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1 Abstrakt 

Vliv systémové koaplikace α1- a β-adrenergních antagonistů na kognici 

laboratorních potkanů 

Prostorové učení je široce studovaná forma chování zvířat, často povaţovaná za model 

vyšších kognitivních funkcí lidí. Noradrenergní receptory zastávají významnou roli 

v ovlivňování bdělosti, pozornosti, systémů odměny, a rovneţ učení a paměti. Cílem 

této studie bylo popsat efekty samostatného a kombinovaného systémového podání 

α1-adrenergního antagonisty prazosinu (1 a 2 mg/kg) a β-blokátoru propranololu (5 a 

20 mg/kg) na hipokampálně závislé učení v úloze aktivního alotetického vyhýbání se 

místu (AAPA). Obě centrálně aktivní látky poškozují prostorové učení, pokud jsou 

podány současně, ale nevykazují ţádné nepříznivé efekty po samostatném podání. 

Lokomoce je narušena pouze po současné aplikaci vyšších dávek obou léčiv (2 mg/kg 

prazosinu a 20 mg/kg propranololu). Získané výsledky naznačují existenci in vivo 

interakcí mezi α1 a β receptory v regulaci prostorové navigace. Jelikoţ jsou blokátory 

adrenergních receptorů široce vyuţívanou skupinou léků v humánní medicíně (a jedná 

se i o kombinace léčivých látek antagonizující oba typy receptorů a zároveň 

procházející hematoencefalickou bariérou), je zajisté na místě důkladněji kontrolovat 

kognitivní funkce u pacientů podstupující právě tuto kombinovanou léčbu. 
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Systemic coapplication of α1- a β-adrenergic antagonists and their effects on rat 

cognition 

Spatial learning is a widely-studied type of animal behavior, often considered as 

a model of human higher cognitive functions. Noradrenergic receptors play 

a modulatory role in vigilance, attention, reward, learning and memory. The present 

study aimed at studying the effects of separate or combined systemic administration of 

α1-adrenergic antagonist prazosin (1 and 2 mg/kg) and β-blocker propranolol (5 and 20 

mg/kg) on hippocampus-dependent learning of the active allothetic place avoidance 

(AAPA) task. Both centrally-active drugs impaired spatial learning when administered 

together, exerting no effect after separate applications. Locomotion was impaired only 

by combined application of higher doses of both drugs (2 mg/kg prazosin and 20 mg/kg 

propranolol). These results suggest an in vivo interaction between these two types of 

receptors in regulation of spatial navigation. Since there are several combined 

adrenoceptor blockers (antagonizing both α- and β-adrenoceptors and crossing the 

blood-brain-barrier) marketed for human use, it might represent an appealing challenge 

to investigate intimately cognitive functions in patients under these treatments to screen 

for their potential cognitive side-effects. 
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3 Seznam zkratek  

5-HT  5-hydroxytryptamin (serotonin) 

AAPA  Active Allothetic Place Avoidance (úloha aktivního vyhýbáni se místu) 

ADHD  porucha pozornosti / hyperkinetický syndrom 

ADR  adrenalin 

cAMP  cyklický adenosinmonofosfát 

CNS  centrální nervová soustava 

COMT  katechol-o-methyl transferáza 

GABA  kyselina γ-aminomáselná  

GDP  guanosindifosfát 

GTP  guanosintrifosfát 

IP3  inositoltrifosfát 

ISO  isoprenalin 

LC  locus coeruleus 

LED  light-emitting diode (světelná dioda) 

L-DOPA L-dihydroxyfenylalanin 

LTP  long-term potentiation (dlouhodobá potenciace) 

MAO  monoaminooxidáza 

Nc.  nucleus (jádro) 

NMDA N-methyl-D-aspartát 

NOR  noradrenalin 

PFC  prefrontální kůra 

PTSD  posttraumatická stresová porucha 

RIMAs reversibilní inhibitory monoaminoxidázy 
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4 Úvod 

Noradrenalin a adrenalin jsou významnými neuromediátory v organismu všech 

savců, nezbytnými pro celou řadu základních ţivotních funkcí. Teprve nedávno byla 

objasněna jejich stěţejní úloha v centrálním nervovém systému (CNS), kde se obzvláště 

noradrenalin účastní pochodů ovlivňující chování jedince. Těla noradrenergních 

neuronů se seskupují do shluků v oblasti mozkových jader A1-A7, z nichţ přibliţně 

polovina náleţí do oblasti locus coeruleus (Stanford, 2001), a mezi jejich funkce patří 

například regulace pozornosti, bdělosti, adaptace, motivace a nálady (Sirviö a 

MacDonald, 1999).  

Uvedené psychologické stavy zprostředkované noradrenalinem mají klíčový 

význam pro kognitivní procesy zahrnující udrţení pozornosti, percepci a zejména 

schopnosti konsolidace a vybavování paměťové stopy. Bylo například prokázáno, ţe 

aplikace noradrenalinu po tréninku zlepšovala výkon zvířat v úlohách zaloţených na 

averzivně motivovaném učení (Introini-Collison a McGaugh, 1986). Narušení působení 

noradrenalinu pak naopak můţe vyústit v projevy psychiatrických nebo 

neurodegenerativních onemocnění (Sara, 2009). Působení noradrenalinu je 

zprostředkováno α- a β-adrenergními receptory, které se dělí do několika podtříd 

majících vlastní specifickou roli v ovlivňování chování a kognice ţivočichů. Mohou se 

nacházet na periferii, ale také na mnoha místech v CNS (Smythies, 2005; Stanford, 

2001). 

 Pro objasnění významu jednotlivých typů adrenergních receptorů se vyuţívají 

selektivní α, β agonisté a antagonisté. Prazosin je experimentálně ověřeným zástupcem 

blokátorů α1-adrenoceptorů, který je pouţíván ke sledování jejich vlivu na paměťové 

schopnosti a učení zvířat (Forget et al., 2009; Puumala et al., 1998). Blokáda 

α1-adrenergních receptorů má pouze slabé efekty na kognici zvířat (Puumala a Sirviö, 

1997b), nicméně jak bylo prokázáno v  předešlém experimentu naší laboratoře (Stuchlík 

a Valeš, 2008b), ve vysokých dávkách (4 mg/kg) způsobuje prazosin zhoršený výkonu 

zvířat v kognitivních testech. Ten je pravděpodobně vyvolán následkem procedurálního 

deficitu způsobeného porušenou motorickou aktivitou jedinců.  

 Propranolol je experimentálně zavedeným neselektivním blokátorem 

β-adrenergních receptorů, schopným procházet hematoencefalickou bariérou stejně jako 

prazosin. Je známo, ţe β-adrenergní receptory se podílejí na konsolidaci paměti, která 
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můţe být narušena při podání β-blokátorů po nebo v průběhu tréninku kognitivní úlohy 

(např. Cahill et al., 2000; Ebrahimi et al., 2009). Méně uţ je však známo o vlivu 

aplikace antagonistů β-receptorů před jednotlivými sezeními. Efekt propranololu při 

aplikaci před sezením stanovila jedna z našich studií (Stuchlík et al., 2009b), pomocí níţ 

lze určit prahovou hodnotu pro propranololem indukované kognitivní poškození na 

dávku 25 mg/kg. Tato koncentrace propranololu poškodila výkon zvířat v úloze AAPA 

(active allothetic place avoidance – úloha aktivního vyhýbání se místu) zaměřené na 

prostorovou kognici zvířat, nebyla však provázena změněnou motorickou aktivitou. 

 Většina dosud uskutečněných studií významu a moţného ovlivnění adrenergních 

mozkových receptorů byla zaměřena na jednotlivě aplikované ant/agonisty těchto 

struktur. My jsme si však poloţili otázku, zda by ve sloţitém systému centrálních 

adrenergních receptorů mohlo docházet k jejich vzájemné interakci a potenciaci účinků 

na kognici. Podobná interakce mezi jednotlivými centrálními receptory se jiţ 

v minulosti podařila potvrdit mezi systémově aplikovaným prazosinem a sulpiridem, 

antagonistou dopaminových D2-receptorů (Stuchlík et al., 2008a). Zde se projevila 

nejenom narušením prostorového učení během AAPA testu, ale taktéţ poškozenou 

lokomoční aktivitou. Na místě tedy také byla otázka, zda koaplikace antagonistů α1- a 

β-adrenergních způsobí čistě kognitivní deficit nebo bude mít vliv i na motorickou 

aktivitu testovaných zvířat. 

 Všechny experimenty byly uskutečněny s vyuţitím úlohy AAPA, která 

umoţňuje měření funkcí učení a paměti, případně jejich modifikací následkem 

neurofarmakologických, chirurgických a dalších experimentálních manipulací 

(Pašťálková et al., 2006; Petrásek a Stuchlík, 2009; Stuchlík et al., 2008a; Svoboda et 

al., 2008; Wesierska et al., 2009). AAPA test je závislý na nepoškozeném fungování 

hipokampu (Cimadevilla et al., 2001) a od testovaných jedinců vyţaduje přesnou 

kognitivní koordinaci. Ta je v tomto případě vyjádřená jako schopnost rozpoznat a 

navzájem oddělit prostorová vodítka z vnějšího prostředí od stimulů uvnitř arény, které 

jsou disociovány následkem konstantní rotace arény (Kubík a Fenton, 2005; Wesierska 

et al., 2005). Vyuţití AAPA a ostatních behaviorálních úloh při studiu efektu 

specifických receptorových antagonistů na učení a paměť patří v současné době mezi 

intenzivně studovaná témata  (přehled v Myhrer et al., 2003). 
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5 Teoretická část 

5.1 Noradrenalin 

 Noradrenalin (1-β-3,4-dihydroxyphenyl-α-ethanolamin), zvaný téţ norepinefrin 

nebo levarterenol, je jedním z nejdůleţitějších neurotransmiterů v lidském organismu. 

Jiţ od dvacátých let minulého století, tedy od svého objevení, byly katecholaminy 

adrenalin a jeho prekurzor noradrenalin známy jako mediátory stresu – „fight or flight“, 

v překladu „bojuj nebo uteč“. Několik desetiletí byl noradrenalin povaţován za pouhý 

mezistupeň pro syntézu adrenalinu, teprve v průběhu čtyřicátých let se ukázalo, ţe i on 

zaujímá podstatnou roli v aktivaci periferních orgánů, díky stimulaci sympatického 

nervového systému.  

Všeobecně je působení katecholaminů důleţitou přípravou organismu na 

„přeţití“ a zvládání stresu a mezi jejich typické účinky řadíme zvýšený srdeční tep, 

vasokonstrikci koţních cév, zvýšení hladiny cukru v krvi, stahy či relaxaci hladkých 

svalů, dilataci zorniček nebo například piloerekci. Na rozdíl od adrenalinu, převáţně 

periferního hormonu, noradrenalin má také významnou úlohu v centrálním nervovém 

systému (CNS). 

 Nicholas et al. (1996) přišli se zjištěním, ţe adrenoceptory zodpovědné za 

zmiňované periferní účinky jsou přítomny i v CNS. Noradrenergní nervy, vycházející 

z největší části z oblasti zvané locus coeruleus, inervují praktický celý mozek. Právě 

tato inervace umoţní neuronům přesné zpracování informace a její vybavení. Za to 

zodpovídá především přední mozek, kde dochází k poklesu inhibiční odpovědi a naopak 

zdůraznění efektu excitačních signálů (tedy ke zvýšení poměru signálu k šumu). 

 Noradrenalin mimo jiné napomáhá dlouhodobým změnám v účinnosti 

synaptického přenosu, např. dlouhodobé potenciaci (LTP), povaţované za podstatu 

konsolidace paměti. Noradrenergní neurony tedy regulují pozornost, bdělost, učení a 

paměť, adaptační reakce a v neposlední řadě také zotavení po traumatech, jakými můţe 

být například ischémie v CNS (Sara, 2009; Sirviö a MacDonald, 1999). 
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5.1.1 Lokalizace a distribuce v CNS 
 

 Moţnost pozorování noradrenergního systému mezi prvními poskytla tzv. 

metoda kyseliny glyoxylové. Tato fluorescenční histochemická technika (také známá 

jako metoda Falck-Hillarp) umoţňuje vizualizaci katecholaminů a ve spojení 

s pozdějšími imunohistochemickými postupy, vyuţívající protilátky proti enzymům 

tyrosinhydroxyláze a dopamin-β-hydroxyláze, také přispěla k prohlubování znalostí 

o cerebrální a extracerebrální distribuci neurotransmiterů (von Bohlen a Halbach, 2006). 

 Těla noradrenergních neuronů jsou v CNS seskupené do dvou bilaterálních 

klastrů, skupin jader očíslovaných A1-A7. Ty leţí na pomezí prodlouţené míchy a 

Valorova mostu a jejich axony sahají do většiny oblastí mozku. Mohou se dělit na jádra 

laterálního tegmenta a komplex patřící do locus coeruleus (LC). Přibliţně 45% všech 

noradrenergních neuronů v mozku se nachází právě v oblasti LC (jádro A6) (Stanford, 

2001). Další skupiny noradrenergních buněk byly nalezeny v locus subcoreuleus 

(skupiny A5, A6, A7), v oblastech retikulární formace (A1 a C1) a v jádrech tractus 

solitarius (A2 a C2) (von Bohlen a  Halbach, 2006). 

Přestoţe například u člověka čítá LC pouze okolo 10-15 000 noradrenergních 

nervových buněk v kaţdé hemisféře (u potkana přibliţně 1 500), neurony se extenzivně 

větví a vybíhají v oblasti celé nervové osy. Představují tak hlavní zdroj difúzních 

noradrenergních projekcí zasahujících do páteřní míchy, hipokampu, amygdaly, septa, 

thalamu, hypothalamu a také do mozkové kůry. Jednotlivé regiony se vyznačují 

proměnlivou hustotou inervace, pravděpodobně v závislosti na rozdílném objemu 

noradrenalinu v dané tkáni (např. 0,1 µg/g kortexu, ale 0,25 µg/g v hipokampu). 

Některé z těchto projekcí vybíhají do obou polovin mozku, nicméně ve více neţ 95% 

převládá inervace ipsilaterální (Berridge a Waterhouse, 2003; Stanford, 2001).  

Je zajímavé, ţe některé noradrenergní neurony koexprimují i jiné 

neuromodulátory, často peptidové povahy. Například přibliţně 20% neuronů v LC 

společně s adrenalinem exprimují také neuropeptid Y (NPY). Ještě vetší frakce (okolo 

70% neuronů v LC) koexprimuje noradrenalin s galaninem, který můţe slouţit jako 

inhibiční modulátor noradrenergní a cholinergní neurotransmise, nebo také jako vlastní 

neuroprotektivum při neurodegenerativním onemocnění (Cui et al., 2009; Miller et al., 

1999; von Bohlen a Halbach, 2006). 
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5.1.2 Mikroanatomie noradrenergního systému 

 

Noradrenergní axony tvoří běţné terminální synapse s cílovými neurony - 

boutons termineaux, ale také tzv. boutons-en-passage, nástroje extrasynaptického nebo 

jinak řečeno „objemového“ přenosu (z anglického „volume transmission“). Nevytváří 

tedy specifické synapse, ale v průběhu akčního potenciálu uvolňují noradrenalin 

parakrinně do mezibuněčného prostoru a tímto způsobem ovlivňují větší mnoţství 

neuronů a gliových buněk.  

Právě en-passage modulace se uplatňuje ve zvýšené míře v prefrontálním 

kortexu a hipokampu – mozkových struktůrách úzce spojených s pamětí. Aoki et al. 

(1998) se ve své práci zaměřili na α2-adrenergní receptory v prefrontálním cortexu 

primátů. Nalezli je na místech podél axonů, na dendritických trnech a výběţcích 

astrocytů, postrádající jakékoliv morfologicky identifikovatelné synaptické spoje. Tyto 

výsledky nasvědčovaly tomu, ţe většina noradrenergní aktivity kortexu je 

zprostředkovaná extrasynaptickým „objemovým“ přenosem nebo presynapticky. 

Dominanci parakrinního působení noradrenalinu (aţ 85% boutons-en-passage) 

v CA1 oblasti hipokampu potkana potvrdili Umbriaco et al. (1995). Podobná převaha se 

projevila i v případě dalších neurotransmiterů, serotoninu (79% en-passage modulace) a 

acetylcholinu (dokonce 91% boutons-en-passage), naproti tomu varikozity obsahující 

GABA (kyselinu γ-aminomáselnou) uvolňovaly tuto inhibiční aminokyselinu výhradně 

synapticky. 

 

5.1.3 Ovlivnění aktivity noradrenergních neuronů v locus 
coeruleus 

 

Aktivita noradrenergních neuronů uvnitř LC je řízena dvěma hlavními 

aferentními systémy. Jedná se o vstupy z nucleus paragigantocellularis a nucleus 

prepositus hyperglossi, oblastí rostrální prodlouţené míchy. Neurofarmakologické 

experimenty prokázaly, ţe nc. paragigantocellularis dodává do LC mohutný přísun 

excitačních aminokyselin, primárně glutamát působící přes non-NMDA receptory.  

Nucleus prepositus hyperglossi naopak řídí odpovídající inhibici neuronů v LC 

díky GABA-ergní inervaci působící přes GABA receptory, svoji úlohu má i inhibiční 
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působení met-enkephalinu. Dendrity neuronů leţících v oblasti LC se ovšem mohou 

rozvětvovat do přilehlých oblastí (pericoerulear region) a tedy můţe být v menší míře 

řízena i jinými neurotransmitery. Takové vstupy například zajišťují lokální neurony 

produkující serotonin (Aston-Jones et al., 1991). 

Více neţ 90% analyzovaných nervových zakončení LC u potkanů vykazovalo 

imunoreaktivitu na alespoň jednu aminokyselinu. Polovina z nich však byla pozitivní 

pro 2-3 aminokyseliny zároveň. Přibliţně dvě třetiny všech analyzovaných zakončení 

zahrnovaly GABA, z nichţ více neţ polovina obsahovala také glycin. Více neţ jedna 

třetina všech zakončení obsahovala právě glycin, nicméně imunoreaktivita pouze na 

glycin se vyskytovala velmi zřídka (0-2%). Immunoreaktivita na glutamát se objevila 

v 32-37% zakončení. Jednu třetinu aţ jednu pětinu z nich opět tvořili GABA a/nebo 

glycin (Somogyi a Llewellyn-Smith, 2001). 

 

5.1.4 Funkční neuroanatomie noradrenergního systému 

 

Noradrenalin můţe neurony stimulovat nebo inhibovat, můţe ovšem také 

vykazovat tzv. bifázický efekt, kdy totoţný modulátor ovlivní stejný systém pozitivně či 

opačným směrem v závislosti na interakci s odlišným souborem receptorů.  

Uvolnění noradrenalinu v  kůře je presynapticky ovlivňováno řadou 

neuromodulátorů. K inhibici slouţí α2-adrenoceptory, muskarinové receptory, ale také 

opioidní a kanabinoidní receptory, k excitaci potom β-adrenoceptory, angiotensin-II a 

bradykininové receptory. Centrální stejně jako periferní noradrenergní neurony uvolňují 

neurotransmitery krátce po narození jedince, nicméně receptory se vyvíjejí a diferencují 

rozdílně v závislosti na jejich stáří a lokalizaci (Schelb et al., 2001). 

Nervová zakončení v CNS disponují dvěma odlišnými zásobárnami 

synaptických váčků obsahujících noradrenalin. Jeden je řízen proteinkinázou C, druhý 

dynamickými změnami cytoskeletonu. Aktivace proteinkinázy potencuje výdej 

noradrenalinu (Smythies, 2005). 

Dlouho se věřilo, ţe LC představuje jakýsi „spínač“, který po aktivaci uvolňuje 

noradrenalin z neuronů neselektivně po celém mozku, nezávisle na funkci či cíleném 

regionu. Nicméně nové experimenty prokázaly, ţe alespoň v kortexu více neţ 90% 

noradrenergních nervových zakončení tvoří specializované synapse s postsynaptickými 
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elementy. Původní domněnky také vyvracejí jisté morfologické odlišnosti neuronů 

pocházejících z různých zón LC. Bylo identifikováno minimálně 6 různých typů buněk 

s obsahem noradrenalinu, jejichţ výběţky navíc inervují odlišné regiony nebo soustavy 

mozku. Neurony z různých noradrenergních jader dokonce inervují různé neurony 

v prostoru svého zakončení a mají i odlišné funkce. Méně uţ je ovšem známo o jejich 

fyziologické specializaci, hlavně kvůli jejich rozlehlým vzájemným propojením. Teorie 

o neselektivním působení noradrenergního systému je těmito důkazy značně 

zpochybněna (Stanford, 2001). 

 

5.1.5 Neurochemie noradrenalinu 

 

Syntéza 

Jako první popsal cestu syntézy katecholaminů Hermann Blaschko roku 1939. 

Tato syntéza (Obr. 1) začíná u noradrenalinu stejně jako u všech ostatních 

katecholaminů od aminokyseliny L-tyrosinu. Enzymy účastnící se syntézy jsou 

exprimovány v těle neuronu a posléze anterográdně transportovány k nervovým 

zakončením. V těchto terminálách je následně syntetizován samotný neuropřenašeč. 

 

 

 

Obr. 1. Syntéza noradrenalinu 

 

Jako první enzym se uplatňuje tyrozinhydroxyláza (EC 1.14.16.2), jeţ 

hydroxyluje tyrozin na L-dihydroxyfenylalanin (L-DOPA). Tato hydroxylace probíhá 

v cytosolu nervových zakončení (v periferní tkáni také v chromafinních buňkách dřeně 

nadledvin) a představuje rychlost-limitující stupeň (angl. rate-limiting step) této 
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chemické kaskády. Tyrozinhydroxyláza patří mezi oxidázy, jako její kofaktory slouţí 

6R-tetrahydrobiopterin, molekulární kyslík a ţeleznaté ionty (Fe
2+

). Aktivita 

tyrozinhydroxylázy je modifikována fosforylací. 

Je pravděpodobné, ţe do jisté míry se začátek syntézy katecholaminů odvíjí také 

alternativně, kdy z L-fenylalaninu vzniká L-m-tyrosin a potom teprve L-DOPA. I tuto 

reakci pravděpodobně katalyzuje tyrozinhydroxyláza (Stanford, 2001). 

 V dalším stupni je L-DOPA dekarboxylován na dopamin pomocí dekarboxylázy 

aromatických aminokyselin (EC 4.1.1.26). V noradrenergních neuronech je pak 

dopamin přeměněn na norepinefrin (tedy noradrenalin) dopamin-β-hydroxylázou (EC 

1.14.2.1). Tato oxidáza, obsahující měď, je přednostně exprimována v noradrenergních 

neuronech a reprezentuje klíčový rozdíl v enzymatických reakcích mezi dopaminegními 

a noradrenergními neurony. K exportu noradrenalinu z cytoplazmy do synaptických 

vezikul (tj. váčků) slouţí specifický transportní mechanismus. 

 V některých z neuronů CNS a také v chromafinních buňkách dřeně nadledvin je 

noradrenalin dále přeměňován na adrenalin, transmiter periferních tkání. Tuto přeměnu 

katalyzuje fenylethanolamin-N-methyltransferáza (EC 2.1.1), která přenáší methylovou 

skupinu z donoru S-adenosylmethioninu na dusík noradrenalinu. 

Sada všech enzymů syntézy noradrenalinu a adrenalinu můţe být ovlivněna 

neurony, hormonálně i na úrovni transkripce genů, coţ umoţňuje krátkodobé i 

dlouhodobé adaptační změny přímo během biosyntézy. Například přebytek 

katecholaminů negativní zpětnou vazbou inhibuje tyrozinkinázu. Její aktivitu naopak 

podporují neuromodulátory jako VIP (tj. vasoaktivní intestinální peptid) nebo růstové 

faktory, např. NGF (tj. nervový růstový faktor). Opakovaný stres nebo podání reserpinu 

vyprazdňuje rezervoáry noradrenalinu, které jsou plněny díky up-regulaci transkripce 

genů zodpovědných za zvýšení koncentrace tyrozinhydroxylázy a 

dopamin-β-hydroxylázy. Biosyntézu posledního z výše jmenovaných enzymů, 

fenylethanolamin-N-methyltransferázy, lze pozitivně ovlivnit pomocí glukokortikoidů 

(von Bohlen a Halbach, 2006). 

Bylo také prokázáno, ţe syntéza noradrenalinu se zvýšila v průběhu aktivity 

neuronů, pokud byla indukována farmakologicky (např. blokádou nesynaptických 

α2-adrenoceptorů) nebo fyziologickým stimulem (např. expozice chladu, 
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hypoglykémie). Tato zjištění naznačují, ţe syntéza a výdej noradrenalinu jsou vzájemně 

spjaté (Stanford, 2001). 

  

Uskladnění a výdej 

 Stejně jako ostatní neurotransmitery je i noradrenalin uskladněn ve vezikulách 

akumulujících se poblíţ terminálních nervových zakončení. Jeho koncentrace zde 

dosahuje hodnoty mezi 0,1 - 0,2 M a hnací silou vypouštějící noradrenalin do 

synaptické štěrbiny je koncentrační gradient řádově 10
4
-10

6
/1 vůči extracelulárnímu 

prostoru. Kompartmentace noradrenalinu v synaptických váčcích je dosaţena jeho 

aktivním přenosem pomocí vezikulárních monoaminových transportérů a následnému 

navázání v osmoticky inertní matrix vezikul. Transportéry mají tedy několik funkcí. 

Vytvářejí a střeţí zásoby transmiteru uvnitř vezikul, zároveň ochraňují neurony před 

případnými toxickými efekty přebytku cytoplazmatického noradrenalinu a v neposlední 

řadě podporují koncentrační gradient napomáhající reuptake (tj. zpětnému vychytávání) 

noradrenalinu ze synapse (Stanford, 2001). 

 Elektrochemický gradient pro reuptake noradrenalinu je řízen přebytkem 

protonů uvnitř vezikul a je udrţován ATP-dependentní vezikulární H
+
-trifosfatázou. Ta 

můţe být ireversibilně blokována například reserpinem, tím pádem se transmitery 

stávají snadnou kořistí pro metabolické enzymy. Uptake noradrenalinu můţe být 

kompetitivně inhibován deriváty amfetaminu. Některé z nich, např. 

methylendioxymethamfetamin (známý jako MDMA), jsou totiţ také substráty pro 

vezikulární monoaminové transportéry (Stanford, 2001).  

 Noradrenalin je do synaptické štěrbiny vyplavován exocytózou vezikul na 

základě Ca
2+

-dependentního signálu. Avšak kromě nervového vzruchu můţe být 

mnoţství uvolněného noradrenalinu podstatně zvýšeno působením léků, jako je třeba 

fenoxybenzamin, blokátor presynaptických α-adrenoceptorů (Stanford, 2001).  

 Vyplavení noradrenalinu můţe být ale také ovlivněno receptory na samotném 

noradrenergním nervovém zakončení, které však váţí jiné neurotransmitery 

(heteroceptory). V některých studiích aktivace muskarinových, GABAB nebo 

adenosinových A1 receptorů potlačuje výdej noradrenalinu, zatímco GABAA receptory 

ho zvyšují (Stanford, 2001). 
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Reuptake a metabolismus 

 Působení noradrenalinu je ukončeno zpětným příjmem ze synaptické štěrbiny – 

tzv. reuptake (zpětným vychytáváním). Ten závisí na membránově vázaných 

glykoproteinech patřících do rodiny Na
+
/Cl

-
 transportérů. Tyto transportéry jsou 

opatřeny několika odlišnými úseky, které určují vazebnost a selektivitu k substrátu, 

iontovou závislost, distribuční objem či vazebné místo pro uptake inhibitorů, jakým je 

např. antidepresivum desipramin. Na periferii působí tři základní mechanismy zpětného 

vychytávání noradrenalinu: uptake1 – neuronový, uptake2 – extraneuronový a tzv. 

desipramin-nesenzitivní uptake, který byl nedávno objeven v hepatocytech. Navzájem 

se liší v afinitě k substrátu a citlivosti na antagonistu. 

 Také intracelulární poslové modifikují substrátovou afinitu transportérů, a to 

jejich fosforylací nebo glykosylací vedoucí ke změně funkce tohoto proteinu. 

Předpokládá se, ţe abnormální distribuce funkčně odlišných noradrenalinových 

transportérů můţe doprovázet některé psychiatrické a neurologické poruchy (Stanford, 

2001). 

 Poté, co se noradrenalin dostane zpět do cytosolu, můţe opět vstoupit do 

zásobních vezikul a celý proces se tak obnoví. Nicméně, většina adrenalinu je 

odbourána přímo v cytosolu nervového zakončení enzymem monoaminooxidázou 

(MAO; EC 1.4.3.4). V ostatních tkáních, jako např. hladké svaly, buňky endotelia nebo 

glie, převládá druhý degradační enzym – katechol-O-methyl transferáza (COMT; EC 

2.1.1.6). Metabolickou dráhu noradrenalinu tvoří směs alternativních sekvencí 

zahrnujících oba zmiňované enzymy, přičemţ kaţdý z meziproduktů můţe být zároveň 

substrátem pro ostatní enzymy. To zčásti umoţňuje jejich vzájemnou zastupitelnost.  

 MAO je vázaná na vnější membránu mitochondrií a je zodpovědná za oxidativní 

deaminaci noradrenalinu. Vyskytuje se ve dvou izoformách - MAO-A, jeţ preferenčně 

metabolizuje noradrenalin in vivo, a MAO-B, která in vitro metabolizuje noradrenalin 

ve vysokých koncentracích substrátu. MAO mají také význam při vývoji organismu, 

jejich deplece způsobuje závaţnou mentální retardaci a behaviorální problémy. 

 Vzhledem ke komplexnosti systému metabolizujícího noradrenalin a ostatní 

katecholaminy, je cílem budoucích experimentů prozkoumat i případné další funkce 

těchto metabolických drah. Zdá se, ţe MAO vzhledem ke své dominantní poloze 

v cytoplazmě neuronů zajišťuje také regulaci intraneuronových zásob noradrenalinu, 
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aby nepřesáhla danou fyziologickou hladinu. Nepřímo tím reguluje i hladinu 

noradrenalinu v zásobních vezikulách. Při inhibici MAO-A prudce vzrůstá vezikulární 

hladina noradrenalinu a stejně tak je ho více vyplavováno do synaptické štěrbiny. Takto 

působí skupina antidepresiv nazývaná příznačně inhibitory monoaminooxidázy A 

(IMAO-A), z modernějších – reversibilních – inhibitorů MAO-A (RIMAs) lze jmenovat 

například moclobemid (Stanford, 2001). 

 V souvislosti s MAO je třeba zmínit také skupinu imidazolinových (I-) 

receptorů, z nichţ I2-receptor je alosterickým modulátorem katalytického místa na 

monoaminooxidáze, které po aktivaci sniţuje činnost enzymu. Dysfunkce I2-receptorů 

je podle některých studií spjatá s výskytem demence nebo Parkinsonovy choroby (viz 

diskuze Ulibarri et al., 1999). V praxi se objevují také inhibitory COMT, entakapon a 

tolkapon se uţívají u Parkinsoniků ke zvýšení dostupnosti účinné látky levodopy v CNS 

(Antonini et al., 2008). 
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5.2 Noradrenergní receptory v CNS 

 Účinek noradrenalinu po uvolnění do synaptické štěrbiny je zprostředkován 

reakcí se specifickými receptory. Ty se nacházejí na plazmatické membráně neuronů 

centrálního a periferního nervového systému nebo také v periferních ţlázách a 

svalových buňkách. Tyto receptory byly členěny do různých podtříd (na základě 

schopnosti katecholaminů vyvolat odlišné odezvy v různých periferních tkáních) aţ od 

čtyřicátých let minulého století. Předcházely jim studie více či méně se přibliţující 

dnešním znalostem funkce adrenergních receptorů.  

Například ve třicátých letech přišli Cannon a Rosenblueth s hypotézou popisující 

dva typy endogenních mediátorů, neurotransmiterů vyvolávajících excitační či inhibiční 

odezvu tkání. Popsali tzv. Simpatina I, mediátor zodpovědný za inhibiční odpovědi 

organismu, a naproti tomu Simpatina E, excitační mediátor. Vědci v experimentech 

uţívali jiţ známý adrenalin, nicméně ten byl ještě toho času různorodou směsí 

epinefrinu a norepinefrinu (Bylund, 2007). 

 Teprve později se ukázalo, ţe odlišné reakce tkání mohou být způsobeny 

rozdílnými typy receptorů. Proti falešné hypotéze o dvou protipůsobících mediátorech 

se postavil americký farmakolog Raymond Ahlquist. Ve své práci o adrenergních 

receptorech (tehdy zvaných adrenotropní) z roku 1948 upozorňoval na to, ţe adrenergní 

efekty, nehledě na jejich excitační či inhibiční potenciál, jsou zajištěny dvěma 

odlišnými receptory. První z nich nazval alfa-adrenotropní receptory (α), ty 

zprostředkovávají excitační působení katecholaminů – vazokonstrikci, kontrakci 

svaloviny dělohy, kontrakci močové trubice, dilataci zorniček atd. Také plní důleţitou 

inhibiční úlohu – relaxaci střev. Druhý typ receptorů byl pojmenován beta (β) a oproti 

α-adrenoceptorům zajišťoval inhibiční působení, např. vazodilataci, relaxaci svaloviny 

dělohy, bronchodilataci a excitační vliv na srdce. Ahlquist vycházel mimo jiné i z toho, 

ţe parasympatický cholinergní systém taktéţ nedisponuje dvěma typy mediátorů, 

přestoţe můţe působit excitačně i inhibičně (Ahlquist, 1948; Bylund, 2007).  

Další výzkumné skupiny navrhly rozdělení β-adrenoceptorů. Během zkoumání 

schopnosti katecholaminů kontrolovat fyziologické funkce organismu Lands a jeho 

kolegové pozorovali, ţe kontrola lipolýzy a funkcí srdce jsou řízeny stejným typem 

receptoru, který pojmenovali β1. Naopak glukogenolýza kosterních svalů či 

bronchodilatace byli regulovány β2 receptorem (Calzada a De Artinano, 2001). Tato 
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klasifikace zůstává platná do dnešní doby, nyní navíc obohacena o objev dvou typů 

atypických β-adrenoceptorů – β3 a β4. Alfa receptory byly rozděleny do podskupiny α1 a 

α2, z nichţ obě obsahují ještě několik podtříd (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Farmakologická charakteristika adrenergních receptorů včetně některých 

specifických agonistů a antagonistů jednotlivých skupin receptorů 

 

Receptor Podtyp Účinnost 

agonistů 

G 

protein 

Mechanismus 

účinku 

Selektivní 

agonista 

Selektivní 

antagonista 

 

α1 

α1A NOR ≥  

ADR 

 

Gq/G11 

aktivace 

fosfolipázy C 

(↑IP3, DAG, 

↑Ca
2+

) 

fenylephrin 

methoxamin 

prazosin 

WB 4101 

tamsulosin(α1A) α1B ADR = 

NOR 

α1D ADR = 

NOR 

 

α2 

α2A/D  

ADR ≥ 

NOR ˃˃ 

ISO 

 

Gi 

inhibice 

adenylylcyklázy 

(↓cAMP, 

↓Ca
2+

), 

aktivace K
+
 

kanálu 

klonidin 

guanfacin 

oxymetazolin 

ST-91 

rauwolscin 

BRL 44408 

JP-1302 

yohimbin 

α2B 

α2C 

 

 

β 

 

 

β1 

 

 

ISO ˃ 

ADR ≥ 

NOR 

 

 

Gs 

aktivace 

adenylylcyklázy 

(↑cAMP), 

↑Ca
2+

 

dobutamin 

 

metoprolol 

betaxolol 

atenolol 

β2 

 

ISO ˃ 

ADR ˃˃ 

NOR 

aktivace 

adenylylcyklázy 

(↑cAMP) 

 

terbutalin 

salbutamol 

ICI 118,551 

butoxamin 

β3 

 

ISO = 

NOR ˃ 

ADR 

aktivace 

adenylylcyklázy 

(↑cAMP) 

BRL 37344 

BRL 35135 

SR 58894 
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Alhquistovi a jeho následovníkům tedy vděčíme za objasnění významu 

tkáňových receptorů, neméně důleţité však také bylo popsat molekulární podstatu 

působení adrenergních agonistů. Všechny typy adrenoceptorů mají společnou vlastnost 

- patří do skupiny metabotropních membránových receptorů spřaţených s G-proteiny 

(guanin-nukleotid regulační protein), charakteristických přítomností sedmi 

transmembránových α-helixů, jejichţ sekvence je mezi jednotlivými podtypy receptorů 

vysoce konzervativní. Mírnou homologii vykazují pouze ve stavbě třetí intracelulární 

kličky a oblasti karboxylového konce, tedy míst, na něţ se váţe ligand (von Bohlen a 

Halbach, 2006). Rozmístění jednotlivých receptorů v centrální nervové soustavě není 

homogenní a jednotlivé podtypy adrenergních receptorů jsou i rozdílně lokalizovány. 

Tyto topologické odlišnosti způsobují variabilitu noradrenergních odpovědí 

v konkrétních oblastech mozku (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Distribuce adrenoceptorové mRNA v CNS potkana (upraveno podle Nicholase et 

al., 1996)  

 

Podtyp α1b α1d α2a α2b α2c β1 β2 

Bulbus olfactorius + +++ +- - +++ +- ++ 

Mozková kůra +++ ++ ++ - ++ ++ ++ 

Hipokampus - +++ +- - +++ +- + 

Striatum - - - - +++ - - 

Thalamus +++ +- +- + + + + 

Hypotalamus + - ++ - + - + 

Dorzální raphe +++ - - - - - - 

Epifýza +++ +- - - + +++ + 

Kůra mozečku +- + - - ++ +- +- 

Locus coeruleus - - +++ - - - - 

Ventrolaterální 

prodlouţená mícha 

++ - ++ - - - - 

Nc. tractus solitarii - - ++ - - - - 

Inferior olivary nc. - +++ - - - - - 

Mícha ++ ++ ++ - + +- + 

Intermediolaterální 

sloupec 

+ - +++ - - - - 

Ganglia zadních 

kořenů míšních 

- - +? - +++? - - 

Ganglia sympatiku +- +- - - +++ - - 

Předpokládaná hustota receptorů je značena od +++ (velmi vysoká) po + (nízká). 

Znaménka (-) byla pouţita, pokud bylo označení(signál) pouze na úrovni pozadí. 

Otazníky značí nejistotu vzhledem k relativním mnoţstvím α2a- a 

α2c-adrenoceptorových mRNA. 
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5.2.1 Alfa adrenoceptory 

 

 V roce 1974 Langer et al. představili své výsledky, na jejichţ základě se začaly 

rozlišovat postsynaptické a presynaptické α-adrenoceptory.  První typ, tedy α1 

receptory, zprostředkovával odpovědi efektorových orgánů, zatímco presynpatické 

receptory zvané α2 regulovaly výdej noradrenalinu negativní zpětnou vazbou. Tato 

klasifikace zaloţená na anatomické lokalizaci receptorů se později ukázala jako 

nepřesná, poněvadţ byly objeveny i α2-adrenoceptory inhibující glykolýzu a lipolýzu 

postsynapticky, některé z nich vykazovaly i stejnou farmakologickou afinitu jako 

presynaptické α2-receptory.  

 Později se α-receptory rozlišovaly podle převahy jejich excitačního (α1) či 

inhibičního (α2) vlivu nezávisle na jejich pre- nebo postsynaptické lokalizaci, toto 

rozdělení však také nebylo jednoznačné, coţ prokázalo popsání excitačních vlivů α2 

(vazokonstrikce blokovaná yohimbinem). 

 Nejpřesněji lze tedy α-receptory dělit na základě jejich farmakologických 

vlastností, afinity k ligandům, tedy nezávisle na jejich lokalizace vzhledem k nervové 

synapsi, ani na jejich funkci zprostředkované aktivací. Proto α-adrenoceptory 

aktivované methoxaminem, cyrazolinem či fenylefrinem a zároveň kompetitivně 

inhibovatelné nízkými koncentracemi prazosinu, korianthinu a látkou WB 4101 patří do 

skupiny α1-receptorů. Naopak receptory, které se aktivují sloučeninami B-HT 920, 

B-HT 933, UK-14 304 a α-methylnoradrenalinem a které jsou inhibovány nízkými 

koncentracemi yohimbinu, rauwolscinu nebo idazoxanu, se povaţují za 

α2-adrenoceptory (Calzada a Artinano, 2001). 

 Ani jedna z těchto skupin α-receptorů není homogenní a jednotlivé tkáně navíc 

mohou být obsazeny několika podtypy α-receptorů zároveň, přesto jejich rozlišení 

přináší určitá specifika. 

  

5.2.1.1 Alfa1-adrenoceptory 

Charakteristika 

Celková hustota α1-adrenoceptorů v CNS se blíţí hustotě α2-receptorů a 

několikanásobně převyšuje mnoţství β-receptorů. Vyskytují se v mnoha oblastech 
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mozku, někde společně s ostatními receptory (např. v mozkové kůře), jinde jsou α1 

výhradními receptory (např. v dorzálním nc. raphe). Od α2-receptorů je odlišíme 

například vysokou afinitou ke svému antagonistovi prazosinu a na druhou stranu nízkou 

afinitou k yohimbinu, selektivnímu antagonistovi pro α2-receptory. 

Jak jiţ bylo zmíněno, α1-receptory se vyskytují ve třech podtypech, které se od 

sebe odlišují na základě rozdílného vázání ligandů. Jejich individuální role v organismu 

však nejsou jasně určené, protoţe zatím nebyl objeven dostatek látek, jeţ by byly 

vysoce selektivní pouze k jednomu z daných α1-receptorových podtypů. 

 WB 4101 neboli 2-(2,6-dimethoxyphenoxyethyl)aminomethyl-1,4-benzodioxan 

pomohl vzájemnému rozpoznání α1A- a α1B-receptorů. Na první z nich se vázal jiţ 

v nanomolárních koncentracích, zatímco pro α1B-receptory vykazoval přibliţně stokrát 

niţší afinitu. α1A-receptor má jako jediný selektivního antagonistu – tamsulosin. Tyto 

receptory byly dále rozlišovány dle své citlivosti na ireversibilní blokádu 

chlorethylklonidinem, kdy α1A-receptor zůstává rezistentní k alkylaci deriváty 

klonidinu, zatímco α1B právě naopak. Byl popsán také α1C klon, původně povaţován za 

nový podtyp α-receptorů, nicméně později se ukázalo, ţe má stejné vazebné vlastnosti 

jako α1A-receptory, a proto je dnes řazen mezi ně. Třetím známým podtypem α1-

receptorů se tedy stal aţ receptor α1D, mající odlišné afinity k agonistům v porovnání 

s předchozími receptory (Sirviö a MacDonald, 1999). 

V současnosti oficiální nomenklatura rozlišuje tři původní podtypy receptorů: 

1A, 1B a 1D, s odpovídající malými písmeny a, b, d označujícími jejich klony. Liší se 

ve farmakologických vlastnostech a tkáňové distribuci. Na základě dohody by měly být 

další potenciální podtypy receptorů označeny písmeny 1E a 1F; označení 1C má slouţit 

pouze jako připomenutí počátečních těţkostí docílení shody mezi molekulární biologií a 

klasickou farmakologií. 

Byly uţ objeveny i další podtypy, zatím ovšem označované jen jako „domnělé“ 

– např. α1L-adrenoceptor vlastnostmi připomínající α1A-receptory, ale vykazující niţší 

afinitu k prazosinu. Ostatní adrenoceptory jsou k prazosinu citlivé jiţ v nízkých 

sub-nanomolárních dávkách a označují se souhrnně α1H-adrenoceptory (Sirviö a 

MacDonald, 1999).  

 

 



 23 

Anatomie α1-adrenoceptorů  

 Pomocí sledování vazby radioligandů - [
3
H]prazosinu a [

3
H]WB 4101 – bylo 

určeno, ţe noradrenergní inervace potkana je hustá například v hipokampu (gyrus 

dentatus a stratum lucidum) a mozkové kůře, na druhou stranu oblasti bazálních ganglií 

(striatum a globus pallidus) jsou zásobovány spíše dopaminergní inervací. Tyto 

výsledky jsou v korelaci s rozmístěním α1-adrenoceptorů (Sirviö a MacDonald, 1999). 

O distribuci α1-adrenoceptorů v mozku potkana je podrobněji pojednáno výše (Tab. 2). 

Zilles et al. (1991) porovnali distribuci a hustotu těchto receptorů s mozkem 

člověka. Hustota α1-adrenoceptorů byla v lidském mozku podstatně vyšší v hipokampu, 

obzvlášť v oblasti CA3 a v gyrus dentatus. A a B podtypy receptorů byly navíc 

rozmístěny rozdílně, kdy α1A podtyp byl nalezen v oblasti hilus a stratum lucidum (zde 

tvoří neurony tzv. mechová vlákna), zatímco α1B byl lokalizován v gyrus dentatus 

(autoasociativní vlákna a vstup z perforující dráhy). 

 

Mechanismus účinku α1-adrenoceptorů 

 Mechanismu účinku α1-adrenoceptorů skládajících se ze sedmi 

transmembránových domén je určen typem G-proteinu spřaţeným se třetí intracelulární 

kličkou receptoru. Vědci se shodují, ţe v případě α1-receptorů se jedná o Gq/G11 typ 

proteinu. Po navázání ligandu dochází k výměně na G-protein navázaného 

guanosindifosfátu (GDP) za guanosintrifosfát (GTP) a trimer disociuje na podjednotku 

α a komplex β-γ. Alfa podjednotka poté stimuluje fosfolipázu C, která produkuje dva 

odlišné druhé posly: lipofilní diacylglycerol (DAG) a hydrofilní inositoltrifosfát (IP3). 

Oba dva ovlivňují metabolismus buňky, ale efekt IP3 je navíc zprostředkován zvýšením 

hladiny biologicky dostupného Ca
2+

 v cytoplazmě (Ruffolo a Hieble, 1994).  

 Podtypy α1-receptorů navíc mohou zprostředkovat otevírání napěťově řízených 

vápníkových kanálů nebo uvolňování prostaglandinů aktivací fosfolipázy A2. Byly 

navrţeny i alternativní signální dráhy zahrnující například ovlivnění fosfolipázy D, 

proteinkinázy C či uvolňování kyseliny arachidonové. Jejich aktivace MAP (mitogen-

activated protein) kinázy naznačuje, ţe by mohly zastávat významnou úlohu i během 

buněčné proliferace (Nicholas et al., 1996; Stanford, 2001). 

Za povšimnutí také stojí poznatek, ţe G-proteiny asociované se všemi třemi 

podtypy α1-receptorů mohou navzdory konvencím tvořit dimery či oligomery 
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s ostatními adrenoceptory, čímţ pravděpodobně ovlivňují svoji funkci, farmakologii 

nebo povrchovou expresi v buňkách (Chen a Minneman, 2005). 

 

Agonisté α1-adrenoceptorů 

 Za agonisty α1-receptorů jsou všeobecně povaţovány látky ze skupiny 

substituovaných fenylethylaminů nebo imidazol(in)ů.  

Jedním z nejlépe prozkoumaných α1 agonistů zůstává fenylefrin. Od adrenalinu 

se liší pouze jednou chybějící hydroxylovou skupinou na benzenovém kruhu. Komerčně 

se vyuţívá jako lokální sympatomimetikum, nicméně uplatnění nachází i v behaviorální 

farmakologii jako kontrola periferních efektů agonismu α1-receptorů díky tomu, ţe se 

neváţe na ostatní adrenoceptory. Fenylefrin však neproniká do CNS, stejně jako další 

z agonistů – methoxamin. Ten navíc vykazuje dlouhý biologický poločas, neboť je 

rezistentní ke COMT. 

Ze skupiny imidazolů lze zmínit oxymetazolin a cirazolin. Oba velmi dobře 

penetrují do CNS, proto slouţí jako základ pro výzkum farmakologie centrálních 

α1-adrenoceptorů. Nevýhodou obou z nich je však pouze parciální agonismus 

k α1-receptorům, navíc byly prokázány i jeho interakce jinými receptory, např. 

oxymetazolin vykazuje také afinitu k α2-adrenergním a serotoninovým 5-HT1 

receptorům (Sirviö a MacDonald, 1999). 

St 587 je zástupcem lipofilních imidazolinů pronikajících do CNS. Působí jako 

agonista α1-receptorů, ovšem ve stejných dávkách můţe antagonizovat α2-receptory 

(Pichler a Kobinger, 1985).  

Z hlediska ovlivňování bdělosti a pozornosti je velmi významným α1 agonistou 

modafinil, v USA nejpředepisovanější látka při léčbě narkolepsie, poruchách pozornosti 

či závislosti na kokainu. Přesný molekulární mechanismus působení modafinilu není 

zatím zcela objasněný, některé studie uvaţují i o jeho působení na jiné neurotransmitery 

(excitační a inhibiční aminokyseliny), případně ovlivnění β-receptorů a zvyšování 

výdeje histaminu (Mitchell a Weinshenker, 2009). 

 

Antagonisté α1-adrenoceptorů 

 Nejúţívanější experimentální sloučeninou ze skupiny antagonistů 

α1-adrenoceptorů je bezesporu prazosin. Tato látka s krátkým poločasem působí jako 
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antihypertenzivum a lék zmírňující hyperplazii prostaty, vzhledem k velkému mnoţství 

neţádoucích účinků je dnes její uţití obsoletní. Prazosin vykazuje afinitu ke všem 

α1-receptorovým podtypům, ovšem také k α2B a α2C, byť v desetkrát vyšších 

koncentracích (Sirviö a MacDonald, 1999). Mezi antagonisty α1-adrenoceptorů patří 

také novější doxazosin a terazosin uţíváné spíše jako periferní blokátory. 

 Nová generace α1 antagonistů, kam řadíme například tamsulosin a alfuzosin, se 

uţívá k léčbě benigní hyperplazie prostaty a neproniká nijak výrazně do CNS. Mezi 

sloučeniny s částečnou selektivitou k jednotlivým podtypům α1-adrenoceptorů řadíme 

například látku WB 4101 a spiperon, ale jejich nevýhodou je, ţe se váţí i na jiné 

receptory v CNS (Sirviö a MacDonald, 1999). 

 

5.2.1.2 Alfa 2-adrenoceptory 

Charakteristika 

Současná klasifikace α2-adrenoceptorů rozlišuje následující podskupiny: 

α2A/D-receptor (α2A a α2D lze povaţovat za stejný receptor, přestoţe α2A byl identifikován 

v lidském organismu a α2D u potkanů), α2B a α2C podtypy adrenoceptorů. Je známo, ţe 

α2A/D a α2B-adrenoceptory kontrolují arteriální (tj. tepennou) kontrakci, zatímco a 

α2C-adrenoceptor je zodpovědný především za vazokonstrikci ţil. α2D podtyp 

zprostředkovává centrální účinky agonistů α2-adrenoceptorů (Calzada a Artinano, 

2001). 

α2-adrenoceptory mají všechny vysokou afinitu k yohimbinu a jednotlivé 

subtypy se liší v afinitě k prazosinu. α2A podtyp k němu vykazuje nízkou afinitu, α2B 

naopak vysokou a receptor α2C má charakteristickou relativní afinitu k yohimbinu a 

prazosinu (Stanford, 2001). 

 

Anatomie α2-adrenoceptorů 

α2A-receptor se nachází ve velké míře v lidských krevních destičkách, α2B 

receptor byl objeven u potkanů v neonatálních plicích, mozkové kůře a ledvinách. Třetí 

podtyp α2-adrenoceptorů byl nalezen v ledvinách vačice (OK buňky) a byl pojmenován 

α2C, poslední dosud identifikovaný podtyp α2D se nachází například v podčelistních 
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ţlázách potkanů nebo v hovězí šišince. Existence receptorů α2A, α2B a α2C byla dále 

samozřejmě potvrzena i u lidí (Calzada a Artinano, 2001). 

Adrenoceptor α2A/D převaţuje v oblasti locus coeruleus a má pravděpodobně za 

úkol redukovat excitabilitu neuronů a výdej neurotransmiterů. Je zajímavé, ţe 

immunocytochemické studie nalezly většinu α2C intracelulárně. Význam těchto zjištění 

ještě nebyl zcela objasněn (Stanford, 2001).  

Distribuce α2A-adrenoceptorů v mozku je dále vysoká v kortexu, amygdale, 

paraventrikulárním jádře hypotalamu, prodlouţené míše, nc. tractus solitarii, zadních 

rozích a intermediolaterálním sloupci hrudní míchy a gangliích zadních kořenů míšních. 

Receptory α2B jsou typické hlavně pro thalamus, α2C se nachází hlavně v oblastech jako 

bulbus olfactorius, hipokampus, striatum a ganglia zadních kořenů míšních (Tab. 2). 

 

Mechanismus účinku 

 Nejdříve se věřilo, ţe všechny podtypy α2 receptorů jsou v asociaci s Gi 

proteinem (inhibiční G-protein, sensitivní na toxin Pertussis). Tímto způsobem agonisté 

daných receptorů potlačují aktivitu adenylylcyklázy, coţ vede ke sníţení koncentrace 

cAMP v buňkách, vzrůstu K
+
 a redukci Ca

2+
 proudu a tedy k celkovému inhibičnímu 

efektu - hyperpolarizaci. Zdá se však, ţe tato cesta platí pouze pro α2C receptor, zatímco 

ostatní podtypy mají poněkud odlišné mechanismy účinku. Receptor α2B je spřaţený s G 

proteinem nesensitivním k Pertussis toxinu a aktivuje adenylylcyklázu, α2A naopak při 

nízkých koncentracích agonisty tento enzym inhibuje a aktivační efekt se projeví aţ při 

zvýšené koncentraci daných agonistů. Navíc se ukázalo, ţe aktivace α2A receptorů 

zahrnuje také stimulaci MAPK (mitogen-activated protein kinase) (von Bohlen a 

Halbach, 2006). 

 Typicky jsou α2-adrenoceptory na periferii a v CNS umístěny presynapticky a 

zajišťují zpětnou vazbou sníţení sekrece noradrenalinu, fungují jako autoreceptory. 

Bylo dokázáno, ţe injekce α2-agonistů do locus coeruleus sniţuje prostřednictvím 

těchto receptorů hladinu noradrenalinu v jím inervovaných oblastech (Smythies, 2005). 

Tato blokáda vyplavení noradrenalinu můţe být zvrácena antagonistou 

α2-adrenoceptorů – idazoxanem (Dennis et al., 1987).  

 α2-adrenoceptory ovšem mohou být lokalizovány i postsynapticky, obzvláště 

v CNS, kde i tímto způsobem zajišťují negativní zpětnou vazbu přes dlouhé 



 27 

multisynaptické cesty s projekcí do těl noradrenergních buněk nebo díky lokálním 

polysynaptickým okruhům vedoucím do noradrenergních nervových zakončeních.  

 Pokud jsou α2-adrenoceptory umístěny na jiných neţ noradrenergních 

neuronech, kde mohou blokovat účinky ostatních neuropřenašečů (např. serotoninu, 

acetylcholinu), nazývají se heteroreceptory (Dennis et al., 1987). 

 

Agonisté a antagonisté α2-adrenoceptorů 

 Rozlišováním selektivních ligandů pro konkrétní podtypy α2-adrenoceptorů se 

vědci mohli zabývat aţ na konci minulého století. Selektivní antagonisté byli objeveni 

pouze u některých z podtypů α2-adrenoceptorů. 

 Oxymetazolin a guanfacin jsou známí selektivní agonisté pro α2A/D receptory, 

někteří autoři k nim řadí i potencionální analgetika dexmedetomidin či látku ST-91, 

v některých studiích označovanou i za moţného selektivního α2B agonistu (Kato et al., 

2008; Nazarian et al., 2008). 

 Hledání specifických antagonistů pro jednotlivé podtypy α2-adrenoceptorů bylo 

zatím úspěšnější. Sloučeniny BRL 44408 a BRL 48962 vykazují selektivní 

antagonismus vůči α2A/D receptorům; imiloxan a látka ARC 239 jsou selektivní 

antagonisté α2B receptorů a rauwolscin, stejně jako sloučeniny MK 912 či nově 

prozkoumaná látka JP-1302 (Imaki et al., 2009) antagonizují výhradně α2A podtyp 

α2-adrenergních receptorů. Je však třeba připomenout, ţe selektivita všech ligandů ve 

studiích vazebnosti bývá většinou o něco vyšší neţ v in vivo experimentech. Mezi 

neselektivní antagonisty α2-receptorů patří jiţ zmiňovaný yohimbin, idazoxan nebo 

atipamezol, ty ovšem mohou ovlivňovat i jiné receptory (Calzada a Artinano, 2001; 

Salinen et al., 2007). 

 

5.2.2 β-adrenoceptory 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, v šedesátých letech minulého století došlo k rozdělení 

β-receptorů na dva podtypy β1 a β2, později byly charakterizovány ještě další z podtypů 

– β3 a atypické β receptory, jejich působení se však uplatňuje hlavně v periferním 

nervovém systému. Jednotlivé podtypy se navzájem liší i v afinitě ke katecholaminům. 
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Noradrenalin je poměrně slabý agonista pro β2-receptory, zatímco u β3-adrenoceptorů 

jejich účinky převyšují i působení adrenalinu (Stanford, 2001). 

 V mozku se β-receptory vyskytují hlavně postsynapticky, ovšem u mnoha druhů 

včetně člověka byly stejně dobře popsány i presynaptické β-receptory, hlavně tedy β2 

podtyp, které stimulují výdej noradrenalinu a mohou tak způsobovat hypertenzi 

(Berridge a Waterhouse, 2003; Misu a Kubo, 1986). 

 

Anatomie β-adrenoceptorů 

 Autoradiografie v mozku prokázala odlišnosti v rozmístění β1- a 

β2-adrenoceptorů Přibliţně 60% β-adrenoceptorů v neokortexu patří mezi β1 podtyp, 

zatímco v mozečku převaţují receptory β2 (Stanford, 2001). Navíc někteří autoři uvádí, 

ţe β1 receptory jsou exprimovány primárně v neuronech, zatímco β2 receptory byly 

nalezeny i v gliových buňkách (von Bohlen a Halbach, 2006). 

 Nicholas (1996) za pouţití metody hybridizace in situ detekoval β1 receptory 

v nejvyšší míře v epifýze a mozkové kůře, dále také v bulbus olfactorius, hipokampu, 

thalamu, kůře mozečku a v míše. Novější studie potvrdily výskyt β1- a hlavně 

β2-adrenoceptorů také v amygdale (Abraham et al., 2008). β2-receptorová mRNA byla 

nalezena v bulbus olfactorius, mozkové kůře a v menší míře v hipokampu, thalamu, 

hypothalamu, epifýze, kůře mozečku a v míše (Tab. 2). 

 Summers et al. (1995) objevili β3-adrenoceptorovou mRNA v mozkové kůře, 

hipokampu a na rozdíl od ostatních β-adrenoceptorů i ve striatu, je tedy moţné, ţe i tyto 

receptory modulují kognitivní funkce organismu. 

 

Mechanismus účinku 

 Na rozdíl od α2-adrenoceptorů všechny β-adrenoceptory aktivují 

adenylylcyklázu a následnou syntézu cAMP. Zmíněný mechanismus je zprostředkovaný 

Gs-proteiny. Elektrofyziologické studie β-adrenoceptorů naznačují, ţe v srdeční tkáni 

vede aktivace těchto receptorů k vzestupu řízení Ca
2+

, jsou tedy povaţovány za 

excitační receptory. Aktivace β-adrenoceptorů v pyramidálních buňkách kortexu vede 

také ke zvýšení excitability a to redukcí Ca
2+

-aktivovaného draslíkového proudu. 

Odlišná odpověď byla pozorována u reléových neuronů v thalamu. Aktivace 
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β-adrenoceptorů zde způsobuje depolarizaci a vzestup vodivosti vyrušením proudu 

kationtů způsobeného hyperpolarizací (Stanford, 2001). 

 Prolongované působení agonistů β-receptorů redukuje citlivost receptorů a 

způsobuje jejich desenzitizaci spočívající v odpojení G-proteinu od receptoru a 

odstranění receptoru z membrány. Funkční rozpojení β receptoru a G-proteinu se můţe 

objevit následkem fosforylace intracelulárních receptorových domén, buď působením 

G-protein vázaných receptorových kináz nebo jiných proteinkináz (von Bohlen a 

Halbach, 2006). 

 

Agonisté a antagonisté 

 Afinita β1-adrenoceptorů k noradrenalinu je přibliţně stejná jako pro adrenalin, 

ještě silnějším agonistou je isoprenalin nebo orciprenalin, nejsou však selektivní. 

Selektivním agonistou β1-adrenoceptorů je dobutamin, má však slabou β2 a α1 aktivitu. 

Denopamin a xamoterol jsou parciální selektivní β1 agonisté, navíc bez výrazné afinity 

k α-receptorům. V případě potřeby selektivní aktivace β1 receptorů zůstává 

nejúčinnějším farmakologickým nástrojem uţití noradrenalinu současně s α2 

antagonisty.  

Mezi selektivními antagonisty β1-receptorů řadíme velké mnoţství sloučenin 

uţívaných převáţně při terapii hypertenze, například atenolol, betaxolol a metoprolol, 

který díky své zvýšené lipofilně proniká i do CNS. Propranolol a metipranolol patří 

mezi neselektivní β-blokátory a jsou také dostatečně lipofilní, aby prostupovaly i přes 

hematoencefalickou bariéru.  

Pro β2-receptory jsou isoprenalin a adrenalin také silnějšími agonisty neţ 

noradrenalin. V nízkých dávkách vykazují selektivitu například agonisté jako terbutalin, 

salbutamol, fenoterol, hexoprenalin či clenbuterol, tedy známá antiastmatika a 

tokolytika. Mezi antagonisty β2-receptorů náleţí sloučeniny ICI 118,551 a butoxamin. 

Zajímavou látkou je CGP12177, antagonista β1- a β2-receptorů, která však má 

parciální agonistický efekt na β3 receptory. Selektivními agonisty pro β3-adrenoceptory 

jsou BRL 37344 a BRL 35135, antagonistou sloučenina SR 58894 (Hieble et al., 1995; 

von Bohlen a Halbach, 2006). 
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Je obtíţné jakkoliv zevšeobecnit konkrétní fyziologické změny jednotlivých 

adrenoceptorů na výsledek působení noradrenalinu. Nedostatek selektivních ligandů 

tento problém ještě prohlubuje. Stejně tak nelze ani definitivně určit přesnou lokalizaci 

všech adrenoceptorů. V tkáních by mohly být cílové receptory lokalizované na 

interneuronech s větší pravděpodobností, neţ aby například zprostředkovávaly přímé 

axo-somatické interakce. Výsledný efekt aktivace receptorů můţe také záleţet na 

výchozí tonické aktivitě cílových buněk, případně na vlivu ostatních neurotransmiterů 

působících na totoţný G-protein (Stanford, 2001). 

Navzdory těmto nejasnostem je přijímán názor, ţe interakcemi mezi 

noradrenalinem a jeho receptory se zvyšuje excitabilita a citlivost cílových buněk, coţ 

představuje důleţitý modulační systém pro k regulaci mnohých kognitivních funkcí. 
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5.3 Efekt noradrenalinu na behaviorální funkce 

  

Noradrenalin dosahuje v CNS širokého uplatnění. Aktivace jeho receptorů můţe 

mít inhibiční i excitační účinky na chování v závislosti na exponované mozkové 

struktuře, typu a hustotě receptorů a načasování aktivace. Tyto receptory, nacházející se 

jak v locus coeruleus, tak v cílových inervovaných mozkových strukturách, následně 

modulují jejich dráţdivost a v důsledku toho patrně také mění způsob zpracování 

informace. 

 

Obr. 2. Vztah mezi fyziologickými procesy modulovanými locus coeruleus-

noradrenergním systémem (v obdélnících) a případnými klinickými následky jejich 

nerovnováhy (kurzívou). (upraveno podle Berridge a Waterhouse, 2003) 

„Významný“ stimulus způsobí vzestup tonické a/nebo fázické  vyprazdňovací aktivity locus 

coeruleus a vyplavený noradrenalin reguluje stupeň bdělosti organismu. Porucha v této fází se 

projeví jako insomnie (nadbytečná stimulace) nebo narkolepsie (nedostatečné vyplavení 

noradrenalinu). V průběhu probuzení, aktivního stavu předního mozku, systém locus coeruleus-

noradrenalin reaguje přímo s okruhy pozornosti, paměti, motoriky a senzorickými obvody. 

Všechny zmíněné akce zabezpečují interakce s neustále se měnícím prostředím. Jejich porucha 

můţe vyústit v kognitivní onemocnění jako například poruchy pozornosti/hyperkinetický 

syndrom (ADHD), afektivní poruchy zahrnující stres či úzkost (PTSD – posttraumatická 

stresová porucha; deprese), zneuţívání drog. Mozkové struktury, kam pravděpodobně zasahují 

projekce z locus coeruleus a které souvisejí s danými fyziologickými funkcemi, jsou uvedeny 

napravo od jednotlivých procesů. Přímé a nepřímé descendentní projekce z kortikálních a 

subkortikálních oblastí předního mozku zajišťují dodatečnou modulaci negativní nebo kladnou 

zpětnou vazbou (znázorněno pomocí obousměrné šipky). 
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Látky působící přes hustou síť noradrenergních mozkových receptorů ovlivňují 

bdělost a pozornost, emoce, učení a paměť, lokomoci, přiměřenou odpověď organismu 

na stres, proto narušení noradrenergních signálních drah můţe vést k mnohým 

neuropsychiatrickým onemocněním (Obr. 2). 

 

5.3.1 Bdělost a pozornost 

 

 Je známo, ţe noradrenergní neurony ovlivňují bdělost (angl. vigilance). Bdělost 

je povaţována za přechod mezi spánkem nebo nevědomím k probuzení, vědomé 

pozornosti (alertness) či efektivnímu zpracování informace mozkovou kůrou (Gibbs a 

Summers, 2002). Můţeme ji chápat jako periferní tělesnou bdělost zprostředkovanou 

aktivací dřeně nadledvin a mozkové kůry nebo jako bdělost mozkové kůry zajišťované 

vzestupným aktivačním systémem retikulární formace. 

 Podle klasických teorií se hladina bdělosti vzhledem k výkonu subjektů 

v experimentech odráţí v grafu ve tvaru obráceného písmene U, s ideální hladinou 

bdělosti na vrcholu křivky a poklesy ve smyslu otupělosti, malátnosti na jedné straně a 

neklidu na druhém pólu křivky. Později se přešlo k duálnímu vnímání bdělosti. 

Vigilance se testuje pomocí schopnosti subjektu reagovat na náhodné signály v 

monotónních, dlouhotrvajících testech. Pozornost (angl. attention) se vztahuje na 

přiřazení zdrojů zpracování informace do oblasti zájmu s podporou bdělosti. Můţe být 

dělena na soustředěnou a rozptýlenou pozornost (Sirviö a MacDonald, 1999).  

 Elektrofyziologické studie ukazují, ţe senzorické stimuly zvyšují aktivitu 

jednotlivých noradrenergních neuronů v locus coeruleus. Takovým stimulem můţe být 

fyzický diskomfort (např. bolestivý vjem), vnitřní signály (např. hypoglykémie), ale 

také konkrétní podněty z okolí (ty můţe zajistit i experimentátor). Centrální 

noradrenergní systém je pravděpodobně součástí tzv. „alarm systému“. Odpověď 

neuronů pak můţe být zeslabena opakováním určitého stimulu, coţ je základem pro 

behaviorální přizpůsobení. Tato adaptační změna byla pozorována v přední mozkové 

kůře, centru vyšší nervové činnosti, ale jiţ ne v hypothalamu. Některé novější 

experimenty také napovídají, ţe nikoli pouze novost (angl. novelty) ani 

averzivita/přitaţlivost jednotlivých podnětů, ale spíše určitá nápadnost (salience - 

významnost podnětu pro testovaného jedince) je klíčovým faktorem pro zvýšení 
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noradrenergní transmise a následné ovlivnění selektivní pozornosti (McQuade a 

Stanford, 2000). 

 Noradrenalin tedy zprostředkovává funkční integraci různých systémů 

pozornosti v mozku. Konkrétně zvyšuje konektivitu mezi locus coeruleus a parietální 

kůrou a mezi parietální kůrou a thalamem. Noradrenergní systém také pomáhá 

organismu v předvídání souvislostí mezí určitou akcí a následující posílením reakce 

(angl. reinforcement). Míra pozornosti je pozitivně modulována vyloučením 

noradrenalinu, zatímco její kvalita také závisí na interakci mezi vyplavením glutamátu a 

vyplavením noradrenalinu (Smythies, 2005).  

Regulace pozornosti a stejně tak rytmu spánek/bdění však můţe fluktuovat. 

Gonzales a Aston-Jones (2006) ve své práci popisují regulaci cirkadiálních rytmů 

během aktivní periody potkana. Tu také zprostředkovává noradrenergní locus coeruleus, 

řízený nepřímými kruhovými projekcemi z nc. suprachiasmaticus. 

 Další schopností noradrenergní transmise je ovlivnění emoční síly daných 

stimulů, tedy i schopnosti jedinců se s nimi vypořádat. V takovém případě nedostatek 

noradrenalinu vyvolá depresi, přiměřená noradrenergní transmise vyprovokuje zájem 

pozornosti, který je adekvátní pro kognitivní funkce jedince, a nadbytek noradrenergní 

aktivace můţe kulminovat aţ v úzkost a neklid. Na tomto modelu se vysvětluje 

mechanismus účinku antidepresiv. Poněkud odlišně ovlivňuje noradrenalin funkce 

prefrontálního kortexu (PFC), který má za úkol ovlivňovat chování, pozornost nebo 

například třídit informace a myšlenky dle jejich důleţitosti. Nízké aţ střední hladiny 

noradrenalinu mají prospěšný vliv na PFC, zatímco vysoká hladina noradrenalinu 

vyplaveného během stresu jeho funkce inhibuje. Odlišnou roli hrají jednotlivé 

noradrenergní receptory. Střední hladiny noradrenalinu zlepšují funkci PFC skrz α2A-

adrenoceptory (hlavně postsynaptické), zatímco vysoké hladiny tohoto neurotransmiteru 

způsobující niţší afinitu α1-receptorů funkci PFC inhibují. Tyto účinky lze navodit i 

pouţitím příslušných ant/agonistů, jak bylo prokázáno u myší, potkanů, opic i u lidí 

(Arnsten a Li, 2005).  

 Optimální působení katecholaminů (např. noradrenalin stimulací α2A-receptorů, 

dopamin stimulací D1-receptorů) na zlepšení funkcí PFC se vyuţívá v terapii deficitu 

pozornosti / hyperkinetického syndromu (ADHD). Methylfenidát, látka pro terapii 

právě těchto symptomů, způsobuje mimo jiné sníţení počtu adrenoceptorů (Sirviö a 
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MacDonald, 1999).  Naproti tomu agonismus α1-receptorů je mechanismem působení 

modafinilu, léku zvyšujícího vigilanci a tedy i zmírňujícího narkolepsii (viz výše). 

 Také β-receptory mají svoji úlohu v ovlivňování pozornosti a bdělosti. Agonisté 

β2-receptorů podaní infůzí do mozku zvířat vykazovali zvýšení času, po který byla 

zvířata probuzená. Naopak blokáda β-receptorů v synergismu s α1 antagonisty způsobila 

zvýšení sedace u experimentálních potkanů (Berridge, 2008). 

 Je třeba zmínit, ţe k celkové funkci coeruleus-kortikálního noradrenergního 

systému v ovlivnění bdělosti a pozornosti přispívá také mesolimbický a mesostriatální 

dopaminergní systém (behaviorální aktivace), stejně jako kortikální cholinergní 

projekce (zpracování signálu, pozornost, mnemonické procesy) a serotonergní 

ascendentní systém (behaviorální inhibice), který zřejmě funguje jako protiklad 

ostatních systémů (Robbins, 1997). 

 

5.3.2 Učení a paměť 

 

 Paměť je schopnost organismu modifikovat své chování na základě předchozí 

zkušenosti. Noradrenalin, vysílaný z locus coeruleus aţ do klíčových oblastí předního 

mozku, hraje roli ve dvou důleţitých fázích paměti – v akviziční fázi, kdy je potřeba 

dostatečný stupeň pozornosti a bdělosti zajišťovaný právě vyplavením noradrenalinu, a 

ve fázi konsolidace paměti, při které je labilní paměť přetvářena na středně- aţ dlouho-

dobou paměť. Prostřednictvím noradrenergních receptorů se také podílí na rozhodování, 

zda bude konkrétní informace uchována nebo zapomenuta. Noradrenalin se účastní 

formování paměti v součinnosti s ostatními systémy neurotransmiterů a mediátory – 

jedná se např. o acetylcholin, GABA, serotonin, substanci P, vasointestinální 

polypeptid, opioidy, neuroaktivní steroidy atd. (Gibbs a Summers, 2002; Smythies, 

2005; Zheng, 2009). 

 Působení noradrenalinu na utváření paměti zmínil ve svých článcích Seymour 

Kety jiţ v sedmdesátých letech – odtud tzv. Ketyho hypotéza. Kety vycházel 

z definování bdělého stavu, který můţe být indukován stimulem novým nebo 

povaţovaným za významný. Takový přechod k bdělosti pak ovlivňuje mozkové 

synapse, z nichţ většina je potlačena, ale synapse přenášející důleţitou, význačnou 

informaci (stimulus) jsou propouštěny nebo přímo akcentovány. Bdělý stav asociovaný 
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s vyplavením noradrenalinu selektivně ovlivňuje neurony účastnící se v tomto 

okamţiku procesu učení a zajišťuje konsolidaci získané paměti. Noradrenalin vlastně 

zprostředkuje a posiluje uchování okolní informace reprezentované působením 

klasických neurotransmiterů (Harley, 1987). 

 Z pohledu fyziologie způsobuje noradrenalin v kortexu inhibici neuronů. Záleţí 

však na jeho koncentraci, nízké dávky selektivně podporují efekt aferentních vstupů 

vztahujících se k bazální či spontánní vzruchové aktivitě, zatímco vysoké koncentrace ji 

inhibují. Aktivace locus coeruleus zvyšuje poměr signálu k šumu v postsynaptických 

neuronech, podporuje tedy zpracování informace o příchozích senzorických stimulech a 

jako důsledek zvyšuje odpověď na dané signály (Gibbs a Summers, 2002). Dále můţe 

noradrenalin modulovat centrální aktivitu mechanismem, který propouští slabé a 

podprahové signály, právě pokud jsou doprovázeny vyplavením noradrenalinu. Zajistí 

jim tak práh pro vyvolání odpovědi neuronů. Takto můţe noradrenalin prostřednictvím 

β-receptorů modulovat dlouhodobou potenciaci v hipokampu (Harley, 2007). 

 V dnešní době jsou efekty noradrenalinu na formování a konsolidaci paměti 

popsány poměrně široce. Je tedy nasnadě určit také roli jednotlivých noradrenergních 

receptorů. Opět platí pravidlo závislosti odpovědi neuronů na lokalizaci v mozku, 

kooperaci s ostatními oblastmi mozku, fázi vytváření paměti, přispění ostatních 

transmiterů a v neposlední řadě i na povaze konkrétní úlohy, kterou paměť testujeme. 

 Předpokládá se, ţe podstatnější roli ve formování paměti zastávají β-receptory. 

V amygdale a hipokampu podporuje jejich stimulace konsolidaci dlouhodobé paměti, 

zatímco β-antagonisté konsolidaci znesnadňují (Cahill a McGaugh, 1996). Indukují také 

dlouhodobou potenciaci v gyrus dentatus či pozdní fázi konsolidace paměti 

v hipokampu (Ramos a Arnsten, 2007). 

 Gibbs a Summers (2005) se zabývali funkcí jednotlivých adrenoceptorů a 

prokázali, ţe aktivace β2-, β3- a α1-adrenoceptorů v asociační oblasti předního mozku, 

30 minut po tréninku experimentálních zvířat, se podílí na konsolidaci dlouhodobé 

paměti a ţe aktivace α2-adrenoceptorů v putamen a nc.caudatus hraje roli v posílení 

paměti vedoucí ke konsolidaci v asociačních oblastech předního mozku. Nově také 

popsali funkci β1-adrenoceptorů, které v bazálních gangliích (lobus parolfactorius) 

umoţňují funkci krátkodobé paměti v krátkém okamţiku po tréninku. 
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 Poněkud v kontrastu jsou experimenty s PFC (Ramos et al., 2005), kde 

selektivní aktivace β1-adrenoceptorů pomocí poškozovala kognitivní funkce a naopak 

betaxolol, antagonista těchto receptorů, způsobil zlepšení výsledků v testu pracovní 

paměti, ať uţ podaný infůzí přímo do PFC potkanů nebo systémově u opic. Tyto 

výsledky jsou v rozporu s výše zmiňovanými aplikacemi antagonistů do oblasti 

amygdaly, kde způsobovaly zhoršení pracovní paměti.  

Ţádný vliv na kognitivní pochody v PFC neměl ani propranolol, antagonista β1 a 

β2-adrenoceptorů. Přesto Gibbs a Summers (2002) uvádí mnoţství studií, ve kterých 

aplikace β-antagonistů propranololu, ICI 118,551, timololu či sotalolu způsobovala 

poškození akviziční fáze paměti v různých úlohách provedených na potkanech nebo 

kuřatech. Také předešlé experimenty v naší laboratoři stanovily na dávce závislý deficit 

prostorové kognice po podání propranololu (Stuchlík et al., 2009b). Jelikoţ 

β1-adrenoceptory nemají výrazný podíl na konsolidaci paměti (Gibbs a Summers, 

2002), deficit navozený propranololem je pravděpodobně způsoben zablokováním 

β2-adrenergních receptorů. 

β-agonisté jako například isoprenalin, salbutamol, clenbuterol naopak posilují 

retenci paměti. Salbutamol, selektivní β2-agonista, dokázal dokonce zvrátit deficit 

paměti po aplikaci DSP-4, toxinu sniţující hladiny noradrenalinu (Crowe a Shaw, 

1997). Nejenom toto zjištění prokazuje zásadní význam β2-adrenoceptorů pro funkci 

paměti. Jejich stimulace například clenbuterolem má příznivý vliv na pracovní paměť 

starších zvířat v amygdale, hipokampu a dokonce i v PFC (Ramos et al., 2007).  

 Přestoţe byly α-adrenoceptory v CNS nalezeny ve větší míře neţ 

β-adrenoceptory (Sirviö a MacDonald, 1999), jejich role ve formování paměti není 

jednoznačná a pravděpodobně ani ne tak významná jako v případě receptorů β. Ferry et 

al. (1999) zkoumali význam α1-adrenergních receptorů v bazolaterální amygdale. Jejich 

blokování prazosinem (selektivní α1-antagonista) způsobilo deficit retence paměti, 

naopak selektivní aktivace těchto receptorů zlepšovala výkon zvířat v testech. 

K zlepšení paměti však docházelo, pouze pokud byly současně aktivní i 

β-adrenoceptory. 

 α1-adrenoceptory mají samy o sobě pouze nepatrný vliv na dlouhodobou 

potenciaci v hipokampu, jejich působení probíhá spíše přes non-neuronální 

mechanismy, jak naznačuje jejich bohaté zastoupení v buňkách glií. Je však známo, ţe 
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pozitivně ovlivňují bdělost a motoriku a jejich aktivace v hipokampu můţe inhibovat 

glutamátergní neurotransmisi. Také však mohou nepřímo potencovat buněčné následky 

aktivace NMDA receptorů (Sirviö a MacDonald, 1999). Blok α1- a α2-adrenergních 

receptorů ovlivňuje spíše pozornost, motivaci a lokomoční aktivitu, nelze však 

jednoznačně říci, ţe by u testovaných jedinců docházelo ke kognitivnímu deficitu 

(Puumala a Sirviö, 1997b; Stuchlík a Valeš, 2008b). 

 Co se týče aktivace jednotlivých receptorů, nejsou to jen farmakologické 

konsekvence týkající se paměti. Například aktivace β3-receptorů vyústí ve zvýšený 

příjem glukózy buňkami, zvláště astrocyty. Jeho agonisté zvyšují efekt glukózy na 

konsolidaci paměti. Také β2-adrenoceptory zvyšují energetický příjem mozku díky 

podpoře odbourávání glykogenu v astrocytech (Gibbs a Summers, 2002; Ramos et al., 

2007). Příznivý efekt glukózy na zlepšení paměti u lidí staršího věku nebo trpícími 

neurodegenerativním onemocněním zmiňovali jiţ Cahill a McGaugh (1996). 

Zvýšený příjem energie se uplatní v dalších procesech v CNS, například jako 

dodávka energie pro Na
+
/K

+
 ATPázu nebo pro rozklad glutamátu na glutamin, z nichţ 

oba děje jsou energeticky náročné, ale zároveň nezbytné pro konsolidaci paměti. Navíc 

stimulace β2-adrenoceptorů můţe dilatovat mozkové cévy, tím způsobem zde zvyšovat 

krevní průtok a dodávat nezbytné nutriety a glukózu neuronům a astrocytům (Gibbs a 

Summers, 2002). 

Fyziologické důsledky aktivace adrenoceptorů na konsolidaci paměti Gibbs a 

Summers vysvětlují schopností β2-receptorů zvyšovat poměr signálu k šumu u sodíkové 

pumpy, mechanismem označujícím neurony pro následné změny potřebné pro uloţení 

paměti. Pokud jsou aktivovány α1-adrenoceptory v případě vysoké hladiny stresu, tento 

signál se zeslabí, pravděpodobně následkem vyloučení glutamátu, a dochází ke zhoršení 

paměti. 

Jaká je tedy ve zkratce pravděpodobná role noradrenalinu na formování paměti? 

Během učení je vyplavován noradrenalin, na základě dostatečné hladiny pozornosti, a 

aktivují se β1-adrenoceptory v bazálních gangliích (lobus parolfactorius) nutné pro 

vytvoření krátkodobé paměti. Následně jsou stimulovány také β3-adrenoceptory 

v asociační kůře (oblast známá jako tzv. intermediátní mediální ventální hyperstriatum). 

Další výdej noradrenalinu z lobus parolfactorius působí na α2-adrenoceptory 

v bazálních gangliích, které ovlivňují (pravděpodobně zpětnou inhibicí LC) aktivity 
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v asociační kůře. Spouštěcí mechanismus pro uvolnění noradrenalinu, který by obsadil 

klíčové β2-adrenoceptory nejspíš pochází z LC nebo příbuzných noradrenergních 

neuronů mozkového kmene (Gibbs a Summers, 2002). 

  

5.3.3 Pohybová aktivita 

, 

 Pro motorickou aktivitu a explorativní chování savců je důleţitým mediátorem 

dopamin. Podíl noradrenalinu skrze jeho specifické receptory se však zdá být také 

nezanedbatelný.  

 Lokomoční aktivita zvířat se měří v úlohách, které většinou hodnotí tzv. 

nucenou chůzi, neboť neposkytují experimentálnímu subjektu moţnost se někam 

schovat či uniknout. Přivyknutí úloze (redukovaná chůze) během testovacích sezení 

také záleţí na paměti testovaného jedince, který s rozpoznáváním svého okolí ztrácí 

potřebu explorace. Zvýšená horizontální lokomoce v těchto úlohách je spojována se 

zvýšenou aktivitou dopaminergního systému ve ventrálním striatu a k její modulace 

dochází prostřednictvím aktivace mesolimbické dopaminergní cesty (Sirviö a 

MacDonald, 1999). 

 Dickinson et al. (1988) zkoumali vliv α1- a α2- receptorů na hyperlokomoci 

navozenou podáním psychostimulační drogy amfetaminu a apomorfinu, agonisty 

dopaminergních receptorů. Podání prazosinu, selektivního antagonista α1-receptorů, 

sníţilo lokomoční aktivitu hlodavců, zvýšil se však výskyt stereotypních poruch 

chování. Naproti tomu blokátor α2-receptorů idazoxan stereotypní chování potlačoval, 

ale zvyšoval lokomoci. 

 α1-agonisté umocňovali i podobně navozenou hyperlokomoci, podáním 

dopaminového D2 agonisty quinpirolu, tato stimulace byla blokována prazosinem, ale 

nikoliv α2-antagonisty a poukazovala na součinnost adrenergního a dopaminergního 

systému (Eshel et al., 1990).  

Lokomoční aktivitu potkanů sledovala i naše laboratoř v jednom z nedávných 

experimentů zaloţeném na aktivním vyhýbání se zakázanému sektoru (AAPA). Blok 

α1-adrenoceptorů vysokými dávkami prazosinu signifikantně zhoršoval lokomoci zvířat, 

stejný efekt byl však pozorován i po blokádě α2-adrenoceptorů idazoxanem. V obou 

případech došlo k obecnému tlumivému efektu blokády α-receptorů vysokými dávkami 



 39 

jejich antagonistů (Stuchlík a Valeš, 2008b). Synergismus v inhibici lokomoční aktivity 

při koaplikaci  antagonistů α1 a D2 receptorů byl prokázán také (Stuchlík et al., 2008a). 

 V testu otevřeného pole (angl. open-field test), který slouţí k pozorování 

spontánní lokomoce zvířat, bylo zjištěno, ţe aktivace α1-adrenoceptorů (fenylefrinem, 

methoxaminem) vede ke zvýšení horizontální lokomoce u myší, a tento efekt byl 

blokován působením prazosinu, ne však idazoxanu či propranololu (Sirviö a 

MacDonald, 1999).  

Další výzkumná skupina si zabývala hyperkinetickým syndromem (ADHD) a 

jeho vztahem k PFC. Zjistili, ţe hyperaktivita nemocných jedinců se váţe na změny 

v PFC a její spoje s mozečkem a striatem. Právě tato oblast je velmi náchylná na 

vyváţené působení katecholaminů, jejichţ nepoměr můţe vést například k poruchám 

pozornosti (jak jiţ bylo popsáno výše), plánování, impulzivity, stejně jako k lokomoční 

hyperaktivitě. Elektrofyziologické studie zvířat naznačují, ţe noradrenalin v PFC 

zvyšuje signály procházející přes α2-adrenoceptory, zatímco dopamin sniţuje 

informační šum díky mírné stimulaci D1-receptorů. Stimulace α2-adrenoceptorů 

zvyšovala funkční konektivitu sítí v PFC, jejich blokáda ovšem navozovala symptomy 

ADHD vedoucí k oslabené pracovní paměti, zvýšené impulsivitě a také k lokomoční 

hyperaktivitě (Brennan a Arnsten, 2008). 

Na druhou stranu se blokáda α2-adrenoceptorů můţe stát cenným nástrojem ke 

zmírnění extrapyramidálních motorických poruch (bradykineze, katalepsie), které jsou 

častými vedlejšími účinky léčby antipsychotiky, aniţ by výrazně ovlivňovala celkové 

chování (Imaki et al., 2009). 

Výše uvedené poznatky potvrzují roli α1-adrenoceptorů v stimulaci pohybové 

aktivity a α2-adrenoceptorů v ovlivnění lokomoce méně jednoznačným způsobem, 

pravděpodobně v závislosti na aktivované oblasti CNS. Co se týče β-receptorů, někteří 

autoři uvádí, ţe jejich blokáda sniţuje lokomoci (Poli a Palermo-Neto, 1985), v našich 

experimentech byla pohybová aktivita potkanů sníţena aţ následkem nejvyšších dávek 

β-blokátorů, kdy výsledný efekt mohl být také ovlivněn celkovou sedací či poklesem 

krevního tlaku experimentálních zvířat (Stuchlík et al., 2009b). 
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5.3.4 Kognitivní poruchy 

 

 Locus coeruleus a noradrenergní neurony v retikulárních jádrech substantia nigra 

bývají cílem neurodegenerativních onemocnění. Například při Parkinsonově nemoci 

hraje dominantní úlohu dopaminergní systém, nicméně deficit noradrenalinu se zdá být 

částečně zodpovědný za klinický fenotyp této choroby, obzvláště za zhoršené kognitivní 

funkce. V průběhu nemoci dochází k masivní ztrátě neuronů hlavně v oblasti LC, ale 

také třeba v mozkové kůře (von Bohlen a Halbach, 2006). 

 Sníţené hladiny noradrenalinu v korových i podkorových oblastech mozku 

prokázaly posmrtné studie u pacientů trpící Alzheimerovou nemocí. Úbytek 

noradrenergních neuronů v LC nebyl v takové míře popsán u ţádné jiné demence a 

odkazoval na přímou úměru se závaţností onemocnění. Tyto změny byly doprovázeny 

vzestupem metabolitů noradrenalinu v LC, který také koreloval se závaţností demence 

(Hermann et al., 2004). Marien et al. (2004) popisují mechanismy, kterými mohou 

antagonisté α2-adrenoceptorů zabránit progresi neurodegenerativních onemocnění nebo 

zmírnit jejich symptomy. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, vyváţená hladina noradrenalinu je nezbytná pro 

předcházení depresivního onemocnění. Na vývoji deprese se podílí sníţení počtu 

postsynaptických α2-adrenoceptorů, zvýšení senzitivity presynaptických receptorů a 

zvýšená hustota α2-adrenoceptorů v LC. Sníţená citlivost noradrenergních receptorů 

současně se zvýšeným obratem noradrenalinu byla zaznamenána u pacientů trpících 

úzkostí, generalizovanou úzkostnou poruchou a posttraumatickou stresovou poruchou 

(von Bohlen a Halbach, 2006). 

 Stegeren (2008) ve své práci pojednává o farmakologických i etických aspektech 

vyuţití blokátorů β-adrenoceptorů v léčbě posttraumatického stresového syndromu, 

např. skrz inhibiční efekt pozdní aplikace propranololu na konsolidaci paměti. Zařazení 

betablokátorů (propranolol) i α1-blokátorů (prazosin) se ukázalo jako efektivní terapie 

agrese a agitace u pacientů trpících demencí, u kterých selhala konvenční terapie 

(Hermann et al., 2004; Wang et al., 2009). 

Neopomenutelná je i role noradrenalinu v rozvoji schizofrenie (Gibbs a 

Summers, 2002; Stuchlík et al., 2008a). Právě některá nová antipsychotika působí 

úspěšně jako multireceptoroví antagonisté, zahrnující i blokádu α1-adrenoceptorů. 
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 Nejnovější studie popisují noradrenalin jako neurotransmiter schopný zabránit 

propagaci epileptických záchvatů nebo alespoň zmírňující jejich rozsah. Dostatečná 

aktivita noradrenalinu v této souvislosti byla také kritická v prevenci neuronálních změn 

v limbickém systému indukovaných právě epilepsií (Giorgi et al., 2004). Stejná 

výzkumná skupina nyní dospěla k poznatku, ţe konkrétně α1B podtyp adrenergních 

receptorů hraje klíčovou úlohu při vzniku epileptických záchvatů, jejich závaţnosti, 

délce trvání a následném poškození mozkových struktur. Myši s absencí zmiňovaných 

receptorů vykazovaly rezistenci k toxicitě prokonvulzivních drog (Pizzanelli et al., 

2009). 
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5.4 Behaviorální úlohy pro studium prostorové paměti 

 

 Behaviorální úlohy jsou základním experimentálním nástrojem pro sledování 

prostorové kognice zvířat v kontrolovatelných podmínkách. Zabývají se animálními 

modely, které reprezentují vyšší kognitivní funkce lidí. Pouţívané aparatury se obecně 

nazývají bludiště a objevují se v mnoha modifikacích, navrţených pro studium 

konkrétních kognitivních schopností sledovaného zvířete. 

 

5.4.1 Charakteristika behaviorálních úloh 

 

 Pro studium prostorového učení a paměti za pouţití okolních vizuálně-

prostorových vodítek byla navrţena tzv. otevřená bludiště. Navzájem se liší v několika 

základních charakteristikách. Typem aparatury můţe být prostá aréna různých tvarů, 

aréna naplněná vodou (Morrisovo vodní bludiště), případně bludiště s vysoce 

strukturovanými dráhami (radiální bludiště).  Lze je členit dle dostupnosti vizuálně-

prostorových, asociativních či senzorických vodítek, nebo podle poţadavků dané úlohy 

počínaje těmi, které vyţadují spontánní exploraci, aţ po úlohy s komplexní sekvencí 

moţných voleb. Také motivace experimentálního zvířete můţe být variabilní, ať se 

jedná o averzivní útěk, moţnost se skrýt nebo naopak objevování nových objektů nebo 

potravy (apetitivní motivace). Dále lze na motivaci nahlíţet jako na negativní - útěk 

zvířete před trestem, nebo pozitivní - nalezení potravy (Hodges, 1996). 

Při orientaci mohou zvířata vyuţívat vnitřních vodítek (např. pachových) nebo 

zmapování prostoru, ve kterém experiment probíhá. Ve druhém případě orientace 

vyţaduje kompletní neuronální výpočty a vytvoření prostorové mapy v mozku zvířat, 

proto ji lze povaţovat za model vyšších kognitivních funkcí. Existují tedy dva typy 

prostorové navigace:  

Idiotetickou navigací rozumíme integraci informací získaných během aktivního i 

pasivního pohybu zvířete v aparatuře, která slouţí k určení aktuální pozice subjektu 

vzhledem k výchozímu bodu. Tyto informace striktně vázané na pohyb zvířete mohou 

pocházet z vnitřního (např. propriocepce, sluchové vjemy) i z vnějšího prostředí 

(optický a hmatový tok). Chování, při kterém zvíře pouţívá naučenou sérii pohybů, se 

nazývá praxe. 
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Alotetická navigace je naopak závislá na určení polohy subjektu vzhledem 

k okolnímu prostředí. Zvířata vnímají členění okolí bludiště a vyuţívají nápadné 

orientační body k vytvoření souřadnicového systému, díky němuţ mohou určit i opticky 

skrytý cíl (např. zakázanou oblast). Opět vyuţívají podněty různé povahy – zrakové, 

sluchové, hmatové, čichové. Rozlišujeme vodítka proximální, která jsou umístěna uvnitř 

aparatury a mezi něţ patří například pachové stopy, vizuální vjemy, vnímání změny 

struktury arény, od vodítek distálních, kam spadají orientační body vně bludiště jako 

třeba zdroje světla, hluku, nápadné objekty v místnosti (Bureš a Fenton, 2000; Stuchlík, 

2003). 

 Pro přesnější interpretaci experimentálních výstupů je důleţité od sebe oba typy 

navigace odlišit, abychom mohli cíleně sledovat jednotlivé mechanismy prostorové 

navigace zvířat. Toho lze dosáhnout potlačením určitých stimulů, k čemuţ dochází 

v rotující aréně, kdy jsou od sebe disociována vnější i vnitřní vodítka a zvíře se musí 

spoléhat pouze na jedny z nich. Dalším způsobem je úplné odstranění moţnosti jednoho 

z typů navigace, a to zatemněním experimentální místnosti - znemoţnění orientace dle 

distálních zrakových vodítek (např. Bureš et al., 1997b) nebo např. vyuţitím vodního 

bludiště, ve kterém vodní prostředí způsobí vymizení proximálních pachových stop 

(Morris, 1981). I v kruhové aréně se lze vyvarovat proximálních vodítek. Stačí dno 

arény pokrýt mělkou vrstvou vody, která příslušné pachové značky uvnitř arény smyje 

nebo jimi pohybuje (Wesierska et al., 2005). 

 

5.4.2 Typy prostorových úloh 

 

 Jedním z prvních typů aparatur pro sledování kognice experimentálních zvířat 

bylo komplexní bludiště. Jednalo se o sloţitou soustavu chodeb a slepých uliček a 

úkolem zvířete bylo dojít k definovanému cíli. Od vyuţití tohoto typu bludišť se 

v dnešní době ustupuje, protoţe nám neposkytují jasné informace o tom, jaký způsob či 

strategii navigace sledovaný jedinec skutečně vyuţívá. 

 O něco pokročilejší typ pak představuje radiální bludiště, pouţívané k testování 

referenční a pracovní paměti a vhodné pro opakované pouţití například v testech 

dlouhodobé paměti. Tvoří ho centrální platforma, z níţ paprskovitě odbočuje 4, 8, 12 

i více slepých ramen, na jejichţ konci můţe být umístěna návnada. Tato návnada pak 
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bývá většinou skrytá, můţe být i nepřístupná a vytvářet tak falešné signály. Zvířata se 

v experimentu učí vynalézt nejlepší strategii jak návnady dosáhnout.  Samozřejmě lze 

vyuţít i mnoha modifikací, jakými bývá roztočení arény, záměrné značení vnitřního 

prostoru viditelnými stopami nebo naopak naplnění bludiště vodou tak, aby byly skryty 

vnitřní orientační body aparatury (Hodges, 1996; Ramos et al., 2000). 

 Vyuţití vodního prostředí k odlišení vodítek, která jsou nutná pro navigaci 

testovaného jedince, se uplatňuje v Morrisově vodním bludišti, jedné z nejuţívanějších 

aparatur pro studium prostorového učení a paměti. Bludiště nese jméno po svém 

objeviteli (Morris, 1981) a skládá se z rozměrného kruhového bazénu, který je naplněný 

zakalenou, neprůhlednou vodou a obsahuje malý skrytý ostrůvek těsně pod hladinou 

tak, aby byl pro zvíře neviditelný, ale aby při nalezení mohl slouţit jako místo 

k odpočinku. Ostrůvek bývá nejčastěji umístěn ve středu jednoho z kvadrantů bludiště. 

Během několika sezení se zvířata učí najít ostrůvek, a tímto způsobem vlastně unikají 

z bazénu. Po objevení cíle je zvíře (nejčastěji potkan) na ostrůvku ponecháno, aby se 

zorientovalo. Pokud zvíře nenalezne ostrůvek do určitého časového limitu (několik 

minut), je na ostrůvek navedeno experimentátorem. Při testech krátkodobé paměti je 

ostrůvek ze dne na den přemisťován a zvíře si musí zapamatovat polohu ostrůvku 

během jediného dne. 

 Pro správné vyřešení úlohy lze vyuţít pouze alotetická vodítka, protoţe 

proximální vodítka jsou smazána vodou. Zvířata k navigaci pouţívají selektivních 

vizuálně-prostorových faktorů, bohuţel však tento typ není tolik vhodný pro testování 

dlouhodobé paměti. Přesto se Morrisovo bludiště pouţívalo i k validaci modelu 

hlodavců pro výzkum neurokognitivních onemocnění (D'Hooge a De Deyn, 2001).  

 Mezi úlohy vyuţívané v kognitivní neurofyziologii patří také AAPA (active 

allothetic place avoidance) – úloha aktivního vyhýbání se místu. Více o ní bude 

pojednáno níţe (kapitola 5.4.4). 

 

5.4.3 Uplatnění studia prostorové paměti 

 

Prostorové úlohy mají významný podíl při studiu paměti. Právě deklarativní 

paměť je jednou z prvních schopností, která bývá poškozena v průběhu 

neurodegenerativních onemocnění, např. při Alzheimerově demenci. Deklarativní nebo 
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také explicitní paměť je druh paměti, jejíţ obsah můţe být vědomě vybaven, případně 

verbálně vyjádřen. Mezi její sloţky řadíme prostorovou paměť, která ovšem můţe být 

vyjádřena i nonverbálně, tedy přizpůsobením chování experimentálního 

zvířete prostorové úloze. Zvíře v experimentu prokazuje správnou funkci paměti 

například nalezením skrytého cíle (Bureš a Fenton, 2000). 

Experimentální kognitivní modely se proto nejvíce zaměřují na testování 

deklarativní paměti, případně na moţnosti jejího ovlivnění farmakologicky (např. 

aplikace látek navozujících kognitivní deficity, léčba farmaky), behaviorální intervencí 

(podmínky při chovu a ochočování zvířat) nebo následkem neurochirurgických zákroků 

(mozkové léze, tkáňová transplantace apod.). Uţití animálních modelů imitujících 

jednotlivé patologické stavy významně přispívá k pokroku v léčbě mnoha onemocnění. 

Hlavním záměrem takových studií můţe být určení přesného patofyziologického 

mechanismu dané choroby, ale také hodnocení či vývoj terapeutických a diagnostických 

prostředků. 

Zmiňované prostorové úlohy se jiţ uplatňují v modelování a studii následujících 

neurokognitivních onemocněních: cerebrální vaskulární nemoc (např. mozková anoxie, 

ischémie, hemoragie), neurotraumata (deformace injekovanou látkou, mechanická 

poškození aj.), vývojová onemocnění (Downův syndrom, Fragile X syndrom, prenatální 

expozice drogám aj.), metabolické poruchy doprovázené kognitivním poškozením 

(např. ledvinová či jaterní nedostatečnost, zvýšená expozice toxickým metabolitům – 

fenylketonurie matky zapříčiňující intrauteriní hyperfenylaninémii), Alzheimerova 

choroba, Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba, komplex AIDS-demence, 

schizofrenie a mnohé další poruchy vnímání, učení a paměti (D'Hooge a De Deyn, 

2001). 

 

5.4.4 Úloha aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA) 

5.4.4.1 Vývoj úlohy AAPA 

Úloha AAPA (Obr.3) byla navrţena na Oddělení neurofyziologie paměti a 

početních neurověd Fyziologického ústavu AVČR v Krči. Je odvozena od některých 

aparatur pro výzkum místových neuronů, na jejichţ konstrukci se podílela výzkumná 

skupina doktora Bureše během druhé poloviny devadesátých let.  



 46 

 

Obr. 3. AAPA aparatura 

Kruhová aréna se otáčí po směru hodinových ručiček, pohyb potkana v aréně je zaznamenáván 

pomocí diody upevněné na jeho hřbetě. Připojený kabel slouţí k udílení mírných elektrických 

šoků v oblasti pro potkana neviditelné, ale definované vzhledem k vnějším vizuálním znakům v 

místnosti (například černá značka v oranţovém poli). Podrobněji dále v textu. 

  

Neţ dospěla daná úloha do své dosavadní podoby, prošla několika změnami. 

Úlohu vyhýbání se místu jako takovou poprvé popsali Bureš et al. (1997a). V tehdejší 

verzi úlohy docházelo k mísení averzivní a apetitivní motivace potkanů. Zvířata sbírala 

pelety v kruhové aréně a měla za úkol se vyhýbat půlkruhovému zakázanému sektoru, 

ve kterém jim byly udíleny elektrické šoky. Tento sektor mohl být definován vzhledem 

k aréně i vzhledem k místnosti a pro dosaţení disociace těchto dvou rámců bylo moţné 

arénou kontinuálně otáčet. 
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 Takový typ úlohy měl nesporné výhody. Na rozdíl od Morrisova vodního 

bludiště se úlohy vyhýbání se místu nepovaţují za takové, co by vytvářely vysokou 

míru stresu či vyţadovaly zvýšené nároky na fyzickou kondici experimentálních zvířat. 

Lze je tedy bezpečně pouţít i při testování citlivějších ţivočišných druhů, např. myší, 

pro něţ je pobyt ve vodním prostředí méně přirozený neţ pro potkany. Navíc můţe být 

AAPA hojně vyuţívaná i pro kaţdodenní testování velmi mladých zvířat, pro které je 

mnohem přirozenějším pohybem chůze na rozdíl od plavání (Cimadevilla et al., 2000b).  

 Postupně se test zjednodušil a zvířata uţ neměla za úkol sbírat pelety. 

Podstoupila pouze úlohu zaloţenou na vyhýbání se místu, kde dostávala elektrické šoky 

do tlapek. Tím odpadla i potřeba potravní deprivace před testováním. V neposlední řadě 

AAPA patří mezi úlohy, k jejichţ osvojení dochází velmi rychle (prakticky jiţ během 

druhého sezení), coţ také rozšiřuje její pouţití. 

Výhody AAPA a podobných úloh se projeví také v porovnání s úlohami 

zaloţenými na principu pasivního vyhýbání se. Způsob vyhýbání se zakázané oblasti 

naučený v AAPA totiţ vyţaduje aktivitu experimentálního zvířete. V některých tzv. 

pasivních úlohách (např. shuttle box task, step-down avoidance) je trestaná oblast jasně 

vyznačená a její rozpoznání tedy nevyţaduje zvláštní prostorové schopnosti. Navíc 

nelze v takovém případě dostatečně odlišit případnou sedaci či jiné změny pozornosti 

zvířete, pokud je správné zapamatování si, tedy splnění úlohy vyjádřeno pasivní 

nečinností. Zvířeti potom k vyvarování se šoků stačí prosté omezení lokomoce, které 

nevyţaduje ţádné zvláštní kognitivní schopnosti. V úloze AAPA bylo za splnění úlohy 

poţadováno cílené vyhýbání se neviditelnému sektoru, do kterého bylo neustále 

směrováno vlastní rotací arény a jehoţ pozici si musel potkan zapamatovat na základě 

proximálních a/nebo distálních vodítek (Cimadevilla et al., 2000b).  

Aparaturu pouţívanou v AAPA úloze tvoří kruhová aréna ohraničená 

průhlednou stěnou z plexiskla, která udrţuje potkany v prostoru arény (Obr. 3 a 4). 

Aréna rotuje kolem své osy díky motoru umístěnému na její spodní části. Její pohyb 

signalizuje infračervená LED-dioda připevněná na boku arény. Zvířata mají na hřbetě 

umístěný postroj s druhou LED-diodou. Oba typy pohybů jsou zaznamenávány stropní  
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Obr. 4. Schéma AAPA arény (podrobněji dále v textu). ukázky různých trajektorií 

potkanů 

Šipka naznačuje směr rotace arény, červená výseč odpovídá skrytému trestanému sektoru, 

červené body značí jednotlivé vstupy potkana do zakázané oblasti. A – potkan se za 

fyziologických podmínek vyhýbá trestanému sektoru a pohybuje se v oblasti mimo sektor. B – 

Látka MK-801 (0,2 mg/kg) způsobuje závaţné kognitivní poškození (napodobující negativní 

příznaky schizofrenie), potkan se není schopen vyhnout trestanému sektoru, nerovnoměrné a 

husté rozloţení trajektorií vypovídá o hyperlokomoci, zmatenosti (pozitivní příznaky 

schizofrenie). C - Po podání propranololu v dávce 30 mg/kg dochází ke kognitivnímu poškození 

(potkan se není schopný vyhýbat), motorika zůstává nezměněná. (Obrázek – Mgr. Petrásek) 
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infračervenou kamerou nad středem arény (podrobněji v praktické části: 6.3.1 

Behaviorální aparatura a testování). 

AAPA aparatura však v průběhu zdokonalování experimentů také prošla určitým 

vývojem a modifikacemi. Například LED-diody se mohou umisťovat i na strop v okolí 

infračervené kamery, kde slouţí k osvětlení aparatury. Signál o pohybu zvířete v aréně 

pak vysílají reflexní papírky odráţející světlo ze stropních diod. Papírky mohou být 

přichycené na postroji u potkanů (Cimadevilla et al., 2000b) nebo na ocase u myší 

(Cimadevilla et al., 2001a). 

Také způsob udílení šoků se vyvíjel. Bureš et al. (1997a) implantovali potkanům 

pod kůţi na krku stříbrný drátek, připevněný ke konektoru na lebce. Konektor slouţil 

k připojení kabelu udílejícímu potkanům mírné elektrické ranky, které zvíře pociťovalo 

v místě kontaktu tlapek s vodivou arénou. Nevýhodou tohoto postupu byla bezesporu 

jeho pracnost (náročné chirurgické operace, které oslabují i experimentální zvířata) a 

diskomfort pro samotná zvířata (Bureš et al., 1998; Stuchlík et al., 2001). 

Jiná pracovní skupina vyuţívala k udílení šoků elektrifikovatelnou mříţku 

umístěnou na podlaze arény 

(Cimadevilla et al., 2000a,b, 

2001b), ta však omezovala 

velikost arény. Nakonec se 

podařilo s úspěchem vyuţít 

injekční jehly zapíchnuté skrz 

záhyb volné kůţe za krkem 

potkana (Obr. 5). Ostrý konec 

jehly se zatočil tak, aby drţel na 

svém místě a neporanil zvíře. Před 

kaţdým pokusem se konec jehly 

připojil k  svorce přivádějící 

elektrický proud. Tento zákrok 

byl pro potkany téměř 

bezbolestný a bez rizik vedlejších 

účinků, při tom velmi jednoduchý 

(Stuchlík et al., 2004b). 

Obr. 5. Implantovaná jehla pod kůží potkana 

kmene Long-Evans 
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Cimadevilla et al. (2001a) uzpůsobili aparaturu pro testování myší, které jsou 

příliš senzitivní k elektrickým šokům. V zakázaném sektoru byla zvířata trestána 

prudkým proudem vzduchu, který vnímala jako subjektivně nepříjemný. 

5.4.4.2 Princip úlohy AAPA 

AAPA, tak jak byla pouţita v našich experimentech, jiţ umoţňuje zvířatům 

úspěšně vyuţívat pouze jeden referenční rámec – tzv. room frame. K disociaci 

proximálních a distálních vodítek došlo v okamţiku roztočení arény. Směrodatná byla 

pro potkany pouze distální vodítka získaná orientací v místnosti, v níţ probíhají 

experimenty.  Vzhledem k této místnosti byl totiţ definován zakázaný sektor, v jehoţ 

přesně vymezeném prostoru zvíře dostávalo mírné elektrické šoky do tlapek.  Všechny 

idiotetické informace a vodítka z povrchu arény se tedy stávaly bezúčelné a vyrušující, 

takţe je zvířata musela vědomě ignorovat (Bureš a Fenton, 2000). K úspěšnému řešení 

úlohy pouţívají potkani pracovní i dlouhodobou paměť s vyuţitím vyšších forem 

prostorové navigace, zároveň musí udrţet dlouhodobou pozornost a zachovat si 

vyváţenou lokomoční aktivitu. Hlavní strategií pro úspěšné řešení AAPA se stává 

alotetická navigace.  

Jako alternativní moţnost úniku před šokem by se však také mohla jevit 

motorická strategie. V takovém případě by se potkan pohybující konstantní rychlostí 

proti směru otáčení arény bez ohledu na jakékoliv stimuly z vnitřního či vnějšího 

prostředí zakázanému sektoru také úspěšně vyhnul. Tuto moţnost vyvrátili Kenney et 

al. (2008), kteří testovali schopnost potkanů řešit AAPA úlohu ve tmě, tzn. při absenci 

jakýchkoliv vnějších vodítek. Takto modifikovanou úlohu se dokázali naučit pouze 

potkani, kteří uţ měli předchozí zkušenost s danou úlohou za světla, ale i tak se 

vyhýbali s niţší efektivitou. Naivní zvířata nebyla schopná ve tmě pochopit, ţe mohou 

potrestání uniknout, coţ vedlo k jejich pasivitě (naučená bezmocnost). Motorická 

strategie, na níţ byli potkani odkázaní, tedy nezastává významný podíl při řešení AAPA 

úlohy. 

 Zajímavostí je, ţe prostorová navigace zřejmě ukládá a vyuţívá vnitro- i 

mimoarénové informace nezávisle na sobě. Mezi prvními tuto skutečnost prokázali 

Bureš et al. (1997b). Ve svých experimentech nejprve nechali potkany běhat za světla 

ve stabilní aréně tak, ţe mohli vyuţívat oba typy informací (alotetickou i idotetickou). 
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Extinkce úlohy (obnovení úlohy bez trestu vedoucí k jejímu odnaučení) proběhla ve 

tmě. Potkani zůstali odkázaní pouze na vnitroarénová vodítka, úlohu ovšem bez 

problémů nadále plnili, dokud nezjistili, ţe uţ nedochází k elektrickým šokům, potom 

vyhýbání ustalo (tzv. extinkce). Pokud byla aréna ve tmě roztočena, absence 

mimoarénových vodítek neumoţnila potkanům lokalizovat neviditelný zakázaný sektor 

a vyhýbat se domnělému trestu. Kdyţ se však aréna opět osvětlila, potkani překvapivě 

pokračovali ve vyhýbání se na základě dříve zapamatovaných alotetických vodítek.  

 Pokud byli potkani jiţ od začátku trénováni za světla, ale v rotující aréně se 

zakázaným sektorem definovaným aloteticky v room frame, nebyli po zhasnutí schopní 

úlohu splnit, chyběla jim vnější vodítka. Po rozsvícení potkani rozpoznali vnější vodítka 

z místnosti a začali se opět spontánně vyhýbat sektoru vymezenému vzhledem 

k místnosti. K vymizení vzpomínky skrytím alotetické informace nedošlo. Ukázalo se 

tedy, ţe zapamatování si zakázané oblasti probíhá v obou prostorových rámcích 

nezávisle a také extinkce obou typů vzpomínek můţe probíhat odděleně. 

 Zdokonalením předchozích experimentů byla úloha dvojího vyhýbání se (double 

avoidance task). Potkani byli trénováni ve stabilní osvětlené aréně se sektorem 

definovaným konstantně uvnitř aparátu. Následně byla aréna roztočena tak, ţe vznikl 

další sektor, tentokrát definovaný vzhledem k místnosti. Po tom, co se potkani naučili 

vyhýbat oběma sektorům, byli testováni v extinkčních podmínkách bez trestání. 

Zajímavé bylo, ţe se zvířata vyhýbala oběma naučeným sektorům naráz. Prostorová 

paměť těchto odlišných referenčních rámců byla osvojena, vybavena i zapomenuta 

nezávisle na sobě (Fenton et al., 1998). 

 

5.4.4.3 Hodnocení výkonu v úloze AAPA 

Výkon potkana v AAPA se hodnotí podle následujících kritérií. Za hlavní 

měřítko, které poukazuje na zvládnutí úlohy, je počet vstupů do zakázané oblasti (počet 

chyb) během jednoho sezení. Při následujících sezeních se také hodnotí čas od zahájení 

sezení do prvního vstupu, parametr vyţadující nepoškozenou dlouhodobou paměť, aby 

si zvíře bylo schopné zapamatovat polohu zakázané oblasti z minulých sezení. Dalším 

významným parametrem je nejdelší čas mezi dvěma vstupy, tedy nejdelší období, po 

které se zvíře vyhýbá zakázané oblasti. Opět vychází ze schopnosti přesné prostorové 
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navigace a paměti potkanů. Pokud potkan vstoupí do zakázaného sektoru, dostává 

v krátkých intervalech další šoky, jeho úniková reakce se dá charakterizovat počtem 

šoků navíc, tedy kolikrát potkan po prvním šoku neopustil zakázanou oblast.  

Motorickou aktivitu zvířete udává celková nachozená dráha. Počítá se 

v souřadnicovém systému arény a definuje se jeho minimální hodnota (např. 40m 

během 20 minutové sezení), která naznačuje normální lokomoci. Jako ještě detailnější 

měřítko procedurálního aspektu úlohy můţe slouţit linearita trajektorie. 

Hyperlokomoce můţe být známkou alterace psychiky či kognice experimentálního 

zvířete, pokud se zvířata pohybují omezeně nebo vůbec, mohou mít sníţenou bdělost či 

závaţný motorický deficit a počet vstupů do zakázané oblasti potom nesouvisí s jejich 

orientací (Stuchlík, 2004a). 

 

5.4.4.4 Experimentální uplatnění úlohy AAPA 

Vliv lézí mozkových struktur na učení a paměť v AAPA 

 V kombinaci s experimentálními manipulacemi AAPA úloha umoţňuje 

například zkoumat vliv různých mozkových struktur na prostorové chování a kognici 

laboratorních zvířat. Zajímavé a cenné výsledky byly odvozeny od studií lézí 

hipokampu, které potvrdily jeho kritickou roli v zachování dlouhodobé paměti a 

schopnosti alotetické navigace (Morris et al., 1982; Ramos, 2000).  

V úloze AAPA jako první testovali vliv hipokampální inaktivace na alotetickou 

navigaci Cimadevilla et al. (2000a). Potkani s bilaterálně aplikovaným tetrodotoxinem 

v oblasti dorzálního hipokampu se nebyli schopní vyhýbat zakázanému sektoru, ačkoliv 

úlohu zvládali před i po vyřazení hipokampu. Změny lokomoce pozorovány nebyly, 

proto se dostal efekt reversibilní inaktivace hipokampu do přímé souvislosti 

s kognitivním poškozením. Později se ukázalo, ţe vyřazení činnosti hipokampu nemá 

vliv na extinkci úlohy (zvíře se odnaučí vyhýbat sektoru, pokud přestane být trestáno), 

ta je zřejmě nezávislá na fungování hipokampu (Jeţek et al., 2002). 

Překvapivé ovšem je, ţe oproti úlohám v Morrisově vodním bludišti, kognitivní 

deficity v AAPA se projeví i po unilaterální blokádě hipokampu (Cimadevilla et al., 

2001b, Wesierska et al., 2005). Úloha aktivního vyhýbání se zakázanému sektoru klade 

vyšší nároky na hipokampální funkce, protoţe vyţaduje organizaci stimulů do 
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souřadných systémů a koordinaci dvou různých referenčních rámců. Pokud byla úloha 

zaloţená na dostupnosti jenom jednoho typu stimulů (proximální vodítka byla skrytá) 

nebo byla koncipována pouze vzhledem k arena frame, zvířata s jediným funkčním 

hipokampem byla schopná úlohu úspěšně zvládat, byť méně efektivně neţ intaktní 

kontroly. Poškozená kognitivní koordinace, tedy vědomá segregace důleţitých stimulů 

od těch nevýznamných, můţe také doprovázet schizofrenické poruchy (pacienti často 

nedokáţí rozlišovat důleţitost jednotlivých stimulů), coţ umoţňuje uţití AAPA jako 

úlohy pro studium tohoto onemocnění v experimentálních modelech (Wesierska et al., 

2005). 

K rozšíření poznatků o fungování kognitivních schopností ţivočichů přispěly 

také studie vyuţívající lézí mnohých dalších mozkových struktur. Deficity v prostorové 

orientaci vykazovala také zvířata s poškozenou retrospleniální kůrou (Wesierska et al., 

2009), gyrus dentatus (Czéh et al., 2001), naopak léze v zadní parietální kůře zpracování 

proximálních a distálních podmětů výrazně neovlivnily (Svoboda et al., 2008). 

 

Behaviorálně-farmakologické zásahy 

Úloha AAPA se osvědčila také při behaviorálně-farmakologických 

experimentech. Tyto studie spočívají především v selektivním ovlivnění různých 

neuropřenašečových systémů pomocí receptorových agonistů a antagonistů. Farmaka 

bývají aplikována většinou systémově, podmínkou je samozřejmě jejich průnik skrz 

hematoencefalickou bariéru, výjimkou nejsou ani intracerebrální směrování jejich 

účinku do cílových struktur. 

V současnosti probíhají v AAPA experimenty s vyuţitím dizocilpinu (MK-801), 

blokátoru glutamátových receptorů a látky vyvolávající u zvířat kognitivní deficity a 

poruchy chování modelující příznaky schizofrenie (Stuchlík et al., 2004b; Stuchlík a 

Valeš, 2005; Valeš et al., 2006a). S těmito studiemi souvisejí i experimenty zabývající 

se moţností zvrácení deficitů vyvolaných látkou MK-801, například působením 

agonistů či antagonistů dopaminových D1 receptorů (Bubeníková-Valešová et al., 2009; 

Valeš et al., 2006b) nebo multireceptorových antagonistů (Bubeníková-Valešová et al., 

2008), v dnešní době jiţ hojně vyuţívaných při léčbě schizofrenie. 

Vliv na učení a kognitivní koordinaci v AAPA vykazují také látky ovlivňující 

GABA-B receptory (Stuchlík a Valeš, 2009c), relativně méně muskarinové receptory 
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(Valeš a Stuchlík, 2005), podstatně méně však látky působící selektivně na dopaminové 

receptory (Stuchlík, 2007a; Stuchlík et al., 2007b) a zatím minimální vliv vykazovala 

deplece serotoninu (Petrásek a Stuchlík, 2009b). V neposlední řadě je třeba 

připomenout práce objasňující kognitivní význam jednotlivých α-adrenergních 

receptorů (Stuchlík a Valeš, 2008b), β-adrenergních receptorů (Stuchlík et al., 2009b), 

případně jejich vzájemné interakce s ostatními systémy mediátorů (Stuchlík et al., 

2008a; Stuchlík et al., 2009a). 

Další uplatnění nalezla APAA úloha při studiu vlivu proteinkinázy Mzeta 

v hipokampu na dlouhodobou potenciaci a prostorovou paměť (Pašťálková et al., 2006). 

Wesierska et al. (2006) vyuţili úlohu AAPA v souvislosti s poněkud odlišným typem 

farmakologického zásahu. Zabývali se toxickým selháním jater vlivem thioacetamidu a 

s ním se pojící hepatickou encefalopatií, která u postiţených jedinců způsobuje 

motorické a kognitivní deficity. 
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6 Experimentální část 

6.1 Experimentální zvířata 

Všechny experimenty probíhaly v souladu se Zákonem České republiky 

o ochraně zvířat a se směrnicí Rady Evropské Unie 86/609/EEC.  

  Ve studii bylo pouţito 71 samců laboratorních potkanů kmene Long-Evans 

z chovů Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Experimentálně naivní zvířata byla ve 

věku 3-4měsíců a váţila 250-450 kg. Potkani byli chováni v příručním akreditovaném 

zvěřinci v průhledných plastikových nádobách o rozměrech 30cm x 30cm x 40cm ve 

dvojicích či trojicích (podle váhy), za stabilní teploty 21°C a dvanáctihodinového 

střídání osvětlení (světla se rozsvěcela pravidelně v 7:00 ráno). Potrava a voda byly 

dostupné ad libitum. Před začátkem experimentů byla zvířata přivykána v příručním 

zvěřinci deset dnů. 

 Potkani měli v podkoţní oblasti mezi rameny implantovanou injekční jehlu, na 

ostrém konci zatočenou tak, aby bylo zabráněno jejímu případnému vyklouznutí či 

poranění pokusného zvířete. Jehla slouţila k připevnění elektrické svorky, která 

propojovala potkany s kabelem přenášejícím elektrické šoky během experimentu. 

 

6.2 Chemikálie 

 Dávky léčiv byly zvoleny na základě předchozích experimentů naší laboratoře, 

které určily prahové dávky prazosinu i propranololu indukující poškození v AAPA testu 

(Stuchlík a Valeš, 2008b; Stuchlík et al., 2008a). 

 

Prazosin 

Prazosin, 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin, je 

selektivní antagonista α1 adrenergních receptorů. Vykazuje také afinitu k α2 receptorům, 

podtypům α2B a α2C, ta je ovšem o dva řády niţší, neměla by se tedy v pouţitých 

dávkách projevit (Hieble, 2000). 

Prazosin hydrochlorid, dodaný firmou Sigma-Aldrich, ČR, byl rozpuštěn 

v destilované vodě v koncentraci 0,5 mg/ml (maximální dostupná koncentrace) a 

injikován intraperitoneálně 20 minut před testem. Dávky 1 mg/kg a 2 mg/kg byly 
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aplikovány v objemu 2 ml/kg resp. 4 ml/kg. Kontrolní injekce k aplikaci prazosinu 

sestávala z fyziologického roztoku v objemu 4 ml/kg.  

Farmakokinetická data získaná na laboratorních potkanech kmene 

Sprague-Dawley (Ohkura et al., 1999) ukázala, ţe prazosin proniká hematoencefalickou 

bariérou a jeho eliminační poločas (po intravenózním podání) činí 55,5 minut. Během 

intraperitoneální aplikace bývá eliminace zpomalena v porovnání s intravenózní formou 

podání, lze proto předpokládat, ţe látka byla během experimentu skutečně přítomna 

v krvi i v mozku. Zároveň je poločas dostatečně krátký, takţe nedochází k chronickému 

hromadění látky v těle během experimentu. 

 

Propranolol 

Propranolol, (RS)-1-(isopropylamino)-3-(1-naftyloxy)propan-2-ol, patří mezi 

neselektivní β-blokátory. 

Propranolol hydrochlorid, dodaný firmou Sigma-Aldrich, ČR, byl rozpuštěn 

v mírně zahřáté destilované vodě v koncentracích 5 mg/ml a 20 mg/ml a injikován 

intraperitoneálně 20 minut před testem v dávkách 5 mg/kg a 20 mg/kg. Dávky byly 

aplikovány v objemu 1 ml/kg. Jako kontrolní roztok pro aplikaci propranololu byl 

aplikován fyziologiký roztok v objemu 1 ml/kg. 

Celkově bylo v experimentu pouţito devět skupin. Kontrolní skupina (n=8) 

obrdţela dvě injekce fyziologického roztoku, zatímco skupiny ušetřené pouze 

prazosinem, obdrţely vţdy injekci 1 mg/kg prazosinu (n=8), resp. 2 mg/kg prazosinu 

(n=8) kombinovanou s injekcí fyziologického roztoku. Skupiny ošetřené pouze 

propranololem naopak obdţely injekci propranololu v dávce 5 mg/kg (n=7), resp. 

20 mg/kg (n=8), kombinovanou s fyziologickym roztokem 

 Během koaplikace bylo potkanům aplikováno 1 mg/kg prazosinu společně 

s 5 mg/kg propranololem (n=8), 1 mg/kg prazosinu s 20 mg/kg propranololem (n=8), 

2 mg/kg prazosinu s 5 mg/kg propranololem (n=8), nebo 2 mg/kg prazosinu s 20 mg 

propranololem (n=8). Obě injekce, tedy prazosin a propranolol, popř kontrolní roztoky, 

byly aplikovány v krátkém časovém sledu v oddělených injekčních stříkáčkách, obě 

injekce postupně do obou stran břišní dutiny. Skupina ošetřená pouze propranololem 

v dávce 5 mg/kg čítala pouze sedm zvířat, jedno zvíře zde bylo vyřazeno z experimentu 

pro onemocnění. 



 57 

 Podle farmakokinetických studií provedených u potkanů je poločas eliminace 

propranololu po intravenózním podání přibliţně jedna hodina (Bianchetti et al., 1980; 

Street et al., 1979). Intraperitoneální podání můţe poněkud změnit farmakokinetiku 

propranololu, lze však předpokládat, ţe látka byla v době testování zvířat v těle 

přítomna a mezi jednotlivými testovacími dny byla naopak eliminována, tudíţ 

nedocházelo k její kumulaci v organismu. Pronikání propranololu do mozku je rychlé, 

jeho koncentrace je zde výrazně vyšší neţ v krevní plasmě. 

 

6.3 Metody 

6.3.1 Behaviorální aparatura a testování 

 

Všechny experimenty byly uskutečněny v klasické kruhové AAPA aparatuře 

(Cimadevilla et al., 2001) tvořené hladkou kovovou plochou (82cm v průměru) bez 

vnitřních, ale s dostatkem vnějších orientačních vodítek v místnosti, umístěné v slabě 

osvětlené místnosti o rozměrech 4 x 5 m. Aréna se nacházela ve výšce 1m nad podlahou 

a byla ohraničená 30-cm vysokou průhlednou stěnou z plexiskla. Na jejím obvodu byla 

umístěna infračervená LED dioda (light-emitting diode), díky níţ byla počítačem 

zaznamenávána rotace arény (1 otáčka za minutu po směru hodinových ručiček).  

 Aréna byla rozdělena na 4 uměle vytvořené kompasové směry, které zůstaly po 

celou dobu experimentu stabilní. Na severní straně se nacházel 60° neoznačený 

zakázaný sektor, identifikovatelný pouze na základě mimoarénových vodítek, coţ je 

základní podmínka umoţňující v AAPA konflikt mezi rámci arény a místnosti 

(Wesierska et al., 2005).  

Na počátku kaţdého z 20-minutových sezení bylo do jiţní části arény umístěno 

pokusné zvíře, nasměrované zády k zakázanému sektoru. Potkani nesli na zádech 

latexový postroj s infračervenou LED diodou pro účely sledování infračervenou 

kamerou umístěnou na stropě. Poloha diod na hřbetě potkana a na obvodu rotující arény 

byla zaznamenávána kaţdých 40 ms a výsledný obraz byl vyhodnocován sledovacím 

systémem iTrack, výrobce Biosignal Group, USA.  

Potkani měli za úkol vyhýbat se zakázanému sektoru o šířce 60  ۫ , v němţ jim 

byly udíleny mírné elektrické šoky trvající 500 ms, s frekvencí 50 Hz a konstantním 
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proudem. K udílení šoků slouţila jehla implantovaná mezi rameny pokusných zvířat a 

podlaha arény (nejvyšší napěťový spád se tvořil mezi tlapkami zvířat a uzemněnou 

podlahou, kde zvířata cítí elektrické ranky). Intenzita proudu mohla být podle potřeby 

nastavena v rozmezí 0,2-0,8 mA a byla volena individuálně tak, aby proud u zvířat 

vyvolával útěkovou reakci, ale nikoliv freezing, tedy nehybnost potkana následkem 

šoku související s neschopností dalšího pohybu (potkani nejčastěji odpovídali na 

intenzitu 0,4 mA). Trestán a zaznamenán byl kaţdý vstup do zakázaného sektoru 

trvající déle neţ 300 ms. V případě ţe potkan sektor neopustil, dostával další elektrické 

šoky kaţdých 900 ms. Nový vstup do zakázaného sektoru se ovšem započítával, aţ 

pokud zvíře opustilo sektor na dobu delší neţ 300 ms a pak do něj následně vstoupilo.  

Zaznamenaná data byla uchována a následně vyhodnocena programem 

TrackAnalysis, výrobce Biosignal Group, USA. 

 

6.3.2 Rozvržení experimentů 

 

 Experimenty probíhaly během 20-minutového sezení (AAPA trénink), 4 po sobě 

následující dny, vţdy mezi 9:00 a 13:00 hodinou. Zaznamenáváno a vyhodnocováno 

bylo několik veličin: 

celková dráha nachozená během sezení – odráţející vlastní lokomoční aktivitu 

potkana. Byla počítána v koordinačním rámci arény jako součet lineárních vzdáleností 

bodů zaznamenávaných kaţdou sekundu. Tento interval byl zvolen tak, aby byly 

eliminovány nelokomoční pohyby. 

počet vstupů do zakázané oblasti (počet chyb) a 

nejdelší čas mezi dvěma vstupy (maximální čas vyhýbání se zakázanému sektoru) – 

jsou měřítkem prostorové navigace a paměti potkanů 

čas od zahájení sezení do prvního vstupu – byl sledován jako měřítko dlouhodobé 

paměti zvířat 
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6.3.3 Statistická analýza dat 

 

 Data byla vyhodnocena s pouţitím trojfaktorové analýzy rozptylu (ANOVA) (s 

faktory: aplikace prazosinu x aplikace propranololu x sezení) s opakovanými měřeními 

pro sezení; aplikace prazosinu a propranololu byly povaţovány za nezávislé faktory. 

Čas od zahájení sezení do prvního vstupu během posledního sezení byl analyzován 

s pouţitím dvojfaktorové analýzy rozptylu (aplikace prazosinu x aplikace propranololu). 

Post-hoc analýza rozdílů mezi skupinami byla provedena za pouţití Tukeyho testu.  

 Data z grafů jsou vyjádřena jako průměry jednotlivých sezení (kromě času od 

zahájení sezení do prvního vstupu, kde jsou pouţity průměrné hodnoty pouze 

z posledního sezení) a střední chyby průměru (S.E.M.) byly vyhodnoceny pro kaţdý 

parametr. Za signifikantní byla povaţována  hodnota pravděpodobnosti p < 0,05%. 
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7 Výsledky 

7.1 Vliv samostatné a kombinované aplikace prazosinu a 

propranololu na lokomoční aktivitu potkanů 

 

 Na základě pozorování vykazovala většina zvířat při experimentech přirozené 

celkové chování a nezměněnou lokomoci. Hypoaktivita, později potvrzená i statistickou 

analýzou, byla zaznamenána pouze u jedinců, kterým byly aplikovány nejvyšší dávky 

prazosinu (2 mg/kg) a propranololu (20 mg/kg). Na obrázku 6 jsou demonstrovány 

příklady typických trajektorií zvířat z jednotlivých experimentálních skupin. Sníţená 

lokomoce a neschopnost vyhnout se zakázanému sektoru byla patrná u zvířat po 

aplikaci nejvyšších dávek obou látek, coţ nasvědčuje závěru, ţe následkem kopalikace 

nejvyšších dávek prazosinu a propranololu dochází k narušení procedurálních aspektů 

úlohy. 

 Nejdříve byla analyzována celková dráha nachozená během sezení. Trojcestná 

ANOVA (prazosin x propranolol x sezení) s opakováními na faktor sezení prokázala 

signifikantní vliv aplikace prazosinu (F(2,62) = 17,0; p < 0,05), propranololu (F(2,62) = 

11,8; p < 0,05), sezení (F(3,186) = 3,32; p < 0,05) a také interakci mezi podáním 

prazosinu a propranololu (F(4,62) = 8,52; p < 0,05). Podrobnější hodnocení vlivu sezení 

ukázala, ţe celková nachozená dráha se mírné zvyšovala s tréninkem, pravděpodobně 

v důsledku postupné adaptace zkušenějších zvířat na poţadavky úlohy. Post-hoc 

analýza faktoru prazosinu ukázala, ţe účinek obou jeho dávek se liší od kontrolních 

aplikací (p < 0,05), nicméně post-hoc analýza interakcí naznačila, ţe samostatně podaný 

propranolol a prazosin přispívají k tomuto efektu pouze okrajově (Obr.7A). 

 Větší význam měla post-hoc analýza interakcí mezi prazosinem a 

propranololem. Jejich samostatná aplikace se nelišila od kontrolních skupin a 

signifikantní interakce mezi těmito látkami se projevila aţ v nejvyšších dávkách 

(p < 0,05), tzn. pouze vzájemně podané 2 mg/kg prazosinu a 20 mg/kg propranololu 

sniţovaly lokomoci zvířat signifikantně (Obr.2A). Z těchto výsledků vyplývá, ţe niţší 

dávky prazosinu a propranololu normální lokomoční aktivitu nepoškozují. 
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Obr. 6. Příklady ilustrativních drah zvířat z různých experimentálních skupin v AAPA 

testu 

Obrázky jednotlivých trajektorií byly pořízeny během posledního experimentálního sezení 

(čtvrtý den tréninku). Červená výseč značí skrytý zakázaný sektor, ve kterém byla zvířata 

trestána mírným elektrickým šokem. Jednotlivé vstupy do zakázaného sektoru znázorňují 

červené body. 

 Zvířata z kontrolní skupiny se efektivně vyhýbala zakázanému sektoru (levý horní panel), 

stejně jako potkani po samostatně podaném prazosinu v dávce 2 mg/kg (prostřední horní 

panel) a potkani se samostatně aplikovaným propranololem v dávce 20 mg/kg (pravý horní 

panel). Potkani po koaplikaci niţších dávek prazosinu a propranololu vykazovali zhoršenou 

schopnost vyhýbání se zakázanému sektoru (vysoký počet vstupů do zakázané oblasti), ale byli 

stále schopní utéct z trestané oblasti (levý dolní panel). Pravý dolní panel ukazuje trajektorie 

zvířat po podání nejvyšších dávek obou látek. Zvířata vykazovala signifikantně nejvíce chyb 

(počet vstupů do zakázané oblasti) a také jejich lokomoční aktivita byla narušena, potkani po 

většinu doby trvání testu nebyli schopni vyhýbat se nebo alespoň utéct z trestané oblasti. 
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Obr. 7. Výsledky aplikace a koaplikaci prazosinu a propranololu v AAPA úloze 

legenda – viz následující strana  
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Obr. 7. 

A – Vliv samostatného a kombinovaného podání prazosinu a propranololu na lokomoční 

aktivitu potkanů. K signifikantnímu sníţení celkové dráhy nachozené během sezení došlo 

pouze při koaplikaci nejvyšších dávek obou látek, zatímco nízké dávky prazosinu a 

propranololu neměli na lokomoci vliv při samostatném ani kombinovaném podání. 

B – Vliv samostatného a kombinovaného podání prazosinu a propranololu na počet vstupů 

do zakázané oblasti. Obě dávky prazosinu a propranololu vykazují synergismus v tomto 

parametru a zhoršují výkon potkanů. Po samostatném podání prazosinu či propranololu nebyly 

zaznamenány signifikantní změny. 

C - Vliv samostatného a kombinovaného podání prazosinu a propranololu na čas od 

zahájení sezení do prvního vstupu (odpovídá dlouhodobé paměti). Propranolol v dávce 

5mg/kg sniţoval výkon potkanů i při samostaném podání a v obou dávkách signifikantně 

potencoval efekt 1 mg/kg prazosinu. 

D - Vliv samostatného a kombinovaného podání prazosinu a propranololu na nejdelší čas 

mezi dvěma vstupy. Obě koncentrace propranololu a prazosinu se vzájemně potencovaly v 

zhoršení výkonu potkanů v daném parametru, samostatné podání neprokázalo ţádný efekt. 

* p < 0,05 vztaženo na odpovídající dávku samostaně podaného prazosinu; # p < 0,05 

vzhledem ke kontrolní skupině; znázorněny jsou průměry za skupinu ± S.E.M. (střední 

chyba průměru-chybové úsečky v grafu). 

 
 

 

7.2 Vliv samostatné a kombinované aplikace prazosinu a 

propranololu na výkon potkanů v AAPA 

 

 Co se týče parametrů odráţejících prostorovou orientaci, za poměrně citlivý 

ukazatel výkonu zvířat v AAPA aréně lze povaţovat počet vstupů do zakázané oblasti – 

počet chyb (Stuchlík et al., 2009b). Na základě získaných výsledků můţeme 

konstatovat, ţe podání prazosinu a propranololu sledovaný parametr signifikantně 

ovlivnila při koaplikaci všech experimentálních dávek (Obr.7B). 

 Trojcestná ANOVA prokázala podstatný a signifikantní vliv podání prazosinu 

(F(2,62) = 9,73; p < 0,05), podání propranololu (F(2,62) = 31,34; p < 0,05) a sezení (F(3,186) 

= 95,39; p < 0,05). Zaznamenány byly také interakce mezi podáním prazosinu a 

propranololu (F(4,62) = 4,97; p < 0,05) a mezi propranololem a sezením (F(6,186) = 2,76; 

p < 0,05). Následná post-hoc analýza ukázala, ţe koaplikace propranololu s prazosinem 

ovlivňovala jeho vliv v podstatně vyšší míře neţ samostatná aplikace propranololu. 

Post-hoc analýza s faktorem sezení vypovídala o zlepšení všech experimentálních 

skupin v závislosti na vzrůstajícím počtu sezení, ovšem ke zlepšení výkonu zvířat po 

podání obou látek v kombinaci docházelo výrazně pomaleji. Tato tendence nasvědčuje 

faktu, ţe při koaplikaci prazosinu a propranololu dochází k poškození procesu učení. 
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 Post-hoc Tukeyho analýza interakcí aplikace prazosinu s propranololem tedy 

nalezla synergismus v účinku obou látek při sledování počtu vstupů do zakázané oblasti 

(p < 0,05). Obě dávky propranololu (5 mg/kg a 20 mg/kg) vyvolaly v kombinaci 

s prazosinem (1 mg/kg) zhoršení výkonu zvířat v porovnání se skupinou, které bylo 

podáno pouze 1 mg/kg prazosinu. Stejně signifikantně zvyšovalo počet vstupů do 

zakázané oblasti podání daných koncentrací propranololu při koaplikaci s 2 mg/kg 

prazosinem (Obr.7B). 

 Za parametr, který hodnotí paměť mezi jednotlivými sezeními, bývá povaţován 

čas od zahájení sezení do prvního vstupu (Pašťálková et al., 2006). K analýze byly 

pouţity pouze údaje z posledního sezení, které pravděpodobně reprezentují 

asymptotickou hladinu tohoto parametru u kontrolních, neovlivněných zvířat (Stuchlík 

et al., 2004b). Podle dvojcestné ANOVA analýzy (prazosinu x propranolol) byl čas do 

prvního vstupu ovlivněn podáním propranololu (F(2,62) = 7,51; p < 0,05), nikoliv však 

podáním prazosinu (F(2,62) = 2,51; p > 0,05). Mezi těmito dvěma faktory nebyla 

nalezena ţádná interakce (F(4,62) = 0,10; p > 0,05). Samotný propranolol v dávce 

5 mg/kg ovšem signifikantně sniţoval tento faktor v porovnání s kontrolní skupinou 

(Obr.2C). Obě dávky propranololu pak sniţovaly čas do prvního vstupu v posledním 

sezením, pokud byly koaplikovány s niţší dávkou prazosinu – 1 mg/kg (p < 0,05; 

v porovnání se samostatným podáním prazosinu). Post-hoc Tukeyho analýza však 

překvapivě neprokázala ţádnou signifikantní interakci mezi propranololem a vyšší 

dávkou prazosinu. Výsledek této analýzy byl pravděpodobně ovlivněn tendencí 

prazosinu sniţovat výkon potkanů v čase od zahájení sezení do prvního vstupu jiţ od 

samostatně podané dávky 2 mg/kg (Obr.2C).  

 Posledním vyhodnocovaným parametrem, určeným ke sledování celkového 

výkonu zvířat během jednoho sezení, byl nejdelší čas mezi dvěma vstupy. Statistická 

analýza ukázala, ţe koaplikace prazosinu a propranololu mnohem závaţněji sniţuje 

výkon zvířat v tomto parametru oproti jejich samostatnému podání (Obr.2D). Trojcestná 

ANOVA prokázala silný signifikantní vliv propranololu (F(2,32) = 3,60; p < 0,05), 

prazosinu(F(2,62) = 6,86; p < 0,05) a sezení (F(3,186) = 46,5; p < 0,05). Byla taktéţ 

nalezena signifikantní interakce mezi podáním prazosinu a propranololu (F(4,62) = 5,74; 

p < 0,05). Tukeyho post-hoc analýza interakcí mezi prazosinem a propranololem 

potvrdila, ţe ne samostatné podání, ale hlavně koaplikace těchto látek přispívá k jejich 
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negativnímu vlivu na hodnocené parametry. Konkrétně byla prokázána potenciace vlivu 

obou dávek prazosinu po koaplikaci s oběma dávkami  propranololu (Obr.2D). 
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8 Diskuze 

 

Otázka vlivu jednotlivých adrenergních receptorů na chování zvířat při řešení 

úloh zaměřených na jejich kognitivní schopnosti jiţ byla zpracována mnoha autory. 

Doposud provedené studie objasňují účinky α- i β-adrenergních ant/agonistů za 

rozmanitých podmínek, s vyuţitím  různých typů motivace zvířat a několika variant 

aplikace daných látek. Méně uţ je však známo o behaviorálních vlivech jejich 

současného podávání, přičemţ právě synergismus jednotlivých receptorů nejlépe 

napodobuje skutečné fyziologické procesy v organismu a jeho vyuţití je tedy trendem 

současné farmakologie. 

Výchozím bodem pro náš nynější experiment se staly jednotlivé studie 

uskutečněné v AAPA, které stanovují prahové dávky zástupce α1-antagonistů - 

prazosinu (Stuchlík a Valeš, 2008b), a neselektivního blokátoru β-adrenoceptorů - 

propranololu, podaných v obou případech před tréninkem (Stuchlík et al., 2009b). Tyto 

studie prokázaly na dávce závislý vliv blokády příslušných adrenergních receptorů na 

výkon zvířat v AAPA, v případě prazosinu spojený s porušenou motorickou aktivitou, u 

aplikace propranololu těsněji spjatý s narušenou prostorovou orientací.  

Je třeba vzít v úvahu, ţe práh vlivu jednotlivých látek na výkon zvířat je závislý 

na typu konkrétního kognitivního testu. Námi zvolené podprahové dávky prazosinu a 

propranololu tedy při samostatném podání nevykazovaly vliv na plnění úlohy AAPA. 

K podobným prahovým hladinám dospěli také Puumala et al. (1998), kteří se zabývali 

vlivem různých dávek prazosinu na chování a prostorovou paměť zvířat. Před tréninkem 

aplikovaný prazosin v dávkách 0,3 – 2 mg/kg neovlivnil prostorovou orientaci ani 

motoriku zvířat ve vodním bludišti. Další studie naznačují, ţe samostatné ovlivnění 

α1-adrenoceptorů má spíše vliv na motorickou aktivitu, motivaci a navigaci potkanů neţ 

na jejich pracovní paměť (Puumala a Sirviö, 1997b; Riekkinen et al., 1996), coţ jsou 

závěry v souladu se zmiňovanými výsledky testů v AAPA (Stuchlík a Valeš, 2008b). 

Nicméně i nízké dávky prazosinu (0,3 mg/kg) mohou narušit výkon potkanů v úlohách 

zaměřených na bdělost a selektivní pozornost (Puumala et al., 1997a). 

 Na druhou stranu poškození učení a paměti zvířat po vzrůstajících dávkách 

samostatně podaného propranololu před tréninkem bylo ověřeno mnoha autory, 

s vyuţitím různých typů kognitivních úloh. Kromě dávkově závislého poškození 
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prostorové kognice potkanů v AAPA (Stuchlík et al., 2009b), Miranda et al. (2007) 

například prokázali zhoršení výkonu potkanů po podání propranololu krátce před 

pachově averzivní úlohou, tentokrát s vyuţitím aplikace látky přímo do amygdaly, 

mozkové struktury nezbytné pro zapamatování si dané úlohy. Po aplikaci nízkých dávek 

propranololu - 3 a 10 mg/kg (Decker et al, 1990), nebo 10 a 20 mg/kg (Saber a Cain, 

2003) nebyla zaznamenána změna výkonu zvířat (motorika ani kognice) v Morrisově 

vodním bludišti, prostorová paměť nebyla narušena ani následkem podání 10 a 

20 mg/kg propranololu potkanům v radiálním bludišti (Hiraga a Iwasaki, 1984). 

Jak jiţ bylo naznačeno dříve, vymezení prahové dávky jednotlivých 

adrenergních antagonistů je individuální pro konkrétní úlohy. Po podání propranololu 

před tréninkem v dávce 10 mg/kg, tedy v podprahové koncentraci vzhledem k úloze 

AAPA, bylo pozorováno poškození výkonu potkanů při osvojení motorické úlohy na 

ranveji, přičemţ potkani po aplikaci 0,5 mg/kg dávky prazosinu se nelišili od 

kontrolních zvířat (Heron et al., 1996). Vezmeme-li však v úvahu, ţe dávka 20 mg/kg 

propranololu neovlivňovala lokomoci ani prostorovou kognici zvířat v našem 

experimentu, ani v dřívějších studiích uskutečněných při stejném typu úlohy (Stuchlík 

et al., 2009b), zdá se být AAPA test méně senzitivní k poškození zvířat ošetřených 

propranololem. Na druhou stranu Kenton et al. (2008) nepozorovali zhoršení výkonu 

potkanů ve vodním bludišti ani po aplikaci 20 a 40 mg/kg propranololu. Testy 

v Morrisově vodním bludišti nejsou zřejmě v porovnání s AAPA úlohou tolik citlivé na 

deficit v prostorové orientaci potkanů, pravděpodobně díky vyšší a kontinuální motivaci 

zvířat k pohybu (plavání) a nalezení skrytého cíle, jeţ můţe překrýt případné poškození 

kognice pod vlivem propranololu. 

 Je však třeba se také zmínit o poněkud rozporuplném vlivu niţší dávky 

samostatně podaného propranololu (5mg/kg) na pokles času do prvního vstupu 

naměřeného během posledního sezení. Stejný parametr zůstal po aplikaci vyšší dávky 

propranololu (20 mg/kg) neměnný. Vzhledem k systematické aplikaci látek v naší studii 

je vysvětlení tohoto nelineárního vztahu mezi dávkou propranololu a narušením času do 

prvního vstupu spíše spekulativní. Zmíněný parametr je povaţován za měřítko paměti 

mezi dvěma sezeními a jeho narušení tedy naznačuje negativní efekt nízkých dávek 

propranololu (podaných před testem) na dlouhodobou paměť. Naměřená nelinearita by 

mohla být zapříčiněna rozdílnou farmakokinetikou propranololu v různých mozkových 
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strukturách. Jejím následkem by pak docházelo k variacím v obsazení mozkových 

receptorů nebo odlišné regulaci kognitivních schopností jedince. Během ostatních 

experimentů s niţšími dávkami propranololu však zvířata nevykazovala ţádná 

poškození. Pro přesnější vysvětlení pozorovaných efektů u nízké dávky propranololu 

v současném experimentu by bylo moţné navrhnout nový test v AAPA aréně, 

s vyuţitím odlišného experimentálního protokolu (včetně například reverzních úloh), 

který by napomohl podrobnějšímu studiu vlivu selektivní aplikace propranololu před 

tréninkem. 

Co se týče sedace a poklesu lokomoce po podání propranololu, výraznější 

poškození v těchto parametrech vykazovali potkani v AAPA aţ po vysokých dávkách – 

30 mg/kg propranololu (Stuchlík et al., 2009b). Při nízké dávce 2 mg/kg v jiné úloze 

nebyl pozorovaný signifikantní vliv na lokomoci zvířat (Singh et al., 1990), ani dávka 

10 mg/kg výrazněji nemění pohyblivost zvířat, přestoţe jiţ můţe sniţovat srdeční 

frekvenci a krevní tlak (viz diskuze v Heron et al., 1996). Tato zjištění korespondují 

s našimi měřeními lokomoční aktivity potkanů, při nichţ nebyla zaznamenána výrazně 

sníţená pohyblivost po 5 mg/kg ani 20 mg/kg propranololu. 

Rozdílných výsledků však bylo dosaţeno v tzv. open-field úlohách. Propranolol 

zde sniţoval lokomoci zvířat jiţ v dávkách 5 - 20 mg/kg (Angrini et al., 1998), coţ 

autoři spojují s potenciálními anxiolytickými efekty propranololu (sníţená defekace, 

čištění a panáčkování potkanů), způsobenými pravděpodobně vlivem jeho 

antagonistického působení na 5-HT1 a 5-HT2 receptory. Sníţená defekace byla 

pozorována i při AAPA testech. Fakt, ţe během samostatné aplikace propranololu či 

prazosinu během našeho experimentu nebyla narušena motorika zvířat, můţe rovněţ 

souviset s typem motivace u AAPA úlohy. Na rozdíl od spontánního exploračního 

pohybu zvířat v open-field arénách je subjekt v AAPA aréně trénován k aktivnímu 

úniku ze zakázaného sektoru pomocí pohybu proti otáčení arény (viz 5.4.4 Úloha 

aktivního alotetického vyhýbání se místu), tedy s vyuţitím nucené lokomoce, a proto 

mírné porušení lokomoční aktivity v open-field úloze nemusí být nutně zaznamenáno 

při testu AAPA. Nízké dávky prazosinu a propranololu také sniţovaly lokomoci zvířat 

v open-field úloze, kde byla navozená antagonismem α2-receptorů (Haller et al., 1997). 

Naším cílem ovšem bylo objasnit, zda dávky α- a β-adrenergních antagonistů, 

které nevykazují poškození prostorové kognice zvířat po samostatném podání, mohou 
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při vzájemné koaplikaci tento parametr ovlivnit, případně jestli jejich koaplikace naruší 

motorickou aktivitu zvířat. Předpoklad o interakci α- a β-adrenergních receptorů v CNS 

při ovlivnění chování jedince nebyl zcela bezdůvodný. Podobný synergismus byl 

v nedávné době popsán i u ostatních systémů kognitivních mediátorů.  

Pomocí modelu experimentu shodného s nynější studií se naší laboratoři 

podařilo potvrdit závaţné porušení lokomoce a pravděpodobně také prostorového 

chování a orientace zvířat v AAPA po koaplikaci α1-adrenergního antagonisty prazosinu 

a D2-antagonisty sulpiridu, taktéţ s vyuţitím podprahových dávek obou látek (Stuchlík 

et al., 2008a). Synergismus α1-adrenergních a D2-dopaminových mozkových receptorů 

byl rovněţ pozorován po podání prazosinu s raclopridem (Wadenberg et al., 2000). 

Interakce při podání prazosinu, tentokrát s antagonistou NMDA receptorů, vyvolala 

narušení prostorové navigace potkanů i ve vodním bludišti (Riekkinen et al., 1996).  

Také antagonismus β-adrenergních receptorů podprahovými dávkami 

propranololu vykazuje synergismus s jinými systémy receptorů. Byl prokázán jejich 

negativní vliv na učení a paměť při koaplikaci s blokátory muskarinových receptorů 

(Decker et al., 1990; Saber a Cain, 2003), serotonergními antagonisty (Kenton et al., 

2008) nebo případně glukokortikoidními receptory (Adamec et al., 2007).  

Interakci mezi α- a β-adrenoceptory mezi prvními nastínily behaviorální studie 

explorace v open-field testech (Mogilnicka, 1986a; Mogilnicka a Nielsen, 1986b) a při 

měření agresivity myší (Mogilnicka a Zazula, 1986c). Tyto studie však nebyly 

zaměřené na přímé ovlivnění paměti. K zajímavým závěrům vypovídajícím o interakci 

mezi α- a β-adrenergními receptory také dospěli Ferry et al. (1999) ve svém 

experimentu vyuţívajícím pasivního vyhýbaní se trestanému boxu (tzv. inhibitory 

avoidance; pasivní vyhýbání se – neprostorová asociativní úloha). V tomto případě 

antagonista β-adrenergních receptorů (atenolol) eliminoval zlepšení paměti indukované 

stimulací α1-receptorů v amygdale. Autoři se opírají o farmakologické studie potvrzující 

α- a β-adrenoceptorovou interakci v regulaci noradrenergní signální transdukce. Na 

molekulární úrovni α-receptory působí nepřímo na produkci druhých poslů, a to 

potenciací odpovědi na β-adrenergní aktivaci, která je klíčovým nástrojem pro modulaci 

paměti (Ferry et al., 1999). 

Pro zajímavost, souhra mezi α- a β-adrenergními receptory byla popsána 

i během in vitro experimentů, u buněk koexprimujících oba typy receptorů byla 
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pozorována interakce v ovlivňování vnitrobuněčných signálních kaskád (Copik et al., 

2009). 

Výsledky naší současné studie rovněţ odkryly interakci mezi α- a 

β-adrenoceptory. Ta se projevila kognitivním deficitem v AAPA testu po podání 

prazosinu současně s propranololem ve všech pouţitých koncentracích látek. Způsob 

eventuální potenciace v účinku obou látek je však odlišný od předešlých studií. Jelikoţ 

nebyla koaplikací narušena motorická aktivita zvířat (k jejímu sníţení došlo pouze 

v kombinaci nejvyšších dávek prazosinu a propranololu), domníváme se, ţe 

signifikantně zhoršený výkon zvířat při AAPA úloze byl výsledkem jejich kognitivního 

poškození, coţ reflektují odchylky hodnot v parametrech testu měřících pracovní a 

dlouhodobou paměť (počet vstupů do zakázaného sektoru, čas do prvního vstupu, 

nejdelší čas mezi dvěma vstupy).  

Vysvětlení pro pozorované efekty se nabízí celá řada. Jak jiţ bylo potvrzeno 

v předešlých experimentech, strukturou nezbytnou pro splnění úlohy v AAPA testu, 

konkrétně pro správné rozlišení a organizaci vnitřních a vnějších stimulů včetně jejich 

zapamatování, je hipokampus (Cimadevilla et al., 2000a). Deficit ve výkonu zvířat se 

projeví jiţ po unilaterálním (tj. jednostranném) vyřazení hipokampu (Cimadevilla et al., 

2001b) a výrazně poškozuje paměť potkanů také v Morrisově vodním bludišti, byť 

s rozdílnou intenzitou u obou pohlaví (Cimadevilla a Arias, 2008). Nezastupitelný vliv 

na utváření paměti v hipokampu a její dlouhodobé potenciaci má noradrenergní systém 

(Harley, 2007; Chaulk a Harley, 1998; Izquierdo et al., 1998), a to pravděpodobně 

z větší míry právě díky β-adrenergním receptorům (Bramham et al., 1997; Pussinen a 

Sirviö, 1998), jejichţ funkce však můţe být podporována souběţnou aktivací 

α-receptorů (Ferry et al., 1999). Některé studie přímo prokázaly i porušení dlouhodobé 

potenciace v hipokampu  po podání propranololu (Straube a Frey, 2003). Z uvedeného 

vyplývá, ţe k porušení výkonu zvířat v AAPA mohlo dojít oslabením noradrenergní 

stimulace v hipokampu následkem souběţné blokády adrenergních α a β receptorů. 

Pro úlohy se silnou averzivní motivací testovaných zvířat, mezi něţ patří i 

AAPA vyuţívající nepříjemné stimuly jako negativní posílení, je při učení taktéţ 

významné zapojení amygdaly. Tato mozková struktura se podílí na zpracování a 

uchování vzpomínek, obzvlášť emočně zabarvených, a řízení bdělosti a pozornosti 

(Cahill et al., 2000; Phelps, 2006). Přímo v AAPA úloze byl prokázán vliv fungování 
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amygdaly na formování dlouhodobé paměti po sezení (Vafaei et al., 2007). Její funkce 

je závislá na neporušené adrenergní inervaci a spočívá spíše v regulaci konsolidace 

paměti v ostatních mozkových regionech, např. hipokampu (Ferry et al., 1999). Můţe 

tedy být také ovlivněna α- i β-adrenergními receptory, jejichţ antagonisté se vyznačují 

poškozením paměti v různých kognitivních úlohách (Cahill et al., 2000; Ferry a 

McGaugh, 2008; Miranda et al., 2007). 

Jelikoţ propranolol vykazuje zároveň antagonismus vůči 5-HT1 a 5-HT2 

receptorům (Alexander a Wood, 1987), je třeba vzít v úvahu moţnost zhoršení výkonu 

zvířat v AAPA důsledkem blokády serotoninových receptorů. Jak jiţ naznačovali 

Angrini et al. (1998), propranolol vykazoval v open-field testech znaky anxiolytik a tyto 

jeho účinky by mohly ovlivnit chování zvířat v aréně, například sníţením motivace k 

vyhýbaní se trestanému sektoru. Zhoršený výkon by tedy spíše odpovídal 

nekognitivnímu působení propranololu. Nicméně nedávná studie s antagonistou 5-HT2 

receptorů ritanserinem nepotvrdila ţádný efekt zablokování serotoninového receptoru 

na výkon zvířat v úloze AAPA (Bubeníková-Valešová et al., 2008), některé 

experimenty navíc naznačují i zlepšení kognitivních funkcí antagonismem 5-HT1 

receptorů (Meltzer a Sumiyoshi, 2008). 

 S ohledem na systémovou aplikaci propranololu a prazosinu nelze vyloučit ani 

jejich periferní působení. Moţné ovlivnění působení látek mimo CNS na výkon zvířat 

v úloze by se dalo objasnit či vyloučit pouţitím srovnávacích adrenergních blokátorů 

nepronikajících hematoencefalickou bariérou, případně cílenými studiemi zaloţenými 

na aplikaci látek mikroinjekcí přímo do ţádoucí mozkové struktury a následném 

testování jejich kognitivních vlivů. Takové typy experimentů jsou naším dalším zájmem 

vedoucím k objasnění vlivů a interakcí jednotlivých receptorů na kognici zvířat. 

Zajímavou otázku o vlivu periferních a centrálních β-receptorů si poloţili 

Ebrahimi et al. (2009). Tito autoři studovali u potkanů, zda propranolol zablokuje 

zlepšení paměti indukované fyzickým cvičením, pokud je podán před fyzickou 

aktivitou. Výsledky ukázaly, ţe propranolol na rozdíl od nadololu, β-blokátoru 

nepronikajícího hematoencefalickou bariérou, byl tuto facilitaci učení schopen zvrátit. 

Z tohoto výsledku lze usoudit, ţe centrální beta-adrenoceptory se také účastní 

modulačních pochodů, jimiţ můţe být modifikováno učení.   
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Pro obsáhlejší vysvětlení výsledků z AAPA úlohy jsme také uvaţovali o jiných 

moţných vlivech - nekognitivních. Je známo, ţe adrenergní receptory ovlivňují bdělost 

a pozornost (Berridge, 2008), současná blokáda α- a β-adrenoceptorů pak můţe vést 

k synergistickému sedativnímu efektu (Berridge a España, 2000). Stejně tak přichází 

v úvahu i váţnější sníţení krevního tlaku následkem blokády adrenergních receptorů, 

které by také mohlo způsobit sedaci zvířat, čímţ by narušilo lokomoci a tedy celkový 

výkon zvířat v AAPA úloze. Tyto varianty jsou však nepravděpodobné hned z několika 

důvodů.  

Bylo dokázáno, ţe přestoţe propranolol po samostatném podání výrazně sniţuje 

krevní tlak, můţe zmírňovat hypotenzivní efekt prazosinu, pokud jsou obě látky podané 

současně (Tabrizchi a Pang, 1989). Navíc případný deficit v řešení AAPA prostorové 

úlohy byl doprovázen sníţenou motorikou zvířat (celková dráha nachozená během 

sezení) pouze po souběţné aplikaci nejvyšších dávek prazosinu a propranololu. Protoţe 

se však poškození v kognitivních parametrech úlohy objevovalo i u zvířat 

s neporušenou pohybovou aktivitou, můţeme motorického poškození jako původce 

tohoto deficitu vyloučit. Nelze ovšem zcela zanedbat moţnost překrytí mírně poškozené 

motoriky zvířat, která se například projevila po obdobných dávkách adrenergních 

antagonistů v open-field testech (Angrini et al, 1998; Haller et al., 1997), v důsledku 

uplatnění nucené lokomoce v AAPA testu. I nepatrné změny pohyblivosti zvířat by se 

daly lépe zaznamenat například přidáním motorických testů spontánní lokomoce, 

prováděných v rámci jednoho protokolu s AAPA kognitivní úlohou. 

Nalezená interakce mezi α1- a β-adrenergními receptory po podání 

podprahových dávek jejich selektivních antagonistů, přičítaná s nejvyšší 

pravděpodobností hipokampálně či amygdalou ovlivněným kognitivním poruchám, by 

mohla mít význam i pro klinickou farmacii. Existují studie potvrzující zhoršení paměti a 

ostatních kognitivních funkcí u pacientů uţívajících α- či β-blokátory pronikající 

hematoencefalickou bariérou (Cukor et al., 2009), pro propranolol byly například 

zjištěny zhoršené paměťové funkce u pacientů, kteří uţ trpěli některou z kognitivních 

poruch (Gliebus a Lippa, 2007). Zvláště u polymorbidních pacientů se často objevuje 

kombinovaná léčba látkami zahrnující ve svém mechanismu účinku antagonismus α- či 

β-receptorů, případně obojích (např. carvediol), proto by synergismus mezi těmito 

receptory mohl znamenat zvýšené riziko poruch kognice a vedlejších účinků na CNS. 
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Na druhou stranu by se synergismus adrenergních receptorů mohl vyuţít i pro 

léčbu, kdy je částečná amnézie výhodou, např. u posttraumatického syndromu. Prazosin 

i propranolol jsou povaţovány za slibné léky v terapii posttraumatického stresu i poruch 

spánku (Cukor et. al., 2009). Samotný propranolol úspěšně prochází také testy 

zaloţenými na odvykání drogové závislosti nebo léčby obezity (Fricks-Gleason a 

Marshall, 2008; Milton et al., 2008). Nutno podotknout, ţe v těchto případech se jedná 

převáţně o aplikaci po testech, či traumatickém záţitku. Částečný i úplný antagonismus 

adrenergních receptorů v CNS nalézá své uplatnění i při vývoji nových antipsychotik 

(Houslay, 2009; López-Gil et al., 2009). 
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9 Závěr 

 

 Výsledky našeho experimentu potvrdily hypotézu, ţe systémová koaplikace 

podprahových dávek antagonistů α1- a β-adrenergních receptorů v CNS, můţe vlivem 

vzájemného synergismus poškodit u takto léčených jedinců kognitivní schopnosti (např. 

pozornost, pracovní i dlouhodobou paměť). K behaviorálnímu hodnocení výkonu zvířat 

v navrţených experimentálních podmínkách byl vyuţit test AAPA (úloha aktivního 

vyhýbání se zakázanému sektoru), který se v minulosti ukázal jako spolehlivé měřítko 

prostorové kognice potkanů, reprezentující vyšších kognitivní funkce u lidí. Tento test 

umoţňuje hodnotit zároveň několik kognitivních parametrů (počet vstupů do zakázané 

oblasti, čas od zahájení sezení do prvního vstupu, nejdelší čas mezi dvěma vstupy) i 

lokomoční aktivitu zvířat (celková dráha nachozená během sezení).  

Při koaplikaci prazosinu (α1-antagonista, v dávkách 1 nebo 2 mg/kg 

intraperitoneálně) a propranololu (neselektivní β-antagonista, v dávkách 5 nebo 20 

mg/kg intraperitoneálně) docházelo k poškození sledovaných kognitivních veličin u 

všech vzájemných kombinací obou adrenergních antagonistů. Při koaplikaci nejvyšších 

dávek prazosinu a propranololu jsme navíc zaznamenali výrazně sníţenou lokomoci 

zvířat, která měla také negativní vliv na jejich výkon v AAPA. Pokud byly uvedené 

koncentrace prazosinu a propranololu podávány samostatně, nedocházelo k ţádným 

výraznějším změnám kognice ani pohyblivosti zvířat. 

Jako vysvětlení nalezených jevů diskutujeme několik moţných kognitivních i 

nekognitivních příčin. Nejpravděpodobnějším zdrojem poškození kognice zvířat se jeví 

poruchy paměti, případně bdělosti a pozornosti, způsobené synergistickou blokádou 

adrenergních receptorů v hipokampu a amygdale. Antagonismus serotoninových 

receptorů propranololem zprostředkující jeho potenciální anxiolytické působení se zdá 

být méně pravděpodobné vysvětlení. Uvaţovali jsme také o vlivu periferního působení 

prazosinu a propranololu, moţném vzniku sedace či hypotenze potkanů, jeţ by 

poškozovala jejich výkon v dané úloze. 

Závěry vyplývající ze současné studie přinášejí cenné doplňující údaje o 

fyziologické roli a fungování adrenergních receptorů v CNS, případně by se mohly 

uplatnit při hodnocení či vývoji léčivých látek vyuţívající ant/agonismus adrenergních 

receptorů. Naším dalším cílem však zůstává ověření mechanismu či místa interakcí 
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adrenergních antagonistů, proto plánujeme navazující studie zaloţené na aplikaci látek 

do konkrétních mozkových struktur, případně podrobnější testy kontrolující motoriku 

zvířat a moţné periferní působení blokátorů α- a β-receptorů. 
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