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Abstrakt:
Glutamát je nejrozšířenějším excitačním neurotransmiterem mozku obratlovců a je využíván
většinu synaptických spojů kortexu. Přenos signálu na těchto neuronech je zprostředkován
ionotropními glutamátové receptory, mezi které patří i skupina NMDA receptorů. S rozvojem
molekulárně biologických metod a nástupem genomiky došlo k testování genetických změn
nalezených u ionotropních glutamátových receptorů, ale i látek modulujících jejich aktivitu.
Vzhledem k velkému množství nalezených genetických změn přestaly být pro některé
behaviorální studie hlodavci dostatečně robustním systémem. V těchto studiích by mohl
modelovým organismus ryba Danio rerio nahradit hlodavce. Využití tohoto modelového
organismu by tak mohlo rozšířit poznatky o evoluci a fyziologii glutamátových receptorů. Tato
práce si bere za cíl shrnout současné poznatky o využití Dania reria ve výzkumu glutamátových
receptorů, a to zejména jeho NMDA typu v centrální nervové soustavě. Dále se zaměřuje na
popis specifických behaviorálních testů využívaných k analýze těchto receptorů.
Klíčová slova: Glutamát; Danio rerio; Chování;Behaviorální testy; NMDA receptor;
animální modely
Abstract:
Glutamate is the most prominent excitatory neurotransmitter in the vertebrate brain and is
used by most synaptic connections in the cortex. Signal transduction on these neurons is
mediated by ionotropic glutamate receptors, including the NMDA receptor family. With the
development of molecular biological methods and the advent of genomics, genetic changes
found in ionotropic glutamate receptors were tested, as well as substances that modulate their
activity. Since a large number of genetic changes found, rodents have ceased to be a sufficiently
robust system for some, for example, behavioural studies. In these types of studies, the model
organism Danio rerio could replace rodents. The use of this model organism could thus expand
knowledge about the evolution and physiology of glutamate receptors. This work aims to
summarize the current knowledge about the use of Dania rerio in the research of glutamate
receptors, especially NMDA type in the central nervous system. This work also focuses on the
description of specific behavioural tests available for the analysis of these receptors.
Keywords: Glutamate; Danio rerio; Behaviour; Behavioural test; NMDA receptors; animal
models
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Úvod
Glutamát je nejrozšířenějším excitačním neurotransmiterem mozku obratlovců. Tvoří
přibližně 80 % synaptických spojů kortexu (Fonnum, 1984). Na aktivitě těchto neuronů tak
závisí mnoho procesů jako například vznik a uchování paměťových stop (Hollmann &
Heinemann, 1994).
První zmínky o výskytu glutamátu v CNS se objevily v 30. letech 20 století. V této době se
mělo za to, že se pravděpodobně jedná hlavně o zbytkový produkt energetického metabolismu.
Teprve v 50. letech minulého století Takashi Hayashi ze svých experimentů poprvé odvodil, že
by glutamát mohl mít funkci neurotransmiteru (HAYASHI, 1954). Následně pokusy v 60.
letech pak tuto hypotézu potvrdily (Curtis et al., 1960).
Přenos vzruchu na excitačních synapsích je závislý na zde přítomných receptivních
proteinech. S rozvojem molekulárně biologických technik byl v roce 1989 úspěšně naklonován
první glutamátový receptor (Hollmann & Heinemann, 1994). Následné studie pak ukázali
obrovskou variabilitu těchto receptorů.
Podle způsobu následného přenosu signálu lze dělit tyto receptory na ionotropní a
metabolotropní. Ionotropní receptory jsou schopny po aktivaci transportu kationtů přes
membránu, a tak měnit klidový membránový potenciál neuronu. Oproti tomu metabolotropní
receptory svou aktivitou spouští buněčné kaskády přes asociované G-proteiny.
Ionotropní glutamátové receptory (=iGluR) lze dělit dle aktivace N-methyl-D-aspartátem na
aktivovatelné a neaktivovatelné. Mezi neaktivované patří AMPA receptory a kainátové
receptory. Oba receptory nesou jména svých agonistů. Agonistou AMPAR je α-amino-3hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionová kyselina, a kainátového receptoru je kyselina
kainátová. Tyto receptory se liší mnoha fyziologickými parametry. Například AMPAR a
kainátové receptory zprostředkovávají rychlou synaptickou odpověď. Naproti tomu NMDA
receptory (=NMDAR) pak zprostředkovávají pomalou synaptickou odpověď(Castillo et al.,
1997).
K analýze vlastností iGluR se intenzivně využívají také animální modely. Nejčastěji
využívané modelové organismy jsou laboratorní myši a potkani. S nástupem genomiky a s ním
spojeným rozvojem molekulárně biologických metod vznikla možnost a potřeba testovat velké
množství genetických změn nalezených u iGlur, ale také i látek modulujících jejich aktivitu.
Z tohoto pohledu jsou pro některé studie potkani a myší málo robustním systémem, a proto se
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začali hledat a testovat i jiné modelové organismy, které by v určitých případech mohly nahradit
klasický model hlodavců.
Tímto modelovým organismem může být ryba Danio rerio. Mnoho výhod tohoto druhu
spočívá ve vysoké fyziologické a genetické homologii se savci, vnějším oplodnění, rapidním
vývoji, ale také v průhlednosti larev. Tato průhlednost usnadňuje genetické a jiné
experimentální manipulace (Stewart et al., 2014).
Tato práce si bere za cíl utřídit a popsat poznatky o využití Dania reria ve výzkumu
fyziologie glutamátových receptorů, a to zejména NMDA typu v CNS. Dále se pak zaměřuje
na popis některých behaviorálních testů využitelných ke studiu těchto receptorů.

1 NMDA receptor
Většina informací o fyziologii glutamátových receptorů byla získána při experimentech na
animálních modelech hlodavců – myší či potkana (Cepeda et al., 2001; Monyer et al., 1994) a
dále s užitím molekulárně biologických texhnik při studiu potkaních typů iGluR. V následující
kapitole jsou shrnuty poznatky získané těchto studií.

1.1 Struktura
NMDAR je na buněčné membráně umístěný heteromerní receptor složený ze čtyř
podjednotek vytvářející společně transmembránový iontový kanál (Traynelis et al., 2010).
Každá podjednotka je složena ze čtyř dobře odlišitelných proteinových domén (C. H. Lee et
al., 2014). U N-terminálního konce je lokalizovaná aminoterminální doména (ATD/NTD). K ní
je následně zapojena ligand vázající doména (LBD). Transmembránovou část podjednotky
(TMD) tvoří tři helixy M1, M3 a M4 s reentrantní smyčkou M2 tvořící pór kanálu receptoru (J.
Li et al., 2019). Intracelulární část, C terminální konec podjednotky je označována jako C
terminální doména (CTD).
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Obrázek 1 Struktura NMDA receptoru a schématický náčrt jedné podjednotky. Zkratky: ATD - aminoterminální
doména; LBD - ligand vázající doména; TMD – transmembránová doména a její helixy M1, M3, M4, M; CTD – Cterminální doména; (převzato a upraveno Yuan et al., 2015).

Ligand vázající doména tvoří globulární strukturu konformací podobající škebli tvořenou
dvěma polovinami. Mezi tyto domény se pak váže agonista glycin či glutamát (Yu & Lau,
2018). Dle této vazby lze následně rozdělit podjednotky na glycin vázající (GluN1, GluN3) a
glutamát vázající (GluN2). Každý funkční NMDAR však musí být tvořen ze dvou GluN1
podjednotek a dalších dvou GluN2 či kombinací GluN2/GluN3 podjednotek. Strukturně jsou
pak v receptoru zapojeny GluN1 vazebné podjednotky proti sobě na A/C pozice, glutamátové
(GluN2) podjednotky pak v receptoru obsazují B/D pozici, receptor je tak tvořen dvěma
heteromerními dimery (GluN1/N2) (Traynelis et al., 2010).
Podjednotka GluN1 je kódována pouze jedním genem. Následným alternativním sestřihem
však z tohoto genu může být vytvořeno 8 izoforem mRNA (Paoletti et al., 2013). Všechny se
pak liší obsahem kombinací tří exonů – 5, 21, 22. V ontogenezi jedince jsou podjednotky GluN1
exprimovány od 14 dne prenatálního vývoje. Jednotlivé sestřihové varianty GluN1 jsou rozlišně
distribuovány skrze CNS. Například GluN1-2 podjednotka je široce distribuovaná v CNS. Dále
pak GluN1-1 podjednotka se komplementárně zastupuje s GluN1-4 podjednotkou. První typ je
více koncentrován v rostrálních částech mozku také i v kortexu a hipokampu, kdežto typ čtvrtý
je více distribuován v kaudálních regionech, a to v thalamu, colliculi superior a mozečku.
GluN1-3 je postnatálně exprimováno v kortexu a hippokampu (Laurie & Seeburg, 1994).
Podjednotka GluN2 je na rozdíl od GluN1 kódována 4 geny, dávající vznik 4 různým
izoformám – GluN2A-D.Tyto izoformy vykazují rovněž rozdílnou distribuci v CNS, tak
v rámci ontogeneze jedince (Paoletti et al., 2013). Exprese všech podjednotek GluN2 kromě
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GluN2D je maximální v průběhu prvních třech týdnů. Embryonálně lze v mozku detekovat
s GluN1 GluN2B a GluN2D podjednotky. Exprese GluN2A, GluN2C je detekovatelná teprve
až po narození. GluN2B je hlavně transkribována v telencefalonu a thalamu. GluN2B spolu
s GluN2A je také detekovatelná v hipokampálních oblastech CA1, CA3. GluN2A je
exprimována je také exprimována v kortexu. Exprese GluN2A podjednotky není téměř po
narození detekovatelná a s věkem jedince se tento signál zvyšuje. Oproti tomu syntéza
podjednotky GluN2D vrcholí v průběhu prvního týdne po narození a v dospělosti je signál už
velice slabý. Exprese GluN2D je detekovatelná v mezimozku, mozkovém kmeni a míšních
motoneuronech. Syntéza GluN2C podjednotky v mozku je nejvíce vymezená. Teprve po
uplynutí deseti dnů je signál GluN2C výrazně detekovatelný v mozečku (Akazawa et al., 1994;
Monyer et al., 1994).
GluN3 podjednotka je exprimována ze dvou různých genů do dvou variant GluN3A a
GluN3B (Henson et al., 2010). Obě tyto varianty jsou široce transkribovány v mozkové kůře,
žíhaném jádru, mozečku či bederní míše. Dále pak vykazují změnu síly exprese jednotlivých
variant v závislosti na ontogenezi jedince. Například varianta GluN3A vykazuje největší
expresi dva týdny po narození jedince a snižuje se s věkem. Oproti tomu podjednotka GluN3B
je málo transkribována deset dní po narození jednotlivce a zvyšuje svou expresi s věkem.

1.2 Funkční vlastnosti
Klíčovým rysem glutamátových receptorů jsou jejich odlišné kinetické vlastnosti. NMDAR
má oproti AMPAR a kainátovým receptorům pomalé otevírání. Doba jeho aktivace se pohybuje
v ms, deaktivace pak v rozmezí desítek až tisíců milisekund (Monyer et al., 1992; Vicini et al.,
1998).
NMDAR mají také mnoho dalších specifických fyziologických vlastností. Už pouhá
aktivace receptoru oproti ostatním ligandem aktivovaným kanálům je jedinečná. K otevření
NMDAR kanálu je totiž k zapotřebí souběžné vazby glycinu na GluN1 a glutamátu na GluN2
typy podjednotek (Kleckner & Dingledine, 1988). Oba agonisté pak se váží na svá vazebná
místa jednotlivých podjednotek na ligand vazebných doménách. Svou vazbou vyvolávají
změny konformace receptoru, které nakonec vedou k otevření ústí kanálu (Yu & Lau, 2018).
Hlavní regulátor aktivity tohoto receptoru je však jeho kanálový na napětí závislý blok
hořečnatým iontem. Hořečnatý iont z jeho ústí lze odblokovat pouze změnou klidového
membránového potenciálu, konkrétně jeho depolarizací. (Nowak et al., 1984)
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Kationtový kanál NMDAR, který je permeabilní pro sodné a draselné kationty(Ascher &
Nowak, 1987), vykazuje rovněž vysokou permeabilitu pro vápenaté kationty (Macdermott et
al., 1986).
Skládání NMDAR receptorů z různých podjednotek ovlivňuje jeho fyziologické parametry.
NMDAR obsahující podjednotku GluN2D se čtyřicetkrát déle deaktivují oproti obsahujícím
GluN2A podjednotku (Vance et al., 2011). Typem podjednotek je také ovlivněna propustnost
vápenatých iontů skrze kanál NMDAR. Receptory obsahující podjednotky GluN2A a GluN2B
jsou nejlépe permeabilní pro vápenaté ionty, hůře pak receptory obsahující GluN2C a podstatně
sníženou permeabilitu mají receptory obsahující GluN3 podjednotku (Traynelis et al., 2010).
Existují však látky, modulátory, které jsou schopny uměle ovlivnit aktivitu NMDAR. Tím
umožnují efektivně studovat jejo fyziologii. Jednou skupinu látek lze rozdělit dle účinku na
kompetitivní a nekompetitivní antagonisty.
Zástupcem kompetitivních antagonistů je i N-methyl-D-aspartát, který je schopen se vázat
do glutamátového vazebného místa na GluN2 po vyvázání vody (Furukawa & Gouaux, 2003).
Po vazbě pak aktivuje NMDAR.
Mezi nekompetitivní antagonisty patří například blokátory kanálu, u některých z nich se
účinek projeví až po aktivaci receptoru. Po jeho uzavření jsou schopni dále v kanálu zůstat a
blokovat ho. V takovém případě funkce NMDAR je velice pomalu obnovitelná. K úplné
disociace blokátoru je pak potřeba další aktivace receptoru agonistou. Mezi tyto látky patří
dizocilpin (=MK-801), anestetikum ketamin. (Traynelis et al., 2010).

1.3 Fyziologické funkce a nemoci podmíněné disfunkcí NMDAR
Jedním z nejdůležitějších fyziologických procesů ovlivněných aktivitou NMDAR je
mechanismus dlouhodobé potenciace (LTP)/deprese (LTD). Tento proces byl intenzivně
studován na nervových spojích CA1 a CA3 pyramidálních neuronů v hipokampu. Tyto studie
ukázaly, že se pravděpodobně jedná o mechanismus učení a formování paměti (Lüscher &
Malenka, 2012).
Na postsynaptickém terminálu glutamatergní synapse jsou exprimovány receptory NMDA
a AMPA (Traynelis et al., 2010). AMPA glutamátové receptory jsou rovněž heteromerní
tetramery, propustné hlavně pro 𝑁𝑎 + , slabě pak pro 𝐾 + . Na rozdíl od NMDAR mají AMPAR
výrazně rychlejší otevírání, jsou rychleji aktivované ale i desezitivované (Traynelis et al., 2010).
Počátek LTP spočívá s opakované silné stimulaci presynaptického neuronu a výlevu
glutamátu do synaptické štěrbiny (Traynelis et al., 2010). Zde jsou nejdříve aktivovány
AMPAR. Svou aktivitou způsobují intenzivní vtok 𝑁𝑎 + směrem do buňky a depolarizují
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membránu tak membránu postsynaptického neuronu o několik desítek mV. Tato změna
membránového potenciálu odblokuje 𝑀𝑔2+ blok NMDAR iontového kanálu (Lüscher &
Malenka, 2012).. Glutamátem a glycinem aktivovaný NMDAR pak následně otevře iontový
kanál. Ten propouští do cytosolu ještě více 𝑁𝑎 + stupňuje tím depolarizaci membrány. Hlavně
však propouští 𝐶𝑎2+ do cysolu. Rapidní změna koncentrace 𝐶𝑎2+ v cytoplazmě aktivuje mnoho
proteinů lokalizovaných poblíž těchto receptorů a dále tak spouští jejich signální dráhy.
Mezi některé tyto proteiny patří například vápník/calmodulin dependentní kináza II
(CAMKII), fosfokináza A (PKA) či fosfokináza C (PKC). Enzym CAMKII se ukázal jako
esenciální pro mechanismus LTP. Činnost CAMKII spočívá ve fosforylaci AMPAR, která
zvyšuje vodivost těchto receptorů čímž navyšuje citlivost synapse k dalším excitačním
signálům. (ref.). Takový časo-prostorově se opakující signál může spustit expresi proteinů
v postsynaptickém neuronu a může tak dojít k tzv. zesílení synapse (Lüscher & Malenka, 2012).
V případě malého výlevu glutamátu, dochází k aktivace menšího počtu NMDAR a zmenší
se tak celkový influx (vtok) 𝐶𝑎2+ iontů do cytosolu. Menší koncentrace 𝐶𝑎2+ pak aktivuje
fosfatázy jako calcium/calmodulin-dependentní protein fosfatázu, calcineurin a protein
fosfatázu I. Dochází pak k procesu LTD. Calcineurin je aktivován dříve než CAMKII, protože
má větší afinitu v Ca2+ (Lüscher & Malenka, 2012). Tyto fosfatázy mohou defosforylovat
AMPAR a snížit vodivost těchto receptorů. Dále bylo navrhnuto, že proces LTD může vyústit
ke spuštění apoptózy přes aktivaci apoptózy mitochondriální kaspázou 3. (Lüscher & Malenka,
2012).
Koncentrace glutamátu v synaptické štěrbině je nízká a úzce kontrolována velkým
množstvím regulačních mechanismů (Doble, 1999).
Pokud však dojde k narušení tohoto procesu, nahromadí se na synapsi glutamát. Může poté
dojít k nadměrné stimulaci NMDAR a následnému extrémnímu influxu 𝐶𝑎2+ . Takto vysoká
koncentrace 𝐶𝑎2+ může pak vyústit v nekrózu či apoptózu daného neuronu (Bonfoco et al.,
1995). Typ smrti, který u neuronu nakonec převládne, závisí na intenzitě glutamátového signálu
a ovlivnění funkce mitochondrií neuronu (Ankarcrona et al., 1995). Například u korových
neuronů vystavení mírně zvýšené hladině glutamátu stimuluje buněčnou apoptózu, kdežto
extrémně vysoké hladiny pak vyústí v nekrózu. Výše uvedený proces, a s mím spjaté pochody
jsou souhrně označovány jako excitotoxicita. Tyto procesy pak hrají významnou úlohu
v neurodegenerativních onemocnění jako Huntington či při mozkové inchemické poruše a v
epilepsii (Barker-Haliski & Steve White, 2015; Zhou & Sheng, 2013). Důležitost NMDAR
aktivity v iniciaci samotné epilepsie dokazuje schopnost některých agonistů iniciovat záchvat
a po aplikaci antagonistů inhibovat (Rice & Delorenzo, 1998).
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Ovlivnění NMDA aktivity se vyskytuje také i u některých duševních poruch jako například
schizofrenie nebo poruchy autistického spektra (=ASD).
Schizofrenie je duševní porucha charakterizována mnoha symptomy. Notoricky známé jsou
halucinace, dále pak anhedonie a různorodé ovlivnění kognitivních funkcí jako například
typické zhoršení pracovní paměti(Nakazawa & Sapkota, 2020; Perlstein et al., 2003). Jednu
z důležitých rolí v patogenezi schizofrenie hraje hypofunkce NMDAR, a to pravděpodobně
zejména u kortikálních fast-spiking parvalbuminových interneuronů (Nakazawa & Sapkota,
2020).
Tyto neurony jsou GABAergní, exprimují protein parvabulin schopný vazby 𝐶𝑎2+ . Akční
potenciál z ostatních buněk získávají přes NMDAR z excitačních pyramidálních neuronů. PVneurony svou aktivitou jsou schopny schopny inhibičně regulovat okolní excitační neurony.
Synchronizovaná aktivita těchto neuronů dokáže generovat gamma oscilace (30-80 Hz) (Carlén
et al., 2012). Roli těchto neuronů naznačuje abnormální uvolnění dopaminu u PV-GluN1
knockout myší typické u pacientů se schizofrenií (Nakao et al., 2018).
ASD je spektrum vývojových poruch charakterizovaný převážně sociálním odloučením,
zhoršenou komunikací a stereotypním chování. Jednou z možných příčin je pravděpodobně
mutace v proteinu ovlivňující signální kaskádu, která vyústí ve změnu aktivity NMDAR.
Jedním z mnoha takových proteinů je například Dock4 GEF, který reguluje aktivitu Rac1
proteinu. Rac1 je aktinový regulátor, který hraje kritickou roli v modulování lokalizace
neurotransmiterových receptorů rovněž i na architekturu samotné excitační synapse. Mutace
v DOCK4 je spojována z ASD a dalšímí neuropsychiatrickými poruchami. DOCK4 knock
outní linie myší prokazatelně vykazují ASD podobné vzorce chování. Dále pak byla u těchto
myší prokázána v CA1 pyramidálních neuronech snížená excitační synaptická transmise.
Dendrity obecně měli méně synapsí a vykazovaly snížené zastoupení AMPAR a NMDAR. Dále
pak nedostatek Dock4 způsoboval extrémně nízkou nervovou aktivitu v hipokampu, která se
projevila sníženou expresí AMPAR a NMDAR podjednotek (Guo et al., 2019).
Mezi další proteiny ovlivňující nepřímo aktivitu NMDAR patří Shank2. Jedná se o
multidoménový scaffold protein, signální adaptor exprimovaný hlavně v excitačních nervových
synapsích. Mutace v genu SHANK2 byla nedávno spojena s ASD a intelektuální disabilitou.
Shank2 knockoutní myši s podobnou mikrodelecí normálně se vyskytující v lidské populaci,
vykazují typické ASD vzorce chování jako snížená sociální interakce. Po aplikaci parciálního
agonisty, D-cykloserinu, byla obnovena u těchto myší normální funkce NMDAR a bylo i
pozorováno zlepšení v sociálních interakcích (Won et al., 2012).
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Danio rerio
Danio rerio je tropická sladkovodní ryba přibližně 4 cm dlouhá patřící do třídy

paprskoploutvých (Teleostei), čeledi kaprovitých (Cyprinidae). Přirozeně se vyskytuje
v povodí řek Gangy a Brahmaputry severovýchodní Indie, Bangladéže a Nepálu (Spence et al.,
2008).
První vědcem, který vyzdvihl výhody Dania reria jako genetického modelu byl molekulární
biolog George Steinsinger. Ten ve svém pionýrském výzkumu v 80tých let 20. století položil
základy potřebné pro využití Dania reria jako srovnatelného biologického modelu (Streisinger
et al., 1981). Danio rerio se později začalo využívat k experimentům v mnoha oborech jako
např. vývojová biologie (Haffter et al., 1996), toxikologie (Rangasamy et al., 2018),
neurofyziologie (Y. N. Li et al., 2009).

2.1 Evoluční vztah Dania reria vůči člověku
Karyotyp Dania reria je tvořen 25 chromozomy (Barbazuk et al., 2000). Ve své evoluční
historii prošel genom tohoto organismu celogenomovou duplikací. Paralogy jednotlivých genů
tak mohou být ve vztahu subfunkcionalizace či neofunkcionalizace. Celkově genom Dania
obsahuje 26 206 protein kódujících genů. Alespoň jeden ortolog v genomu Dania má 69 %
lidských genů (Howe et al., 2013).
Například jednotlivé geny glutamátových receptorů Dania rovněž mají své paralogy.
Například podjednotky NMDAR jsou pak jako duplikáty kódovány 10 geny, z toho 2 kódují
podjednotky GluN1 (geny Grin1a, Grin1b) a 8 kódujících podjednotky GluN2 (Grin2aa,
Grin2ab, Grin2ba, Grin2bb, Grin2ca, Grin2cb). Podjednotkou GluN3 Dania reria se zatím
nikdo výrazně nezabýval. AMPAR jsou pak kódovány 8 geny tvořící jako u savců 4 různé
podjednotky však v duplikátech – gria1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Jak AMPAR, tak i NMDAR
vykauijí rozlišnou distribuci v CNS Dania měnící se s ontogenezí daného jedince (Cox et al.,
2005; Hoppmann et al., 2008).
Hypothalamo-hypofyzární-adrenální osa se velmi podobá lidské. Tento fakt poukazuje na
evoluční konzervovanost stresové odpovědi. Například stresovým hormonem Dania je rovněž
jako u člověka kortizol. Funkci nadledvin však nahrazuje interrenální orgán (Ziv et al., 2013).
Po desetiletích výzkumu s využitím Dania reria existuje pestrá paleta genetických linií
využitelných k různě cíleným experimentům. Mezi nejčastěji využívané základní linie patří
AB, Tubingen a casper.
Linie AB se používá ve většině laboratořích a má dobře specifikované podmínky chovu
(Lange et al., 2013). Linie Tubingen je široce používána pro identifikaci mutací ovlivňující
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embryogenezi. Byla také využita Sangerovým institutem k osekvenování genomu Dania reria
(Howe et al., 2013). Linie Casper specifická nepřítomností melanocytů a idoforů, což z ní dělá
zcela průhlednou rybu. Tato průhlednost přetrvává i do dospělost. Díky své průhlednosti je
využívána především in vivo ve výzkumu vzniku nádorů, případně pak v mikroskopii (White
et al., 2008).
Za účelem studia lidských onemocnění bylo také vyšlechtěno mnoho genetických linií, které
nesou specifickou mutaci či nefunkční variantu studovaného genu. Jednou z mnoha je například
𝑔𝑟 𝑠357 . U této linie byl cíleně mutován gen pro kortizolový receptor, který je transkripčním
regulátorem a zprostředkovává stresovou odpověď na buněčné úrovni. Nefunkčnost tohoto se
projeví hyperaktivitou hypothalamo-hypofizární-nadledvinové osy. Behaviorálně testy u této
linie prokázaly charakteristiky afektivní poruchy. Na molekulární úrovni se jedná o chronický
stres, behaviorálně pak vykazuje známky depresivního chování tyto rybičky vykazují
charakteristiky afektivní poruchy. Na molekulární úrovni se jedná o chronický stres,
behaviorálně pak vykazuje známky depresivního chování (Ziv et al., 2013).
Danio lze rovněž využít ke studiu základních mechanismů epileptických záchvatů. Pokud
například vystavíme larvy médiu s vysokou dávkou pentylentetrazolu, což je droga využívána
ke studiu je studiu mechanismu záchvatů. Po předání ryby do standardního média lze viditelně
pozorovat známky záchvatu(Mussulini et al., 2013)
Jako možný model ke studiu schizofrenie by mohla sloužit linie Dania s mutantním genem
Shank3. Mutace v tomto genu byly opakovaně objeveny v genomech pacientů se schizofrenií
či ASD. Scafoldní protein shank3 podporuje svou funkcí formaci a maturaci dendritických trnů
v excitačních glutamatergních synapsích. Specifická mutace v tomto genu byla vytvořena
injekcí antisence morfolino oligonukleotidů do blastocysty. Výsledná knockout linie pak má
menší oči, trub, hlavu a nelze u nich obvykle vyvolat úlekovou reakci (Gauthier et al., 2010).
Jako další pravděpodobné modely ASD by mohly být využity linie s mikrodelecemi
indukovanými CRISPR/CAS9 metodou v CHD8. Tento gen kóduje DNA vazebný protein a
mutace v něm jsou často asociovány s ASD. V těchto rybích liniích jsou várazně zvětšeny
oblasti středního a zadního mozku. Tyto změny pak zapříčiňují i celkové zvětšení velikosti
hlavy samotné ryby. Ve výsledku takový fenotyp rybičky odpovídá lidskému (Bernier et al.,
2014).
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Tabulka 1 Srovnání biologických znaků Dania reria s člověkem( převzato a upraveno Lieschke & Currie, 2007)

2.2 Vývoj
Stádium embrya končí samotným líhnutím rybičky v průběhu 3 dne po fertilizaci (=dpf). Od
této doby hovoříme o stádiu larvy (Kimmel et al., 1995). Ihned po vylíhnutí plave mrskavým
pohybem v podobě krátkého a nepravidelného trhání ocasu (Fitzgerald et al., 2019; Kalueff et
al., 2013). Touto dobou se také začíná objevovat úleková reakce vyvolaná změnou intenzity
světla jako pravděpodobná odpověď na možnou přítomnost predátora.
Zrak je plně funkční již 3dpf. Oko se pak vyvíjí až do 4 dpf (Easter & Nicola, 1996).
Počátkem 3 dne lze vyvolat pohyb oka rotací pruhovaného bubínku – optokinetický reflex
(=OKR). Čtvrtým dnem života se stává trávící soustava plně funkční (Clift et al., 2014). V 5dpf
larva začíná plně lovit svou kořist – „prey capture“. Larva rovněž začíná plavat „beat and glide“
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způsobem, tedy střídá máchání ocasem s klouzavým pohybem ve vodním sloupci (Kalueff et
al., 2013). Plně se pak tento způsob plavání objevuje u všech larev do 6-7 dpf a je pak
následován exploračním chováním (Fitzgerald et al., 2019).
Už po 24 hpf je mozek dělen do pěti laloků (Kimmel et al., 1995). Po týdnu je vývoje larvy
lze rozlišit optické tektum a mozeček. Po uplynutí 6 týdnů je pak anatomie mozku téměř shodná
s mozkem dospělé ryby (Maeyama & Nakayasu, 2000). Hlavním zdrojem výživy do 7 dpf je
však žloutkový váček (Clift et al., 2014).
Do 8 dpf Danio rerio má stále imperfektní hematoencefalickou bariéru (Fleming et al.,
2013), a proto je lze do 7 dpf dobře využít k toxikologickému a farmakologickému testování.
Vývoj pro ryby typického hejnování je závislý na věku rybičky (Buske & Gerlai, 2012).
Poprvé se začínají objevovat hejna mezi 13 – 15 dpf (Dreosti et al., 2015). Tří týdenní larva už
vykazuje výrazné sociální chování. Počátkem 21 dpf larvy preferují v hejnu ryby, které už znají
– „kin selection“ (Kalueff et al., 2013).
Jako juvenilní jedinec se považuje rybička od 45 dpf (Singleman & Holtzman, 2014). Po
dosažení 3 měsíců života a schopnosti rozmnožování je juvenilní jedinec považován za
dospělou rybu. V průběhu tření lze rozeznat pohlaví dle sekundárních pohlavních znaků
(Parichy et al., 2009). Samci jsou menší a ventrálně výrazně žlutě zbarvení. Gravidní samice
lze rozeznat dle bílého vypuklého abdomenu.

2.3 Základy chovu
Výsledky behaviorálních testů mohou být ovlivněny zacházením s pokusným subjektem a
změnou laboratorních podmínek. Špatné zacházení může vyvolat extrémní stres a tím ovlivnit
výsledek testu. Rovněž i nedostatečně definované podmínky chovu mohou vyústit v odlišné
výsledky, dokonce ovlivnit vývoj i živost jedince (Gerlai, 2019; Singleman & Holtzman, 2014).
Světelné podmínky jsou důležitým faktorem ovlivňujícím vývoj a růst larev D. reria
(Villamizar et al., 2014). Už od vylíhnutí je tato rybička typickým zástupcem diurnálního
živočicha. Některé studie poukazují na to, že 75 % celkové aktivity tohoto živočicha probíhá
za denního světla (López‐Olmeda et al., 2006). Při změně osvětlení byly evidentní rozdíly
pozorovány již od 5 dpf. Vystavení různému světelnému spektru tak může iniciovat stresovou
reakce. Výsledkem bývají malformace míchy, lebky, perikardu a žloutkového váčku. Larvy
chované při modrém či bílém osvětlení vykazovaly největší životnost. Dorůstaly také do
největších velikostí. Zatímco, všechny larvy, které byly chované při infračerveném osvětlení,
uhynuly do 20 dpf.
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Dalším faktorem ovlivňujícím aktivitu D.reria je změna teploty jejího životního
prostředí(López‐Olmeda et al., 2006). I přestože tento druh je poikilotermní (Tsang et al.,
2017), jeho rozmezí snesitelných podmínek pohybuje se mezi 6,7 do 41,7°C. D. rerio lze tak
zařadit mezi eurytermní živočichy (Cortemeglia & Beitinger, 2005). Avšak vývoj larev
vykazuje velice malé rozpětí optimálních teplotních podmínek. V tomto případě změna teploty
může ovlivnit výslednou délku těla ryby či její pohlaví. Největší růst těla larvy byl naměřen při
teplotě 28,0 °C.
Výživa je dalším z důležitých faktorů, který ovlivňuje reprodukční výkon, zdraví ryby i její
chování (Dametto et al., 2018; Gonzales & Law, 2013). Larva umí přežít bez jídla do 8 dpf bez
ovlivnění životaschopnosti jedince (Hernandez et al., 2018). Při experimentální práci s larvami
tak lze do jisté míry tento problém obejít.
Velikost samotného akvária a množství v něm chovaných ryb může také měnit zdraví ryb.
Chov ve stísněných podmínkách může snížit rychlost růstu a ovlivnit obranyschopnost
pokusného zvířete. Tyto faktory jsou pravděpodobně zapříčiněny zvýšenou hladinou kortizolu
v plazmě ryb držených ve stísněných podmínkách (Lawrence, 2007). Ačkoliv není
standardizován počet ryb v akváriu, akceptovatelné rozmezí je 5 až 10 ryb na litr u dospělých
jedinců. U larválních stádií je pak tolerováno více jedinců. Objem akvária pro larvy se pak
pohybuje okolo 0,8 až 3,0 litů. U chovu dospělých ryb se využívají 3,0 až 10,0 litrové akvária
(Lawrence & Mason, 2012).
Standardně jsou laboratorní ryby chovány v prostředí bez žádných či malých stimulů
v prázdných akváriích. Obohacením životních podmínek (enviromental enrichment; = EE) o
rostliny a štěrk se dají celkově zlepšit životní podmínky ryb. Cílem studií dopadu EE na chov
ryb je definovat lepší životní podmínky, které nebudou snižovat váhu výsledků některých
vědeckých prací. Například larvy D. reria v EE prostředí mají větší životaschopnost oproti
chovaným v prázdném akváriu. Dále ryby chované v EE prostředí jsou méně úzkostlivé (C. J.
Lee et al., 2018).
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3 Behaviorální profil Dania reria
3.1 Behaviorální experimenty prováděné u stádia larvy
K popisu chování Dania reria existuje mnoho behaviorálních testů. Zde jsem vybral několik
důletých testů vhodných k analýze glutamátové signalizace.
3.1.1 Lov kořisti
Lovení (prey capture) je jedním z nejkomplexnějších chování jenž vykazuje larva Dania
reria (Muto & Kawakami, 2013). Zahrnuje využití zraku, rozhodování a koordinaci pohybů.
Analýzu tohoto chování lze tak využít ke zkoumání zraku tak i kognitivních funkcí larvy.
Jako kořist se v testech nejčastěji využívá protista Paramecium, ale samotné lovení může být
vyvoláno i světelným bodem či pouhou bublinou vzduchu (Bianco et al., 2011a; Budick &
O'Malley, 2000; Muto & Kawakami, 2013). Samotné lovení se skládá z několika jasně
odlišitelných fází (Muto & Kawakami, 2013). Nejdříve larva rozeznává svou potravu v zorném
poli (recognition). Dojde ke konvergenci očí. Následně se snaží larva k objektu přiblížit, objeví
se tzv. „J turn“ (approach). Při tomto reorientačním manévru larva částečně zakřiví své tělo
s charakteristicky ohnutým ocasem do písmene J (Kalueff et al., 2013). Následně se ryba
rozhoduje, jestli kořist uloví (decision making), a potom proběhne samotné ulovení kořisti
(capture). Strategii samotného ulovení kořisti u larev lze rozdělit do dvou kategorií (Norton &
Brainerd, 1993). V první se jedná o tzv. ram capture při lovení kořisti, kdy před jejím pohlcením
larva zrychlí svůj pohyb. Druhá kategorie tzv. suction capture, spočívá v násátí kořisti aniž by
došlo k dalším pohybům zbytku těla. Zajímavým jevem je, že larva Dania reria pravděpodobně
nevykazuje žádnou aktivitu vůči nepohybující se kořisti (Muto et al., 2013). Samotnou aktivitu
larvy při lovení kořisti lze také studovat na buněčné úrovni za využití optigenetických metod či
speciálně upraveného zeleného fluorescenčního proteinu schopného detekovat vápenaté
kationty (Bianco et al., 2011b; Muto et al., 2013). Test lovení kořisti lze rozdělit dle možnosti
pohybu pokusného subjektu do dvou typů.
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Obrázek 2 Obrázek jednotlivých stádií lovu za využití bubliny představující kořist u larvy Dania reria. Jednotlivé
stádia– rozpoznání kořisti (=recognition), přiblížení (=approach), rozhodování (=decision), samotné ulovení kořisti
(=capture), ohodnocení (=assessment) a odplavání (=leaving). Šipka u stádia přiblížení označuje ohnutí ocasu ryby a
přímky označují konvergenci očí (převzato a upraveno Muto & Kawakami, 2013).

Při prvním typu testu se ryba volně pohybuje v testovacím zařízení. Příkladem jedné
z aparatur využívaných u tohoto typu testu je komora složená z kruhové arény o průměru 10
mm mezi dvěma krycími skly (Patterson et al., 2013). Tato aréna je dále propojena kanálem
k reservoáru, kterým lze krmit larvy bez ovlivnění jejich chování. Tuto testovací komoru lze
následně dát pod mikroskop a kamerou mikroskopu celý pokus natáčet.
Tuto aparaturu lze také jednoduše upravit k testování za tmy. Larvy Dania totiž nedokážou
rozeznat vlnové délky světla nad 800 nm (Patterson et al., 2013). K tomuto účelu lze tak využít
infračerveného transmitačního filtru. Celou aparaturu lze pak před pokusem zastínit černou
látkou. Samotný pokus je následně proveden ve tmě. (Patterson et al., 2013). Tyto experimenty
prokázaly, že se larva orientuje a mění rychlost plavání v závislosti na azimutu své kořisti.
Samotný akt lovu larvy je velmi závislý na zraku (Gahtan et al., 2005), protože počet ulovených
Parameceí larvou se zmenšil ve tmě. Larva je přesto schopná lovit i v těchto podmínkách. Lov
kořisti je v takovém případě spuštěn přímým kontaktem kořisti s předními ploutvemi larvy.
U druhého typu testu je larva částečně znehybněna (Bianco et al., 2011b). Před začátkem
tohoto testu je larva položena do Petriho misky s dnem pokrytým agarovým médiem. Poté je
celá zalita do bloku low melting agarózy tak, aby ji bylo umožněno pohybovat ocasem a očima.
a za pomoci skalpelu je jí umožněno pohybovat pouze očima a ocasem.
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Pak Petriho miska je umístěna do pokusné aparatury, kde je pomocí laseru vytvořen zrakový
stiml v podobě 1 mm tečky tvořené promítacím strojem. Pohyb očí a ocasu larvy byl snímán
v infračerveném světle. K iniciaci pohybu očí doleva či doprava byl zrakový stimul nejdříve
projektován po dobu 3 sekund přímo před hlavu larvy rychlostí 30°/s v požadovaným směru.
(Bianco et al., 2011b) Behaviorální analýza tohoto testu spočívá v rozebrání pohybu očí,
změnou jejich postavení a úhlu očí svírajícího s podélnou osou larvy.
Sledované pohyby kvalitativně odpovídají chování vyvolaným u volně pohybující se larvy
při prey capture po zpozorování své kořisti (Bianco et al., 2011b). Z této studie vyplývá, že
larva konvergencí svých očí překrývá zorná pole svých očí, a tak umožňuje binokulární vidění
k zaostření, lokalizaci své kořisti a změnění polohy těla larvy.

3.1.2 Optokinetický reflex a vestibulární okulární reflex
Pro zajištění ostrého obrazu formujícího se na retině při pohybu okolí jsou využívány dva
senzoricko - motorické systémy – vestibulární okulární reflex (VOR), optokinetický reflex (
OKR) (Huang & Neuhauss, 2008). Přestože oba využívají ke svému působení stejné
extraokulární svaly, k samotnému vyvolání pohybu očí využívají odlišných senzorických
stimulů. VOR využívá informace ze semicirkulárních kanálků otolitových orgánů k regulaci
pohybu očí v opačném směru vůči pohybu hlavy. Oproti tomu OKR zpracovává informace o
rychlosti pohybu obrazu z informací gangliových buněk retiny k určení směru a velikosti
pohybu obrazu na sítnici a k výslednému ovlivnění pohybu očí.
Nejčastěji bývá OKR u larvy vyvoláván v otáčejícím se bubnu s vnitřními černo-bílými
vertikálními pruhy (Easter & Nicola, 1996). Samotný OKR se skládá ze dvou jednodušších
pohybů. První je plynulý cílený pohyb směřující po směru otáčení bubnu. Po dosažení
maximálního možného odchylkového úhlu se následně objevují zrychlené obnovující pohyby
v protisměru pohybu otáčení bubnu tzv. sakadické. K samotnému testování jsou nejideálnější
larvy 4do 7 dpf, které ještě nespotřebovaly své zásoby ze žloutkového váčku, a tak z nedostatku
potravy nesnižují účinnost testu.
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Obrázek 3 Příklad klasické aparatury využívané ke měření OKR u larev Dania reria. Aparatura se skládá
z mikroskopu vybaveným kamerou napojenou na monitor a pokusného prostoru v podobě bubnu s pruhy napojeném na
přilehlý motor (převzato https://www.researchgate.net/figure/Optokinetic-response-apparatus_fig1_6416444).

OKR lze využít k testování zraku u Dania reria (Beck et al., 2004). Rovněž je využívána k
neinvazivnímu testování mutantů s defektním zrakem (Brockerhoff et al., 1995), kteří
nevykazují žádné viditelné morfologické anomálie zrakového aparátu. Také bylo zjištěno, že
mutanti z abnormální OKR jsou velice častí.
V případě OKR se obvyklá aparata testu skládá z Petriho misky, na které jsou znehybněny
larvy pomoví 4% methylcelulozy s cílem nejvíve omezit působení VOR na testování. Petriho
miska je pak přemístěna na snímací místo mikroskopu a překryta bubnem se vzorem složeným
ze střídavých bílých a černých vertikulárních pruhů (Brockerhoff et al., 1997). Světelným
zdrojem je červená žárovka o vlnové délce 600 - 620 nm. V průběhu testu buben rotuje oběma
směry, přičemž pohyby očí jsou analyzovány z monitoru napojeného na kameru mikroskopu.
Jako pozitivní výsledek testu je brán plynulý pohyb po směru rotace bubnu následovaný
sakadickým pohybem. Larva je považována za mutantní, pokud oči larvy vůbev nereagují na
otáčející buben osvětlený infračerveným světlem. Pro kontrolu je provedena celá procedura
s normálním bílým světlem. Ve studii (Brockerhoff et al., 1997) byly využity larvy 5-6 dpf.
V ní nalezené nové mutantní linie Dania reria neschopné vnímat červenou část viditelného
světelného spektra. Z dodatečných testů vyplývá, že tato mutantní linie má funkční červené
čípky až do 5 dpf, kdy začínají degenerovat. Pravděpodobně tak ovlivňuje funkčnost červených
čípků úplně nový gen.
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3.1.3 Světlo tma preferenční test
Paradigma světlo/tma (light/dark, LD) preferenčního testu bylo odvozeno od LD box testu
využívaným ke stanovení míry stresu a úzkosti u hlodavců (Miller et al., 2011). Danio rerio
také vykazuje změny chování závislé na osvětlení prostředí. Při provedení tohoto testu dospělá
Dania cíleně vyhledávají méně osvětlené prostředí. Pravděpodobně se jedná o projev snahy
nalezení úkrytu před predátory (Bai et al., 2016). Oproti tomu larvy upřednostňují více
osvětlené prostředí před tmavým (=fototaxe), protože tmavší prostředí larvě pravděpodobně
evokuje stín predátora (Bai et al., 2016). Míru fototaxe lze ovlivnit za pomocí anxiolytických
léků (Steenbergen et al., 2011). Tento fakt naznačuje, že fototaxe larvy LD testu patrně
odpovídá patrně odpovídá úzkostnému typu chování u larvy. Lze ho tak využít ke studium
úzkostlivých stavů. Tento test ovšem bývá častěji aplikován u dospělých ryb, protože v případě
larev nepanuje všeobecná shoda o propojení fototaxe s úzkostlivým typem chování(Bai et al.,
2016).
Princip testu spočívá v přemístění 4 larev na Petriho misku, kde jsou následně vystaveny
pěti různým stresorům – horku, chladu, UV záření, izolaci od ostatních larev a pohybu vodního
prostředí(Bai et al., 2016). Každá stresový stimul trvá 5 minut.
Pokusné prostředí přestavují akvária z poloviny zatemněna zvrchu i ze stran. Zde se
odehrával pokus.

17

Obrázek 4 Záznam testu (Bai et al., 2016). Na obrázku jsou záznamy z jednotlivých LD testu. L označuje světlou část a
D tmavou. ´Vlevo nahoře je záznam pohybu kontrolní skupiny larev. Vlevo dole pak záznam larev vystaveným chladu.
Vpravo nahoře pohyb larev vystavených horku a vpravo dole pohyb larev po vystavení UV-záření.

Larvy jsou po vystavení stresoru přeneseny do akvária v LD boxu, kde jsou po dobu minut
snímány jejich pohyby pomocí infračervené kamery nad testovacím prostorem (Bai et al.,
2016). Upřednostnění kompartmentu u larev bylo stanoveno pomocí indexu výběru. Jeho
hodnota odpovídá době larvy strávené v světlé či temné části testovacího akvária. Pozitivní
odpovídá době strávené v temné části a negativní naopak. K potvrzení navozeného stresu byla
pak u larev stanovena hladina stresového hormonu kortizolu.
Výsledky výše popsaného testu pak ukázaly, že pokud vystavíme larvu D.reria chladu, UV
záření, tak se zvýší hladina stresového hormonu kortizolu v jejím těle a zároveň se larva více
vyhýná tmavému prostoru (Bai et al., 2016). Larvy vystavené horku se pak vyhýbají pouze
tmavému prostoru, Pohyb larev vyvolaný mícháním okolo prostředí pouze vyvolal změnu
hladiny kortizolu. Samotná pěti minutová izolace larvy nevyvolala žádnou odpověď. Tyto
výsledky tedy dokazují, že fototaxe larvy je vyvolána strachem a úzkostí.
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3.1.4 Úlekový test jako model habituace
Úlekovou (start) odpověď u Dania reria lze vyvolat náhlými dotekovými, zrakovými či
zvukovými stimuly. Typická odpověď larvy na lekavý stimul se může dělit dle zakřivení těla
na C-start response, O-bend a S-start.
C-start je chování, kdy larva ohne svoji ocasní část do tvaru písmene C (Kalueff et al., 2013).
Larva je takto schopna rychle se odstrčit a odplavat od své pozice zrychleným plaváním. Tento
typ chování lze u larvy vyvolat mechanickou stimulací hlavy. C-start lze taktéž vyvolat i u
dospělých jedinců. U Dania reria je C-start iniciován za pomoci pouhých třech bilaterálních
párů reticulospinálních neuronů zahrnující také Mauthnerovy buňky (Liu & Fetcho, 1999).
Mauthnerovy buňky jsou důležité pro iniciaci ohnutí ocasu po dotykovém či vibračním stimulu
(Burgess & Granato, 2007).
C-start lze dále rozdělit podle doby odpovědi na zvuk do dvou podtypů – s krátkou dobou
latence (=SLCs), dlouhou dobou latence (=LLCs) (Burgess & Granato, 2007). SLCs byla
vyvolána zvukem přibližně po uplynutí 5,3 ms. Charakteristické ohnutí ocasu trvalo okolo 7-8
ms. SLCs odpověď je zprostředkována Mauthnerovými buňkami, a to způsobem vše nebo nic.
LLCs byla vyvolána až po 28,2 ms od stimulu. Toto chování trvalo déle než SLCs, ale ocas
larvy se při něm méně i pomaleji ohýbal. LLCs je nezávislé na Mautnerových buňkách a jejich
intenzita je stupňována podle intenzitě stimulu (Burgess & Granato, 2007).
O-bend je pohyb využívaný ke změně orientace plavání o 180°. Oproti C-start O-bend není
vůbec ovlivněný Mauthnerovými buňkami. Lze ho vyvolat rapidní změnou světelných
podmínek – temnými záblesky(Kalueff et al., 2013).
S-startl je chování, pro které je typické ohnutí ocasu larvy do písmene S. Může se objevit po
dotknutí ocasu larvy(Kalueff et al., 2013).
Testy využívající úlekovou reakci larev Dania reria lze využít k toxikologickým či
farmakologickým testováním a ke zkoumání jednoduchých forem učení a paměti (Best et al.,
2008; F. Li et al., 2018).
Jeden z testů využívající úlekovou reakci je založený na habituaci vůči stimulu, který je
schopen způsobit úlek larvy. Princip takového pokusu pak spočívá v opakovanému vystavení
larvy stejnému stimulu např. zvuku a měření míry habituace k danému stimulu. Habituace je
jednou z nejjednodušších forem učení, kdy reakce pokusného subjektu na opakující se stimul
je utlumena anebo úplně mizí (Best et al., 2008). Tento stav může trvat několik minut až hodiny.
Příkladem je test, kde jednotlivé larvy jsou umístěny do mikrotitrační destičky (96 jamek).
Do těchto jamek lze jednoduše přidávat roztoky látek k analýze jejich účinku na pohyb larvy.
Při vlastním pokusu je destička v pokusném boxu celá snímána kamerou, která zaznamenává
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pohyb larev po vystavení opakujících se stimulů jako např. zvukový test skládajíce z tónů o
různé frekvenci a intenzitě.
V této studii byla vyvolána za pomoci krátkých zvukových pulsů rychlá habituace, která
přetrvává pouze 15 minut (Best et al., 2008). Nejrobustnější a nejkonstantnější start odpověď
lze u larev D. reria vyvolat zvukem o frekvenci 200 Hz a síle 113 dB. Bylo zjištěno, že však
úlekovou odpověď lze vyvolat zvukem v rozmezí frekvence mezi 50 Hz až do 1000 Hz (Roberts
et al., 2011).
Obecně existuje více typů habituace C-startlu u larev Dania reria.
První, již zmiňovanou rychlou habituaci (=rapid habitutation), lze vyvolat 120 zvukovými
impulzy o frekvenci 0,5 až 2,0 HZ. Rychlá habituace může být ovlivněna nekompetetivními
antagonisty MK-801 a ketaminem. Inkubace larvy 15 až 20 minut ve 100 µM roztoku MK-801
byla schopná zničit tuto habituaci (Roberts et al., 2011).
Druhý typ, krátkou habituaci (short habituation) C-strartu, lze vyvolat 10 izolovanými bloky
akustických stimulů o frekvenci 1 Hz (Roberts et al., 2011). Trvání této habituace se pohybuje
okolo 25 minut až do 1 hodiny. Vystavením larvy 100µM roztoku NMDAR antagonisty APV
lze zabránit vzniku této habituace.
Poslední formou je dlouhodobou habituaci (long term habituation) C-startu, kterou lze
navodit řadou 5760 zvukovými implusi o frevenci 1 Hz prezentovaných v šesti tréninkových
blocích trvajících 5-6 hodin (Roberts et al., 2016). Tato habituace může přetrvávat až 18 hodin.
Dlouhá habituace je také závislá na NMDAR, protože vystavení larvy 100 µM roztoku APV
lze zabránit jejímu vzniku.
K rychlému a jednoduchému testování účinků léků lze využít testu založeném na stimulaci
úlekové odpovědi a na změně osvětlení pokusného prostoru (Basnet et al., 2019). Tento test
bývá označován jako světlo tma lokomoční test (LD lokomoční test).
K testu opět se larvy umísťují do mikro destičky. Velikosti destičky a světelné podmínky
záleží na různých protokolech využívaných ve výzkumu jednotlivých látek (Basnet et al.,
2019). Obdobně jako ve zvukových testech v každé jamce destičky je pouze jedna larva.
Experiment se obvykle následně skládá z první hahituační temnostní fáze a poté se střídajícího
fáze tmy a světla. V tomto testu se pak opakovaně měří vzdálenost uplavaná larvou za
stanovenou dobu.
Příkladem je studie, kde byl testován účinek blokátoru NMDAR MK-801 na pohyb larvy
s využitím 24 jamkové destičky (F. Li et al., 2018). Jednotlivé části se pak skládaly ze 60 minut
světla a 5 minut tmy. K analýze bylo využito pouze 10 minut světelné a 5 minut tmavé části.
MK-801 snížil pohyblivost larev ve světle i tmě.
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3.1.5 Testy lokomoce
Lokomoční testy jsou jedním z nejčastěji využívaných přístupů analýzy chování u Dania
reria. U dospělých se nejčastěji ke zkoumání pohybu ryby využívají testy ve volné nádrži
(OTT), v prostředí nové nádrže (NTT)(Blaser & Gerlai, 2006; Sison & Gerlai, 2011). Princip
OTT spočívá v zaznamenávání a analýze volného pohybu D. reria v pokusném prostoru
akvária. V případě NTT se využívá neznámého prostoru nového akvária. Prostřednictvím
videozáznamu se pak zkoumá explorační chování ryby. K analýze pohybu larev se využívají
hlavně mikro destičky(Chen et al., 2010).
Do 12 jamkové destičky se umístí několik larev do jedné jamky z důvodu snížení variability
ve vývoji larev, která by mohla nepřímo ovlivnit pohybová data daného testu. Před samotným
pokusem larvy jsou ponechány k přivyknutí na prostředí testovacího boxu minimálně po dobu
10 minut za stálého světla a provede se kontrolní záznam. Poté následuje druhá fáze, kdy larvám
je podán kontrolní roztok testované látky nebo vystavení pokusného stimulu je pohyb larev opět
zaznamenán.
Tímto způsobem byl analyzován účinek koncentrace MK-801 na pohyb larev (Chen et al.,
2010). Největší zvýšení průměrné rychlosti vyvolané MK-801 bylo vyvoláno 20µM roztokem
této látky. Větší koncentrace měli nižší zvýšení průměrné rychlosti. Vysoké koncentrace MK801 tedy měly sedativní účinky a nízké koncentrace stimulační.
Přestože je princip tohoto pokusu velice jednoduchý, existuje řada faktorů, které mohou
výslednou analýzu pohybu ovlivnit a ve výsledku ovlivnit replikaci dosažených výsledků
(Ingebretson & Masino, 2013).
Jedním z těchto faktorů je vývojové stádium larvy (Ingebretson & Masino, 2013). Například
většina larev starých 7 dpf vykazuje oproti 4 dpf larvám vyšší pohyblivost. Také 7dpf larvy
mají méně variabilní plavání než 4 dpf larvy. Využití starší larvy uplatněné v analýze pohybu
může zvýšit replikovatelnost výsledků v různých laboratořích.
Dalším faktorem, jenž může ovlivnit pohyb larev a tím i výsledek pokusu, je hloubka jamek
(Ingebretson & Masino, 2013. Larvy jsou aktivnější v hlubších jamkách. Také chování těchto
larev je bez výraznějších odchylek.
Pohyblivost larev překvapivě není ovlivněna průměrem jamky, přesto je však tento faktor
limitován (Ingebretson & Masino, 2013. Jakmile se poměr délky larvy k průměru jamky blíží
jedné, dochází k ovlivnění rychlosti a pohyblivosti larev v jamce.
V těchto pokusech je velmi důležité analyzovat více proměnných veličin týkajících se
pohybů (Ingebretson & Masino, 2013). Žádná samostatně měřená proměnná, jako například
rychlost plavání, nemůže s úplnou přesností popsat pohyb.
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3.2 Reprezentativní experimenty stádia dospělce
3.2.1 Test simulující přítomnost predátora
Do skupiny behaviorálních testů zkoumající stresovou reakci a úzkost u ryb jsou ty, které se
pokouší simulovat přítomnost predátora při pokusu jeho uměle vytvořenou robotickou
napodobeninou či siluetou (Cianca et al., 2013; Luca & Gerlai, 2012). Tento způsob testu má
vůči ostatním výhodu v jednoduchém ovládání daného stimulu oproti hůře ovladatelným anebo
v případě přítomnosti živého predátora s nepředvídatelným chováním v pokusném prostoru.
Princip tohoto typu testu je velice jednoduchý. Pokusné akvárium bývá obvykle rozděleno
na několik částí a každé je specificky upravené k pokusu(Cianca et al., 2013). V jednom
oddílu/části bývají vypuštěny pokusné subjekty a v druhém pak je nainstalovaný umělý
predátor. Chování pokusných subjektů po interakci je natáčeno a následně analyzováno.
Obvykle bývají zkoumány behaviorální parametry tradičně spjaté s úzkostí u ryb jako například
doba a směr plavání, nepohyblivost ryby ve vodním sloupci až na oči a žábry (freezing) či
opakované narážení do stěny akvária (trashing).
V jednom kompartmentu bývají vypuštěny pokusné subjekty a v druhém pak je
nainstalovaný umělý predátor. Chování pokusných subjektů po interakci je natáčeno a následně
analyzováno. Obvykle bývají zkoumány behaviorální parametry tradičně spjaté s úzkostí u ryb
jako například doba a směr plavání, nepohyblivost ryby ve vodním sloupci až na oči a žábry
(=freezing) či opakované narážení do stěny akvária(=trashing) atd.
Jako umělý predátor může být například využit robot tvarově odpovídající ostnáči Nandus
nandus, který je přirozeným predátorem Dania. Při spuštění tohoto robota ryby viditelně
vykazují stresovou odpověď a vyhýbají se mu, a to bez jakékoliv závislosti na barvě či vzoru.
Vůči tomuto stimulu nebyla u ryb zpozorována habituace (Cianca et al., 2013). K vyvolání
stresové reakce lze rovněž využít experimentální akvárium shora ozářené monitorem
s animovanou siluetou ptačího predátora (Luca & Gerlai, 2012).
3.2.2 Studium agresivity
Dospělé Danio rerio může být také využito ke studiu neurálních a hormonálních
mechanismů agresivity (Oliveira et al., 2011).
Mezi nejpoužívanější testy patří standardní Mirror image test agresivity. Princip tohoto testu
spočívá v instalaci zrcadla nakloněného o 22,5° tak, aby levá strana zrcadla byla akváriu blíže
než pravá. Po vpuštění, ryba tak vidí svůj obraz na levo blíže a na pravo vzdáleně. Ryba
vyhodnotí pohyb odrazu jako napadení domělou rybou. Pokusný subjekt pak následně odpovídá
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na tuto hrozbu zahájením útoku na svůj vlastní odraz (trashing). Výše uvedené chování je
monitorováno a následně detailně analyzováno (Blaser & Gerlai, 2006).
Mirror image test však nestimuluje celý repertoár agonistického chování jako pří pravém
souboji. Některé testy se tak snaží obejít tento nedostatek soubojem dvou samců(Oliveira et al.,
2011).
U tohoto testu lze definovat dvě fáze – prekonfrontační, postkonfrontační(Oliveira et al.,
2011). V první fázi jsou oba samci bez možnosti souboje (naivní samci) jeden den izolováni
v akváriu ve své části, avšak oddělující přepážka umožnuje průnik pachových látek. Dříve bylo
prokázáno, že sociální isolace stimuluje agresivní chování i u ryb (Larson et al., 2006).
Jakmile byly přepážky odstraněny, samci se začali volně pohybovat po akváriu. Po
zpozorování svého protivníka došlo k souboji obvykle trvajícím 5 minut (Oliveira et al., 2011).
Po tomto zápasu byly ryby od sebe opět odděleny a přeneseny do stejně upraveného akvária
jako v první fázi. Jejich protivníkem však byl nový naivní samec. Postkonfrontační fáze pak
začala jedno hodinovou aklimací. Následně byly přepážky opět odstraněny. Byl tak umožněn
kontakt se naivním samcem následovaný zápasem (Larson et al., 2006) . Všechny souboje byly
zachyceny na video a následně analyzovány. Výsledek prvního zápasu v prekonfrontační fázi
ovlivní výsledek i druhého zápasu (Oliveira et al., 2011). Poražení byly obvykle
v postkonfrontační fázi testu naivními samci přemožení. Oproti tomu vítězové téměř vždy nad
naivním samcem vyhrály.
Boj samců Dania reria má velice definovatelný behaviorální profil (Oliveira et al., 2011).
Po odstranění přepážek samci zpozorující oponenta vztyčí své ploutve (display). Poté samci
kolem sebe krouží (circling). Agresivnější samec následně udělá na submisivnějšího výpad
(strike) následovaný kousáním do těla svého oponenta (biting). Submisivní samec pod útoky
svého protivníka ustupuje (retreat). Poté je submisivní samec obvykle agresorem pronásledován
(chasing). Submisivní samec se snaží svému protivníku utéc (flee). Celý zápas končí, pokud
pronásledujícího útok omrzí, anebo se submisivní samec vzdá. Jestliže se pak vzdá, samec plave
ke dnu a zde se přestane pohybovat (freezing). Je tak jasně definovaný vítěz zápasu a poražený.
3.2.3 Bludiště
Testy využívající jako podobu bludiště byly převzaty od pokusů s hlodavci. Cílem těchto
testů je zkoumat asociativní učení či zkoušení prostorové paměti (Sison & Gerlai, 2010a). Tvary
samotných bludišť mohou být různého rázu – tvar tiskacího písmene ypsilon nebo znaménka
plus (Cognato et al., 2012; Sison & Gerlai, 2010b). Bludiště obvykle bývá využíváno u
dospělých ryb, ale lze ho využít i k high thoughput screeningu s larvami D. reria (Varga et al.,
2018).
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Bludiště ve tvaru plus bylo vytvořeno ze čtyř propojených ramen (Sison & Gerlai, 2010b).
Při experimentu bylo pak ponořeno do velkého akvária. Centrální část lze? zdvihnout, a
znemožnit tak přístup pokusných subjektů k ramenům bludiště. V každém rameni byla
nainstalována stříkačka na odměnu v podobě jídla pro každý test. Z hora pak byla instalovaná
kamera natáčející pohyb pokusných subjektů v bludišti. Před každým testování bylo nutné
pokusné subjekty navyknout na přítomnost v bludišti. Pokusné subjekty byly před prvním
tréninkem ponechány vyhladovět po dobu 24 hodin. Jídlo pak nedostali mimo bludiště až do
úplného konce všech testů.
První test zkoumal asociativní paměť (Sison & Gerlai, 2010b). V každém rameni byly
stříkačky naplněny jídlem, ale pouze z jedné se mohly ryby krmit. Jako vizuální vodítko
přístupu k potravě bylo využito červené karty. Při průběhu prvního pokusu byly ryby rozděleny
do dvou skupin: s nespárovaným a spárovaným vodítkem. První skupina neměla vodítko
v rameni s funkční stříkačkou s jídlem, druhá pak měla červenou kartu lokalizovanou u funkční
stříkačky. Následně byl proveden opět tento test pouze s červeným visuálním vodítkem. Druhý
test zkoumal prostorovou paměť pokusných subjektů. Samotný test se lišil pouhou
nepřítomností vizuálního vodítka. Výsledek této studie je, že MK-801 je schopen znemožnit
vytváření paměťové stopy u Dania reria.
Při testování v ypsilon bludišti je možno využít prostorové paměti či exploračního chování
ryby (Cognato et al., 2012). Samotné bludiště se skládá ze tří propojených ramen. V první části
testu je jedno rameno uzavřeno, přístupné tak pouze dvě. Při druhé části testu jsou pak přístupné
všechny tři ramena. Výhoda tohoto bludiště spočívá v jeho založením na přirozené tendenci
ryby zkoumat novost okolního prostředí. Dále pak je tento způsob testování rychlejší trvá pouze
několik hodin. Rychlost tohoto testu také umožňuje efektivní zkoumání účinku drog ovlivňující
učení a paměť jako MK-801trvá pouze několik hodin. Rychlost tohoto testu také umožňuje
efektivní zkoumání účinku drog ovlivňující učení a paměť jako MK-801.

4 Závěr
Některé aspekty fyziologie NMDA receptorů je možno velmi dobře studovat s využitím
larev Dania reria a to zejména – rychlý vývoj a počet larev v pokusu umožňující tak high
thoughput testování. Díky jejich transparentnosti je také možno efektivně využít různé
vizualizační techniky jako je exprese fluorescenčních markerů. Další genetické metody jako je
CRISPR/CAS9 lze použít pro cílenou přípravu mutací NMDAR.
Z poznatků o fyziologii vývoje larev Dania reria vyplývá, že ideální je využívat k testům
larvy do 8 dpf. Do tohoto dne je totiž hematoencefalická bariéra larvy imperfektní, tedy
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případné farmakologické ovlivnění NMDAR by jí tak nebylo ovlivněno. Rovněž do tohoto dne
larva dokáže přežít bez potravy, a tak lze vyloučit případné ovlivnění výsledků krmením. Přesné
stáří larev využívaných k analýze však závisí na jednotlivých testech.
Ze studií distribuce glutamátových receptorů NMDA a AMPA během vývoje larev vyplývá,
že tyto receptory jsou příromny vedle CNS také v senzorických orgánech, a to zejména na
sítnici larvy (Cox et al., 2005; Hoppmann et al., 2008). Je tak velice pravděpodobné, že případné
NMDAR i AMPAR mutantní larvy by měly ovlivněný zrak. K doplnění morfologických analýz
lze také využít neinvazivního testování zraku využívající OKR.
Pro případné upřesnění účinků mutací zraku je možné využít testu lovení. Výhoda tohoto
testu spočívá ve využití tohoto testu i jako kognitivního modelu. Pravděpodobnou nevýhodou
tohoto testu je, že odlišná kořist může do jisté míry stimulovat larvu k lovení.
LD test může být také využíván k analýze NMDA receptorů. U dospělých ryb blokátor
NMDAR MK-801 snížil míru vyhledávání stinného prostředí Dania reria (Herculano et al.,
2015). Je tak velmi pravděpodobné, že fototaxe larev by jim byla také pravděpodobně
ovlivněna.
LD lokomoční test lze využít k hight thoughput testování farmakologicky ovlivněném
pohybu. Při tomto testu MK-801 viditelně snížil pohyblivost v světlé i tmavé části testu.
Byla také prokázáno ovlivnění rychlosti pohybu larev Dania reria, po vystavení MK-801.
Je tak možné využít larvy k zaznamenávání pohybu od nástupu plavání typu šlehnutí a skluz
(beat and glide; 5 dpf).
Z dostupné literatury se zdá, že behaviorální testování využití Dania reria jako modelového
organismu není v některých aspektech dobře standardizované. Tento fakt tak může ovlivnit
replikovatelnost výsledků. Vývoj larvy ve vnějším prostředí může být ovlivněn mnoha faktory,
jako odlišným osvětlením v chovném akvárku, teplotou vody, jídlem, dobou krmení a podobně.
Rovněž je prokázáno, že odlišné testovací prostory jako např. odlišné jamky testovací mikro
destičky v lokomočních testech, mohou ovlivnit výsledek testu.
Proto je zapotřebí co nejpřesněji definovat protokol testu, a případně pak pozorovaný účinek
ověřit na jiném modelovém systému či organismu.
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