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Traumatické poranenie miechy (TPM) predstavuje jedno z najzávažnejších a najkomplexnejších ochorení nervového systému. Komplikovaná patofyziológia traumy miechy, ktorá
zahŕňa mechanizmy primárneho a sekundárneho poškodenia, je príčinou problémov pri hľadaní vhodnej a účinnej terapie. TPM sa vyvíja vo viacerých vzájomne prepojených
fázach i) akútne poškodenie (sekundy až minúty po poranení), ii) sekundárna fáza (minúty až týždne po poškodení), a iii) chronická fáza (mesiace až roky po poškodení).
Sekundárne procesy, medzi ktoré patrí lokálny edém, zápal, ischémia, iónova nerovnováha, apoptóza, aktivácia inhibičných molekúl, vedú k degenerácii prvotným inzultom
čiastočne poškodených neurónov a ich výbežkov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miesta traumatickej lézie. Mikroglia predstavuje rezidentné makrofágy CNS, ktoré prispievajú ku
homeostáze a neurozápalu. Aktivované mikroglie sú označované ako M1 a M2 podtipy, pričom M1 fenotypu sa pripisujú škodlivé účinky, kým M2 fenotyp je spájaný viac s
protektívnymi vlastnosťami.
Výskum za posledné roky odhalil množstvo terapeutických
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