstvy prostupují převážně do lamina mollecularis, zatímco jejich axony směřují do bílé 

hmoty. Hlavní funkce většiny neuronů třetí vrstvy je asociační. (Kandel et al., 2013) 
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Obrázek 1: Cytoarchitektonická mapa mozkové kůry (Kandel et al., 2013) 

Čtvrtá vrstva (lamina granularis interna) je silná v sensitivních oblastech kůry 

a obsahuje velké množství malých zrnitých buněk a interneurony. V  korové zrakové 

oblasti je tato lamina natolik komplexní, že je často dělena do tří samostatných 

podvrstev. (Kandel et al., 2013)  

 Pátá vrstva (lamina pyramidalis interna) obsahuje převážně velké pyramidové 

(Betzovy) buňky, jejichž dendrity směřují převážně do lamina molecularis, zatímco 

axony participují v pyramidové dráze. Tyto pyramidové buňky se často shlukují a tvoří 

Betzovy hnízda. V hojném zastoupení zde nacházíme i Martinottiho buňky. 

(Kandel et al., 2013)  

 Šestá vrstva (lamina multiformis) zahrnuje různé typy nervových buněk 

rozesetých na hranici šedé a bílé hmoty. Jsou tu zastoupeny buňky Martinottiho 

s dlouhým axonem směřujícím do lamina mollecularis, zrnkovité buňky s krátkými 

výběžky zůstávajícími v této vrstvě a vřetenovité buňky, jejichž axony opouštějí 

isocortex jako projekční vlákna. (Kandel et al., 2013) 
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Obrázek 2: Odlišnosti ve vrstvení mozkové kůry (Kandel et al., 2013) 

 Tloušťka mozkové kůry, stejně jako cytoarchitektonická organizace, 

je různorodá v závislosti na funkci daného korového jádra (obr. 2). V případě lidského 

mozku se pohybuje od 1,5 – 5 mm.  (Fatterpekar, 2002) Isocortex, u kterého je všech 

šest vrstev zřetelně rozlišeno, se označuje jako homotypický. Vyskytuje se například v 

oblasti frontálního nebo parietálního laloku. Heterotypický isocortex je oblast mozkové 

kůry, u které je původní šestivrstevné uspořádání modifikováno. Heterotypický 

isocortex s dobře vyvinutou vnější a vnitřní granulární vrstvou, jejichž zrnkovité buňky 

hojně prostupují do vrstev pyramidových, je označován jako granulární. Na druhou 

stranu v primárních motorických jádrech jsou zrnkovité buňky obou granulárních vrstev 

přeměněny v buňky pyramidové, a proto jsou tyto korová jádra označovány jako 

agranulární. (Economo, 2007) V přechodných oblastech mezi granulární a agranulárním 

cortex nacházíme kůru dysgranulární, která obsahuje tenkou, ale dobře diferenciovanou 

vnitřní granulární vrstvu. (Barrett et al., 2015)
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2.2 Hematoencefalická bariéra 

 Ochrany a regulace tkáně mozku se účastní převážně čtyři nezávislé struktury. 

V první řadě je to hematoencefalická bariéra (HEB), která je v současné době v popředí 

výzkumného snažení. Mezi další bariéry řadíme hematolikvorovou, encefalolikvorovou 

a arachnoidální. Hematolikvorová bariéra odděluje krev a mozkomíšní mok a je tvořena 

epitelem choroidálních plexů. Encefalolikvorová bariéra odděluje extracelulární 

prostory mozku od likvoru. Sestává z vrstvy gliových vláken na povrchu mozku 

a ependymu komor. Arachnoidální bariéra tvoří rozhraní mezi likvorem, nacházejícím 

se v subarachnoidálním prostoru a durou mater. (Liddelow, 2011, Dyrna et al., 2013) 

 Hematoencefalická bariéra tvoří dynamické rozhraní mezi kapilární krví 

a extracelulární matrix mozku. Stěna bariéry je tvořena především buněčnou bariérou. 

Vnitřní povrch kapilár je pokryt nefenestrovanými endotelovými buňkami (EC), mezi 

kterými jsou vytvořeny těsná spojení. Další vrstvou je bazální membrána, na kterou 

nasedají výběžky astrocytů a pericyty. Pohyb látek přes HEB se tak děje především 

pomocí speciálních proteinových přenašečů a řada látek ještě prochází biotransformací. 

(Dyrna et al., 2013) HEB ochraňuje mozek před látkami, které jsou běžnou součástí 

krve (plazmatické složky, červené krvinky a leukocyty), nicméně jejich přítomnost 

v extracelulárním prostředí mozku by ovlivnila fyziologickou funkci nervové tkáně. 

K takovému ději dochází převážně během ischemické příhody a následného zánětlivého 

procesu. Následuje vytvoření neurotoxických produktů a alternaci správné funkce 

nervové tkáně. (Hawkins et al., 2005; Abbott et al., 2006, Dyrna et al., 2013).  

 HEB ovlivňuje řadu dějů a terapeutických postupů. Jako příklad lze uvést její 

nízkou prostupnost pro léčiva, jako jsou antibiotika a chemoterapeutika. 

V onkologických případech je někdy zapotřebí zvýšit propustnost hematoencefalické 

bariéry pro protinádorové léky, protože ty se do 

mozku nemohou dostat. (Pardridge, 2007) 
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2.2.1 Neurovaskulární jednotka 

 Strukturální komplex endotelia – neuronů a non-neuronálních buněk (astrocytů, 

pericytů a mikroglií) dohromady formuje funkční komplex zvaný neurovaskulární 

jednotka (neurovascular unit). (Hawkins et al., 2005; Zlokovic, 2008) Non-neuronální 

buňky i neurony jsou navzájem v těsné blízkosti a umožňují efektivní průběh parakrinní 

regulace. (Boillée et al., 2006; Deane et al., 2007; Lok et al., 2007). Do tohoto 

komplexu spadá regulace hemodynamiky neurovaskulárního řečiště, mikrovaskulární 

permeability, interakce matrix, inaktivace neurotransmiterů a regulace angiogeneze 

a neurogeneze. (Zlokovic, 2008) 

 

Obrázek 3: Neurovaskulární jednotka (Lindsberg et al., 2010) 

 Kapiláry CNS jsou vybaveny specializovaným, nefenestrovaným endotelem. 

Jednotlivé buňky endotelu jsou mezi sebou spojeny pomocí zonulae occludens a nemají 

pinocytární aktivitu. Navíc endotelie obsahují komplexy enzymů, které mohou způsobit 

rozklad látek pronikajících do buňky. Dále obsahují molekuly schopné zpětného 

transportu do krve (P-gkykoproteiny). Endotelie společně s astrocyty a pericyty tvoří 

četné parakrinální signální dráhy a podílejí se na regulaci HEB. 

(Aird et al., 2007; Zlokovic, 2008) 

 Exaktní funkce pericytů je v současném stavu bádání nejasná, ale je jisté, že jsou 

důležitou složkou komplexu HEB. Pericyty mají roli regulačních buněk a účastní 

se udržování kapilární homeostázy a hemostázy. Pericyty si ponechávají značnou 
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úroveň plasticity, proto mohou diferencovat do jiných typů buněk. Sdílí společnou 

bazální membránu endoteliálních buněk a tvoří mnoho cytoplazmatických výběžků, 

které obklopují kapiláry (Wong et al., 2013). Vzdálenost mezi pericyty a endoteliemi 

je přibližně 20 µm a početní poměr je asi 1:3. (Zlokovic, 2008) Komunikace pericytů 

a endotelií probíhá přes děravá spojení (gap junction), těsná spojení a adhezních spojení 

(Allt et al., 2001; von Tell et al., 2006) Umístění pericytů na kapilárách je dáno jejich 

funkcí. Pericyty přispívají ke stabilitě kapilár a pokrývají převážnou část abluminální 

strany endotelu (von Tell et al., 2006). Pericyty navíc poskytují mechanickou stabilitu 

tím, že vytvářejí extracelulární matrix. (Armulik et al., 2005) Perivaskulární pericity 

uvolňují velké množství růstových faktorů a angiogenních molekul, které regulují 

mikrovaskulární permeabilitu, remodelaci a angiogenezi. Další studie 

ukázaly, že pericyty jsou kontraktilní buňky mikrogliového původu. Řízenou kontrakcí 

a relaxací regulují kapilární průtok krve mozkem. (Peppiatt et al., 2006). 

 Astrocyty jsou umístěny mezi neurony, pericyty a endotelární vrstvou. 

Vzájemná komunikace probíhá pomocí velkého množství koncových výběžků 

(foot processes). Morfologicky lze odlišit dvě hlavní skupiny 

astrocytů: protoplasmatické, lokalizované hlavně v bílé hmotě, a fibrózní, umístěné 

v hmotě šedé. Astrocyty v podstatě „oplocují“ neurony a oligodendroglie. Této izolace 

mozkového parenchymu dosáhly tím, že vysílají své dlouhé výběžky k měkké pleně 

mozkové a ependymu, dále obklopují stěny kapilár a tvoří obaly kolem Ranvierových 

zářezů. Interakce astrocytů a endotelu zaujímá hlavní roli v regulaci metabolismu 

vody, elektrolytů a proliferace kmenových buněk. 

(Abbott et al., 2006; Wong et al., 2013) 

 Buňky endotelu, pericyty a astrocyty společně tvoří a regulují bazální membránu 

a podílejí se na udržování jedinečných vlastností HEB. (Zlokovic, 2008) Bazální 

membrána je tvořena proteiny extracelulární matrix. Na cévních buňkách, neuronech 

a gliových buňkách jsou exprimovány receptory, které umožňují adhezi k matrix. 

(del Zoppo et. al, 2006) Důležitou složkou toho komplexu jsou integriny, které zajišťují 

zprostředkování signalizace endotelu, migrace buněk a formování kapilár při 

angiogenezi. (del Zoppo and Milner 2006) Modulace matrix adhezních receptorů 

se podílí na alternacích HEB v průběhu onemocnění. Růstové faktory jako vaskulární 

endoteliální růstový faktor (VEGF) jsou vázány na proteiny extracelulární matrix 

a dochází k jejich aktivaci pomocí matrixových proteáz. ( Zlokovic, 2006) Tento děj 
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reguluje angiogenezi a neurogenezi v rámci post-ischemické reparace. 

(Zhao et al., 2006) 

 Mikroglie hrají významnou roli v iniciální a adaptivní imunitní reakci CNS. 

Jejich zdrojem jsou převážně mesodermální piální elementy a deriváty monocytů. 

(Bechmann et al., 2005, 2007) Mikroglie aktivovaná infektem, poraněním 

či neurodegenerativními změnami mozku mění svůj tvar a minimalizuje poškození 

tkáně. Fagocytuje zničené buňky a vytváří vhodné cytokinové prostředí pro reparaci 

tkáně. (Zlokovic, 2008) 

 Oligodendrocyty jsou buňky menší než astrocyty, s kulatým nebo polygonálním 

tělem, v němž je relativně velké jádro. Z jejich těla odstupují relativně malé množství 

výběžků. Oligodendrocyty se vyskytují jako satelitní buňky kolem těl neuronů. 

S neurony jsou v těsném kontaktu a zajišťují produkci myelinu. (Vogel, 2009) 

 Hmotnost lidského mozku tvoří pouze 2% z celkové tělesné 

hmotnosti, ale odčerpává přibližně 15-20% srdečního výdeje. Nervová aktivita zvyšuje 

energetické požadavky mozkové tkáně a tudíž i potřebu na dodávku živin a zároveň 

odvod potenciálně toxických produktů mozkového metabolismu. Tento náročný proces 

je anglicky označován jako „neurovascular coupling“ (NVC) a je zajišťován cirkulující 

krví (obr. 4). (Rosenegger and Gordon, 2015) 

 

Obrázek 4: Souhrn fyziologických změn v rámci NVC (Pasley and Freeman, 2008) 
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 Pro zvýšení průtoku krve musí aktivní nervové synapse vygenerovat 

signály, které působí v různých složkách vaskulárního řečiště mozkové tkáně. V řádu 

sekund dochází k aktivaci NVC lokalizované do oblasti zvýšené aktivity. Předpokládá 

se, že aktivace glutamátových receptorů v průběhu synaptického přenosu vede 

k postsynaptickému nárůstu hladiny Ca2+ a následné aktivaci enzymů, které tvoří 

vazoaktivní látky. Mezi vazoaktivní látky patří 

H+, K+, neurotransmitery, adenozin, metabolity arachidonové kyseliny a oxid dusnatý 

(NO). (Iadecola a Nedergaard, 2007) Za klíčové účastníky přenosu neurosignálů 

na cévy a následné produkce vazoaktivních látek jsou považovány astrocyty. 

Rosenegger (2015) toto tvrzení vyvrací a astrocyty označuje za pomalé modulátory 

vaskulární odezvy. 
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2.3 Mozková ischémie 

 Mozková ischémie neboli nedostatečné zásobení tkáně krví tvoří jedno 

z nejčastějších onemocnění v zemích moderního světa.  Vzniká na podkladě trombózy 

nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy tepen mozku. Embolie 

vzniká utržením trombu a jeho zanesením do mozkových tepen. Vzhled 

k nedostatečnému přísunu krve a glukózy k nervové tkáni, dochází k jejímu odumírání. 

Tento děj nastává přibližně po první minutě inzultu a ireverzibilním se stává do 4 minut 

po inzultu. Dlouhodobé vystavení tkáně masivní ischemii a následná smrt neuronů 

a non-neuronálních buněk se nazývá infarkt. Rychlost progrese k infarktu závisí na 

stupni zajištění kolaterálního oběhu, trvání tepenné uzávěry a funkčně-metabolickém 

stavu buněk mozkové tkáně. (Mergenthaler a Meisel, 2012; Kim et al., 2013) Citlivost 

tkáně k ischémii je v rámci lidského mozku nejednotná. Šedá hmota v porovnání 

s hmotou bílou vykazuje znatelně menší odolnost vůči ischemickému inzultu. 

To v praxi znamená, že tkáň šedé hmoty mozkové odumírá jako první. 

(Woodruff et al., 2011) 

2.3.1 Dělení mozkové ischémie 

 Ischemické poškození mozku lze dělit dle vztahu k tepennému povodí, časového 

průběhu, příčiny a rozsahu. (González, 2006) Dle rozsahu dělíme ischemii 

na globální, fokální nebo multifokální (obr. 5). (Traystman, 2003) 

 Poškození tkáně při fokální ischemii je ohraničeno pouze v dané části mozku. 

Krevní zásobení jádra zasažené oblasti bývá nulové, ale blízké okolí je většinou 

zásobeno kolaterální cirkulací. V tomto modelu ischemie můžeme dobře rozeznat jádro 

a penumbru. Typickou příčinou bývá okluze velkých artérií, nejčastěji je zasažena 

arteria cerebri media. (Hossmann, 2012) 

 Ke globální mozkové ischémii dochází, když se průtok krve do mozku zastaví 

nebo dojde k jeho výraznému snížení. Toto je nejčastěji způsobeno srdeční zástavou. 

(González, 2006) 

 V případě multifokální ischémie mluvíme o alternaci průtoku krve v několika 

oddělených oblastech zároveň. Způsobena je především okluzí tepen zásobujích mozek. 

(Traystman, 2003) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tromb%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Embolie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
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Obrázek 5 Dělení mozkové ischémie ve schématu (Traystman, 2003): 

 Dle délky trvání respektive reverzibilitě postižení dělíme ischémii na trvalou 

nebo přechodnou. Jako trvalou ischémii označujeme ohraničené ložisko obklopené 

méně poškozenou tkání. Při reperfuzi po více než 3 hodinách je ischémie také 

klasifikována jako trvalá. (Sicard et al., 2009) 

 Přechodná fokální ischemie produkuje různý stupeň ischemického poškození 

v závislosti na době trvání ischémie. U potkanů za pouhých 8 minut ischemie způsobuje 

selektivní nervovou nekrózu a ischemie po více než 30 minutách je vždy spojená 

s infarktem. Po přechodné ischemii je poškození tkáně způsobeno nejen samotnou 

ischemií, ale i následnou reperfuzí. (Sicard et al., 2009) 

2.3.2 Struktura ischemické léze 

 V jádrové zóně, což je oblast těžké ischémie, kde je tok krve menší než 20%, 

dochází k rychlé depletaci kyslíku a glukózy. Tento stav vede k rychlému vyčerpání 

energetických zásob a následné nekróze neuronů a non-neuronálních buněčných 

elementů mozkové tkáně.  Tuto oblast označujeme jako ischemické jádro 

(ischemic core). (del Zoppo et al., 2011) 
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 Ischemický polostín (penumbra) je definován jako funkčně narušená tkáň, která 

vykazuje sníženou elektrickou aktivitu, ale má zachovaný buněčný metabolismus 

a integritu (obr. 6). Krevní zásobení této oblastí zůstává zachovalé minimálně z 20%. 

Penumbra zahrnuje ischemické oblasti, které se obnovují spontánně (benigní oligemia) 

a oblasti, které podléhají nevratným změnám. V penumbře dochází k ischemickým 

změnám pozvolna, změny zde mohou být reverzibilní, a právě proto je tato oblast 

nejvíce zajímavá. (del Zoppo et al., 2011) Správná léčba, zaměřená do oblasti 

penumbry, může vést ke zlepšení funkce v prvních dnech po ischémii bez ohledu na 

mozkovou plasticitu. Na druhou stranu mohou být poškozené neurony zdrojem 

patologické aktivity. (Bandera et al., 2006) 

   

Obrázek 6: Vztah mezi změnou prokrvení a funkcí mozkové tkáně (del Zoppo, 2011) 
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2.3.3 Ischemická kaskáda 

 Nejvýznamnější důsledek mozkové ischémie je vznik energetické nerovnováhy. 

V oblastech se sníženým přívodem krve pokračuje spotřeba adenosintrifosfátu (ATP) 

i přes jeho nedostatečnou syntézu, což vede k depletaci ATP, vzniku laktátové acidózy 

a ztrátě iontové homeostázy neuronů. Následný komplex dějů je označován jako 

„ischemická kaskáda“ a vede k ireverzibilnímu poškození zasažené tkáně (obr. 7). 

(Xing et al., 2012) 

 

Obrázek 7: Ischemická kaskáda (Midori a Han, 2012) 

 Selhání ATP-závislých iontových pump vede k depolarizaci buňky a neřízenému 

pronikání iontů (převážně K+ a CA2+) přes buněčnou membránu. Extrémní zvýšení 

hladiny CA2+ v interacelulární prostoru buňky nastartuje uvolňování glutamátu. 

(Iadecola et al., 2011) 

 Glutamát se váže na ionotropní NMDA (N-methyl-D-aspartát) a AMPA 

(kyselina aminomethylfosfonová) receptory (iGluRs) a způsobuje další pronikání CA2+ 

do intracelulárního prostoru buňky. Nadměrný přístup vápníku indukuje tvorbu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/NMDA
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škodlivých chemických látek, jako jsou volné radikály, reaktivní formy kyslíku 

a kalcium-závislé enzymy (caplain, endonukleázy, ATPázy 

a fosfolipázy), které degradují základní membrány a proteiny. Kromě toho glutamátové 

receptory podporují nadměrný příliv vody a sodíku, které způsobují buněčný 

edém a smršťování extracelulárního prostoru. (Xing et al., 2012) 

 Vysoká hladina kalcia, sodíku a adenosindifosfátu (ADP) v ischemických 

buňkách stimuluje nadměrnou tvorbu kyslíkových radikálů. Zdrojem těchto radikálů 

jsou převážně mitochondrie, dále pak syntéza prostaglandinů a degradace hypoxantinu. 

Tyto reaktivní formy kyslíku (ROS) přímo poškozují lipidy, proteiny, nukleové 

kyseliny a sacharidy. Toxicita ROS je pro buňky extrémním, protože up-regulace 

antioxidativních enzymů (SOD, kataláza, glutation) a scavengerových mechanismů 

(α tokoferol, vitamin C) je příliš pomalá. (Xing et al., 2012) 

 Souběžně s nadměrnou tvorbou ROS probíhají další mechanismy odumírání 

buněk, jako například tvorba mitochondriálních pórů přechodné permeability 

(Boothroyd a Pham, 2000), lipoxygenázová kaskáda (Pallast et al., 2009), aktivace 

PARP. (Kuzhandaivel et al., 2010) Kromě toho ROS a reaktivní formy dusíku mají 

rovněž potenciál modifikovat endogenní funkce proteinů, které mohou být 

neuroprotektivní. V konečném důsledku mají tyto multimodální kaskády za následek 

smrt neuronů, sestávající z nekrózy, apoptózy a autofagie. (Qin et al., 2008) 

 Souběžně s molekulárními ději probíhá fyziologický proces „korová šířící se 

deprese“ (CSD). CSD je intenzivní depolarizace neuronových a gliových membrán 

pomalu se šířící v rámci šedé hmoty mozkové. Vyznačuje se skoro kompletním 

zhroucením iontových gradientů, přetrvávající depolarizací, extrémním zkratem 

membránové resistence neuronů, ztrátou elektrické aktivity, buněčným otokem 

a deformacemi dendritických trnů. K CSD dochází, když koncentrace K+ překročí 

kritický práh. Glutamát, inhibitory sodíkové pumpy, hypoxie, hypoglykemie, ischemie, 

elektrické stimulace a status epilepticus jsou další dobře popsané spouštěče CSD. Při 

ischémii se tyto vlny propagují v peri-infarktové oblasti a mohou opakovaně zasahovat 

ischemickou tkáň, což vede ke zvýšením metabolických nároků v oblasti penumbry. 

Šíření depolarizace zároveň zvětšuje oblast poškození ischémií. (Dreier et al., 2011) 
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2.3.4 Zánět a mozková ischémie 

 Zánět je důležitou součástí patofyziologie mozkové ischémie, a to zejména 

v souvislosti s reperfuzí. Obnovení krevního zásobení je zřejmým a prvořadým cílem. 

Na druhou stranu  reperfuze může spustit řadu kaskád sekundárního poškození. Dojde 

k produkci reaktivních radikálů a pravděpodobně i narušení HEB, zatímco proces 

multimodální smrti neuronů může pokračovat v nezměněné míře. Spolu s těmito 

procesy centrálních neurálních odpovědí dochází k aktivaci periferních imunitních 

reakcí. (Xing et al., 2012) 

 Zánětlivý proces začíná v intravaskulárním prostoru bezprostředně po arteriální 

okluzi, když následná hypoxie, změny ve střihovém napětí (shear stress) a produkce 

ROS spustí koagulační kaskádu, která vede k aktivaci komplementu, krevních destiček 

a endoteliálních buněk, což způsobí prohloubení mikrovaskulární okluze. 

(Schwartz et al., 2011) Během několika minut po mozkové ischémii, je adhezní 

molekula P-selektin přemístěna k povrchu membrány krevních destiček a dojde 

k rychlému generování prozánětlivých signálů. V perivaskulárním procesu ischémie 

aktivuje žírné buňky a makrofágy. Degranulací žírné buňky uvolňují vazoaktivní 

mediátory (histamin, proteázy a TNF), zatímco aktivované makrofágy uvolňují 

prozánětlivé cytokiny. Tyto prozánětlivé mediátory přispívají k expresi adhezních 

molekul, poškození HEB a podpoře infiltrace leukocytů (neutrofilů, lymfocytů 

a monocytů). (Konsman et al., 2007) 

 Mozková ischémie zapojuje vrozenou i adaptivní imunitu, což jsou obě složky 

imunity obratlovců. Vrozený systém je zárodečně kódovaný, rychle aktivovaný 

a spoléhá na nízkou afinitu receptorů. Adaptivní systém je založen na receptorech 

s vysokou afinitou (receptory T-buněk a imunoglobulinů), které jsou náhodně 

generovány somatickými mutacemi. (Iadecola a Anrather, 2011) 

 Mikroglie v klidovém stádiu a pomocí svých výběžků prozkoumávají mozkový 

parenchym. Mikroglie se podílejí na post-ischemickém zánětu produkcí TNF, IL-1β, 

ROS a dalších prozánětlivých faktorů. Nicméně, rovněž přispívají k rozlišení zánětu 

a obnově tkání, tím, že produkují IL-10 a TGF- β, stejně jako několik růstových 

faktorů, včetně IGF-1. (Xing et al., 2012) 
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 Perivaskulární makrofágy jsou omezeny na prostor mezi bazální membránou 

cévy a povrchem mozku (glia limitans). Makrofágy mohou být rozděleny do dvou 

skupin. M1 makrofágy produkují prozánětlivé cytokiny (IL-1β , IL-12 , IL-23 

a TNF), chemokiny, ROS, NO a tím podporují T1 imunitní odpověď. V kontrastu, M2 

makrofágy produkují protizánětlivé cytokiny (IL-10 a TGF- β), IL- 1RA a arginázu. U 

cytokinů produkovaných perivaskulárními makrofágy se předpokládá, že řídí infiltraci 

zánětlivých buněk. (Iadecola a Anrather, 2011) 

 Žírné buňky (MCs) se vyskytují v mozkových plenách a tepnách. Granule 

žírných buněk obsahují vazoaktivní látky, jako histamin, cytokiny (TNF), 

antikoagulancia (heparin) a proteázy (tryptáza , chymáza , MMP2 , MMP9). Kromě 

toho jsou MCs schopné fagocytózy, prezentování antigenů a modulace adaptivní 

imunitní odezvy. (Iadecola a Anrather, 2011) 

 Krevní monocyty jsou přímými prekurzory tkáňových makrofágů. U člověka 

jsou popsány nejméně dvě různé populace makrofágů v závislosti na jejich povrchových 

markerech a funkci. Když jsou klasické monocyty vystaveny lipopolysacharidům 

(LPS), produkují protizánětlivý cytokin IL-10. Oproti tomu prozánětlivé monocyty 

produkují TNF. PO ischemickém inzultu jsou monocyty rychle distribuovány do místa 

postižení, kde tvoří makrofágy a dendritické buňky (DC). Dendritické buňky jsou 

speciální APC (antigen prezentující buňky) a představují hlavní rozhraní mezi vrozenou 

a adaptivní imunitou. (Iadecola a Anrather, 2011) 

 Neutrofily jsou sekreční a fogocytární buňky přirozeného imunitního systému 

a obsahují různé druhy cytoplazmatických granulí a sekrečních vezikul. Hlavní 

prozánětlivé molekuly uložené v granulích a váčku jsou iNOS, NADPH 

oxidázy, myeloperoxidáza, MMP8, MMP9, elastáza a katepsiny. Po mozkové ischémii 

neutrofily přilnou k endotelu a migrují do tkáně. (Iadecola a Anrather, 2011) 

2.3.5 Dysfunkce hematoencefalické bariéry 

 Vrstva endotelových buněk, nacházejících se v mozku, je poměrně odlišná od 

jiných orgánů. Nicméně, na ischémii reaguje zvýšenou prostupností, snížením funkce 

HEB a degradací bazální laminy. Existuje mnoho důkazů, že akutní mozková ischémie 

zvyšuje interakci mozkového endotelu s extravaskulárními buňkami 

(astrocyty, mikroglie, neuronů), jakož i intravaskulárními buňkami 
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(plazmatické elementy, globuliny, leukocyty), a že tyto interakce přispívají k procesu 

poškození tkáně CNS. (Woodruff, 2011) Poškození HEB se často měří extravazací malých 

sérových elementů, jako albumin a imunoglobulin (Hawkins a Davis, 2005). Přesný 

molekulární mechanismus poškození HEB není zcela objasněn, ale morfologické 

narušení HEB je spojeno s degradací proteinů TJ (těsných spojů) a reorganizací 

cytoskeletu. Degradace těchto proteinů může být způsobena aktivací matrix-

metaloproteináz (MMP). MMP2 a MMP9 jsou hlavními faktory indukující degradaci 

proteinů TJ, bazální laminy a integrity HEB (obr. 8). (Kim, 2013)  

 

Obrázek 8: MMP indukované selhání HEB (Yang a Rosenberg, 2011) 

 Zánětlivá reakce cévních stěn a parenchymální mozkové tkáně může výrazně 

přispívat k ischemickému poškození. Prozánětlivé odpovědi jsou indukovány během 

několika minut po iniciálním inzultu. Zvýšená exprese adhezních molekul 

v endoteliálních buňkách zprostředkovává infiltraci neutrofilů skrze HEB. Ostatní 

buňky včetně reaktivních mikroglií, makrofágů, astrocytů a neuronů mohou také 

generovat prozánětlivé elementy, které zhoršují poškození. (Iadecola a Anrather, 2011) 

 Angiogenní odpověď indukuje neovaskularizaci a neurogenezi a zároveň 

zvyšuje cévní permeabilitu. Angiogenní odpověď je iniciována expresí vaskulárního 

endotelového růstového faktoru (VEGF). VEGF se následně váže na VEGF receptor 2 

a přes Src kinázu ovlivňuje stabilitu komplexu TJ. (Krueger, 2013)  
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 V rámci iontové nerovnováhy dochází k rozvratu homeostázy 

vápníku, který aktivuje několik signálních kaskád, jako například kalcium/kalmodium 

závislé proteinkinázy (CaMK), extracelulárně regulovanou kinázu (ERK) a proteikinázu 

C (PKC). (Cruzalegui et al., 2000) Hypoxie také aktivuje „hypoxií indukovaný faktor 1“ 

(HIF-1) a indukuje tvorbu ROS. (Benarroch et al., 2009) Tyto a další patofyziologické 

procesy, jako jsou zvýšená acidóza, oxidativní a nitrosativní stresová signalizace 

a související intracelulární signalizace, jako je fosforylace TJ přídatných proteinů, 

vedou k alternaci exprese nebo lokalizace proteinů TJ (occludin, claudin - 5 nebo ZO-1) 

a následnému narušení integrity HEB. Alternací exprese TJ proteinů se zabývalo mnoho 

studií, ale přesvědčivý koncept ischemické poruchy HEB v současné době chybí. 

(Kim, 2013; Krueger, 2013) 

2.3.6 Trombinem zprostředkované neurovaskulární 

poškození 

 Mozková ischémie spouští několik vzájemně provázaných akcí, včetně 

cytotoxického a vazogenického edému, mikrovaskulární trombózy a degenerace tkání. 

(Lo, 2008) Prosakování HEB a únik složek krevního séra může vyvinout přímý toxický 

efekt na mozkový parenchym. Předchozí výzkum identifikoval několik možných 

toxických faktorů, jako například plasmin, tkáňový plasminogenový aktivátor (tPA), 

fibrin, fibrinogen, trombin. Většina těchto látek se podílejí na srážení krve 

a trombolýze. Narušení integrity HEB umožňuje vstup těchto látek do mozkové 

parenchymální tkáně a způsobuje závažná poškození. (Sheean a Tsirka, 2005) 

Cirkulující tPA má krátkou životnost (5-8minut), navíc je aktivita tPA omezena 

inhibitorem plasminogenového aktivátoru 1 (PAI-1). V přítomnosti fibrinu není tPA 

ovlivněna cestou PAI-1 a místo toho dochází k aktivaci zymogenního plazminogenu do 

plazminu, který zprostředkovává fibrinolýzu a rozpouští sraženiny. Nadměrná hladina 

tPA v CNS je spojena s poškozením neuronů, pravděpodobně prostřednictvím 

excitotoxicity NMDA receptorů. (Yepes et al., 2003) 

 Fibrinogen je další faktor odvozený z krve, který může cestou prosakování HEB 

vstoupit do parenchymální tkáně a zprostředkovávat potenciální toxické efekty. 

V přítomnosti trombinu je fibrinogen rozdělen do tří peptidů: fibrinopeptid A, B 

a monomeru fibrinu, který následně polymerizuje za vzniku nerozpustné fibrinové 
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sraženiny. Fibrinogen pravděpodobně působí jako kotevní matice pro jiné membránové 

proteiny nebo růstové faktory. (Ryan, 2004) 

 V průběhu poruchy endotelu v rámci mozkového traumatu je za pomoci faktoru 

X aktivován trombin. Trombin poté převádí rozpustný fibrinogen na fibrin a aktivuje 

kerní destičky, které tvoří krevní sraženinu. Tento děj následně prohlubuje okluzi 

zasažených cév. V rámci „in vitro“ studií bylo prokázáno, že trombin způsobuje 

buněčnou smrt. Jeho cytotoxický efekt se odehrává prostřednictvím PARs, nejvýrazněji 

pak PAR 1 receptor. (Chen et al., 2012) 

2.3.7 Epilepsie a post-ischemické záchvaty 

 Epilepsie je souhrnný název pro různorodý soubor poruch mozku, které mají 

abnormální predispozice a vedou k vyvolání epileptických záchvatů. 

(Fisher et al., 2005) Vzhledem k obecně uznávané dohodě, že epilepsie a záchvaty jsou 

výsledkem nerovnováhy mezi excitačním a inhibičním neurotransmiterovým systémem, 

se výzkum epilepsie historicky zaměřoval převážně na alternace synaptického přenosu 

(synaptic transmission). Nicméně, díky nedávnému pokroku v diagnostických 

a zobrazovacích metodách a jejich širokému využití jak v klinické tak v experimentální 

epileptologii, máme nyní narůstající počet důkazů, že epilepsie by měla být považována 

za komplexnější poruchu. Současné výzkumy poukazují na další možné příčiny 

doprovázející epileptogenezi a epilepsii. Alternace buněčného metabolismu, vaskulární 

reorganizace, poruchy hematoencefalické bariéry, zánětlivá reakce zahrnující 

transformaci astrocytů a remodelace nervových okruhů jsou některé z těchto non- 

synaptických alternací epileptického mozku. (Otáhal et al., 2014) Záchvaty mohou být 

rozděleny dle lokalizace na parciální a generalizované. Parciální záchvaty jsou 

lokalizované (fokální) léze mozku a zpravidla zasahují pouze na jednu hemisféru. 

Generalizované záchvaty jsou lokalizované na obě hemisféry a nemají ložiskové jádro. 

(Fisher et al., 2005) Po ischemické mrtvici je typická bimodální distribuce záchvatů. 

První vrchol se typicky objevuje v druhém týdnu po inzultu a druhý mezi 6 a 12 

měsícem. Výskyt záchvatů byl popsán u 3-15%  pacientů a výskyt epilepsie u 3 až 14% 

pacientů, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu. Většina pacientů s post-

ischemickými záchvaty mají lézi lokalizovanou mozkové kůře s nebo bez účasti 

subkortikálních oblastí. (Fisher et al., 2005; Karhunen et al., 2007)   

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mozek
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2.4 Experimentální modely mozkové ischémie 

 Většina pokusů mrtvice se provádí na malých zvířatech (myši, potkani, králíci). 

Použití malých zvířat představuje jasné výhody (nižší náklady, větší přijatelnost 

z etického pohledu). Krysa je jedním z nejpoužívanějších zvířat z několika důvodů. 

Mozkové cévy a fyziologie potka je podobná jako u člověka, mírná velikost těla 

umožňuje snadné monitorování fyziologických parametrů a malá velikost mozku je 

ideální pro fixační postupy. Dále lze uvést relativně vysokou kmenovou homogenitu a 

především snadnou reprodukovatelnost studií. (Ström et al., 2013) 

2.4.1 MCAo (middle cerebral artery occlusion) 

 Arteria cerebri media a její pobočky bývají v rámci mozkové ischémie 

poškozeny nejčastěji, a to přibližně v 70% všech příhod. Experimentální techniky 

okluze MCA jsou nejbližší mechanismu mozkové ischémie u člověka. Nejčastěji 

užívanou technikou je intra-arteriální sutura MCA, která byla použita v přibližně 40% z 

2600 studií zabývajících se neuroprotekcí po mozkové ischémii. 

(Kleinschnitz et al., 2015) Technicky je model MCAo méně invazivní a nevyžaduje 

kraniektomii, která výrazně poškozuje kraniální struktury. Provádí se buď podvaz MCA 

nebo endovaskulární zavedení nylonového filamenta cestou arteria carotis interna. Jako 

alternativní přístup lze použít kmen přeříznuté arteria carotis externa. Metoda MCAo 

umožňuje vytvoření trvalé i přechodné ischémie. Přístup kmenem a. carotis externa 

je přívětivější v rámci přechodné ischémie a následné reperfuze, protože zachovává 

potřebnou anatomickou integritu. (Liu et al., 2009) Typicky se přechodná okluze MCA 

provádí na 60, 90 nebo 120 minut. Úspěšnost této metodiky u potkanů se pohybuje 

okolo 88-100%. Oblast poškození je závislá na druhu zvířete, místě okluze a době trvání 

uzávěru. (Kleinschnitz et al., 2015) MCAO lze provádět v proximální časti MCA 

(pMCAo), poté dochází k poškození striata a přilehlé části frontoparietálního 

a temporálního laloku mozkové kůry. Distální (dMCAo) indukuje čistě korovou lézi. 

(Bacigaluppi et al., 2010) Model MCAo se vyznačuje hlavně velkým objemem léze 

a vysokou reprodukovatelností. Reperfuze a tím i doba ischémie je velice dobře 

kontrolovatelná a aplikace modelu je poměrně snadná a neobnáší velkou časovou 

náročnost. Hlavní nevýhodou je riziko prasknutí cévy a následného subarachnoidálního 

krvácení nebo nesprávné zavedení filamenta s částečnou okluzí. 
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(Kleinschnitz et al., 2015) Dalším rizikem je možnost poranění ipsilaterální sítnice 

a následná zraková dysfunkce. (Steele et al., 2008) 

2.4.2 MCA craniectomy model 

 Tento model je také postaven na okluzi MCA, ale k indukci ischémie využívá 

extravazální mechanismy („ligation“,“clipping“ nebo elektrokautetrizaci). Model 

vyžaduje kraniotomii a incizi dura matter. Existují dva hlavní distální modely MCAo. 

(Kleinschnitz et al., 2015) První technika pMCAo vyžaduje oddělení processus 

coronoideus a velké části os zygomaticum, nakonec následuje odstranění porce lebky 

kryjící MCA. (Braeuninger et al., 2009). Po obnažení MCA je možné aplikovat trvalý 

uzávěr, nejčastěji pomocí elektrokoagulace nebo uzávěr přechodný. K přechodné okluzi 

se využívá mikroaneurismální „clip“ nebo háček, kterým se MCA zvedne od povrchu 

mozku, dokud nedojde k přerušení krevního toku. Druhou metodou je takzvaná „three-

vessel-occlusion“ (3VO). 3VO model zahrnuje dodatečný uzávěr obou CCA, 

což snižuje kolaterální průtok krve, a tím prohlubuje ischemické poškození. Ischémie 

vyvolaná tímto způsobem zasahuje většinu z čelního, parietálního a temporálního 

laloku, rostrální část týlní kůry, bílou hmotu a okrajové části striata. 

(Kleinschnitz et al., 2015) Mezi hlavní přednosti tohoto modelu patří dobrá 

reprodukovatelnost, malá úmrtnost a možnost vizuálního potvrzení úspěšné aplikace. 

(Braeuninger et al., 2009) Hlavní nevýhodou je možnost poškození šedé hmoty nebo 

prasknutí cévy následkem vrtání a elektrokoagulace. Daný postup navíc ovlivňuje 

nitrolební tlak a funkci HEB. V neposlední řadě vyžaduje velikou zručnost operatéra. 

(Liu et al., 2009; Kleinschnitz et al., 2015) 

2.4.3 Endothelin-1 model 

 Další model experimentální fokální mozkové ischémie je založen 

na endothelinu-1 (ET - 1). ET-1 je silný, dlouho působící peptid, který je syntetizován 

v endotelu artérií. ET – 1 může být aplikován přímo na exponované MCA 

(Soleman et al., 2010) nebo jako intracerebrální injekce (Tennant a Jones, 2009). Třetí 

možností je aplikace na povrch mozkové kůry, což vede k lokalizované ischemické lézi, 

přímo závislé na podané dávce. (Soleman et al., 2010). První dva způsoby aplikace 

vedou k podobné lézi jako u permanentní MCAo, zatímco korová injekce vede 
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k půlkruhovému infarktu, který zasahuje všechny kortikální vrstvy. ET-1 byl také použit 

pro vytvoření ischémie bíle hmoty mozkové, přesněji oblasti capsula interna nebo 

arteria cerebri anterior. Po aplikaci ET – 1 dochází k prudkému poklesu průtoku krve 

a k následné reperfuzi, která se objevuje v průběhu několika hodin. Výhodou tohoto 

modelu je malá úmrtnost a možnost vytvořit fokální lézi jak v povrchových tak 

i v hlubokých regionech mozku. Nicméně je tento model limitován skutečností, že ET-1 

receptory a ET – 1 konvertující enzymy jsou vyjádřeny i na astrocytech a neuronech. 

Tento fakt může interferovat s interpretací studií v rámci nervové reparace. 

(Kleinschnitz et al., 2015) 

2.4.4 Embolický model 

 Vzhledem k faktu, že většina infarktů u lidí je způsobena 

tromboembolismem, bylo vhodné vyvinout zvířecí model, který tyto embolické okluze 

mozkových tepen blízce napodobuje. (Bacigaluppi et al., 2010) Embolické uzávěry 

mohou být u zvířat indukovány prostřednictví injekce velkorozměrových syntetických 

makrosfér nebo menších mikrosfér, které se aplikují do arteria carotis interna. Velikost 

těchto makrosfér se pohybuje okolo (300-400 µm) u makrosfér a (20-50 µm) 

u mikrosfér. (Gerrietset al., 2003) K výrobě jsou využívány různé materiály, jako 

například dextran, supra paramagnetický oxid železa, oxid titaničitý a keramické 

materiály. (Kleinschnitz et al., 2015) V prvním případě dochází k indukci velkých 

ischémií, které jsou podobné trvalému uzávěru MCAo. V druhém případě dochází 

k menší multifokální ischémii. (Bacigaluppi et al., 2010) Procedura aplikace zahrnuje 

vložení sféry do MCA nebo ICA pomocí mikrokatetru. (Kleinschnitz et al., 2015) Třetí 

možností je uzavřít tepnu pomocí krevní sraženiny, která je injekčně aplikovaná do 

arteria carotis interna. Velikost léze u tohoto modelu závisí na velikosti a elasticitě 

sraženiny.  Embolické modely obecně tvoří relativně variabilní ischémie, a proto jsou 

vhodné pro studium reperfuzní terapie. (Gerriets et al., 2000) 

2.4.5 Fototrombóza 

 Tento model je založen na intravaskulární fotooxidací, která vede k dobře 

definovaným ischemickým lézím v oblasti mozkové kůry a modifikacím striata. 

K indukci léze se užívá fotoaktivní barvivo (Bengálská červeň, erytrosin B). 
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(Kleinschnitz et al., 2015) Po aplikaci barviva je lebka zvířete ozářena světelným 

paprskem s danou vlnovou délkou. Následně dochází k aktivaci fotoaktivní látky 

a tvorbě kyslíkových radikálů, které vedou k poškození endotelu, aktivaci krevních 

destiček a agregaci v intraperenchymatózních cévách.  (Bacigaluppi et al., 2010) Oblast 

léze může být určena s využitím stereotaktického zařízení. (Kleinschnitz et al., 2015) 

Model se projevuje poměrně rychlým průběhem ischemické smrti buněk. (Kuroiwa et 

al., 2008) Výhody toho modelu jsou vysoká reprodukovatelnost, nízká úmrtnost 

a minimální chirurgický zákrok. Nevýhodou je náhlý vznik cytotoxického 

(intracelulárního) a vazogenického (extracelulárního) edému, který je propojen 

s porušením endotelu a změnou propustnosti HEB. Dalším úskalím je vznik pouze 

minimální nebo žádné penumbry a lokální reperfuze. Modifikovaná procedura využívá 

cirkulární laserový paprsek a modifikované parametry iradiace. Vnitřní, kruhová část 

léze je charakterizována hypoperfuzí a tudíž by mohla věrohodně napodobovat 

penumbru. Nedávná modifikace umožňuje cíleně zasáhnout i striatum nebo capsula 

interna, a to díky stereotakticky aplikovanému optickému vláknu. 

(Kleinschnitz et al., 2015)  
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 Cílem této diplomové práce bylo aplikovat upravený model mozkové fokální 

korové ischémie indukovaný fototrombózou a následně ho parametrizovat se 

zaměřením na tyto proměnné: 

 

 Stanovení lokalizace ischemické léze 

 Stanovení rozsahu ischemické léze v závislosti na časovém odstupu od indukce 

 Stanovené objemu ischemické léze v závislosti na časovém odstupu od indukce 

 

 Hypotézy 

 

I. S definovanými parametry laserového paprsku, doby a místa osvícení dojde 

k indukci mozkové fokální korové ischémie bez postižení subkortikálních 

oblastí 

II. S definovanými parametry laserového paprsku, doby a místa osvícení budou 

ischemické léze vykazovat minimální variabilitu. 
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4. Metodika práce 

4.1 Legislativa 

 Experimenty a péče o zvířata probíhaly v souladu se zákonem č. 246/92 Sb. na 

ochranu zvířat proti týrání a předpisem 311/97 Sb. o chovu a využití pokusných zvířat. 

Experimentální protokol byl schválen Etickou Komisí Fyziologického ústavu Akademie 

Věd České Republiky (Příloha č. 1). 

4.2 Výzkumný soubor 

 Z experimentálního celku bylo pro tuto diplomovou práci vyčleněno 11 samců 

potkana kmene Wistar ve věkovém rozmezí 2 – 3 měsíců a průměrné hmotnosti 423,5 

gramů. Zvířata setrvávala v kontrolovaném prostředí (teplota 22±1°C, vlhkost 50-60%, 

světlo od 6.00 do 18.00) s přístupem k potravě a pití ad libitum. Experiment byl 

prováděn výhradně ve fyziologickém ústavu Akademie věd ČR.  

 Potkani byli rozděleni do tří skupin. První skupina (n=6) byla označena jako 

„chronická“, potkani v této skupině podstoupili operační protokol a byli umístěni do 

zvěřince, kde přežívali po dobu přibližně 2 měsíců. Následně zvířata podstoupila 

terminální anestezii uretanem a následovala transkardiální perfuze. Druhá „akutní“ 

skupina zvířat (n=5) podstoupila stejný zákrok 24 hodin po operaci. Třetí skupina (n=4) 

byla označeno jako kontrolní. Kontrolní skupina podstoupila stejnou operační 

proceduru, ale namísto bengálské červeně byl aplikován fyziologický roztok (0,9% 

roztok NaCl). 

4.3 Operační protokol 

 Zvířata podstoupila systémovou anestezii isofluranem (indukce 2 - 4,5%). Ve 

střední čáře byla provedena kožní incize a měkké tkáně hlavy byly preparovány, aby 

vznikl volný průchod ke kostem kalvy pro budoucí osvit laserem. Z předního 

přístupu, byla preparována pravá v.jugularis, do které bylo následně injekčně podáno 

vypočítané množství (20 mg/1 ml/1 kg) fotosenzitivní látky „bengálská červeň“ (RB). 

Levá polovina lebky byla ozářena v oblasti kryjící senzomotorickou kůru (bregma: R-C 

0mm, L-L 2mm). Jako světelný zdroj byl využit zelený laser (30mw, 532µm) 
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s instalovaným „beam expanderem“ zvyšujícím původní průměr laserového paprsku 

z původních 1,8 mm na 5,4 mm. Přístroj byl nastaven na kontinuální režim a doba 

ozáření činila 10 minut. Kůže byla bezprostředně po ozáření sešita a zvíře vráceno do 

klece k zotavení. 

4.4 Histologie 

 Pro histologické vyšetření je nutná fixace tkání. Technika perfuze se používá pro 

podporu extrakce mozku a míchy z mrtvého zvířete před histologickou analýzou. Cílem 

fixace je rychlá a šetrná denaturace proteinů buněčné protoplazmy a struktur 

tkání. Standardním postupem je aplikace vysoké dávky uretanu 

(2,5 g/kg, iv.). Bezprostředně po nástupu hluboké anestezie bylo operativně dosaženo 

srdečního svalu a do levé komory byla vsunuta kanyla, kterou byl přiváděn fyziologický 

roztok s fosfátovým pufrem, aby se krevní řečiště odkrvilo a nedošlo ke 

sraženinám, které by komplikovaly následnou fixaci. Fixace se provádí 

4% paraformaldehydem v 0,1 M fosfátovém pufru (pH 7,4). Roztok prochází kanylou a 

tělním oběhem je distribuován do mozku. Odtok je zabezpečen skrze pravé ouško, které 

bylo při operaci nastřiženo. Tento postup zafixuje  mozek a ten může být snadno vyjmut 

z lebky.  Poté je mozek dofixován v roztoku paraformaldehydu po následující 3 až 4 

hodiny. Následně je připravený mozek dán do kryokonzervačního roztoku sacharózy 

(10, 20 a 30%) a nakonec se zamrazí v suchém ledu při teplotě -80°C. V rámci dalšího 

postupu jsou mozky přivedeny k teplotě  -22°C a pomocí  Cryocutu Leica 1600 

nařezány na 50 µm široké plátky. Tyto plátky jsou “nataženy“ na podložní sklíčka a po 

oschnutí předána k barvení. 

4.5 Barvení vzorků 

4.5.1 Nisslovo barvení 

 Nisslovo barvení je založeno na obarvení hrubého endoplazmatického retikula 

pomocí kresylové violeti či příbuzných barev. Vzhledem k tomu, že všechny buňky 

obsahují endoplazmatické retikulum, Nisslova metoda zabarví všechny buněčné 

skupiny dané tkáně. Postup barvení se skládá ze sekvenčního ponoření mozkových řezů 

do různých roztoků na určitou předem danou dobu. Prvotní alkoholová lázeň odstraní z 
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tkáně lipidy a fixativum. Následuje obarvení tkáně kresylovou violeť. Nakonec se tkáň 

opět dehydratuje řadou alkoholových lázní. Toto barvení se používá pro mražené 

montované řezy na želatinovaná skla. Při barvení se provádí mikroskopická kontrola 

řezů po opláchnutí v 90 % ethanolu (pozadí musí být bílé, buňky modré). Není-li pozadí 

dostatečně světlé, lze se vrátit zpět do 70 % ethanolu, kde se řezy ještě odbarví. 

Následuje uložení obarvených skel s řezy do vysokých kyvet s xylenem. Po 24 

hodinách se pomocí solakrylu lepí krycí skla. 

Protokol barvení Nissl: 

1. 96 % ethanol + chloroform v poměru 1:1 1 – 4 hodiny 

2. 100 % ethanol 10 minut 

3. 90 % ethanol 10 minut 

4. 70 % ethanol 5 minuta 

5. destilovaná H2O okyselená 0,25 ml CH3COOH 1 minuta 

6. kresylová violeť 10 - 15 minut 

7. oplach destilovanou H2O okyselenou 0,25 ml CH3COOH 

8. 70 % ethanol 3 minuty 

9. 90 % ethanol 3 minuty 

10. 100 % ethanol 3 minuty 

11. 100 % ethanol několik ponoření 

12. aceton - xylen v poměru 2:1 pouze krátce 

13. aceton – xylen v poměru 1:1 pouze krátce 

14. aceton – xylen v poměru 1:2 přibližně 2 minuty 

15. xylen 5 – 10 minut 

4.5.2 Barvení Fluoro-Jade B 

 Mozková tkáň téměř všech živočišných druhů, včetně hlodavců, je kompatibilní 

s Fluoro-Jade barvivem, které fluorescenčně barví zanikající nervové buňky. Barvená 

tkáň je postupně rehydratována snižováním koncentrace alkoholu. Manganistan 

draselný se může použít ke snížení barvení pozadí a chrání tkáň před vyblednutím 

následkem fotografování. Fluoro - jade je vysoce rozpustný ve vodě, a proto se nejprve 

rozpustí v destilované vodě. Aby byly degenerované neurony dobře rozlišeny, musí být 

fluoro-jade použitý v kyselém prostředí, a proto se fluoro-jade dále ředí v ledové 
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kyselině octové. Před sušení a lepením na podkladová sklíčka by tkáň měla být opět 

opláchnuta vodou. 

Protokol barvení Fluoro-Jade B: 

1. řezy na sklech sušit přes noc při 37 °C  

2. inkubace: - 3 min v absolutním ethanolu  

   - 3 min v 70 % ethanolu 

   - 2 min v H2O  

   - 15 min v 0,06% kalium permanganátum  

   - 2 min v H2O  

   - 30 min v 0,001% FJB (Fluoro-Jade B 200mg) v 0,1% kyseliny  

   octové  

   - černou krabičku zakrýt víčkem a dát na třepačku na mírné  

   kývání  

3. oplach 3 x 1 min v H2O  

4. usušit přes noc při 37 °C  

5. odvodnit 3 x 2 min v xylenu 

4.6 Analýza dat 

 Charakterizace popis lézí v mozku je důležitým krokem pro posouzení možného 

funkčního dopadu fokální mozkové ischémie. Domnělá mozková centra či sítě, které 

řídí motoriku, senzoriku a další důležité procesy mohou být hodnoceny porovnáním 

deficitu a lokalizace léze v rámci dané skupiny subjektů. Po nastavení kontrastu byly 

léze nafoceny pod mikroskopem (Olympus AX 70 s kamerou Olympus DP-70) 

a popsány. V rámci popisu byly zároveň, porovnáním snímků se stereotaktickým 

atlasem, spočteny rozsahy jednotlivých lézí ve třech na sebe kolmých anatomických 

rovinách. Výpočet objemu respektive objemového poměru hemisfér byl proveden 

pomocí stereologické metody Cavalieriho princip (Brima et al., 2012). Hemisféry byly 

proto ručně označeny náhodně přiloženým rastrem v programu Ellipse a to na každém 

snímku zvlášť (obr. 9). Pozice středové čáry byla stanovena pomocí neuroanatomických 

orientačních bodů. Objemy ipsilaterálních a kontralaterálních hemisfér, společně 
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s objemem lézí byly vypočteny dle známé rovnice (V = N x A x t), kde N je počet bodů 

rastru, A je jednotková plocha a t je jednotková tloušťka (Brima et al., 2012). 

 

Obrázek 9: Ellipse – značení hemisfér 
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5. Výsledky 

5.2 Stanovení lokalizace ischemické léze 

 Histologické vyšetření mozku prokázalo významné ischemické poškození 

korových oblastí. Ischemické poškození u všech experimentálních zvířat (n=7) je 

lokalizováno v levé hemisféře. Hloubka léze u akutní i chronické skupiny variuje mezi 

1,2 – 1,8 mm (1,2 – 1,6 mm u chronické s. a 1,7 – 1,8 mm u akutní s.), ale žádná z lézí 

neproniká do bílé hmoty mozku (obr. 11). Velikost léze, lokalizace a hloubka vykazuje 

v rámci jednotlivých skupin malou variabilitu. Znatelné rozdíly nacházíme až při 

porovnání jednotlivých experimentálních skupin. Léze u chronické skupiny zasahuje 

převážně primární a sekundární motorický neocortex a primární somatosenzorický 

neocortex (obr. 12). Rostro – kaudální rozsah okrajů ischemické léze variuje mezi 3,2 

mm až -4 mm od bregmy. Latero – laterálně rozsah okrajů léze variuje mezi 1,5 mm až 

3,5 mm od středové čáry lebky (obr. 10). U akutní skupiny léze zasahuje primární 

a sekundární motorický neocortex, primární somatosenzorický neocortex a dále se 

rozpíná do oblasti retrospeleníálního granulárního a agranulárního 

cortexu, sekundárního vizuálního cortexu a parietálního asociačního cortexu (obr. 13). 

Rostro – kaudální rozsah okrajů léze variuje mezi 4 mm až -4,8 mm od bregmy. Latero-

laterální rozsah okrajů léze variuje mezi 0,3 mm až 5 mm od středové čáry lebky. 

U kontrolní skupiny nedošlo k indukci ischemického poškození (obr. 14). 

 

Obrázek 10: Orientace na lebce laboratorního potkana (Paxinos a Watson, 1998) 
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Obrázek 11: hloubka léze a zasažené struktury (BRX 8) 

 

Obrázek 12: BRX 23 – chronická skupina 
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Obrázek 13: BRX 8 - akutní skupina 

 

 

Obrázek 14: BRX 7 - kontrolní skupina 
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5.1 Stanovení rozsahu ischemické léze 

Skupiny Chronická 

R-C/L-L/V-D 

Akutní 

R-C/L-L/V-D 

Počet 4 3 

Chybějící 0 0 

Mean 3,97/2,65/1,50 5,9/4,66/1,76 

S.E.M 0,32/0,11/0,08 0,95/0.13/0,02 

 Tabulka 1: Mann-Whitney Rank Sum Test – rozsah léze 

 

 

Graf 1: Grafické znázornění rozsahu lézí. *** P<0,001 
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5.2 Stanovení poměru objemů hemisfér 

Název skupiny Počet Chybějící Mean S.E.M 

Chronická 4 0 0,93 0,03 

Akutní 3 0 0,66 0,02 

Kontrolní 4 0 1,03 0,008 

Tabulka 2: Mann-Whitney Rank Sum Test – poměr objemu hemisfér 

 

 

Graf 2: grafické znázornění poměru objemu hemisfér. * P<0,05 
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5.3 Charakteristika ischemické léze 

V místě léze u chronického zvířete můžeme dobře rozeznat oblast nekrotizované 

a zdravé tkáně (obr 14). Mezi danými oblastmi se nachází „border zone“, která 

se projevuje sníženou barvitelností Nisslovým barvením (obr. 15).

  

Obrázek 15: BRX 5 ischemická léze levé hemisféry, barvení Nissl (zvětšení 2x) 

 

Obrázek 16: BRX 5 ischemická léze levé hemisféry, barvení Nissl (zvětšení 10x) 
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 V místě léze u akutního zvířete můžeme rozeznat ischemické jádro a penumbru 

označovanou také jako „ischemický polostín“ (obr. 16). Pro porovnání byla pořízena 

mikroskopická fotografie stejné oblasti u nezasažené hemisféry (obr. 17). 

 

Obrázek 17: BRX 8 - ischemická léze levé hemisféry, barvení Fluoro-Jade B 

 

Obrázek 18: BRX 8 pravá hemisféra, barvení Fluoro-Jade B 
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6. Diskuze 

 V současné době existují dobře standardizované hlodavčí modely stále, 

přechodné, fokální nebo globální ischémie, které jsou indukovány chemickými nebo 

mechanickými činiteli. Tyto modely byly vyvinuty, aby co nejpřesněji napodobily 

patofyziologii lidské mozkové příhody a umožnily tak vývoj neuroprotektivních 

strategií. Modifikovaný model fototrombózy aplikovaný v této diplomové práci vede 

k trvalé fokální ischemické lézi požadované velikosti a lokalizace. 

 Vlastnosti léze ovlivňuje mnoho faktorů, jako je koncentrace barviva, latence 

mezi podáním barviva a ozářením, intenzita světelného zdroje, velikost ozářené 

plochy, doba ozáření a také tělesná teplota zvířete při o po operaci. Úhel světelného 

zdroje na lebce může také ovlivnit výslednou lézi. V rámci těchto a dalších proměnných 

jsme provedli několik předběžných experimentů. U těchto experimentů jsme se 

pokoušeli najít ideální přístup k aplikaci RB. V rámci iradiace jsme měnily dobu osvitu 

i nastavení laseru (kontinuální nebo on/off cykly). Testována byla i možnost aplikovat 

BR před, ale i v průběhu ozáření pomocí kanily implantované do ocasní žíly. 

 Vzhledem k možnosti zaměření světlého záření na určité místo je možné 

stereotakticky určit oblast či strukturu, kde má dojít k indukci ischemické léze. Ačkoliv 

jedním z cílů naší studie bylo zasáhnout pouze šedou hmotu mozku, Kuroiwa et al 

(2009) úspěšně indukovali fototrombotickou ischemickou lézi v kaudoputamenu a to za 

pomocí stereotakticky implantovaného optického vlákna. Tato modifikace je důkazem, 

že fotorombotický model je využitelný i pro indukci ischémie v bílé hmotě mozku.  

 Nedílnou součástí mozkové příhody u člověka bývá i somaticko-motorický 

deficit. Nedávné  studie úspěšně indukovali ischemickou lézi u volně se pohybujících 

potkanů. Technika umožnila sledovat „real-time“ změny v krevní zásobení mozkové 

tkáně bez nutnosti anestezie. Zároveň napomohla lepšímu porozumění složitých vztahů 

mezi ischémií motorického neocortexu a následného motorického deficitu. Bohužel tato 

modifikace vykazuje značné technické obtíže a její aplikace je náročná. Na druhou 

stranu zpřístupňuje možnost indukovat fokální ischémii bez nutnosti anestezie.  

(Lu et al., 2014, Yu et al., 2015) 

 Fototrombotický model je oproti ostatním modelům mozkové ischémie 

minimálně invazivní, vyžaduje nejmenší chirurgický zákrok a zároveň neklade 
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nadměrné nároky na zručnost operatéra. V rámci chirurgického zákroku není třeba 

provádět kraniotomii nebo jinak narušovat kostěné struktury lebky. S těmito fakty je 

přímo spojený vysoký „survival rate“, který v rámci tohoto experimentu (11 zvířat) 

představoval 100%. Porritt et al (2012) prezentovali hodnoty odečtené 

z jiných, rozsáhlejších studií. Tyto hodnoty se pohybují okolo 98,4%. Vzhledem 

k relativně menší technické náročnosti je i čas potřebný k provedení chirurgického 

zákroku a následné indukce léze kratší. 

 Obecně umožňuje fototrombotický model vznik jen relativně malé fokální 

ischémie v určité části mozku. Náš laser (30mW, 532 µm) s namontovaným beam 

expanderem a znásobeným průměrem paprsku z původní hodnoty 1,8 mm na 5,4 mm 

byl schopný indukovat poměrně větší ischemickou lézi. Tento fakt se projevil převážně 

u akutní skupiny. Rostro – kaudální rozsah okrajů léze varioval mezi 4 mm až -4,8 mm 

od bregmy. Latero-laterální rozsah okrajů léze varioval mezi 0,3 mm až 5 mm od 

středové čáry lebky. Maximální hloubka léze se pohybovala v rozmezí 1,7 až 1,8 mm. 

Menší rozsah lézí umožňuje dobře sledovat peri-lesionální oblast a v ní probíhající 

procesy. Harrison et al (2013) použil podobný fototrombotický model ke studiu funkční 

organizace senzomotorického neocortexu v různých časových intervalech před a po 

vyvolané ischémii. 

 Hlavní nevýhodou tohoto modelu je rychle nastupující cytotoxický 

(intracelulární) a vazogenní (extracelulární) edém. Tento děj je zapříčiněný tvorbou 

singletového kyslíku, který indukuje poškozením endoteliálních buněk. Následně 

dochází k alternaci permeability hematoencefalické bariéry a nástupu edému. Jedná se o 

velice odlišný vzor než je vidět u klinické mozkové příhody. Ve skutečnosti se 

simultánní vývoj významného vazogenického a cytotoxického edému v rámci 

experimentální fototrombózy více podobá traumatickému poranění mozku. 

(Kleinschnitz et al., 2015) 

 V tomto modelu probíhá trombóza ve velkém množství vaskulatury 

najednou. Oproti tomu je klinická ischémie nejčastěji způsobena okluzí velké cévy. 

V důsledku toho jsou některé oblasti mozku ischémií zasaženy jen okrajově, protože 

nejsou primárně zásobované zasaženou cévou a krevní zásobení je udržováno 

kolaterálním oběhem. To znamená, že se v okolí infarktu tvoří oblasti s částečně 

omezeným průtokem krve (penumbra). U fototrombózy dochází v zasažené zóně 

k rychlé buněčné smrti. Tato zóna bývá dobře ohraničena a v jejím okolí nedochází 
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k výraznému snížení průtoku krve, tudíž ani ke vzniku ischemického stínu, který je 

nejčastějším cílem neuroprotektivních studií. (Bacigaluppi et al., 2010) 

6.1 Evaluace hypotéz 

Hypotéza I 

S definovanými parametry laserového paprsku, doby a místa osvícení dojde k indukci 

mozkové fokální korové ischémie bez postižení subkortikálních oblastí. 

V rámci histologického vyšetření mozkové tkáně jednotlivých zvířat se podařilo 

prokázat výrazné ischemické poškození korových oblastí. Ischemické poškození 

vzniklo u všech zvířat akutní i chronické skupiny. Léze byla vždy lokalizována v levé 

hemisféře a v různém rozsahu pronikala do struktury šedé hmoty mozkové.  Zároveň u 

žádného z experimentálních ani kontrolních zvířat nedošlo k poškození hmoty bílé. 

Hloubka léze se pohybovala v rozmezí 1,2 až 1,6 mm u chronické skupiny a 1,7 – 1,8 

mm u skupiny akutní. Další naměřené parametry popisující indukované léze jsou 

uvedeny v kapitole 5. U obou skupin byl nejvíce zasažen primární a sekundární 

motorický a sekundární somatosenzorický neocortex. K podobným výsledkům došel 

Karhunen et al (2007), který indukoval lézi u 36 s úspěšností 95%. Ačkoliv R – C a L –

L rozsah i hloubka lézí náhodně variovaly, poškození zasáhlo převážně šedou hmotu. 

Tímto zjištěním byla potvrzena první hypotéza, která předpokládala výskyt léze u všech 

experimentálních zvířat a její omezení pouze na struktury šedé hmoty mozkové. 

 

Hypotéza II 

S definovanými parametry laserového paprsku, doby a místa osvícení budou ischemické 

léze vykazovat minimální variabilitu. 

 Rozsah léze, lokalizace a hloubka vykazovala v rámci jednotlivých skupin 

malou variabilitu. Podobná zjištění prezentovali i Karhunen et al (2007) a Kelly et al 

(2007). Avšak porovnání akutní a chronické skupiny poukazuje na signifikantní rozdíly 

v měřených parametrech.  U akutní skupiny zasahovala léze primární a sekundární 

motorický neocortex, primární somatosenzorický neocortex a dále se rozpínala do 

oblasti retrospeleníálního granulárního a agranulárního cortexu, sekundárního 

vizuálního cortexu a parietálního asociačního cortexu.  Léze u chronické skupiny 
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zasahovala převážně primární a sekundární motorický neocortex a primární 

somatosenzorický neocortex. Z tohoto měření vyplívá, že rozsah poškození mozkové 

kůry je vyšší u akutní skupiny. Ostatní měřené parametry jako hlouba a poměry objemů 

hemisfér také vykazovaly vyšší hodnoty u zvířat akutní skupiny. Tento fakt si vysvětluji 

časovým odstupem perfuzí jednotlivých zvířat. Zatímco zvířata chronické skupiny 

přežívala po dobu 2 měsíců, než podstoupila perfuzi, zvířata akutní skupiny podstoupila 

perfuzi do 24 hodin po operaci. V rámci akutní skupiny tudíž nemohlo dojít k reparaci 

poškozené tkáně. Druhá hypotéza předpokládala minimální variabilitu indukovaných 

lézí. V rámci jednotlivých skupin můžeme tuto hypotézu označit za platnou. Na druhou 

stranu, při porovnání jednotlivých skupin mezi sebou je hypotéza neplatná, protože léze 

mají výrazně rozdílné parametry. 
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7. Závěry 

 Cílem této diplomové práce bylo aplikovat upravený model mozkové fokální 

korové ischémie indukovaný fototrombózou a následně ho parametrizovat. Realizace 

cílů proběhla v  laboratořích Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. 

 V rámci histologického vyšetření mozkové tkáně jednotlivých zvířat se podařilo 

prokázat výrazné ischemické poškození korových oblastí. Léze byla vždy lokalizována 

v levé hemisféře a v různém rozsahu pronikala do struktury šedé hmoty mozkové. 

Zároveň u žádného z experimentálních ani kontrolních zvířat nedošlo k poškození 

hmoty bílé. Tímto zjištěním byla potvrzena první hypotéza, která předpokládala výskyt 

léze u všech experimentálních zvířat a její omezení pouze na struktury šedé hmoty 

mozkové. 

 Rozsah léze, lokalizace a hloubka vykazovala v rámci jednotlivých skupin 

malou variabilitu. Znatelné rozdíly byly naměřeny až při vzájemném porovnání 

experimentálních skupin.  Akutní skupina vykazovala vyšší hodnoty ve všech měřených 

parametrech. U akutní skupiny zasahovala léze primární a sekundární motorický 

neocortex, primární somatosenzorický neocortex a dále se rozpínala do oblasti 

retrospeleníálního granulárního a agranulárního cortexu, sekundárního vizuálního 

cortexu a parietálního asociačního cortexu.  Léze u chronické skupiny zasahovala 

převážně primární a sekundární motorický neocortex a primární somatosenzorický 

neocortex. Z tohoto měření vyplívá, že rozsah poškození mozkové kůry je značně vyšší 

u akutní skupiny. Druhá hypotéza předpokládala minimální variabilitu indukovaných 

lézí. V rámci jednotlivých skupin můžeme tuto hypotézu označit za platnou. Na druhou 

stranu při porovnání jednotlivých skupin mezi sebou je hypotéza neplatná, protože léze 

mají výrazně rozdílné parametry. 

 Závěrem lze říci, že fototrombóza je snadno aplikovatelný model mozkové 

ischémie s vysokou reprodukovatelností a minimální mortalitou. Hlavní nevýhodou 

tohoto modelu je rychle nastupující cytotoxický (intracelulární) a vazogenní 

(extracelulární) edém. Dále pak vznik pouze minimální penumbry a kolaterální 

reperfuze. Modifikovaná procedura aplikovaná v této diplomové práci využívá 

cirkulární laserový paprsek s beam expanderem, který v okolí léze způsobuje 

hypoperfuzi a napodobuje tak ischemickou penumbru 
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