
Úvod: Cílem studie bylo zkoumání účinků stimulace senzorimotorické kůry na bolest u laboratorních
zvířat. Behaviorální model sledoval prahy bolesti u deaferentovaných zvířat v závislost na korové
stimulaci a dva neurofyziologické modely sledovaly různé složky reflexu otvírání tlamy a evokovaných
potenciálů zubní dřeně (TPEP) po korové stimulaci.
Metodika: V behaviorálním modelu byly u 18 deaferentovaných (po dorsální rhizotomii) potkanů a 14
kontrol měřeny prahy bolesti před a po korové stimulaci technikou plantar test a tail-flick. V
neurofyziologickém modelu byly zvířatům implantovány elektrody do zubní dřeně, nad mozkovou kůru
a do m. digastricus. 15 zvířat bylo rozděleno do 3 skupin – stimulace s frekvencí 60Hz, 40Hz a skupina
bez stimulace. TPEP byly snímány před stimulací a po 1h, 3h a 5h kontinuální korové stimulace. U 10
dalších potkanů byly snímány TPEP po jednorázové stimulaci zubní dřeně a u 5 potkanů po stimulaci s
podmiňováním. TPEP a EMG z m. digastricus byly snímány a analyzovány souběžně a byla použita
multirezoluční technika na potlačení šumu.
Výsledky: Behaviorální model: 1) Stimulace senzorimotorické kůry u zdravého zvířete způsobila
hypestezii kontralaterální přední končetiny; 2) deaferentace zvýšila prahy bolesti; 3) stimulace
senzorimotorické kůry vracela zvýšené latence zpět na hodnoty před deaferentaci); 4) účinek korové
stimulace u deaferentovaných zvířat odezněl do 24 hodin a byl kolísavý. Neurofyziologický model: 1) S
rostoucí intenzitou stimulace zubní dřeně lze spolehlivě odlišit obě složky reflexu otvírání tlamy; 2)
pomalá složka reflexu odpovídá aktivaci nociceptivních nemyelinizovaných C vláken zubní dřeně,
rychlá složka reflexu (SL JOR), odpovídající aktivitě interneuronů zprostředkovaně myelinizovanými A
vlákny z parodontu, má inhibiční dopad na nociceptivní aferentaci ze zubní dřeně; 3) korelátem
nocicepce v TPEP je vlna N27; 4) bolestivá stimulace zubní dřeně zvyšuje amplitudu a zkracuje latenci
vlny N27; 5) korová stimulace snižuje amplitudu i integraci vlny N27.
Závěr: Naše výsledky potvrzují obdobné účinky korové stimulace u zvířat a u člověka, i přes odlišnou
stavbu mozkové kůry. Dále byly upřesněny vztahy mezi jednotlivými složkami reflexu otvíráni tlamy a
jejich korelace k TPEP. Pokles amplitudy TPEP po korové stimulaci dosvědčuje možný antinociceptivní
účinek kontinuální stimulace mozkové kůry.


