
ABSTRAKT 

Úvod: Schizofrénia je neuropsychiatrická porucha vyznačujúca sa kognitívnymi deficitmi, taktiež 

ako aj pozitívnymi a negatívnymi symptómami. Keďže dnešné antipsychotiká nepotláčajú všetky 

aspekty tejto choroby, je nutné sústrediť ďalší výskum na vývoj nových liečiv. Psychóza je stav, 

ktorý sa typicky vyskytuje u pacientov so schizofréniou, ale môže pri prítomný aj pri iných 

poruchách. V tejto štúdii bol za pomoci aplikácie látky MK-801, nekompetitívneho antagonistu 

glutamátergného NMDA receptora, farmakologicky modelovaný psychóze-podobný stav. MK-

801, väzbou na NMDA receptory inhibičných interneurónov, vyvoláva nadmernú excitačnú 

odpoveď kortikálnych aj hipokampálných pyramidálnych neurónov, čo u laboratórnych 

hlodavcov môže viesť k hyperlokomócii, stereotypiám alebo ku kognitívnemu zhoršeniu. 

Agonista metabotropných glutamatergných receptorov skupiny II, LY 379268, sa viaže na 

presynaptické a postsynaptické receptory pyramidálnych neurónov. Táto štúdia sa zameriava na 

hodnotenie účinkov látky LY 379268 v animálnom modeli psychózy, pričom naša hypotéza bola, 

že LY 379268 zmierni deficity vyvolané látkou MK-801. 

Materiál a metódy: Látky MK-801 [0.15 mg/kg] a LY 379268 [1 mg/kg] boli intraperitoneálne 

aplikované laboratórnym potkanom, 30 a 60 minút pred začiatkom experimentu. Zmeny v 

behaviorálnej flexibilite boli hodnotené pomocou testu Morrisovo vodné bludisko.  

Výsledky:  Ko-aplikácia MK-801 a LY 379268, v dávkach efektívnych aj pri samostatnom podaní, 

vedie k zvýšenému času potrebného na nájdenie ostrovčeka a taktiež ku zvýšenej miere 

tigmotaxie. Ko-aplikácia látok v podprahových koncentráciách, vyvolala signifikantné zvýšenie 

latencie k nájdeniu ostrovčeka a taktiež k signifikantnému zvýšeniu tigmotaxie. Skupina, ktorej 

boli podané obe látky, vykazovala hĺboký procedurálny deficit. Ko-aplikácia daných látok sa 

prejavovala hyperlokomóciou, stereotypiami a poruchami motorických funkcií. 

Záver: Pri spoločnej aplikácii vykazujú látky MK-801 a LY 379268 synergistický, teda navzájom 

posilňujúci efekt, čo je v rozpore s výsledkami predošlých výskumov. Efekt posilnenia sa prejavil 

v správaní spájanom so psychóze-podobnými stavmi u animálnych modelov. LY 379268 sa 

nezdá byť vhodnou látkou na zmierňovanie psychóze-podobných stavov a kognitívneho deficitu 

u animálnych modelov psychózy-podobných stavov vyvolaných látkou MK-801. 
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