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V našich studiích jsme se v experimentálním modelu na zvířeti a u pacientů s Alzheimerovou nemocí (AD) a
schizofrenií zaměřili na sledování asymetrie (laterality) struktur mozku, zejména hipokampu a planum temporale,
s cílem její kvantifikace v normě a za patologických stavů.
Cílem studie bylo sledování dlouhotrvajících účinků zvýšených plazmatických hladin kortikosteronu (CORT) na
objem a množství neuronů v hipokampu u potkana. Výsledky ukázaly, že u potkanů ve skupině CORT byl levý
hipokampus větší než pravý, zato v kontrolní skupině byl naopak objem pravého hipokampu vyšší než všechny
ostatní objemy.
Post mortem studie asymetrie planum temporale u člověka ukázala u kontrol mírnou pravostrannou asymetrii
oblastí, kortikální tloušťky a objemu, levé planum temporale bylo u žen menší než u mužů. Ve skupině s AD byla
změna laterality spojena s mírným poklesem na pravé straně a mírným nárůstem na straně levé. Naproti tomu u
schizofrenních pacientů bylo pozorováno výrazné, ale pouze bilaterální zmenšení oblasti, jakož i snížená
kortikální tloušťka a objemy mozku.
Daší studie byla zaměřena na sledování délky pyramidových neuronů v korové vrstvě III ve čtyřech podoblastech
planum temporale u kontrolní skupiny a u pacientů s AD. Asymetrie délky pyramidových neuronů byla nalezena
pouze u kontrol - při přechodu do Sylviovy rýhy, zbytek podoblastí v kontrolní skupině a u pacientů s AD
nevykazoval rozdíl ve velikosti. Srovnání délky pyramidových neuronů ukázalo (a) bez rozdílu v oblasti gyrus
temporalis superior, (b) opačnou asymetrii v insule – levá strana kratší u pacientů s AD, (c) pravý i levý přechod u
Heschlových závitů kratší u pacientů s AD, a (d) pravý přechod do Sylviovy rýhy kratší u pacientů s AD.
Byl pozorován významný pokles počtu buněk obarvených DAPI ve vrstvách IV-VI předního gyrus cinguli na pravé
straně, ve vrstvách I-III zadního gyrus cinguli na levé straně, ve vrstvách IV-VI v přechodu z gyrus temporalis
superior do planum temporale vpravo a ve vrstvách IV-VI při přechodu z planum temporale do kůry insuly vlevo.
Dále bylo také pozorováno zvýšení počtu buněk obarvených Fluoro-Jade ve vrstvách I-III předního gyrus cinguli,
ve vrstvách I-III vlevo a IV-VI vpravo v Heschlových závitech. Zkrácení velikosti pyramidových neuronů vrstvy III u
pacientů s AD bylo zjištěno v předním gyrus cinguli vpravo, v zadním gyrus cinguli a entorhinální kůře vlevo a
vpravo v gyrus parahipocampalis.
DTI traktografie nervových drah area subcallosa, gyrus paraterminalis a fornixu u pacientů s AD ukázaly
kompenzační změny oproti kontrolám, a to zejména na levé straně.
Na základě studia MRI snímků byl definován jeden optimální řez pro měření hipokampu na magnetické rezonanci
mozku v rovině, kde amygdala vymizí a je přítomen pouze hipokampus. Byla porovnávána absolutní plocha a
objem hipokampu na tomto optimálním řezu mezi 40 pacienty s AD a 40 kontrolami shodnými podle věku,
vzdělání a pohlaví. Dále byly tyto výsledky porovnány s těmi, které se vztahovaly k velikosti mozku nebo lebky:
oblast optimálního řezu se normalizovala k ploše řezu mozkem v commissura anterior a objem hipokampu se
normalizoval na celkový intrakraniální objem. Hipokampální plochy na jediném optimálním řezu a hipokampální
objemy vlevo a vpravo u kontrolní skupiny byly významně vyšší než u AD skupiny. Normalizované plochy
hipokampu a objemy vlevo a vpravo u kontrolní skupiny byly významně vyšší ve srovnání se skupinou AD.
Absolutní plochy a objemy hipokampu se významně nelišily od odpovídajících normalizovaných ploch hipokampu,
stejně jako normalizovaných objemů hipokampu.
Do budoucna je plánováno rozšíření DTI studií na bazální ganglia a zjištění dalších kompenzačních změn u
pacientů s AD. U pacientů se schizofrenií připravujeme studii morfologie korových oblastí sulcus cinguli a sulcus
paracingularis a jejich změn v průběhu onemocnění ze snímků na magnetické resonanci.
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