
 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá spontánní, přetrvávající a tonickou bolestí u animálních modelů neuropatické 

bolesti. Spontánní, přetrvávající či tonická bolest je častým nálezem u lidských pacientů. Jde o 

bolest velmi nepříjemnou, výrazně snižující kvalitu života a těžko potlačitelnou dostupnými 

terapeutickými přístupy. Ke studiu neuropatické bolesti se využívají animální modely, ale 

naprostá většina prací se věnuje druhému typu neuropatické bolesti – evokované; hyperalgézii 

a allodynii. Přestože v minulosti byly popsány některé metody, které umožňují posouzení 

spontánní, tonické či přetrvávající bolesti u zvířat, jejich využití ve výzkumu je pouze okrajové. 

Cílem práce je tedy popsat tyto metody. Patří mezi ně zejména ultrasonické vokalizace, 

podmíněná preference místa, nucené plavání nebo monitoring zatěžování tlapky. 
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Abstract 

The thesis focuses on spontaneous, ongoing and tonic pain in animal models of neuropathic 

pain. Spontaneous, ongoing or tonic pain is frequently found in human patients. The pain is 

largely unpleasant, which lowers the quality of life and is not easily treatable by any accessible 

therapeutic approaches. Animal models are used for neuropathic pain research, but most of the 

studies focus on the second type of neuropathic pain – evoked pain; hyperalgesia and allodynia. 

Although several methods were described in the past for the appraisal of spontaneous, ongoing 

or tonic pain, they have been used sparingly in research. The goal of this thesis is to describe 

these methods. These particularly include ultrasonic vocalizations, conditioned place 

preference, forced swim test or weight bearing. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka    Význam 

°C     Stupeň Celsia 

CCI     Chronická konstrikce sedacího nervu 

cm     Centimetr 

fMRI     Funkční magnetická rezonance 

kg     Kilogram 

kHz     Kilohertz 

PET     Pozitronová emisní tomografie 

SI     Primární somatická oblast 

SII     Sekundární somatická oblast 

SNL     Spinální nervová ligace 

VAS     Vizuální analogová stupnice 

  



 

 

Úvod 

Bolest varující před hrozícím nebo probíhajícím poškozením tkáně se označuje jako 

bolest nocicepční. Má jasnou funkci a trvá jen po dobu působení potenciálně škodlivého 

podnětu. Vedle bolesti nocicepční ale existuje také bolest neuropatická, která ztratila 

informační charakter, bolest je bezúčelná a většinou dlouhodobá. Neuropatická bolest je 

dokonce samostatnou nosologickou jednotkou a má negativní dopad na kvalitu života a 

psychiku pacientů.  

Neuropatická bolest je těžko potlačitelná. Z toho důvodu je významná její modelace a 

následný výzkum, a proto se animální modely neuropatické bolesti používají k jejímu navození. 

Mezi často využívané modely patří chronická konstrikce sedacího nervu nebo spinální nervová 

ligace. Měření na animálních modelech neuropatické bolesti jsou převážně prováděna na 

evokované bolesti. Výzkum spontánní přetrvávající bolesti je mnohem komplikovanější kvůli 

nutnosti využití metod založených na nepřímém měření. 

Spontánní přetrvávající bolest je způsobena změnami, které jsou zcela vnitřní a 

nezávislé. Může se vyskytovat jako doprovodný symptom řady onemocnění. K výzkumu 

spontánní bolesti je potřeba použít modely neuropatické bolesti. Na rozdíl od evokované bolesti 

nemůže být měřena pomocí klasických metod založených na prahu bolesti. Proto musely být 

vytvořeny metody hodnotící afektivně motivační aspekt bolesti. Vyvinuté metody měření 

mohou být založené na motivaci vedoucí k úlevě od bolesti, detekci depresivního chování nebo 

posouzení celkového klidu zvířete. V průběhu testů se analyzují behaviorální projevy zvířete. 

Přítomnost spontánní přetrvávající bolesti je přesto občas obtížné identifikovat.  

Cílem práce bylo vytvořit přehled dosud vytvořených metod, které detekují a měří 

spontánní přetrvávající bolest na modelech SNL a CCI bez využití externího stimulu. 

Vytvořené metody mohou být klíčové pro následný výzkum spontánní bolesti. 


