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POUŽITÉ ZKRATKY 

5-HTIA serotoninový receptor typu 1A 

5 - H T 2 A serotoninový receptor typu 2 A 

5-HT2C serotoninový receptor typu 2C 

AMPA a-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazol propionová kyselina 

ANOVA analýza rozptylu 

ASR akustická úleková reakce 

CA corpus amonni 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

cGMP cyklický guanosinmonofosfát 

CNQX 6-kyano-7~nitrochinolinoxalin-2,3-dion 

CNS centrální nervová soustava 

COMT katechol-O-methyltransferáza 

D2 dopaminový receptor typu 2 

D3 dopaminový receptor typu 3 

DAAO oxidáza D-aminokyselin 

DAG diacylglycerol 

DAT dopaminový transportér 

DRD3 gen pro dopaminový D3 receptor 

DTNBP gen pro dysbindin 

FYZ fyziologický roztok 

GABA kyselina 7-aminomáselná 

GAD 65/67 glutamátdekarboxyláza 

GBR 12909 1 - {2-[Bis-(4-fluorofenyl)methoxy]-ethy 1} piperazin 

GCP II glutamátkarboxypeptidáza II 

GDP guanosidifosfát 

GLU glutamát 

GluR glutamátový receptor 

GTP guanosintrisfosfát 

HACU vysokoafinitní transport cholinu 

HTR2A gen pro serotoninový 5-HT2a receptor 

icv intracerebroventrikální inťuze 

IP3 inositol-1,4,5-trifosfát 
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KA kyselina kainová 

LSj) diethylamid kyseliny lysergové 

MAP protein spojený s mikrotobuly 

MDL 105,519 [(E)-3-(2-fenyl-2-karboxyethenyl)-4, 6-dichloro-lH-indol-2-

karboxylová kyselina] 

mGluR metabotropní glutamátový receptor 

Met methionin 

MK-801 dizocilpine, (5R,10S)-(+)-5-methyl-10,l 1-dihydro-

5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5,10-imin hydrogen-malát 

MRS magnetická rezonanční spektroskopie 

NAA N-acetyl-L-aspartát 

NAAG N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát 

NMDA N-methyl-D-aspartát 

NRGl neuregulin 1 

PCP fencyklidin 

PCR polymerázová řetězová reakce 

PFC prefrontální kůra 

PND postnatální den 

ppi prepulzní inhibice úlekové reakce 

PRODH prolindehydrogenáza 

PSD postsynaptická denzita 

QUIN kyselina chinolinová 

RGS 4 regulátor G-proteinem zprostředkované signalizace-4 

SEM směrodatná odchylka od průměru 

SNAP-25 synaptozomální protein o velikosti 25 kDa 

TBPS butyl-bicyklo-fosforothionát 

TCP l-[thienyl] cyclohexylpiperidin 

TGF-p transformující růstový faktor beta 

TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated biotin dUTP Nick-End 

Val valin 
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1. ÚVOD 

1.1. SCHIZOFRENIE 

Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění. Toto onemocnění ovlivňuje lidské 

myšlení, cítění a jednání. Snižuje kvalitu života a zvyšuje mortalitu. Pro schizofrenii je 

typická mnohotvárnost psychopatologie, průběhu i odpovědi na léčbu. Schizofrenie (schizo: 

fragment, phren: mysl) byla popsána na počátku 20. stol. a označuje skupinu onemocnění. 

Epidemiologické výzkumy ukazují rovnoměrný výskyt schizofrenie ve všech částech světa 

s celoživotní prevalencí v mezích 1,4-1,6 případů na 1000 obyvatel (Jablensky, 1997). U 

schizofrenie byla zjištěna až 41 % komorbidita se zneužíváním návykových látek, především 

kanabinoidů a kokainu. Přestože se jedná o chorobu, která postihuje specificky lidské funkce, 

některé charakteristiky schizofrenie se dají dobře modelovat u zvířat. 

Projevy této duševní poruchy jsou nejednotné. Schizofrenie je přesto definována 

pomocí syndromů, které jsou shrnuty v diagnostických manuálech DSM IV a ICD 10. 

Nejčastější rozdělení symptomů u schizofrenie je na pozitivní a negativní symptomy. 

Pozitivní symptomy (halucinace, bludy, stereotypic) zhoršují běžné funkce mozku a negativní 

symptomy (anhedonie, sociální a citové stažení) svědčí pro ztrátu normální funkce mozku. 

Negativní symptomy nejsou specifické pro schizofrenii, ale jsou přítomny i u jiných, 

například organických poruch, především po poškození frontálních laloků (Carlson, 2004). Je 

pravděpodobné, že pozitivní a negativní symptomy jsou na sobě nezávislé. Pozitivní 

symptomy zahrnují nadměrnou aktivitu mesolimbického dopaminového systému. Naopak 

negativní symptomy jsou způsobeny spíše vývojovými a degenerativními procesy, které 

zhoršují fyziologické funkce určité oblasti mozku, např. prefřontální kůry (Carlson, 2004) . 

Mezi symptomy schizofrenie se řadí i kognitivní deficit, který zahrnuje problémy 

s orientovanou pozorností, vizuálním a verbálním vybavováním, pracovní pamětí a 
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exekutivními funkcemi. U některých pacientů se schizofrenií se vyskytuje kognitivní deficit 

v celém průběhu onemocnění (Heaton et al., 1994). 

Rozdílné dělení symptomů schizofrenie bylo navrženo P. Liddlem 1987 na tři nezávislé 

skupiny syndromů: syndrom psychomotorického útlumu, syndrom dezorganizace a syndrom 

zkreslení skutečnosti (Tabulka 1). 

Tabulka 1. Schizofrenní syndromy podle Liddla (Hóschl et al., 2004). 

Psychomotorikcký útlum Nemluvnost, snížení spontánní hybnosti, 

hypomimie, emoční plochost 

Dezorganizace Formální poruchy myšlení, emoční 

nepřiměřenost 

Zkreslení skutečnosti Bludy, halucinace 

Podobně jako symptomatologie je proměnlivý i průběh onemocnění. Studie 

dlouhodobého průběhu onemocnění dosvědčují, že nemocní mají často tendenci ke zlepšení a 

stabilizaci, ačkoliv se mohou vyskytnout relapsy i po letech strávených bez psychotické ataky. 

V posledních letech přibývá důkazů, že první epizoda schizofrenní psychózy a doba, která ji 

předchází, jsou pro další průběh nemoci důležité (Hóschl et al., 2004). Typicky začíná 

onemocnění schizofrenií v adolescenci a v časné dospělosti. Průměrný věk prvních známek 

duševního onemocnění je 24 let u mužů a 27 let u žen. 

Etiologie schizofrenie není doposud známa. Zatím se předpokládá multifaktoriální 

etiologie (Obrázek 1) a vliv mnohočetných patogenetických vlivů. Je pravděpodobné, že 

dojde к rozdělení schizofrenie na jednotlivé skupiny, u kterých bude prokázána genetická 

podmíněnost nebo dobře definované spojení s morfologickou nebo funkční odchylkou 

v mozcích pacientů se schizofrenií. 
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DNA GENOVÁ EXPRESE VIR TOXINY VÝŽIVA PORODNÍ KOMPLIKACE 

PATOFYZIOLOGIE: vývoj mozku od početí do časné dospělosti (migrace neuronů, 
synaptogeneze, apoptóza) 

I 
Anatomické a funkční poškození v neuronální konektivitě a komunikaci 

I 
Zhoršení kognitivních procesů 

I 
SYMPTOMY SCHIZOFRENIE (halucinace, negativní symtomy) 

Obrázek 1. Neurovývojová hypotéza vzniku schizorenie (upraveno dle Andreasen, 2000) 

Současný přístup к patogenezi schizofrenie dává do souvislosti predispozici ke 

schizofrenii (vulnerabilitu) a zátěž (stres) v průběhu života jedince, které způsobí manifestaci 

daného onemocnění. Predisponující vloha může mít charakter genetický, funkční, infekci 

matky během těhotenství, nebo traumatickou příhodu. Zátěž tvoří souhrn psychologických a 

sociálních faktorů (Hóschl et al., 2004). 

1.1.1. Genetické vlivy a projevy schizofrenie 

Jak genetické vlivy, tak vlivy prostředí jsou nezbytné pro manifestaci symptomů 

schizofrenie. Proměnlivost projevů schizofrenie je výsledkem proměnlivosti genotypu i 

změny prostředí. V současnosti se předpokládá, že dědičnost schizofrenie je polygenní, se 

vzájemně se ovlivňujícími monohočetnými genetickými lokusy. Tento model dědičnosti 
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schizofrenie předpokládá, že onemocnění se projeví až účinek celé řady genů překročí určitou 

prahovou hodnotu. Faktory prostředí vysvětlují vznik schizofrenie asi z 20-50 % a mají vliv 

především na regulaci genetické exprese. 

Tabulka 2. Riziko vzniku schizofrenie podle příbuznosti (Hóschl et al., 2004). 

Stupeň příbuznosti Riziko 

Jednovaječná dvojčata 48% 

Sourozenci se dvěma nemocnými rodiči 46% 

Sourozenci s jedním nemocným rodičem 17% 

Děti 13% 

Rodiče 6 % 

Sourozenci 9 % 

Dvouvaječná dvojčata 17% 

Nevlastní sourozenci 6 % 

Neteře/synovci 4 % 

Vnoučata 5 % 

Tety/strýci 4 % 

Vzdálení bratranci 2 % 

Na genetické vlohy při vzniku schizofrenie ukazují adopční studie, nahromadění 

schizofrenie v rodinách a studie s dvojčaty (Tabulka 2). Vloha к onemocnění může být 

přenášena klinicky nediagnostikovanými jedinci. Další podporou pro významnou úlohu 

genetické složky u schizofrenie jsou adopční studie. Adopční studie ukázaly, že riziko spojené 

s nemocí rodiče nezaniká výchovou v adoptivní rodině (Gottesman a Shields, 1982). 

V současné době se výzkum genetického vlivu u schizofrenie zaměřuje na hledání genů, 

které jsou spojeny s endofenotypy schizofrenie. Byla provedena také řada studií vazby. Cílem 

těchto studií bylo najít jak blízko jsou u sebe dva genetické lokusy: lokus spojený s fenotypem 

choroby a gen pro určitý ukazatel. Pokud jsou dva lokusy blízko sebe, je větší 

pravděpodobnost, že se dostanou oba do genetické informace potomka společně. 
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Chromozomová lokalizace ukazatele tak prostřednictvím těsnosti vazby udává i přibližné 

umístění genetického lokusu pro fenotyp choroby (Obrázek 2). Většina genů nalezená v 

místech na chromozómech pro genetickou vlohu ke schizofrenii souvisí s glutamátergním 

systémem. Jednotlivé geny a funkce příslušných bílkovin budou popsány v kapitole 

„Schizofrenie jako porucha v glutamátergní neurotransmisi". Tyto studie se provádějí v 

rodinách s větším počtem příbuzných a s několika nositeli chorobného fenotypu nebo v 

populaci s vysokou mírou genetické příbuznosti. 

Dalším typem genetických studií jsou asociační studie. Ty vycházejí z hypotézy o 

spojení určitého známého genu a choroby. Tyto studie se zejména soustředily na nalezení 

spojení schizofrenie s polymorfízmem genů pro dopaminový receptor D3, serotoninový 

receptor 5-HT2A, serotoninový transportér (Hóschl et al., 2004; Owen et al., 2004) a katechol-

O-metyltransferázu (COMT). Tento enzym existuje v cytoplasmatické a membránově vázané 

formě a je klíčovým enzymem pro odbourávání dopaminu. V současné době se tomuto 

enzymu věnuje značná pozornost. Byl ukázán polymorfismus na obou verzích COMT na 

kodonu 108 a 158. Enzym je více stabilní a má větší aktivitu pokud bude v obou případech 

přiřazen valin (forma Val/Val). Pokud enzym v obou případech obsahuje methionin (forma 

Met/Met), pak dochází к pomalejšímu odbourávání dopaminu. Nejčastěji je zastoupena verze 

Val/Met (Lachman et al., 1996). U pacientů se schizofrenií, kde se schizofrenie vyskytovala 

v rodinách, byla častěji zastoupena verze Val/Val (Li et al., 1996). V roce 2002 byla 

publikována studie, kde bylo ukázáno spojení na hranici statistické významnosti mezi 

polymorfízmem Val/Met a schizofrenií (Shifman et al., 2002). Byla navržena teorie, že 

polymorfizmy v genu pro COMT jsou spojené se schizofrenií (Owen et al., 2004). Také 

deplece části chromozomu 22qll (Obrázek 2), kde je umístěn gen pro COMT, je spojena se 

schizofrenií (Bray et al., 2003). Spolu s geny, které souvisejí s glutamátergním systémem, je 

polymorfizmus COMT nejčastěji prokazatelným specifickým genem u schizofrenie. 
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Obrázek 2. Na obrázku jsou vyobrazeny hlavní chromozomální oblasti, které jsou asociovány 
se schizofrenií. Modré čáry ukazují na oblasti, které byly více než v jedné studii spojeny se 
schizofrenií. Červené šipky ukazují na chromozomální abnormality spojené se schizofrenií. 
Žluté kruhy ukazují umístění jednotlivých genů, které jsou spojovány se schizofrenií (obrázek 
upraven dle Owen ei a/., 2004). 
Užité zkratky v obrázku: HTR2A-gen: gen pro serotoninové 5-HT2A receptory, COMT: gen 
pro kateochol-0-metyltransferázu, DRD3: gen pro dopaminový D3 receptor, DTNBP: gen 
pro dysbindin, NRG1: gen pro neuregulin, DAAO: gen pro oxidázu D-aminokyselin, RGS4: 
gen pro protein RGS4 (regulátor G-proteinem zprostředkované signalizace-4), který se řadí 
mezi regulátory G-proteinů, PRODH: gen pro prolindehydrogenázu 
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1.1.2. Morfologické nálezy u schizofrenie 

Přes veškerý výzkum věnovaný patofyziologickým změnám u pacientů se schizofrenií 

není žádná z neuromorfologických změn specifická pro schizofrenii a nemůže být tedy 

použita jako diagnostický ukazatel. Navíc studie zabývající se morfologickými nálezy 

získanými u pacientů se schizofrenií post mortem jsou zatížené změnami mozkové tkáně, 

které vznikají v průběhu stárnutí a dlouhodobým podáváním antipsychotik. 

U pacientů se schizofrenií dochází к rozšíření komorového systému a regionálnímu 

rozšíření mozkových rýh (Lawrie et al., 1997; Bogerts, 1999; Hóschl et al., 2004). Rozšíření 

mozkových rýh u schizofrenie bylo pozorováno především v asociačních oblastech frontální 

kůry a temporálního laloku (Bogerts, 1999). 

Zastoupení pacientů s rozšířenou třetí mozkovou komorou bylo nalezeno až u 75 % 

nemocných a rozšíření postranních komor asi u 67 % nemocných schizofrenií (Hóschl et al., 

2004). Rozšíření komorového systému je přítomno na počátku onemocnění a rozsah se 

nemění s průběhem nemoci (Jaskiw et al., 1994) a často je spojováno s převahou negativní 

symptomatologie, zřetelnější kognitivní poruchou a horší odpovědí na terapii antipsychotiky 

(Hóschl et al., 2004). Maximum rozšíření komorového systému o 36 % na pravé straně a 44 

% na levé straně u schizofrenie bylo potvrzeno jak pomocí počítačové tomografie, tak i 

metodou magnetické rezonance. 

Snížení objemu talamu, měřeno pomocí magnetické rezonance, bylo také nalezeno u 

pacientů se schizofrenií (Andreasen et al., 1994). Mimo změn volumetrických byly nalezeny 

také patologické abnormality v anteriorním talamu a mediálním dorzálním jádře talamu. 

V obou částech talamu bylo nalezeno snížení počtu interneuronů pozitivních na parvalbumin 

(Danos et al., 1998). 

Prefrontální kůra je spojována především s kognitivním deficitem u schizofrenie. Přesto 

v ní byly nalezeny jen malé strukturální změny, například nižší hustota interneuronů (Beneš et 

al., 1991). Další studie prokázaly snížení synaptofýzinu a nižší hustotu dendritických trnů 
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pyramidových buněk v dorzolaterální prefrontální oblasti (Harrison, 1999). Z dalších oblastí 

mozku důležitých v patofyziologii schizofrenie jsou bazální ganglia. U chronických pacientů 

se schizofrenií byl nalezen zvýšený objem nucleus caudatus (Bogerts, 1999). Naopak u 

pacientů s první epizodou schizofrenie nebylo zvětšení bazálních ganglií prokázáno (Hóschl 

et al., 2004). 

Řada publikací je věnována neuropatologii limbického systému u schizofrenie. Většina 

z nich popisuje strukturální poškození (zmenšení objemu, menší počet buněk, změny 

v cytoarchitektuře) v hipokampů, parahipokampální kůře, amygdale a cingulární kůře 

(přehled viz. Bogerts, 1999; Harrison, 1999). Mimo tyto změny byl nalezen úbytek bílé hmoty 

v parahipokampáním gyru a hipokampů (Bogerts, 1999), zvýšený počet vertikálních axonů a 

snížení počtu interneuronů v gyrus cingulii (Beneš et al., 1991). Výše vypsané objemové 

změny v limbickém systému se pohybují v rozmezí 10-20 % oproti kontrolní skupině. Mimo 

strukturální změny byly nalezeny i změny v synaptických a dentritických ukazatelích 

(Tabulka 4). 

Tabulka 4. Synaptické a dendritické markery v limbickém systému u pacientů se 
schizofrenií, upraveno dle Bogerts, 1999. 

Pokles proteinu spojeného s mikrotubuli 

(MAP 2/5) v subikulu a entorinální kůře 

Arnold etal., 1991 

Pokles synapsinu I v hipokampů Browning et al., 1993 

Pokles synaptofyzinu v hipokampů Eastwood et al.,1995 

Redukce mechových vláken v hipokampů Goldsmith and Joyce, 1995 

Pokles proteinu spojeného se 

synaptozómem (SNAP-25) v hipokampů 

Young et al., 1998 

Často diskutovaná otázka v patofyziologii schizofrenie je zvýšená hustota gliových 

buněk, tzv. glióza. Glióza souvisí se zánětlivou reakcí mozkové tkáně. Většina studií ukazuje, 
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že u schizofrenie není přítomna astroglióza, ale je regionálně zvýšena hustota mikroglie 

(Harrison, 1999). 

1.1.3. Nálezy u schizofrenie získané funkčními zobrazovacími technikami 

Použití funkčních zobrazovacích technik umožňuje studovat jednotlivé oblasti mozku 

jak v klidu, tak při aktivaci. Použití těchto metod slouží к hledání souvislostí mezi regionální 

aktivitou mozku a symptomy schizofrenie. Častým nálezem u chronických pacientů se 

schizofrenií je výskyt frontální hypoaktivity zjištěný pomocí pozitronové emisní tomografie 

(Andreasen et al., 1992). Naopak vtalamu a mozečku byla nalezena zvýšená perfuze 

(Andreasen et al., 1992). Metabolické a perfuzní koreláty se spojují s jednotlivými podtypy 

schizofrenie. Pacienti se schizofrenií s produktivní symptomatologií mají ve srovnání 

s kontrolní skupinou zvýšenou celkovou mozkovou perfuzi i metabolizmus glukózy. Naopak 

u pacientů s chronickou neproduktivní schizofrenií byly tyto parametry snížené (Kopeček a 

Horáček, 2002). Právě frontální hypofunkce (snížená perfuze) pozorovaná jak u 

medikovaných, tak nemedikovaných pacientů koreluje s negativními příznaky. Tento jev však 

není specifický pro schizofrenii, ale vyskytuje se i u deprese (Dolan et al., 1993). Zvýšený 

metabolizmus v temporální kůře koreluje s pozitivními příznaky schizofrenie (Kaplan et al., 

1993). 

U pacientů s první epizodou schizofrenie byla opakovaně naměřena zvýšená frontální 

perfuze, což je v rozporu s nálezy u chronických pacientů (Kopeček a Horáček, 2002). U 

nemedikovaných pacientů byl potvrzen snížený metabolizmus ve frontálních oblastech 

(Buchsmbaum et al., 1992). Dále byl nalezen snížený metabolizmus vbazálních gangliích 

(Kopeček a Horáček, 2002). Výše zmíněné nálezy byly provedeny při klidovém vyšetření. 

Jinými typy studií jsou aktivační studie, u kterých probíhá vyšetření zobrazovacími 

technikami při zátěžových podmínkách. V těchto studiích byla hypofřontalita opakovaně 

prokázána (Andreasen et al., 1992; Kopeček a Horáček, 2002). Na základě studií především 



- 17-

z laboratoře Nancy Andreasenové se předpokládá, že schizofrenie je onemocnění s dysfunkcí 

funkčního okruhu mezi mozkovou kůrou, talamem a mozečkem. 

1.1.4. Biochemické a neurochemické změny u schizofrenie 

Názor, že projevy psychiatrických onemocnění jako je schizofrenie jsou důsledkem 

poruch neurotransmiterových systémů v mozku, se objevil po roce 1940. V té době byly 

popsány psychotické následky po podání LSD, amfetaminu a meskalinu u zdravých jedinců a 

byl objeven první lék proti schizofrenii, chlorpromazin (Sedvall and Farde, 1995). Vzhledem 

к těmto prvotním poznatkům byly monoaminy po dlouhou dobu v popředí zájmu neurovědců 

a psychiatrů zabývajících se patofyziologií schizofrenie. V posledních několika letech je 

věnováno více pozornosti aminokyselinám a to jak kyselině glutamové, tak i kyselině y-

aminomáslné (GABA). V této kapitole budou popsány změny monoaminergního a 

GABAergního systému u schizofrenie. Úloze glutamátergního systému bude věnována 

následující kapitola. 

Dopaminergní systém a schizofrenie 

Snížené plazmatické hodnoty hlavního metabolitu dopaminu, kyseliny homovanilové, 

byly popsány u pacientů se schizofrenií s negativními symptomy. Naopak zvýšené hladiny 

tohoto metabolitu v plazmě byly nalezeny u pacientů se schizofrenií s převahou pozitivních 

symptomů (Davis et al., 1991). Morfologické nálezy post mortem popisují pokles počtu 

axonů, které obsahují dopamin a transportér pro dopamin v PFC (Akil et al., 1999). Dále byla 

u schizofrenie zjištěna zvýšená bazální hladina dopaminu ve striátu a u pacientů v akutní fázi 

byl nalezen zvýšený výdej dopaminu ve striátu po podání amfetaminu ve srovnání se 

zdravými jedinci (Abi-Dargham et al., 1998). Vazebné studie ukázaly na větší hustotu 

dopaminových D2 receptorů ve striátu u nemedikovaných pacientů se schizofrenií (Soares a 

Innis, 1999). Nálezy o hustotě D2 receptorů získaných zobrazovacími metodami nejsou 
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jednotné a na konečný výsledek má vliv použitý radioligand a věk pacientů (Soares a Innis, 

1999). Genetické studie ukazují na některé polymorfizmy jednotlivých dopaminových 

receptorů u schizofrenie. U dopaminových D2 receptorů byla nalezena záměna serinu za 

cystein na pozici 311 u japonských pacientů se schizofrenií (Arinami et al., 1994). Zatímco u 

dopaminových D3 receptorů byla nalezena asociace mezi polymorfizmem na exonu 1 genu 

pro tento receptor a pacientů s rodinným výskytem schizofrenie (Staddon et al., 2005). 

Zvýšení hladin metabolitů dopaminu po podání antipsychotik (haloperidol a 

chlorpromazin), dále skutečnost, že tato antipsychotika vykazují afinitu к celé řadě 

dopaminových receptorů, indukce psychózy po podání agonistů dopaminových D2 receptorů 

a nepřímých agonistů (apomorfin), vedly к postulaci dopaminové hypotézy schizofrenie 

(Seeman, 1987; Carlsson et al., 2001). Podle dopaminové hypotézy schizofrenie jsou 

psychotické příznaky spojovány s hyperaktivitou mesolimbického dopaminergního systému. 

Negativní symptomy spolu s kognitivními příznaky schizofrenie jsou naopak dávány do 

souvislostí s hypoaktivitou mezokortikálního dopaminergního systému. Později byla 

dopaminová hypotéza schizofrenie upravena na dopaminergní dysfunkci u schizofrenie 

(Moore et al., 1999). Tato hypotéza předpokládá, že redukce aktivity glutamátergního okruhu, 

frontální kůra-striátum, vede к poklesu tonické složky dopaminergní stimulace а к 

následnému zvýšení fázické dopaminergní stimulace ve striatálním okruhu (Grace, 1991). 

Význam dopaminergního systému v patofyziologii schizofrenie je značný. Změna jeho 

aktivity u schizofrenie byla ukázána v několika studiích a nezávisí na podávání antipsychotik. 

Také všechna v současnosti známá antipsychotika působí na dopaminergní systém. Naopak 

látky, které zvyšují extracelulární výdej dopaminu nebo působí jako agonisté D2-like 

receptorů mají psychotický účinek. Otázkou stále zůstává význam dopaminergního systému 

v etiologii schizofrenie a význam interakce dopaminergního systému s hlavním excitačním 

systémem mozku, kterým je glutamátergní systém (viz. kapitola „Změny v glutamátergním 

systému u schizofrenie"). 
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Serotonergní systém a schizofrenie 

Řada dosavadních nálezů současně svědčí pro důležitou roli serotoninu v patofyziologii 

schizofrenie. Některé nálezy na autoptickém materiálu (zvýšení denzity transportéru pro 

serotonin v podkorových oblastech, pokles denzity 5-HT2 receptorů v prefrontální kůře) nebo 

některé farmakologické studie (zhoršení symptomů u nemedikovaných schizofreniků po 

aplikace LSD) ukazují na úlohu serotonergního systému v patofyziologii tohoto onemocnění 

(Abi-Dargham et al., 1997). Většina atypických antipsychotik má výraznou afinitu 

к serotoninovým receptorům (Horáček, 2004). Výše zmíněná vazebná studie popisuje vliv 

dlouhodobého podávání antipsychotik na vazebné vlastnosti serotoninových receptorů. 

Použití zobrazovacích metod však nepotvrdilo změny v hustotě serotoninových receptorů u 

nemedikovaných pacientů se schizofrenií (Soares a Innis, 1999). Také nebyla nalezena 

souvislost mezi symptomatologií a hustotou serotoninových 5-HT2A/2C receptorů (Soares a 

Innis, 1999). 

Nepodařilo se také prokázat změny v množství serotoninu a jeho metabolitů v mozku a 

krvi u pacientů se schizofrenií (Hóschl et al., 2004). Pomocí zobrazovacích metod byla 

prokázána snížená vazba ligandů na serotoninové 5-HT2A receptory v prefrontální kůře a 

naopak zvýšená vazba na 5-HTIA autoreceptory. Avšak genetické studie neprokázaly žádné 

spojení mezi polymorfizmy genů pro serotoninové receptory a schizofrenií (Berry et al., 

2003). 

Význam serotonergního systému v patofyziologii schizofrenie není v současnosti 

přesvědčivě prokázán. Většina současných antipsychotik vykazuje vysokou afinitu к různým 

podtypům serotoninových receptorů, která je u některých z nich větší než afinita 

к dopaminovým receptorům. Význam serotonergního systému v účinku antipsychotik je proto 

stále předmětem studií (Bubeníková et al., 2004a). 
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GABA-ergní systém a schizofrenie 

Kyselina y-aminomáselná (GABA) je hlavní inhibiční neurotransmiter v mozku savců. 

Tato kyselina vzniká dekarboxylací glutamátu enzymem glutamátdekarboxylázou (GAD 

65/67). U pacientů se schizofrenií byl nalezen snížený transport a zvýšené hladiny GABA 

v mozkové intersticiální tekutině, pokles aktivity GAD 65/67 a exprese její mRNA 

v prefrontální kůře (Volk et al., 2000). Snížení transportu GABA provázejí změny v hustotě 

pre- i postsynaptických GABA a receptorů. Byl nalezen zvýšený počet GABA a receptorů 

(měřeno imunohistochemicky) a zvýšená vazba na tyto receptory v hipokampu (Beneš, 1999). 

Současně byla zjištěna změna v počtu jednotlivých podtypů GABA neuronů u pacientů se 

schizofrenií v prefrontální a cingulární kůře (Beneš, 2000; Lewis et al., 2004). Inhibiční 

GABAergní neurony jsou především interneurony a rozdělují se do tří skupin podle proteinů 

vázajících vápník na GABA neurony obsahující parvalbumin, kalretinin a kalbindin (Condé et 

al., 1994). U schizofrenie byla nalezena snížená exprese mRNA pro parvalbumin 

v prefrontální kůře, ale nebyly ukázány změny v počtu GABA neuronů obsahujících 

parvalbumin. Tyto interneurony modulují aktivitu pyramidových buněk v korových oblastech 

mozku (Beneš a Berretta, 2001). Dvojité imunohistochemické barvení na enzym GAD67 a 

parvalbumin ukazálo, že neurony pozitivní na parvalbumin mají snížené hladiny GADó7 až o 

50% u pacientů se schizofrenií (Hashimoto et al., 2003). Výše uvedené nálezy ukazují, že 

syntéza GABA a funkce GABA a receptorů jsou změněny u pacientů se schizofrenií, což 

pravděpodobně souvisí se změnou v glutamátergním systému. 

1.1.5. Změny v glutamátergním systému u schizofrenie 

V posledních několika letech je často diskutována úloha glutamátergní neurotransmise 

v etiopatogenezi schizofrenie. Pro významnou úlohu tohoto neurotransmiterového systému u 

schizofrenie svědčí nálezy týkající se rozličných úrovní od molekulárních interakcí až po 

strukturní uspořádání neuronálních sítí v mozku člověka. Glutamátergní systém má 
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rozhodující význam pro vývoj mozku (tvorba a stabilizace synapsí), jeho plasticitu (učení a 

paměť) i pro jeho neurotoxické poškození. V souladu s neurovývojovou hypotézou 

schizofrenie porucha ve vývoji glutamátergního systému může vést ke změnám chování, 

učení a být základem pro manifestaci schizofrenních symptomům. 

Před 20 lety byly objeveny látky, které působí jako nekompetitivní antagonisté N-metyl-

D-aspártátového (NMDA) receptoru, vedoucí ke změnám v chování člověka i zvířat, které má 

schizofrenii podobné projevy (Coyle et al., 2004). Experimentální použití těchto látek přineslo 

doklady pro možnou úlohu glutamátergního systému v patofyziologii schizofrenie. V poslední 

době se také objevují důkazy o přímém vlivu antipsychotik na glutamátergní systém a o 

možném klinickém využití látek aktivujících glutamátové NMDA receptory v léčbě 

schizofrenie. 

Glutamátové receptory 

Glutamát je hlavním excitačním neurotransmiterem v mozku savců, který aktivuje dvě 

funkčně rozdílné skupiny receptorů: ligandem řízený iontový kanál propustný pro Na+, K+ a 

Ca2+ a metabotropní receptory (membránové receptory spojené s trimerními G proteiny). 

Ionotroponí glutamátové receptory: Funkční iontový kanál je složen ze čtyř 

podjednotek. Každá z podjednotek váže jeden ligand (glutamát nebo glycin). Podle aktivace 

kanálu specifickými ligandy jsou glutamátové receptory děleny na podskupinu non-NMDA 

receptorů, kam patří receptory aktivované a-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazol 

propionovou kyselinou (AMPA) a kainátové receptory specificky aktivované kyselinou 

kainovou (Obrázek 3). Druhou skupinou jsou NMDA receptory. Každý z receptorů má 

specifické podjednotkové složení, které ovlivňuje funkční vlastnosti daného receptoru. Po 

navázání glutamátu na non-NMDA receptor dochází ke zvýšení pravděpodobnosti otevření 

iontového kanálu pro Na+, K+ a při určitém podjednotkovém složení i pro Ca2+ ionty. Naopak 

receptory NMDA typu jsou propustné především pro Ca2+ ionty. Pro aktivaci NMDA 
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receptoru je důležitá přítomnost agonisty-glutamátu a koagonisty-glycinu (Obrázek 4). 

Vazebná místa pro agonistu a koagonistu jsou umístěna na odlišných podjednotkách NMDA 

receptoru. Funkční NMDA receptor je složen ze dvou NR1 podjednotek a ze dvou 

podjednotek NR2(A-D) nebo NR3(A-B) (Dingledine et al., 1999). Kombinací těchto 

podjednotek může vzniknout několik set NMDA receptorů s různými funkčními vlastnostmi. 

Většina ligandem řízených iontových kanálů nemá jen vazebné místo pro agonistu, ale také 

pro alosterické modulátory. Aktivace alosterického místa na iontovém kanálu vede ke změně 

afinity pro agonistu nebo ke změně efektivnosti otevření kanálu (Krůšek et al., 2004). NMDA 

receptor má několik alosterických vazebných míst (Obrázek 4) pro exogenní i endogenní 

modulátory (Dingledine et al., 1999). 

Průchod iontů kanálem provází depolarizace membrány a aktivace dalších 

membránových receptorů a intraneuronálních signálních kaskád (Konrádi a Heckers, 2003). 

Signální dráhy aktivované Ca2+ ionty stimulují aktivitu kináz a následně i fosfatáz. 

Fosforylací se mění zpětně aktivita membránových receptorů, signálních proteinů a 

transkripčních faktorů. 
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Ionotropní glutamátové receptory 

NMDA receptory non-NMDA receptory 

Podjednotky 

NR1 AMPA receptory KA receptory 

NR2A GluRl GluR5 

NR2B GluR2 GluRó 

NR2C GluR3 Glur7 

NR2D GluR4 KA1 

NR3A KA2 

NR3B 

Obrázek 3. Přehled ionotropních glutamátových receptorů a jejich podjednotek 

NMDA R AMPAR 

Obrázek 4. Schématické znázornění ionotropních glutamátových receptorů s vazebnými místy 
pro agonisty a antagonisty. 



-24 -

Metabotropní glutamátové receptory: Tyto receptory jsou ligandem aktivované 

membránové receptory spojené s trimerickými G-proteiny. Receptory jsou složené ze sedmi 

membránových domén. Bylo ukázáno, že metabotropní glutamátové receptory (mGluR) 

vytvářejí především homodiméry (Copani et al., 2000). Všech osm v současnosti známých 

mGluR je rozděleno do tří skupin mGLUR I (podtyp mGLURl a mGLUR5), mGLUR II 

(podtyp mGLUR2 a mGLUR3) a mGLUR III (podtyp mGLUR4, mGLURó, mGLUR7, 

mGLUR8, Tabulka 5). Po navázání glutamátu na extracelulární část N-konce receptoru dojde 

к rozpadu а к aktivaci trimerního G-proteinu na Ga-GTP a Gpy podjednotku. Jednotlivé typy 

G-proteinů jsou rozděleny podle typu Ga podjednotky (Tabulka 5). Tyto podjednotky 

následně aktivují řadu enzymů, iontových kanálů a regulují intracelulární koncentraci druhých 

poslů jako je cAMP, cGMP, kyselina arachidonová, Na+, K+ a Ca2+ ionty. Spolu s aktivací G-

proteinů dochází také к aktivaci GTPázy na Ga podjednotce. Tento enzym mění aktivovanou 

Ga-GTP podjednotku na neaktivní Ga-GDP podjednotku, která se spojí s Gpy podjednotkou 

(Svoboda et al., 2004). Účinek skupiny mGluR I je spojen fosfolipázou С a stimulací 

hydrolýzy fosfatydylinositol-4,5-bisfosfátu na inositol-1,4,5-trisfosfát (IP3) a diacylglycerol 

(DAG). Působením IP3 přes membránové receptory na endoplasmatickém retikulu dojde ke 

zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+ iontů. U skupiny receptorů mGluRI bylo popsáno 

přímé i nepřímé působení na K+ a Ca2+ iontové kanály (N-, L- a P/Q typu) a zvyšování 

hladiny cAMP (Riedel et al., 2003). Tyto receptory se vyskytují především postsynapticky na 

perisynaptických místech. Aktivace receptorů skupiny II snižuje aktivitu adenylátcyklázy a 

tím snižuje hladiny cAMP. Tyto receptory se vyskytují pre-synapticky i post-synapticky na 

periferii synapse. Podtyp mGluR3 je lokalizován na gliových buňkách. Receptory skupiny III 

také snižují hladiny cAMP a jsou lokalizovány presynapticky. Skupiny receptorů mGluR II a 

III působící pre-synapticky, inhibují Ca2+ iontové kanály (N-, L- a P/Q typu) a snižují tak 

uvolňování neurotransmiterů (Fagni et al., 2000). 
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Tabulka 5. Přehled metabotropních glutamátových receptorů 

Skupina metabotropních Typ receptorů Signální dráha 

receptorů 

Skupina I mGluRl Stimulace fosfolipázy С přes 

mGluR5 Gq/n protein -> tvorba IP3 + 

DAG -> vzestup Ca2+ 

Skupina II mGluR2 Inhibice adenylátcyklázy přes 

mGluR3 Gi/Go proteiny 

Skupina III mGluR4 Inhibice adenylátcyklázy, přes 

mGluRó Gi/Go proteiny 

mGluR7 

mGluR8 

Patofyziologie glutamátergního systému u schizofrenie 

Nálezy u pacientů se schizofrenií ukazují na změny v expresi glutamátových receptorů a 

na změnu hladin glutamátu a dalších látek, které souvisejí s metabolismem glutamátu nebo se 

váží na glutamátové receptory (Kim et al., 1980; Tsai et al., 1995). Použití technik 

molekulární genetiky u schizofrenie poukázalo na spojení mezi nukleotidovým 

polymorfizmem některých genů, které souvisejí s glutamátergním systémem a schizofrenií 

(Harrison a Owen, 2003). 

Vliv genů asociovaných se schizofrenií na funkci glutamátergní synapse. 

Nalezené nukleotidové polymorfizmy genů asociovaných se schizofrenií (Obrázek 2) 

často souvisí s metabolismem a uvolňováním glutamátu ze synaptického zakončení. Účinky 

proteinů na glutamátergní synapsi jsou znázorněny schématicky na Obrázku 5. 

Protein neureugulin-1 (produkt genu NRG1) reguluje expresi podjednotek NMDA 

receptorů a přímo aktivuje receptor spojený s tyrosinkinázou ERbB4. Tento receptor je 
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kolokalizován s NMDA receptory na postsynaptické membráně a aktivací receptorů ERbB 

dochází к fosforylaci NR2 podjednotek NMDA receptorů, která zvyšuje pravděpodobnost 

otevření receptorů po navázání agonisty (Moghaddam, 2003). Protein genu G72 interaguje 

s enzymmem oxidázou D-aminokyselin (DAAO), který oxiduje D-serin a snižuje jeho 

dostupnost pro aktivaci glycinového místa na NMDA receptorů. Protein RGS4 patří mezi 

skupinu proteinů, které regulují G-proteiny. Váže se na a-podjednotku Gq proteinu а 

zabraňuje tak aktivaci fosfolipázy С podtypu (3. Současně inhibuje zvýšení intracelulárních 

Ca2+ iontů po aktivaci skupiny I mGluR (Saugstad et al.,1998). Protein dysbindin-1 a 

dystrobreviny tvoří součást dystrofinového glykoproteinového komplexu, který je přítomen v 

postsynaptické denzitě a jeho předpokládaná funkce je ve stabilizaci NMDA receptorů (Owen 

et al., 2004). 

Popsané změny na molekulární úrovni souvisí s funkčními změnami v glutamátergní 

neurotransmisi a hrají důležitou úlohu v etiopatogenezi schizofrenie. V současné době není 

zcela známo funkční propojení mezi nalezenými nukleotidovými polymorfizmy a 

odpovídajícím proteinem (Harrison a Owen, 2003). Lze však předpokládat, že výše uvedené 

změny v glutamátovém systému na molekulární úrovni povedou ke změně celého systému. 
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Obrázek 5. Schématický obrázek glutamátergní synapse. Polymorfizmus и několika genů 
(červené písmo) je spojován se schizofrenií. Proteiny těchto genů přímo ovlivňují glutamátové 
receptory (Dysbindin 1 a RGS 4) a metabolizmus D-serinu, koagonisty NMDA receptorů (G 
72 a DAAO). Dysbindin 1 také ovlivňuje transport glutamátu do transportních vezikulů. 
Neuregulin 1 je součástí membrány synaptických váčků a reguluje expresi NMDA receptorů a 
jeho spojení s postsynaptíckou denzitou. 
Použité zkratky: NRG 1: neuregulin 1; PSD: postsynaptická denzita; RGS 4: regulátor G-
proteinem zprostředkované signalizace-4; DAO: gen pro D-aminooxidázu; ErbB4: 
neuregulinový receptor typu ErbB-4. (Owen et al., 2004). 
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Změny hladin glutamátu a dalších látek působících na glutamátové receptory u 

schizofrenie. 

Až do současnosti byla publikována řada nálezů ukazující na primární hypofiiknci 

glutamátergního systému u schizofrenie (Konrádi and Heckers, 2003). Prvotní nález snížení 

hladin glutamátu v cerebrospinálním moku u pacientů se schizofrenií pochází z roku 1980 

(Kim et al., 1980). Tento nález později potvrdilo zjištění, že koncentrace glutamátu je snížena 

vhipokampu a v prefrontální kůře u pacientů se schizofrenií (Tsai a et al., 1995). Snížená 

hladina glutamátu koreluje s pozitivními symptomy a mozkovou atrofií u pacientů se 

schizofrenií (Tsai et al., 1998). Jsou však i studie, ve kterých nebyly nalezeny statisticky 

významné změny v hladinách glutamátu v mozku a v cerebrospinální tekutině (Perry et al., 

1982; Tsai et al., 1998). Ve studiích, které využívají protonovou magnetickou rezonanční 

spektroskopii (MRS), nebyla pozorována změna v hladině glutamátu u pacientů se 

schizofrenií v dorzolaterální prefrontální oblasti a v cerebrospinální tekutině (Stanley et al. 

1996; Hashimoto et al., 2005). Pomocí stejné metody byla nalezena zvýšená hladina 

glutaminu v prefrontální kůře, v levé anteriorní cingulární kůře a v talamu u počáteční fáze 

onemocnění (Hashimoto et al., 2005). Glutamin je syntetizován v astrocytech z glutamátu 

enzymem glutaminsyntázou a je následně transportován do nervových zakončení, kde je 

znovu přeměněn na glutamát enzymem fosfát-dependentní glutaminázou. Aktivita 

glutaminázy je zvýšena u pacientů se schizofrenií v dorzolaterální prefrontální kůře 

(Hashimoto et al., 2005). 

Jak změny v hladinách glutamátu, tak i koncentrace modulátorů glutamátových 

receptorů byly nalezeny u pacientů se schizofrenií. Jedním z endogenních modulátorů NMDA 

receptorů je 7V-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát (NAAG). Zvýšené hladiny NAAG byly nalezeny 

vhipokampu a v prefrontální kůře (PFC) u pacientů se schizofrenií (Tsai et al., 1995). 

Význam NAAG v patofyziologii schizofrenie je stále diskutován (Šťastný et al., 2002). 

Předpokládá se, že zvýšené hladiny NAAG souvisí se sníženou aktivitou enzymu 
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glutamátkarboxypeptidázy II (GCP II), což druhotně způsobuje snížení hladin glutamátu (Tsai 

et al., 1995). Studie z nedávné doby ukazuje na možné působení tohoto dipeptidu jako 

agonisty na glycinovém místě NMDA receptorů (Losi et al., 2004) a ukazuje se, že NAAG je 

i parciálním agonistou NMDA receptorů. 

Významné jsou nálezy týkající se změny metabolismu NAAG u pacientů se 

schizofrenií. Dřívější práce ukázala, že aktivita glutamátkarboxypeptidázy II (GCP II), která 

štěpí NAAG na glutamát a N-acetyl-L-aspartát, negativně korelovala se zvýšenými hladinami 

NAAG v prefrontální kůře a hipokampu (Obrázek 6). Předpokládá se, že nalezené snížení 

aktivity tohoto enzymu u pacientů se schizofrenií vede ke snížení hladin glutamátu a N-

acetyl-L-aspartátu vPFC a hipokampu u pacientů se schizofrenií (Tsai et al., 1995). Snížená 

exprese GCP II byla prokázána DNA čipy a kvantitavní PCR v autoptickém mozkovém 

materiálu pacientů se schizofrenií (Coyle et al., 2004). 

U pacientů se schizofrenií byla prokázána zvýšená hladina endogenního antagonisty 

NMDA receptorů - kynurenové kyseliny. Kynurenová kyselina je metabolitem tryptofanu a 

do NMDA receptorů se váže v jeho glycinovém vazebném místě (Obrázek 4) a působí jako 

antagonista tohoto receptorů (Erhardt et al., 2001). Další metabolit tryptofanu, který působí na 

NMDA receptory je kyselina chinolinová. Kyselina chinolinová (QUIN) je agonistou NMDA 

receptorů a její tvorba či podání ve vyšších koncentrací vyvolá excitotoxické poškození 

neuronů (Jhamandas et al., 1993). U pacientů se schizofrenií byly hladiny kyseliny 

chinolinové (QUIN) a kynurenové nalezeny zvýšené v plazmě (Schwarcz et al., 1988; 

Ravikumar et al., 2000). V současné době je význam této látky experimentálně užíván 

v neurovývojovém animálním modelu schizofrenie (Šťastný et al., 2003). 

Výše zmíněné nálezy ukazují, že hladiny látek, které aktivují NMDA receptory, jsou u 

medikováných pacientů se schizofrenií sníženy. Naopak látky, které blokují NMDA 

receptory, jsou zvýšeny. Výjimku tvoří QUIN, která je agonistou těchto receptorů a jejíž 

hladina je zvýšena u pacientů se schizofrenií. Tyto změny se dávají do souvislosti se zvýšenou 



-30 -

aktivací mikroglie, která odpovídá za tvorbu a uvolňování QUIN (viz kapitola „Význam 

excitotoxického poškození v neurovývojové hypotéze vzniku schizofrenie"). 
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Obrázek 6. Metabolismus N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu. Na obrázku je znázorněno 
hydrolytické štěpení N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu enzymem glutamátkarboxypeptidázou II 
na N-acetyl-L-aspartát a glutamát. (Neale et al, 2000). 
Použité zkratky: NAAG: N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu enzymem; NAA: N-acetyl-L-
aspartát; Glu: glutamát; GCPII: glutamátkarboxypeptidázou II 

Změny ve vazebných vlastnostech glutamátových receptorů u schizofrenie. 

Změny ve vazebných vlastnostech glutamátových receptorů ukázaly na změny v počtu 

těchto receptorů nebo na změnu v jejich podjednotkové stavbě. U AMPA typu glutamátového 

receptoru byla v autoptickém materiálu nalezena snížená vazba [3H]AMPA v hipokampální 

oblasti CA2 u pacientů se schizofrenií (Gao et al., 2000). V ostatních oblastech hipokampální 

formace zůstala vazba [3H]AMPA nezměněna. Naopak vazba antagonisty [3H]6-kyano-7-

nitrochinolinoxalin-2,3-dion (CNQX) na AMPA receptor byla snížena v oblasti CA4 

hipokampální formace, ale zůstala nezměněna v jiných oblastech hipokampu u pacientů se 

schizofrenií (Kerwin et al., 1990). Ve striátu (nucleus caudatum) byla prokázána zvýšená 

vazba [3H]CNQX u pacientů se schizofrenií, kteří spáchali sebevraždu (Noga et al., 1997). Ve 

většině vazebných studií s [3H]AMPA nebyla nalezena změna v nucleus caudatum a v 

putamen (Pietrasazek, 2003). Změny vazby [3H]kainátu jsou více jednotné. Dokumentována 

je zvýšená vazba [3H]kainátu ve frontální a parietální kůře (Pietrasazek, 2003). Naopak 

snížená vazba [3H]kainátu byla pozorována ve všech oblastech hipokampální formace u 

pacientů se schizofrenii (Kerwin et al., 1990). 
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Glutamátové receptory NMDA typu mají více vazebných míst než receptory non-

NMDA typu (Obrázek 4). Ve vazbě [3H]glutamátu a kompetitivního antagonisty [3H]CGP 

39653 do různých oblastí mozku nebyly nalezeny žádné změny u pacientů se schizofrenií 

(Pietrasazek, 2003). Také bylo zjištěno zvýšení vazby [3H]glycinu a syntetických látek, které 

se váží do stejného vazebného místa NMDA receptorů ([3H]L-689,560; [3H]MDL 105,519) 

v rozličných korových oblastech (Pietrasazek, 2003). V žádné z dostupných studií nebyla 

nalezena změna ve vazbě těchto látek do glycinového místa NMDA receptorů v nuclus 

caudatum a putamen (Pietrasazek, 2003). Vazba [ H]ifenprodilu, antagonisty, který působí 

v polyaminovém vazebné místě, byla zvýšená v temporální kůře u pacientů se schizofrenií 

(Grimwood et al., 1999) a snížená vthalamu (Ibrahim et al., 2000). Žádné změny ve vazbě 

nebyly objeveny ve striátu (Pietrasazek, 2003). 

# o 

Změny ve vazbě nekompetitivního antagonisty [ H]MK-801 jsou zvýšené v parietální, 

temporální kůře (Toru et al., 1992) a v putamen (Kornhuber et al., 1989). Tyto výsledky 

nebyly znovu v některých studiích potvrzeny ( Pietrasazek, 2003). 

Lze shrnout, že nálezy z vazebných studií u pacientů se schizofrenií ukazují na snížené 

hladiny glutamátu a následné zvýšení počtu glutamátových receptorů. Se změnou vazby 

ligandů na receptor částečně souvisí i změna podjednotkového složení jednotlivých receptorů. 
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Změny v expresi mRNA a proteinů jednotlivých podjednotek glutamátových receptorů 

u schizofrenie. 

U non-NMDA receptorů AMPA typu byla nalezena snížená exprese mRNA a proteinu 

pro podjednotku GluRl v hipokampální oblasti САЗ a ve frontální kůře a talamu u pacientů se 

schizofrenií (Sokolov, 1998; Ibrahim et al., 2000). Exprese mRNA pro GluR2 podjednotku, 

jejíž nepřítomnost v receptorů vede ke zvýšené propustnosti Ca2+ AMPA receptorem (Ozawa 

et al., 1998), je zvýšená v prefrontální kůře a snížená v САЗ a CA4 v hipokampu u pacientů 

se schizofrenii (Akbarian et al., 1995; Eastwood et al., 1995). Tento pokles exprese mRNA 

pro podjednotku GluR2 provázel i pokles exprese jejího proteinu (Eastwood et al., 1997). 

Uvedené nálezy svědčí pro možné snížení vodivosti AMPA receptorů pro Ca2+ v prefrontální 

kůře a naopak pro zvýšení vodivosti pro Ca2+ v hipokampální formaci. Zvýšená koncentrace 

Ca2+ způsobí aktivaci některých enzymů, zvýší produkci volných radikálů a vede až 

к apoptotické buněčné smrti. Zvýšená vodivost AMPA receptorů pro vápenaté ionty 

v hipokampu může vyvolat poškození celé této oblasti, což může být příčinou redukce 

objemu hipokampu (Heckers, 2001) a kognitivního deficitu u schizofrenie. 

U kainátového receptorů byla nalezená snížená exprese mRNA podjednotky GluRó a 

KA2 v hipokampu a snížená exprese mRNA podjednotky GluR7 а KA1 ve frontální kůře 

(Porter et al., 1997; Sokolov, 1998). V hipokampu byla následně potvrzena snížená exprese 

proteinu pro podjednotky GluR 5, 6, 7 (Beneš et al., 2001). Důsledky těchto změn 

v souvislosti s patofyziologií schizofrenie však nejsou zcela známy. 

Nálezy o změnách exprese mRNA a proteinu podjednotek NMDA receptorů u 

schizofrenie jsou značně nejednotné (Pietraszek, 2003). Pro podjednotku NR1, která je 

důležitá pro tvorbu funkčního receptorů, byla pozorována zvýšená, snížená nebo nezměněná 

exprese mRNA ve frontální a temporální kůře (Pietraszek, 2003). Snížená exprese mRNA pro 

NR1 byla pozorovaná v oblasti CA3 hipokampální formace (Gao et al., 2000; Pietraszek, 

2003). V expresi podjednotek NR2 nejsou popsány žádné konsistentní změny v mozkové 
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tkáni u pacientů se schizofrenii. V jedné studii byla nalezena zvýšená exprese mRNA pro 

NR2D podjednotku v prefrontální kůře (Akbarian et al., 1996). Zvýšená exprese mRNA 

podjednotky NR2B byla nalezena také v oblastech hipokampu CA2 а С A3 u pacientů se 

schizofrenií (Gao et al., 2000). 

Z výše zmíněných nálezů týkajících se vazebných vlastností glutamátových receptorů a 

exprese mRNA a receptorových proteinů u schizofrenie je zřejmé, že výsledky nejsou 

jednoznačné. Nejednotnost nálezů může být způsobena léčbou antipsychotiky, která mají vliv 

na glutamátové receptory, především jejich interakcí s vazebným místem pro glycin na NR1 

podjednotce NMDA receptorů (Pietraszek, 2003). 

Velmi málo je známo o změně struktury nebo hustoty metabotropních glutamátových 

receptorů v mozku pacientů se schizofrenií. S výjimkou mGluR5 nebyla nalezena změna 

v expresi ostatních mGluR v různých oblastech mozku u schizofrenie (Konrádi a Heckers, 

2003). V nedávné době byl však ukázán možný terapeutický význam skupiny mGluR II. 

Agonisté této skupiny receptorů snižují uvolňování glutamátu z presynaptického zakončení. 

Jaký mohou mít agonisté mGluR II terapeutický účinek u schizofrenie, když u pacientů se 

schizofrenií byla v několika studiích potvrzena snížená extracelulární hladina glutamátu? 

Podání antagonistů NMDA receptorů, které simulují psychotický stav u lidí i zvířat, vede ke 

zvýšení extracelulární hladiny glutamátu ve frontální oblasti u potkanů (Moghaddam a 

Adams, 1998). Tento jev je možné vysvětlit, pokud zohledníme nejen přímé glutamátergní 

spoje mezi neurony, ale i glutamátergní spoje přes GABAergní interneurony (Obrázek 7). 

Podání agonistů skupiny mGluR II vede ke snížení výdaje glutamátu, které je způsobeno 

původní inhibicí NMDA receptorů (Moghaddam, 2004). Podání agonistů mGluR II má 

důsledky i pro chování potkana v animálním modelu schizofrenie (Moghaddam a Adams, 

1998). Prozatím jsou ale látky aktivující tyto receptory stále v preklinickém stádiu výzkumu. 

Předpokládá se jejich použití především u pacientů se schizofrenií s výrazným kognitivním 

deficitem při současným podáváním antipsychotik. 
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Obrázek 7. Snížení počtu a aktivity NMDA receptorů vede ke snížení aktivity inhibičních 
GABAergních neuronů. Snížení inhibice povede následně ke zvýšení aktivity glutamátergních 
neuronů a ke zvýšení výdeje glutamátu. (Upraveno dle Konrádi a Heckers, 2003). 

U látek aktivujících skupinu mGluR I receptorů je také možné jejich terapeutické užití u 

pacientů se schizofrenií. Aktivace postsynapticky umístěných mGluR 5 receptorů zvyšuje 

odpověď NMDA receptorů na agonisty (přes proteiny Homer 1 umístěné v postsynaptické 

denzitě) a snižuje předpokládanou hypofunkci NMDA receptorů (Moghaddam, 2004). U 

metabotropních glutamátových receptorů nebyly objeveny jednoznačné nálezy o jejich změně 

ve struktuře a expresi u pacientů se schizofrenií. Dosavadní experimentální výsledky ukazují 

na možné terapeutické použití těchto látek u schizofrenie. 

Vliv antipsychotik na glutamátergní systém 

V současné době je pro antipsychotický účinek léků důležitá interakce především s 

dopaminovými a serotoninovými receptory (Horáček, 2004). Několik studií však poukázalo 

na možný účinek antipsychotik na glutamátergní systém v klinicky používaných dávkách 
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(Heresco-Levy, 2003; Konrádi a Heckers, 2003). Bylo zjištěno, že antipsychotika 1. i 2. 

generace působí v klinicky užívaných dávkách na glutamátergní systém přímo jako parciální 

agonisté glycinového místa NMDA receptorů (Heresco-Levy, 2003). Také nepřímý 

mechanismus působení na glutamátergní systém, především na NMDA receptory, je možný. 

Inhibice dopaminových D2-like receptorů vede к aktivaci proteinkinázy A, která vede 

kfosforylaci NR1 podjednotky NMDA receptorů. Fosforylace této podjednotky výrazně 

zvyšuje aktivitu NMDA receptorů (Salter a Kalia, 2004). 

Antipsychotika také inhibují glutamátový transportér (Stanton et al., 2003) a tím zvyšují 

extracelulární hladinu glutamátu in vivo. Právě zvýšená hladina glutamátu po podání 

haloperidolu ve striatální oblasti se může spolupodílet na rozvoji extrapyramidálního 

syndromu (Marchese et al., 2002). Podobně jako haloperidol, rovněž antipsychotika 2. 

generace (clozapin) zvyšují výdej glutamátu a glycinu (Konrádi a Heckers, 2003). Současně 

několik studií dokládá změny vazby agonistů a antagonistů na NMDA receptor a změny 

v expresi mRNA podjednotek NMDA receptorů po aplikaci antipsychotik. 

Bylo ukázáno, že podávání haloperidolu potkanům zvyšuje vazbu nekompetitivního 

antagonisty ([3H]TCP) a kompetitivního antagonisty ([3H]CGP39653) na NMDA receptor 

v parietální a frontální kůře (Ossowska et al., 2002). Pravděpodobně zvýšení vazby [3H]TCP 

zvyšuje také počet NMDA receptorů (Heresco-Levy, 2003). Nálezy týkající se vlivu 

antipsychotik na expresi mRNA podjednotek glutamátových receptorů jsou však nejednotné 

(Pietraszek, 2003) a závisí na době podávání příslušného antipsychotika. Ve frontální kůře u 

potkanů byla nalezena zvýšená hladina mRNA pro metabotropní receptor mGluR3 po 

chronickém podání clozapinu nebo olanzapinu (Tascedda et al., 2001). Přestože působení 

antipsychotik na glutamátergní systém není zdaleka objasněno, už nyní je zřejmé, že 

glutamátergní systém hraje v účinku některých antipsychotik významnou úlohu. 
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1.2. VÝZNAM ANIMÁLNÍCH MODELŮ V PSYCHIATRII 

Vytvořit animální modely lidských psychotických stavů jako je schizofrenie je obtížné. 

U laboratorních zvířat můžeme sledovat některé symptomy lidské psychopatologie jako jsou 

halucinace, bludy, úzkost a deprese pouze pomocí registrace motorického a sociálního 

projevu, nebo můžeme sledovat elektrofyziologické aktivity mozku. Velice výhodné jsou 

testy, kde daný ukazatel lze měřit podobným způsobem u laboratorního zvířete i u člověka. 

Příkladem je prepulzní inhibice úlekové reakce, prostorová a pracovní paměť (blíže kapitola 

Animální modely schizofrenie). Cílem studia animálních modelů psychiatrických onemocnění 

je získat další informace o podstatných rysech patofyziologie daného onemocnění. Při tvorbě 

animálních modelů vybíráme určité znaky ze širokého klinického obrazu onemocnění, které 

studujeme jednotlivě. Použití modelů v psychiatrii slouží к objasnění základních mechanismů 

jednotlivých onemocnění, a také к vývoji nových léčebných postupů. Jedním z problémů 

modelů v psychiatrii je především nedostatek důležitých informací o etiologii a patofyziologii 

jednotlivých onemocnění. 

Animální modely dovolují provést farmakologické manipulace a podle nich vybírat do 

studie odpovídající subjekty. Umožňují výhodně zacházet s vnějšími vlivy a provádět 

dlouhodobý výzkum vzhledem ke krátkému životnímu cyklu pokusných zvířat (Geyer a 

Markou, 1995). Použití animálních modelů v psychiatrii s sebou přináší i řadu problémů. 

Psychiatrie se většinou zabývá léčbou příznaků daného onemocnění. U zvířat dané symptomy 

vznikají v extremních podmínkách prostředí, podáním chemických sloučenin, dlouhodobou 

izolací zvířat nebo chirurgickým zásahem (Donát, 1999). 

U animálních modelů je potřeba zavést pojem validity neboli platnosti vytvořeného 

modelu, tedy určit, nakolik model skutečně odpovídá vybraným charakteristikám daného 

onemocnění. Jsou zavedené různé typy validity, kdy se na platnost modelu díváme z různých 

pohledů. Prediktivní validita animálního modelu vyjadřuje schopnost předpovídat vybrané 

vlastnosti (účinek chemické sloučeniny) u lidí na základě daného modelu. Modely s touto 
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validitou se používají к předpovědi účinnosti nových léků. Další typ validity je 

fenomenologická validita modelu. Tato validita určuje shodu mezi chováním zvířete v daném 

modelu se symptomy modelovaného onemocnění. Modely s konstrukční validitou 

porovnávají teorie a hypotézy týkající se daného onemocnění. Avšak platnost tohoto modelu 

se dá jen zřídka potvrdit (Geyer a Markou, 1995). Konstrukční validita modelu vyjadřuje míru 

shody mezi teorií a výsledky získanými experimentem. To znamená, že ukazuje, jak dobře 

jsou dané teorie a hypotézy převedeny do experimentálního uspořádání a jak korelují 

s projevy daného onemocnění (Trochim, 2005). Animální model určitého onemocnění by měl 

vykazovat také rozlišovací validitu. Rozlišovací validita modelu ukazuje na schopnost modelu 

být specifický pouze pro určité onemocnění. Proto chování zvířete v animální modelu 

schizofrenie musí být odlišné od chování zvířete v modelu úzkosti nebo deprese. 

Konvergentní validita modelu ukazuje na míru shody mezi různými modely stejného 

onemocnění. Pro použití animálních modelů v psychiatrii je také důležité kriterium 

spolehlivosti modelu. Tedy určit, do jaké míry je použití určitého modelu opakovatelné při 

dodržení stejných vstupních podmínek a jaká je míra variability jedinců. 

Většinou nelze prokázat všechny validity v jednom animálním modelu. Je ovšem 

nezbytné vyjádřit jakou platnost má daný model a za jakým účel byl vytvořen. Při tvorbě 

animálních modelů se snažíme použít heuristický přístup. Heuristický přístup vede 

к formulování nových hypotéz, které vycházejí z experimentů týkajících se dané nemoci a 

snaží se vysvětlit fenomenologii daného onemocnění. 

1.3. ANIMÁLNÍ MODELY SCHIZOFRENIE 

Animální model schizofrenie může napodobit některé psychopatoťyziologické aspekty 

tohoto onemocnění jako jsou změny vprepulzní inhibici úlekové reakce (PPI), latentní 

inhibici a další koreláty schizofrenii-podobného chování (Tabulka 6). O úlekové reakci a její 

prepulzní inhibici se především uvažuje ve vztahu к hodnocení kognitivních funkcí u 
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schizofrenních pacientů (Bubeníkové et. al., 2002). Tyto a další změny jsou studovány 

pomocí farmakologických, genetických a neurovývojových heuristických animálních modelů. 

FARMAKOLOGICKÉ MODELY 

Farmakologické modely schizofrenie jsou založeny na našich současných znalostech o 

jednotlivých neurotransmiterových systémech. Většina farmakologických modelů používá 

látky, které u lidí zhoršují nebo přímo vyvolávají psychózu. Tyto modely mají velmi dobrou 

fenomenologickou i predikční validitu. 

Dopaminový model má základ v původní dopaminové hypotéze schizofrenie (Seeman, 

1987; Carlsson, 1995). Tato hypotéza vychází z předpokladu, že hyperaktivita 

mezolimbických dopaminergních neuronů způsobuje pozitivní příznaky schizofrenie, zatím 

co snížená aktivita mezokortikálních dopaminergních neuronů je základem vzniku 

negativních symptomů tohoto onemocnění. К modelování na zvířeti se nejčastěji používá 

amfetamin nebo apomorfin. Vysoké dávky těchto látek zhoršují projevy psychózy u 

schizofrenních pacientů a u zdravých jedinců působí psychotomimeticky. 

U zvířat tyto látky způsobují krátkodobé i dlouhodobé změny v chování, především 

hyperlokomoci, kterou způsobuje zvýšená aktivita mesolimbického systému (nucleus 

accumbens). Naopak stereotypic podmiňuje zvýšená aktivita striáta (Moore, 1999). Podání 

amfetaminu nebo apomorfinu navozuje i kognitivní deficit (deficit v PPI), ale nezpůsobuje 

deficit sociální. Přitom všechny uvedené změny mohou být ovlivněny podáním typických 

nebo atypických antipsychotik (Seeman, 1987; Swerdlow a Geyer, 1998). 
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T a b u l k a 6. Klinické aspekty schizofrenie a důležité změny v chování u animálního modelu 
schizofrenie (upraveno dle Lipské aWeinbergera, 2000) 

schizofrenie 
Behaviorální aktivity u zvířat Změny chování v animálním 

modelu schizofrenie 

' P S Y C H O T I C K É - П 

S Y M P T O M Y 

Zvýšená lokomoční aktivita (např. dráha za 
časovou jednotku) 

Hyperlokomoce indukovaná 
dopaminergními látkami a 
antagonisty NMDA receptorů 

- S T É R É O W N ^ 
CHOVÁNÍ 

Opakování jednotlivých behaviorální ch 
aktivit, které mají trvání kratší než ls (např. 
kývání hlavou, čichání, atd.) 

Stereotypic indukovaná 
dopaminergními látkami a 
antagonisty NMDA receptorů 

V Ú S É Ř A B I L I T A 

NA STRES 
Zvýšená lokomoční aktivita (např. dráha za 
časovou jednotku) 

Hyperlokomoce indukovaná 
stresem 

^ÉScrfVĚ-

ZPRACOVÁNI 
I N F O R M A C Í 

Prepulzní inhibice úlekové reakce: PPI Deficit v PPI a ve vlně P50 

D E F Í C Í T V -

P O Z O R N O S T I 

Měření snížení odpovědi na podnět 
podmíněný jiným podnětem (např. zvuk, 
světlo), kdy je zvíře před podmíněným 
podnětem vystaveno samotnému stimulu 
(světlo, zvuk) 

Deficit latentní inhibice po 
podání amfetaminu nebo 
antagonistů NMDA receptorů 

K O G N I T I V N Í 

D E F I C I T 

Testování paměti v Morrisově vodním 
bludišti nebo radiálním bludišti 

Zhoršení prostorové paměti 

S O C I Á L N Í 

DEFICIT 
Snížení trvání kontaktu dvou i více zvířat 
v ohraničené aréně 

Snížení sociálního kontaktu 
mezi zvířaty po podání 
antagonistů NMDA receptorů 

Serotoninový model vychází ze známých psychotomimetických vlastností některých 

halucinogenních látek (LSD). Tyto látky jsou agonisty serotoninových 5-HT2A receptorů a 

jejich podání lidem vyvolá projevy, které se podobají časnému stádiu schizofrenie (Bowers a 

Freedman, 1966). Užití těchto látek působí především vizuální halucinace. Naproti tomu pro 

schizofrenii jsou typické především halucinace sluchové. V animálním modelu jsou účinky 

těchto látek blokovány antagonisty 5-HT2A receptorů. Některá antipsychotika používaná 

v klinické praxi působí také jako 5-HT2A antagonisté a i samotní 5HT2a/c antagonisté mají 

antipsychotické účinky (Abi-Dargham et al., 1997). 

Glutamátový model je založen na akutním nebo chronickém podání nekompetitivních 

antagonistů NMDA receptorů (MK-801, PCP, ketamin). U dospělých zvířat tyto látky 
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způsobují typické změny chování, které můžeme považovat za korelát psychózy. Jejich 

podání chronickým pacientům se schizofrenií zhoršuje jejich primární příznaky (Lahti et al., 

1995). U zdravých jedinců akutní podání PCP vyvolá vizuální halucinace, euforii, katatonii a 

zároveň kognitivní deficit (Krystal et al., 1994). Dlouhodobé podávání PCP má za následek 

sluchové a další halucinace, kognitivní deficit, anxiózní nebo paranoidní chování a sociální 

deficit (Jentsch a Roth, 1999). Tyto nálezy vedou к hypotéze, že porucha glutamátergního 

systému hraje důležitou roli v neurobiologii schizofrenie. 

U hlodavců a opic nízká dávka těchto látek způsobuje hyperlokomoci, stereotypní 

chování, poruchu v kognitivních funkcích a ve zpracovávání informací a zhoršuje sociální 

chování (Jentsch a Roth, 1999). Jejich akutní podání zvyšuje extracelulární hladiny dopaminu, 

glutamátu a acetylcholinu v prefrontální kůře (Verma a Moghaddam, 1996) a mění aktivitu 

dopaminergních neuronů v nc. accumbens (O'Donnell a Grace, 1998). 

Tento model nabízí možnost zkoušení nových látek pro léčbu schizofrenie, založených 

na zvyšování aktivity NMDA receptorů prostřednictvím metabotropních glutamátových 

receptorů a to ovlivněním non-NMDA typu ionotropního glutamátového receptorů 

(Moghaddam a Adams, 1998). Navíc všechna antipsychotika působí také na NMDA receptory 

a mohou tak přímo ovlivňovat aktivitu glutamátergního systému (Ossowska et al., 2000). 

Podrobněji viz kapitola Poruchy glutamátergního systému u schizofrenie. 

GENETICKÉ MODELY 

Genetické modely jsou založeny na použití transgenních zvířat, zvířat s cíleně 

odejmutým (knock-out) nebo nefunkčním (knock-in) genem, nebo na selekci kmenů hlodavců 

s definovaným chováním. První genetické modely byly založeny na odejmutí různých 

dopaminových receptorů (Dl, D3), popřípadě dopaminového transportéru (DAT) u myší 

(Gainetdinov et al., 2001). 
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Vzhledem к rostoucímu významu glutamátové hypotézy schizofrenie byly provedeny 

také genetické manipulace s NMDA-R. Myši s vyřazenou NR2A podjednotkou NMDA 

receptorů (NR2A-KO myši) vykazovaly hyperlokomoci i kognitivní deficit (Miyamoto et al., 

2001). Nejvíce prostudovaný genetický model byl založen na snížení exprese NR1 

podjednotky NMDA receptorů u myší až na 5% jeho původní úrovně. Takto modifikované 

myši měly zvýšenou pohybovou aktivitu, sociální deficit a stereotypní chování. Všechny tyto 

změny chování bylo možné ovlivnit podáním haloperidolu nebo clozapinu (Mohn et al., 

1999). V současnosti se vytvářejí i modely, které manipulují s geny důležitými pro migraci 

buněk a jejich komunikaci během vývoje mozku jako je Reelin protein (Lipska a Weinberger, 

2000). 

Kmenová selekce používá imbrední křížení potkanů nebo myší, kteří vykazovali vybraný 

behaviorální fenotyp. Můžeme tak vytvořit kmen, který má reprodukovatelné, schizofrenii 

podobné chování. Podobně byl vyselektován kmen s deficitem PPI (Logue et al, 1997). Další 

možností získání kmene s definovaným fenotypem je selektivní křížení, kterým zvyšujeme 

homozygotní frekvenci alel genu vybrané vlastnosti, ale neměníme frekvenci alel ostatních 

genů. Takto vytvořené kmeny myší (v literatuře označované jako APO-SUS, tj. na apomorfin 

citlivé), měly vedle zvýšené citlivosti na apomoďin také deficit v PPI (Ellenbroek et al., 

1995). 

NEUROVÝVOJOVÉ MODELY 

Tyto modely jsou založeny na hypotéze, že schizofrenie vzniká v důsledku chybného 

vývoje mozku (Obrázek 1). Neurovývojové modely vycházejí z experimentálního poškození 

vyvíjejícího se mozku, které vede ke změně ve funkci mozku i v celkovém chování jedince. 

Navíc, změny se projeví většinou až v časné dospělosti. Tyto animální modely nám umožňují 

si ověřit význam různých faktorů, které se uplatňují během prenatálního a perinatálního 

vývoje jedince a snaží se objasnit patofyziologické mechanismy vyvolávající vznik 
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schizofrenii podobného chování vzhledem к morfologickým změnám v různých oblastech 

mozku. Příkladem může být malnutriční model (prenatální proteinová deprivace) založený 

na zjištění, že podvýživa poškozuje normální vývoj mozku, včetně vytváření definovaných 

neuronálních okruhů (Morgane et al., 1993). V modelové situaci bylo u potkanů popsáno 

několik trvale behaviorálních deprivací jako následek prenatální nebo časně postnatální 

proteinové malnutrice (Benešová et al., 1980). 

Virová infekce v prenatálním období (virus chřipky) jako model schizofrenie je založena na 

studiích dávajících do souvislosti prenatální infekci chřipkovým virem a schizofrenií 

(Westergaard et al., 1999). U modelové skupiny myších mláďat, jejichž matky byly 

infikovány chřipkovým virem, byla prokázána dezorganizace buněk v CA1 a v CA2 oblasti 

hipokampu (Cotter et al., 1995). Dále bylo zjištěno, že infekce myší lidským chřipkovým 

virem 9. den po narození způsobí poruchu migrace korových neuronů a Purkyňových buněk a 

to v důsledku snížené imunoreaktivity na Reelin protein, který zajišťuje jejich správnou 

migraci (Curran a D'Arcangelo, 1998) a změnu tloušťky hipokampu a mozkové kůry (Fatami 

et al., 1999). Zajímavé je, že snížená imunoreaktivita na Reelin protein byla také nalezena v 

mozcích pacientů se schizofrenií (Impagnatiello et al., 1998). 

Prenatální expozice dalším virům, jako např. Borna viru, vyvolala u potkanů morfologické 

změny v hipokampu, mozkové kůře a mozečku. Současně byla prokázána i jejich 

hyperaktivita, snížená explorační aktivita ve volném poli, změny v učení a ve hravém chování 

s maximem 4-12 týdnů po prodělané infekci (Homing et al. 1999). Infekce dospělých jedinců 

způsobovala meningoencefalitidu. Seroepidemiologické studie u pacientů se schizofrenií 

skutečně prokázaly větší výskyt anti-BDV protilátek u pacientů se schizofrenií (Chen et. al., 

1999). Dalšími zajímavými viry vzhledem к etiologii schizofrenie jsou retro viry. U pacientů 

se schizofrenií byla prokázána post mortem zvýšená přítomnost transkriptů RNA, 

homologních retrovirů skupiny HERV-W a to ve frontální mozkové kůře oacientů se 

schizofrenií (Karlsson et al., 2001). 
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Mezi další perinatální poškození můžeme řadit i těhotenské a porodní komplikace. 

Souvislost se schizofrenií je však nejasná. Existují modely, které studují vliv císařského řezu a 

porodní anoxie na pozdní chování potkanů. Studie prokázaly zvýšenou citlivost dospělých 

potkanů na dopaminergní látky (Brake et al., 1997). Překvapením bylo větší poškození mozku 

po porodu císařským řezem než po porodní hypoxii (El-Khodor a Boksa, 1998). 

U schizofrenních pacientů (post mortem) byla prokázána změna v cytoarchitektuře 

jejich korových neuronů jako důsledek neonatálního poškození neurogenerace (Kirkpatrick et 

al., 1999). Tyto nálezy vedly к vývoji několika modelů založených na poškození 

neurogeneze, které mají dobrou fenomenologickou validitu. Tyto zásahy do vývoje mozku se 

dají modelovat ozařováním potkanů X-paprsky (Mintz et al., 1997), prenatálním podáním 

toxinu jakým je metylazoxymetanol acetát, který je zároveň mitotoxický (Talamini et al., 

1998). Takto poškozená neurogeneze způsobí objemové zmenšení oblastí mozku, které 

souvisejí se schizofrenií (hipokampus, frontální a entorhiální mozková kůra). Zvířata 

současně vykazovala změny v chování typické pro jiné modely schizofrenie, jako je 

stereotypic, lokomoční hyperaktivita, poškození v PPI a latentní inhibici (Talamini et al., 

1998). 

Dlouhodobé studie také sledovaly vliv stresu na vývoj mozku a na utváření chování 

v dospělosti. Tyto studie se však používají především jako modely deprese, úzkostných 

poruch, a částečně i schizofrenie. Pro modelování psychotického chování se jako stresový 

faktor používá především separace mláďat od matky (Nováková a Šterc, 1973). Takto 

navozené hormonální, neurochemické i behaviorální změny (hyperlokomoce, deficit v PPI, 

kognitivní deficit) mohou být ovlivněny použitím typických i atypických antipsychotik 

(Ellenbroek et al., 1998). Vliv maternální separace na chování potkanů v dospělosti je však 

závislý nejen na nedostatku mateřské péče, ale i na genetických faktorech (Zaharia et al., 

1996). 
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Všechny zmíněné vlivy způsobují diskrétní poškození některých populací neuronů 

v oblastech mozku majících vztah ke schizofrenní i. Proto také časná excitotoxická léze 

ventrálního hipokampu a ventrálního subikula, tedy struktur, které mají spojení s prefrontální 

mozkovou kůrou, mění v průběhu dospívání citlivost na amfetamin a antagonisty NMDA 

receptorů (MK-801, PCP). S tím souvisí i deficit PPI, latentní inhibice a současné zhoršení 

sociálního chování a pracovní paměti (Lipska a Weinberger, 1993). Tyto změny v chování 

však nebyly pozorovány po neonatální lézi dorzálního hipokampu. Naopak u dospělých 

potkanů léze ventrálního hipokampu nemá vliv na jejich sociální chování, ale tato zvířata 

vykazují zvýšenou lokomoci po amfetaminu za 6 týdnů po poškození. Podání antipsychotik 

(haloperidol, clozapin) normalizovalo některé změny v chování zvířat s neonatální lézí 

(Lipska a Weinbergr, 1994). 

Mimo časné léze ventrálního hipokampu byly podobné nálezy získány také po 

perinatálním poškození mediálního temporálního laloku u primátů (Bachevalier et al., 1999), 

talamu a prefrontální kůry u potkanů (Flores et al., 1996; Rajakumar et al., 1996), nebo po lézi 

způsobené intracerebroventrikulárním podáním excitotoxické kyseliny kainové mláďatům 

potkana (Csernansky et al., 1998). Jedním zmožných teorií těchto pozdních projevů změn 

v chování je předpoklad, že některé jiné oblasti mozku mohou kompenzovat léze vzniklé před 

pubertou, tj. v době, kdy poškozené struktury nemusí být ještě plně funkční. Avšak 

v dospělosti, kdy se již do funkce zapojují všechny struktury mozku, se změny v chování 

mohou plně projevit (Goldman, 1971). Další vysvětlení spočívá ve zjištění, že časné 

poškození může snížit kompetici mezi jednotlivými neurony a tím chránit některé buňky či 

spojení před normálním zánikem během vývoje (Kolb a Gibb, 1990). 

1.4. Neurovývojová hypotéza versus neurodegenerativní hypotéza vzniku schizofrenie 

Etiologie a patogeneze schizofrenie není známa. Dosud nebyla nalezena příčina vzniku 

tohoto onemocnění. Předpokládá se, že základní poruchou u schizofrenie je narušení 
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zpracování informací. Jsou přijímány dva odlišné pohledy na vznik schizofrenie, které 

představuje neurodegenerativní nebo neurovývojová hypotéza vzniku schizofrenie. 

Neurodegenerativní hypotéza: 

Neurodegenerativní průběh onemocnění je charakterizován chronickým a progresivním 

průběhem, při kterém poškození nervového systému vede к neurologickým a behaviorálním 

změnám. Průběh onemocnění je provázen změnami v biochemických ukazatelích, které vyústí 

v klinické syndromy a histopatologické nálezy. Pro charakter neurodegenerativního původu 

schizofrenie u některých pacientů svědčí progrese symptomů u pacientů se schizofrenií, 

především negativních symptomů. Časné podávání antipsychotik zastaví progresi onemocnění 

u některých pacientů (Wyatt, 1991). Také některé studie poukazují na zhoršení kognitivních 

funkcí u chronických pacientů se schizofrenií (Waddington et al., 1997). Zvětšení 

komorového systému a snížení tloušťky šedé hmoty ve frontální kůře spolu se snížením 

objemu hipokampu ukazuje na neurodegenerativní složku schizofrenie (Ashe et al., 2001). 

Tyto nálezy však nebyly potvrzeny ve všech studiích. Zastánci neurodegenerativní hypotézy 

schizofrenie uvádějí, že nepřítomnost gliózy u schizofrenie je důsledkem nadměrného zániku 

buněk apoptózou. 

Neurovývojová hypotéza: 

Neurovývojová hypotéza schizofrenie předpokládá, že porucha v pre- nebo perinatálním 

vývoji mozku povede v časné dospělosti к manifestaci onemocnění. Předpokládá se, že již 

v průběhu vývoje dítěte, dlouho před začátkem onemocnění, jsou přítomny některé příznaky 

onemocnění. Některé studie ukazují deficit v úlohách na pozornost a výskyt 

neuromotorických poruch u dětí s vysokým rizikem pro schizofrenii, které byly později 

diagnostikovány s touto nemocí (Erlnmeyer-Kimling, 2000). Pro neuro vývojovou hypotézu 

vzniku schizofrenie svědčí i tyto nálezy: nedostatek neuropatologických důkazů o poškození 
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nervové tkáně, epidemiologické studie ukazující na význam perinatálního poškození vývoje 

mozku, pozdní nástup onemocnění a nedostatek důkazů pro progresi rozšířených komor, 

(Keshavan, 1999). Jaká je příčina poruchy při vývoji mozku není známo. V současnosti jsou 

nejčastěji zmiňovány tyto rizikové faktory: porodní komplikace, virová infekce matky 

v druhém trimestru těhotenství, podvýživa matky a inkompatibilita Rh faktoru. Porodní 

komplikace působí prostřednictvím periventrikulárních krvácivých lézí, které vedou к hypoxii 

v této oblasti а к následné neuronální smrti a poruše neuronálního propojení (Hóschl et al., 

2004). Dalším často citovaným rizikovým faktorem je infekce matky během těhotenství. 

Tomu odpovídá nerovnoměrné rozložení dat narození nemocných se schizofrenií. Na severní 

polokouli se v zimních a jarních měsících rodí asi o 5-8 % více schizofreniků než v letním 

období (Hóschl et al., 2004; Karlsson, 2003). Sezónní porody pacientů se schizofrenií 

korelovaly s údaji o frekvenci chřipkového onemocnění v druhém a třetím trimestru matky 

(Hóschl et al., 2004). Jakými mechanismy může infekce v průběhu těhotenství matky vést 

к poruše vývoje neurotransmiterových systémů, ke změnám v chování а к manifestaci 

psychotických symptomů, se bude věnovat následující kapitola. 

1.4.1. Význam excitotoxického poškození mozku v neurovývojové hypotéze vzniku 

schizofrenie 

Přes rozsáhlý epidemiologický výzkum schizofrenie nejsou známy příčiny vedoucí 

к manifestaci všech symptomů schizofrenie. V současné době většina nálezů svědčí pro 

neurovývojový původ schizofrenie, který částečně zahrnuje i neurodegenerativní složku. 

Velký heuristický význam má v etiologii schizofrenie předpoklad časné excitotoxické léze, 

která vede к poškození normálního vývoje mozku а к manifestaci psychotického chování 

(Weinberger, 1987). Na tomto základě bylo formulováno a provedeno několik experimentů 

(více kapitola Animální modely schizofrenie). 
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Glutamátergní systém hraje význačnou úlohu při vývoji mozku (tvorba a stabilizace 

synapsí), plasticitě mozku (učení a paměť) a neurotoxicitě. Ve zdravém nervovém systému 

glutamát zajišťuje správnou tvorbu a stabilizaci synapsí. Normální koncentrace glutamátu 

v mozkové intersticiální tekutině zvýšuje počet synapsí a je důležitá к vytvoření plně 

funkčních nervových okruhů se správnou komunikací mezi jednotlivými buňkami. Úloha 

glutamátu a především NMDA receptorů ve vývoji centrální nervové soustavy má význam 

pro neurogenezi, migraci, proliferaci, zánik neuronů, růst axonů, formaci a eliminaci synapsí 

(Nguyen et al, 2001). Ionotropní glutamátové receptory regulují přechod z proliferační fáze na 

postmitotickou diferenciaci neuronů. Nedávné práce však ukázaly, že naopak inhibice NMDA 

receptorů v 1. postnatálním týdnu a také v dospělosti zvyšuje proliferaci granuálních buněk 

v gyrus dentatus potkana (Luján et al., 2005). Významnou úlohu má glutamátergní systém při 

migraci neuronů z místa jejich vzniku na jejich konečné místo. Během vývoje mozku 

glutamátergní neurony vznikají ve ventrikulární zóně a následně migrují do kortikální lamely 

radiální migrací (Marín a Rubenstien, 2001). Především aktivace ionotropních glutamátových 

receptorů v raných stádiích vývoje mozku ovlivňuje neuronální migraci do korových oblastí. 

Glutamát také působí jako chemoatraktant a stimuluje migraci kortikální ch neuronů (Luján et 

al., 2005). Pro tangenciální migraci kortikálních interneuronů jsou důležité jak AMPA 

receptory, tak i NMDA receptory. Při časné neurální diferenciaci v kůře jsou důležité Cajal-

Retziovy buňky, které regulují laminaci kůry pomocí produkce Reelin proteinu. Tyto buňky 

exprimují NMDA receptory a mGluRl. Glutamát také stimuluje růst neuritů z granulárních 

buněk v hipokampu (Luján et al., 2005). Neurogeneze a neuronální migrace v kůře je u 

potkana dokončena v 1. postnatálním týdnu. Při formaci funkčních synapsí hraje glutamát 

také důležitou roli. V neposlední řadě je pro funkci centrální nervové soustavy důležité 

správné umístění neurotrasmiterových receptorů na synapsi. Z výše uvedených nálezů je 

zřejmé, že excitotoxické poškození v časném vývoji CNS může způsobit rozsáhlé funkční 
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změny mozku. Během ontogenetického vývoje potkana se mění exprese podjednotek 

glutamátových receptorů (Obrázek 8). 
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Obrázek 8. Schéma exprese ionotropních a metabotropních glutamátových receptorů 
v průběhu vývoje mozkové kůry. Gradient šedé barvy ukazuje úroveň exprese. Černá barva 
znázorňuje největší expresi a bílá barva nejnižší expresi učité podjednotky nebo podtypu 
receptorů. Obrázek je převzat a upraven dle Luján et al, 2005. 

Glutamátergní systém je velmi důležitý v regulaci počtu buněk. Zvýšená aktivace 

ionotropních glutamátových receptorů vede к excitotoxickému poškození a případně i к 

zániku buňky. Excitotoxická smrt buňky vzniká důsledkem dlouhodobě zvýšené hladiny 

intracelulárních Ca2+ a následné aktivace enzymatických procesů vedoucích к buněčné smrti 
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(Obrázek 9). Klíčovou úlohu v mechanismu excitoxického poškození nervové tkáně má 

glutamát. Jeho zvýšená hladina aktivuje glutamátové AMPA receptory a následně napěťově 

závislé Na+ kanály, což depolarizuje membránu. Částečná depolarizace uvolňuje Mg2+ z 

NMDA receptorů a následně dochází к aktivaci těchto receptorů glutamátem. Dlohodobá 

depolarizace membrány způsobuje nejen vstup Na+ do buňky, ale také pasivní vstup СГ a 

vody. To má za následek zbobtnání buňky, poškození organel, a případně i buněčnou smrt. 

Poškození osmotické rovnováhy v buňce nemusí však vždy způsobit zánik buňky. 

Další mechanismus, který prohlubuje excitotoxické poškození buňky je zvýšení Ca2+ 

uvnitř buňky. Zvýšení intracelulární koncentrace volných Ca2+ aktivuje NMDA receptory, 

dále napěťově závislé Ca2+ kanály a poškozuje Na+/Ca2+ pumpy dlouhodobou depolarizací. 

Zvýšená hladina Ca2+ umožňuje aktivaci řady enzymů (Obrázek 9), fragmentaci DNA pomocí 

2 4* o 

nukleáz a konečný zánik buňky. Aktivace Ca dependentních enzymů dále souvisí se 

zvýšenou produkcí volných radikálů a s poškozením mitochondrií a dalších buněčných 

organel. Peroxidace lipidů poškozuje buněčnou membránu, která snáze praská. Současně se 

zvyšuje koncentrace extracelulárního glutamátu jeho uvolňováním z poškozených buněk, což 

prohlubuje poškození buňky. Excitotoxický zánik buněk je spojován s indukovanou 

apoptózou nervových buněk. V současnosti se ale předpokládá, že excitotoxický poškozené 

neurony, které by za normálních podmínek zajištovaly synaptické spoje s jinými neurony, 

sekundárně spustí apoptotický zánik nezapojených neuronů (Young et al., 2004). 
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Obrázek 9. Schématické znázornění mechanismu vedoucí к excitotoxickému poškození 
nervové buňky. Excitotoxické poškození může být způsobeno nadměrnou aktivicí NMDA a 
AMP A receptorů nebo inhibici transportéru pro glutamát. (Upraveno podle Fonnum a Lock, 
2004). 

Nadměrnou aktivaci NMDA receptorů v průběhu vývoje nepřímo způsobuje také virová 

infekce v druhém trimestru těhotenství. Projevem virové infekce matky je zvýšená produkce 

protilátek IgG a IgM a prozánětlivých cytokinů jako je IL-1(3, TNFa а IL-6 (Gilmore et al., 

2004). Cytokiny přecházejí placentou к plodu a dále do mozku přes hematoencefalickou 

bariéru, kde ovlivňují proliferaci buněk a tím i vývoj plodu a jeho CNS. Prozánětlivé cytokiny 

v kultuře embryonálních buněk způsobí jen omezený zánik neuronů, ale zpomalují vývoj 

dendritů (Gilmore et al., 2004). Snížení počtu dendritických trnů u pacientů se schizofrenií 

omezuje komunikaci mezi jednotlivými neurony a vede к manifestaci projevů psychózy. 

Prenatální expozice virové infekci aktivuje mikroglii (Rock et al., 2004), která produkuje řadu 

prozánětlivých cytokinů a některých dalších neurotoxických látkách jako je kyselina 

chinolinová (QUIN). QUIN je jedním z metabolitů odbourávání L-tryptofanu kynureninovou 
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cestou. Zvýšená produkce QUIN aktivovanou mikroglií a makrofágy vede к nadprodukci 

chemokinů, které dále zvyšují infiltraci leukocytů a makrofágů z krevního řečiště do mozku 

(Schiefer et al., 1998; Guillemin et al., 2003). Prozánětlivé cytokiny také aktivují proces, 

který následně vede к neuronální atrofii, degeneraci neuritů a ztrátě synapsí, ale nemusí 

způsobit buněčnou smrt (Gilman a Mattson, 2002). QUIN je také slabým agonistou NMDA 

receptorů, především NMDA receptorů s podjednotkovým složením NR1/NR2B. 

1.5. Předmět studia: N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát (NAAG) 

N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát (NAAG) je dipeptid, který dosahuje v jednotlivých 

oblastech mozku potkana koncentrace 0,5-5 ^mol/g tkáně (Miyake et al.,1981). Tento 

dipeptid působí jako agonista metabotropních glutámatových receptorů skupiny II (mGluR 

II), především podtypu mGluR 3 (Neale et al., 2000). Aktivací těchto receptorů NAAG 

snižuje hladiny cAMP a tím synaptický výdej glutamátu a GABA (Zhao et al., 2001). 

Současně aktivace mGluR 3 receptorů vede ke zvýšené produkci neuroprotektivních faktorů 

jako je TGF- (3 (transforming growth factor (3) (Bruno et al., 1998). Předpokládá se, že 

převážně aktivací těchto receptorů NAAG působí neuroprotektivně (Orlando et al., 1997). 

NAAG může být hydrolyzován enzymem glutamátkarboxypeptidázou II (GCP II; EC 

3.4.17.21) na glutamát a N-acetylaspartát (Neale et al., 2000), Obrázek 6. Takto uvolněný 

glutamát může aktivovat NMDA receptor (Thomas et al., 2000). Zvýšená aktivita NMDA 

receptorů vede к excitotoxickému poškození neuronů. V poslední době se uvažuje i přímé 

působení NAAG jako parciálního agonisty NMDA receptorů (Pliss et al., 2003; Losi et al., 

2004). Předpokládá se, že ve vysokých koncentracích NAAG aktivuje přednostně ty 

oligoheteromery NMDA receptorů, které mají zastoupenou NR2D podjednostku (Hess et al., 

1999). 

Tento dipeptid hraje důležitou úlohu i při vývoji centrálního nervového systému. Až 

dvojnásobně zvýšené hladiny NAAG byly nalezeny ve středním mozku, mozečku, hipokampu 



-52 -

a neokortexu ve srovnání z hladinou NAAG při narození u potkana 8. PND. Po 8. PND 

hladina NAAG klesá na 10 % hodnoty v době narození (Koller and Coyle, 1984). Přestože je 

hladina NAAG nejvyšší na začátku druhého postnatálního týdne, exprese neuroprotektivních 

mGluR2 a mGluR3 je v tomto období velmi nizká (Catania et al., 1994). Naopak výskyt 

NR1/NR2D podjednotek NMDA receptorů je v tomto období maximální (Ritter et al., 2001). 

Poškození v metabolismu NAAG a změny v jeho hladinách jsou spojovány s řadou 

neurodegenerativních a psychiatrických onemocněních jako je amyotrofická laterální skleróza 

(Tsai et al., 1991), Huntingtonova choroba, Alzheimerova demence (Passani et al., 1997) a 

schizofrenie. U pacientů se schizofrenií byly nalezeny zvýšené hladiny tohoto dipeptidu 

v hipokampu a v prefrontální kůře (Tsai et al., 1995). Zároveň aktivita enzymu GCP II 

negativně korelovala se zvýšenými hladinami NAAG v PFC a hipokampu. Snížení aktivity 

GCP II a tím snížení hladin glutamátu a N-acetylaspartátu v PFC a hipokampu může tak 

snižovat hladiny glutamátu a přispívat tak к hypoglutamátergnímu stavu, který byl nalezen u 

pacientů se schizofrenií (Tsai et al., 1995; Goff a Coyle 2001). Snížená exprese GCP II byla 

také prokázána DNA čipy a kvantitavní PCR na autoptickém mozkovém materiálu pacientů 

se schizofrenií (Ghose et al., 2004). 

Z hlediska neurovývojové hypotézy (Weinberger, 1996) by mohl NAAG mít důležitou 

úlohu v etiologii schizofrenie. Neonatálně zvýšená hladina NAAG by přes aktivaci NMDA 

receptorů způsobila excitotoxické poškození nervových buněk s dlouhodobými následky pro 

chování potkana a vést až ke schizofrenii-podobnému chování. 
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I C É L Z B Á C E 

Předmětem práce bylo zavést neuro vývojový model schizofrenie navozený 

intracerebroventrikulární (icv) infuzi N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu (NAAG). 

Daný model charakterizovat 

1. morfologicky, a to s cílem vymezit regionální rozložení mozkového poškození 

(Nisslovo barvení, barvení Fluoro Jade B), kvantifikovat zánik nervových buněk 

v hipokampu v prvních dnech po icv infuzi NAAG a po dosažení pohlavní dospělosti 

potkana (50. PND) a stanovit charakter buněčné smrti (barvení Hoechst 33342 a 

TUNEL barvení). 

2. neurochemicky, a to s cílem charakterizovat změny v receptorově specifické vazbě 

[3H]glutamátu v hipokampu mladého dospělého potkana (50. PND), ve vysokoafinitním 

transportu cholinu (HACU) a v receptorově specifické vazbě [35S]TBPS v hipokampu 

potkana 50. PND. 

3. funkčně (behaviorálně), a to s cílem posoudit změny v hravém a sociálním chování 

jedince v prepubertálním období (22. PND), reakce jedince na nové prostředí v období 

puberty (35. PND) a dospělosti (50. PND), velikost akustické úlekové reakce a její 

prepulzní inhibice. Uvedené charakteristicky chování dále ovlivnit: (i) inhibicí 

transportu dopaminu; (ii) inhibící NMDA receptorů. 

4. Cílem je srovnat validitu dvou modelů (založených na icv infuzi NAAG nebo kyseliny 

chinolinové), vycházejících z glutamátergní hypotézy schizofrenie. Tyto modely 

porovnat z morfologického, neurochemického a behaviorálního hlediska. 
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^MATERIÁL A METODIKA 

3.1. Zvířata a icv infuze látek 

Mláďata (Wistar Hann) byla dodána 7. PND v počtu 10 jedinců v hnízdě s matkou 

(BioTest s.r.o, Česká Republika). Všechna zvířata byla ve světelném režimu 12 h světlo/12 h 

tma s volným přístupem к vodě a potravě. Až do odstavu od matky (28. PND) byla zvířata 

umístěna v počtu 10 mláďat v hnízdě s matkou. 

V den operace, 12. PND, byl samcům aplikován NAAG (Sigma) nebo QUIN (Sigma) 

intracerebroventrikulárně (icv) za pomoci Hamiltonovy stříkačky (lpi, 26S) do postranních 

komor pomocí stereotaxického přístroje s koordinátami АР: - 1 mm od bregmy; L: ± 1,5 mm; 

DV: -3,5 mm od povrchu lebečních kostí určenými podle atlasu Sherwood and Timiras, 1970. 

Látka NAAG byla infundována o koncentraci (1 mol/l; 0,25 цто1 dané látky v 0,25 ц1 

sterilního fyziologického roztoku do každé postranní komory), QUIN byla infundována o 

koncentraci (1 mol/l; 0,25 (imol látky v 0,25 jj,1 v pufrovaném fyziologickém roztoku pH 7,2) 

po dobu 3 minut do každé komory. Hamiltonova stříkačka byla v komoře ponechána 2 

minuty. Kontrolním zvířatům byl infundován do postranních komor stejný objem sterilního 

fyziologického roztku. 

Všechny experimenty byly schváleny odbornou komisí pro laboratorní zvířata při 3. LF 

UK a PCP a byly provedeny v souladu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 

týrání a ve smyslu znění vyhlášky 311/1997 Sb. 

3.2. Histologické techniky 

Nisslovo barvení 

U třech potkanů ze všech experimentálních skupin byla provedena transkardiální 

perfuze Ringerovým roztokem (pH 7.4) a následně 4 % paraformaldehydem vRingerově 

roztoku (pH 7,2-7,4). Mozky byly vyjmuty, odvodněny v xylenu a acetonu, 70 % a 96 % 



-55 -

alkoholu a poté zality do paraplastu (Sigma). Paraplastové bloky byly sériově krájeny na 

mikrotomu. Po odparafinováni řezů v xylenu, ethanolu (96 % a 70 %) a vodě byl každý 15. 

řez (vzdálenost řezů 105 |um) o tloušťce 7 |im přenesen do roztoku toluidinové modři (0,1% 

v destilované vodě). Po odvodnění obarvených řezů v 96 % alkoholu, acetonu a xylenu byly 

řezy montovány do EZ-MOUNT™ (Shandon, USA). Rozsah poškození byl pozorován 

v jednotlivých řezech na světelném mikroskopu Olympus AX 70 a zakreslen do 

schematických nákresů frontálních řezů mozku potkana dle atlasu (Paxinos and Watson, 

1998). Pro obrazovou dokumentaci bylo použito zvětšení 200x a 400x. Jako poškozené 

neurony byly zaznamenány ty neurony, který měly trojúhelníkový tvar, tmavé zbarvení 

cytoplazmy a neznatatelné jádro. Fotografie byly pořízeny digitální kamerou Olympus. 

Kvantifikace poškozených neuronů v hipokampu 

V sériových frontálních řezech obarvených toluidinovou modří byl stanoven počet 

poškozených neuronů na každém 15. řezu v dorzálním a ventrálním hipokampu (Sherwood 

and Timiras, 1970). Celkem byla provedena kvantifikace přibližně ve 20 řezech na celý 

hipokampus a po 10 řezech v dorzální a ventrální části. Neurony nepoškozené i poškozené 

(viz odstavec Nisslovo barvení) byly počítány v oblastech o rozměrech 100 ц т x 200 щп. 

Oblasti dorzálního hipokampu byly rozděleny podle atlasu Paxinos a Watson (1998) na CA1, 

САЗа (blíže к hilu gyrus dentatus), CA3b (vzdálenější část od hilu gyrus dentatus) a na 

inťřapyramidový a suprapyramidový list gyrus dentatus (Obrázek 10). 

Počet poškozených buněk byl vyjádřen v % 

Počet poškozených buněk 
% poškozených buněk = x 100 

Celkový počet buněk 
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Stanovení počtu buněk poškozených infuzi NAAG bylo provedeno pomocí softwaru 

MAGELAN verse 5.2. Počet poškozených neuronů byl vyjádřen procentuálně podle výše 

uvedeného vzorce. 

Obrázek 10. Frontální řez dorzálním hipokampem s vyznačenými poli použitými pro 
kvantifikaci. Kvantifikace buněk byla provedena ve výseči o rozměrech 100 /лт x 200 /лт. 

Histochemická charakteristika buněčného poškození 

Pro charakteristiku buněčné smrti bylo použito dvojité fluorescenční barvení TUNEL 

(Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated biotin dUTP Nick-End labeling) spolu s 

Hoechst 33342 (Sigma). Fluorescenční barvivo Hoescht se váže na adeninové a tyminové 

báze DNA a tím označí všechna jádra na příslušném řezu, přičemž je možné pozorovat 

fragmentaci DNA v jádře a tvorbu apoptotických tělísek (Whiteside a Munglani, 1998). 

Na dvojité fluorescenční barvení TUNEL/Hoescht 33342 byla použita tři zvířata 24h po 

infuzi NAAG a tři kontroly. Před barvením byly mozky po vybavení transkardiálně 

perfundovány Ringerovým roztokem a následně 10 % formaldehydem. Následný postup 

fluorescenčního dvojitého barvení TUNEL/Hoechst 33342 byl modifikován dle Gavrieli et al. 

(1992). Nejprve byl celý mozek 5 x promytý v 0,1 M fosfátovém pufru (pH 7,4) a přes noc 

ponechán v 15 % sacharóze. Poté byl mozek zmražen v tekutém dusíku, montován do media 

pro zmražené tkáně a sériově krájen na kryostatu na řezy o síle 30 |im. Každý 4. řez byl 
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použit na další barvení. Reakční směs obsahovala dUTP 6 ц1; terminaltransferázu 3 ц1; 125 jíl 

pufru (30 mM Trism; 140 mM kakodylát sodný; 1 mM CoCl2) v 1000 [ú destilované vody. Po 

ukončení TUNEL barvení byly řezy obarveny v Hoechst 3332 (0,01 %). Jako pozitivní 

kontrola byla použita inkubace s DNAázou I (30 units/ml na 30 min v 37 °C) v médiu 

obsahujícím 155 mM NaCl, 6 mM MgCl2 2 mM CaCl2; pufrováno 40 mM Tris-HCl, pH 7,6. 

Po inkubaci sDNázou I byla všechna jádra značena pozitivně. Jako negativní kontrola byly 

použity řezy, které nebyly inkubovány s reakční směsí. Červený streptavidin byl použit jako 

fluorescenční barvivo. Buňky byly pozorovány při 400-násobném zvětšení na mikroskopu 

Zeiss Axioplan2 imaging system. 

Označení poškozených nervových buněk Fluoro Jade В 

Fluorescenční barvení Fluoro Jade В (Histo-Chem Inc., Jefferson, AR, USA) selektivně 

barví pouze poškozené neurony (Schmued a Hopkins, 2000). Na barvení Fluoro Jade В byla 

použita tři zvířata 24 h po infiizi NAAG/QUIN a tři kontrolní zvířata. Vybavené mozky po 

transkardiální períuzi byly připraveny stejně, jak je popsáno v kapitole „Nisslovo barvení" a 

krájeny na kryostatu na 40 ц т řezy. Frontální mozkové řezy byly odvodněny v sestupné 

alkoholové řadě, ponechány 20 min v 0,01 % roztoku KMn04 (Lachema, Brno). Dále byly 

řezy 3 x propláchnuty v destilované vodě a v temné místnosti inkubovány 30 min v roztoku 

Fluro Jade В (4 ml zásobního roztoku do 96 ml 0,1 % kyseliny octové, konečná koncentrace 

Л v 

látky byla 4 xlO" % ) a opět promyty ve vodě. Rezy byly dále přeneseny do 0,01 % roztoku 

Hoescht 33342 na 20 min. Poté byly propláchnuty v destilované vodě a montovány do Neo-

Mount (Sigma). Řezy byly pozorovány ve zvětšení 200x nebo 400x na fluorescenčním 

mikroskopu Olympus AX 70. Fotografie byly pořízeny digitální kamerou Olympus. 
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3.3. Vazebné studie 

уптЪп [3HI glutamátu v synaptozomátních membránách hivokampu. entorhinální kůry a 

ctrinta и potkanů. 

Za 38 dní po aplikaci NAAG/QUIN odebrány vybrané oblasti mozku (hipokampus, 

entorhinální kůra, striátum) u pokusných i kontrolních zvířat. Vzorky byly homogenizovány 

v 0,32 M sacharóze a centriťugovány při lOOOg po dobu 10 minut. Odebraný supernatant byl 

centrifugován při 48 000 g po dobu 20 minut a sediment byl dvakrát promyt ledovou 

destilovanou vodou a recentrifugován. Výsledné sedimenty byly zmraženy v suchém ledu a 

uchovány při -30 °C do měření vazby. V den vazebného experimentu byly sedimenty znovu 

dvakrát promyty ledovou destilovanou vodou, centrifugovány (48000 g, 20 min) a pak 

suspendovány v 50 mM Tris-acetátovém pufru (pH 7,4). Membránová suspense (100-300 

proteinu) byla inkubována s 10 nM [3Hjglutamátem (L-G-[3H]glutamová kyselina, 21 

Ci/mmol, Amersham, Anglie) v 1 ml 50 mM Tris-acetátovém pufřu (pH 7,4) po dobu 45 

minut při 2 °C v prostředí bez, anebo s 0,2 mM agonistou pro NMDA nebo non-NMDA typ 

ionotropních glutamátových receptorů. Inkubace byla ukončena přidáním 4 ml studeného 

pufru. Filtrace byla provedena při konstantním vakuu přes filtry Whatman CF/C. Po promytí a 

přidání scintilačního roztoku (5 ml) byla radioaktivita změřena na (3-counteru (Beckman 980). 

Pro stanovení nespecifické vazby byl přidán 1 mM glutamát. Množství proteinu ve vzorku 

bylo stanoveno metodou dle Lowryho et al. (1951). 
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Stanovení vysokoafinitního transportu cholinu ÍHACU) na hipokampálních synaptozomech. 

Potkani byli usmrceni cervikální dislokací a dekapitováni. Po vyjmutí mozku byla 

okamžitě disekována hipokampální formace z pravé i levé hemisféry celkem šesti zvířat, ze 

které byla po zvážení izolována frakce obohacená o synaptozomy. 

Hipokampy byly nejdříve homogenizovány v 10-ti násobku 0,32 M sacharózy 

(homogenizer teflon-sklo Potter's Braun, 400 otáček/min, 10 zdvihů) a vzniklý homogenát 

byl centrifugován při 1200 g (centrifuga Universal 32R, 10 minut při 4 °C). Supernatant byl 

centrifugován při 20 000 g (centrifuga Beckman J2-HS, 20 min při 4 °C). Získaný sediment 

byl resuspendován v 0,32 M sacharóze a opět centrifugován za stejných podmínek. Konečný 

sediment byl opět resuspendován v 0,32 M sacharóze (ultraturax IKA-Labortechnik, stupeň 3, 

30 vteřin) a 20 ц1 vzniklé synaptozomální frakce bylo použito ke stanovení koncentrace 

proteinů (Bradford, 1976). Všechny vzorky byly následovně naředěny 0,32 M sacharózou tak, 

aby obsahovaly 2 mg proteinů /ml. 

К vlastnímu stanovení transportu bylo použito 100 jul synaptozomální frakce, 880 jul 

Krebs-Ringer-HEPES-glukózového pufru (128 raM NaCl, 5 mM KC1, 2,7 mM CaCl2, 1,2 

mM MgS04, 5 mM glukóza, 10 mM HEPES; pH 7,4) a 20 ц1 [3H]cholinu ([metyl-3H]cholin 

chlorid, 2775 GBq/mmol, PerkinElmer). Směs byla inkubována 4 minuty při 37 °C a 

obsahovala 10 nM [3H]cholin a 200 jig proteinů /ml. Nespecifická a nízkoafmitní část 

transportu byla stanovena pomocí 1 цМ hemicholinia-3; všechna měření byla provedena 

v duplikátech. Inkubace byla ukončena rychlým ochlazením a filtrací (Harvester Brandel, 

filtry Whatman GF/B). Radioaktivitu jsme změřili po přidání 5 ml scintilačního roztoku 

(ReadySafe, Beckman) na přístroji Beckman LS 1701. 

Stanovení specifické vazby [35S]TBPS na hipokampálních membránách 

Disekce obou hipokampů byla provedena jako při stanovení HACU. Oba hipokampy 

byly po zvážení zabaleny do alobalu a zamraženy na dobu kratší 1 měsíce. Hipokampální 
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membrány byly izolovány ze směsných vzorků (hipokampy ze 2 zvířat v případě jednobodové 

analýzy a hipokampy z pěti zvířat u analýzy Scatchardovy) v souladu s prací Andersona et al. 

(1997). 

Hipokampy byly homogenizovány v 10-ti násobném množství 0,32 M sacharózy a 

vzniklý homogenát byl centrifugován při 1200 g (10 minut při 4 °C). Získaný supernatant byl 

centrifugován při 20 000 g (20 min při 4 °C), sediment byl resuspendován v 10-ti násobku 

redestilované vody a opět centrifugován při 7 000 g (20 min při 4 °C). Získaný supernatant 

byl centrifugován při 28 000 g (20 min, 4 °C) a sediment byl resuspendován v 10-ti násobku 

redestilované vody a opět centrifugován za stejných podmínek. Konečný sediment byl 

resuspendován v 10-ti násobku pufru (20 mM KH2P04, 200 mM KC1; pH 7,4) a zamražen na 

40 minut při -20 °C . Po rozmražení byly membrány 3x přečištěny opakovanou centrifugací 

(28 000 g, 20 min, 4 °C). Konečný sediment byl opět resuspendován v 10-ti násobku pufřu 

(Ultraturax ГКА-Labortechnik, stupeň 3, 30 vteřin) a 20 fil suspenze bylo použito na 

stanovení obsahu proteinů. Všechny vzorky byly naředěny tak, aby obsahovaly 1 mg 

proteinů/ml. 

Při vlastním stanovení bylo 100 (il membrán inkubováno s 380 pufru (20 mM 

KH2P04, 200 mM KC1; pH 7,4), 10 fxl roztoku GABA (500 цМ) a 10 ц1 (100 nM) [35S]TBPS 

([35S]butyl bicyclophosphorothionát; 2,4 TBq/mmol, PerkinElmer). Směs byla inkubována 1 

hodinu při 37 °C a obsahovala 2 nM [35S]TBPS, 1 цМ GABU a 200 ^g proteinů/ml. 

Scatchardova analýza byla provedena s 1-50 nM [35S]TBPS. Ke stanovení nespecifické vazby 

byl přidán 200 цМ pikrotoxin. Všechna měření byla provedena v duplikátech. Zakončení 

inkubace, filtrace i měření aktivity bylo stejné jako u experimenty HACU. 
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3.4. Studium chování 

Hraw chováni a sociální interakce: 

Sociální chování spolu s hravým chováním bylo studováno 22. PND na potkanech, kteří 

patřili do různých vrhů, ale měli stejnou aplikaci NAAG, QUIN, nebo fyziologického roztoku 

12. PND. Trvání hraní, čištění partnera, přelézání, izolace a vzdalování nebo přibližování se 

к partnerovi bylo sledováno v chovném boxu po dobu 15 minut. Zvířata byla před pokusem 

3,5 h izolována od matky. 

Test otevřeného pole .. open field test": 

Zvířata 23 dní (35. PND) a 38 dní (50. PND) po aplikaci NAAG, QUIN nebo 

fyziologického roztoku byla pozorována v aréně o rozměrech 68 x 45 x 35 cm po dobu 5 

minut ihned po vložení potkana do arény. V případě farmakologických studií s dizocilpinem 

(MK-801; Sigma-Aldrich, 0,3 mg/kg i.p.; 20 min před vložením do arény) a GBR 12909 

(Tocris, UK, 10 mg/kg i.p.; 20 min před vložením do arény) byl potkan 50. PND ponechán 

v aréně 10 min a poté byli potkani 5 min pozorovány. Byla sledována frekvence, latence a 

trvání těchto aktivit: lokomoce (crossing), vztyčování (rearing) a trvání těchto aktivit: 

imobilita (immobility), čištění (grooming), čichání (sniffing). К vyhodnocení bylo použit 

softwer Activities (Benešová et al., 2001). 

Uleková reakce na silný zvukový podnět ÍASR) 

Úleková reakce na silný zvukový podnět byla vyjádřena jako celková průměrná hodnota 

odpovědí na silný zvukový podnět 120 dB v rámci jednoho měření prepulzní inhibice úlekové 

reakce. Z celkového výpočtu bylo opět vynecháno prvních pět hodnot v každém sezení. 

Hodnoty úlekové reakce na silný zvukový podnět byly vyjádřeny v mV. 
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prrpplrm inhibice úlekové reakce (PPI): 

К měření úlekové reakce a její prepulzní inhibice jsme použili zařízení SR-LAB (San 

Diego Instruments, USA), které tvoří zvukotěsná komora, piezoelektrický akcelerometr, válec 

na umístění zvířete a reproduktor. Zvířata byla umístěna do válce z plexiskla (8,2 cm průměr, 

10 x 20 cm), který byl spojen s piezoelektrickým akcelerometrem. Uvnitř osvětlené 

zvukotěsné komory byl ventilátor. Piezoelektrický akcelerometr detekuje a převádí pohyb ve 

válci. Vysokofrekvenční reproduktor uvnitř komory (24 cm nad válcem ) vytváří šum na 

pozadí o intenzitě 62 dB a vlastní akustické podněty. Všichni potkani vzatí do experimentu 

byli dva dny před vlastním experimentem pre-testováni v sezení, které se skládalo 

z aklimatizační periody (5 min) a pětkrát za sebou následujících 5 akustických stimulů o síle 

120 dB. 

Vlastní experimentální provedení bylo upraveno dle Schulz et al. 2001. Šum na pozadí 

byl 62 dB a trval 5 min (aklimatizační doba) a následně byl použit jako pozadí v průběhu 

celého experimentu. Po aklimatizační době začalo vlastní měření pěti po sobě jdoucími 

podněty o síle 120 dB. Dále pokračovalo střídáním čtyř různých typů akustických podnětů, 

které byly uspořádány náhodně 1) silný akustický podnět: 120db, doba trvání 20 ms; 2) 

předpodnět: 13 dB nad šum (celkový puls 75 dB), doba trvání 20 ms. Puls (13 dB) byl 

aplikován 100 ms před začátkem aplikace 120 dB; 3) samotný prepulse: 13 dB nad šum 

(celkový podnět 75 dB), doba trvání 20 ms 4) žádný stimulus (62 dB). Celkově během 

jednoho měření byl aplikován každý zvukový podnět pětkrát. Interval mezi jednotlivými 

podněty byl průměrně 30 s. 

Průměrná čísla získaná během měření byla upravena podle vzorce PPI [100 - (průměrná 

odpověď na předpodnět-podnět/ průměrná odpověď na 120 dB)] x 100 a vyjádřena jako % 

rozdíl mezi motorickou odpovědí na 120 db a na aplikaci prepulsu a 120 dB. Prvních pět 

silných akustických stimulů (120 dB) nebylo použito při počítání PPI výsledků (Schulz et al., 

2001). 
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<^Janovem referenční paměti v Morissově vodním bludišti 

Schopnost učení zvířat po icv aplikaci QUIN/NAAG a fyziologického roztoku 

(kontrola) byla testována v Morissově vodním bludišti o průměru 200 cm. Na hraně bazénu 

byly vyznačeny čtyři body označující sever, jih, východ a západ. Ostrůvek o průměru 13 cm 

byl umístěn 1 cm pod hladinou. Tři dny před počátkem experimentu byla zvířata 

aklimatizována na prostředí a byla u nich určena míra schopnosti plavat. Pro vlastní měření 

učení a paměti byla použita metoda navigace místa, kdy ostrůvek i okolní předměty zůstávají 

na svém stálém místě, které se během pokusu nemění. Ostrůvek byl umístěn v sevoro-

východním kvadrantu, 60 cm od hrany bazénu. Během experimentu se měnilo místo startu 

zvířete podle světových stran. Úkolem potkanů bylo zapamatovat si místo a naučit se, kde je 

skrytý ostrůvek v bazénu umístěn. Pozorování trvalo pět po sobě následujících dnů a 

v každém dni zvířata absolvovala osm pokusů. Byla měřena latence do nalezení ostrůvku a 

splnění kritéria 60 s do nalezení ostrůvku (Rokyta et al., 2004). 

3.5. Statistika 

Pro porovnání více skupin byla použita metoda jednofaktorové analýzy rozptylu 

(ANOVA) s použitím post-hoc Newman-Keuls testu. Pro srovnání dvou skupin byl použit 

nepárový t-test a v případě kvantifikační analýzy poškozených neuronů byl použit nepárový t-

testem s Welchovou korekcí. Rozdíl byl brán jako statisticky významný, pokud p < 0.05. 
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£VVSLEDKY 

4.1. Charakteristika neurovývojového modelu schizofrenie založeném na neonatální lézi 

NAAG 

Animální model schizofrenie byl studován z hlediska strukturálních, neurochemických a 

funkčních změn v průběhu dospívání a v časné dospělosti potkana. 

4.1.1. Regionální rozložení poškození po neonatální icv infuzi NAAG 

Nisslovo barvení v sériových řezech umožnilo prokázat regionální distribuci 

poškozených neuronů. Jako poškozené neurony byly počítány ty neurony, který měly 

trojúhelníkový tvar, tmavé zbarvení cytoplazmy a nezřetelná jádra (Obrázek 12). Rozsah 

poškození byl největší 24 h po podání NAAG v cingulární kůře, gyrus dentatus, mediální části 

substantia nigra, dorzální části rostrálního talamu. Menší rozsah poškozených neuronů byl 

pozorován 96 h po icv infuzi. Největší poškození bylo v oblasti gyrus dentatus. Toto 

poškození však nebylo patrné 38 dní po icv aplikaci NAAG (Obrázek 11).. 

Barvení Fluro Jade В specificky značí poškozené neurony, ale neumožňuje rozlišit mezi 

apoptotickým a nekrotickým typem buněčné smrti (Fernandes et al., 2004). Dvojité barvení 

Hoechst 33342 a Fluoro Jade В ukázalo zánik neuronů za 24 h po icv aplikaci NAAG 

(Obrázek 13), především v gyrus dentatus a v oblasti С A3. 
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Obrázek 11. Schématické znázornění regionálního rozložení poškození po icv aplikaci NAAG 
(12. PND) za 24 h (červená barva) a 96 h (modrá barva). 

Obrázek 12. Iinfrapyramidální list gyrus dentatus dorzálního hipokampu и kontrol (В) а и 
zvířat 24 h po icv aplikaci NAAG (barvení toluidinovou modří). Bílou šipkou jsou označeny 
poškozené buňky. Použité zvětšení 400x, Olympus Provis AX70. 
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A 

Obrázek 13. Dvojité barvení Hoechst 33342 (modrá barva) a Fluoro Jade В (zelená barva). 
Bílé šipky ukazuji Fluoro Jade В pozitivní buňky za 24 h po icv aplikaci NAAG 
v infrapyramidálním listu gyrus dentatus dorzálního hipokampů (B). U kontrol (A) nebyly 
pozorovány pozitivní buňky. Zvětšení 400x, Zeiss Axioplan2 imaging system. 
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4 1.2. Kvantitativní hodnocení poškozených neuronů v hipokampální formaci 24 hodin a 

96 hodin po icv infuzi NAAG 

Největší poškození bylo pozorováno v infrapyramidální vrstvě gyrus 

dentatus dorzálního i ventrálního hipokampu (Tabulka 7). Největší počet poškozených 

neuronů byl nalezen v infrapyramidální vrstvě gyrus dentatus ve ventrálním hipokampu 24 h 

po podání NAAG. Počet poškozených neuronů byl také statisticky významně zvýšen 

v suprapyramidální vrstvě gyrus dentatus. U obou vrstev gyrus dentatus byly poškozené 

neurony lokalizovány především v subgranulární zóně hilu gyrus dentatus. Poškozené buňky 

byly dále nalezeny v pyramidové vrstvě С A3 a a CA3b oblasti dorzálního a ventrálního 

hipokampu. Naše data ukazují, že v oblasti CA1 bylo 6- až 8-krát menší poškození než 

v gyrus dentatus a o 2- až 4-krát menší než v oblastech С A3. Počet poškozených neuronů 

v CA1 oblasti se statisticky významně nelišil od kontroly (Tabulka 7). Rozsah poškození za 

čtyři dny po podání NAAG byl menší než byl pozorován za 24 h. Počet poškozených neuronů 

zůstal statisticky významně zvýšen v gyrus dentatus dorzálního hipokampu. 

4.1.3. Charakteristika buněčného poškození pomocí TUNEL barvení a DNA barvení. 

Fluorescenční barvivo Hoechst 33342 jsme použili к označení všech jader a následně 

к identifikaci anatomických struktur na jednotlivých řezech. Použití tohoto barviva umožnilo 

prokázat kondenzaci chromatinu a přítomnost apoptotických tělísek (Obrázek 14). Po icv 

aplikaci NAAG (24 h) byla pozorována kondenzace chromatinu, což je typické pro počátek 

apoptózy. 

Technika TUNEL byla použita pro označení jednovláknových zlomů DNA. Přítomnost 

TUNEL pozitivních buněk ukazuje na časnou fázi jejich apoptotické smrti. Po icv infuzi 

NAAG (24 h) byly TUNEL pozitivní buňky pozorovány v gyrus dentatus, a to především 

v infrapyramidálním listě (Obrázek 14). Označení pozitivních buněk bylo podobné jako u 
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pozitivní kontroly, při které byly řezy inkubovány s DNázou I. V této oblasti dentata byl také 

nalezen největší počet poškozených buněk. 

Tabulka 7. Kvantitavní zhodnocení poškozených neuronů v hipokampu potkana 24 hodin a 
96 hodin po icv aplikaci NAAG. 

Poškození za 24 h (%) 

Dorzální hipokampus 

GDinf GDSup С A3 a CA3b CA1 

"KONTROLY (20) 6,8 ± 0,9 

NAAG (30) 36,1 ± 2,8 
* * * 

3,6 ±0,9 

26,3 ± 2 
* * * 

6,5 ± 0,09 

17,4 ±2,2 
* * * 

7,7 ± 1 

16,6 ± 2,2 
* * * 

2,9 ± 0,3 

4,4 ± 1,2 

Ventrální hipokampus 

GDinf GDSup С A3 a CA3b CA1 

KONTROLY (18) 13,6 ±2,1 

NAAG (29) 43,5 ± 2,7 
* * * 

5,8 ±1,5 

20 ±2,1 
* * * 

7,4 ±1,1 

21,3 ± 2,2 
* * * 

6,2 ± 1 

16,7 ± 2,9 
A * * 

4,8 ± 1,6 

6,6 ± 1,2 

Poškození za 96 h (%) 

Dorzální hipokampus 

GDinf GDsup С A3 a САЗЬ CA1 

KONTROLY (19) 6,8 ± 1,3 

NAAG (30) 26,7 ±1 ,2 
* * * 

6,4 ± 1,4 

16,8 ± 1,5 
* * * 

4,2 ±1,1 

8,1 ±1,3 

6,1 ±1 ,2 

7,6 ± 2,2 

1.6 ±0,5 

5.7 ± 0,9 
* * * 

Ventrální hipokampus 

G D ^ GDsup С A3 a САЗЬ CA1 

KONTROLY (11) 10,7 ± 2,2 

NAAG (30) 18,4 ±1,8 

3,4 ±1,3 

9,8 ± 1,3 

9,3 ± 1,8 

5,5 ±0,8 

8.2 ±2,3 

5.3 ± 0,9 

2,9 ± 1,4 

2,3 ± 0,5 

Hodnoty vyjadřují procentuální podíl poškozených neuronů (průměr ±SEM) získaných z 11-
30 řezů z každé oblasti. Data byla získaná ze třech nezávislých experimentů. Srovnání 
poškození z jednotlivých oblastí mezi kontrolou a NAAG skupinou byla vyhodnocena 
nepárovým t-testem s Welchovou korekcí. **p< 0,01, ***p < 0,001. 
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Ohrázek 14. Ko-Iokalizace DNA-barvení (Hoechst 33342, modrá barva) a TUNEL barvení 
(červená barva) na ínfrapyramídovém listu gyrus dorzálního hipokampu. Bílé šipky značí 
pozitivní buňky na TUNEL barvení и pozitivní kontroly (A), i na řezu získaném 24 h po icv 
aplikaci NAAG (B). Negativní kontrola (řez bez přidání reakční směsi, C). U kontrolních 
zvířat nebyly pozorovány žádné TUNEL pozitivní buňky (D). Zvětšení 400 x, Zeiss Axioplan2 
imaging system. 
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4.1.4. Vliv NAAG na vazbu [3H]glutamátu do membrán synaptozomální P2 frakce 

izolované z entorhinální kůry, hipokampu a striata u dospělých potkanů 

Neonatální infuze NAAG snížila receptorově specifickou vazbu [3H]glutamátu do 

membrán hrubé synaptozomální frakce izolované z entorhinální kůry o 19 % (nepárový t-test, 

p< 0,05). V ostatních strukturách nebyla pozorována žádná statisticky významná změna ve 

vazbě [3H]glutamátu (Tabulka 8). 

Specifická vazba [3H]glutamátu v přítomnosti agonistů NMDA, AMPA a kainátu (KA) 

ukázala, že NMDA složka tvoří přibližně 47 % z celkové vazby v mozku potkana. Avšak u 

zvířat po podání NAAG byla statisticky významně zvýšena vazba v přítomnosti AMPA ve 

striátu (Tabulka 9). Celkový podíl vazby pro AMPA složku ve striátu byl 12 % u kontrol. 

Tabulka 8. Vliv NAAG na specifickou vazbu [3H]glutamátu do synaptických membrán (P2 
frakce) izolovaných z jednotlivých oblastí mozku dospělého potkana (50. PND). 

Kontrola NAAG 

fmol/mg proteinu fmol/mg proteinu 

Entorhinální kůra 828 ± 66 670 ±23 * 

Hipokampus 817 ±43 854 ±23 

Striatum 413 ±28 394 ±39 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr z osmi měření ze dvou nezávislých experimentů ± SEM. 
Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí nepárový t-testu; * p < 0.05. 
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Tabulka 9. Specifická vazba [3H]glutamátu v přítomnosti agonistů NMDA, AMPA a KA 
v synaptických membránách z jednotlivých oblastí mozku. 

Agonisté Kontrola NAAG 

Entorhinální kůra NMDA 57 ±8,8 52 ± 8 
AMPA 100 ±4,5 114 ±6,3 

KA 91 ±5,1 89 ±5 ,1 

Hipokampus NMDA 59 ±9,5 55 ±8 ,3 
AMPA 82 ± 7,5 85 ±3 ,6 

KA 74 ±9,1 82 ±4 ,8 

Striatum NMDA 49 ± 10,8 46 ± 20,6 
AMPA 88 ±3,9 108 ± 1,9 *** 

KA 72 ± 2,7 88 ± 7,2 

Specifická vazba je vyjádřena v % (100 % je vazba bez přítomnosti agonistů). Absolutní čísla 
specifické vazby fmol [*HJglutamátu/mg proteinu jsou uvedena v tabulce 8. Statistické 
vyhodnocení bylo provedeno pomocí nepárového t-testu ***p < 0,001. 

4.1.5. Stanovení aktivity vysoko-afinitního transportu cholinu (HACU) v 

synaptozomálních membránách hipokampu u dospělých potkanů po icv infuzi NAAG. 

U zvířat po icv aplikaci NAAG 12. PND nebyla nalezena žádná změna v aktivitě HACU 

v pravém a levém hipokampu potkana 60. PND. (Tabulka 10). 

Tabulka 10. Účinek NAAG na vysokoafinitní transport cholinu (HACU) v levém a pravém 
hipokampu. 

Skupiny % Pravá strana Levá strana 

fmol/4 min/mg proteinu 

KONTROLA (6) 95.4 ±45.8 273.3 ±52.3 287.3 ±76.9 

NAAG (6) 125.4 ±27.1 254.9 ±46.9 329.9 ±75.6 

Procenta vyjadřují poměr mezi levým a pravým hipokampem. Průměry absolutních hodnot 
HACU ± SEM byly spočítány pro pravý a levý hipokampus zvlášť. Všechny experimenty byly 
udělány v duplikátech. 
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4.1.6. Specifická vazba [35SJTBPS na membránách i^ninvo - u . . oranach izolovaných z hipokampu potkana 24 

hodin (13. PND), 96 hodin (16. PND) a 42 dní rS4 Pivm ^, , ; * an> (M. PND) po podání NAAG a 

fyziologického roztoku 

Tabulka 11 znázorňuje vliv NAAG na . J iv ínAACj na hodnoty specifické vazby [35S]TBPS do 

hipokampálních membrán izolovaných z potkanů 13., 16., a 54. PND. Statisticky významné 

snížení vazby značeného Ugandu na 68o/0 bylo nalezeno u zvířat staiých 54 dnů. Scatchardova 

analýza provedená s 1-50 nM ^SJTBPS (Tabulka 12) ukázala, že u zvířat staiých 54 dnů 

bylo snížení vazby způsobeno zejména změnami v Bmax 

" í ^ n Í ^ V a Z b a [ 3 5 S ] T B P S n a Ь ф о ь - p é h f c h membránách 24 h, 9 6 „ a 42 

Aplikace Postnatální den Počet zvířat Vazba (fmol/mg) 
KONTROLA 4 33,5 ± 12,9 
NAAG 13 . PND 4 43,7 ± 9,4 

(130,4%) 

KONTROLA 8 45,8 ± 11,2 
NAAG 16. PND 8 36,7 ± 11,9 

(80,1%) 

KONTROLA 8 47,8 ± 14,8 

NAAG 54. PND 8 32,5 ± 7,7* 

(68,0 %) 

Statistická významnost (Studentův t-test, pooled variance) byla spočítána vzhledem ke 
kontrolám (* p < 0,05). Hodnoty uvedené jako průměry ± SEM ukazují data ze dvou 
experimentů (13. PND a 16. PND) až třech nezávislých experimentů (54. PND). 
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Tabulka 12. Scatchardova ^ analýza specifické vazby [35S]TBPS v hipokampálních 
membránách izolovaných z různě starých zvířat po icv infuzi fyziologického roztoku 
(kontroly) nebo NAAG . 

Aplikace Postnatální den Počet zvířat Bmax (pmol/mg) KD (nM) 
KONTROLA 5 0,65 49,6 

NAAG 13 . PND 5 1,17 93,4 

(180%) (188,3%) 
"KONTROLA 5 0,51 34,3 

NAAG 16 . PND 5 1,00 74,4 

(196,1%) f216,9%) 
KONTROLA 2 0,44 48,5 
NAAG 54. PND 2 0,19 33,7 

(43,2%) (69,5 %) 

Scatchardova analýza byla provedena na směsných vzorcích membrán izolovaných 
z hipokampu pěti (zvířata stará 13 a 16 dnů) nebo dvou (zvířata stará 54 dnů) potkanů. 

4.1.7. Vliv NAAG na sociální a hravé chování potkanů 22. PND 

Zvířata se stejnou aplikací, ale z rozdílného vrhu, byla testována v chovné kleci po 3,5 h 

izolace od matky. Sledovalo se trvání, latence a frekvence těchto aktivit: hraní, vzdalování se, 

přelézání a podlézání, přibližování se a čištění partnera. Trvání jednotlivých aktivit neukázalo 

žádnou statisticky významnou změnu mezi skupinou NAAG a kontrolními zvířaty (Obrázek 

15 A). Přestože rozdíl v trvání aktivity přelézání a podlézání (sociální kontakt) mezi NAAG 

skupinou a kontrolními zvířaty nebyl statisticky významný, nalezli jsme statisticky významně 

sníženou latenci této aktivity u zvířat s NAAG aplikací (Obrázek 15 B). 
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Obrázek 15. Vliv icv infuze NAAG 12. PND na trvání hraní, izolace a sociálních aktivit 
(přelézání a podlézání, přibližování, čištění partnera) 22. PND, část A. Část В ukazuje latenci 
jednotlivých aktivit. Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM ze dvou nezávislých experimentů 
(n = 10 párů zvířat). U zvířat s aplikací NAAG byla nalezena signifikantně snížená latence 
aktivity přelézání a podlézání *** p < 0.001. Hodnoty jednotlivých aktivit byly vyhodnoceny 
nepárovým t-testem. 

4.1.8. Vliv NAAG na chování potkanu v otevřeném poli 35. a 50. PND a na prepulzní 

inhibici úlekové reakce u potkanů 50. PND 

Po podání NAAG 12. PND nenastaly statisticky významný změny v trvání sledovaných 

aktivit v testu otevřeného pole 35. PND (Tabulka 13). Lokomoční aktivita, kterou jsme měřili 

jako počet prošlých čtverců, zůstala nezměněna (data neukázána). Žádné změny jsme 

nenalezli ani v latencich jednotlivých aktivit. 
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T a b u l k a 13:Vliv icv infuze NAAG na trvání aktivit (sekundy) v otevřeném poli 35. PND. 

Skupina Počet zvířat Imobilita Větření Čichání 
* v 
Čištění 

Kontrola 24 37,8 ± 12,9 23,3 ± 2,8 166,8 ±8,3 12,6 ±3,6 

NAAG 24 38,3 ± 12,3 21,1 ±3,5 166,5 ±8,1 17,6 ±3,8 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± S.EM. ze třech nezávislých experimentů. 

Vliv icv infuze NAAG na chování dospělých potkanů (50. PND) v testu otevřeného pole 

byl sledován ve stejném experimentálním uspořádání jako 35. PND. Podání NAAG mělo 

významný vliv na trvání čištění (Tabulka 14). Trvání ostatních aktivit nevykázalo statisticky 

významné změny. Byla nalezena statisticky významně prodloužená latence větření u skupiny 

NAAG (27,2 ± 7,1 kontrola vs. 47,5 ± 12,3 NAAG; * p < 0,05, nepárový t-test). 

Tabulka 14. Vliv icv infuze NAAG na chování 50.PND. 

Skupina Počet zvířat Imobilita Větření Čichání Čištění 

Kontrola 16 24,3 ± 12,8 34,4 ± 5,3 166 ±7,9 6,6 ±2,1 

NAAG 16 10,1 ±6,1 25,2 ± 4,4 179,7 ±4,8 16,5 ± 4,2 
* 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr (s) ± S.E.M. Změny v trvání jednotlivých aktivit po icv 
aplikaci NAAG byly vyhodnoceny nepárovým t-testem *p < 0,05. 

Neonatální icv infuze NAAG 12. PND neměla statisticky významný vliv jak na 

úlekovou reakci na silný akustický podnět (120dB), tak na prepulzní inhibici úlekové reakce 

(PPI). 
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419. Vliv NAAG na prostorové učení dospělých potkanů 

Výsledky týkající se prostrové paměti vMorrisově vodním bludišti byly získány ve 

spolupráci s Ústavem normální, patologické a klinické fyziologie (MUDr. Marie Pometlová, 

CSc). P° icv infuzi NAAG (n = 16) nedošlo к žádnému poškození referenční paměti u 

dospělých potkanů ve srovnání s kontrolou (n = 11), obrázek 16 (Rokyta et al., 2004). 

Všechna zvířata byla schopná najít ostrůvek ve stanoveném limitu. Podání NAAG neovlivnila 

dlouhodobou paměť. 

Obrázek 16. Latence (v sekundách) nalezení skrytého ostrůvku v Morrisově vodním bludišti 
(křivky učení). 

4.1.10. Vliv inhibitoru dopaminového transportéru (GBR 12909) na chování dospělého 

potkana v testu otevřeného pole po neonatální infuzi NAAG 

Zvířata s aplikací NAAG + GBR 12909 (10 mg/kg i.p., 30 min před testem) vykazovala 

nižší trvání imobility ve srování s kontrolními zvířaty, kterým byl rovněž podán GBR 12909 

(Tabulka 15). Lokomoční aktivita však zůstala nezměněna (data neukázána). Také pokles 

trvání čištění u zvířat po podání NAAG byl statisticky významný. V latencích jednotlivých 

aktivit nebyly nalezeny žádné statisticky významné změny mezi skupinami. 
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Tabulka 15: Vliv NAAG na trvání aktivit (V sekunHárM „ ^ - -
p0 i.p. podání GBR 12909 (10 mg/kg). ( S e k u n d a c h ) v otevrenem poli u potkana (10 mg/kg). 50. PND 

Skupina Počet zvířat imobilita větření čichání čištění 
KONTROLA 6 36,5 ±27,1 63,3 ± 10 117,8 ± 17,97 38,5 ± 16,7 

NAAG 7 
1,86 ±1,8 

* * * 

102 ± 13,9 ~l29j±Ti9 22,4 ±6 ,4 
* 

^ S K S S S S experimentů. U ^ a t p o p o d á n i 

0.001; * />< 0.05 ve srovnání s C Z l T Z l ' r l ! T " ^ " **** ***P < 

jednotlivých.aktivit byly vyhodnoceny n e p Z ^ U e ^ + Ho**>» 

4.1.11. Vliv GBR 12909 na prepulzní inhibici úlekové reakce dospělého 

neonatální infuzi NAAG 
potkana po 

Podání GBR 12909 (10 mg/kg i.p., 30 min před experimentem) potkanům 50. PND, 

kterým byl icv inťúndován NAAG nebo fyziologický roztok (kontrola) statisticky (one-way 

ANOVA) významně nezměnilo hodnoty prepulzní inhibice úlekové reakce ani samotné 

úlekové reakce (Obrázek 17). 

55-
50-
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40-
35-

g: зон 
w 25-

35-
g: зон 
w 25- m 
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Z 

experimentů (n = 12-14). prumer ± bhM ze dvou nezávislých 
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4.1.12. Vliv dizocilpinu (MK-801) na chování dospělého potkana po neonatální infuzi 

NAAG 

Podání MK-801 (0,3 mg/kg i.p.) potkanům 50. PND významně změnilo jejich chování 

v testu otevřeného pole, a to zvířatům po icv infuzi NAAG, tak i po infuzi fyziologického 

roztoku. Nejvýraznější změnou bylo statisticky významné (až 10-násobné) zvýšení lokomoční 

aktivity (Obrázek 18) a statisticky (2,5-násobné) významné zvýšení čichání u obou skupin 

zvířat (Tabulka 16). Podání MK-801 statisticky významně snižuje počet vztyčování (data 

neukázána) a čištění ve srovnání se zvířaty s odpovídající icv aplikací (NAAG nebo 

fyziologický roztok), tabulka 16. Podání MK-801 nemělo vliv na větření. 

Vliv icv infuze NAAG na chování způsobené MK-801 u dospělého potkana byl patrný 

ze srovnání skupin kontrola+MK-801 a NAAG+MK-801, které ukázalo na statisticky 

významný rozdíl v imobilitě. Potkani s aplikací NAAG+MK-801 měli delší trvání imobility 

než příslušné kontroly (p < 0,01). Jiné statisticky významné rozdíly mezi skupinami 

kontrola+MK-801 a NAAG+MK-801 nebyly nalezeny. 

* * * 

Obrázek 18. Vliv MK-801 na lokomoční aktivitu v testu otevřeného pole po neonatální infuzi 
NAAG и potkanů (50.PND). Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM ze dvou nezávislých 
experimentů (n = 6-10). ANOVAF(3,39) = 10,1; p<0,001; post hoc Newman-Keuls test ***/? 
< 0,001 ve srovnání se skupinou kontrola; Ш p < 0,001 srovnání se skupinou NAAG. 
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T a b u l k a 16 Vliv dizocilpinu (MK-801) na trvání aktivit v otevřeném poli (50. PND) po icv 
inťuzi NAAG 12. PND. 

MOBILITA ČICHÁNÍ VETŘENI CISTENI 
KONTROLA 64,5 ± 20 58,8 ±13,3 95,4 ±7,1 45,4 ± 12,9 

n = 10 100 % 100 % 100% 100% 

"KONTROLA + MK-801 1,5 ± 1,5 119,6 ±8,5 74,1 ± 18,1 4,4 ± 2,7 
n = 10 2,3 % 150% 78% 9,8 % 

* * * * * * 

NAAG 66,5 ± 16,8 58,7 ±6,7 106,6 ± 10,1 27,9 ± 11,7 
n = 10 100% 100 % 100% 100 % 

NAAG + MK-801 6,5 ± 4,6* 108,5 ±8,9 88,8 ± 14,2 11,1 ±4,9 
n = 10 10% 185 % 83% 4 0 % 

m M 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. Procenta vyjadřují trvání aktivit ve srovnání se 
skupinou zvířat bez aplikace MK-801 (100 %). Statistické vyhodnocení bylo provedeno testem 
ANOVA s následným post hoc Newman-Keuls test *p <0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 ve 
srovnání se skupinou kontrola; M p <0,01; ### p< 0,001 ve srovnání se skupinou NAAG. 
1 Statisticky významné zvýšení imobility ve srování se skupinou kontrola+MK-801, nepárový 
t-test (p < 0,01). 

4.1.13. Vliv dizocilpinu (MK-801) na prepulzní inhibici úlekové reakce dospělého 

potkana po neonatální infuzi NAAG 

Podání MK-801 (0,3 mg/kg i.p.) zvířatům 50. PND, kterým byl neonatálně infundován 

fyziologický roztok, způsobilo výrazné snížení prepulzní inhibice úlekové reakce (Obrázek 

19). U zvířat, s aplikací NAAG+MK-801 byla statisticky významně zvýšená PPI ve srovnání 

se skupinou kontrola+MK-801. Samotná neonatální infuze NAAG neměla vliv na PPI. 

Amplituda úlekové reakce na 120 dB zůstala nezměněna pro všechny experimentální skupiny. 
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Obrázek 19. Vliv MK-801 (0,3 mg/kg i.p.) 50. PND na prepulzní inhibici úlekové reakce (PPI) 
и zvířat po podání NAAG/fyziologický roztok. Statistické vyhodnocení testem one-way ANOVA 
ukázalo na významný rozdíl ve skupině [F3,37-20,1; p < 0,001]. Post-hoc Newman-Keuls test 
ukázal na výrazný deficit v PPI po podání MK-801 ve srovnání s kontrolou (*** p < 0,001) 
jak и potkanů po icv podání fyziologického roztoku (kontrola+MK-801), tak и potkanů po icv 
infuzi NAAG (NAAG+MK-801). Infuze NAAG 12. PND vedla ke snížení deficitu 
PPI způsobeného MK-801 (# p < 0,05). 

4.2. Porovnání dvou neurovývojových modelů schizofrenie založených na neonatálních 

lézích NAAG a kyselinou chinolinovou (QUIN) 

4.2.1. Porovnání regionálního rozložení mozkového poškození a charakteristiky 

buněčného poškození po icv infuzi NAAG a QUIN 

Rozsáhlejší poškození v mozku potkana ve srovnání s poškozením po podání NAAG 

bylo pozorováno 24 h po icv infuzi QUIN potkanům 12. PND (Obrázek 20, 21). U potkanů 24 

hodin po podání NAAG bylo poškození lokalizované především v gyrus dentatus a v 

dorzálním talamu. Naproti tomu 24 h po podání QUIN bylo poškození pozorováno především 

v cingulární, motorické a v retrospleniální kůře, v septu, v dorzálním talamu a v hipokampu 

(Obrázek 20). U potkanů 96 h po icv aplikaci QUIN bylo poškození mozku méně rozsáhlé ve 

srovnání s poškozením 24 h po aplikaci (Obrázek 20), ale zůstalo rozsáhlejší než u potkanů 
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inftindovaných NAAG. U dospělých potkanů (50. PND) byly patrné poškozené buňky 

v retrospleniální kůře a hipokampu po icv infuzi QUIN. Naopak u dospělých potkanů po icv 

infuzi NAAG jsme žádné poškození ve sledovaných oblastech nepozorovali. 

Dvojité barvení Hoechst 33342 a Fluoro Jade В ukázalo rozsáhlé neurodegenerativní 

poškození 24 h po icv aplikaci QUIN. Barvení Hoechst 33342 ukázalo tvorbu apoptotických 

tělísek a kondenzaci chromatinu po podání QUIN (Obrázek 22, 23). 
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Obrázek 20. Schématické znázornění regionálního rozložení poškození po icv aplikaci NAAG 
(12. PND) za 24 h (růžová barva) a 96 h (modrá barva) a QUIN za 24 h (zelená barva) a 96 h 
(červená barva). Schéma frontálními řezy mozku bylo převzato z Paxinos a Watson, 1998. 

Orázek 21. Ukázka poškozených neuronů v hilu gyrus dentatus 24 h po podání NAAG (A) a 
QUIN (B). Bílé šipky označují poškozené buňky v granulární vrstvě a v hilu gyrus dentatus. 
Zvětšení je 200x, Olympus Provis AX70 
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Obrázek 22. Tvorba apoptoíických tělísek 24 h po icv infuzi OUIN v sub iku lu. Zvětšeni -fOOx, 
Olympus Provis AX70. 

Obrázek 23. Dvojité barvení Hoechst 33342 (modrá barva) a Fluoro Jade В (zelená barva). 
Světle zelené neurony jsou pozitivní na Fluoro Jade В v gyrus dentatus 24 h po icv infuzi 
OUIN (E). Použitím DNA-barvení (Hoechst 33342) je vidět kondenzovaný chromatin neuronů 
ve stejné oblasti (D). U kontrol nebyla pozorována kondenzace chromatinu (A) ani poškozené 
neurony (B). Zvětšení 400x, Olympus Provis AX70. 
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4.2.2. Porovnání účinku NAAG a QUIN na vazbu [3H] glutamátu v mozku potkana 50. 

PND 

U potkanů po podání NAAG byla specifická vazba [3H]glutamátu snížena v entorhinální 

kůře o 20 %. Naopak u zvířat s icv infuzí QUIN byla statisticky významně snížena vazba v 

entorhinální kůře, hipokampu a striatu v průměru o 40 % (Tabulka 17). 

Tabulka 17. Vliv icv infuze QUIN 12. PND na vazbu [ H]glutamátu do synaptozomální 
frakce získané z frontální kůry, hipokampální formace a striata 38. dní po infiizi QUIN nebo 
fyziologického roztoku. 

Kontrola QUIN 

fmol/mg proteinu fmol/mg proteinu 

Entorhinální kůra 764 ± 6 557 ± 8 *** 

Hipokampus 1199 ±28 718 ±21 *** 

Striatum 578 ± 23 383 ±14 *** 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr z osmi měření ze dvou nezávislých experimentů ±SEM. 
Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí nepárového t-testu; *** p < 0,001. 

4.2.3 Porovnání účinku NAAG a QUIN na aktivitu vysoko-afínitního transportu pro 

cholin (HACU) v synaptozomální frakci hipokampu dospělých potkanů 

U zvířat s aplikací NAAG nebyla pozorována žádná změna v aktivitě HACU. Naopak u 

zvířat po icv aplikaci QUIN byla nalezena výrazně snížená aktivita HACU v levém 

hipokampu (Tabulka 18). Sníženou aktivitu HACU doprovázelo i snížení vazby 

[3H]hemicholinia-3 o 30 % (data neukázána), ale snížená vazba nebyla pozorována v pravém 

hipokampu. Tyto výsledky ukazují na snížení počtu transportérů a aktivity HACU v levém 

hipokampu. 
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X a b u l k a 18. Účinek QUIN na vysokoafinitní transport cholinu (HACU) v levém a pravém 
hipokampu. 

Skupiny (n) % Pravý hipokampus Levý hipokampus 

fmol [3H]cholinu/4 min/mg proteinu 

KONTROLA (6) 126 + 18,6 212,2 ±23,2 267,3 ±49,6 

~QÍJIN(6) 90,8 ±15,1 ** 197 ±35,8 180,8 ±48,9 * 

Procenta vyjadřují poměr mezi levým a pravým hipokampem. Průměr absolutních hodnot 
HACU ± SD byly spočítány pro pravý a levý hipokampus zvlášť. Všechny experimenty byly 
udělány v duplikátech. Statistická významnost byla počítána pomocí nepárového t-testu , * p 
< 0,05 ***p < 0,01 ve srovnání s kontrolními zvířaty. 

4.2.4 Porovnání účinku NAAG a QUIN na sociální a hravé chování potkana 22. PND 

Celkové změny v trvání jednotlivých aktivit hravého chování a sociálních interakcí byly 

malé. Statisticky významný [F3)39 = 5,8; p < 0.Д] rozdíl mezi skupinami QUIN a NAAG byl 

v trvání hravého chování. Pro aktivitu hraní byl nalezen statisticky významný rozdíl. Post-hoc 

test ukázal statisticky významné snížení této aktivity po aplikaci QUIN ve srovnání 

s příslušnou kontrolou (Obrázek 24). 

4.2.5. Porovnání účinku NAAG a QUIN na chování v testu otevřeného pole u potkanů 

35. a 50. PND. 

Statistické hodnocení one-way A N O V A [F 3 J i 5 = 1 ,4] neukázalo statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami ve sledovaných aktivitách u potkanů 35. PND (Obrázek 25). Také 

lokomoční aktivita měřena jako počet prošlých čtverců zůstala nezměněna po icv infuzi 

N A A G i po icv infuzi Q U I N (data neukázána). 

Naopak u potkanů 50. PND srovnání zvířat po podání NAAG a QUIN ukázalo 

statisticky významné prodloužení trvání imobility u potkanů s QUIN [F3;5i = 4,59, p<0,01] jak 

ve srovnání s kontrolními zvířaty (p<0,05), tak i se skupinou NAAG (p<0,01), obrázek 26. 

Statisticky významné prodloužení čištění bylo pozorováno u zvířat po podání NAAG ve 

srovnání s příslušnou kontrolní skupinou. 
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Obrázek 24. Vliv icv infuye NAAG a QUIN 12. PND na trvání hraní, izolace a sociálních 
aktivit (přelézání + podlézání, přibližování, čištění partnera) 22. PND. Hodnotu 100 % 
představují příslušné kontrolní skupiny. Po podání QUIN bylo statisticky významně sníženo 
hraní ve srovnání spříslušnými kontrolními zvířaty a skupinou NAAG. Procenta byla 
počítána z průměrných hodnot (10 párů zvířat) získaných ze tří nezávislých experimentů. Pro 
statistické vyhodnocení jednotlivých aktivit byla použita one-way ANOVA spost-hoc 
Newman-Keuls testem. Ve srovnání s kontrolou # p < 0,05; ** p < 0,01 porovnání QUIN 
versus NAAG. 
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imobilita větření čichání čištění 

Obrázek 25. Porovnání účinku icv infuze NAAG a QUIN (12. PND) na trvání aktivit 35. PND. 
Nebyly nalezeny žádné statisticky významné změny ve skupinách. Hodnotu 100 % mají 
příslušné kontroly. Procenta byla počítána z průměrných hodnot (13-24 zvířat) ze třech 
nezávislých experimentů. 
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Obrázek 26. Vliv NAAG a QUIN na trvání aktivit v testu otevřeného pole 50. PND. Hodnotu 
100 % mají příslušné kontroly. Procenta byla počítána z průměrných hodnot (9-14 zvířat) ze 
třech nezávislých experimentů. Pro statistické hodnocení jednotlivých aktivit byla použita 
one-way ANOVA spost-hoc Newman-Keuls testem. # p < 0,05; ## p < 0,01 ve srovnání 
s kontrolou, **p< 0,01 QUIN versus NAAG. 

4.2.6. Vliv NAAG a QUIN na prostorové učení dospělého potkana 

Výsledky týkající se prostrové paměti v Morrisově vodním bludišti byly získány ve 

spolupráci s Ústavem normální, patologické a klinické fyziologie (MUDr. Marie Pometlová, 

CSc). Po icv infuzi NAAG (n = 16) nedošlo к žádnému poškození referenční paměti u 

dospělých potkanů. Po podání QUIN potkani (n = 10) vykazovali statisticky významně delší 

latence dosažení ostrůvku [F (4,62) = 3,72; p = 0,009] ve srovnání s kontrolami (n = 22), což 

svědčí pro poškození prostorového učení a referenční paměti (Obrázek 27). 
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Obrázek 27. Latence nalezení skrytého ostrůvku v Morrísově vodním bludišti (křivky učení). 
Všechna zvířata byla schopná najít ostrůvek ve stanoveném limitu. Skupiny se lišily pouze 
rychlostí učení one-way ANOVA. Aplikace QUIN ve 12. PND zhoršila prostorovou paměť a 
učení, NAAG neovlivnil dlouhodobou paměť. Kontroly se nelišily od intaktních zvířat (data 
neukázána). 

4.2.7. Vliv GBR 12909 na chování dospělých potkanů v testu otevřeného pole po 

neonatálním podání NAAG a QUIN 

Srovnání zvířat po icv aplikaci NAAG a QUIN vůči jednotlivým kontrolám ukázalo na 

statisticky významné snížení větření ^3,45 = 4,34; p < 0,01] u skupiny QUIN ve srovnání se 

skupinou NAAG (Obrázek 28). Naopak explorační aktivita (frekvence přechodu čtverců [F3;45 

= 12,75; p < 0,001] a vztyčování |Тз,45 = 55,5, p < 0,001]) byla zvýšena u zvířat s aplikací 

QUIN ve srovnání se zvířaty aplikovanými NAAG (Obrázek 29). 
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Obrázek 28. Vliv GBR 12909 (10 mg/kg i.p., 50. PND) po infuzi NAAG a QUIN 12. PND na 
trvání aktivit v testu otevřeného pole. Hodnotu 100 % představují příslušné kontroly. 
Procenta byla počítána z průměrných hodnot (9-14 zvířat) ze třech nezávislých experimentů. 
Pro statistické hodnocení jednotlivých aktivit byla použita one-way ANOVA spost-hoc 
Newman-Keuls testem. Statisticky významný byl pokles v trvání větření и zvířat aplikovaných 
QUIN vs. NAAG [F3,45 = 4,34; p < 0,01]. **p < 0,01. 

* * * 

lokomoce vztyčování 

Obrázek 29. Vliv GBR 12909 na explorační aktivitu (lokomoce, vztyčování) dospělého 
potkana po infuzi NAAG a QUIN. Zvířata po aplikaci QUIN výrazně zvýšila frekvence 
přeběhů čtverců a vztyčování po aplikaci GBR 12909 ve srovnání se zvířaty aplikovanými 
NAAG. Pro statistické vyhodnocení jednotlivých aktivit byla použita one-way ANOVA s post-
hoc Newman-Keuls testem. ***/? < 0,001 
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5.1. Poškození, jeho kvantitativní hodnocení a charakter buněčné smrti po neonatální 

icv infuzi NAAG v průběhu ontogeneze potkana. 

Glutamátergní systém je významný pro řízení proliferace a diferenciace nervových 

buněk. Zvýšená aktivace ionotropních glutamátových receptorů vede к jejich excitotoxickému 

poškození (viz kaptila 1.4.1. Význam excitotoxického poškození mozku v neurovývojové 

hypotéze vzniku schizofrenie). Neonatální excitotoxická léze je jedním z experimentálních 

přístupů, jak modelovat schizofrenii-podobné chování. Prozatím nejvíce prostudovaný 

neurovývojový model schizofrenie je založen na časném poškození ventrálního hipokampu 

kyselinou ibotenovou - agonistou NMDA receptorů (Lipska a Weinberger 1993, 1994). 

Následné neonatální poškození mozku se projevilo změnami v chování zvířete, které autoři 

charakterizovali jako chování schizofrenii-podobné (sociální deficit, deficit v prepulzní 

inhibici úlekové reakce, zvýšená citlivost na amfetamin). 

Naším cílem bylo vytvořit neurovývojový model schizofřenii-podobného chování icv 

infúzí N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu (NAAG), který je agonistou mGluR II a ve vyšších 

koncentracích také aktivuje NMDA receptory přímo nebo prostřednictvím uvolněného 

glutamátu vzniklém z hydrolýzy NAAG (viz kapitola 1.5. Předmět studia N-acetyl-L-

aspartyl-L-glutamát). 

Pomocí Nisslova barvení jsme zjistili, že neonatální zvýšení hladiny NAAG (12. PND) 

v mozkových komorách a následně v intersticiální tekutině mozku potkana poškozuje buňky 

vcingulární kůře, gyrus dentatus, v mediální části substantia nigra a v dorzální části 

rostrálního talamu 24 hodin po podání přílušného agonisty. Znatelné poškození jsme zjistili 

především v gyrus dentatus. Kvantitativní analýza poškozených neuronů v hipokampu 24 h po 

icv inťúzi NAAG ukázala na nejvyšší poškození v infrapyramidálním listu gyrus dentatus, a to 

v dorzálním i ventrálním hipokampu. Poškození v suprapyramidálním listu však bylo o 
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polovinu menší. V dalších oblastech hipokampu poškození nepřesáhlo 7 % s výjimkou oblasti 

САЗЬ. 

Neurodegenerativní poškození po icv infuzi NAAG se zmenšovalo v průběhu 

ontogeneze potkana. Už 96 h po podání NAAG, tedy 16. PND, bylo poškození menší a patrné 

v cingulární a retrospeniální kůře, gyrus dentatus a v substantia nigra. V časné dospělosti 

jedince, tedy 38 dní po icv infuzi NAAG, jsme však nenalezli žádné známky poškození, 

včetně hipokampu. Tyto výsledky ukazují na značnou plasticitu nervového systému. 

Pozorované poškození s maximem do 24 hodin pravděpodobně souvisí s velkou citlivostí 

neuronů v gyrus dentatus, která je 12. PND podmíněna zvýšenou expresí NMDA receptorů 

(Folbergrová et al., 1997). Granulární buňky tvořící jednotlivé listy gyrus dentatus funkčně 

dozrávají až postnatálně a jen asi 85 % je utvořeno během prvních třech týdnů po narození 

(Zimmer, 1978). V hipokampu je v období prvních postnatálních týdnů u potkana větší 

exprese NR2D podjednotek (Ritter et al., 2001). Právě aktivace NMDA receptorů vysokými 

koncentracemi NAAG, které exprimují NR2D podjednotku, může vést к poškození neuronů 

v gyrus dentatus (Hess et al., 1999). 

Zvýšená koncentrace NAAG v mozku může poškodit neurony nepřímo, zvýšením 

koncentrace glutamátu a N-acetylaspartátu. Možnost, že by toto poškození bylo způsobeno 

uvolněným glutamátem a N-acetylaspartátem jsme vyloučili tím, že po jsme podali tyto látky 

12. PND ve stejné koncentraci jako NAAG. Nepozorovali jsme výrazné poškození 

v hipokampu potkana 24 hodin po podání jak glutamátu, tak N-acetylaspartátu. Větší 

poškození však bylo nalezeno po podání N-acetylaspartátu. (Bubeníková et al., 2004b). Také 

systémové podání inhibitoru glutamátkarboxypeptidázy II, enzymu, který hydrolyzuje NAAG 

na uvedené aminokyseliny, nejenže nesnižovalo účinek NAAG, ale dokonce zvětšovalo 

poškození způsobené lézí NAAG (Bubeníková et al., 2004b). U dospělých potkanů se 

podařilo prokázat, že neurodegeneraci způsobenou NAAG lze inhibovat podáním MK-801, 

nekompetitivními antagonisty NMDA receptorů (Pliss et al., 2000). 
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Ve srovnání s potkany, kterým byl N A A G podán v dospělosti, byla distribuce poškození 

u mláďat potkana zcela odlišná. Zatímco u dospělých zvířat byl počet poškozených buněk 

v hipokampu největší 96 h po aplikaci a to především v subikulu (Pliss et al., 2 0 0 3 ) , bylo 

největší poškození u mláďat pozorováno za 2 4 h po podání N A A G . Dále rozsah poškození 

byl u mláďat až 3x tak velký než u dospělých potkanů, kde počet poškozených buněk 

nepřesáhl 15 % . 

Zánik neuronů jsme doložili také specifickým barvením znázorňujícím zanikající 

neurony, a to Fluoro Jade В v kombinaci s DNA barvivem Hoechst 33342. Pozitivní buňky na 

Fluoro Jade В měly stejnou lokalizaci jako tmavě zbarvené buňky po Nisslově barvení, které 

byly označeny jako poškozené neurony. Použili jsme také TUNEL techniku barvení, která 

značí jedno vláknové zlomy DNA, tedy časnou fázi apoptózy. Nalezli jsme TUNEL pozitivní 

buňky v infrapyramidálním listu gyrus dentatus, kde bylo pozorováno i největší poškození 

pomocí Nisslova barvení a Fluoro Jade В barvením. 

Ve srovnání s neonatální lézí u dospělých potkanů podání NAAG vedlo к nekrotickému 

zániku neuronů v hipokampu (Pliss et al., 2003). Tyto výsledky naznačují, že v časném 

postnatálním období potkana zvýšené koncentrace NAAG způsobí pro-apoptotický zánik 

neuronů. Vzhledem к nedostatku použitých apoptotických ukazatelů v našem experimentu 

nemůžeme doložit, že většina neuronů po neonatální infuzi NAAG zaniká apoptózou. Je také 

možné, že část pozorovaných neuronů zanikla následkem excitotoxického poškození 

mozkové tkáně. 

V literatuře byl popsán neurovývojový model schizoťřenii-podobného chování, který je 

založen na excitotoxickém poškozením vývíjecího se mozku potkana 

intracerebroventrikulárním podáním (10 a 50 nmol/komora) kyseliny kainové. Tento model 

měl podobné experimentální uspořádání jako naše studie (Csernansky et al., 1998). V tomto 

modelu podání kyseliny kainové potkanům 7. PND poškodilo tkáň hipokampu, a to 

především pyramidových buněk v oblastech CA1, САЗа а САЗс. Kvantitativní hodnocení 
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ukázalo největší poškození 24 h po icv infuzi kainové kyseliny v oblasti САЗа. V oblastech 

CA1 a С A3 с byla největší úroveň neurodegenerace zaznamenána až 75. PND (Humphrey et 

al 2002). Použití TUNEL barvení naznačuje také možný zánik neuronů apoptotickou cestou 

v oblastech С A3 a v CA1 (Humphrey et al., 2002). Po icv infuzi kyseliny kainové 7. PND 

bylo také ukázáno zvýšení proliferace v gyrus dentatus (barvení 5-bromodeoxyuridinem) 40.-

60. PND, což ukázalo na možnou reparaci poškozené tkáně. 

Naše výsledky s NAAG-indukovanou lézí ukázalo na možnost, že excitotoxické 

poškození mozku v časném postnatálním období provází převaha apoptózy nad nekrózou. 

5.2. Vliv neonatálního podání NAAG na vazbu [ H]glutamátu v mozku potkana v časné 

dospělosti. 

Naše výsledky ukazují, že neonatální léze navozená NAAG vede к mírnému buněčnému 

poškození, které provází změna glutamátergního systému dospělého potkana. Přestože 

poškození pozorované histomorfologickými technikami v gyrus dentatus bylo největší 24 

hodin po aplikaci NAAG, snížená specifická vazba [3H]glutamátu byla nalezena v 

entorhinální kůře u dospělých potkanů (50. PND). Entorhinální kůra patří funkčně do 

hipokampální formace (Amaral a Witter, 1995) a je propojena excitační, perforující nervovou 

dráhou s gyrus dentatus. Je tedy možné, že nalezené poškození v granulární vrstvě gyrus 

dentatus mělo zpětný vliv na vývoj glutamátergního systému. Těžko diskutovatelné je zvýšení 

AMPA složky ve striatu po podání NAAG. Celkový podíl této složky na specifické vazbě 

[3H]glutamátu je ve striatu kolem 12%, proto se toto zvýšení na celkové vazbě glutamátu u 

zvířat po podání NAAG významně neprojeví. 
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5 з. Vliv neonatálního podání NAAG na aktivitu HACU v hipokampu dospělého 

potkana. 

předpokládali jsme, že poškození hipokampu icv infuzí NAAG by mohlo mít vliv na 

vývoj cholinergního systému. Přesto jsme u potkana nepozorovali žádné změny v aktivitě 

vysoko-afinitního transportu u dospělých potkanů (60. PND). Změna v cholinergním systému 

byla popsána u dospělých zvířat po neonatální excitotoxické lézi ventrálního hipokampu 

kyselinou ibotenovou (7. PND). U těchto zvířat bylo pozorováno zvýšení počtu vazebných 

fflíst ve skupině muscarinových receptorů Mi a M2, a to ve striatu, nucleus accumbens a 

v gyrus dentatus (Laplante et al., 2005). 

5.4. Vliv neonatálního podání NAAG na vazbu rS]TBPS v průběhu ontogeneze 

potkana. 

Neonatální icv iníuze NAAG změnila vývoj GABAergního systému v hipokampu 

dospělého potkana. Naše výsledky ukázaly na přechodné 30% zvýšení vazby [35S]TBPS do 

alosterického (pikrotoxinového) místa na (3 podjednotce GABAa receptorů 24 h po podání 

NAAG. Toto zvýšení sice nebylo statisticky významné, ale korelovalo se zvýšením Bmax i Kd 

o 80 %. Naopak od 16. PND docházelo ke snížení vazby [35S]TBPS. Tento pokles dosáhl 

statistické významnosti v 54. PND a koreloval se snížením Bmax a Kd. 

Nejčastěji se GABAergní neurony nacházejí v hipokampu na vnitřní straně granulární 

vrstvy obou listů v gyrus dentatus a také v jeho stratum moleculare. Naše histomorfologické 

výsledky nás vedly к úvaze, že neonatální podání NAAG může vést к přednostnímu 

poškození GABAergních neuronů, jehož projevem je pokles vazby [35S]TBPS včasné 

dospělosti potkana. 

Výrazné snížení vazby [35S]TBPS a snížení Bmax a Kd u dospělých jedinců je 

pravděpodobně kompenzačním mechanismem v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny 

GAB A související se změnou vývoje celého GABAergního systému po neonatálním podání 
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NAAG. Přestože dosažené výsledky ukazují na změnu ve vývoji GABAergního systému u 

potkana po neonatální lézi NAAG, nenašli jsme žádné změny v chování, které by mohly 

korelovat s tímto inhibičním systémem v dospělosti. 

Výsledky studie, ve které byla podána kyselina kainová (7. PND), popisují snížený 

počet GABAergních interneuronů pozitivních na kalbindin 40. a 60. PND ve stratum radium, 

v oblastí CA1 a CA3 (Dong et al.,2003). Také neonatální excitotoxická léze ventrálního 

hipokampu kyselinou ibotenovou způsobila změnu GABAergního systému a to snížení 

hladiny mRNA pro GAD67 (glutamátdekarboxyláza-67) v substantia nigra a ve ventrální 

tegmentální oblasti (Lipska et al., 2003). Je tedy možné, že excitotoxická neonatální léze vede 

obecně к časnému poškození GABAergního systému mozku. 

5.5. Vliv neonatálního podání NAAG na sociální a hravé chování potkana 

Na základě neurovývojové hypotézy schizofrenie jsme chtěli ukázat, zda excitotoxická 

léze NAAG v časném postnatálním období potkana povede u potkanů 22. PND ke změně 

jejich hravého a sociálního chování. 

Trvání hravého chování jsme sledovali 22. PND, tedy 10 dní po icv infuzi NAAG. 

Spolu s hravým chování byly sledovány sociální interakce (přelézání a podlézání, přibližování 

к partnerovi a vzájemné čištění). V trvání těchto aktivit jsme nenašli žádné změny u zvířat po 

podání NAAG. Statistické významnosti dosáhlo pouze prodloužení latence přelézání a 

podlézání u zvířat po podání NAAG. Sociální chování mláďat, a především hravé chování, je 

důležitou složkou chování potkana a je důležité pro vývoj sociálního chování dospělých 

jedinců. Toto chování se vyvíjí u potkanů okolo 18. PND a jeho intenzita postupně klesá se 

stoupající sexuální zralostí potkanů. Hravé chování potkana je důležité pro vzájemnou 

komunikaci potkanů, určení sociální hiearchie a pro nácvik sociálních dovedností (Van den 

Berg et al., 1999). 
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Hravé chování nebylo sledováno v žádné studii zabývající se neurovývojovým modelem 

schizofrenie . Pouze u potkanů s neonatální lézí ventrálního hipokampu byla nalezena snížená 

doba sociální interakce 35. PND (Sams-Dodd et al., 1997). Deficit v sociálním chování byl 

pozorován u dětí, které v dospělosti onemocněly schizofrenií, a tento znak je jedním 

s prediktivních nálezů pozorovaných u schizofrenie (Schiffman et al., 2004). Neonatální 

poškození mozku NAAG však nevedlo к poškození hravého chování ani sociální interakce 

v prebubertálním období u potkana. 

5.6. Vliv NAAG na chování potkana v testu otevřeného pole 35. a 50. PND a na 

prepulzní inhibici úlekové reakce u potkanů 50. PND 

V období puberty (35. PND) i v časné dospělosti potkana (50. PND) jsme sledovali 

chování v testu otevřeného pole jako reakci potkana na nové prostředí. Test otevřeného pole 

se často používá ke sledování emoční reaktivity, lokomoční a explorační aktivity potkana 

(Alleva a Sorace, 2000). V našem experimentálním uspořádání, kde zvířata byla umístěna do 

rovnoměrně osvětlené arény kterou neznala, přičemž chování se sledovalo v krátkém časovém 

úseku, jsme mohli explorační aktivitu (čichání, vztyčování) korelovat s úrovní hledání nového 

(O'Kneef a Naděl, 1978). Po icv infuzi NAAG však nebyly nalezeny žádné změny v chování 

potkan 35. PND v testu otevřeném poli. 

Naopak po dosažení pohlavní dospělosti (50. PND) bylo, ve srovnání s kontrolou, 

nalezeno statisticky významné zvýšení aktivity čištění u zvířat po podání NAAG. Čištění je 

aktivita, kterou potkani vykazují, pokud se cítí v bezpečí a v dobře známém prostředí 

(Whishaw et al., 1999). V našem experimentálním uspořádání byl test otevřeného pole 

v novém prostředí také zátěžovou až stresující situací pro potkany a změny v tomto testu 

ukázaly jak reagují zvířata na mírný stres. Z tohoto ohledu by zvýšené trvání čistění mohlo 

znamenat zvýšenou anxietu (Komorowska a Pellis, 2004). 
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Naše výsledky ukazují, že po neonatální icv infuzi NAAG nedochází u potkanů 

v období prebuberty a puberty ke změnám v hravém chování ani ke změnám chování v novém 

prostředí. Statisticky významnou změnu u potkanů s lézí jsme pozorovali až v období časné 

dospělosti, což dokládá, že neonatálního poškození způsobené NAAG může způsobit změny 

v chování jedince až po delším časovém odstupu. Podobný časový průběh změn v chování 

jedince byl pozorován u pacientů se schizofrenií před první atakou schizofrenie. 

Také animální model s neonatální lézí ventrálního hipokampu neprovázel změnu 

v lokomoční aktivitě potkana 35. PND. Ovšem potkani 56. PND vykazovali hyperlokomoci 

(Sams-Dodd et al., 1997). 

V období časné dospělosti jsme sledovali také vliv neonatální icv aplikace NAAG na 

úroveň zpracování senzorimotorických informací pomocí testu prepulzní inhibice úlekové 

reakce (PPI). Prepulzní inhibice úlekové reakce je definována jako schopnost slabého 

zvukového podnětu inhibovat motorickou odpověď na intenzivní úlekový podnět (Koch, 

1999). Snížení PPI je často dokumentovaným jevem u pacientů se schizofrenií a jejich 

příbuzných a považuje se za neurobiologický ukazatel tohoto onemocnění (Bubeníková et al., 

2002). 

Zvířata s neonatální NAAG léží dokázala v časné dospělosti zpracovávat 

senzorimotorické informace stejně jako kontrolní zvířata. Naopak neonatální excitoxická léze 

kyselinou kainovou (7. PND) měla za následek pokles PPI u dospělých potkanů (56. PND) 

(Howland et al., 2004). Také neonatální léze ventrálního hipokampu způsobená kyselinou 

ibotenovou poškozuje PPI u dospělých potkanů (56. PND) (Lipska et al., 1995). V tomto 

ohledu model založený na neonatální lézi NAAG není srovnatelný s ostatními 

neurovývojovými modely. 
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5.7. Vliv NAAG na prostorové učení dospělých potkanů 

U mladých jedinců (60.-65. PND) byla měřena schopnost učení po neonatální lézi 

NAAG vMorrisově vodním bludišti se skrytým ostrůvkem. U těchto zvířat nebyla 

pozorována žádná změna v učení ve srovnání s kontrolními zvířaty. V daném 

experimentálním uspořádání se u zvířat vedle schopnosti učení sledovala především 

referenční paměť. Poškození prostorové referenční paměti ani učení nebylo prokázáno u 

pacientů se schizofrenií (McGurk et al., 2004). Kognitivní deficit u schizofrenie byl zjištěn 

především v exekutivních funkcích, pracovní paměti, verbální fluenci a pozornosti (Meltzer et 

al., 1999). Avšak poškození pracovní paměti bylo popsáno u neuro vývojových modelů 

z a l o ž e n ý c h na neonatální lézí ventrálního hipokampu a na neonatální aplikaci MK-801 

(Lipska et al., 2002; Stefani a Moghaddam 2004). 

5.8. Vliv neonatální icv infuze NAAG na chování dospělého potkana po akutní aplikaci 

inhibitoru dopaminového transportéru (GBR 12909) 

Senzitizace mesolimbického dopaminergního systému je spojována s výskytem 

pozitivních symptomů u schizofrenie (Grace, 1991). Senzitizaci mesolimbického systému lze 

navodit opakovaným podáváním amfetaminu, který vyvolává psychózu u lidí a změnu 

chování u zvířat. (Tenn et al., 2005). U pacientů s první epizodou schizofrenie, kterým byl 

podáván amfetamin, nebyla pozorována senzitizace na tuto látku. Předpokládá se, že u 

pacientů se schizofrenií je již dopaminergní systém maximálně senzitizován, a proto 

neodpovídá na opakované dávky amfetaminu (Strakowski et al., 1997). Amfetamin zvyšuje 

extracelulární hladinu dopaminu jak stimulací výdeje dopaminu z vezikulárních váčků, tak i 

přes dopaminový transportér (DAT) (Jones et al., 1988). Současně však zvyšuje výdej 

noradrenalinu a serotoninu (Rothman et al., 2001). 

V našem experimentálním uspořádání jsme použili selektivní inhibitor dopaminového 

transportéru GBR 12909. Tato látka zvyšuje extracelulární hladiny dopaminu ve striátu a 
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nucleus accumbens (Rahman et al., 2001). Předpokládali jsme, že u zvířat, kde byl navozen 

schizofreni i podobný stav, budeme po podání GBR 12909 pozorovat větší změny v chování 

v testu otevřeného pole. Pro tento účel byla zvířata už habituována (10 min) na experimentální 

arénu. U zvířat s lézí NAAG jsme po podání GBR 12909 pozorovali statisticky významné 

snížení trvání imobility bez zvýšení lokomoční aktivity. Také trvání aktivity čištění bylo u 

těchto zvířat sníženo ve srovnání s kontrolními zvířaty, kterým byl podán GBR 12909. Naše 

výsledky tak dokládají zvýšenou citlivost NAAG-operovaných zvířat na zvýšené 

extracelulární hladiny dopaminu. Podobná senzitivita na zvýšenou hladinu dopaminu po 

podání amfetaminu byla popsána u dospělých potkanů po neonatální lézi ventrálního 

hipokampu kyselinou ibotenovou (Lipska et al., 1993). 

5.9. Vliv GBR 12909 na prepulzní inhibici úlekové reakce dospělého potkana po 

neonatálním podání NAAG 

U zvířat s neonatální lézí způsobenou NAAG jsme také sledovali vliv GBR 12909 na 

zpracování informací pomocí testu prepulzní inhibice úlekové reakce (PPI). Nenalezli jsme 

žádnou změnu v úrovni PPI u zvířat s neonatální lézí NAAG. Ani podání GBR 12909 

dospělým potkanům neovlivnilo úroveň PPI. Tyto výsledky ukazují na rozdíly mezi 

amfetaminem a GBR 12909. Podání amfetaminu poškozuje PPI u potkanů i lidí (Swerdlow et 

al., 2003). Amfetamin je však nejčastěji experimentálně užívaná látka ve studiích týkajících se 

schizofrenie. Proto je nutné srovnání účinků obou těchto látek. Další často používanou látkou 

je apomorfin (nespecifický agonista dopaminových receptorů). Stejně jako amfetamin, tak i 

apomorfin snižují PPI u potkanů (Yee et al., 2004). U dospělých zvířat s neonatální lézí 

ventrálního hipokampu bylo popsáno prohloubení deficitu PPI způsobené apomorťinem 

(Lipska et al., 1995). To ukazuje na zvýšenou senzitivitu potkanů s neonatálním poškozením 

mozku na podání tohoto agonisty dopaminových receptorů. Naopak u zvířat s neonatální lézí 
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k y s e l i n o u kainovou nebyla nalezena změněná reakce na apomorfin v testu PPI (Howland et 

al., 2004). 

5.10. Vliv akutního podání dizocilpinu (MK-801) na chování dospělého potkana po 

n e o n a t á l n í lézi NAAG 

V této studii bylo uspořádání pokusu takové, že umožnilo měřit chování potkana již 

adaptovaného na prostředí experimentální arény. Časné podání NAAG (12. PND) významně 

nezměnilo chování potkana v jeho časné dospělosti (50. PND). Jako jediná změna bylo 

prokázáno snížení počtu vztyků potkana bez opory po NAAG ve srovnání s kontrolami 

(přibližně o 64 %). V souladu s literaturou (Jentsh a Roth, 1999) byl v našem experimentu 

pozorován velmi výrazný vliv MK-801 na chování potkana v otevřeném poli. Akutní, 

systémové podání MK-801 prodloužilo trvání čichání a počet přeběhů čtverců v testu 

otevřeného pole. Naopak vedlo ke snížení trvání imobility a počtu vztyčování. Jediná 

nezměněná aktivita po podání MK-801 bylo čištění. 

Srovnání dospělých potkanů s neonatální lézí NAAG a odpovídajícími kontrolami, 

kterým byla podána MK-801, ukázalo na statisticky významné prodloužení imobility u 

NAAG skupiny. Tento výsledek ukazuje na menší odpověď těchto zvířat po podání 

dizocilpinu. V jiných aktivitách jsme nepozorovali žádný významný rozdíl mezi 

experimentálními skupinami. Z výše uvedených výsledku můžeme uzavřít, že neonatální léze 

ventrálního hipokampu vede u dospělých potkanů ve srovnání s kontrolou ke zvýšení 

lokomoční aktivity po podání MK-801 (Al-Amin et al., 2000). 

5.11. Vliv dizocilpinu (MK-801) na prepulzní inhibici úlekové reakce u dospělého 

potkana po neonatální infuzi NAAG 

Neonatální icv aplikace NAAG/fyziologického roztoku vedla ke snížení PPI po podání 

MK-801 dospělým potkanům bez změny úrovně úlekové reakce. Byl však nalezen statisticky 
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významně větší deficit PPI po podání MK-801 u kontrolních zvířat s než u NAAG-

operovaných potkanů. Tedy neonatální infuze NAAG vedla ke zmenšení deficitu PPI 

způsobenému MK-801 včasné dospělosti potkana. Naše výsledky ukazují, že přestože 

neonatální zvýšení hladin NAAG v mozku vede к jeho poškození, především v gyrus 

dentatus, dospělé jedince chrání proti negativnímu účinku MK-801 na zpracování 

s e n z o r i m o t o r i c k ý c h i n f o r m a c í . 

Možným mechanismem, který vysvětluje naše pozorované výsledky, je změna 

podjednotkového složení NMDA receptorů během vývoje mozku potkana. NAAG působí 

především na ty NMDA receptory, které obsahují NR2D podjednotku (Hess et al., 1999). 

Exprese NMDA receptorů s touto podjednotkou je zvýšená během 1. týdne postnatálního 

období potkana (Ritter et al., 2001). Zvýšená aktivace NMDA receptorů určitého složení 

během časného postnatálního vývoje může vést ke změně podjednotkového složení NMDA 

receptorů včasné dospělosti potkana a způsobit tak změnu citlivosti na MK-801. Druhým 

možným vysvětlením je vliv NAAG na vývoj GABAergního systému. NMDA receptory se 

vyskytují na GABAergních neuronech (Green, 2001). Excitotoxické poškození těchto 

neuronů může vést ke změně ve vývoji GABAergního systému, protože tento inhibiční 

systém v mozku funkčně a strukturálně dozrává u potkana až po druhém postnatálním týdnu 

(Frank a Draguhn, 2001). 

Závěrem lze říci, že časná aplikace NAAG vede к neurodegenerativnímu poškození 

v hipokampu, ale i v dalších oblastech mozku. Toto poškození pravděpodobně nezpůsobí 

výrazné poškození chování v dospělosti, ale navíc působí „protektivně" proti deficitu ve 

zpracování senzorimotorických informací po aplikaci nekompetitivního antagonisty NMDA 

receptorů, MK-801. 
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512. Porovnání regionálního rozložení mozkového poškození a charakteristiky 

buněčného poškození po NAAG a QUIN. 

Neurovývojový model schizofrenie vyvinutý navozením neonatální excitotoxické léze 

NAAG byl porovnán s dalším modelem vyvinutým v naší laboratoři Biochemie a 

patofyziologie mozku v Psychiatrickém centru Praha. Tento model je založen na podání 

QUIN do mozkových komor ve stejné dávce v jaké byl infundován NAAG, a to 12. PND. 

QUIN je jedním z metabolitů odbourávání L-tryptofanu kynureninovou cestou a je 

produkován aktivovanou mikroglií. Zvýšená produkce QUIN aktivovanou mikroglií a 

makrofágy vede к produkci chemokinů, které zvyšují přestup leukocytů a makrofágů 

z krevního řečiště do mozku a tím zvyšují také produkci dalších cytokinů (IL-6) a zánětlivou 

reakci (Guillemin et al., 2003; Schiefer et al., 1998). Prozánětlivé cytokiny také aktivují 

apoptózu (Gilman a Mattson, 2002). Neonatálně zvýšené hladiny QUIN provázejí zánětlivou 

reakci v časném postnatálním období potkana. 

Porovnání regionálního rozložení mozkového poškození mezi NAAG-infundovanýmii a 

QUIN-infundovanými potkany ukázalo na rozsáhlejší poškození v cingulární, motorické, 

retrospleniální kůře a hipokampu u potkanů 24 h po neonatálním podáním QUIN. Na řezech 

získaných z potkanů 96 h po icv infuzi QUIN bylo pozorováno poškození ve stejných 

oblastech, ale v menším rozsahu. V protikladu s nálezy u potkanů po podání NAAG jsme 

pozorovali přetrvávající poškození v retrospleniální kůře u dospělých potkanů po podání 

QUIN. 

Nisslovo barvení ukázalo výraznou kondenzaci chromatinu v neuronech hipokampu po 

icv infuzi QUIN. Poškozené neurony po aplikaci QUIN nebyly omezeny jen na gyrus 

dentatus jako u potkanů po icv infuzi NAAG, ale byly pozorovány i v dalších oblastech 

hipokampu (CA1, САЗа, САЗЬ, subikulum). Rozsáhlou neurodegeneraci 24 h po icv infuzi 

QUIN jsme pozorovali i barvením Fluoro Jade B, které je specifické pro zanikající neurony 

(Fernandes et al., 2004). Na řezech barvených Hoechst 33342 jsme pozorovali tvorbu 
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a p o p t o t i c k ý c h tělísek, která nebyla viděna u potkanů s lézí NAAG. Přestože jsme nepoužili 

barvení TUNEL na řezech získaných z potkanů po podání QUIN, na základě pozorovaní 

formace apoptotických tělísek a kondenzace chromatinu lze říci, že i neurony zanikají 

apoptotickou smrtí. 

Rozsáhlejší poškození po neonatální infuzi QUIN souvisí s aktivací NMDA receptorů, 

především těch s NR2A a NR2B podjednotkami. Právě NR2B podjednotka je nejčastěji se 

vyskytující podjednotkou v mozku v časně postnatálním období u potkana (Luján et al., 

2005). 

5.13. Porovnání vlivu NAAG a QUIN na vazbu [3H]glutámátu v mozku dospělého 

potkana. 

V porovnání s neonatální icv infuzi NAAG je poškození glutamátergního systému u 

dospělých potkanů s neonatální QUIN lézí mnohem rozsáhlejší. Podání QUIN statisticky 

významně snížení vazbu [3H]glutámátu ve všech měřených oblastech mozku (entorhinální 

kůry, hipokampu a striatu) průměrně o 40 % (Šťastný et al., 2005a). U NAAG 

infunodovaných zvířat jsme nalezli statisticky významně sníženou receptorově specifickou 

vazbu o 20 % jen v entorhinální kůře. V ostatních oblastech zůstala vazba nezměněna. 

Výrazné snížení vazby [3H]glutámátu a tedy možné snížení vazebných míst pro 

glutamát u dospělých potkanů ukazuje na dlouhodobě zvýšené hladiny glutamátu uvolněného 

z poškozených buněk. Snížení vazebných míst pro glutamát bychom mohli vysvětlit jako 

kompenzační mechanismus na tutu zvýšenou hladinu. Následné pokusy tento předpoklad 

nepotvrdily (Šťastný et al., 2005b). Je proto pravděpodobné, že rozsáhlá neurodegenerace 

v mozku potkana pozorovaná po neonatálním podání QUIN poškodí buňky exprimující 

NMDA receptory a tím naruší další vývoj glutamátergního systému. 



- 104-

5 14. Porovnání účinku NAAG a QUIN na aktivitu HACU v synaptozomální frakci 

hipokampu dospělého potkana. 

Neonatální podání NAAG nezpůsobilo žádné změny v aktivitě HACU. Také celková 

aktivita vysoko-afinitního transportéru pro cholin (HACU) nebyla v hipokampu změněna u 

zvířat s QUIN lézí. Výsledky však ukázaly na asymetrické poškození tohoto transportéru. 

Poměr aktivit HACU mezi levým a pravým hipokamem ukazuje na větší poškození HACU 

v levém hipokampu. Avšak vazba [3H]hemicholinia-3, které se váže do vazebných míst pro 

cholin, byla snížena v obou hipokampech. Lze ale říci, že poškození transportéru po 

neonatální lézi QUIN bylo větší v levém hipokampu. 

Na+-dependentní HACU systém je lokalizován na presynaptických cholinergních 

zakončeních a podílí se na syntéze acetylcholinu (Simon et al., 1976). Pro celkové ovlivnění 

cholinergního systému svědčí nález, že icv infuze QUIN snížila aktivitu 

cholinacetyltransferázy a vazbu [3H]hemicholinia-3 (Yamada et al., 1990). Naše výsledky 

ukazují, že i neonatální podání QUIN poškozuje cholinergní systém dospívajícího potkana. 

Snížení aktivity HACU a vazby [3H]hemicholinia-3, které souvisí s úbytkem cholinergních 

zakončení v hipokampu bylo dokumentováno i u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

(Krištofiková et al., 1993). 

5.15. Porovnání účinku NAAG a QUIN na sociální a hravé chování potkanů 22. PND 

Hravé chování potkana jsme sledovali 22. PND, tedy 10 dní po podání NAAG a QUIN. 

U zvířat s infuzi QUIN jsme zjistili významný deficit v trvání hravého chování v porovnání 

jak s kontrolními zvířaty, tak se zvířaty po podání NAAG. Spolu s hravým chováním byly 

sledovány aktivity jako jsou sociální interakce mláďat (přelézání a podlézání, přibližování se 

к partnerovi a vzájemné čištění). Hravé chování potkana je důležité pro vzájemnou 

komunikaci potkanů, pro určení sociální hiearchie a pro nácvik sociálních dovedností (Van 

den Berg et al., 1999). Deficit v hravém chování u zvířat s lézí QUIN svědčí pro poškození 
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sociálních interakcí již v časném postnatálním období a může být příčinou přetrvávajícího 

sociálního deficitu v dospělosti. Deficit v sociálním chování byl pozorován i u dětí, které 

v dospělosti onemocněly schizofrenií. Tento projev je jedním s prediktivních nálezů 

pozorovaných u schizofrenie (Schiffman et al., 2004). Lze říci, že neonatální podání QUIN, 

ale nikoliv NAAG, vede к deficitu v sociálním a hravém chování mláďat potkana. Ostatní 

sociální interakce zůstaly nezměněny. 

5.16. Porovnání účinku NAAG a QUIN na chování potkana v testu otevřeného pole 35. a 

50. PND 

V období puberty (35. PND) jsme sledovali chování potkana po neonatální infuzi 

NAAG a QUIN v testu otevřeného pole. Test otevřeného poleje často užívaným metodickým 

přístupem ke sledování emoční reaktivity, lokomoční a explorační aktivity potkana (Alleva a 

Sorace, 2000). Srovnání mezi NAAG a QUIN zvířaty a jejich kontrolami neukázalo na 

žádnou změnu v trvání sledovaných aktivit. 

Avšak chování zvířat po podání NAAG a QUIN ve stejném testu, ale po dosažení 

pohlavní dospělosti (50. PND), bylo v mnoha ohledech významně odlišné od chování zvířat 

v období puberty. V období časné dospělosti bylo nalezeno statisticky významné prodloužení 

trvání imobility u zvířat po podání QUIN, a to jak v porovnání s kontrolami, tak i s potkany 

po podání NAAG. Ostatní aktivity zůstaly nezměněny při porovnání skupin zvířat QUIN a 

NAAG. 

Imobilita souvisí s lokomoční aktivitou potkana. Postupně se zvýšující imobilita 

v prepubertálním období dosáhla statistické významnosti v časné dospělosti potkana. 

Prodloužení imobility u QUIN-infundovaných potkanů ukazuje na zvýšené defenzivní reakce 

potkana, až na jeho úzkostné chování. Vyšší imobilita v novém neznámém prostředí také 

může znamenat i snížení explorační aktivity. Současně u NAAG-inťúndovaných potkanů 

prodloužení doby čištění v podmínkách mírného stresu můžeme chápat jako zvýšené úzkostné 
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chování tohoto potkana (viz kapitola 5 . 3 . 1 . Vliv neonatální icv aplikace NAAG na chování 

v testu otevřeného pole 35. a 50. PND). Přestože neonatální podání NAAG a QUIN ovlivňuje 

jiné typy chování v novém prostředí (imobilitu a čištění), mohli bychom toto chování 

s p o l e č n ě charakterizovat jako úzkostné. 

5.17. Vliv NAAG a QUIN na prostorové učení dospělého potkana 

U dospělých jedinců (60.-65. PND) byla také hodnocena schopnost potkanů s neonatální 

lézi NAAG a QUIN učit se v Morrisově vodním bludišti se skrytým ostrůvkem. V porovnání 

s NAAG-infundovanými potkany, potkani po podání QUIN měli výrazně delší latence při 

hledání skrytého ostrůvku, ale stále se učili. Tyto výsledky svědčí pro poškození referenční 

paměti u potkanů po podání QUIN. Přitom je známo, že pro deficit v referenční paměti 

potkana je potřeba rozsáhlého poškození obou hipokampů (Fenton a Bureš, 1993). Naše 

výsledky ukazují na větší funkční poškození hipokampů po podání QUIN v porovnání 

s NAAG-infundovanými potkany. Řešení prostorových úkolů v Morrisově vodním bludišti je 

současně velmi citlivé na poškození cholinergního a glutamátergního systému (Fishkin et al., 

1993; Stuchlík et al., 2004). Neonatální icv infuze QUIN snížilo aktivitu HACU v levém 

hipokampu u dospělých potkanů a současně snížila vazbu [3H]glutamátu v obou 

hipokampech. Je tedy možné, že právě poškození vývoje cholinergního a glutamátergního 

systému je zodpovědné za pozorovaný deficit prostorové referenční paměti. Naopak zvířata 

po NAAG nevykazují v tomto testu poškozenou referenční paměť ani cholinergní systém a 

jen velmi málo systém glutamátergní. 

5.18. Vliv GBR 12909 na chování dospělého potkana v testu otevřeného pole po podání 

NAAG a QUIN 
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Zvířata s lézí QUIN měla po podání GBR 12909 výrazně zvýšenou lokomoční aktivitu 

(horizontální explorační aktivita) i vztyčování (vertikální explorační aktivita) ve srovnání 

s potkany po podání NAAG. V ostatních aktivitách potkani obou pokusných skupin 

vykazovali podobné změny v chování po GBR 12909. Tyto výsledky ukazují na zvýšenou 

citlivost zvířat s neonatální lézí QUIN na podání inhibitoru dopaminového transportu GBR 

12909. Podobná odpověď na zvýšenou hladinu dopaminu po podání amfetaminu byla 

popsána u dospělých potkanů po neonatální lézi ventrálního hipokampu (Lipska et al., 1993). 
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^ S H R N U I Í 

Byl vypracován neurovývojový model schizofrenie na základě neonatální 

intracerebroventrikulární (icv) infuze dipeptidu N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu (NAAG), 

který je agonistou mGluR II a zároveň ve vyšších koncentracích je parciálním agonistou 

jvlMDA receptorů. 

I Tento model byl nejdříve popsán z hlediska histomorfologických změn. Pomocí 

Nisslova barvení jsme zjistili, že neonatální zvýšení hladiny NAAG (12. PND) 

v mozkových komorách potkana poškozuje neurony v cingulární kůře, gyrus dentatus, 

mediální části substantia nigra a dorzální části rostrálního talamu 24 hodin po podání 

dané látky. Poškození bylo v menším rozsahu patrné za 96 hodin, ale použitými 

technikami neprokazatelné u dospělého potkana (50. PND). Zánik neuronů jsme doložili 

také použitím barvení Fluoro Jade В v kombinaci sDNA barvivem Hoeschst 33342. 

Pozitivní buňky na TUNEL techniku v infrapyramidálním listu gyrus dentus svědčí pro 

možný apoptotický typ buněčné smrti těchto neuronů. Současně kvantitativní analýza 

poškozených neuronů vhipokampu 24 h po icv inťuzi NAAG ukázala na nejvyšší 

stupeň poškození v infrapyramidálním listu gyrus dentatus dorzálního i ventrálního 

hipokampu. 

2. Neurodegenerace v gyrus dentatus a v některých oblastech mozkové kůry souvisela s 

poškozením glutamátergního a GABAergního systému v časné dospělosti potkana. 

Neonatální léze NAAG současně snížila specifickou vazbu [3H]glutamátu v entorhinální 

kůře. Pro snížený počet GABAa receptorů v mozku dospělých potkanů s lézí navozenou 

NAAG svědčí snížená vazba [35S]TBPS (alosterický ligand GABAa receptorů) v jejich 

hipokampech. Snížení vazby korelovalo se snížením Bmax a KD. Nebyla však zjištěna 

žádná změna v cholinergním systému. 

3. Neonatální mozková léze navozená NAAG byla provázena změnami chování potkanů 

v časné dospělosti (prodloužení doby čištění v testu otevřeného pole). Avšak žádné 
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změny nebyly pozorovány jak v hravém chování (22. PND), tak v aktivitách otevřeného 

pole (35. PND). Také úroveň zpracování informací měřena PPI a úroveň učení 

v Morrisově vodním bludišti zůstala nezměněna po neonatální lézi NAAG. 

3 i. Zvýšení mozkové hladiny dopaminu podáním inhibitoru dopaminového transportéru 

(GBR12909) zkrátilo trvání imobility a čištění u NAAG-infúndovaných potkanů. 

Lokomoční aktivita však zůstala nezměněna. Tyto výsledky ukazují, že potkani 

s neonatální lézí jsou citlivější na zvýšené hladiny dopaminu ve striátu a nucleus 

accumbens. Žádné změny jsme u těchto potkanů nepozorovali ve zpracování informací. 

3 ii Podání dizocilpinu (MK-801; antagonista NMDA receptorů), zvýšilo lokomoční aktivitu 

a zkrátilo imobilitu a čichání. Potkani s neonatální lézí NAAG byli méně citliví na 

stimulační účinek MK-801 v aktivitě imobility. Podání MK-801 způsobí deficit 

prepulzní inhibice úlekové reakce. Potkani s neonatální lézí byli méně citliví vůči 

působení MK-801. 

4. Porovnání neonatální léze způsobené NAAG a QUIN ukázalo na rozsáhlejší poškození 

mozku po podání QUIN. Jaderné barvení Hoechst 33342 ukázalo v neuronech subikula 

formaci apoptotických tělísek 24 hodin po podání QUIN, nikoliv však po NAAG. 

Podání obou látek tedy vede к buněčné smrti s prokazatelnou apoptotickou složkou. 

Neonatální léze QUIN, na rozdíl od léze způsobené NAAG, také snižuje aktivitu 

vysokoafinitního transportéru pro cholin (HACU), a to selektivně v levém hipokampu 

dospělých potkanů. Podání QUIN (nikoliv NAAG) také výrazně snížila specifickou 

vazba [3H]glutamátu v korových i podkorových oblastech mozku dospělých potkanů. 

Rozsáhlejší poškození cholinergního a glutamátergního systému ve srovnání sNAAG-

infundovanými potkany provázelo poškození referenční paměti a učení v Morrisově 

vodním bludišti. 

Na rozdíl od NAAG-inťundovaných potkanů bylo pozorováno u potkanů 10 dní po 

podání QUIN snížení hravého chování. Avšak žádná změna nebyla pozorována v testu 
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otevřeného pole 35. PND (pubertální období) u obou experimentálních skupin . Naopak 

prodloužení imobility bylo jedinou změněnou aktivitou v porovonání sNAAG-

infundovanými potkany. Zvýšená hladina dopaminu (GBR 12909) vedla к větší 

odpovědi potkanů po podání QUIN (lokomoční aktivita a horizontální explorační 

aktivita) ve srovnání s NAAG-infundovanými potkany. 

7_ZÁVĚR 

Na podkladě výše uvedených nálezů lze uzavřít, že neonatální léze způsobená icv 

podáním QUIN i NAAG změní chování potkana v jeho časné dospělosti, a také zvýší reakci 

potkana po podání inhibitoru dopaminového transportéru v testu otevřeného pole. Tyto 

projevy vykazují vzhledem ke známé etiopatogenezi schizofrenie konstruktivní a 

fenomenologickou validitu. Některé specifické nálezy jako je omezení poškozených neuronů 

v granulární vrstvě gyrus dentatus 24 hodin po infuzi NAAG, snížení počtu GAB Ад receptorů 

v hipokampu dospělého potkana nebo snížení ciltivosti NAAG-infúndovaných potkanů na 

stimulační účinky MK-801, svědčí pro specifický účinek NAAG v časném postnatálním 

období potkana. Tyto účinky NAAG jsou pravděpodobně způsobeny jeho interakcí s NMDA 

receptory, které exprimují NR2D podjednotku. Právě exprese této podjednotky je u potkana 

největší v 1. posnatálním týdnu a v průběhu ontogeneze výskyt této podjednotky v mozku 

klesá. Naopak rozsáhlé poškození korových i podkorových oblastí po neonatální infuzi QUIN, 

které má za následek snížení hravého chování u mladých potkanů, poškození cholinergního 

systému a zároveň paměti v Morrisově vodním bludišti u dospělých potkanů je důsledkem 

aktivace NMDA receptorů, které obsahují NR2B podjednotky. Tyto podjednotky jsou ve 

větším množství, než podjednotky NR2D, exprimovány v časném postnatálním období 

potkana. 
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was characterized on the basis of ultrastructural appearance 
and DNA-fragmentation. The morphological changes caused 
by L-glutamate and NAA were much smaller than those ob-
served after the administration of NAAG and displayed a 
different pattern of regional distribution. The present findings 
suggest that NAAG can cause a loss of hippocampal neurons 
in vivo, apparently resulting from the neurotoxicity of NAAG 
itself. © 2003 IBRO. Published by Elsevier Ltd. All rights 
reserved. 

Key words: W-acetyl-l-aspartyl-l-glutamate, W-acetyl-l-
aspartate, L-glutamate, NMDA receptor, metabotropic gluta-
mate receptor, neurotoxicity. 

Abstract—W-Acetyl-l-aspartyl-l-glutamate (NAAG) is one of 
the most abundant neuroactive compounds in the mamma-
lian CNS. Our recent observations have suggested that 
NAAG administered into rat cerebral ventricles can cause 
neurona l death by apparently excitotoxic mechanisms that 
can be antagonized by the N-methyl-D-aspartate-receptor 
blockers and by ligands of metabotropic glutamate receptor 
of Group II. Therefore, the principal aim of the present study 
has been to use quantitative morphology, electron micros-
copy and terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated bi-
otin dUTP nick-end labeling to study a dose- and time-depen-
dence as well as regional distribution of neurodegeneration 
In hippocampi of rats after the intraventricular infusion of 
0.25 (imol NAAG/ventricle and of equimolar doses of l-gluta-
mate (l-GLU) and /V-acetyl-l-aspartate (NAA), breakdown 
products of NAAG. The degenerative changes were observed 
after the infusion of 0.25 and 1.25 jxmol of NAAG/ventricle, 
but not when a dose of 0.05 (i.mol of NAAG/ventricle was 
injected into each lateral cerebral ventricle. With a dose of 
0.25 p.mol of NAAG/ventricle the number of degenerated neu-
rons reached a maximum on the fourth day after the infusion. 

The neuronal damage following bilateral administration of 
0.25 p.mol of NAAG/lateral cerebral ventricle exhibited fea-
tures of a delayed neuronal degeneration, expressed mainly 
in the layer of dentate granule neurons. The degeneration 
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dUTP nick-end labeling. 
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The presence of A/-acetyl-l-aspartyl-L-glutamate (NAAG) 
in the rat CNS was first demonstrated more than 35 years 
ago (Curatolo et al., 1965; for reviews see Baslow, 2000; 
Neale et al., 2000). Soon after the initial discovery, high 
levels' of NAAG were found in the brains of several species 
(Miyamoto and Tsujio, 1967; Olson et al., 1967; Reichelt 
and Edminson, 1974) and a number of attempts were 
made to integrate NAAG into known physiological pro-
cesses (Bondarenko and Krichevskaya, 1972; Olson et al., 
1967; Reichelt and Edminson, 1974). In the early 1980s, 
possible involvement of NAAG in the function of synapses 
in the CNS received particular attention (Zaczek et al., 
1983) and the suggestion of a neurotransmitter role of 
NAAG began to be systematically explored. These efforts, 
however, continued to be frustrated by difficulties inherent 
to the nature of the NAAG molecule (Hansen and Krogs-
gaard-Larsen, 1990) and possible instability of NAAG in 
experimental biological systems (Blakely et al., 1988; 
Coyle et al., 1989; Riveras and Orrego, 1984). Most of 
these problems have since been addressed (for a critical 
summary and additional references see Neale et al., 2000) 
and it is now believed that NAAG is stored in synaptic 
vesicles (Williamson and Neale, 1988) and when released 
from presynaptic nerve endings (Tsai et al., 1990) it acts as 
an agonist on glutamate receptors. This binding exhibits a 
low potency on ionotropic glutamate receptors of NMDA 
(A/-methyl-D-aspartate) type (Valivullah et al., 1994; West-
brook et al., 1986) but, in the case of G-protein linked 
("metabotropic") glutamate receptors, NAAG acts with high 
efficiency at the binding sites of metabotropic glutamate 
Group II receptors (mGluR II; Shave et al., 2001; Wro-
blewska et al., 1993). In fact, apart from L-glutamate, 
NAAG is the only endogenous substance known to act on 
mGluR. 

Distribution of NAAG binding sites correlates with the 
levels of this dipeptide in the rat brain (Fuhrman et al., 
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i g 9 4 ) i n s o f a r that it is localized preferentially to gray matter 
t ruc tures (Shave et al., 2001). Binding sites labeled by 

n a n o m o l a r concentrations of [3H]NAAG exhibit phar-
maco log i ca l characteristics similar to those of mGluR II. 
They are expressed mainly in structures such as the neo-
cortex, hippocampus and cerebellar cortex, generally de-
creasing in a rostro-caudal direction (Shave et al., 2001). 
д( Ihe cellular level, mGluR II might be present on neurons 
post- and presynaptically and on astrocytes (Neale et al., 
2000; Wroblewska et al., 1998). It is of interest to note that 
the distribution of the glutamate carboxypeptidase II (N-
acety la ted a-linked acidic dipeptidase; NAALADase; 
Slusher et al., 1999), a membrane-bound NAAG-me-
tabol is ing enzyme capable of liberating L-glutamate ( L -

GLU) and A/-acetyl-L-aspartate (NAA; Blakely et al., 1987; 
Cangro et al., 1987; Stauch et al., 1989) follows a rostro-
caudal gradient (Fuhrman et al., 1994) approximately op-
posite to that of the [3H]NAAG binding that displays phar-
m a c o l o g i c a l characteristics of mGluR II binding sites 
(Shave et al., 2001). 

Particular questions that have been emerging in recent 
years are: does NAAG function, via activating mGluR II 
a n d / o r by desensitizing NMDA receptors, as an endoge-
nous neuroprotectant, or does NAAG act as an excitant 
and can turn into a neurotoxic agent, either as a source of 
1-GLU, or by its intrinsic receptor activity? 

Earlier studies suggested that NAAG could indeed in-
crease intracellular Ca2 + (Koenig et al., 1994) by acting on 
NMDA receptors (NMDA-R; Pliss et al., 2002) and this 
alone could lead to neurotoxicity (Sattler and Tymianski, 
2000). However, the opposite, i.e. neuroprotective effect 
has been reported after inhibition of the NAAG-hydrolyzing 
enzyme NAALADase (Slusher et al., 1999) that is found, at 
least in the brain tissue, exclusively on the external surface 
of rat astrocytes (Berger et al., 1999). When NAALADase 
activity is inhibited, the free extracellular L-GLU could de-
dine thus reducing the chance of NMDA-R overactivation 
and consequent neurotoxicity. Additionally, higher extra-
cellular concentrations of intact NAAG could result in a 
greater postsynaptic activation of putatively neuroprotec-
tive mGluR II (Bond et al., 2000) and by this mechanism 
NAAG may further reduce the probability of neurotoxic 
events. Moreover, parallel activation of presynaptically lo-
cated mGluR II can inhibit NAAG release (Hayashi et al., 
1993) thus "self-limiting" the increase in extracellular 
NAAG. However reasonable such considerations may ap-
pear, whether NAAG actually reaches excessive concen-
trations at which it can act on NMDA-R's, or more specif-
ically, whether it can become neurotoxic, can only be 
tested by experimental administration of NAAG in vivo. 

We have recently established that submicromolar 
doses of NAAG administered into the cerebral ventricles of 
adult rats (Pliss et al., 1999) can result in moderate neu-
rotoxicity in certain hippocampal regions (Pliss et al., 2000; 
and can be even more toxic in young rat pups; Šťastný et 
al., 2002). The neurotoxicity of NAAG was prevented by 
NMDA-R antagonists (MK-801 and c/'s-4-[phosphomethyl]-
2-piperidinecarboxylic acid [CGS 19755]; Pliss et al., 
2000), but it was also significantly reduced by an mGluR II 

agonist, (2S,2'R,3'R)-2-(2',3'-dicarboxycyclopropyl) gly-
cine (DCG IV), and even by an mGluR II antagonist, (2S)-
a-ethylglutamic acid (EGLU; Pliss et al., 2000). In the 
present study we have been further characterizing the 
neurotoxic effects of NAAG. In particular, we have used 
quantitative morphology, analysis of neuronal ultrastruc-
ture by electron microscopy and terminal deoxynucleotidyl 
transferase-mediated biotin dUTP nick-end labeling 
(TUNEL) test technique to bring new data concerning a 
dose- and time-dependence as well as regional distribution 
of neurodegeneration (and neuronal loss) in hippocampi of 
rats induced by increased levels of NAAG in the brain in 
vivo. 

E X P E R I M E N T A L P R O C E D U R E S 

Animal model 

Male Wistar rats (50-day-old, SPF), weighing 200-280 g Sulzfeld, 
were obtained from Charles River WIGA Laboratories (Germany) 
and housed under a 12-h light/dark regimen with free access to 
food and water. All procedures were carried out in accordance 
with the Declaration of Helsinki and the guidelines of the National 
Committee for the Care and Use of Laboratory Animals. The 
experimental protocols were also approved by the Local Animal 
Care Committee of the Institute of Physiology, Academy of Sci-
ences of the Czech Republic. At every stage of the project, the 
number of animals and their suffering was kept to the minimum 
necessary to obtain conclusive results. 

As the present project involved potential manipulation of 
NMDA-Rs, ketamine-based anesthetic procedures, normally pre-
ferred in experiments involving similar surgical procedures on rats 
(Pliss et al., 2002), were replaced by sodium pentobarbital anes-
thesia (Nembutal, 45 mg/kg b.w., i.p.). After the animal was deeply 
anesthetized, an incision about 12-15 mm long was made through 
the scalp to expose the bone. Two small openings were then 
drilled through the skull at the following coordinates: anteroposte-
rior: - 1 . 2 mm caudally from bregma; lateral: ±2.0 mm from the 
midline suture (Pliss et al., 2000; Šťastný et al., 1997). Using a 
stereotaxic apparatus a Hamilton syringe (needle 26s) was in-
serted into one of the apertures and passed, in the dorsoventral 
direction, 3.6 mm deep below the surface of the scull and 0.25 ц.1 
of solution was injected over a period of 3 min. The needle was 
then left in situ for further 3 min before being slowly withdrawn and 
the procedure was repeated in the contralateral aperture. Follow-
ing the second injection, both craniotomies were filled with bone 
wax and the scalp was sutured. Throughout the procedure, the 
body temperature was maintained at 37 °C with a self-regulating 
heating pad. The recovery from anesthesia took about 2 - 4 h and, 
on the following morning, the animals displayed normal feeding 
and drinking behavior showing no apparent signs of distress or 
discomfort and no loss of body weight within next 4 days. 

NAAG was initially administered at 0.05 junol and 
1.25 fi,mol/ventricle, always dissolved in 0.25 ц-l of vehicle. The 
dose of 0.25 ^mol/ventricle was chosen to test each compound 
(NAAG, NAA and L-GLU. L-GLU was initially dissolved in NaOH 
(and pH was adjusted to 7.2) while 0.25 ц.1 of the vehicle (sterile 
isotonic saline) was used as a control. The saline, rather than 
of 0.1 M phosphate buffer (Lu et al., 2002; Orlando et al., 1997), 
was used as a vehicle to avoid possible phosphate-induced 
inhibition of NAALADase. Such inhibition could influence the 
levels of both endogenous and administered NAAG and would 
add another element of complexity to the interpretation of the 
data. 
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cjq 1. Light micrographs of CA1 hippocampal neurons on day 4 after i.c.v. injection of: A, isotonic saline solution and B, 0.25 (xmol NAAG/lateral 
ventricle. Damaged neuron (arrowhead) is darkly stained, and exhibits shrunken and triangulated neuronal body with a possible lightly stained glial 
r e a c t i o n in the immediate vicinity. Majority of neurons in the tissue exposed to NAAG (B) appeared morphologically unaltered, similar in form and 
staining to those in the control tissue (A). Scale bar=50 ^m, average diameter of neuronal nucleus was estimated at 7 jj.m. 

Tissue preparation 

On days 1, 2, 3, 4 or 7 following the injection rats were anesthe-
tized and perfused through the left cardial ventricle (20 ml/min for 
5min) with Ringer's solution containing heparin (1 I.U./ml). This 
was followed immediately by Karnovsky's solution (20 ml/min for 
10 min). The brains were then carefully removed from the cranial 
vault. 

For the light microscopy studies, whole brains were postfixed 
in Karnovsky's solution overnight, then dehydrated with increasing 
concentrations of ethanol, infiltrated with benzene and Paraplast, 
and embedded into Paraplast blocks. The tissue was cut into 8 |xm 
coronal sections, mounted on gelatinised slides, stained by Tolu-
idine Blue (Nlssl-staining) and finally coverslipped. The coronal 
sections were studied under an Olympus AX70 light microscope. 
Aprogram I MAGELAN 5.2 was used for quantification of neurons 
uijlh characteristic morphologic features of neurodegeneration 
(see below). 

For electron microscopy three coronal sections (1-1.5 mm 
thick) just caudal to the optic chiasm were prepared from the 
perfused brains and postfixed in Karnovsky's solution overnight. 
The hippocampal formation was then dissected free from each 
section, cut into small triangular slices, and postfixed with 2% 
osmium tetroxide in 0.2 M cacodylate buffer. The hippocampal 
preparations were subsequently dehydrated with increasing con-
centrations of ethanol, further washed with acetone and toluene, 
saturated with epon-812, embedded in capsules, and left to poly-
merize. Eventually, semithin (0.3 |xm) or ultrathin (60 nm) sections 
were cut, using an ultramicrotome. These were then mounted on 
copper grids, stained with uranyl acetate and lead citrate and 
examined with JEM 7a electron microscope at magnifications 
5000X-10,000 X. 

In studies using in situ nick-end TUNEL labeling (Gavrieli et 
al., 1992), histological sections (8 |xm) were obtained from brains 
fixed by 4% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate-buffered sa-
line. The tissue was then treated with proteinase К (Roche; 20 
ng/ml in 10 mM Tris-HCI buffer, pH 8.0). Incubation with 5 ^g/ml 
of DNAse I (Roche; in Tris-HCI buffer, pH 7.5) was used as a 
"positive" control. Enzyme-free medium served as a "negative" 
control. Fluorescein label incorporated by nucleotide polymers 
was detected by fluorescence microscopy at excitation and de-
tection wavelengths of 450-500 nm and 515-565 nm, 
respectively. 

Statistics 

The values from each hippocampal area were considered as an 
individual group and inter-group statistical comparisons were car-

ried out by ANOVA using Kruskal-Wallis and Dunn multiple com-
parison tests (Prism version 3.02; GraphPad Software, San Di-
ego, CA, USA). 

Materials 

Chemicals for i.c.v. injection (NAAG, l-GLU and NAA), as well as 
osmium tetroxide, lead citrate, uranyl acetate, cacodylic acids, 
EDTA, paraformaldehyde, glutaraldehyde, agarose and Paraplast 
were purchased from Sigma-Aldrich (Prague, Czech Republic). In 
Situ Cell Death Detection Kit (Fluorescein) was obtained from 
Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Germany). All other chem-
icals were from commercial sources and were of at least analytical 
grade. 

R E S U L T S 

Morphology of Nissl-stained t issue 

Light microscopic evaluation of Nissl-stained sections in-
dicated that the i.c.v. administration of NAAG at 0.25 p,mol/ 
ventricle produced significant changes in cell morphology 
in the dentate gyrus, subiculum and, to a lesser extent, in 
the areas CA1-CA3. The changes took several days to 
develop (Fig. 1). 

Neuronal cell bodies in saline-injected controls exhib-
ited the layering pattern characteristic for the normal hip-
pocampal formation. Principal neurons appeared regularly 
spaced within the layers with darkly stained cytoplasm and 
lightly stained nuclei that were located approximately at the 
center of the soma (CA1: Fig. 1A). Cytoplasmic and nu-
clear membranes appeared to be smooth and uninter-
rupted, supporting round or oval forms of the nuclei, the 
characteristic pear-shaped form of pyramidal neurons or, 
in the case of the dentate gyrus, the smaller, round mor-
phology of granule cell bodies. One or two nucleoli were 
observed in nuclei of some cells. While most of the neu-
rons in the brains injected with 0.25 (xmol of NAAG/ventri-
cle displayed the same morphological characteristics as 
those seen in the control brains, there was a small but 
distinct subpopulation of cells that showed signs of neuro-
degeneration (Fig. 1B). Thus some of the cells with appar-
ent neuronal morphology in CA1 were strongly stained but 
had no visible nuclei, while in others the perikarya were 
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Fig. 2. Percentage of neuronal death in rat hippocampal formation 1, 
2 3, 4 and 7 days after i.c.v. injection of 0.25 p.mol NAAG/lateral 
ventricle. Structures of hippocampal formation: CA1 and С A3; CA1 
and САЗ neuronal layers; DG, dentate gyrus; SUB, presubiculum. The 
values are mean±S.E.M. For comparison, percentage of neuronal 
death in saline-injected brains is shown as a dashed line. * P<0.05, 
»p<0.01, *** PC0.001, comparison vs respective regions of saline-
injected brains on the same day after the injection, 1, 2, 3, 4 and 7 
days). 
deformed, sometimes into triangular-like shapes and often 
appeared shrunken. 

Administration of NAAG at 0.05 (xmol/ventricle or L-
GLU and/or NAA (at 0.25 (jumol/ventricle) resulted in the 
occasional appearance of degenerating cells but these 
were much less frequent than in the brains injected with 
0.25 цяю1 or 1.25 (xmol NAAG/ventricle (vide infra for 
quantitative data). 

Quantification of morphological changes 

The extent of neurodegeneration, defined as a proportion 
of morphologically altered perikarya out of the total number 
of similarly stained neurons in a given area, changed with 
time and dose of NAAG. At the dose of 0.25 ^mol of 
NAAG/ventricle, only about 1% of cells with neuronal mor-
phology were affected 1 day after the i.c.v. injection (in 
quantitative terms, this was not a statistically significant 
neurodegeneration; P>0.05). The proportion of degener-
ating neurons increased on the second and third days, 
reaching a maximum on day 4. Seven days after the injection, 
the degenerating cells were less frequent than at day 4, 
suggesting that by that time some of them would have been 
removed by phagocytosis (Fig. 2). Detailed quantification of 
neurodegenerative changes following the administration of 
0.25 (imol of NAAG/ventricle and their alteration by gluta-
mate receptor ligands were published earlier (Pliss et al., 
1999, 2000) and will not be discussed here. 

A dose of 0.05 |xmol of NAAG/ventricle (one-fifth of that 
used in most of the experiments) caused no significant 
neurodegeneration 4 days after the i.c.v. administration. A 
dose five times higher (1.25 |xmol of NAAG/ventricle) than 
that routinely used in the present project (0.25 |xmol/ven-
tricle; Pliss et al., 1999, 2000) resulted in little or no addi-
tional increase in morphological changes above those ob-
served in hippocampi of rats administered 0.25 pjnol of 
NAAG/ventricle (Fig. 3). 

Fig. 3. Percentage of neuronal death in rat hippocampal formation 4 
days after i.c.v. injection of 0.05 |j.mol, 0.25 jrniol and/or 1.25 ^mol 
NAAG/lateral ventricle. Hippocampal structures marked as in Fig. 2. 
The values are mean±S.E.M. For comparison, percentage of neuro-
nal death in saline injected brains is shown as a dashed line. 
" P<0.01, *** PcO.001, comparison vs respective regions of saline 
injected brains. • • P<0.01, • • • P<0.001, comparison vs respec-
tive regions of brains injected with 0.25 ц.то1 and/ or 1.25 (xmol NAAG/ 
lateral ventricle. 

l - G L U and NAA applied at 0 . 2 5 pmol/ventricle pro-
duced very weak effects; only a few presumptive neurons 
had detectable morphological irregularities similar to those 
described above for brains receiving NAAG injections. In 
the areas C A 1 - C A 3 neurodegeneration was negligible 
( < 0 . 5 % of the total number of counted structures, not 
significantly different from controls at P<0.05). The only 
statistically significant damage was detected in the subic-
ulum ( l -GLU and NAA, 1 . 5 - 2 % , P<0.05; Fig. 4 ) . 

Morphology of t issue in semithin sections 

This study was limited to the CA1 region on day 4 after 
the i.c.v. injections. The CA1 layer from the hippocampal 
formation of control rats (Fig. 5A) displayed smoothly 
stained regularly spaced pear-shaped cell bodies typical 
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Fig. 4. Percentage of neuronal death in rat hippocampal formation 4 
days after i.c.v. injection of 0.25 y.mol of l-GIu or 0.25 ^mol NAA/ 
lateral ventricle. Hippocampal structures marked as in Fig. 2. The 
values are mean±S.E.M. For comparison, percentage of neuronal 
death in saline injected brains is shown as a dashed line. * P<0.05, 
comparison vs respective regions of saline-injected brains. 
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Fig. 5. Light micrographs of semithin sections of CA1 hippocampal region on day 4 after i.e.v. injection of: A, isotonic saline solution and B, 0.25 (xmol 
naag/lateral ventricle. The majority of neurons are similar to controls, while some of them exhibit additional heterochromatic staining, shown by the 
arrowheads. The most densely labeled neurons are marked by the largest arrowheads (density of staining is indicated by the size of the arrowhead). 
Scale bar=15 (xm. 

of hippocampal pyramidal neurons, containing large, 
round or oval, centrally located nuclei. In NAAG-treated 
brains, structures with such features still formed the 
majority of cell bodies of presumptive neurons. How-
ever, in semithin sections there were clearly observable 
differences from controls in the intensity of staining (Fig. 
5B). Many cell bodies with apparently normal neuronal 
morphology were more intensely stained than similar 
cells in control hippocampi. Cells displaying clear mor-
phological changes were characterized by particularly 
intense staining. Their perikarya showed severe shrinkage 
but the outlines of the nuclei remained detectable despite 
losing their characteristic round/oval forms and having the 
surface of the nuclear membrane marked by infoldings and 
corrugations. The CA1 region from the hippocampi of the 
brains receiving L-GLU and NAA injections did not differ from 
controls (not shown). 

Electron microscopy of CA1 region 

This study was also limited to the CA1 hippocampal 
region 4 days after the i.e.v. injections. In control brains 
no indications of neurodegeneration were observed. 
Most of the cells with neuronal morphology (synaptic 
contacts on the soma, large nuclei, well-developed 
rough endoplasmic reticulum extending into neurites) 
had smooth cytoplasmic membranes marked only infre-
quently by small irregular infoldings. The cytoplasm ap-
peared more electrondense than the nuclei (Fig. 6A). 
Rough endoplasmic reticulum was identified by the pres-
ence of ribosomes on its surface, mitochondria ap-
peared as electron-dense oval structures with regular 
cristae inside and nuclei displayed smooth membranes 
with occasional condensations of nuclear chromatin. 
Less electron dense cells adjacent to neurons were 
presumed to be astrocytes. Neither their cytoplasmic 
membranes nor their organelles showed any signs of 
morphological abnormalities. 

Four days after the administration of NAAG 
(0.25 ixmol/ventricle) CA1 neurons displayed, apart from 
many cells with apparently normal morphology, additional 

structural alterations, not seen in controls. These struc-
tures were presumed to correspond to the perikarya of 
degenerating pyramidal neurons. The degree of damage 
varied widely from one degenerating cell body to another 
and at least three types of neuronal damage could be 
distinguished. "Type 1," presumably corresponding to the 
least damaged neurons at early stages of neurodegenera-
tion (Fig. 6B), were similar to the neurons in control brains 
except' that both the rough endoplasmic reticulum and 
mitochondria appeared dilated. "Type 2" cells had overall 
shapes similar to those in controls but their organelles 
appeared to have undergone profound transformations 
(Fig. 6C). Mitochondria, in addition to being dilated, had 
fewer cristae. Damaged cells classified as "Type 3" were 
electron-dense, of irregular shape, both cytoplasmic and 
nuclear membranes showing deep infoldings (Fig. 6D). 
Except for an occasionally deformed mitochondrion, rec-
ognized by remnants of cristae, and dilated Golgi complex 
and reticulum, no additional organelles could be identified. 
All three types of abnormal structures were surrounded by 
glia-like material indicating possible commencement of re-
active gliosis. None of the damaged structures displayed 
specific chromatin heterocondensation and marginalisa-
tion, typical of apoptotic death (Nitatori et al., 1995; Sgonc 
and Bruber, 1998; Thompson, 1998; Willingham, 1999). 
CA1 region in brains 4 days after the administration of 
0.25 jjumol/ventricle L-GLU or NAA (not shown) did not 
differ from controls. 

T U N E L staining of single-strand breaks of DNA 

TUNEL of the hippocampal formation from brains injected 
with 0.25 p,mol NAAG/lateral ventricle showed only a few 
neurons (Fig. 7C), that exhibited levels of staining similar 
to those in "positive" control neurons pretreated with 5 
(jug/ml of DNAse I (Gavrieli et al., 1992; Fig. 7D). The 
majority of hippocampal neurons did not differ from those 
in saline-treated hippocampi (Fig. 7A). No neurons were 
labeled in "negative" control, i.e. in preparations, incubated 
with enzyme-free reaction medium (Fig. 7B). 



Fig. 6. Electron micrographs of CA1 hippocampal neurons 4 days after i.c.v. administration of A, sterile isotonic saline and B, C, D, 0.25 (xmol 
NAAG/lateral ventricle. Control CA1 neurons have synapses (S) on their somata and prominent, well developed, organelles: nucleus, (N), rough 
endoplasmatic reticulum (ER), mitochondria, (M), Golgi complex (CG) with vesicles (arrowheads). In CA1 after NAAG administration neurons were 
divided into three groups, according to the severity of damage: "Type 1" neurons, (B) show similar features to control pyramidal neurons with their 
rough endoplasmatic reticulum, Golgi complex, vesicles and only slightly dilated M; "Type 2" neurons (C) are more affected, having prominently dilated 
rough ER, CG and vesicles. M were significantly extended and sometimes have lost their cristae; "Type 3" neurons (D) are the most affected and 
exhibit dense cell bodies which have lost their oval shape. Neuronal and nuclear membranes show infoldings (arrows). Cytoplasmic organelles are 
rarely seen, only very dilated ER and extended M without cristae remained well defined. Apparent reactive gliosis (G) can be seen around all three 
types of degenerating neurons, being more prominent around more affected cells. Scale bar=1 ц,т. 

D I S C U S S I O N 

The present data provide further evidence for the neu-
rotoxicity of high doses of NAAG (Pliss et al., 1999, 
2000; Šťastný et al., 2002). Two important findings 
stand out in the present study. Firstly, the neurodegen-
eration caused by NAAG could not be mimicked by 
equimolar doses of either L-GLU or NAA. Secondly, the 
morphological changes following the administration of 
the high doses of NAAG in vivo were, in all likelihood of 
a necrotic nature. How do these observations help to 

understand the events caused by increased extracellu-
lar levels of NAAG in vivo? 

The most obvious explanation for the damage follow-
ing the administration of NAAG is that it results from the 
neurotoxicity of its breakdown products L-GLU and NAA. 
This is an attractive hypothesis because it implies an ex-
istence of a pharmacological target for potentially neuro-
protective agents (NAALADase inhibitors; Slusher et al., 
1999). The neurodegeneration observed after the admin-
istration of L-GLU and NAA were, however, much smaller 
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Fig. 7. Typical TUNEL of CA1 layer of rat hippocampal formation on day 4 after i.e.v. injection of isotonic saline solution (A), or, as in B, C, D, 0.25 ц,то1 
NAAG/lateral ventricle. Most of the neurons from brains treated with NAAG and labeled by TUNEL technique (C) are not stained (as in saline-treated 
controls where no neurons are labeled, A). Some neurons in NAAG-treated brains appear as TUNEL-positive (arrows in C, cf. the type of staining in 
"positive" controls, i.e. sections exposed to DNAse I, D). Negative control (no enzymes added, B) showed no stained neurons. Scale bar=20 (xm. 

than those caused by the administrtion of equimolar doses 
of NAAG. Also, their distributions (e.g. the small effect was 
observed only in the subiculum) differed sharply from the 
distribution of the neurodegeneration caused by NAAG. 
NAALADase-mediated breakdown of NAAG cannot, there-
fore, explain the apparent neurotoxicity of NAAG found in 
our experiments (Pliss et al., 1999, 2000). Discrepancies 
between the present findings and those of Thomas et al. 
(2000) could have arisen from different mechanisms of 
NAAG turnover under in vivo and in vitro conditions. 

In theory, NAAG could also increase extracellular lev-
els of L-GLU by inter fer ing w i th L -GLU t ranspor t . L -GLU 
transport has, however, very strict structural requirements 
(for recent reviews see Balcar et al., 2001; Danbolt, 2001) 
and the mere presence of L-aspartate and L-glutamate 
moieties in the NAAG molecule may not be enough for an 
interaction with L-GLU transport. Moreover, administration 
of L-GLU transport inhibitors has been reported to produce 
no neurotoxicity unless metabolism is also compromised 
(Massieu et al., 1995; Rae et al., 2000; Sánchez-Carbente 
and Massieu, 1999). 

An alternative possibility is that NAAG, at the doses 
used in the present study, reaches high extracellular con-
centrations (Šťastný et al., 1997) and activates NMDA-R's 
to a level sufficient to trigger off neurotoxic events. This 
interpretation of the present results would explain the pre-
viously observed neuroprotective effects of NMDA antag-
onists MK-801 and CGS 19755 (Pliss et al., 2000) and the 

similarities in the structure of neurons degenerating after 
the treatment with another NMDA-R agonist, quinolinic 
acid (QUIN; Šťastný et al., 2000). Such interpretation 
would not be incompatible with the observations of neuro-
protective effects of the mGluR II agonist DCG IV (Pliss et 
al., 2000). DCG IV may protect neurons by an mGluR 
ll-dependent process, for example by stimulating astro-
cytes to produce the neuroprotective transforming growth 
factor-p (Bruno et al., 1998; Thomas et al., 2001) but the 
small neuroprotective effect of EGLU (Pliss et al., 2000) 
cannot be easily explained by its antagonism of mGluR II 
receptors and probably involves other, as yet unidentified 
mechanisms. 

The neurodegeneration following the administration of 
NAAG is not in conflict with the proposed involvement of 
NMDA-R's since the previously reported death of central 
neurons caused by an overactivation of NMDA-R's was of 
either an apoptotic or non-apoptotic nature (Beal, 2000; 
Regan et al., 1995; Whetsell, 1996). After the exposure to 
NAAG, DNA of degenerating neurons underwent cleavage 
and the examination of nuclear DNA-fragmentation by 
TUNEL (and agarose electrophoresis, data not shown) was 
consistent with a non-specific single- and/or double-strand 
DNA cleavage into high molecular weight fragments. 

Moreover, the distribution of the affected structures is 
very similar to the distribution of NMDA-R's in the hip-
pocampus revealed either by immunocytochemical (Wis-
den et al., 2000) or autoradiographic (Balcar et al., 1995; 
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Monaghan and Cotman, 1985) studies. At high micromolar 
concentrations the interaction of NAAG with NMDA-R's 
^ay be strong enough to activate neurotoxic mechanism 
leading to non-apoptotic neuronal death. However, NAAG 
is a much less potent endogenous inducer of cell death 
than QUIN (Pliss et al., 2000). An important difference is 
that whereas QUIN exhibits its high affinity at widely dis-
tributed NR1/NR2B oligomers (Šťastný et al., 1999), 
NAAG has a selective potency at NMDA oligomers of 
nr1/NR2D (Hess et al., 1999; Sekiguchi et al., 1992). 
NMDA heteromers containing a NR2D subunit are usually 
said to have a low affinity for NMDA ligands. However, they 
also exhibit slow deactivation kinetics and limited blockade 
by magnesium ions (Brickley et al., 2000). Therefore, even 
If only a small proportion of such receptors responded to 
NAAG, their activation might have increased the mem-
brane permeability to Ca2 + for long enough to raise the 
cytosolic concentrations of Ca2 + to the point where it could 
have significantly contributed to the process of neuronal 
death (Sattler and Tymianski, 2000). In the adult rat brain, 
the NR2D subunit has been reported to be expressed in 
distinct populations of interneurons and such a distribution 
would limit the neurotoxic effect of NAAG regionally (Wis-
den et al., 2000; Coyle, 1997). It should also be noted that 
the presence of NR2D subunits has recently been demon-
strated on blood vessels (Pliss et al., 2002) but, even 
though NAAG could increase the permeability of the blood-
brain barrier (Pliss et al., 2002), possibly by activation of the 
NMDA-R's located on blood vessels, this action of NAAG 
does not regionally correlate with its neurotoxicity and cannot 
explain the present observations (Pliss et al., 2002). 

Thus we can conclude that a pharmacological inter-
vention that can increase extracellular concentrations of 
NAAG may not always be neuroprotective. On the con-
trary, high extracellular concentrations of NAAG can cause 
a loss of neurons, particularly in regions rich in NMDA-R's. 
The evidence to date implies that the most probable mech-
anism of such neuronal death is a non-apoptotic neurode-
generation triggered off by stimulation of heteromeric 
NMDA-Rs with a composition including subunits NR1/ 
NR2D (Hess et al., 1999). The present results suggest that 
the neurodegeneration can be caused by direct stimulation 
of such receptors by NAAG. 
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Studies suggest age- and sex-dependent structural and functional patterns of human cerebral laterali-
zation underlie hemisphere specialization and its alterations in schizophrenia. Recent works report sex-
ual dimorphism of neurons in the hippocampal formation and specialization of hemispheres in rats. 
Our experiments indicate for the first time functional lateralization of the high-affinity choline uptake 
(HACU) system directly associated with a synthesis of acetylcholine in the hippocampus of Wistar 
rats. The markedly increased HACU activity was found in the left compared to the right hippocam-
pus of adult male but not female animals. Lineweaver-Burk plot analysis revealed a statistically sig-
nificant increase of Vmax in the left hippocampus of 14-day-old when compared to 7-day-old males. 
It appears that laterality of HACU occurs during late postnatal maturation, and its degree is markedly 
enhanced after puberty and attenuated during aging. Quinolinic acid (QUIN), an endogenous agonist 
of N-methyl-D-aspartate type glutamate receptors, was used in this study to evaluate the neurodevel-
opmental hypothesis of schizophrenia. It is known that elevated levels of QUIN accompany viral infec-
tions, increasing the risk of developing schizophrenia. Bilateral intracerebroventricular application of 
QUIN (250 nmoles/ventricle) to pups aged 12 days significantly impaired the cholinergic hippocam-
pal system of adolescent male and female rats and reversed lateralization of male HACU. Morpho-
logical analysis indicated marked changes in brain lesion sizes (extensive 24 h and moderate 38 days 
after the operation). Asymmetry of lesions was observed in the majority of cases, but the left hemi-
sphere was not generally more vulnerable to QUIN effects than the right side. Moreover, no lateral 
differences were found between lesioned hippocampi in the specific binding of [3H]hemicholinium-3 
(10%—15% loss of binding sites when compared to sham-operated animals). In summary, our results 
indicate a symmetrical drop in the number of choline carriers of lesioned male rats but a asymmetrical 
decrease in the activity of remaing carriers, suggesting defects in processes of sexual brain differen-
tiation, leading under normal conditions to the higher activity of carriers in the left hippocampus. The 
data demonstrate viral infection-mediated alterations in normal patterns of brain asymmetry and are 
discussed in relation to animal models of neurodevelopmental and neurodegenerative diseases. 
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INTRODUCTION 

Studies suggest age- and sex-dependent structural 
and functional patterns of human cerebral lateralization 
underlying hemisphere specialization (1,2) and its altera-
tions in schizophrenia (2). Great attention is paid to the 
hippocampal formation in which significant age- and 
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sex-dependent differences have been found in healthy 
population (1,3)- Moreover, morphological or functional 
asymmetrical abnormalities have been observed in the hip-
pocampus of schizophrenic patients when compared to 
controls (1,4). A number of works have described sexual 
dimorphism of hippocampal neurons and volumetric or 
functional asymmetry between both hippocampi in many 
vertebrate species, including rats (e.g., 5-8). It is suggested 
that genetic factors, sex hormones, and environmental 
influences, such as infections, toxins, trauma, or stress, 
play a role in the development of cerebral asymmetry (for 
REVIEW, see 9). Sex steroids appear to influence brain 
development via their organizational effects prenatally or 
perinatally and via activational actions later postnatally, 
usually beginning at puberty and extending to older age 
(10). Experimental findings demonstrate a higher degree 
of lateralization in male than female brains (9) and gen-
erally support hypotheses of a role of testosterone (11,12). 

Although the cause of schizophrenia is not fully 
elucidated yet, there is increasing evidence that this psy-
chiatric illness can result from a disturbance early in devel-
opment (2,13,14). The neurodevelopmental hypothesis of 
schizophrenia has been evaluated in many research groups 
on the rat model via neonatal brain lesions (e.g., 14,15). 
Excitotoxic endogenous or exogenous drugs are often used 
to disrupt development of the hippocampus and of hip-
pocampal projections to the prefrontal cortex. In ado-
lescence and adulthood, the neonatally lesioned animals 
display markedly changed behavior resembling that seen 
in animals sensitized to psychostimulants and linked to 
increased mesolimbic/nigrostriatal dopamine transmission 
(15). In our laboratory, we performed a bilateral intrac-
erebroventricular treatment of quinolinic acid (QUIN), an 
endogenous agonist acting at TV-methyl-D-aspartate type 
ionotropic glutamate receptors, to animals at postnatal day 
12. The age of pups was chosen for a better comparison 
with our earlier study and for elimination of complications 
concerning a precise intracerebroventricular infusion when 
compared to younger animals (16). The application of 
QUIN is preferred in our group (16,17) because elevated 
levels of the drug accompany viral infections (18). Given 
that early nervous system infections increase the risk of 
developing schizophrenia (19), a neonatal brain lesion 
caused by QUIN could serve in this respect as an animal 
model of viral exposure impact on brain development. It 
is suggested that the interaction of QUIN with the recep-
tors is followed by ion channel activation, which is respon-
sible for an elevation of intracellular calcium. Subsequent 
activation of catabolic enzymes or phospholipases is 
accompanied by degradation of cytoskeletal polymers in 
neurons and their predisposition to acute swelling and 
delayed cell death (16,17). 

Besides abnormal glutamate and dopamine func-
tions, especially in the cortex and hippocampus (gluta-
matergic and dopaminergic hypotheses of schizophrenia, 
[e.g., 15,20]), the postmortem brains of schizophrenic 
patients demonstrate abnormalities in other neurotrans-
mitter systems, including that of choline (21-23). In this 
study, we evaluated the alterations in the activity of sep-
tohippocampal presynaptic cholinergic nerve terminals 
via measurements of synaptosomal hippocampal high-
affinity choline uptake (HACU) levels (24) on pubertal 
50-day-old or adolescent 60 to 62-day-old animals pre-
viously operated by QUIN at postnatal day 12. The 
experiments have been performed with a special interest 
in problems of laterality and sex. On the mature tissue, 
intracerebroventricular applications of glutamate ago-
nists resulting in a reduction of cholinergic projections 
especially to the cortex and hippocampus are generally 
considered to be a useful technique for the study of neu-
rodegenerative diseases, including Alzheimer disease 
(18,25). Our earlier research was focused on evaluations 
of alterations mediated by normal or pathological aging 
of hemicholinium-3 (HC-3)-sensitive choline carriers 
associated with the HACU transport and the synthesis of 
acetylcholine (26-28). Thus the present study enables a 
comparison between neurodevelopmental and neurode-
generative rat lesion models in relation to the activity of 
presynaptic cholinergic nerve terminals. 

The objectives of the study are as follows: (i) to 
compare postnatal development of HACU in the left and 
right hippocampus of male and female rats, (ii) to eval-
uate lateral differences in HACU levels of adolescent 
rats lesioned postnatally by QUIN, and finally (iii) to 
compare neurodevelopmental and neurodegenerative rat 
lesion models in relation to HACU. 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 

Animals and Applications of Drugs. Experiments evaluating post-
natal development were performed on intact male and female Wislar 
rats (Konárovice breed, Czech Republic) at different ages from 7 days 
to 12 months. In experiments evaluating neurodevelopmental hypoth-
esis of schizophrenia via excitotoxic impairment, 12-day-old male and 
female pups were anesthetized by ether inhalation (stabilized diethyl 
ether, Penta, Czech Republic) and placed into a stereotaxic appa-
ratus. Subsequently, 250 nmoles of quinolinic acid (QUIN; pyridin 2,3-
dicarboxylic acid; Sigma) in 0.25 jxl of buffered saline (pH = 7.4) were 
stereotaxically infused into both lateral cerebral ventricles (500 nmoles 
totally) by a Hamilton syringe (26S) over 5 min (АР —1.0 mm cau-
dally from bregma; L ± 1.5 min and DV —3.5 mm from the scull sur-
face). The sham-operated rats received only injections of the solvent. 

Morphological Analysis. Sham- and QUIN-operated male rats aged 
13 days (24 h after the operation, six animals) or 50 days (38 days after 
the operation, four animals) were anesthetized and transcardially perfused 
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wjlh Ringer's solution (pH = 7.2) followed by 4% paraformaldehyde 
diluted in this buffer (pH = 7.2). The brains were then removed and 
jocessed for paraffin embedding. Sections of 7 |xm thickncss were cut 

I frontal plane and stained by Nissl method (0.1% Toluidine blue, 
Sigma)' Detection of neurodegeneration was done on each 15th section 
in whole rat brain except the cerebellum and bulbi olfactorii. 

Neurochemical Analysis. The brains were rapidly removed and 
both hippocampi (i.e., hippocampus proper, dentate gyrus, and 
subicu lum) dissected, weighed, and immediately used. Preparations 
of synaptosomes on a sucrose gradient using glass-Teflon Potter's 
Braun homogenizer and Beckman ultracentrifuge L8-M and all sub-
sequent measurements were performed as previously described in 
more detail (28). 

High-Affinity Choline Uptake (HACU) Measurement. Synapto-
somal suspension, 100 jjuI, was added to 880 |xl of Krebs-Ringer-
HEPES-glucose buffer (128 mM NaCl, 5 mM KC1, 2.7 mM CaCl2, 
1.2 mM MgS04, 5 mM glucose, and 10 mM HEPES, pH 7.4) and 
incubated for 4 min at 37°C with 20 (Jul of [3H]choline ([methyl-
3H]choline chloride, NEN, specific activity 2775.0 GBq/mM). Final 
concentrations of [3H]choline equaled 10 nM in all samples. The incu-
bation was terminated by a rapid cooling and filtration under vacuum 
(24-sample Harvester Brandel, Whatman BF/B filters). HACU was 
defined by its sensitivity to unlabeled HC-3 (RBI) and calculated as 
the difference between the uptake in samples incubated without and 
with 1 p-M HC-3. Lineweaver-Burk plot analysis was performed with 
0.01-1 p-M [3H]choline. 

[3HJHC-3 Binding Measurement. Synaptosomes, 20 p.1, were 
added to 160 |л,1 of glycylglycine buffer (50 mM glycylglycine, 
200 mM NaCl, pH 7.8) and incubated for 20 min at 37°C with 20 |л1 
of [3H]HC-3 ([methyl-3H]hemicholinium-3, diacetate salt, NEN, spe-
cific activity 4728.6 GBq/mM). Final concentrations of [3H]HC-3 
equaled 20 nM in all samples. Parallel incubations in the presence of 10 
,iM unlabeled HC-3 were used to define the nonspecific binding. The 
filtration was performed as described above. Scatchard plot analysis was 
performed with 1-40 nM [3HJHC-3. 

Concentration of Proteins. Measurement was performed accord-
ing to Bradford (29). Reserve solutions containing 2 mg/ml of synap-
tosomal proteins were prepared in 0.32 M sucrose. Final concentrations 
reached 200 p-g/ml in the incubation mixtures. 

Data Analysis. Experimental data were statistically evaluated 
using methods implemented in the BMDP software (30). Global 
tests of differences between more than 2 means were performed 
using one-way and two-way ANOVA (program 7D) and using 
ANOVA with repeated measures with one or two grouping factors 
(program 2V). The specific ANOVA setups are described in the 
Results section. As a post-hoc test, Bonferroni adjusted t test was 
used. Paired t test (program 3D) was applied to compare data from 
the right and left hippocampi of intact animals. Lineweaver-Burk 
and Scatchard plots were computed by means of least squares lin-
ear regression (program 6D). Data in tables are presented as the 
means ± SD. 

RESULTS 

Our previous works showed marked age- but not 
sex-dependent alterations in the development of hip-
pocampal HACU of Wistar rats during postnatal ontogeny 
(31) or during aging (26). On mixed synaptosomes from 
both hippocampi, total HACU values were increased 

gradually among 7, 14, and 60 days of age. No signifi-
cant differences were found between 60-day-old and 3-
month-old animals, and a characteristic sigmoid curve 
with a linear slope was fitted here (31). On the other hand, 
we found a mild decrease in HACU levels already in 
6-month-old and a more marked drop in older animals, 
but the alterations did not differ between male and female 
rats (26). Average HACU values reached 35.7 ± 
17.0 fmoles/4 min/mg of proteins in 7-day, 66.8 ± 7.7 in 
14-day-old, 239.8 ± 28.9 in 3-month-old, 211.0 ± 28.1 in 
6-month-old and 181.8 ± 28.3 in 19-month-old animals. 
However, the current study shows that hippocampal 
HACU levels measured in the left and the right hemi-
spheres separately indicate clear age- and sex-dependent 
differences occurring during the postnatal development. 
Table I demonstrates a left/right ratio of HACU levels 
expressed in percentage of rats aged 7 days up to 12 
months. Results of two-way ANOVA with age and sex 
of animals as factors [age: F(5,43) = 1.49; P = .2143; 
sex: F(l,43) = 11.67; P = .0014; interaction: F(5,43) = 
2.79; P = .0287] indicated the effects of sex and of inter-
action between age and sex. Separate one-way ANOVA 
for both sexes [males: F(5,22) = 3.44, P = .0189: 
females: F(5,21) = 0.37; P = .8641] confirmed the 
marked influence of age exclusively in male rats. We 
found increased values in the left compared to the right 
hippocampus of adult male rats but no marked laterality 
in immature or aged animals. On the other hand, the 
experiments performed on six 3-month-old male rats 
demonstrated no significant asymmetry in the specific 
binding of [3H]HC-3 (right hippocampus: 549.5 ± 
130.4 fmoles/mg of proteins; left hippocampus: 567.1 ± 
198.0 fmoles/mg of proteins; paired t test: t = 0.16, 
df = 5, P = .8801). 

Table I. Postnatal Development of High-Affinity Choline Uptake 
(HACU) Estimated in the Left and Right Hippocampi Separately 

Age of Males (n) Females (n) 
animals left/right (%) left/right (%) 

7 days 84.5 27.2 (4) 102.5 -i- 22.3 (4) 
14 days 126.5 33.5 (3) 84.6 20.2 (3) 
30 days 128.5 + 74.7 (4) 97.6 + 43.3 (6) 
2.5-3.5 months 193.3 45.8* (5) 84.5 32.5 (4) 
5-5.5 months 119.6 + 21.1 (6) 86.6 16.3 (4) 
12 months 118.6 35.3 (6) 104.4 32.4 (6) 
One-way ANOVA P = .0189 Р = .8641 

Note: HACU levels in the left hippocampus were related to those of 
the right side and expressed in percentage. All experiments were per-
formed in duplicates, n means the number of rats used. Data are pre-
sented as the means ± SD. Statistical significance (Bonferroni 
adjusted t test) was calculated with respect to 7-day-old animals. 
* Р < .05. 
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Lineweaver-Burk plot analysis performed on 7-day, 
14-day, and 3-month-old male rats demonstrated that the 
age-dependent increase in HACU activity was associated 
with alterations in the maximum velocity of transport 
(Vmax) rather than in the Michaelis constant (Km) (see 
Table П). The results of repeated-measures ANOVA 
with age as a grouping factor and laterality (the right and 
left hippocampus) as a within-factor indicated significant 
effects of age, laterality, and interaction [age: F(2,8) = 
10.44; P = .0059; laterality: F(l,8) = 12.50; P = .0079; 
interaction: F(2,8) = 8.11; P = .0119]. Separate one-way 
ANOVA for both hippocampi [right hippocampus: 
F(2,8) = 3.68; P = .0738; left hippocampus: F(2,8) = 
12.82, P = .0032] revealed a marked age-dependent 
enhancement in the left hippocampus. Moreover, the sta-
tistically significant increase in Vmax was found already 
in 14-day-old compared to 7-day-old animals. On the 
contrary, no marked alterations were found in Km 
[ANOVA with repeated measures: age: F(2,8) = 0.20; 
P = .8198; laterality: F(l,8) = 0.23; P = .6437; interac-
tion: F(2,8) = 4.38, P = .0518; one-way ANOVA: right 
hippocampus: F(2,8) = 0.53; P = .6072; left hippocam-
pus: F(2,8) = 3.12; P = .0994]. 

First experiments evaluating neurodevelopmental 
hypothesis of schizophrenia using a rat model via exci-
totoxic impairment at postnatal day 12 were performed 
on mixed synaptosomes from both hippocampi of 
50-day-old male rats. The results indicated that the 
intracerebroventricular application of QUIN mediated a 
significant decrease in both HACU [approximately to 
50%, one-way ANOVA: F(2,9) = 4.50, P = .0443] and 
[3H]HC-3 binding values [approximately to 60%, one-
way ANOVA: F(2,9) = 7.75, P = .0111]. All the fol-
lowing experiments were performed separately in the 
right and left hippocampi of older animals with regard 

to the age-dependent lateralization of male HACU (see 
Tables I and П). 

Data obrained on 60 to 62-day-old male and female 
rats (Table III) were analyzed for each sex separately by 
repeated-measures ANOVA with treatment (intact, 
sham- and QUIN-operated animals) as a grouping fac-
tor and laterality (the right and left hippocampus) as a 
within factor. For males, the results indicated a signifi-
cant influence of treatment [F(2,14) = 4.86; P = .0249], 
laterality [F(l,14) = 11.99; P = .0038] and of interaction 
[F(2,14) = 8.01; P = .0048]. For females, no signifi-
cant differences were found [treatment: /^(2,15) = 1.44; 
P = .2678; laterality: F(l,15) = 0.16; P = .6927; inter-
action: F(2,15) = 1.55; P = .2452]. Thus, in male ani-
mals, QUIN-mediated inhibition of HACU appears to be 
lateralized (a more pronounced effect in the left when 
compared to the right hippocampus). On the other hand, 
although the lateral alterations in females are less marked 
compared to males and statistically insignificant, QUIN-
effects are generally very similar. Moreover, the global 
analysis of all data within a common model indicated no 
significant sex-dependent differences. Here, repeated-
measures ANOVA with two grouping factors of treat-
ment and sex and within factor of laterality revealed 
a significant main effect of treatment [F(2,29) = 4.50, 
P = .0198] and of interaction between treatment and 
laterality [F(2,29) = 4.32; P = .0228], whereas main 
effects of sex and laterality [sex: F( 1,29) = 0.02; P = 
.8893; laterality: F(l,29) = 0.66; P = .4215] and of all 
interactions of sex with other factors [between treatment 
and sex: F(2,29) = 0.15; P = .8647; between sex and lat-
erality: F(l,29) = 2.41; P = .1318; among treatment, sex 
and laterality: F(2,29) = 0.11; P = .8968] were insignif-
icant. The results of separate one-way ANOVA for the 
left and right hippocampi of male and female animals 

Table II. Lineweaver-Burk Plot Analysis of High-Affinity Choline Uptake (HACU) Levels in the Right 
and Left Hippocampi of Male Rats 

Right hippocampus Left hippocampus 

Age of animals n V„mx Km Vmax Km 

7 days 4 4.934 ± 2.422 0.635 ± 0.293 3.515 ± 0.795 0.451 ± 0.152 
14 days 4 6.809 ± 2.108 0.490 ± 0.184 10.487 ± 2.838* 0.697 ± 0.156 
3 months 3 9.097 ± 0.843 0.487 ± 0.165 14.577 ± 4.655** 0.547 ± 0.085 
One-way ANOVA P = .0738 P = .6072 P = = .0032 P = .0994 

Note: Lineweaver-Burk plot analysis of HACU levels was performed on rat synaptosomes isolated separately from 
the right or left hippocampi (n means the number of independent experiments, every experiment was performed on 
mixed synaptosomes isolated from six 7-day, four 14-day or two 3-month-old animals). Vmax, maximum velocity of 
transport (pmoles/4 min/mg of proteins); Km, Michaelis constant (|xM). All measurements were performed in dupli-
cates, data are presented as the means ± S.D. Statistical significance (Bonferroni adjusted t test) was calculated with 
respect to 7-day-old animals. 
*P <.05, **P <.01. 



Laterality of Cholinergic System and Rat Model of Disorders 675 

Table III . Effects of Quinolinic Acid (QUIN) on High-Affinity Choline Uptake (HACU) 
in the Left and Right Hippocampi of 60 to 62 Day-Old Rats 

Groups n 

HACU (fmoles/4 min/mg of proteins) HACU ratio (%) 

Groups n 
Right 

hippocampus 
Left 

hippocampus Left/right 

Males 
Intact 5 241.5 ± 57.2 286.1 ± 45.9 120.7 ± 14.5 
Sham 6 212.2 ± 23.2 267.3 ± 49.6 126.0 ± 18.6 
QUIN 6 197.0 ± 35.8 180.8 ± 48.9** + 90.8 ± 15.1*+ + 
One-way ANOVA P = .2129 P = .0055 P = .0048 
Females 
Intact 6 234.9 ± 7 1 . 4 258.9 ± 59.6 113.0 ± 17.8 
Sham 6 242.5 ± 49.2 254.2 ± 74.4 106.0 ± 33.5 
QUIN 6 219.9 ±142.1 158.3 ± 64.8 96.4 ± 59.6 
One-way ANOVA P = .9181 P = .0320 P = .7807 

Note: QUIN in phosphate-buffered saline was applied to brains of 12-day-old male and female 
rats (intracerebroventricular infusion of 2 X 250 nmoles). Sixty to 62-day-old animals were 
decapitated and HACU levels estimated in synaptosomes isolated separately either from the 
left or the right hippocampus. All experiments were performed in duplicates, n means the 
number of rats used. Data are presented as the means ± SD. Statistical significance (Bonferroni 
adjusted t test) was calculated with respect to intact (* P <.05; ** P <.01) or to sham-operated 
rats ( + P <.05; + + P < 0 1 ) . 

also show similarity between both sexes [the right hip-
pocampus of males: F(2,14) = 1.73; P = .2129; the left 
hippocampus of males: F(2,14) = 7.73; P = .0055; the 
right hippocampus of females: F(2,15) = 0.09, P -
.9181; the left hippocampus of females: F(2,\5) = 4.37; 
P = .0320]. 

Morphological analysis performed on QUIN-
operated male rats revealed large lesions 24 h after the 
application (cingular, motor and caudal retrosplenial 
cortex, septum, dorsal thalamus and hippocampal for-
mation [see Fig. 1]) and only moderate in the retros-
plenial cortex, hippocampus (Fig. 2) and thalamus of 
animals aged 50 days (i.e., 38 days after the opera-
tion). Asymmetrical lesions were found in the major-
ity of cases, but the left hemisphere was not generally 
more lesioned than the right side (Fig. 3). A detailed 
morphological analysis of hippocampal formation of 
50-day-old rats indicated a marked degeneration of the 
medial part of the field CA1 that exhibited cell loss 
and frequent shrunken, distored, and hyperchromic 
neuronal cell bodies. Neuronal degeneration was also 
evident in the dentate gyrus, where degenerated neu-
rons were located in the medial parts of the upper and 
lower blades in deep part of the granular cell layer 
adjoining to the hilus. 

To evaluate possible asymmetrical impairment 
between both hippocampi, Scatchard plot analysis of 
specific binding of [3H]HC-3 was performed on intact, 
sham- and QUIN-operated male rats aged 60-62 days. 
However, in accordance with morphological analysis, 

the results of repeated-measures ANOVA with treatment 
as a grouping factor and laterality as a within factor 
[treatment: f(2,18) = 11.52, P = .0006; laterality: 
/41,18) = 0.15, P = .7035; interaction: F(2,18) = 0.08, 
P = .9211] and of separate one-way ANOVA [right hip-
pocampus: F(2,9) = 7.49, P = .0121; left hippocampus: 
F(2,9) = 4.93, P = .0359] indicated a marked drop in 
Bmax approximately to 85% in QUIN compared to sham-
operated rats but no significant lateral differences. Val-
ues of KD were about 25 nM in all groups and did not 
differ between both hemispheres [ANOVA with repea-
ted measures: treatment: F(2,18) = 2.73, P = .0920; lat-
erality: F(l,18) = 1.29, P = .2706; interaction: F(2,18) = 
0.71, P = .5072; one-way ANOVA: right hippocampus: 
F(2,9) = 2.82, P = .1119; left hippocampus: F(2,9) = 
1.26, P = .3305]. 

DISCUSSION 

Functional Sexual Dimorphism of HACU System 
in Rat Hippocampus 

The Na+-dependent HACU system is located in 
mature brain tissue selectively on presynaptic choliner-
gic nerve terminals and operates as a key regulatory step 
in the synthesis of acetylcholine (24,31,32). The activity 
of the hippocampal terminals in vivo using HACU meas-
urement in vitro can be estimated with a radiolabeled 
substrate [3H]choline and/or with [3H]hemicholinium-3 
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Fig. 1. Lower blade of dentate gyrus from the left hippocampus of I3-day-old male rats, 24 h after the operation (Nissl staining). Left: sham-
operated rat (0.25 |xl of buffered saline/ventricle). Right: quinolinic acid-operated rat (250 nmoles of drug in 0.25 ;xl of buffered saline/ventricle). 
The scale bars represent 100 |xm. 

([3H]HC-3), a selective and competitive inhibitor of the 
HACU. A comparison of both transport and binding data 
enables one to distinguish changes in the number from 
those in the activity of HC-3 sensitive carriers function-
ally connected with synthesis of neurotransmitter 
(26-28,31). 

Sex differences have been found in the nervous 
system perhaps of all vertebrates including rats (5-7). 
Data suggest that cerebral lateralization, that is, left-right 
hemispheric asymmetry, is sexually dimorphic and that 
males exhibit a greater degree of brain asymmetry than 
females (8,9). For the first time, we have found a 
markedly increased activity of presynaptic cholinergic 
nerve terminals in the left compared to the right hippo-
campus of young adult males but not females (Table I). 
The [3H]HC-3 binding experiments indicate no differ-
ences between both hemispheres; thus the observed 
alterations can be attributed to changes in the activity 
rather than in the number of choline carriers and sug-
gest a functional sexual dimorphism of the HACU sys-
tem. The results of Table I demonstrate that the marked 
laterality of HACU occurs after puberty, probably via 
activational-transient effects of sex steroid hormones 
(10-12). Nevertheless, organizational-permanent effects 
of sex steroid hormones on HACU development in late 

postnatal period should not be quite omitted. First, the 
HACU ratio higher than 100% was observed already in 
14-day-old males (Table I). Secondly, Lineweaver-Burk 
plot analysis of HACU levels indicated the statistically 
significant increase in the maximal velocity of HACU 
transport of 14-day-compared to 7-day-old male rats in 
the left but not in the right hippocampus (Table II). And, 
finally, our recent experiments demonstrated pro-
nounced sex-dependent differences in HACU levels of 
7- and 14-day-old rats after applications of different 
drugs in vitro (31). Therefore, it appears that sexual 
dimorphism of rat hippocampal HACU system is formed 
during postnatal maturation. In male brains, the mild lat-
erality of HACU is achieved during late postnatal period 
and sex hormones probably markedly enhance the func-
tional asymmetry after puberty. 

The current results also demonstrate that laterality of 
HACU is attenuated during aging and generally support 
associations between the neuronal activity and sex hor-
mone levels (e.g., 33,34). However, the loss of laterality 
in 5 to 5.5-month-old male rats is surprising (Table I). On 
the other hand, the result is in good agreement with the 
observed mild decrease in HACU levels in 6-month-old 
rats (26) and suggests possible direct or indirect actions 
of steroids and of other factors (6). Table I indicates the 
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Fig. 2. Lower blade of dentate gyrus from the left hippocampus of 50-day-old male rats, 38 days after the operation (Nissl staining;. Top: 
s h a m - o p e r a t e d rat (0.25 (J of buffered saline/ventricle). Bottom: quinolinic acid-operated rat (250 nmoles of drug in 0.25 p.1 of buffered 
saline/ventricle). The scale bars represent 50 |xm. 

high degree of lateralization for all males age 2.5-3.5 
months. However, a detailed analysis of data obtained 
from 14 males aged 60-62 days revealed unambiguous 
laterality, that is, the left/right ratio higher than 110%, only 
in 64% of animals. No pronounced lateral differences (the 
ratio from 110% to 90%) have been observed in 29% of 
animals, and the remaining 7% indicated markedly 
increased HACU levels in the right hippocampus. 
Although the enhanced degree of lateralization in 3-
month-old compared to younger male animals is suggested 
and therefore some animals can be more differentiated yet, 

it appears very probable that the activity of cholinergic 
neurotransmitter system need not be markedly increased 
in the left hippocampus of all adult male rats. The sur-
prising loss of laterality in 5 to 5.5-month-old males could 
be also explained by two unlateralized animals in the 
group. 

In summary, the results indicate higher lateralization 
in male compared to female brains and support the 
hypothesis that men exhibit more pronounced hemi-
spheric specialization than women (1,2,9). Moreover, they 
are in accordance with sexually dimorphic development 
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Fig. 3. Asymmetrical lesions of the hippocampal formation, 50-day-old male rats (38 days after the operation) Left picturc: quinolinic acid-
operated male rat more markedly impaired in the right hippocampus. Right picture: quinolinic acid-operated male rat more markedly impaired 
in the left hippocampus. (Adapted from Paxinos and Watson [39].) 

of rat septohippocampal cholinergic enzymes such as 
acetylcholinesterase and choline acetyltransferase (35) or 
of muscarinic/nicotinic receptors (for review, see 7). Our 
results are also in good accord with the studies reporting 
an influence of sex steroid hormones on basal forebrain 
cholinergic system functions (e.g., 7,33,36) and sexual 
dimorphism of rat behavior in relation to learning or 
memory (7). Although the functional laterality of HACU 
system has not been directly investigated yet in human 
hippocampi, either experimental results (e.g., the asym-
metry in the activites of acetylcholinesterase and choline 
acetyltransferase in human brains) or a similarity in brain 
lateralization between nonhuman mammals and humans 
suggest the increased HACU levels in the left compared 
to the right man hippocampus (for review, see 10). 

Effects of Glutamate Agonists on Hippocampal 
HACU in Relations to Animal Models of 
Neurodegenerative and Neurodevelopmental 
Disorders 

Numerous data in the literature indicate that gluta-
mate at physiological concentrations and under normal 
conditions regulates via its modulatory effects through 
W-methyl-D-aspartate receptors acetylcholine output in 
different brain regions and suggest a prounounced vul-
nerablity of cholinergic neurons to high levels of gluta-
mate. Our earlier experiments with a single bilateral 
intracerebroventricular infusion 250 nmoles/0.25 fxl of 
QUIN revealed a pronounced neuronal death in hip-
pocampal formation of young male rats 4 days after the 
application (16). The most marked impairment was 
found in the CA1 area and subiculum, whereas the 
losses of pyramidal and granule neurons in the CA3 area 

and dentate gyrus were relatively low. Single and espe-
cially continuous intracerebroventricular applications of 
glutamate agonists at low concentrations result in a re-
duction of cholinergic projections, especially to the cor-
tex and hippocampus; therefore they are considered to 
be a useful technique for the study of neurodegenera-
tive diseases, including Alzheimer disease (25). In rela-
tion to the high-affinity choline carriers, experiments 
indicate a transient but significant increase in HACU 
levels and HC-3 binding reflecting initial excitation of 
cholinergic neurons followed by a marked reduction in 
both values (18). Subchronic intracerebroventricular 
application of QUIN for 2 weeks mediates a pronounced 
fall of [3HJHC-3 binding approximately to 50% in the 
hippocampus that is not accompanied by a decrease in 
the number of hippocampal cells. However, morpho-
logical changes such as swollen somata and irregular 
shape indicating alterations in neuronal functions were 
observed here (37). Therefore the results support the 
pronounced vulnerability of presynaptic cholinergic 
nerve terminals to the effects of glutamate agonists 
in vivo and indicate changes in the number of choline 
carriers. One would expect analogical alterations in the 
bioptic or autoptic hippocampal tissue of patients with 
Alzheimer disease. However, data in the literature con-
cerning pathological aging indicate very contradictory 
results (26-28). Our earlier research suggests a drop in 
the activity rather than in the number of hippocampal 
choline carriers in demented when compared to age-
matched nondemented controls (27). 

It is well known that neurotoxicity of various glu-
tamatergic drugs, including QUIN, depends on the stage 
of postnatal development. Whereas the injection of the 
drug at 1 (jlM concentration to the left lateral ventricle 
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0f adult rats causes a total loss of pyramidal and gran-
ule cells in the hippocampal formation 4 days after the 
application, the infusion to animals at postnatal day 12 
mediates pathological alterations only in some parts of 
dentate gyrus and CA3 (16). Morphological analysis per-
formed 24 h or 38 days after the operation and a com-
parison of the changes in HACU and [3HJHC-3 binding 
between operated males age 50 or 60-62 days supports 
the ability of young brain tissue to repair excitotoxic 
impairment to a certain extent. The experiments with 
[3H]choline and [3H]HC-3 performed on 60-62 day old 
animals operated at postnatal day 12 indicate QUIN-
mediated alterations in the cholinergic hippocampal sys-
tem associated not only with a 10%-15% loss of choline 
carriers but also with the decreased activity of a remaing 
carrier pool. As mentioned above, the fall in the activ-
ity of hippocampal cholinergic terminals corresponds 
with neurodegenerative types of dementia including 
Alzheimer disease (26-28). The direct measurements of 
HACU and [3HJHC-3 binding in postmortem brains of 
schizophrenic patients have not been performed yet. 
However, information that cholinergic modulation sig-
nificantly but differentially affects positive and negative 
symptomps and that the effects vary at different stages 
of the illness (22) suggests a very complicated state. 
Hyperfunction of muscarinic cholinergic system via sug-
gested compensatory response to the perturbations in 
dopaminergic activity during acute psychotic stages (22) 
indicates a possible increase in HACU values. On the 
other hand, the bilateral reduction in hippocampal vol-
ume and the decreased size of neuronal cell bodies 
in various subregions of Amnion's horn (4) or the 
decreased number of hippocampal nicotinic receptors 
(21) indicate rather a possible decrease in the activity of 
presynaptic cholinergic nerve terminals in schizophrenic 
patients, at least in the hippocampus. Therefore our rat 
model demonstrating moderate alterations in the number 
of hippocampal choline carriers as well as more marked 
changes in their activity need not be directly antagonis-
tic to the psychotic illness. 

On the other hand, reversed functional lateraliza-
tion of the cholinergic system in lesioned male brains 
and less lateral changes in females (Table Ш) are in a 
good agreement with the findings observed in schizo-
phrenic patients (1,2). Moreover, the result corresponds 
with sexually dimorphic changes in brain cortical dom-
inance of male and female rats prenatally exposed to 
dioxin (38). However, recent research demonstrates 
aberrant brain asymmetries in many diseases including 
Alzheimer type of dementia (for review, see 9). Namely, 
a loss of gray matter is found in both hemispheres, but 
the left regions are affected earlier and more severely 

in majority of cases. Therefore there is a basal question 
if QUIN-mediated alterations in the rat cholinergic sys-
tem are connected with an increased vulnerability of the 
left hemisphere analogically with neurodegenerative 
processes. Morphological analysis and the [3HJHC-3 
binding experiments support the second possibility, that 
is, a similar susceptibility of both hemispheres but 
defects in processes of sexual brain differentiation lead-
ing under normal conditions to the higher activity of 
choline carriers in the left hippocampus of mature males. 

SUMMARY 

Bilateral intracerebroventricular infusion of QUIN 
to 12-day-old pups significantly impaired hippocampal 
cholinergic system of young adult male and female ani-
mals and reversed lateralization of the male brains. Our 
results indicate the symmetrical drop in the number of 
choline carriers of lesioned male rats but the asymmet-
rical decrease in the activity of remaing carriers and sug-
gest defects in processes of sexual brain differentiation. 
The data demonstrate viral infection-mediated alter-
ations in normal patterns of brain asymmetry and are in 
a good accord with findings observed in schizophrenic 
patients. 
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Abstract 

N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamate (NAAG) is a dipeptide that could be considered a 

sequestered form of L-glutamate. As much as 25% of L-glutamate in brain may be present in 

the form of NAAG. NAAG is also one of the most abundant neuroactive small molecules in 

the CNS: it is an agonist at Group II metabotropic glutamate receptors (mGluR II) and, at 

higher concentrations, at the TV-methyl-D-aspartate (NMDA) type of ionotropic glutamate 

receptors. As such, NAAG can be either neuroprotective or neurotoxic and, in fact, both 

characteristics have been discussed and described in the literature. In the present studies, 250 

nmol NAAG was infused into each lateral cerebral ventricle of 12-day old rat pups and, using 

Nissl-stained sections, neurodegeneration in the hippocampus was evaluated 24 or 96 hours 

after the infusion. In several experiments, the neuronal death was also visualised by Fluoro-

Jade В staining and studied by TUNEL technique. Some of the NAAG-treated animals were 

allowed to survive until 50 days post partum and subjected, to behavioural (open field) tests. 

The administration of NAAG to 12-day old rats resulted in extensive death of neurons 

particularly in the dentate gyrus of the hippocampus. The neurodegeneration was, in part, 

prevented by administration of an NMDA receptor antagonists MK-801 (0.1 mg/kg). The 

nuclear DNA-fragmentation demonstrated by TUNEL technique pointed to the presence of 

non-specific single-strand DNA cleavage. The NAAG-associated neonatal neuronal damage 

may have perturbed development of synaptic circuitry during adolescence as indicated by an 

altered performance of the experimental animals in the open field testing (changes in 

grooming activity) at postnatal day 50. The results underscore the potential neurotoxicity of 

NAAG in neonatal rat brain and implicate neonatally induced, NMDA receptor-mediated 

neuronal loss in the development of abnormal behaviour in young adult rats. 

Key words: NAAG, quantitative morphology, TUNEL test, Fluoro-Jade B, open field test 
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1. Introduction 

iV-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamate (NAAG) is one of the most abundant neuropeptides 

in mammalian nervous tissue (Curatolo et al., 1965; review: Neale et al., 2000). NAAG may 

act primarily as an agonist at metabotropic glutamate receptors of Group II (mGluR II; Shave 

et al., 2001; Zhao et al., 2001; review: Neale et al., 2000; review of mGluR: Schoepp et al., 

1999). At higher concentrations, NAAG is a weak agonist at TV-methyl-D-aspartate receptors 

(NMDA-R; Valivullah et al., 1994; Pliss et al., 2000; Shave et al., 2001) particularly at those 

that include NR2D subunit (Hess et a l , 1999). Furthermore, NAAG can be hydrolysed by an 

enzyme iV-acetylated a-linked-acidic dipeptidase (NAALADase; glutamate carboxypeptidase 

II; GCP II; EC 3.4.17.21, Riveros and Orrego, 1984; review: Neale et al., 2000) into iV-acetyl-

L-aspartate and L-glutamate, the latter being a high-affinity agonist on NMDA-R (review: 

Mori and Mishina, 1995). Therefore, high extracellular concentrations of NAAG should result 

in a high activity of NMDA-R caused either by direct actions of NAAG on a subset of 

NMDA-R or, indirectly, through an activation of NMDA-R by NAAG-derived L-glutamate. 

Uncontrolled activity of NMDA-R can be neurotoxic (reviews: Mori and Mishina, 1995; 

Hardingham et al., 2002) and, indeed, administration of high doses of NAAG has been 

reported to cause neurodegeneration, both in vitro and in vivo (Thomas et al., 2000; Pliss et al., 

2000; 2003). Furthermore, the neurotoxic effect of NAAG in vivo can be prevented by 

NMDA-R antagonists (Pliss et al., 2000) suggesting that it is indeed mediated, at least in part, 

by NMDA-R. Moreover, NAAG and disturbances of NAAG metabolism have been linked to 

neurodegenerative and neuropsychiatric diseases such as amyotrophic lateral sclerosis (Tsai et 

al., 1991) and schizophrenia (Tsai et al., 1995). 

We have been hypothesising that NAAG could be neurotoxic in early postnatal brain 

and that such neurotoxicity could have long-term behavioural consequences. This conjecture 

has been prompted by the following observations: (i) high levels of NAAG in developing rat 
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brain (Koller and Coyle, 1984), (ii) low expression of potentially neuroprotective mGluR2 and 

fflGluR3, particularly during the second postnatal week (Catania et al., 1994; Defagot et al., 

2002) and (iii) high abundance of the NAAG-sensitive NR1/NR2D receptor heteromers 

(Dunah et al., 1996) that have been shown to contribute to neurotoxic events at a similar 

developmental stage (hippocampus: Ritter et al., 2002). We have been, therefore, investigating 

effects of NAAG administered early after birth when extensive neuronal differentiation, 

including synaptogenesis (reviews: Wolff et al., 1984; Nieto-Sampedro and Cotman, 1985) 

and expression of neurotransmitter receptors (Wolff et al., 1984; Ritter et al., 2002) takes 

place. We have studied neurodegeneration following the administration of NAAG and we 

have examined whether the animals exposed to NAAG during early postnatal life might 

display delayed changes in behaviour that could have resulted from altered development of 

neural circuitries. Specifically, NAAG was administered intracerebroventricularly (i.c.v.) to 

rats at postnatal day (PND) 12 and the extent and type of hippocampal neurodegeneration at 

one day and four days after the i.c.v. injection were evaluated using quantitative morphology 

inNissl sections and visualization of neuronal death by both TUNEL and Fluoro-Jade В 

techniques. Furthermore, we have investigated changes in selected behavioural categories at 

PND 35 (early puberty, 23 days after the i.c.v. injection) or PND 50 (young adults, 38 days 

after the i.c.v. injection). 
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2. Experimental Procedures 

2.1. Animals 

We have been using Wistar:Han rats (SPF, BioTest Konarovice, Czech Republic) 

throughout. The litters were rearranged so that each contained eight males and two females. 

From each litter, three male pups were infused i.c.v. by NAAG (experimental animals) three 

were administered saline (controls) and two animals were left intact. The pups were weaned 

on the PND 28 (the day of birth was designated as PND 0), separated according to gender, and 

housed in transparent plastic cages in groups of three or four. The cages were kept at 21-22 °C 

under 12 hour light/12 hour dark cycle with free access to food and water. All the procedures 

were in accordance with the Declaration of Helsinki, followed the guidelines of the National 

Committee for the Care and Use of Laboratory Animals (Czech Republic) and were approved 

by the Committee of Local Animal Care (3rd Faculty of Medicine, Charles University, 

Prague). 

2.2. Intracerebroventricular (i.c.v.) administration of NAAG 

On PND 12, male pups were anaesthetized by vaporised ethyl ether, fixed in a 

stereotaxic apparatus and Hamilton syringe was inserted into the lateral cerebral ventricle 

through a drilled opening using coordinates АР: - 1 mm from bregma; L: ± 1.5 mm; V: 3.5 

mm from the skull surface (Sherwood and Timiras, 1970). A dose of 250 nmol NAAG/0.25 

\iL sterile isotonic NaCl/ventricle, similar to the dose that produced the maximum neuronal 

damage in the hippocampi of 50-day-old rats (Pliss et al., 2003), was slowly infused over 10 

min; one such injection was given to each lateral cerebral ventricles. Control rats received 

isotonic saline only. In addition, several animals were infused with acidified 0.9% NaCl at pH 

3 (to test whether any neuronal damage could have been caused by a transient fluctuation in 
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pH resulting from the infusion of NAAG) or with hyperosmotic (1.8 %) saline to simulate 

possible temporary increase in osmolarity caused by high concentrations of NAAG. Average 

volume of lateral cerebral ventricles at PND 13 has been reported to be 0.83 \iL (Ment et al., 

1998) and if this value is accepted as an approximation of the ventricular volume at PND 12, 

the concentration of NAAG in the ventricular fluid could be in a millimolar range. There 

would be additional dilution of NAAG by freshly secreted cerebrospinal fluid (CSF) and 

because of NAAG leakage into the rest of the CSF compartment. If the volume of brain 

interstitial fluid (250 \iL, estimated as 25% of wet weight of the whole brain, app. 1 g in 12-

day-old rats), is taken into account, the actual initial extracellular (perineuronal) 

concentrations of NAAG would be about 3 mM. 

2.3. Histological procedures 

For the study of neurodegeneration, three experimental (NAAG-treated) and two 

control (saline-treated) rats were taken at one, four and 38 days after the i.c.v. infusion. 

Additional three NAAG-treated and three control animals (PND 13) were killed one day after 

the i.c.v. injection and studied by fluorescent microscopy, using TUNEL technique and 

Fluoro-Jade В stain, in fixed brain sections. 

The rats were deeply anaesthetised by exposure to ethyl ether vapours and then 

perfused transcardially by Ringer's solution for 3 min followed either by 10% formaldehyde 

for 5 min for fluorescent microscopy or by 4% paraformaldehyde in Ringer's solution (pH 7.2) 

for light microscopy. The brains were removed from the cranial vault kept in the 

corresponding (10% formaldehyde or 4% paraformaldehyde) fixative solution. For light 

microscopy, brains were embedded in Paraplast and cut into 7 p.m coronal sections, Nissl-

stained (0.1% toluidine blue in distilled water) and observed using an Olympus AX70 light 

microscope. For fluorescent microscopy, brains were rinsed 5-times in 0.1 M phosphate-



buffered saline (pH 7.4) and cryoprotected overnight in 15% (or 20% for Fluoro-Jade В 

technique) sucrose. The tissue was then frozen in liquid nitrogen, embedded in the medium for 

frozen tissue and cryosectioned into 30 jim slices. 

2.4. Quantification of neuronal damage 

Neuronal degeneration was calculated on each 15th section, i.e. every 105 ц т (Nissl 

stained sections were 7 p.m thick) in dorsal and ventral hippocampus in subregions CA1, CA3 

(parts a and b are situated in a position closer (a) or more distant (b) from the hilar region), 

and in infrapyramidal and suprapyramidal blades of dentate gyrus (GD; Paxinos and Watson, 

1995) at 24 hours (PND 13) and 96 hours (PND 16) after NAAG or saline infusion. The 

quantification of degenerating neurons (irregular triangular shape of cell bodies, darkly stained 

cytoplasm, poorly defined nucleus; Pliss et al., 2000; 2003) and undamaged neurons (smoothly 

stained into light blue colour with regularly shaped cell bodies with large centrally located 

nucleus) was performed by MAGELLAN Software (version 5.2) under 40 x magnification in 

an area 100 ц т x 200 pm in each of the regions. The proportion of degenerating neurons was 

calculated as a percentage of the total number of neurons in given areas. 

2.5. TUNEL technique and Fluoro-Jade В staining 

TUNEL technique has been used for the characterization of DNA fragmentation, 

particularly for the detection of single-strand breaks. The cells were then observed under 40 x 

magnification. For the TUNEL technique (Maslim et al., 1997), the reaction mixture consisted 

of dUTP 6 \\L\ terminal transferase enzyme 3 p,L; 125 ц! buffer (30 mM Trisma base; 140 mM 

sodium cacodylate; 1 mM C0CI2) in 1000 jiL of distilled water. As a positive control we have 

used slices pre-incubated with 30 units/mL of DNAse I for 30 min at 37 °C in a medium that 

contained 155 mM NaCl, 6 mM MgCl2 2 mM CaCl2; buffered by 40 mM Tris-HCI, pH 7.6. 
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All cell nuclei were stained after the DNAase treatment. Slices used as a negative control were 

incubated in a similar solution but with no added DNAse and no TUNEL reagents. Red 

streptavidine was used as a fluoro-conjugated dye. The Fluoro-Jade В staining, was based on 

the method described by Schmued and Hopkins (2000). 

2.6. Behavioural studies. Open field test 

Rats at PND 35 and PND 50 were tested in 5 min sessions for exploratory behaviour in 

clear Plexiglass testing cage (60 cm long x 45 cm wide x 30 cm high) located in a sound-

attenuated observation chamber. The rats were placed individually in the centre of the cage 

and exploratory behaviour of individual rats was videorecorded for 5-min periods and 

analysed by software "Activities" (Benešová et al., 2001). 

Behavioural categories, including crossing of square patterns on the floor, rearing, 

horizontal (floor) sniffing and vertical (air) sniffing (when the head is raised), grooming (face 

washing, licking and scratching) and immobility, were assessed and characterized by then-

total durations and latencies (period to the first appearance of the behavioural event). 

Experiments were carried out between 8 a.m. and 1 p.m. Each rat was used only once and no 

rat had been tested on any earlier occasion so that all animals would be experimentally naive 

in the behavioural test. In each experiment, 5-6 controls (saline treated animals) and 5-6 

NAAG treated animals were used. Set of experiments studying various behavioural categories 

done in one day constituted a "session". Data from three sessions were then pooled to obtain 

"groups" of values from 16 controls and 16 NAAG-treated animals for each behavioural 

category and these groups were used in the statistical analysis (cf. Table 2). 

2.7. Statistical analysis 

In quantitative morphology, a set of data from an anatomically defined area expressed 

as a percentage of damaged cells was considered a "group", for the purposes of statistical 



analysis. Typically, 5 to 10 sections were evaluated from each animal and data from two to 

three animals were pooled to form the "groups". 

In the analysis of the behaviour in the open field tests "groups" correspond to groups of 

values combined from three experimental "session" (total number of animals per groups; n = 

16) as defined in the previous section. All groups (whether in morphological or behavioural 

studies) displayed normal (Gaussian) distribution. Comparisons between the groups of data 

obtained in controls (saline-treated) and NAAG-treated animals, respectively, were made 

using unpaired Student t-test applying Welch correction whenever the compared groups 

showed different variances (P <0.01, F-test). All statistical calculations were performed using 

GraphPad Prism. 

2.8. Chemicals 

Origin of materials: NAAG, Trisma base, sodium cacodylate, C0CI2 and DNAse I, 

SIGMA-ALDRICH Chemical Co., (via Schnelldorf, Germany); deoxyuridine triphosphate 

(dUTP) and terminal transferase, Hoffmann-La Roche (Basel, Switzerland); the fluoro-

conjugated dye (streptavidine red) Alexis Biochemical (Lausen, Switzerland); Hoechst 33342, 

Sigma-Aldrich Company, St. Louis, Mo. USA via the Australian subsidiary (Castle Hill, NSW 

1765) and Fluoro-Jade В came from Histo-Chem Inc., Jefferson, AR, USA. All other 

chemicals were purchased from commercial sources and were of analytical grade. 
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3. Results 

Ц. Morphological changes after the administration of NAAG 

One day after the i.c.v. infusion of NAAG the Nissl-staining revealed heavily stained 

neurons with shrunken or triangular perikarya, surrounded by swollen glial cells. Neurons in 

the infrapyramidal blade of gyrus dentatus (Fig. 1 A, B), but also in the cingulate and 

retrosplenial cortex, in the dorsal parts of the rostral thalamus (mediodorsal nucleus), medial 

parts of the substantia nigra as well as ventral tegmental area appeared to be most affected 

within first 24 h after the NAAG infusion (results not shown). Four days after the infusion the 

extent of neuronal damage was less pronounced in cortical regions in contrast to further 

spreading of the damage in the hippocampus, lateral areas of the thalamus and amygdala. At 

38 days after the NAAG infusion, there were no signs of neurodegeneration and/or nerve cell 

damage in Nissl-stained brain sections at light microscopy (not shown) with no apparent 

changes in the thickness of the granule cell layer, in which the neuronal damage would have 

been heaviest during first days after the NAAG infusion. 

3.2. Quantification of neuronal damage 

Overall neuronal damage following the i.c.v. infusion of NAAG was small. The 

greatest damage was found in the infrapyramidal blade of dentate gyrus in dorsal and ventral 

hippocampus (Table 1). At 24 hours after the NAAG treatment, the highest percentage of 

degenerating neurons was found in the gyrus dentatus (GD) particularly in the infrapyramidal 

blade (GDinf) of the ventral hippocampus. The increased percentages of damaged neurons 

observed in the suprapyramidal blade (GDsup) were also highly statistically significant (Table 

1). In both blades neuronal degeneration in the dentate granule cell layer was preferentially 

localized into a subgranular zone adjacent to the hilus of GD. In addition to the dentate granule 

neurons, damaged cells were found among hippocampal pyramidal neurons in С A3 a and 
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СДЗЬ areas of dorsal and ventral hippocampus proper. The data from CA1 area of the 

hippocampus proper indicated about 6- to 8-fold smaller extent of neuronal damage as 

compared to the GD and 2- to 4-fold lower damage than that observed in the CA3 subregions, 

and not significantly different from the damage observed in corresponding controls (Table 1). 

The extent of neuronal degeneration four days (96 hours) after the NAAG infusion was 

less pronounced than that detected at 24-hours. In fact, the neuronal damage remained 

significantly above the level of control mainly in dentate granule cell layer of the dorsal part of 

hippocampus, appearing only sporadically in other regions (Table 1). 

In additional control experiments, no apparent neurodegeneration was detected 

following injection of either acidified saline (pH 3) or hyperosmotic (1.8 %) saline. 

3.3. Characterization of neuronal damage by TUNEL and Fluoro-Jade В staining 

TUNEL staining showed a number of positively-labelled granule neurons in the inner 

and outer layer of the GD (Fig 2), suggesting that the exposure to NAAG led to a single and/or 

double strand DNA cleavage into high molecular weight fragments. 

The Fluoro-Jade В staining was used to visualize effect of the NMDA-R antagonist 

MK-801 (Fig. 3). There was widespread neuronal death following the administration of 

NAAG but MK-801 (0.1 mg/kg) reduced the extent of the damage. At the same time, 

administration of MK-801 alone appeared to increase staining above control levels, indicating 

possible neurotoxicity of MK-801. 

3.4. Open field testing of developing rats on PND 35 and 50 

No statistically significant differences in behavioural activities between NAAG- and 

saline-treated rats were found after an exposure to novel environment at PND 35 (data not 

shown). At PND 50, there were no significant differences in the frequency of crossing and 



rearing events (data not shown). Durations and latencies of air sniffing were not significantly 

different from controls (Table 2) even though the apparent increase in the latency of air 

sniffing was almost two-fold (79%), probably reflecting interanimal variations within the 

groups. The greatest statistically significant increase in behavioural activity, following the 

i.c.v. infusion of NAAG at PND 12, was found in duration (but not latency) of grooming in 

50-day-old rats (i.e. 38 days after the administration of NAAG; Table 2). The difference in the 

duration of grooming behaviour in NAAG-treated animals represented more than 2-fold 

increase over the control values. 



14 

4. Discussion 

Neurotoxicity of NAAG in vitro (Thomas et al., 2000) and in vivo (Pliss et al., 2000; 

2003) may result from the activation of NMDA receptors either by NAAG directly or by L-

glutamate generated by hydrolysis of NAAG (Thomas et al., 2000). It has been claimed that 

blocking the hydrolysis of NAAG using an inhibitor of the NAAG-metabolizing enzyme 

MAALADase (GCPII) is neuroprotective (Slusher et al., 1999). In the adult mammalian brain, 

however, L-glutamate is rapidly taken up by Na+-dependent transport systems that are 

abundantly expressed in the cytoplasmic membranes of astrocytes (reviews: Balcar, 2002; 

Shigeri et al., 2004), effectively removing L-glutamate from the vicinity of NMDA receptors. 

Accordingly, in our previous experiments, we have observed little or no neuronal death when 

L-glutamate or NAA, both at doses equimolar to those of NAAG that are known to produce 

neurodegeneration, were administered i.c.v. to adult rats (Pliss et al., 2003). 

It seems, therefore, that the neurotoxicity of NAAG degradation products cannot 

adequately explain the effects of NAAG administered in vivo and would not be relevant for 

any condition under which endogenous NAAG is "spilled" into the extracellular space. This 

would hold for the present experimental model, too, because glutamate transport develops 

rapidly during the second and third postnatal week and could be active enough at PND 12 to 

cope with the hypothetical excess of L-glutamate (Schmidt and Wolf, 1988; review: Danbolt 

2001). The neurotoxicity of NAAG in the present experiments might be, however, explained 

by other mechanisms such as the direct activation of NMDA receptors by NAAG (Westbrook 

et al. 1986; Valivullah et al., 1994; Shave et al., 2001). NMDA-R antagonist MK-801 has, 

indeed, been shown to prevent NAAG neurotoxicity in adult rat hippocampus (Pliss et al., 

2000). When applied (1 mg/kg, 15 min before NAAG administration) to 12-day old pups 

(Bubenikova, unpublished), MK-801 had, however, little or no protective effect against 
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KAAG-induced neuronal loss; in fact, it caused neurodegeneration when applied alone. In 

contrast, the lower dose of MK-801 used in the present studies (0.1 mg/kg) offered protection 

against NAAG-induced neuronal death (Fig. 3C and 3D); a small degree of neurotoxicity of 

MK-801 administered alone was, however, still apparent (Fig. 3B). Potential complexity of 

NAAG actions in vivo is further illustrated by recently reported effects of mGluR ligands such 

as (2S,2'R,2'R)-2-(2',3'-dicarboxycyclopropyl)-glycine (DCG IV, that is, like NAAG, an 

mGluR II agonist at lower concentrations and NMDA-R agonist at higher concentrations) on 

brain metabolism (Rae et al., 2005). 

NMDA-R are strongly expressed in the early postnatal rat brain (Monyer et al., 1994; 

Ibaraki et al., 1999, subunit NR2D: Dunah et al., 1996; Wenzel et al., 1996, Wisden et al., 

2000). NAAG neurotoxicity found in 12-day-old rat pups might, therefore, be related to the 

presence of NMDA-R containing NR2D subunits (Wisden et al., 2000), that are known to be 

preferentially activated by NAAG (Hess et al., 1999). These NAAG-sensitive NMDA-R are 

also present on brain capillaries (Pliss et al., 2002) whose activation influences the 

permeability of blood-brain barrier enabling a leakage of potentially neurotoxic substances 

from plasma to the brain interstitial fluid (Pliss et al., 2002). 

NAAG administered into the cerebral ventricles of early postnatal rats could, therefore, 

cause either potent excitation of neurons and/or changes in the permeability of blood-brain 

barrier resulting in neurodegeneration greater than that observed in the analogous studies using 

adult rats (Pliss et al., 2000; Pliss et al., 2002; Pliss et al., 2003). These observations correlate 

with the reported high sensitivity of early postnatal brain to neurotoxic insults of various 

kinds, whether mediated by NMDA- or non-NMDA receptors (Ikonomidou et al., 1989; 

Khaing et al., 2000; for a review see Lipska 2004). In addition, the time course of the neuronal 

death in the present experiments seems more rapid than after the administration of NAAG into 

the adult brain; the hippocampal neurodegeneration is greater at one day than at four days after 
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the injection (Table 1) while exact opposite was the case in the adult brain (Pliss et al., 2000; 

pliss et al., 2003). The pattern of TUNEL labelling and Fluoro-Jade В staining strongly 

suggests that several mechanisms of neurodegeneration (apoptotic and non-apoptotic, some of 

it of a "delayed" type) were taking place in young and adult brain. 

As the level of NAAG in the young rat brain is actually higher than in the adult 

nervous tissue, reaching the peak between PND 8 and 14 (Koller and Coyle 1984), 

administration of high doses of NAAG at or around that time might simulate a pathological 

event such as transient inflammation or a hypoxic episode that could non-specifically release 

large amounts of NAAG into the extracellular space. During early postnatal period such event 

could dramatically change the rate of formation, maturation and stabilization of synaptic 

connections (Wolff et al., 1984; Nieto-Sampedro and Cotman, 1985) and, consequently, any 

interference with the orderly development of neurons during that time is likely to result in 

altered synaptic circuitry in the adult brain. As pointed out above, such rewiring may not be 

easily detectable by morphological techniques. Nevertheless, behavioural changes in young 

adult rats (enhanced grooming) after the neonatal infusion of higher doses of NAAG, as we 

described in this paper, may support the hypothesis that NAAG can be neurotoxic in early 

postnatal brain and that such neurotoxicity may have long-term behavioural consequences 

perhaps relevant in the aetiology of mental disease (Lipska 2004). 

In summary, we demonstrated that NAAG can induce severe neurodegeneration in 

brains of neonatal rats. Even though the NAAG-induced loss of dentate granule cells may 

approach 50% of the total number of neurons in subregions of neonatal dentate gyrus no 

morphological sequelae of such damage remained evident at postnatal day 50. Nevertheless, 

the behavioral changes detected by open field testing in the young adult animals that had been 

exposed to neurotoxic doses of NAAG at postnatal day 12 suggested that transient high levels 

of NAAG early after birth can lead to subtle long-lasting alterations of brain function. 
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Figure legends 

Figure 1. Granule cell layer of the infrapyramidal blade of dentate gyrus in dorsal 

hippocampus was stained by Nissl technique at one day after the i.c.v. injection of 

NAAG (part A) and after the i.c.v. injection of saline (panel B). White arrows (in 

panel A) show densely stained neurons with triangular or shrunken perikarya 

consistent with neurodegeneration. Magnification is 400 x, Olympus Provis AX70. 

Figure 2. Co-localization of Hoechst 33342 stain (DNA staining; blue) and Terminal 

deoxynucleotidyl transferase mediated biotin dUTP nick-end labelling (TUNEL, 

red) in the infrapyramidal blade of gyrus dentatus in dorsal hippocampus: white 

arrows show TUNEL positive cells after DNAse I treatment (used as a "positive" 

control, panel A) at one day after the i.c.v. injection of NAAG (panel B). Negative 

control (slides treated without the reaction mixture) is shown in panel C. There were 

no TUNEL positive cells at one day after the i.c.v. injection of saline (panel D). 

Magnification is 400 x; Zeiss Axioplan2 imaging system. 

Figure 3. The hilus of gyrus dentatus in dorsal hippocampus was stained by Fluoro-Jade В 

technique. The figure shows results obtained at 24 hours after the i.c.v. infusion A. 

Control (saline injected), B. MK-801 C, NAAG, D. NAAG and MK-801. 

Magnification is 200 x (cf. scale bar), the microscope was Olympus Provis AX70. 
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Table legends 

Table X Extent of neurodegeneration in the early postnatal hippocampus after the 

intracerebroventricular administration of NAAG 

The values are percentages of dying cells expressed as means ± SEM obtained from 

the number of sections as shown in parentheses. Data in individual hippocampal 

regions (GD stands for gyrus dentatus, either superior or inferior) of animals 

administered NAAG were compared to corresponding controls (given saline i.c.v. 

infusions) using unpaired Student t-test (with Welch correction when appropriate, cf. 

Methods section). The values marked with asterisks are significantly different from 

controls at ** P < 0.01 or *** P < 0.001, n.s. stands for "not significant" (P > 0.05). 

Table 2 Changes in behaviour studied in open field tests 38 days after intracerebroventricular 

administration of NAAG at PND 12 

Duration and latency (defined as in Methods section) are expressed in seconds (mean 

± SEM) from groups of 16 animals. Comparison with controls (given saline i.c.v. 

infusions) was done as in Table 1. * significantly different from controls (P < 0.05). 
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Ú L O H A N - A C E T Y L - A S P A R T Y L - G L U T A M Á T U 

V MODELU SCHIZOFRENIE 

R O L E O F N - A C E T Y L - A S P A R T Y L - G L U T A M A T E IN S C H I Z O P H R E N I A M O D E L 

FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ1'2 , LIOUDMILA PLISS2, VĚRA BUBENÍKOVA1 , 2 

'Psychiatrické centrum Praha a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
2Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 

Dysfunkce glutamátergní neurotransmise je jedením z hlavních etiopatogenetických aspektů neurovývojové hvpocézy schizofrenie. 
Nálezy snížených hladin glucamácu a abnormální exprese NMDA typu glutamátového recepcoru v některých oblascech mozku 
schizofreniků jsou v souladu s couco hypotézou. Naopak mnohem méně vyjádřené změny v expresi jednodivých podtypů metabotropního 
glutamátového receptorů-kontrastují se zvýšenými hladinami N-acetyl-aspartyl-glutamátu (agonista podtypu 2/3) v prefrontální kúře 
a v hipokampu pacientů se schizofrenií. Tato diskrepance je předmětem diskuze a dalšího ovéřo\-ání na animálním modelu schizofrenie. 

Klíčová slova: neurovývojová hypotéza schizofrenie, glutamátergní dysfunkce, N-acetyl-aspartyl-glutamát. 

SUMMARY 

Dysfunction ofglutamatergic neurotransmission belongs to main etiopáthogenic features of neurodevelopmental hypothesis of-
schizophrenia. Previous findings of lowered levels of glutamate and abnormal expression of NMDA-cvpe of gluramate receptors in 
schizophrenic brain are in agreement with this hypothesis. However, minimal or no changes in the expression of metabotropic 
glutamate receptors disagree with elevated levels of N-acetyl-aspartyl-glutamate (agonist ofsubcype 2/3) in the prefrontal cortex and 
hippocampus of patients with schizophrenia. This discrepancy is discussed and further verified in animal model ofschizophrenia. 

Keywords: neurodevelopmental hypothesis ofschizophrenia, glutamatergic dysfunction, N-acetyl-aspartyl-glutamate 

Neurovývojová hypotéza schizofrenie a dysfunkce 
glutamátergního systému m o z k u 

Je nepochybné, že v patogenezi schizofrenie hrají vý-
znamnou úlohu kromě genecických faktorů i faktory epi-
genetické (Brzustowicz et al., 2000). V prenatálním obdo-
bí reprezentuj í rizikové fak tory p ros t řed í především 
hypoxie plodu nebo přenos infekce, v perinatálním ob-
dobí je to především asfyxie novorozence a v postnatál-
ním období také podvýživa a časný sociální stres (Ellenb-
roek and Cools, 1998;Tsuang, 2000). Důsledkem působení 
jednoho nebo více těchto faktorů je vznik drobného mozko-
vého poškození, na jehož podkladě se postupně rozvíjí řada 
změn, včetně časné dysfunkce glutamátergního systému 
mozku (Coyle, 1996). První podporou pro tu to hypotézu 
byl nález významně snížených hladin glutamátu v moz-
komíšní tekutině schizofreniků v porovnání se zdravými 
jedinci (Kim et al., 1980). Přestože tento nález nebyl poz-
ději jednoznačně potvrzen (Perry, 1982), již dříve známá 
skutečnost, že nekompeti t ivní antagonis té N-metyl-D-
aspartátového (NMDA) typu ionotropního glutamátové-
ho receptorů (iGIuR) způsobují u zdravých jedinců krát-
kodobé změny chování a u stabilizovaných schizofreniků 
vedou к akutní manifestaci příznaků nemoci, udržela tuto 
hypotézu v popředí z á j m u i v následuj íc ím desetiletí 
(Lodge et al., 1982; Javitt a Zukin, 1991). 

Oprávněnost této hypotézy dále pocvrdila existence 

a epizodickou hyper- a hypoakt iv i tou dopamine rgn í 
neurotransmise v prefrontální kůře v souvislosti s dys-
funkcí mezokortikálního dopaminového vstupu (Carls-
son a Carlsson, 1990). Zvýšená dopaminergní aktivita 
a s o u č a s n á d y s f u n k c e g l u t a m á t e r g n í c h n e u r o n u 
v prefrontální mozkové kůře j sou dávány do souvislosti 
s poruchami pracovní paměti (Romanides et al., 1999). 
Na úrovni neuronální membrány je vzájemný vztah obou 
neurotransmiterových systémů doložen př ímou inhibi-
cí NMDA receptorů d o p a m i n e m (Castro et al., 1999) 
a inh ib ičn ím vlivem g lu tamátu na uvolňování dopami-
nu (Wu et al., 2000). . 

Vzhledem к tomuto existujícímu vztahu proto nepře-
kvapuje, že některé látky ze skupiny klasických neurolep-
tic a antipsychotik II. generace, kromě inhibice některé-
ho z dopaminových receptorů podskupiny D2, současně 
interagují i s NMDA receptorem (Banerjee et al., 1995; 
Shim et al., 1999). V případě haloperidolu je tato interak-
ce dokonce vysoce selektivní pro NR1/NR2B podjednot-
kové složení NMDA receptorů (Gallagher et al.. 1998). 
Při tom není bez zajímavosti, že právě tyto dvě podjed-
notky jsou rozdílně exprimovány v některých oblastech 
mozku schizofreniků (Gao et al., 2000). V animálním mo-
delu pak snížení exprese NR1 podjednotky na 5/o kont-
rolní h o d n o t y je provázeno z m ě n a m i chování těchto 
zvířat (hyperlokomoce, stereotypic asociální deficit), které 
m o h o u být příznivě ovlivněny haloperidolem a clozapi-
П Р Г П f M n h n n r o l 1 QQQ\ 



vývojová hypotéza schizofrenie a dysfunkce 
J^epcoru úzce souvisejí s otázkou omezené neu-
t&ce v prenatálním, perinacálním nebo i v časné 

Vím období vývoje (Lieberman, 1999). Přehled-
ť Harrisona (1999) a Powerse (1999) pak odkazují 
\nílezú svědčících pro diskrécní změnu v hustotě 
U v některých oblastech mozku, jejich zmenšenou 
. částečnou disorganizaci a oblezenou dendrifi-
jpokampu a ve fronto-entorino-parahipokampál-
jscech mozkové kúry schizofreniků. Studium his-
ogických ukaza te lů neurodegenerace však 
ф přetrvávající astrogliózu, aktivaci mikroglie 
?nální poškození (Arnold et al., 19,98). To však 
ije účast programované (apopcocické) smrti neu-
:omto procesu (Yuan a Yankner, -2000), a to vzhle-
|jo odlišné morfologické a metabolické charakte-
porovnání se zánikem neuronů mechanizmem 
nekrózy (tab. 1). V porovnání s nekrózou není 

лftneny provázející nekrotický nebo apoptotický typ buněčné smrti 

! nekróza apoptóza 

morfologie metabolizmus morfologie metabolizmus 

•fiová buněčná 

brána 

! zbobtnalá j nespecifické 
j i změny 

! svraštělá j externalisace 
1 fosfatidylserinu 

ftzma nespecifické 
změny 

aktivace mírná j aktivace 
destrukčních j kondenzace i kaspázového 

| enzymů i • systému 

thondrie 
i i 

zbobtnalé i uvolnění j nespecifické i pomalý pokles 
i cytochromu C; ! změny ; membránového 
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1992; Wilson et al., 1998). Současně se změněnou expresí 
NMDA receptorů byla prokázána i zvýšená exprese pod-
typu 5 m e t a b o t r o p n í h o g l u t a m á t o v é h o recep torů 
(mGluR), který dále potencuje odpovědi zprostředko-
vané NMDA receptorem (Bandrowski et al., 2001). Není 
bez zajímavosti, že obdobné zvýšení exprese tohoto pod-
typu mGluR bylo prokázáno v prefrontální kúře pacien-
tů se schizofrenií (Meador-Woodruff a Healy, 2000). 

Neuropatologické změny způsobené inhibicí NMDA 
receptorů doprovázejí změny v chování jedince charak-
terizované poruchou senzorimotorického vstupu. Exis-
tenci této poruchy dokládájí změny v prepulzní inhibi-
ci úlekové reakce na akustický podnět , pozorované 
v animálním modelu schizofrenie od 3. postnatálního 
týdne vývoje po tkana (Martinez et al., 2000). Avšak 
u dospělých jedinců nikoliv jednorázové, ale teprve opa-
kované podání MK-801 způsobilo významnou prepulz-
ní inhibici této úlekové reakce (Schulz et al., 2001). Uve-

dený animální model může 
být srovnáván s obdobným 
deficitem v prepulzní inhi-
bici této reakce, který byl po-
zorován u pacierttů se schi-
zofrenií. 

Receptory pro glutamát 
a jejich exprese v mozku 

schizofreniků 

itický zánik neuronů provázen významnější akti-
jiikroglie a astrocytů. To souvisí se skutečností, že 
my zanikající mechanizmem apoptózy se rozpadají 
čího počtu apoptotických tělísek, jejichž fagocytó-
tivovanými makrofágy potlačuje v těchto buňkách 
i prozánětiivých faktorů. 
ývojového hlediska inhibice NMDA receptorů fen-
inem, MK-801 nebo ketaminem významně zvyšu-
jionální zánik neuronů mechanizmem apoptózy, 
inacálním maximem ve frontální a cingulární moz-
kúře (Ikonomidou et al., 1999). V mozečku je ob-
ého maxima dosaženo až v časném postnatálním 
bí(Monti a Contestabile, 2000). V současnosti však 
ú nezodpovězenou otázkou, zda inhibicí NMDA 
mi podmíněný úbytek neuronů v uvedených ob-
li vyvíjejícího se mozku je způsoben snížením cy-
matické hladiny volného Ca2* a následným sníže-
íjich migrační a cytodiferenciační aktivity (Hirai 
1999), nebo sekundární „up-regulací" NMDA re-
u, která je provázena změnou jeho podjednotko-
ložení a následně i zvýšenou citlivostí těchto neu-

nn^UToní A57iIliíímс *»r я! 

Glutamátové receptory 
p ř í t o m n é v membránách 
nervových buněk lze rozdě-
lit do dvou velkých podsku-
pin podle toho, zda jsou vá-
zány na receptorově řízené 
iontové kanály v povrcho-
vých membránách nervo-

"vých buněk a podílejí se tak 
na t r a n s m e m b r á n o v ý c h 
přesunech iontů (viz pře-
hled Abdrachmanová et al., 
1999) nebo jsou spřaženy 
s G-p ro t e iny a nás ledně 
ovlivňují metabolickou ak-
tivitu nervové buňky (viz 

přehled Varney a Suto, 2000). V souvislosti s těmito 
funkčními změnami hovoříme proto v prvním případě 
o ionotropních (iGluR) a ve druhém pak o metabotrop-
ních glutamátových receptorech (mGluR). 

Nedávná pozorování ukázala, že změny v hustotě 
obou uvedených typů glutamátových receptorů jsou 
v mozku schizofreniků malé nebo zcela chybí v porov-
nání s vhodnými kontrolami (Weinberger, 1999; Gao et 
al., 2000; Goff, 2000; Meador-Woodruff a Healy, 2000). 
V případě iGluR to platí především o NMDA senzitiv-
ní vazbě [3HjgIutamátu, zatímco pro nonNMDA recep-
tor AMPA nebo kainátového (KA) typu byl prokázán 
vzestup vazby v prefrontální kůře a její pokles v hipo-
kampu, a to především v CA2 oblasti (Gao et al., 2000; 
Goff, 2000). 

Změny ve vazbě glutamátu jsou alespoň částečně 
podmíněny zvýšenou nebo sníženou expresí některých 
pod jedno tek v uvedených typech iGluR. V př ípadě 
AMPA receptorů byla prokázána významně zvýšená ex-
prese podjednotky GluRl ve frontální kůře a snížení 
exprese GluR2 v neuronech oblasti CA3/4 hipokampu 
u pacientů se schizofrenií. Je známo, že př í tomnost 



zuje propustnost tohoto recepcorově řízeného iontové- jimku činí jen zvýšená exprese podtypu 5 ze skupiny 
ho kanálu pro Ca2*. Snížená exprese této podjednotky I mGIuR v některých podoblastech orbitofrontální kúry 
proto vede ke zvýšenému vstupu Ca2* a podmiňuje tak u pacientu se schizofrenií (Meador-Woodruff a Nealy, 
zvýšení vulnerability těchto neuronů vůči excitotoxic- 2000), která může být ve vztahu к potenciaci odpovědí 
kým podnětům (Goff, 2000). Funkční význam prováže- zprostředkovaných iGluR (Bandrowki et al., 2001). 
jícího snížení exprese KA1 podjednotky v neuronech 
frontální kůry není v současné době jasný. N-acetyl-aspartyl-glutamát a jeho úloha 

Navzdory téměř nezměněné husto tě NMDA recep- y g l u t a m á t e r g n í dysfunkci 
corových míst v prefrontální kůře a v hipokampu schi-
zofreniků, podjednotkoyé složení tohoto receptorů vy- N-acetyl-aspartyl-glutamár (NAAG) je kyselý neuro-
kazuje významné rozdíly v po rovnán í s v h o d n ý m i peptid, jehož submilimolární až milimolární koncent-
kontrolami. Je to především zvýšené zastoupení NR2D race byly nalezeny v mozku savců a člověka (Pouwels 
podjednotky v extrasynapticky se nacházejících N R 1 / a Frahm, 1997; Neale et al., 2000). Je lokalizován přede-
NR2D oligoheteromerech NMDA receptorů (Akbarian vším v populacích korových a podkorových neuronů, 
et al., 1996), které podmiňuje jejich malou citlivost vůči které p o u ž í v a j í g lu tamác , n o r a d r e n a l i n , dopamin 
blokádě iontového kanálu Mg2*. S tím souvisí jejich snazší a GABA jako přenašeče nervového vzruchu (Coyle, 1997). 
aktivovatelnost glutamátem, při jejich nízké vodivosti Je př í tomen v neuronech tvořících některá spojení ve 
a pomalé deaktivaci (Cull-Candy et al., 2001). Zvýšená zrakové a nigrostriatální dráze, stejně jako v aferentním 
exprese této podjednotky, stejně jako zvýšená exprese vstupu do mozečku a d o páteřní míchy. V těchto neuro-
podjednotky NR2B v některých oblastech h ipokampu nech je syntézován, transportován do jejich nervových 
schizofreniků (Gao et al., 2000), podmiňující zvýšenou zakončení a akumulován v synaptických váčcích, kde je 
citlivost NR1/NR2B receptorů vůči polyaminům, svěd- často př í tomen společně s glutamátem. Elektrický pod-
čí pro kompenzační vzestup citlivosti tohoto typu re- nět vede к výlevu NAAG ze synaptických váčků do sy-
ceptoru vůči některým- ligandům, především pak vůči naptické štěrbiny, a to Ca2*-deppndentním mechaniz-
glutamátu. Tento vzestup citlivosti je nutný i vzhledem mem. NAAG po tom interaguje s mGIuR skupiny II 
ke snížené expresi NR1 podjednotky, která je ubikvit- (podtyp 2/3) v pre-, postsynaptické nebo gliální mem-
ně zastoupena v NMDA receptorů (Gao et al. 2000; Goff, bráně. V nízkých milimolárních koncentracích se váže 
2000). NR1 podjednotka odpovídá za vytváření správ- i do NMDA receptorů, a to s výraznou preferencí pro 
ných ol igoheteromerů NMDA receptorů s NR2 pod- oligoheteromery NR1/NR2D týpu (Neale et al., 2000). 
jednotkami a za jejich stabilitu v povrchové membráně Ze synaptické štěrbiny je ale rychle odstraňován, a to 
(García-Gallo et al., 2001). Na rozdíl od NR2 podjedno- (1) t ransportem protonů spřaženým přenašečem, nebo 
tek, které obsahují vazebné místo pro glutamát, NR1 je (2) hydrolyzován g lu tamátkarboxypep t idázou II 
podjednotka tvoří glycinové vazebné místo, které je (NAALADasa) na glutamát a N-acetyl-aspartát (obrá-
v mozku schizofreniků sníženě exprimováno (Gao et zek 1). Obě aminokyseliny jsou pak odpovídajícími pře-
al., 2000; Goff, 2000). Důsledkem je snížená afinita re- našeči transportovány zpět do nervových buněk. Zatírn-
kogničního místa pro glutamát, kterou lze částečně zvý- .co glutamát se tak dostává do jejich neurotransmiterového 
šit podáváním glycinu a jeho analogů. (D-serin, D-cykío- nebo metabolického poolu, NAA může být dále hydroly-
serin) pacientům se schizofrenií (Faber et al., 1999). Tímto zován nebo je využit při tvorbě myelinu. 
mechanizmem glycin také 
snižuje výdej d o p a m i n u 
v podkorových oblas tech 
mozku, který je zvýšen v dů-
sledku hypofunkce NMDA 
receptorů (Javitt et al., 1999). 

Podobný vliv na hypofiink-
ci NMDA receptorů vykazuje 
i aktivace podtypu 2/3 mGIuR 
(MoghaddamaAdams, 1998). 
V jakém vztahu к tomuto ná-
lezu jsou zvýšené hladiny N-
acetyl-aspartyl-glutamátu 
(NAAG), agonisty obou uve-
dených podtypů skupiny II 
mGIuR, které byly zjištěny 
v prefrontální kůře a v hipo-
kampu schizofreniků (Tsai 
et al., 1995), není nejasné. 
Důsledkem aktivace obou 
podtypů mGIuR je inhibi-
ce aktivity adenylcyklázy 
a tím i snížení úrovně fos-
forylací v buňce. Ve vztahu 
ke schizofrenii se předpo-
kládá účast těchto podtypů 
mGIuR v patofyziologii této 
psychózy, nikoliv však na 
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^pcické štěrbině z NAAG uvolněný glutamic muže 
^ v a c j a k o neurotransmiter, a proco se také o tom-
)iiropepcidu uvažuje jako o j eho zásobní formě, 
p l o š t i s t ím je dávána i NAAG nepřímo pod-
< neurotoxicita (Thomas et al., 2000). Prokázali 

však, že i NAAG sám může p ů s o b i t degeneraci 
l(ých populací n e u r o n ů ve vybraných podoblas-
^jpokampu (Pliss et al., 2000). Poškození hipo-
,álních neuronů vede к jejich" n e a p o p t o t i c k é m u 
иj může být pot lačeno současným podáním kom-
í̂ch i nekompetitivních an tagonis tů NMDA re-

rll přitom j sme prokázali , že neurodegenerac i 
[ HAAG sám a nikoliv produkty jeho hydrolýzy 
ec al., 2001). 
\Q podmíněná neurodegenerace, kterou jsme po-
li po intracerebroventrikulární infuzi nízkých mi-
niích množství toho to neuropept idu , post ihuje 
iž'10 % neuronů v gyrus denta tus a v presubiculu. 
regionální preference souvisí s př í tomnost í NR2D 
idnocky v NMDA o l i g o h e t e r o m e r u v povrhové 
[iránězde přítomných interneuronů (Goebel a Po-
1999). To vysvětluje, proč NMDA receptor na těch-
iBAergních interneuronech je 10х citlivější na pů-
,[ NAAG než na p y r a m i d á l n í c h b u ň k á c h 
ampu (Coyle, 1997). Poškození a zánik těchto in-
.jronú souvisí s tím, že iontové kanály řízené tím-
pem NMDA receptoru nejsou blokovány Mg2*, vy-
jí velmi p o m a l o u deak t ivačn í k i n e t i k u a nižší 
Jici n e k o m p e t i t i v n í m i a n t a g o n i s t y . To vede 
(rabovanému vzestupu volného Ca2* v cytoplazmě, 
Jedné dysfunkci micochondrií а к poklesu metabo-
jkcivicy buňky, jehož výše rozhodne o tom, zda buň-
:oupí do programované smrti, nebo zanikne nekró-
\'icholls a Ward, 2000). 
r o z d í l od m o z k u dospělého jedince je NMDA 

:or s NR2D pod jedno tkou m n o h e m více zastou-
některých podkorových oblastech a v mozkovém 
i v průběhu perinatálního a časně postnatálního 
li(Wenzel et al., 1996). Jeho přechodně zvýšená ex-
je souběžná s přechodně vyššími tkáňovými kon-
cemi NAAG a pravděpodobně souvisí s rychlou mor-
ckou a f u n k č n í diferenciací n e u r o n ů v těchto 
ech mozku. Nelze však vyloučit, že právě v časném 
atálním o b d o b í vysoké k o n c e n t r a c e NAAG 
sciciální tekutině mozku, a zvláště po jeho exo-
n podání, m o h o u být příčinou zvýšeného zániku 
ш mechanizmem neurodegenerace, jak jsme to 
váli u dospělých experimentálních zvířat (Pliss et 
30). Pro tento předpoklad by svědčily i změny 
íní mladých po tkanů po infuzi NAAG 12. pose-
děn pozorované před a po dosažení pohlavní do-
i (Bubeníková, nepublikovaná pozorování). 

Závěr 

:dené nálezy potvrzují , že NAAG je endogenním 
em pro NMDA typ iGluR s exprimovanou NR2D 
botkou a agonis tou pro podtypy 2 /3 mGIuRII. 
>ná pozorování provedená na animálním modelu 
pro účast tohoto neuropept idu v morfogenetic-
funkčních aktivitách vyvíjejícího se mozku. Zů-

šak předmětem dalšího studia, řešeného v rámci 
cu CNS, prokázat kauzální vztah mezi dříve po-
li zvýšením h lad in NAAG v f r o n t o t e m p o r á l n í 
v hipokampu schizofreniků a námi pozorovaným 
m neuronů a následnými z m ě n a m i chování je-
'Průbéhu jeho postnatá lního vývoje. 

Tato práce byli podpořena projektem MŠMT LN00B122. 
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PREPULZNÍ INHIBICE ÚLEKOVÉ REAKCE 

JAKO UKAZATEL DEFICITU ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 

PREPULSE INHIBITION OF STARTLE REFLEX, 

AS A MARKER OF DEFICIT IN INFORMATION PROCESSING 
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SOUHRN 

Prepulzní inhibice úlekové reakce (PPI) je spolu se stanovením vlny P50 základní důležitý parametr, kterým je možné kvantifikovat 
zpracování senzorických informací u zvířat i lidí. Deficit PPI byl nalezen u některých psychiatrických onemocnění (schizofrenie, Huntingtonova' 
choroba, obsedantně-kompulzivní porucha, Tourettúv syndrom a schizotypní porucha osobnosti). U schizofrenie deficit PPI koreluje 
s pozitivními, negativními, kognitivními příznaky a s časným počátkem tohoto onemocnění. Velikost PPI je možno ovlivnit podáním 
antipsychotik. Měření amplitudy a latence PPI je důležitým faktorem pro experimentální modelování psychóz, pro výzkum jednotlivých 
neuronálních okruhů a jejich neurotransmiterů, které se podílejí na zpracování informací v mozku. 

Klíčová slova: prepulzní inhibice úlekové reakce, zpracování informací, schizofrenie, anripsychotika 

SUMMARY 

Prepulse inhibition of startle reflex (PPI) with the P50 wave is a powerful tool for a measurement of information processing in both animal 
and humans. Deficit of PPI was found in patients with different psychiatric disorders (schizophrenia, Huntington's disease, obsessive 
compulsive disorder, Tourette 's syndrome and schizotypal personality disorder). A deficit of die PPI correlates with "positive, negative, 
cognitive symptoms of schizophrenia, and with the early onset of the illness. Antipsychotic treatment of these psychiatric disorders affected 
amplitude of the PPI. Measurement of the amplitude and latency of PPI is an important factor in experimental models of psychosis, for 
research of neuronal circuits and their neurotransmitters involved in information processing of the brain. 

Key wordy, prepulse inhibition of startle reflex, information processing, schizophrenia, antipsychotics 

Bubeníková V, Horáček J, Šťastný F. Prepulzní inhibice úlekové reakce jako ukazatel deficitu zpracování informací. Psychiatrie 2002;6(l):29-32. 

Co je to úlek a jak ho měřit 

Úlek (startle) je definován jako rychlá kontrakce příčně 
pruhovaných svalů na neočekávaný intenzivní senzorický 
podnět (vizuální, hmatový, čichový nebo akustický). U člo-
věka se nejčastěji používá akustický nebo hmatový podnět 
(popř. jejich kombinace). Pomocí elektromyografu (EMG) 
se hodnotí kontrakce m. orbicularis oculi na pravém i le-
vém oku (Graham, 1975). Přitom i zde se vyskytuje laterali-
zace odpovědi, kdy odpověď pravého oka u právorukých 
jedinců je větší než u oka levého (Hager a Ekman, 1985; 
Cadenhead et al., 2000). Poměr odpovědi pravého a levého 
oka může sloužit jako důležitý ukazatel abnormalit u ně-
kterých psychiatrických onemocnění, spojených s poru-
chou lateralizace mozku. 

К měření velikosti úlekové reakce se u pokusných zvířat 
vyhodnocuje pohyb celého těla na desce, která je připevně-
na к piezoelektrickému akcelerometru. Zaznamenávají se 

vzniklé změny napětí, které jsou zesíleny, digitalizovány 
a analyzovány (Schulz et al., 2001). 

Velikost úlekové reakce se mění v závislosti na intenzitě 
podnětu, délce intervalů mezi jednotlivými podněty a na 
zvukovém pozadí. Nejčastěji sledované příčiny, které ve-
dou к redukci úlekové odpovědi, jsou habituace (pokles úle-
kové reakce po opakovaném intenzivním podnětu) a pre-
pulzní inhibice (PPI). 

Úlek je zprostředkován okruhy (obr. 1), které zahrnují 
oblasti mozkového kmene (pons Varoli a prodloužená mí-
cha), sluchový nerv, ventrální n. cochlearis, n. dorsaiis lem-
nisci lateralis, n. reticularis caudalis poncis, míšní interneu-
rony a míšní motorické neurony (Davis et al., 1982). 

Prepulzní inhibice úlekové reakce 

Pokud intenzivnímu, úlekovému podnětu předchází 
o 30 až 500 ms slabý podnět (prepulse), dojde к výraznému 
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ynsfredkující útěkovou reakci (primární úlekový okruh) jsou vyznačeny kurzívou. Důležitou strukturou pro zpracování úlekové reakce je nc. reticularis 
tuijlis pontis, kteiý zpracovává excitační sluchové vstupy a je spojen s motoneurony, efektory úlekové reakce. PPI je regulována kortiko-limbicko-palido-
tátalním okruhem. Nervové dráhy z mozkové kúry a limbického systému jsou propojeny přes nc. accumbens s primárním úlekotým okruhem. + excitační 
xjini, • inbibiční spojení, Ach - acetylcholin, DA- dopamin, GABA - kyselina y-aminomáselná, Clu - kyselina glutamová 

sníženi výsledné úlekové reakce. Tento automatický a vůlí bach,1988,1991) nebo blokátory 5-HT2 receptorů (Sipes 
nekontrolovatelný proces se nazývá prepulzní inhibice úle- a Geyer, 1994), ale i vnějšími zásahy do časného ontogene-
tic reakce (PPI), která je měřitelná již několik měsíců po tického vývoje jako je 24hodinová mateřská deprivace u 3 
urození. Velikost PPI kolísá během postnatálního vývoje . až 9denních mláďat potkana (Ellenbroek et al., 1998), soci-
;k uscálení dochází až v dospělosti (BrafFet al., 2001). Muži ální izolací (Weiss a Feldon, 2001) atd. nebo lézi striata, ven-
najívécšt PPI odpověď než ženy, u kterých její velikost kolísá trálního pallida, talamu, n. accumbens, bazolaterální části 
šhem menstruačního cyklu. Nejnižší velikost PPI byla amygdaly, což jsou součásti kortiko-limbicko-striato-pali-
alezena v luteální fázi menstruačního cyklu (Swerdlow et dálního okruhu (Swerdlow ec aL, 2001). 
I,1997; Hamm et al., 2001). Existuje jen malý počet studií zabývajících se farmakolo-
První podrobnou studii o PPI u potkana publikovali; gickým ovlivněním PPI u lidí. Velmi zajímavý je účinek 
ofřnian a Searle (1965). U lidí byla PPI poprvé hodnocena ketaminu, nekompetitivního antagonisty NMDA recepto-
rahamem (1975). Později bylo zjištěno, že velikost PPI je ru na PPI. Na rozdíl od zvířat, u lidí ketamin v nízkých 
lížena u pacientů se schizofrenií, a to při nezměněné veli- dávkách (0,3 mg/kg/135 min infuze) nemění a ve vyšších 
>sci úlekové reakce (BrafF et al., 1978; BrafF et al., 1992; (0,5 mg/kg/60 min infuze) dávkách dokonce zvyšuje veli-
rillon et al., 1992). Další studie na pacientech ukázaly, že kost PPI (Van Berckel et al., 1998; Duncan et al., 2001). Bylo 
:ba typickými antipsychotiky neupravuje velikost PPI zjištěno, že kuřáci vykazují zvýšenou velikost PPI (Kumari 
hodnotám zdravých jedinců. Jsou však studie, kdy nao- et al., 1996). Pozitivní účinek na PPI má i extáze (Liechti et 
ik podávání atypických antipsychotik způsobí výrazné al., 2001). Naopak snížení PPI nastává po amfetaminu (Hut-
ovnání velikosti PPI se zdravými jedinci (Kumari et al., chison a Swift, 1999), haloperidolu (Abduljawad et al., 1998, 
>99,2000; Weike et al., 2000). Liechti et al., 2001) a tryptofanové depleci (Phillips et al., 
Při vyhodnocování PPI se většinou hodnotí míra inhibi- 2000). 
odpovědi na vlastní intenzivní podnět (v %). Dále se sta- Přes intenzivní studium PPI.u člověka nejsou přesně zná-
>vuje účinek předpodnětu na časový průběh úlekové re- my oblasd mozku, které se účastní na regulaci PPI. V současné 
:ce. Sleduje se začátek úlekové odpovědi (latency-to-startle době existují studie, které využívají zobrazovacích metod (PET 
вес) a počátek maximální odpovědi (latency-to-peak am- a fMRI) к objasnění nervových okruhů podílejících se na re-
icude). Předpodnět výrazně zkracuje latenci počátku gulaci PPI. Tyto studie využívají skutečnosti, že pokud zdra-
(íaximální odpovědi ve srovnání se samotným úlekovým vý člověk očekává předpodnět, je inhibice úlekové odpovědi 
idnětem. PPI je možno stanovit u všech savců a ani po větší, než pokud není na předpodnět připraven (tzv. attenri-
kolikerém opakování nevykazuje habituaci nebo senziti- onal modulation). Ukázalo se, že PPI je modulována přede-
ci úlekové odpovědi (Cadenhead et al., 1999). vším talamem (anteriorní a mediodorzální jádro) a prefron-
Na animálních modelech se deficit velikosti PPI může tální kúrou (Hazlett et al., 2001). 
vodic farmakologicky, apomorfmem, nekompecitivními Na regulaci PPI (obr. 1) se podílejí struktury limbického 
tagoniscy N-mecyl-D-aspartátových receptorů (Mans- systému (hipokampus, amygdala), frontální oblast mozko-

30 



PSYCHIATRIE • ROČNÍK 6 - 2002 • ČÍSLO 1 Přeh ledné č lánky 

vé kúry, bazáiní ganglia, п. accumbens, calamus a poncinní 
část tegmenta, сedy oblasti mozku, kceré mají významnou 
úlohu v pacogenezi schizofrenie (Swerdlow ec al., 2001). 

Prepulzní inhibice u schizofrenie 

Schizofrenii charakterizuje deficit v pozornosti, kogni-
ci a ve zpracovávání informací. Snížení velikosti PPI bylo 
poprvé popsáno u pacientů se schizofrenií BrafFem a spo-
lupracovníky (1978). Pozdější studie ukázaly, že deficit PPI 
není doprovázen změnou v latenci ani ve velikosti úlekové 
odpovědi na samotný intenzivní podněc (Braff et al., 1992; 
Cadenhead et al., 2000). Přitom tento deficit je měřitelný 
jak u léčbou stabilizovaných pacientů, tak u pacientů 
v akutní fázi psychózy a je ho možné považovat za neurobi-
ologický ukazatel tohoto onemocněni. Dále byla zjištěna 
korelace mezi pozitivními, negativními (BrafF et al., 1999; 
Weike et al., 2000) i kognicivními příznaky schizofrenní 
psychózy (Perry a BrafF, 1994; Perry et al., 1999). Tyto ná-
lezy se však nepodařilo zopakovat (Parwani ec al., 2000). 

U zdravých jedinců je ůleková odpověď měřená na obou 
očích výrazně asymetrická. U pravorukých jedinců je odpo-
věď na pravé straně větší než na levé straně. U pacientů se 
schizofrenií byla však prokázána snížená asymetrie ve veli-
kosti PPI mezi pravým a levým okem (Cadenhead et al., 
2000). 

Také věk pacientů má významný vliv na velikost PPI. 
Větší deficit PPI souvisí s časným začátkem onemocnění 
(Kumari et al., 2000). Rovněž na velikost PPI, úlekové od-
povědi a na latenci má vliv věk pacienta. Starší schizofre-
nici mají menší reaktivitu na úlekový podnět, prodlouže-
ní latence a zvýšenou velikost PPI oprot i mladším 
pacientům. Současně je pozorován i pozitivní vliv kouře-
ní na deficit PPI u schizofrenie. Kouřící pacienti vykazo-
vali nižší odpověď na úlekový podnět a u pravorukých 
pacientů-kuřáků byli nalezeny větší hodnoty PPI na pravé 
straně (Cadenhead et al., 2000). Také způsob léčby má vý-
razný vliv na velikost PPI u schizofreniků. Pacienti, kteří 
byli léčeni pouze typickými antipsychotiky, vykazovali větší 
deficit PPI oproti pacientům, kteří dostávali pouze cloza-
pin, nebo v porovnání se zdravými jedinci (Kumari et al., 
1999). 

Význam prepulzní inhibice 

Na PPI je nahlíženo jako na proces zpracování senzori-
motorických informací a deficit PPI je spojován s poško-
zením třídění informací (BrafF a Geyer, 1990). Deficit PPI 
je znám u některých psychiatrických nemocí jako je schi-
zofrenie, Huntingtonova choroba, obsedantně-kompul-
zivní porucha, Tourettův syndrom nebo schizotypní po-
rucha osobnosti (Swerdlow a Geyer, 1998). U těchto 
pacientů se předpokládá, že nemají dobře vyvinutou schop-
nost „filtrovat" vnější informace, což vede к zahlcení 
mozku informacemi а к následnému snížení kognitivních 
funkcí (Weiss a Feldon, 2001). Tento jev, nazývaný senzori-
motorický „gating", je definován jako schopnost slabého 
senzorického podnětu inhibovat motorickou odpověď na 
intenzivní senzorický podnět. Předpokládá se, že tento 
jev je řízen centrálními inhibičními mechanizmy, které 
ovlivňují strukturu a spojitost kognitivního procesu (Per-
ry a Braff, 1994; Swerdlow et al., 2001). 

Závěr 

Prepulzní inhibice úlekové reakce je vůlí nekontrolova-
ný děj, kterým můžeme hodnotit zpracování senzorických 
informací. U některých psychiatrických onemocnění, kde 
se předpokládá porucha senzorických, mocorických či ko-
gnitivních funkcí, byl nalezen deficit PPI. Tento deficit 
může být ovlivněn podáním antipsychotik. Snížení veli-
kosti PPI můžeme navodit experimentálně, a to farmako-
logicky nebo změnou prostředí v časném ontogenetickém 
vývoji. Měření PPI se tak stává jednou ze základních ukaza-
telů používaných při ověřování účinku nových ancipsycho-
cik a při objasňování nervových spojení a neuropřenašečů 
podílejících se na zpracování informací v mozku. 

Tato práce byla podpořena MŠMTz projektu CNS LN00B122. 

Mgr. Věra Bubeníkova 
Psychiatrické centrum Praha 

Ústavní 91 
181 03 Praha 8 - Bohnice 
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Hálezy zvýšených koncencrací N-acetyl-aspartyl-glutamátu v některých oblastech mozku schizofreniků podporují hypotézu dysfunkce 
jlucamátergní neurotransmise u této psychózy, ale současně ponechávají většinu patofyziologických otázek nezodpovězených. Tento neuropeprid 
spředpokládanou funkcí neuropřenašeče vysoce selektivně aktivuje podtypy 2/3 metabotropního glutamátového receptorů. Současně působí 
jako antagonista a parciální agonista NMDA-typu ionotropního glutamátového receptorů. Jako parciální agonista aktivuje NMDA receptor 
S N R 1 / N R 2 D podjednotkovou stavbou a působí tak i jako možný neurotoxin. Prokázali jsme, že interakce s NMDA receptorem podmiňuje 
neuronální poškození, které je patrné především v neonatálním mozku. Toto poškození však není později prokazatelné ani histomorfologicky 
(Nisslovo barvení), ani neurochemicky (vazba [3H]glutamátu). Nicméně, jak prepubertálně, tak i postpubertálně lze prokázat dílčí změny 
chování, které u dospělého jedince však nejsou významně ovlivněny zvýšením hladin synaptického a extrasynaptického dopaminu. Diskutována 
šproto nejen patofyziologická hodnota tohoto modelu, ale i jeho validita jako animálního modelu psychózy. 
Klíčová slova: N-acetyl-aspartyl-glutamát, glutamátergní dysfunkce, NMDA receptor, metabotropní glutamátový receptor, G-protein, 

psychotické chování 

UMMARY 

Recent findings of increased levels of N-acetyl-aspartyl-glutamate in some regions of schizophrenic brains support the hypothesis of 
dysfunction of glutamatergic neurotransmission in this psychosis, bu t at the same time, they keep most pathophysiological questions 
unanswered. This neuropeptide neurotransmitter activates subtypes 2 /3 of metabotropic glutamate receptors with high selectivity. 
Contemporarily it acts as an antagonist and a partial agonist ofNMDA-type of ionotropic glutamate receptor. As the partial agonist, NAAG 
activates NMDA receptor which consists of NR1/NR2D subunits and may therefore be a potential neurotoxin. We demonstrated that the 
interaction with NMDA receptors may be responsible later for neuronal damage, which was especially evident in the neonatal rat brain. 
However, this damage is not demonstrable by histomorphologic (Nissl-staining) and/or by neurochemical ([3H]glutamate binding) techniques. 
Nevertheless, partial changes in behavior of pre-pubertal as well as post-pubertal rats were revealed, but their alterations by increased synaptic 
ind extrasynaptic levels of dopamine did not reached statistical significance. Pathophysiologic importance of this model and its validity as 
i„heurisric" model of psychosis is discussed. 
Key words: N-acetyl-aspartyl-glutamate, glutamatergic dysfunction, NMDA receptor, metabotropic glutamate receptor, G-protein, psychotic 

>ehavior 

Šťastný F, Bubeníková V, Tejkalová H. N-Acetyl-L-aspartyl-L-glutamát, G-proteinová signalizace a psychotické chování v animálním modelu. 
Psychiatrie 2002;6(Suppl. 4):20-24. 

Ú v o d 

Schizofrenie je v s o u č a s n é d o b ě c h á p á n a j a k o neurový-
ojová p o r u c h a , jejíž p ř í č i n a i p ro jevy vykazu j í z j e v n o u he-
írogenitu. E t io log ie n e u r o v ý v o j o v ý c h a b n o r m a l i t zjiště^ 
ých u s c h i z o f r e n i e s ice p o v a ž u j e g e n e t i c k é f a k t o r y z a 
vznamné, ale u p ř e d n o s t ň u j e ú l o h u f a k t o r ů z e v n í h o pio-
tředí, které se ob jevu j í v č a s n é m vývoji a z p ů s o b u j í d i sk ré t -
i změny ve vývoji c e n t r á l n í h o n e r v o v é h o s y s t é m u , ja le 

i ^ í ě k t e r ý c h d a l š í c h m o r f o g e n e t i c k ý c h s y s t é m ů ( M u r r a y , 
1994). N a o p a k Basse t t se s p o l u p r a c o v n í k y (2001) p ř e d p o -
k l á d a j í , že n a p o č á t k u n e u r o v ý v o j o v ý c h a b n o r m a l i t j s o u 
z m ě n y gene t ické p o d s t a t y . P ř i t o m genová exprese je p rvo t -
n í v p a t o g e n e t i c k ý c h p rocesech , k teré m o h o u z a h r n o v a t ne-
j e n neurovývojové , ale i n e u r o d e g e n e r a t i v n í m e c h a n i z m y . 

N a v z d o r y v ý z k u m u u s k u t e č n ě n é m u v pos ledn ích deseti 
le tech, d o p a m i n e r g n í h y p o t é z a sch izo f ren ie nen í s c h o p n a 
vysvětlit všechny aspek ty t é to psychózy. Sku t ečnos t , že ago-
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jisté dopaminu mohou navodit určité psychotické reakce 
li zdravých jedinců a vést к exacerbaci schizofrenní ataky, 
^ ještě neznamená, že je touto cestou možno rekapitulo-
ф všechny projevy této nemoci. Byla proto vyslovena hy-
potéza, že schizofrenie by mohla být primárně podmíněna 
hypofunkcí glutamátergní neurotransmise. 

G l u t a m á t , hlavní mediátor glutamátergní neurotrans-
mise, aktivuje nejen receptorem řízené iontové kanály (io-
notropní glutamátové receptory; iGluR - blíže viz Abdrach-
manová et al., 1999), ale také metabotropní glutamátové 
receptory (mGluR), které prostřednictvím „druhých po-
slů" regulují různé efektorové systémy v buňce. Osm v sou-
časností známých podtypů mGluR má společnou charak-
teristiku v jediném polypeptidovém řetězci s více než 900 
aminokyselinovými zbytky, uspořádaném do 7 transmem-
bránových domén (obr. 1). Předpokládá se, že jednotlivé 
podtypové řetězce tvoří funkční homodimery, na jejichž 
dlouhých mimobuněčných N-koncích vzniká prostorové 
vazebné místo pro glutamát a jeho agonisty, z nich dalším 
dnes známým endogenním ligandem je N-acetyl-L-aspar-
tyl-L-glutamát (NAAG - blíže viz Šťastný et al., 2001). 

Obrázek 1: Obecné schéma předpokládané struktury matabotropního glu-
tamátového receptorů 

Příslušníci skupiny mGluR jsou na svém nitrobuněčném 
C-konci spřaženi s heterotrimerními GTP-vážícími protei-
ny (G-proteiny - blíže viz Conn a Pin, 1997; Mysliveček 
a Trojan, 2002). G-proteiny se vzhledem ke své pre- i postsy-
naptické lokalizaci významně podílejí na modulaci přenosu 
informace na synapsích. Všechny známé podtypy mGluR se 
podle stupně podobnosti rozdělují do 3 skupin. Podtypy 
la5, které jsou spřaženy s G ,u, tvoří skupinu I, zatímco 
podtypy zařazené do skupiny II (podtypy 2 a 3) a skupiny III 
(podtypy 4,6,7 a. 8) jsou spřaženy s Gi/GQ-proteinovou signa-
lizací. V této souvislosti není bez zajímavosti skutečnost, že 
pacienti s paranoidním typem schizofrenie mají snížené hla-
diny a-podjednotek G/Go-proteinů v důsledku možné chro-
nické stimulace (Yang et al., 1998). Příčinou této dlouhodo-
bé stimulace uvedených typů G-proteinů by mohly být 
zvýšené hladiny NAAG nalezené v p re f ron tá ln í kůře 
av hipokampu schizofreniků (Tsai et al., 1995). 

NAAG vedle své interakce se skupinou II mGluRů ve 
vyšších koncentracích aktivuje i N-metyl-D-aspartátový 
(NMDA)-typ iGluR, a to přednostně ty oligoheteromery, 
které ve své tetra-, nebo pentamerní struktuře mají zastou-
penu NR2D-podjednotku. Přítomnost této podjednotky 

v komplexu NMDA-receptor/iontový kanál propůjčuje to-
muto receptorem-řízenému Ca2*-kanálu některé specific-
ké vlastnosti, např. zvýšenou citlivost vůči aktivačnímu účin-
ku g lu t amá tu , k te rá je p o d m í n ě n a nejen jeho méně 
účinnou blokádou Mg2*, ale i protrahovaným (sekundovým) 
otevřením tohoto nízkovodivostního typu iontového ka-
nálu. Z hlediska neurovývojové hypotézy schizofrenie je vý-
znamné poznamenat, že exprese této NR2D-podjednotky 
je nejvyšší perinatálně, u hlodavců (potkan) pak v časném 
postnatálním období (Wisden et al., 2000). Protože však 
chybí literární údaje o hladinách NAAG v průběhu pre-
a postnatálního vývoje CNS člověka, lze jen uvést, že u mlá-
děte potkana jsou tyto hladiny blízké dospělým hodnotám 
v průběhu 2. týdne po narození (Florian et al., 1996). Ve 
snaze vymezit úlohu NAAG v rámci neurovývojové hypoté-
zy schizofrenie, jsme provedli pozorování, při kterém jsme 
sledovali důsledky akutní intracerebrální infuze tohoto 
dipeptidu s cílem zjistit, zda neonatálně zvýšené hladiny 
NAAG mohou způsobit (1) poškození nervových buněk ve 
vyvíjejícím se mozku potkana s důsledky pro (2) změnu 
specifické vazby [3H]glutamátu do jednotlivých typů iGluR 
ve vybraných (vulnerabilních) oblastech jeho mozku a pro 
(3) změnu vybraných charakteristik chování po dosažení 
pohlavní dospělosti. 

Metodické postupy 

Aplikace látek. Mláďata potkana (Wistar, chov Konáro-
vice) byla ponechána v počtu 10 jedinců obou pohlaví 
v hnízdě s matkou až do 12. postnatálního dne (PD). Všich-
ni samečkové v průběhu uvedeného dne podstoupili v cel-
kové anestezii (éter) intracerebroventrikulární (i.c.v.) infuzi 
NAAG (Sigma) v dávce 250 nmol (v 0,25 |iL sterilního 0,9% 
NaCl) do každé postranní komory. Kontrolním mláďatům 
byl podobným způsobem podán pouze sterilní izotonický 
roztok NaCL V každém hnízdě zůstala 2 intaktní mláďata, 
která byla, podobně jako v obou předchozích skupinách, 
izolována od matky po dobu kratší 3 hodin. Potom byla 
všechna mláďata vrácena к matce do hnízda. Tři mláďata 
z každé skupiny byla za 24 nebo 96 h po i.c.v. infuzi NAAG 
nebo 0,9% NaCl použita pro charakterizaci regionálního 
poškození mozku postupem publikovaným již dříve (Pliss 
et al., 2000). Po odstavu 28. PD byla dospívající mláďata 
umístěna ve skupinách po 3 zvířatech v prostorách se svě-
telným režimem 12 h světlo/12 h tma a s volným přístu-
pem к potravě (dieta ST-1) а к vodě. Celkem 30 zvířatům (10 
jedinců z každé skupiny) bylo postpubertálně (50. PD) intra-
peritoneálně injikováno GBR 12909 (Tocris, UK) v dáv-
ce 10 mg/kg hmotnosti, a to 30 min před zahájením pětimi-
nutové registrace chování. GBR 12909 selektivně inhibuje 
zpětný vstup („reuptake") dopaminu do nervových buněk 
a tím zvyšuje jeho synaptickou i extrasynaptickou koncen-
traci v intersticiální tekutině mozku. 

Všechny tyto postupy byly schváleny odbornou komisí 
pro laboratorní zvířata při 3. LF UK a byly provedeny v sou-
ladu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrá-
ní a ve smyslu znění pozdějších předpisů, včetně § 12 Vy-
hlášky 311/1997 Sb. 

Testování chování. Chování zvířat všech 3 skupin bylo 
v časné dospělosti (50. PD) registrováno jako pětiminuto-
vý videozáznam jejich adaptace na nové prostředí („open 
field") pomocí programu Activities. Deset základních cha-
rakteristik chování bylo hodnoceno z hlediska celkové doby 
trvání a z hlediska frekvence s tím, že získané údaje byly 

2 1 



iDvodní p ráce PSYCHIATRIE • ROČNÍK 7 • 2003 • SUPPLEMENTUM 3 

•$[jcky zpracovány pomocí c-cestu pro nepárová data 
^ledně vyhodnoceny podle speciálních kritérií, 
tféření specifické vazby [3H]glutamátu. Na konci dvou-
jiíčního pozorování byly ve třech nezávislých pozorová-
, odebrány směsné vzorky tkáně z vybraných oblastí 
^ц (mozková kůra, hipokampální formace a striatum), 
jejichž homogenizaci a opakované centrifugaci byly zís-

•t frakce hrubých synaptozomálních membrán zmraze-
a uloženy v hlubokomrazícím boxu. Membrány byly 
,úběhu nejvýše dvou týdnů po izolaci rozmrazeny a po-
y pro měření vazby [3H]glutamátu již dříve popsanou 
,nikou inkubace (Lisý et al., 1994) v prostředí bez, nebo 
l mM agonisty pro NMDA nebo non-NMDA (АМРА/ 
typ iGluR (Tocris nebo Sigma). 

ЪХЯ v - • 

Výsledky 

íAAG jako neuroprotektant a neurotoxin 
sleuroprotektivní účinek NAAG souvisí s aktivací sku-
ji II mGluR (především podtypu 2) v presynaptických 
mbránách a s následným poklesem výdeje glutamátu 
:rvových zakončení. Současně tento dipeptid působí 
to slabý agonista NMDA receptorů, a to především těch 
[typů, které obsahují NR2D-podjednotku. Proto zvýše-
koncentrace NAAG v intersticiální tekutině může být 
jena i s jeho potenciální neurotoxicitou, kterou jsme již 
e pozorovali, v některých oblastech mozku dospělého 
kana (Pliss et al., 2000). Vzhledem ke zvýšené neonatál-
xpresi NR2D-podjednotky jsme předpokládali, že toto 
cké poškození bude větší u jedinců v časném postnatál-
období. Skutečně jsme zjistili, že NAAG v submilimo-
ích koncentracích poškozuje některé subpopulace neu-
j, a to především ve vnitřním listu gyrus dentatus 
. 2), ale i v mediální části substantia nigra, v neostriatu, 
kterých jádrech talamu a v mediodorzální frontální kůře 
ku potkana 12. PD. Toto poškození a zánik neuronů 
Jiuje maxima za 24 h po podání NAAG neonatálním 
anům. Tím se liší svou dynamikou od ztráty neuronů 
jokampální formaci mladého 
•ělého potkana, kdy největší 
t zanikajících neuronů jsme 
jrovali za 96 h po podání 
G, zatímco změny za 24 h 
statisticky nevýznamné (Pliss 
(2000). Skutečnost, že poško-
se týká jen určitých skupin 
Dnů, může souviset s lOkrát 
citlivostí NMDA-receptorů 
ABAergních interneuronech, 
zvýšeně exprimují podjed-

u NR2D, než na pyramido-
buňkách (Coyle, 1997). 

-.ifct i-..;--

Obrázek 2: Části gyrus dentatus 12denního potkana 24 h po intracerebro-
ventrikulárníinfuzi 0,25 JJL0,9% NaCl (A) nebo po infuzi250nmolNAAG/ 
0,25 flL 0,9% NaCl (B). Vnitřní list granulárních neuronu dentata (dole) 
obsahuje více poškozených buněk po podání NAAG než vnější list (nahoře). 
Barveno podle Nissla. 

časné dospělosti. Relativně citlivým indikátorem takového 
poškození je měření specifické vazby [3H]glutamátu do 
membránových struktur mozku (Norman et al., 1991; Lisý 
et al., 1994). Zjistili jsme však, že vazba tohoto značeného 
l igandu do receptorových míst není změněna ani pro 
NMDA-typ, ani pro non-NMDA (AMPA/KA)-typ iGluR 
(obr. 3) v porovnání s kontrolními hodnotami. To zname-
ná, že poškození mozku navozené neonatálním podáním 
NAAG není provázeno změnou v celkové hustotě NMDA-
typu iGluR, ale nelze vyloučit, že změní podjednotkovou 
stavbu tohoto receptorů podobně jako v prefrontální ob-
lasti mozkové kůry schizofreniků, ve které byla prokázána 
zvýšená exprese podjednotky NR2D (Akbarian et al., 1996). 

Neonatální toxicita NAAG a chování jedince 
v průběhu dospívání 
Zvýšené mozkové hladiny NAAG nebo systémové podá-

ní selektivních agonistů skupiny II mGluR vedou ke změ-

onatální toxicita NAAG 
эа [3H]glutamátu do mem-
nervových buněk 
ouvislosti s „excitotoxickým" 
zením uvedených neuronál-
jopulací, které mohou způ-
neonatálně zvýšené hladiny 
j, vyvstává otázka, zda toto 
>degenerativní poškození 
být příčinou dysfunkce glu-
:ergního systému mozku v 

120 
100 

STRIATUM HIPOKAMPUS 

kontrola NAAG 

FRONTÁLNÍ KŮRA 
kontrola NAAG 

NMDA 

jggg AMFA 

• KA 

kontrola NAAG 

Obrázek 3: Vazba pHJglutamátu do NMDA- a non-NMDA (AMPA/KA)-typu ionotropníhoglutamátové-
ho receptorů. Frakce synaptozomálních membrán byla izolována z vybraných oblasti'mozku SOdenního 
potkana po intracerebroventrikuldmí infuzi 0,25 i±L 0,9% NaCl (kontrola) nebo po infuzi250 nmolNAAG/ 
0,25 цЬ 0,9%NaCl (NAAG). Vazba dojednodivých typu byla měřena v nepřítomnosti (100%) nebo v přítomnosti 
0,2 mM neznačeného NMDA, AMPA nebo KA 
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^m chování, které však vykazují značnou nejednotnost, 
přestože zvýšené hladiny NAAG byly nalezeny u některých 
modelových typů křečí, nebylo prokázáno, že by tenco di-
peptid indukoval záchvaty křečí v modelu na zvířeti (Ga-
^aevet al., 1991). Také my jsme nepozorovali, že by 12den-
„[ mláďata měla po i.c.v. infuzi NAAG zjevné projevy křečí. 
д]е za 10 dnů po této infuzi, tj. prepubertálně, jsme u těch-
to mláďat pozorovali změny v některých charakteristikách 
s o c i á l n í h o (interaktivního) chování. Žádné změny jsme však 
„ezjistili v jejich orientační a čistící pohybové aktivitě ve 
volném poli" v období puberty (35. PD). Po dosažení časné 
dospělosti (50. PD) však jiná skupina potkanů měla statis-
ticky významně prodlouženou čistící aktivitu (obr. 4). Ne-
mstili jsme však, že by tato zvířata měla změněnou úleko-
you reakci na akustický podnět, ani snížení její prepulzní 
inhibice, což se považuje za jeden z příznaků schizofrenní 
psychózy (Bubeníková et al., 2001). 

250 "1 

vztyčování imobilita čichání čištění 

Obrázek 4: Vybrané charakteristiky chováníSOdenníhopotkana ve vol-
ném poli. Kontrola (neonatální infuze 0,25 jdL 0,9% NaCl) je 100% 
r porovnání s neonatální infuzi250 nmol NAAG/0,25 piL 0,9% NaCl. 

NAAG však může změnou výdeje dopaminu (DA) ovliv-
nic lokomoční aktivitu a pohybovou stereocypii u labora-
torních hlodavců (Weatherspoon et al., 1996) Agonisté 
NAAG proto vykazují inhibiční vliv na zvýšenou tonickou 
i fázickou motorickou aktivitu po amfetaminu (Mao a Wang, 
1999). Podali jsme proto mladým dospělým p o t k a n ů m 
s neonatálním poškozením mozku inhibitor transportéru 
pro DA, GBR 12909, který zvyšuje lokomoční aktivitu. Ne-
prokázali jsme však statisticky významné zvýšení lokomoč-
ní a čistící aktivity u jedinců po neonatální NAAG-lézi, což 
je v protikladu s nálezy v případě podobné léze, navozené 
kyselinou chinolinovou (QUIN). Tuto látku produkuje ak-
tivovaná mikroglie, mozkové makrofágové buňky a monocy-
ty přeměnou trypotofanu v tzv. kynureninové metabolické 
dráze. QUIN však aktivuje jiný podtyp NMDA receptoru 
(s exprimovanou podjednotkou NR2B) než NAAG. 

Diskuze 

Neurovývojové poškozeni mozku a schizofrenie 
Neurobiologické základy schizofrenie m o h o u být po-

stupně odkryty na podkladě lepšího pochopení odchylek 
v geneticky i epigeneticky podmíněných neurovývojových 
procesech, které se odehrávají v mozku schizofreniků (Ar-
nold a Rioux, 2001). Konkrétnější podobu tohoto vztahu 

přineslo trojrozměrné mapování úbytku šedé hmoty moz-
ku adolescentních schizofreniků, u kterých se první psy-
chotické příznaky objevily kolem 12. roku věku. Ztráta šedé 
hmoty mozku měla v p růběhu následujících 5 let progre-
sivní a dynamický charakter . Hlavní podíl na intenzivní 
ztrátě šedé hmoty mozku měla změněná laminámí husto-
ta pyramidových a nepyramidových neuronů v mozkové 
kůře schizofreniků a její mírné celkové ztenčení. Její čas-
né (prepubertální) ztenčení bylo zjištěno v asociačních ob-
lastech parietální kůry a postupně se šířilo frontálně, posti-
huj íc dorzolaterální prefrontá lní , a později i temporální 
mozkovou kůru, včetně gyrus temporalis superior. Tento 
proces měl překvapivou dynamiku, se začátkem v parietál-
ních oblastech, kde korový deficit, alespoň u dospělých 
pacientů, je podmíněn převážně environmentálními (ne-
genetickými) faktory, zat ímco ve frontálních a temporál-
ních oblastech mozkové kůry je významně podmíněn fak-
tory genetickými (Thompson et al., 2001). 

Progrese tohoto deficitu do temporálních oblastí moz-
kové kůry je považována za typickou změnu specifickou 
pro schizofrenii. Popsaná 5-20% redukce tloušťky prefron-
tální a temporální mozkové kůry v sobě zahrnuje nejen zvý-
šenou hustotu nervových buněk, ale i zmenšenou velikost 
některých typů pyramidových neuronů a pokles počtu je-
jich bazálních dendritů, včecně dendritických trnů. To má 
za následek depresi synaptické funkce, která je důsledkem 
internal izace AMPA-typu iGluR a p o d m i ň u j e sníženou 
funkci synapticky kolokalizovaných receptorů NMDA-typu 
(Špaček, 2002). 

Funkci glutamátergního systému může významně ovliv-
nit NAAG, jehož zvýšené hladiny byly nalezeny v některých 
oblastech mozku schizofreniků (Tsai et al., 1995). NAAG, 
který je sám slabým agonistou NR1/NR2D podtypu NMDA 
receptoru, současně inhibuje výdej glutamátu a jeho vazbu 
do tohoto typu iGluR. Tím působí současně i jako antago-
nista tohoto receptorového systému. Následná dysfunkce 
glutamátergní neurotransmise podmiňuje pokles kortiko-
fugální inhibice dopaminergních neuronů v subkortikál-
ních oblastech mozku a vede к následnému zvýšení výdeje 
DA v mezolimbických strukturách mozku schizofreniků. 

Vedle toho, že tento dipeptid působí jako agonista/anta-
gonis ta NMDA receptorů, NAAG ve fyziologických kon-
centracích aktivuje skup inu II mGluR, která je spřažena 
s G-proteiny typu Gi a Go. Imunoreaktivita a-podjednotek 
(avšak nikoliv podjednotek P/y) uvedených typů G-protei-
nů byla u schizofreniků významně snížena v jejich levo-
stranném gyrus temporalis superior (Yang et al., 1998). Vedle 
a-podjednotek se při d louhodobé aktivaci mGluR spřaže-
ných s GyG.-proteiny ve větším množství uvolňují i hetero-
dimery tvořené podjednotkami (3 а у. Ty mohou aktivovat 
s G-proteiny spřažené K*-kanály typu GIRK, odpovědné za 
větší vstup K* do buňky, než činí jeho výstup (Knoflach 
a Kemp, 1998). Aktivace těchto kanálů se tak spolupodílí 
na mechanizmu presynaptické a postsynaptické inhibice. 
Aktivita GIRK kanálů je současně řízena některými protei-
ny, které působí jako regulátory G-proteinové signalizace 
(RGS) tím, že urychlují jejich deaktivaci (De Vries L et al., 
2000). V současnosti je známo asi 25 těchto RGS proteinů. 
Jeden z nich, RGS4, m á chromozomální lokalizaci lq21, 
což je lokus s vysokou susceptibilitou pro jednu z familiár-
ních forem schizofrenie (Bassett et al., 2001). Snížená expre-
se proteinu RGS4 by mohla být příčinou snížené deaktivace 
GIRK kanálů a tím být příčinou změněné funkční aktivity 
nervových buněk, které obsahují tento typ K*-kanálů. 
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jvodní práce 

^oniscé s k u p i n y II m G l u R , mezi k te ré pa t ř í i NAAG, 
s n i ž u j í m o t o r i c k o u akcivitu l a b o r a t o r n í c h h lodavců 

p loš t i na použ i t é dávce. Ten to jejich úč inek je zvláště 
доу u j e d i n c ů s a m f e t a m i n e m s t i m u l o v a n o u m o t o r i -
u \/yšší dávky t ěch to agon i s tů však m a j í v důs ledku blo-
i, j^MDA-typu iGluR negativní vliv n a p ros to rovou pa-
(
;Sblokádou N M D A receptorů souvisí i neuropro tek t ivn í 

!0bení t ěch to a g o n i s t ů . V p ř ípadě NAAG je n e u r o p r o -
pvica t o h o t o d i p e p t i d u j eho p r i m á r n í m ú č i n k e m a j eho 
, r o c o x i c k é p ů s o b e n í se objevuje až v s u b m i l i m o l á r n í c h 
kách (Pliss et al., 2000). N á š současný ná lez však doklá-
že NAAG m ů ž e p ů s o b i t relativně rozsáhlý zánik neuro-
i v některých oblas tech n e o n a t á l n í h o m o z k u . Tato neu-
egenerace, ač pozděj i mor fo log icky neprokaza te lná , však 
echává z m ě n y v h ravém chování m l á ď a t (22. PD) a poz-
(postpubertálně) i v jejich o r ien tačn ích a čistících akti-

ch; které j s o u součás t í jejich reakce n a nové prostředí , 
rovnání s odpov ída j í c ími k o n t r o l n í m i zvířaty, explo-
ií a lokomočn í akt ivi ta byla u těch to j e d i n c ů dále zvýše-
nhibicí t r a n s p o r t é r u p r o DA. T y t o ná lezy p o d p o r u j í 
předpoklad, že n e o n a t á l n í p o š k o z e n í m o z k u zvyšuje 
civitu některých n e u r o n á l n í c h popu lac í n a hladiny DA 
tersticiální t e k u t i n ě m o z k u , což m á důs l edky pro ně-
é charakteristiky chován í jedince. P ro tože však úleková 

reakce a její p r e p u l z n í inhibice nebyly v ý z n a m n ě změněny, 
o t ázka „ k o n s t r u k č n í " a p ř ípadně i „predikční" validity to-
h o t o mode lu sch izof ren ie zůstává otevřená. 

Z á v ě r y 

Ačkoliv a n i m á l n í mode ly m o h o u p o u z e částečně napo-
d o b i t komplexn í kl inický obraz schizofrenie , naše výsledky 
ukazuj í , že tyto mode ly m o h o u p ř inés t některé nové infor-
mace, které m a j í dů lež i tos t p ro p lné p o c h o p e n í složitosti 
m o l e k u l á r n í c h a b u n ě č n ý c h m e c h a n i z m ů , podí lej íc ích se 
n a patofyziologi i schizofrenie . Mí ra „ k o n s t r u k č n í " a „pre-
d ikční" validity t ě c h t o m o d e l ů m á význam nejen p ro lepší 
pochopen í e t iopa togeneze této psychózy, ale i p ro vyhledá-
vání nových typů an t ipsychot ik . 

Tato práce byla podpořena projektem MSMT LN00B122. 
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Animální modely schizofrenie vycházejí z morfologických, biochemických a generických nálezů u schizofrenních pacienců. Přispívají 
к objasnění eriobgie a neurobiobgické podstaty psychózy. Zároveň jsou nezbytným nástrojem pro vývoj nových léčebných postupů tohoto 
onemocněpí. Animální modely schizofrenie můžeme rozdělit na neurovývojové, farmakologické a genetické. Neurovývojové a genetické 
modely zkoumají jednotlivé hypotézy eriobgie a patofyziologie schizofrenie. Farmakobgické modely napodobují symptomy schizofrenie 
a sbuží především к testování nových farmak. Animální modely schizofrenie jsou důležitým nástrojem к pochopení mechanizmů, které 
vedou к tak komplexnímu onemocnění, jakým je schizofrenie. 

Klíčová slova: animální model schizofrenie, neurovývojová hypotéza, kyselina glutamová, genetické modely 

SUMMARY 

Animal models of schizophrenia are based on morphobgical, biochemical and genetical findings in schizophrenic patients. They contribute 
со clarify the etiobgy and neurobiobgy of this psychosis. Simultaneously, the animal model can suggest potential treatment of schizophrenia. 
Animal models are divided into three groups: neurodevebpmental, pharmacobgical and genetical models. Neurodevebpmental and genetical 
models test various hypotheses of schizophrenia. Pharmacobgical models imitate symptoms of schizophrenia and are used preferentially in the 
devebpment of new therapies. Animal models ofschizophrenia are an important tool for better understanding of mechanisms, underlying the 
complexity of schizophrenia disorder. 

Key words: animal models of schizophrenia, neurodevebpmental hypotheses, glutamate, generic models 

Bubeníková V, Horáček J, Benešová O, Šdastný F. Animální modely schizofrenie. Psychiatrie 2003;7(l):26-30. 

Úvod 

Schizofrenie je chronické onemocnění s 1% výskytem 
v populaci. Mezi syndromy tohoto onemocnění patří pozi-
tivní symptomy (halucinace, bludy), negativní symptomy 
(abgie, afektivní oploštění, porucha pozorností) a deficit 
kognitivních funkcí. U schizofrenie není doposud proká-
zána jednoznačná změna v genotypu, buněčném fenotypu 
ani konkrétní biologický ukazatel charakteristický pouze 
pro toto onemocnění. V současnosti je spekulováno o gene-
rické složce tohoto onemocnění i o významném podílu pro-
středí (Ashe et aL, 2001). Byla demonstrována souvislost mezi 
různými oblastmi chromozomů ve vztahu ke schizofrenii, 
jako např. 6p, 6q, 8p, 13q (Mowry a Nancarrow, 2001). Pro-
kázána byla i spojitost zahrnující změny v alelách genu pro 
5-HTM a D3 receptor (O'Donovan a Owen, 1999). Avšak 
studie na dvojčatech schizofrenních rodičů a studie jejich 
dětí v adopci ukazují i na významný podíl vnějších faktorů 
na vzniku tohoto onemocnění (Karlsson et aL, 2001). 

Schizofrenie je typicky lidská psychóza a je tedy u zvířat 
velice obtížné přesně imitovat percepční a emoční rysy to-
hoto heterogenního onemocnění. Animální model schizo-
frenie může napodobit některé psychofyziologické aspekty 
tohoto onemocnění, např. prepulzní inhibici úlekové reak-
ce (PPI), latentní inhibici nebo vlnu P50 (tab. 1). O úlekové 
reakci a její prepulzní inhibici se především uvažuje ve vzta-
hu к hodnocení kognitivních funkcí u schizofrenních pa-
cientů (Bubeníková et aL, 2002). Animální modely můžeme 
rozdělit podle jejich validity na modely s konstrukční vali-
ditou, tj. takové, které jsou vytvořeny na základě předpoklá-
dané etiologie lidské patologie, dále s fenomenologickou 
validitou, využívající analogii s některými klinickými pro-
jevy schizofrenie a na modely s predikční validitou, které 
osvědčily dostatečnou míru shody mezi výsledky pozorová-
ní na zvířeti a klinickou skutečností (Willner, 1986). 

Schizofrenie je onemocnění s nejasnou etiologií a není 
proto možné vytvořit model, který má plnou konstrukční 
validitu. Snažíme se tedy o vytvoření heuristického modelu 
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f0ka 1: Klinické aspekty schizofrenie a důležité změny v chovániи animálntho modeht schizofrenie (podle Lipska aWeinberger, 2000) 

0 i c k 0 příznaky schizofrenie behaviorální aktivity u zvířat změny chování v animálním modelu 
schizofrenie 

psychotické symptomy zvýšená lokomoční aktivita (např. dráha 
za časovou jednotku) 

hyperlokomoce indukovaná dopaminergními 
látkami 

stereotypní chování opakování jednotlivých behaviorálních aktivit, 
které mají trvání kratší 1s (např. kývání hlavou, 
čichání atd.) 

stereotypic indukovaná dopaminergními látkami 
a antagonisty NMDA receptorů 

vulnerabilita na stres zvýšená lokomoční aktivita (např. dráha 
za časovou jednotku) 

hyperlokomoce indukována stresem 

deficit ve zpracování informací prepulzní inhibice úlekové reakce: PPI deficit v PPI a ve vlně P50 

deficit v pozornosti měření redukce odpovědi na podnět 
podmíněný jiným podnětem (např. tón, světlo.), 
kdy je zvíře před podmíněním podnětu 
exponováno samotnému stimulu (světlo, tón.). 

deficit latentní inhibici po podání amfetaminu 
nebo antagonistů NMDA receptorů 

kognitivní deficit testování paměti v Morrisově vodním bludišti 
nebo radiálním bludišti 

zhoršení prostorové paměti 

sociální deficit zmenšený výskyt kontaktu dvou i více zvířat 
v ohraničené aréně. 

redukce sociálního kontaktu mezi sebou 
po podání antagonistů NMDA receptorů 

schizofrenie, který umožňuje ověřovat různé teorie, které 
by mohly objasnit vznik a potvrdit předpokládané příčiny 
této nemoci.; Cílem je studovat důležitost nových biologic-
kých nálezů to této nemoci a snažit se vysvědit mechaniz-
mus schizofrenii podobného chování. Na základě těchto 
výsledků je možné navrhnout nové léčebné postupy. 

Neurovývojová modely 

Tyto modely jsou založeny na hypotéze, že schizofrenie 
vzniká v důsledku chybného vývoje mozku a současně zahr-
nuje i neurodegenerativní složku (obr. i). Neuróvývojové 
modely vycházejí z experimentálního poškození vyvíjející-
ho se mozku, které vede ke změně ve funkci mozku 
i v celkovém chování. Tyto změny se projeví až v časné do-
spělostí jedince. Názory, jestli schizofrenie může být pova-
žována za neurovývojovou nebo neurodegenerativní poru-
:hu mozku, se velmi různí (Weinberger, 1999; Ashe et aL, 
2001). 

Neurovývojové animální modely testují význam různých 
aktorů, které se uplatňují během prenatálního a perinatál-

genetický deficit 

vliv prostředí na neurogenezi 

synaptické prořezávání • 

stimulováno vlivy prostředí 

neurodegenerace? 

Obrázek 1: Schéma neurovývojové hypotézy vzniku schizofrenie. U schizofrenie se předpokládá, že se 
jedná o vývojové onemocněnis neurovývojovou i neurodegenerativní složkou (podle Asche etaL, 2001) 

ního vývoje a snaží se objasnit patofyziologické mechaniz-
my vyvolávající vznik schizofrenii podobného chování vzhle-
dem к morfologickým změnám v různých oblastech moz-
ku. Příkladem může být: 

Malnutriční model (prenatální nebo perinatální pro-
teinová deprivace), který je založen na zjištění, že podvýži-
va poškozuje normální vývoj mozku, včetně vytváření de-
finovaných neuronálních okruhů (Morgane et aL, 1993). 
V modelové situaci u potkanů byla popsána řada trvalých 
behaviorálních deviací jako následek perinatální proteino-
vé malnutrice (Benešová et aL, 1981). 

Vírová infekce v prenatálním období (virus chřipky): 
jako model schizofrenie je založena na epidemiologických 
studiích dávajících do souvislosti prenatální infekci chřip-
kovým virem a schizofrenií (Westergaard et aL, 1999). U mo-
delové skupiny myších mláďat, jejichž matky byly infikovány 
chřipkovým virem, byla prokázána dezorganizace buněk v CA1 
a v CA2 oblasti hipokampu (Cotter et aL, 1995). Dále bylo 
zjištěno, že infekce myší lidským chřipkovým virem 9. den 
po narození, způsobí poruchu migrace kortikálních neuro-
nů a Purkyňových buněk v důsledku snížené imunoreaktivi-

ty na Reelin protein, který zajišťuje 
jejich správnou migraci (Curran a 
D 'Arcangelo, 1998) a změnu doušťky 
hipokampu a mozkové kůry (Fatami 
et aL, 1999). Zajímavé je, že snížená 
imunoreaktivita na Reelin protein byla 
také nalezena v mozcích pacientů se 
schizofrenií (Impagnatiello et al., 
1998). 

Prenatální expozice dalším vi-
rům, jako např. Borna viru (BDV): 
vyvolá u potkanů morfologické změ-
ny v hipokampu, mozkové kůře 
a mozečku. Současně byla prokázána 
i hyperaktivita, snížená explorační ak-
tivita ve volném poli, změny v učení 
a v hravém chování infikovaných zví-
řat s maximem 4-12 týdnů po prodě-
lané infekci (Hornig et aL, 1999). In-
fekce dospělých jedinců je příčinou 

-*• poškozený vývoj mozku 

objevení schizofrenních 
symptomů 

->• postupné prohlubování 
onemocneni 
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[neningoencefalitidy. Seroepidemiologické studie u paci-
entů se schizofrenií rovněž prokázaly větší výskyt anti-BDV 
protilátek u pacientů se schizofrenií (Chen et aL, 1999). 
Dalšími zajímavými viry vzhledem к etiologii schizofrenie 
jsou retroviry. U pacientů se schizofrenií byla prokázána 
post mortem zvýšená přítomnost transkriptů RNA, homo-
logních retrovirům skupiny HERV-W ve frontální mozko-
vé kúře (Karlsson et aL, 2001). 

Jiná prenatální poškozeni: Mezi další možnosti prena-
tálního poškození můžeme řadit také těhotenské a porod-
ní komplikace. Souvislost se schizofrenií je však nejasná. 
Existují modely, které studují vliv císařského řezu a porod-
ní anoxie na pozdní chování potkanů. Studie ukázaly zvý-
šenou citlivost na dopaminergní látky u dospělých potka-
nů (Brake et aL, 1997). Překvapením bylo větší poškození 
mozku po porodu císařským řezem než po porodní hypoxii 
(El-Khodor a Boksa, 1998). 

Neonatální poškození neurogeneze: U schizofrenních 
pacientů (post mortem) byla prokázána změna v cytoar-
chitektuře jejich korových neuronů (Kirkpatrick et al., 
1999). Tyto nálezy vedly к vývoji několika modelů, založe-
ných na poškození neurogeneze, které mají dobrou feno-
menologickou validitu a snaží se napodobit zásah do vývo-
je mozku, který způsobil poškození mozkové kůry, známé 
ze studií u pacientů se schizofrenií (post mortem). Tyto 
zásahy do vývoje mozku se dají modelovat např. ozařová-
ním potkaáů X-paprsky (Mintz et aL, 1997), prenatální 
expozicí toxinem metylazoxymetanol acetát-MAM, který 
je též mitotoxický (Talamini et aL, 1998). Takto poškozená 
neurogeneze způsobí objemové zmenšení oblastí mozku, 
které souvisejí se schizofrenií (hipokampus, frontální 
aentoriální kůra). Zvířata vykazují změny v chování typic-
ké pro jiné modely schizofrenie, jako stereotypii, lokomoč-
ní hyperaktivitu, poškození v PPI a latentní inhibici (Tala-
mini et aL, 1998). 

Časné vystavení stresu: Dlouhodobé studie sledovaly 
důsledky stresu na vývoj mozku a na utváření chování 
v dospělosti. Tyto studie se používají jako modely deprese, 
úzkostných poruch, ale i schizofrenie. Pro modelování psy-
chotického chování se jako stresový faktor používá přede-
vším separace mláďat od matky (Nováková a Sterc, 1973). 
Takto navozené hormonální, neurochemické i behaviorál-
ní změny (hyperlokomoce, deficit v PPI, kognitivní deficit 
atd.) mohou být ovlivněny použitím typických i atypických 
antipsychotik (Ellenbroek et aL, 1998). Vliv maternální se-
parace ná chování potkanů v dospělosti je však závislý nejen 
na nedostatku mateřské péče, ale i na genetických fakto-
rech (Zaharia et aL, 1996). 

Neonatální mozková léze: Všechny zmíněné vlivy způso-
bují diskrétní poškození některých populací neuronů 
v oblastech mozku spojených se schizofrenním onemocně-
ním. Proto také časná excitotoxická léze ventrálního hipo-
kampů a ventrálního subikula, tedy struktur, které mají spo-
jení s prefrontální mozkovou kůrou, mění v dospělosti 
citlivost na amfetamin a antagonisty N-metyl-D-aspartáto-
vých (NMDA) receptorů (dizocilpin-MK-801, fencyklidin-
PCP). S tím souvisí i deficit PPI, latentní inhibice a současně 
zhoršení sociálního chování spolu s defektem pracovní pa-
mětí (Lipska a Weinberger, 1993). Tyto změny v chováni, však 
nebyly pozorovány po neonatální lézi dorzálního hipokam-
pů. Naopak u dospělých potkanů nemá léze ventrálního hi-
pokampů vliv na jejich sociální chování, ale tato zvířata vyka-
zují zvýšenou lokomoci po amfetaminu za 6 týdnů po lézi. 
Podání antipsychotik (haloperidol, clozapin) normalizovalo 

některé změny v chování zvířat s neonatální lézi (Lipska 
a Weinbergr, 1994). 

Mimo časné léze ventrálního hipokampů byly podobné 
nálezy získány také po perinatálním poškození mediálního 
temporálního laloku u primátů (Bachevalier et aL, 1999), 
talamu a prefrontální kůry u potkanů (Fbres et aL, 1996; 
Lipska a Weinberger, 2000) nebo po lézi způsobené intrace-
rebroventrikulárním podáním excitotoxické kyseliny kai-
nové u mláděte potkana (Csernansky et aL, 1998). Jedním 
z možných vysvětlení těchto pozdních projevů změn 
v chování je předpoklad, že některé jiné oblasti mozku mo-
hou kompenzovat léze vzniklé před pubertou, tj. v době, 
kdy poškozené struktury nemusí být ještě plně funkční. 
Avšak v dospělosti, kdy se již do funkce zapojují všechny 
struktury mozku, se změny v chování mohou plně projevit 
(Goldman, 1971). 

Další vysvětlení spočívá ve zjištění, že časná léze by mohla 
snížit kompetici mezi jednotlivými neurony a tím chránit 
některé buňky či spojení před normálním zánikem během 
vývoje (Kolb a Gibb, 1990). 

Farmakologické modely 

Farmakologické modely schizofrenie jsou založeny na 
našich současných znalostech o jednotlivých neurotrans-
miterových systémech. Většina farmakologických modelů 
používá látky, které u lidí zhoršují nebo přímo vyvolávají 
psychózu. Tyto modely mají velmi dobrou fenomenologic-
kou i predikční validitu. 

Dopaminergní model má základ v původní dopamino-
vé hypotéze schizofrenie (Seeman, 1987; Carlsson, 1995). 
Tato hypotéza vychází z předpokladu, že hyperaktivita me-
zolimbických dopaminergních neuronů způsobuje pozi-
tivní příznaky schizofrenie, zatímco snížéná aktivita mezo-
kortikálních dopaminergních neuronů je základem vzniku 
negativních symptomů tohoto onemocnění. К modelování 
na zvířeti se nejčastěji používá amfetamin nebo apomor-
fin. Vysoké dávky těchto látek zhoršují projevy psychózy 
u schizofrenních pacientů a u zdravých jedinců působí psy-
chotomimeticky. 

U zvířat tyto látky způsobují krátkodobé i dlouhodobé 
změny v chování, především hyperlokomoci, kterou zapří-
čiňuje zvýšená aktivita v mezolimbickém systému. Naopak 
stereotypii podmiňuje zvýšená aktivita striata (Moore, 
1999). Podání amfetaminu nebo apomorfinu navozuje 
i kognitivní deficit (deficit v PPI), ale nezpůsobuje sociální 
deficit. Všechny uvedené změny mohou být ovlivněny po-
dáním typických i atypických antipsychotik (Seeman, 1987; 
Swerdlow a Geyer, 1998). 

Serotonergní model vychází ze známých psychomime-
tických vlastností některých, halucinogenních látek (LSD-
-dietylamid kyseliny lysergové, DMT - N,N-dimetyltrypta-
min). Tyto látky jsou agonisté serotoninových receptorů 
(5-HTM) a jejich podání lidem vyvolá projevy, které se po-
dobají časnému stadiu schizofrenie (Bowers a Freedman, 
1966). Užití těchto látek působí především vizuální haluci-
nace. Naproti tomu pro schizofrenii jsou typické přede-
vším halucinace sluchové. V animálním modelu jsou účin-
ky těchto látek blokovány antagonisty 5-HTM receptorů. 
Některá antipsychorika používaná v klinické praxi působí 
také jako 5-HT^ antagonisté a i samotní S H T ^ antago-
nisté mají antipsychotické účinky (Schmidt et aL, 1997). 

Glutamátergní model je založen na akutním nebo chro-
nickém podání nekompetitivních antagonistú NMDA re-
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torú (MK-801-dizocilpin; PCP - fencyklidin, ketamin). 
ŝpelých zvířac tyto látky způsobují typické změny cho-
které můžeme považovat za korelát psychózy. Jejich 

fan chronickým pacientům se schizofrenií zhoršují je-
primární příznaky (Lahti et aL, 1995). U zdravých je-
fi akutní podání PCP vyvolá vizuální halucinace, eufo-
t katatonii a zároveň kognitivní deficit (Krystal et aL, 
4). Dlouhodobé podávání PCP má potom za následek 
fiové a další halucinace, kognitivní deficit, anxiózní nebo 
jioidní chování a sociální deficit (Jentsch a Roth, 1999). 
> nálezy vedou k hypotéze, že porucha glutamátergního 
»mu hraje důležitou roli v nerobiologii schizofrenie, 
jst mortem studií mozků pacientů se schizofrenií byly 
jeny změny v metabolizmu glutamátu a v expresi glu-
ítových receptorů (Jentsch a Roth, 1999). 
hlodavců a opic nízká dávka těchto látek způsobuje 

irlokomoci, stereotypní chování, poruchu v kognitiv-
funkcích a ve zpracovávání informací a zhoršuje soci-
chování (Jentsch a Roth, 1999). Jejich akutní podání 
xje extracelulární hladiny dopaminu, glutamátu a ace-
olinu v prefrontální kůře (Verma a Moghaddam, 1996) 
:ní aktivitu dopaminergních neuronů v n. accumbens 
)onnell a Grace, 1998). 
:nto model nabízí možnost testování nových léků 
>ě schizofrenie, založených na zvyšování aktivity NMDA 
>corů prostřednictvím metabotropních glutamátových 
itorů nebd ovlivněním non-NMDA typu ionotropních 
imatovýcn receptorů (Moghaddam a Adams, 1998). 
с mnoho antipsychotik působí přímo na NMDA re-
iry a může tak ovlivňovat aktivitu glutamátergního 
nu (Ossowska et aL, 2000). 

Genetické modely 

netické modely jsou založeny na použití transgenních 
, zvířat s cíleně odejmutým (knock-out) nebo nefunkč-
'knock-in) genem nebo na selekci kmenů hlodavců 
novaným chováním. 
mí genetické modely byly založeny na vyjmutí (knock-
jenu různých dopaminových receptorů (Dp D3), po-
dě genu pro dopaminového transportéru DAT-KO 
(Gainetdinov et aL, 2001). 
iledem k rostoucímu významu glutamátergní hypo-
chizofrenie byly provedeny genetické manipulace také 
DA receptory. Myši s vyřazenou NR2A podjednotkou 
A receptorů (NR2A-KO myši) vykazovaly hyperloko-
i kognitivní deficit (Miyamoto et aL, 2001). Nejvíce 

prostudovaný genetický model je navozený 5% snížením 
exprese NR1 podjednotky NMDA receptorů u myší. Takto 
modifikované myši vykazují hyperlokomoci, sociální deficit 
a stereotypii. Tyto změny chování lze ovlivnit podáním halo-
peridolu nebo dozapinu (Mohn et aL, 1999). V současnosti se 
vytvářejí i modely, které manipulují s geny důležitými pro 
migraci buněk a jejich komunikaci během vývoje mozku 
např. Reelin protein, NCAM-180 (Lipska a Weinberger, 2000). 

Kmenová selekce používá imbrední křížení potkanů nebo 
myší, které vykazují vybraný behaviorální fenotyp. Může-
me tak vytvořit kmen, který má schizofrenii podobné cho-
vání. Takto byl vytvořen kmen s deficitem PPI (Logue et aL, 
1997). Další možností získání kmene s jednotným fenoty-
pem je selektivní křížení, kterým zvyšujeme homozygotní 
frekvenci alel genu vybrané vlastnosti, ale neměníme frek-
venci alel ostatních genů. Takto vytvořené kmeny myší 
(v literatuře označované jako tzv. APO-SUS-na apomorfin 
citlivé), mohou být zvýšeně senzitivní na apomorfin a vyka-
zovat deficit v PPI (Ellenbroek et aL, 1995). 

Závěr 

Článek shrnuje možnosti vytvoření různých modelů schi-
zofrenie, vycházejících z rozdílných hypotéz o vzniku to-
hoto onemocnění. Modely založené na neurovývojové hy-
potéze se snaží objasnit etiopatogenezi tohoto onemocnění, 
zatímco farmakologické modely se převážně používají k tes-
tování a bližšímu pochopení mechanizmu účinku nových 
látek s antipsychotickými účinky. Genetické modely umož-
ňují lépe pochopit vztah mezi genetickou a environmentál-
ní složkou ve vývoji schizofrenního chování. Některé nálezy, 
získané na těchto modelech, přinášejí nové poznatky pro 
patofyziologii a etiologii tohoto onemocnění a mohou být 
využity při vývoji nových léčebných prostředků, stejně jako 
k identifikaci na této psychóze zúčastněných genů. 
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VLIV ZVÝŠENÉ HLADINY DOPAMINU NA CHOVÁNÍ POTKANA 
v ČASNÉ DOSPĚLOSTI PO NEONATÁLNÍ APLIKACI 

N-ACETYLASPARTYLGLUTAMÁTU 

THE EFFECT O F E L E V A T E D D O P A M I N E L E V E L S ON B E H A V I O U R IN Y O U N G A D U L T R A T S 

A F T E R N E O N A T A L A D M I N I S T R A T I O N OF N - A C E T Y L A S P A R T Y L G L U T A M A T E 
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'Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií 

Ústav informaci Akademie věd ČR, Praha 

Neurovývojové modely schizofrenie vycházejí z předpokladu, že schizofrenie vzniká v důsledku chybného vývoje mozku. К příčinám 
vedoucím к abnormálnímu vývoji mozku patří i excitotoxické poškození. V našem experimentálním modelu jsme testovali úlohu N-
jcecylaspartylglutamátu (NAAG) v eriologii schizofrenie, na základě nálezu ukazujícího zvýšené hladiny NAAG v hipokampu a prefrontální 
túře u pacientů se schizofrenií. Použili jsme intracerobroventrikulární aplikaci (ICV) NAAG u potkana 12. postnatální den (12. PD). Po 
iplikaci NAAG byl sledován rozsah navozené léze a její lokalizace, deficit v sociálním chování v prepubertálním období a změna expbračního 
chování po podání inhibitoru pro transport.dopaminu (GBR 12909). 
Neonatální aplikace NAAG vedla к časnému poškození především dorzálního hipokampu, dorzální části rostrálního talamu a retrospleniální 

ícingulární kúry. Přes rozsáhlé poškození, nebyl pozorován deficit v sociálním chování 10. den po aplikaci NAAG. Podání GBR 12909 vedlo 
к zvýšení explorační aktivity potkana. Tyto výsledky ukazují spíše na vedlejší úlohu NAAG v patofyziologii schizofrenie. 
Klíčová slova: N-acetylaspartylglucamát, schizofrenie, animální model, chování, GBR 12909 

iUMMARY 

Neurodevelopmental models of schizophrenia are based on evidence that schizophrenia arise from abnormal brain development. Primary 
iccors which can produce abnormal brain development are excitotoxic lesions. In our experimental model we tested a role of N-
iecvlaspartylglutamate (NAAG) in etiology of schizophrenia. We chose the dipeptide because of the evidence of increased NAAG levels in 
iippocampiLS and prefrontal cortex of patients with schizophrenia. We applied NAAG intracerebroventricular infusion (ICV) on postnatal day 
PD). Following the NAAG infusion, the extent and localization of lesions was observed. Furthermore, a deficit in social behavior and changes 
j exploratory behavior were observed after the application of dopamine uptake inhibitor (GBR 12909).. 
Neonatal infusion ofNAAG produced acute neurodegenerarion in dorsal hippocampus, dorsal parts of rostral thalamus and in retrosplenial 

nd angular cortex. Despite oflarge neurodegenerarion, deficit in social behavior was not observed (10 days after NAAG infusion). Administration 
fGBR 12909 resulted in increased exploratory behavior of rats in open field test. Our results indicate that NAAG has a secondary role in the 
atophysiology of schizophrenia. 
Key words: N-acetylaspartylglutamate, schizophrenia, animal model, behavior, GBR 12909 

ubeníková V, Tejkalová H, Šťastný F. Vliv zvýšené hladiny dopaminu na chování potkana v časné dospělosti po neonatální aplikaci 
•icetylaspartylglutamátu. Psychiatrie 2003;7(SuppL3):46-49. 

Ú v o d 

ichizofrenie (schizo: f ragment , phren: mysl) byla popsá-
la počátku 20. století Emilem Kraepelinem a Eugenem 
Jerem, který tuto nemoc pojmenoval V současné době 
la schizofrenii nahlíží jako n a komplexní onemocněn í 
sku, postihující kognitivní a emoční funkce (Andrea-
2000). Definice fenotypu t oho to onemocnění je obtíž-
protože pacienti trpící schizofreni í vykazují rozdí lné 
ipcomy. Prozatím neexis tu je žádný patofyziologický 
zatel specifický pro schizofrenii a současně nejsou zná-
téechny možné příčiny vzniku toho to onemocnění. Pro-
ylo navrženo několik etiologických hypotéz (Lipska 

a Weinberger, 2002; Andreasen, 2000), které shrnu j í jednot-
livé patofyziologické nálezy u p a c i e n t ů se schizofreni í a 
pokoušejí se objasni t vznik tak komplexního onemocnění, 
jakým je schizofrenie. 

Jedna z etiologických hypotéz schizofrenie je neurový-
vojová hypotéza, která vysvětluje vznik tohoto onemocnění 
na základě a b n o r m á l n í h o vývoje m o z k u . T u t o hypotézu 
potvrzuje nález, že neexistuje glióza jako ukazatel neurode-
generace a n ě k t e r é dalš í d ů k a z y svědč í o p o š k o z e n í 
v synaptogenezi a dalších faktorů zodpovědných za vývojo-
vé procesy v m o z k u (Weinberger a Lipska, 1995). Pokud 
neurovývojová hypotéza bude po tv rzena , původ toho to 
onemocnění může být umístěn na rozhraní d ruhého a tře-
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u'ho trimestru, kdy se formují a migrují neurony, a do post-
pubertálního období, kdy dochází к prořezávání neuronál-
ních spojení a ke změnám závislým na aktivitě mozku (An-
dreasen, 2000). 

Na základě neurovývové hypotézy schizofrenie bylo na-
vrženo několik neurovývojových modelů, schizofrenii po-
dobného chování u zvířat (Bechevalier et aL, 1999; Csernan-
skyetaL, 1998; Lipska a Weinberger, 1994). Mezi schizofrenii 
podobné chování patří např. sociální deficit, deficit ve zpra-
cování informací, deficit v pracovní paměti, změny chová-
ní po zvýšení extracelulárních hladin dopaminu, zvýšená 
vulnerabilita na stres (Bubeníková et al., 2003a). 

V našem experimentálním modelu na potkanech jsme 
použili dipeptid N-acetylaspartylglutamát (NAAG), který 
je agonistou metabotropních glutamátových receptorů. sku-
piny II (mGLUR Г1) již v nízkých koncentracích (nmol/1) 
ave vyšších koncentracích (jj.mol/1) smíšeným agonistou/ 
antagonistou ionotropních glutamátových receptorů 
NMDA typu (Coyle, 1997; Neale et al., 2000), a to především 
těch NMDA receptorů, které exprimují podjednotku 
NR2D (Hess et aL, 1999). 

Tento dipeptid jsme vybrali ve vztahu к modelu schizo-
frenie vzhledem к nálezu, že zvýšené hladiny tohoto dipep-
cidu byly prokázány v hipokampu a v prefrontální kůře 
(PFC) u pacientů se schizofrenií. Zároveň aktivita enzymu 
NAALADázy, který štěpí NAAG na glutamát a N-acetylaspar-
tát, negativně korelovala s hladinami NAAG v PFC a hipo-
kampu. Snížení aktivity NAALADázy a tím snížení hladin 
glutamátu a N-acetylaspartátu v PFC a hipokampu může 
tak snižovat hladiny glutamátu a přispívat tak к hypogluta-
mátergnímu stavu, který byl nalezen u pacientů se schizo-
frenií (Tsai et aL,. 1995; Goff a Coyle 2001). 

Cílem našeho experimentu bylo ukázat, že neonatální 
zvýšení hladiny NAAG způsobí narušení vývoje některých 
mozkových struktur a následný abnormální vývoj' mozku 
potkana povede к manifestaci schizofrenii podobného cho-
vání. 

Metodika 

Samcům potkana (Wistar Hann, Konárovice BioTest s.r.o, 
Česká republika) byl aplikován NAAG 12. PD intracerebro-
ventrikulárně (ICV) pomocí stereotaktického přístroje 
s koordinátami (АР -1 mm od bregmy; L ±1,5 mm; V 3,5 
mm od povrchu Iebeční kosti) NAAG v koncentraci (1 mol/ 
1; 0,25 jxmol v 0,25 jíl sterilního fyziologického roztoku do 
komory). Kontrolním zvířatům (SHAM) byl podán sterilní 
fyziologický roztok ve stejném objemu. 

Všechna zvířata byla ve světelném režimu 12 h svědo/12 
h tma s volným přístupem к vodě a potravě. Před odstavem 
od matky (28. PD) byla zvířata umístěna v počtu 10 mláďat 
v hnízdě s matkou. 

Všechny experimenty byly schváleny odbornou komisí 
pro laboratorní zvířata při 3. LF UK a PCP a byly provedeny 
v souladu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání a ve smyslu znění vyhlášky 311/1997 Sb. 

Histologie 
U třech potkanů z každé skupiny byla za 24 h nebo 96 h 

po ICV aplikaci NAAG nebo fyziologického roztoku prove-
dena transkardiální perfuze Ringerovým roztokem (pH 7,4) 
a následně 4% paraformaldehydem v Ringerově roztoku (pH 
7,4). Mozky byly vyjmuty, histologicky zpracovány a sériově 
krájeny na mikrotomu. Na každém 15. řezu (vzdálenost řezů 

105 цт ) o síle 7 ц т bylo použito Nisslovo barvení pomocí 
toluidinové modři (0,1 % v destilované vodě, Sigma). 

Testování chováni 
Chování zvířat kontrolních a aplikovaných NAAG bylo 

testováno 10. den (22. PD) a 38. den (50. PD) po aplikaci. 
Sociální chování spolu s hravým chováním bylo testováno 
mezi potkany z různých vrhů, ale se stejnou aplikací 22. PD 
v chovném boxu po dobu 15 minut (Vanderschuren et al., 
1995). Zvířata byla před pokusem 3,5 h izolována od matky. 
Bylo sledováno trvání těchto aktivit: hraní, přelézání a pod-
lézání, čištění partnera, vzdalování a přibližování se 
к partnerovi. 

Vliv GBR 12909 (Tocns, 1Ж; iu mg/kg, i.p. 30 min před 
začátkem experimentu) byl testován 50. PD v aréně o roz-
měrech 68 x 45 * 35 cm po dobu 5 minut. Byla sledována 
frekvence těchto aktivit: lokomoce (crossing), vztyčování 
(rearing) a trvání těchto aktivit: immobilita (immobility), 
čištění (grooming), čichání (sniffing). 

Výsledky 

Histologie 
Morfologickou analýzou byl prokázán výskyt poškoze-

ných (pyknotických) neuronů 24 h po aplikaci NAAG, n - 3:-
cingulární kůra, gyrus dentatus, mediální část substantia 
nigra, dorzální část rostrálního talamu; 96 h po aplikaci 
NAAG, n - 3: cingulární, retrospleniální and insulární kůra, 
gyrus dentatus, mediální část substantia nigra (obr." 1). Po-
škození bylo nejvíce znatelné' v dorzální části hipokampu. 

Bregma -3,3 mm Bregma -5,3 mm 

Obrázek 1: Ukázka rozsahu a lokalizacepoškozeníICVaptikacíNAAG 12. 
PD. Červená barva značí rozsah poškození za 24 h a modrá barva rozsah 
poškození za 96 h. Poškození bylo znatelné 24 h po aplikaci v cingulární kúře, 
gyrus dentatus, mediální části substantia nigra, dorzální části rostrálního tala-
mu. 96h po aplikaci NAAG bylo poškození menši a především v cingulární 
a retrospleniální kůře, gyrus dentatus, mediální části substantia nigra. 

Sociální chování 
Nebyla pozorována žádná statisticky významná změna 

v sociálním a hravém chování jak u 10 párů zvířat pokus-
ných, tak kontrolních 22. PD (tab. 1). 

Vliv GBR 12909 na chování 
Aplikace GBR 12909 vedla ke statisticky významnému 

zvýšení exploračních aktivit u potkanů, kterým byl apliko-
ván NAAG 12. PD (obr. 2a, b). 

Diskuze 

U pacientů se schizofrenií byly nalezeny zvýšené hladiny 
NAAG a zároveň snížení aktivity enzymu NAALADázy 
v hipokampu a prefrontální kůře (Tsai et al., 1995). Takto 

23 
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0vlk4 l: Sociální chování potkanů 10. den po aplikaci NAAG nebofyáo-
tyckého roztoku (SHAM). 

SHAM (n = 10) NAAG (n = 10) 

trvání hraní 36,46 ± 15,9 47,52 ± 22,8 

sekundy vzdalování 281,23 ± 36,6 209,97± 25,6 

přelézáni a podlézání 78,89 ± 12,2 78,16 ± 12,7 

přibližování 398,18 ± 37,6 453,85 ± 36,1 

čištění partnera 103,65 ± 21,5 103,62 ± 13,3 

latence hraní 624,79 ± 120,8 515,87± 117,5 

sekundy vzdalováni 4,88 ± 1,4 4,98 ±2 ,1 

přelézání a podlézání 133,84 ± 47,2 81,71 ± 13,4 

přibližování 15,17 ± 5 , 8 14,77 ± 6 , 4 

čištění partnera 108,26 ± 23,4 163,98 ± 36,8 

Hodnoty značí průměr ± SEM u 10 párů zvířat. Nebyly nalezeny 
žádné rozdíly mezi skupinami SHAM a NAAG. 

yvšená hladina NAAG může snížením hladin glutamácu 
prohlubován hypoglutamátergní stav, který byl prokázán u 
pacientů se schizofrenií (Goff a Coyele, 2001). 

Tyto nálezy nás vedly к použití NAAG v neurovývojovém 
modelu schizofrenii podobného chování (sociální deficit, 
hyperlokomoce a změna v exploračním chování po zvýšení 
excracelulámí hladiny dopaminu). 

Neonatální zvýšení hladiny NAAG způsobilo významné 
poškození neuronů v některých oblastech mozku. V hipo-
hmpu, mozkové oblasti, důležité v patofyziologii schizofre-
nie (Heckers a Konrádi, 2002; Weinberger, 1999; Beneš, 1999) 
byla zjištěna rozsáhlá neurodegenerace především v dorzálním 
bipokampu (Bubeníková et al.; 2003b). Tento nález ukazuje 
ia výrazný exci to toxický účinek NAAG u mladých potkanů 
pravděpodobně spojený s NMDA receptory (NR1/NR2D 
podtypu). Tento předpoklad potvrzuje údaj o změně v ex-
presi NR2D podjednotky v hipokampů během ontogeneze 
potkana, kdy nejvyšší exprese mRNA NR2D podjednotky 
NMDA receptorů byla pozorována od 7.-18. PD u potkana 
(Ritter et al., 2002). Druhým vysvětlením toxicity NAAG, 
může být toxický účinek L-glutamátu, látky vzniklé hydrolý-
zou NAAG pomocí enzymu NAALADázy. 

Přes takto rozsáhlou akutní neurodegeneraci v hipokam-
pů a v některých jiných oblastech mozku potkana jsme ne-
pozorovali výrazné změny v aktivitách sociálního chování 
10 dní po aplikaci NAAG. V časné dospělosti (50. PD) jsme 
však prokázali zvýšenou citlivost na reakci v novém prostře-
dí (Šťastný et aL, 2002; Bubeníková et aL, 2003c). 
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Obrázek 2a: Frekvence lokomoce „crossing" a vztyčování„rearing"po 
podání GBR 12909,38. den po aplikaci (ICV) NAAG nebofyziologického 
roztoku (SHAM). Hodnoty ukazují průměr ± SEM. Aplikace GBR 12909 
38. den po aplikaci NAAG (NAAG + GBR) vedla ke statisticky významnému 
zvýšení lokomoce (crossing) ANOVA (F- 17,5; DF-3; p < 0,0001) a vztyčo-
vání (rearing) ANOVA (F'9,1; DF'3;p < 0,001) vzhledem ke skupme zvířat 
bez GBR 12909 (NAAG). *** p < 0,001 post hoc Bonfcrroni test. 

SHAM SHAM+GBR NAAG NAAG+GBR 

Obrázek 2b: Trvání jednotlivých aktivit imobility, čištění („grooming"), 
čichání („sniffing") po podání GBR 12909 38. postnatální den po aplikíi-
ci (ICV) NAAG nebo fyziologického roztoku (SHAM). Hodnoty ukazují 
průměr ± SEM. Aplikace GBR 12909 38. den po aplikaci NAAG (NA-
AG+GBR) vedla ke statisticky významnému zvýšení čichání („sniffing") 
ANOVA (F = 4,8; DF = 3; p < 0,01) a snížení imobility ANOVA (F = 
4,15; DF = 3; p < 0,05) vzhledem ke skupině zvířat bez GBR 12909 
(NAAG). *p < 0,05 post hoc Bonferroni test 

Mezi další typ schizofrenii podobného chování, které je 
korelováno s pozitivními příznaky, patří hyperlokomoce po 
zvýšení hladiny extrasynaptického dopaminu (Bubeníková 
et al., 2003c). V našem experimentu jsme použili lácku GBR 
12909, která inhibuje transport dopaminu a zvyšuje jak sy-
naptickou, tak extrasynaptickou hladinu tohoto mediáto-
ru. Aplikace GBR 12909 vedla к výraznému zvýšení loko-
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moce, vztyčování a současně ke snížení (mobility u pokus-
ných zvířat v porovnání s kon t ro ln í skup inou (SHAM). Tyco 
nálezy mohou svědčit o změně citlivosti n a zvýšené hladiny 
dopaminu při explorační aktivitě po tkana s NAAG lézí. 

Závěrem lze říci, že neona tá ln í ICV aplikace NAAG vede 
к akutní neurodegeneraci především v dorzá ln ím hipokam-
pu a následně ke zvýšené citlivosti exploračního chování 
pockana v postpubertě na zvýšené hladiny mozkového do-
paminu. Nemění se však sociální chování u těchto zvířat 
v prepubertě. Můžeme p ro to konstatovat , že neonatá ln í zvý-
šení hladin NAAG nevede к p lné manifes taci schizofreni i 
podobného chování u po tkana , a proto pravděpodobně není 
primárním faktorem vedouc ím к dezinhibici glucamáter-
gního systému u t oho to onemocněn í . Pro t u t o hypotézu 
svědčí i nezměněná celková vazba p H j g l u t a m á t u do striata, 

h i p o k a m p u a f rontá ln í k ú r y po tkana 38. den po aplikaci 
NAAG (Šťastný ec ai , 2002). Domníváme se, že zvýšené hla-
diny NAAG zjištěné u p a c i e n t u se schizofreni í pouze při-
spívají к patofyziologii schizofrenie . 

Tato práce byla podpořena projektem LN00122 MSMT ČR. 

RNDr. Věra Bubeníková 
Psychiatrické centrum Praha 

Ústavní 91 
181 03 Praha 8-Bohnice 

tel: 266 003 173 
e-mail: bubenikova@pcp.lf3.cuni.cz 
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N-ACETYL-L-ASPARTYL-L-GLUTAMÁT 

A ZPRACOVÁNÍ SENZORIMOTORICKÝCH INFORMACÍ: 

ÚČINEK DIZOCILPINU 

N-ACETYL -L-ASPARTYL -L-GLUTAMATE A N D SENZORIMOTOR 

I N F O R M A T I O N PROCESSING! EFFECT O F D I Z O C I L P I N E 

VĚRA BUBENÍKOVA, FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ 

Centrum Neuropsychiatrických studií a Psychiatrické centrum Praha 
- 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

SOUHRN 

N-acecyl-L-asparcyl-L-glutamát (NAAG) je agoniscou metabotropních glutamátových recepcorú skupiny II. Cílem naší studie bylo 
zjistit, jestli neonatální (12. postnatální den) intacerebroventrikulární (i.c.v.) infuze NAAG, která vede к excitotoxickému poškození neu-
ronů, neovlivní psychóze podobné chování způsobené podáním dizocilpinu (MK-801) v časné dospělosti (50. postnatální den). Chování 
potkanů bylo charakterizováno v testu otevřeného pole („open field test"). Dále byl sledován vliv neonatálné infundovaného NAAG na 
deficit ve zpracování senzorických informací (měřeno jako prepulzní inhibice - PPI - akustické úlekové reakce) způsobený i.p. injekcí 
MK-801. Pozorování svědčí pro významnou změnu chování potkana po podání MK-801, a to jak v testu otevřeného pole, tak i v PPI 
úlekové reakce. Samotné neonatální poškození mozku způsobené NAAG nemělo výrazný vliv ani na adaptivní chování ani na velikost 
PPI potkana v jeho časné dospělosti. Toto neonatální poškození mozku však snížilo deficit PPI u mladých dospělých zvířat způsobený 
i.p. injekcí MK-801, ale nemělo významný vliv na chování takto ovlivněných zvířat v testu otevřeného pole. Mechanizmus tohoto „pro-
tektivního" účinku neonatální mozkové léze způsobené NAAG na zpracování senzorimotorických informací je diskutován. 

Klíčová slova: NAAG, dizocilpin, prepulzní inhibice, test otevřeného pole 

SUMMARY 

N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate (NAAG) acts as an agonist of metabotropic glutamate receptors group II (mGluR II). The goal of the 
study was to investigate if intracerebroventricular (i.c.v.) infusion of NAAG (on postnatal day 12), leading to an neonatal (excitotoxic) 
brain lesion, can influence the psychosis-like behavior induced by dizocilpine (MK-801) in young adult rats (on postnatal day 50). Rat 
behavior was assessed by an open field test. Furthermore, the effect of neonatal brain damage on deficits in prepulse inhibition (PPI) 
of the acoustic startle response was investigated after the injection of MK-801. Obtained data revealed importanc changes in the rat 
behavior induced by injected MK-801 both in the open field test and in PPI. The neonatal NAAG-induced brain damage did not sig-
nificantly change the adaptive behavior of young adults in the open field test and senzorimotor gating ascertained as PPI of acoustic 
startle. However, the neonatal infusion of NAAG decreased the deficits in PPI induced by administered MK-801 in early adulthood but 
did not alter significantly adaptive behavior in the open field test. Possible mechanisms of the „protective" action of neonatal brain 
lesion induced by NAAG on the sensorimotor information processing will be discussed. 

Key words: NAAG, dizocilpine, prepulse inhibition of acoustic startle, open field test 

Úvod 

N-Acecyl-L-asparcyl-L-glucamác (NAAG) je agoniscou 
mecabocropních g lucamácových recepcorú skup iny II 
(mGLUR II), především podcypu mGluR 3 (Neale ec al., 
2000). Aktivací cěchco recepcorú NAAG snižuje hladiny 
cAMP a cím synapcický výdej glucamácu a GABA (Zhao ec al., 
2001). Současně akcivace mGluR 3 recepcorú vede ke zvýšené 
produkci neuroprocekcivních fakcorú, jako je TGF-P (crans-
tormující rúscový fakcor-(3) (Bruno ecal., 1998). Předpokládá 
se, že převážně aktivací cěchco recepcorú NAAG působí v řadě 
experimencálních př ípadů neuroprocekcivně (Orlando ecal., 
1997). NAAG je hydrolycicky šcěpen enzymem glucamáckar-

boxypepcidázou II (GCPII; EC 3.4.17.21) na glucamácaN-ace-
cylasparcác (Neal ec al., 2000). Takco uvolněný glucamác může 
akcivovac ionocropní glucamácové recepcory, včecně cech, kceré 
aktivuje N-mecyl-D-asparcác (NMDA) (Thomas ec al., 2000; 
Pliss ec al., 2003). Zvýšená aktivace NMDA recepcorú vede 
к excicocoxickému poškození neuronů. V poslední době se 
proco NAAG řadí mezi parciální agoniscy NMDA recepcorú 
(Losi ecal., 2004). 

NAAG je caké spojován s pacofyziologií schizofrenie. Zvý-
šené hladiny cohoco dipepcidu byly nalezeny v hipokampu 
a v prefroncální kúře (PFC) u paciencú se schizofrenií (Tsai ec 
al., 1995). Zároveň akcivica enzymu GCP II v cěchco oblascech 
mozku negacivně korelovala se zjišcěným zvýšeným obsahem 
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jMAG. Snížení akcivicy GCP II, a tím i snížení hladin gluta-
uiácu a N-acetylaspartátu v těchto oblastech mozku, může 
uschizofreniků prohlubovac hypoglutamácergní stav, který 
|jyl zjištěn u podskupiny pacientů s touto psychózou (Tsai 
fial., 1995; GofFa Coyle 2001). 

Především hypofunkce NMDA receptorů a následně zvý-
šená aktivita ionotropních non-NMDA receptorů (AMPA/ 
KA-typ) je proto dávána do souvislostí se schizofrenií (He-
resco-Levy, 2003). Tento předpoklad je v souladu s pozoro-
váním, že inhibice NMDA receptorů po podání ketaminu 
(nekompetitivní antagonista NMDA receptorů) způsobuje 
и zdravých jedinců schizofrenii podobnou psychózu a do-
káže zhoršit projevy psychózy u pacientů se schizofrenií 
'Krystal et al., 1994). Proto se tyto látky experimentálně 
joužívají ve farmakologických modelech schizofrenii po-
jobného chování (viz přehled Bubeníková et al., 2003a). 
todání těchto látek u potkanů vedlo ke snížení schopnosti 
:pracovávat senzorické informace a také významně zhorši-
o kognitivní funkce (Jentsch a Roth, 1999; Stuchlík et al., 
I004i). Pozorovány byly i další změny v chování potkanů, 
iapř. hyperlokomoce či sociální deficit (viz přehled Bube-
líková et al., 2003a) po aplikaci dalších nekompetitivních 
nragonistů NMDA receptorů, jako jsou fencyklidin nebo 
dizocilpin (MK-801). 

Cílem této studie bylo zjistit, jestli neonatální poškození 
mozku, způsobené intrakraniálním podáním NAAG, neovliv-
ní schizofrenii podobné chování mladého dospělého potkana 
způsobené systémovým podáním MK-801. 

Materiál a metody 

Dvanáct dnů po narození byla samcům potkana (Wistar 
Hann, Konárovice BioTest s.r.o, Česká republika) intrace-
rebroventrikulárně (i.c.v.) infundována dávka 0,25 pmol 
NAAG/0,25 pí sterilního fyziologického roztoku do obou 
poscranních komor, a to pomocí stereotaxického přístro-
je za použití následujících koordinát: АР: - 1 mm od breg-
ma; L: ± 1,5 mm; V: - 3.5 mm od povrchu lebky). Kontrolním 
zvířatům byl ve stejném objemu infundován pouze sterilní 
fyziologický roztok. 

Všechna zvířata byla ve světelném režimu 12 h světlo/12 h 
ста, s volným přístupem к vodě a potravě. Mláďata byla 
odstavena 28. postnatální den (PND). Až do odstavu byla 
mládáta v počtu 10 jedinců umístěna ve hnízdě s matkou. 
Všechny experimenty byly schváleny odbornou komisí pro 
práci s laboratorními zvířaty při 3. LF UK a PCP a byly pro-
jedeny v souladu se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 
3roci týrání a ve smyslu znění vyhlášky 311/1997 Sb. 

Test otevřeného pole 
Chování kontrolních zvířat po i.c.v. infuzi sterilního 

fyziologického roztoku a zvířat po infuzi NAAG 12. PND bylo 
cescováno za 38 dní, tj 50. PND. Tento den jim byl intraperi-
coneálně (i.p.) podán dizocilpin v dávce 0,3 mg/kg (MK-801; 
Sigma, Česká republika), a to 20 minut před začátkem testu. 
Koncrolní skupině byl místo MK-801 injikován odpovídající 
objem 0,9% NaCl. Po prvních 10 minutách byl potkan umís-
těn v aréně o rozměrech 68 * 45 * 35 cm. Po uplynutí této 
doby byly behaviorální aktivity potkana zaznamenávány po 
dobu 5 minut, tj. mezi 11. a 15. minutou pobytu v aréně, a po-
mocí programu „Activities" byla sledována frekvence těchto 
aktivit: přcběhy, vztyčování a dále trvání následujících aktivit: 
imobilita, čištění, čichání a větření. 

Prepulzní inhibice akustické úlekové reakce: 
Prepulzní inhibice (PPI) akustické úlekové reakce (ASR) 

byla měřena na přístroji SR-LAB (San Diego Instruments, 
USA). Použitý experimentální protokol byl upraven podle 
postupu navrženého Schulzem a spolupracovníky (2001). 
Ve stručnosti, vysokofrekvenční reproduktor uvnitř komo-
ry umístěný 24cm nad zvířetem produkoval jak akustické 
podněty, tak i šum pozadí (62 dB). U všech zvířat byla 
měřena akust ická ůleková reakce 2 dny před vlastním 
experimentem, tj. 48. PND. Toto krátké měření obsaho-
valo aklimatizační periodu (5 min, 62 dB) a 5 akustických 
podnětů o síle 120 dB. 

Potkany jsme testovali 50. PND, a to 15 min. po i. p. 
podání MK-801 nebo 0,9% NaCl. Vlastní experiment pro-
bíhal podle následujícího schématu: aklimatizační perioda 
(5 min., 62 dB), po které bylo aplikováno 5 iniciačních úleko-
vých podnětů (120 dB). Dále experiment pokračoval aplikací 
4 odlišných kombinací podnětů a předpodnětů: 1) samotný 
úlekový podnět (pulz), P120: 120dB, 20 ms trvání; 2) před-
podnět (prepulz), PP13: 13 dB nad šum (75 dB) s trváním 
20 ms byl aplikován 100 ms před úlekovým podnětem P120 
(120 dB); 3) samotný předpodnět (prepulz), PP13: 13 dB 
nad šum (75 dB) aplikovaný po dobu 20 ms; 4) žádný 
podnět - jen šum (62 db) po dobu 20 ms. Celkem během 
jednoho experimentu bylo aplikováno 20 podnětů, interval 
mezi jednotlivými podněty byl v průměru 30 s. Prepulzní 
inhibice (PPI) akustické úlekové reakce byla vyjadřována 
jako procentuální rozdíl podle vzorce: [100 - (průměrná 
odpověď na předpodnět + podnět /průměrná odpověď na 
úlekový podnět)] x 100. 

Statistika 
Data byla statisticky vyhodnocena analýzou variance 

(one-way ANOVA) v programu Graph Pad Prism® version 4. 
Srovnání jednotlivých skupin bylo následně provedeno post 
hoc testem (Newman-Keuls Multiple Comparison Test). Za 
statisticky významný byl považován rozdíl mezi skupinami, 
bylo-li P < 0,05. 

Výsledky 

Vliv i. c. v. aplikace NAAG 12. PND na chování v tes-
tu otevřeného pole v časné dospělost i potkana. 

Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v trvání 
imobility, čichání, větření a čištění mezi kontrolní skupinou 
(i. c. v. aplikace fyziologického roztoku 12. PND + fyziologic-
ký roztok i. p. 50. PND) a skupinou po neonatálním podání 
NAAG (i. c. v. aplikace NAAG 12. PND + fyziologický roztok 
i. p. 50. PND), (viz tabulku 1, část A). Statisticky význam-
ný rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou NAAG byl 
nalezen pouze v počtu vztyků bez opory [(q = 3,6; P < 0,05) 
(tabulka 1B)J. 

Vliv i. p. aplikace MK-801 na chování po tkana v testu 
otevřeného pole v časné dospělost i potkana. 

Podání samotného MK-801 50. PND výrazně ovlivnilo 
všechny pozorované aktivity adaptivního chování potkana 
v otevřeném poli mimo čištění ([F (3,21) = 1,9; P > 0,05, (ta-
bulka 1A, B)]. 

Vliv i. c. v. aplikace NAAG 12. PND a i. p. aplikace 
MK-801 50. P N D na chování v testu otevřeného pole. 

Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v žádné z beha-
viorálních aktivit mezi skupinou kontrolní + MK-801 (i. c. v. 
aplikace fyziologického rozcoku 12. PND + i. p. aplikace 
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Tabulka 1A: Trváni aktivit (v sekundách) v testu otevřeného pole. V části В jsou umístěny frekvence jednotlivých aktivit (počet). Hodnoty jsou 
vyjádřeny jako průměr ± SEM. Procenta vyjadřují rozdíl v trvání aktivit vůči kontrole (100 %). 

imobi l i ta č ichání vět ření čištění 

KONTROLA 80,3 ±28,1 46,16 ± 11,5 87,2 ± 7,6 41,9 ±20,7 
n = 5 100% 100% 100% 100% 

KONTROLA + MK-801 0 " 115,4 ± 13,4 69,8 ± 32,5 2,9 ± 2,9 
n = 5 + 1 5 0 % " - 2 0 % " - 9 3 % 

NAAG 91,7 ± 15,5 53,5 ±8 ,5 96,3 ± 8,3 28,8 ± 15,6 
n = 6 +14,2% +16% 10% - 3 2 % 

NAAG + MK-801 7,3 ± 7 , 2 102,2 ± 13,3 95,3 ± 13,8 6,1 ±3 ,7 
n = 6 - 9 1 % " +121 % " 9 % " - 8 6 % 

" P < 0,01; post hoc Newman-Keuls test ve srovnání ke kontrole; " P < 0,01 ve srovnání к NAAG; " ' P < 0,001. 

Tabulka 1B: Frekvence jednotlivých aktivit (počet). Hodnoty jsou vy-
jádřeny jako průměr ± SEM. Procenta vyjadřují rozdíl v trvání aktivit 
vůči kontrole (100%). 

vz tyčování přeběhy 

KONTROLA 2,8 ± 0 , 8 16,4 ± 6 , 4 
n = 5 100% 100% 

KONTROLA + MK-801 0 " 263,2 ±95 ,1 
n = 5 +1 5 0 0 % " * 

NAAG 1 ± 0 , 6 14,8 ± 3 , 8 
n = 6 - 64 ,2%" - 9 , 8 % 

NAAG + MK-801 0 201,2 ± 38,4 
n = 6 +1 126 % ' 

P < 0,05; **P < 0,01; * " P < 0,001 post hoc Newman-Keuls test ve 
srovnání ke kontrole; 'P < 0,05 ve srovnání к NAAG. 

70-, 

Obrázek 1: Vliv neonatální aplikace NAAG spolu s MK-801na PPI 
v časné dospělosti. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. 

" * P < 0,001 statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolou; 
'P < 0,05 statisticky významný rozdíl ve srovnání se skupinou FYZ + 

MK-801. Počet zvířat ve skupinách 7 -10 . 
Použité zkratky: kontrola + MK-801: skupina zvířat, kde byl aplikován 

fyziologický roztok i. c. v. 12. PND a MK-801 i. p. 50. PND; NAAG: 
skupina zvířat, kde byl aplikován NAAG i. c. v. 12. PND a FYZ i. p. 
50. PND; NAAG + MK-801: skupina zvířat, kde byl aplikován NAAG 
i. c. v. 12. PND a MK-801 i. p. 50. PND. 

MK-801 50. PND) a skup inou s NAAG + MK-801 (i. c. v. 
aplikace NAAG 12. PND + i.p. aplikace MK-801 50. PND) 
(tabulka 1A, B). 

Vliv i. c. v. apl ikace NAAG 12. P N D n a úlekovou reakci 
a n a p r e p u l z n í inhib ic i ú lekové reakce v časné dospělos t i 
po tkana . 

Současně jsme nepozorovali scaciscicky významný rozdíl 
mezi jednotlivými skupinami v akuscické úlekové reakci v čas-
né dospělosti pockana (50. PND) [F (3,32) = 0,5; P > 0,05]. 
Výrazné rozdíly byly nalezeny mezi skupinami při hodnocení 
PPI céto reakce [F (3,33) = 17,4; P < 0,001] (obrázek 1). Také 
nebyl prokázán staciscicky významný vliv i. c. v. infuze NAAG 
12. PND na PPI akuscické úlekové reakce v časné dospělosci 
pockana [(q = 1,48; P > 0,05), obrázek 1]. 

Vliv i. p . ap l ikace MK-801 50. P N D n a úlekovou reakci 
a n a p r e p u l z n í inhib ic i ú lekové reakce v časné dospělos t i 
po tkana . 

Syscémové podání MK-801 v časné dospělosci scaciscicky 
významně ovlivnilo PPI (vyjádřena v %, obrázek 1). Scaciscicky 
významný rozdíl jsme nalezli mezi skupinou koncrolní a sku-
pinou kontrola + MK-801 (q = 7,1; P < 0,001). Pozoruhodné 
bylo zjištění, že scaciscicky významný rozdíl exiscoval mezi 
skupinami NAAG + MK-801 versus koncroia + MK-801, (q = 3, 
P < 0,05) (obrázek 1). 

D i s k u z e 

V céco studi i se díky uspořádání pokusu sledovalo chování 
pockana již adapcovaného na nové prostředí v experimencální 
aréně. Časná i. c. v. infuze NAAG (12. PND), kcerá působí 
poškození a zánik neuronů v někcerých oblascech neona-
cálního m o z k u pockana (Bubeníková et al., 2003b), výrazně 
nezměnila chování cakovéhoco jedince v časné dospělosci 
(50. PND). Zjistili jsme, že pouze snížení počcu vztyků bez 
opory, pozorované u dospělého pockana po neonacální infuzi 
NAAG, bylo scaciscicky významné (o 64 %) v porovnání s od-
povídající akcivicou u koncrolní skupiny. Neonacální i. c. v. 
aplikace NAAG však neměla vliv na úlekový podněc ani na 
jeho PPI v časné dospělosci. 

V souladu s liceracurou (viz přehled Jencsh a Roch, 1999) 
byl v našem pozorování zjišcěn vysoce scaciscicky výrazný vliv 
MK-801 na chování pockana v tescu ocevřeného pole. Syscé-
mové podaní céco lácky, kcerá působí jako nekompecicivní 
ancagonisca NMDA recepcorů, významné prodloužilo dobu 
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(fvíní cakových akcivic, jakými jsou čichání a počec přeběhů 
čtverců v comco cescu. Naopak dizocilpin snížil crvání imobi-
ijty, věcření a počcu vztyčení. Jedinou nezměněnou akcivicou 
$ podání MK-801 zůstalo čištění. Současně podání MK-801 
nížilo schopnosc dospělého pockana zpracovávat senzorické 
^formace, což potvrdil deficit v prepulzní inhibici akustické 
úlekové reakce. 

Neonacální i. c. v. infuze NAAG nebo 0,9% NaCl použité-
ho jako rozpoušcědlo nezpůsobily změnu v chování pockana 
votevřeném poli po i. p. aplikaci MK-801 50. PND. Překva-
pivým zjišcěním bylo, že přechodné zvýšení koncencrace 
fJAAG v mozkomíšní tekutině pockana 12. PND zlepšilo 
jeficic v PPI způsobený dizocilpinem po jeho syscémovém 
'j. p.) podání v časné dospělosci. Neonacální i. c. v. aplikace 
MAAG cedy vedla ke zlepšení deficicu ve zpracování senzori-
mocorických informací po přechodném poškození nebo 
j zániku neuronů v určicých oblascech mozku 12denního 
pockana v prvních 4 dnech po jeho i. c. v. podání. Tenco 
kyselý dipepcid způsobuje excicocoxické poškození neuronů 
především v oblasci hipokampu a gyrus dencacus (Bubeníkova 
et al., 2003b). Poškození dosahuje svého maxima již první 
den po aplikaci NAAG (Bubeníková ec al., 2003b), ale v časné 
dospělosci už coco poškození nebylo prokazacelné běžnými 
hiscologickými cechnikami (Nisslovo barvení nebo barvení 
Fluro-Jade B). Možným vysvědením cohoco nálezu je změna 
podjednockového složení NMDA recepcoru během vývoje 
mozku pockana, ale nikoliv pokles v huscocě glucamácových 
recepcoru NMDA cypu (Šťastný ec al., 2002). NAAG akcivuje 
především cakové heceromery NMDA recepcorů, kceré obsa-
hují NR2D podjednocku (Hess ec al., 1999). Exprese NMDA 

recepcorů s couco podjednockovou scavbou je zvýšená 
během 1. cýdne poscnacálního vývoje pockana (Rkcer ec al., 
2002). Zvýšená akcivace NMDA recepcorů určicého složení 
během časného poscnacálního vývoje může vésc ke změně 
v podjednockové stavbě cěchco recepcorů v časné dospělosci 
pockana, kcerá mění ciclivosc nervových buněk na dizocil-
pin. Druhým možným vysvědením je možný vliv NAAG na 
vývoj GABAergního systému. NMDA receptory jsou cociž 
exprimovány na incerneuronech, kceré používají GABA jako 
neuromediácor (Green, 2001). Excicocoxické poškození cěchco 
neuronů může vésc ke změně ve vývoji GABAergního syscému, 
procože cenco hlavní inhibiční syscém mozku scrukcurálně 
a funkčně dozrává u pockana až po druhém poscnacálním 
týdnu (Frank a Draguhn, 2001). 

Závěrem můžeme shrnout, že časné zvýšení koncentrace 
NAAG v komorové a incersciciální cekucině mozku pockana 
vede к degenerativnímu poškození neuronů především v hi-
pokampu a gyrus dencacus (ale i v dalších oblascech mozku 
- viz Scascný ec al., 2002). Toco poškození nevede к výrazné 
změně chování pockana po dosažení pohlavní zralosci. Na-
opak se ukazuje, že může působic „procekcivně" na vzniklý de-
ficicve zpracování senzorimocorických informací po aplikaci 
dizocilpinu (MK-801), kcerýje nekompecicivním ancagoniscou 
všech heceromerů NMDA recepcoru. 

Práce byla podpořena projektem MSMT LN00B122. 

RNDr. Věra Bubeníkova, Psychiatrické centrum Praha 
Ústavní 91, 181 03 Praha 8-Bohmce 
e-ma il: buben i ková @pcp.lf3.cun i. cz 
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INTERAKCE DOPAMINOVÉHO D 1 / D 2 RECEPTORU 
S GLUTAMÁTOVÝM RECEPTOREM N M D A TYPU! 

OD MOLEKUL К ANIMÁLNÍM MODELŮM SCHIZOFRENIE 

I N T E R A C T I O N S OF D O P A M I N E D 1 / D 2 R E C E P T O R WITH 

G L U T A M A T E R E C E P T O R OF N M D A TYPE: 

FROM M O L E C U L E S T O A N I M A L M O D E L S OF S C H I Z O P H R E N I A 
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SOUHRN 

Schizofrenie představuje s k u p i n u klinických projevů majících významnou dědičnou složku. Vztahy mezi jednotl ivými genovými loci 
a rizikem vzniku schizofrenie je však v současnosti ne snadné stanovit. Je to důsledek skutečnost i , že d iagnóza schizofrenie je založena 
na klinické manifestaci rozvíjejících se funkčních projevů, které nelze j ednoduchým z p ů s o b e m přiřadi t jednot l ivým genům. Nicméně, 
molekulární úseky určitých receptorů (dopaminový D 1 / D 2 receptor a g lutamátový receptor N M D A typu) se významně podílejí na 
etiopatofyziologii této poruchy. M ů ž e to být důsledek jejich principiální účasti ve většině základních funkčn ích aktivit CNS, v jejich 
strategické distribuci v těch oblastech mozku , které souvisejí se schizofrenií a současně j sou m i m o ř á d n ě citlivé n a vlivy prostředí. M n o h é 
skutečnosti týkající se patofyziologie schizofrenie n á m m o h o u pomoci odhal i t an imáln í modely této duševní poruchy. 

Klíčová slova: schizofrenie, neuregul in 1, NMDA receptor, dopaminový D 1 / D 2 receptor, dopamin , g lu tamát , pref rontá ln í kůra, stria-
tum, h ipokampus , animální mode l 

SUMMARY 

Schizophrenia is a g roup of syndroms with a s t rong heredi tary component . However, the links between variat ions in particular genetic 
loci and the risk of developing schizophrenia are inherent ly difficult to establish. This is because the diagnosis of schizophrenia is 
based on the manifestat ion of emergent funct ional traits t ha t cannot be, by their na ture , l inked in a simple fashion to single genes. Yet, 
molecular components of certain receptors (dopamine D 1 a n d D2 as well as g lu tamate receptor of NMDA type) seem to be significantly 
involved in the etiology of the disorder. This may be a result of their p rominen t involvement in the mos t f u n d a m e n t a l mechanisms of 
neural funct ion, strategic d is t r ibu t ion in brain regions m o s t related to schizophrenia and part icular susceptibili ty to environmental 
influences. Such aspects concern ing the pa thophysio logy of schizophrenia can be conveniently s tudied in an imal models of this 
psychiatric disorder. 

Keywords: schizophrenia, neuregul in 1, NMDA receptor, dopamine D1 /D2 receptor, dopamine , g lutamate , pref ronta l cortex, s t r ia tum, 
hippocampus, animal model 
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Úvod 

Schizofrenie je heterogenní duševní porucha s nejasnou, 
poiygenně podmíněnou eciologií, která celosvětově postihuje 
více než 24 miliónů obyvacel. První epizoda psychózy se ob-
jevuje koncem 2. dekády života. Její projevy mají v popředí 
několik skupin příznaků, jejichž zastoupení vykazuje výraz-
né incerindividuální rozdíly. Mezi hlavní skupiny příznaků 
pacří: 
1) deformace skutečnosti (tzv. pozitivní příznaky zahrnující 

halucinace a bludy); 
2) psychomotorická chudost (tzv. negativní příznaky, mezi 

něž patří nedostatek mocivace, z t rá ta pocitu radosti 
a emoční oploštění); 

3) disorganizace (tzv. deficit kognitivních funkcí spojený 
s poruchami myšlení a s poklesem pozornosti a pracovní 
paměti). 
Těmto příznakům mohou předcházec prodromální projevy 

u dětí, které se nejčastěji manifestují jako kognitivní dysfunk-
ce provázená poruchami myšlení a sklonem к izolaci postiže-
ného dítěte od jedinců obdobné věkové skupiny (Niemi et al., 
2003). Vlastní příznaky psychózy mají individuální dědičně 
podmíněný charakter, který může vykazovat vzájemnou 
podobnost, ale v detailních projevech se ve většině případů 
výrazně liší od pacienta к pacientovi. V průběhu 3. dekády 
života, kdy jsou již plně rozvinuté příznaky nemoci, se dále 
prohlubuje deficit kognitivních funkcí a nezřídka se objevují 
známky deprese, úzkosti a averze. Dlouhodobá, často celoži-
votní pracovní nezpúsobilost, kcerá nemoc provází, předsta-
vuje pro společnost mimořádné finanční náklady, které např. 
ve Spojených státech amerických převyšují finanční výdaje na 
léčbu pacientů se všemi typy nádorů (Thaker a Carpenter, 
2001). 

Schizofrenie, kandidátské geny a NMDA receptor 
Studie kandidátských genů ukázaly, že polymorfizmy genů 

pro dopaminový D2 a D3 receptor nebo pro serotoninový 
2A recepcor představují relativně malé riziko pro svého nosite-
le (Pralong ec al., 2002; Collier a Li, 2003). Nové molekulárně 
genetické techniky umožnily identifikaci mnohem plausibil-
nějších genů, jako jsou neuregulin 1 (NRG1, chromozóm 
8p 12-21), dysbindin (DTNBP1, chromozóm 6p22), dále 
G72, jehož kombinace s genem DAAO pro oxidázu D-amino-
kyselin zvyšuje riziko schizofrenie, nebo regulátor G-proceino-
vé signalizace (RGS4) či geny pro dehydrogenázu prolinu 
(PRODH) nebo katechol-o-metyltransferázu (COMT); oba 
geny (PRODH a COMT) jsou lokalizovány na chromozómu 
22ql l (viz přehled Harrison a Owen, 2003). 

Tyto geny se současně podílejí na vývoji mozku, což je 
v souladu s běžně přijímanou hypotézou neurovývojového 
původu schizofrenie (Šťastný et al., 2001). Ta je založena na 
abnormálním vývoji synaptických spojení, který může vést 
к následnému rozpojení (diskonekci) již existujících spojení. 
Na obou procesech se prostřednictvím N-mecyl-D-asparcáco-
vého (NMDA) cypu glucamácového receptorů významným 
způsobem spolupodílí glutamácergní neurotransmise. Ex-
presi a podjednotkovou stavbu NMDA-R v perinatálním 
období vývoje ovlivňuje excesivní, excitotoxicky podmíněné 
neuronální prořezávání („pruning") způsobené zvýšením 
hladin kyseliny chinolinové ve vyvíjejícím se mozku (Škuba 
ec al., 2004). К funkční aktivitě tohoto receptorů však mají 
přímý vztah i geny G72 (chromozóm 13q34) a DAAO (chro-
mozóm 12q24). Zvýšená exprese oxidázy D-aminokyselin 
(DAAO) vede ke snížení hladin D-serinu (endogenní ko-ago-

nista NMDA receptorů) v různých oblastech mozku, přičemž 
aktivita tohoto enzymu je dále stimulována G72 proteinem. 
Výsledkem je zvýšená oxidace D-serinu a následný pokles téco 
aminokyseliny v okolí jejího vazebného místa na NMDA re-
ceptorů, což má za následek pokles funkční aktivity tohoco 
receptorů (Chumakov et al., 2002). Také specifická interakce 
neuregulinu 1 se svým recepcorem pro epidermální rúscový 
faktor (ErbB-1), která primárně ovlivňuje migraci a diferen-
ciaci neuronů, ovlivňuje i expresi a funkční aktivicu NMDA 
recepcorú lokalizovaného v postsynaptických denzicách blíz-
ko ErbB-1 recepcorú (Buonanno a Fischbach, 2001). 

Ve vyvíjejícím se mozku se uplacňuje i gen RGS4 (chromo-
zóm Ц21-22), řídící akcivicu G-proceinú a s nimi spřažených 
recepcorú, včecně skupiny II mecabotropních glutamátových 
recepcorú (mGluR). S nimi inceraguje N-acecyl-L-asparcyl-
-L-glucamác (NAAG), který je jejich endogenním ligandem 
a jehož zvýšené hladiny byly nalezeny v hipokampu a v pre-
frontální kúře některých schizofreniků (Šťastný et al., 2001, 
Šťascnýec al., 2002a). V céco souvislosci jsme ukázali, že zvý-
šená koncencrace tohoco dipepcidu v mozkomíšní cekucině 
neonacálního mozku potkana způsobila nejen poškození 
a částečný zánik neuronů v gyrus dentacus a v někcerých 
dalších mozkových oblascech, ale měla i důsledky pro chování 
jedince v časné dospělosti (Šťascný ec al., 2002; Bubeníková ec 
al., 2003; Bubeníková ec al., 2004). Tenco excicocoxický účinek 
NAAG byl podačitelný antagonisty NMDA receptorů, což 
dokládá, že vedle mGluR se na tomto poškození významně 
podílí i NMDA-typ ionocropního glucamácového receptorů 
(Pliss et al., 2000). 

Také produkty genů pro dysbindin a pro dehydrogenázu 
prolinu se významně podílejí na synapcogenezi, na stabili-
zaci synapcických spojení i na vlastním přenosu chemické 
informace. Poslední z genů pro COMT (22q 11-13), související 
s pracovní pamětí, ovlivňuje prostřednictvím cohoto enzymu 
primárně monoaminergní přenos chemické informace. V céco 
souvislosci řada nedávných publikací poukazuje na velmi čes-
ný vztah mezi dopaminergním a glutamácergním syscémem 
mozku (Campusano ec al., 2002; Peeters et al., 2002). Tyco 
práce dále podporují původní Carlssonovu hypotézu schizo-
frenie jako nemoci založené na nerovnováze mezi glucamácem 
(GLU) a dopaminem (DA) v limbickém syscému a v bazálních 
gangliích (Carlsson a Carlsson, 1990). 

Tyto geny potvrzují primární význam glucamácergního sys-
cému v porovnání se změnami mecabolické dráhy dopaminu 
v mozku schizofreniků. Proco caké přecrvávající nezpůsobilosc 
zjišcěná u části pacientů léčených ancipsychocickou „mono-
terapií" poukazuje na skutečnost, že se jedná o komplexní 
poruchu podmíněnou genetickými i negenetickými faktory. 
Různý stupeň dysfunkce glutamácové neurocransmise má 
za následek odlišný počátek a průběh nemoci, ale i odlišnou 
odpověď na léčbu. Ta by měla odpovídat různě vyjádřeným 
„klastrům" klinických příznaků, které odrážejí rozdílnou 
patofyziologii schizofrenie (Hyman and Fenton, 2003). 

Funkční aktivita NMDA receptorů a její řízení dopa-
min ovým D1/D2 receptorem 

NMDA recepcor, spolu s ionotropními glucamácovými re-
cepcory kainácového a AMPA cypu, zajišťuje přenos chemické 
informace na excicačních synapsích. Funkční NMDA receptor 
má cetramerní strukturu tvořenou dvěma NR1 podjednot-
kami a dvěma podjednotkami NR2 (ev. NR3) cypu (blíže viz 
review Sedláček ec al., 2003). Regulace akcivity tohoco oligohe-
teromerního NMDA receptorů se uskutečňuje v závislosci na 
jeho podjednockové scavbě (Cull-Candy ecal., 2001).Je známo, 
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it cento receptor je řízen různými regulátory/modulátory 
jeho aktivity alespoň na 5 různých úrovních. Jsou to: 
1) mimobuněčné faktory (např. Mg2*, glycin, Zn2* nebo H*), 
2) nicrobuněčné faktory (např. Ca2* nebo calmodulin), 
}) buněčné proteinkinázy a fosfacázy (např. proteinkináza A, 

proceinkináza С a proteinfosfatázy 1/2) (blíže viz reviews 
- Pláteník 2002; Sedláček et al., 2003). 
Další studie ukázaly, že funkce NMDA receptorů může 
být regulována: 

4) receptory spraženými s G-proteiny (např. D l a D 2 skupina 
dopaminových recepcorů nebo mGluR I/II/III) (blíže viz 
review Mysliveček a Trojan, 2002), a nedávno zjištěným 

5) přímým protein-proteinovým spřažením se uskutečňuje 
interakce dopaminového D1/D2 receptorů s NMDA recep-
torem (Kotecha et al., 2002; Lee et al., 2002; Salter 2003). 
Skupinu s G-proteiny spřažených dopaminových recepco-

rů (DA-R) reprezentují molekuly glykoproteinů, jejichž ami-
nokyselinová homologie dovoluje všech 5 podtypů rozdělic 
do dvou podskupin označených jako „Dl-like" (podtyp D l 
aD5) a „D2-like" (podtypy D2, D3 a D4). Jejich sedm úsekú 
procházejících membránou spojují mimobuněčně a nicrobu-
něčně uložené kličky. Dopaminový D l receptor (dominant-
ní v podskupině „Dl-like" receptorů), který je exprimován 
především v bazálních gangliích (scriatum a nc. accumbens) 
a v limbických strukturách, se vyznačuje krátkou 3. nitro-
buněčnou kličkou (a d louhým karboxylovým koncem). 
Podobnou lokalizaci má i D2 receptor (dominantní podtyp 
„D2-like" podskupiny receptorů), který m á naopak dlouhou 
3. kličku, ale krátký karboxylový konec. Tato 3. klička se na-
chází uvnicř buňky a účascní se incerakce s G-proceiny. 

Neselektivní akcivace dopaminového D l receptorů apo-
morfinem (selektivně látkou SKF 81297 nebo SKF 38393) 
způsobuje pros t řednic tvím G s -prote inu zvýšení akcivicy 
adenyláccyklázy, následně zvýšenou produkci cAMP a v ko-
nečném důsledku vede к fosforylaci dopamin- a cAMP-regu-
lovaného fosfoproteinu s hmotností 32 kD (DARPP-32). Toco 
je mechanizmus, kterým apomorfin (neselektivní agonista 
DA-R) zvyšuje pohybovou aktivitu, n a jej ímž počátku je 
akcivace neuronů exprimujících D l receptor a vykazujících 
imunopozitivitu pro substanci P/dynorfln (Fienberg a Green-
gard, 2000). Není proto bez zajímavosti, že snížené hladiny 
DARPP-32 byly nalezeny v dorzolaterální prefrontální kůře 
pacientů se schizofrenií (Albert ec al., 2002). Podobné snížení 
tohoto fosfoproteinu jsme nalezli i v j ednom z našich ani-
málních modelů schizofrenie založeném na excitotoxickém 
účinku kyseliny chinolinové (Haug et al., 1998). 

Enkefalin-pozicivní neurony striáta exprimují dopami-
nový D2 receptor, který je hlavním zástupcem podskupiny 
„D2-like" receptorů. Tento receptor snižuje prostřednictvím 
Gj-proteinu aktivitu adenylátcyklázy a současnou aktivací 
G^-proceinu zvyšuje tvorbu inositol-1,4,5-trisfostátu (IP3). 
Taco akcivace vede к defosforylaci DARPP-32 v trnech stria-
cálních neuronů („spiny neurons"), která v konečném důsled-
ku podmiňuje snížení motorické aktivity jedince (Fienberg 
a Greengard, 2000). Vedle quinpirolu mají vysokou afinicu 
к dopaminovému D2 receptorů i jeho antagonisté ze skupi-
ny butyrofenonů (haloperidol) a substituovaných benzamidů 
(sulpirid), které ovlivňují úroveň fosforylace DARPP-32. Jeho 
fosforylovaná forma působí jako účinný a selektivní inhibitor 
proceinfosfacázy-1, enzymu, který kontroluje úroveň fosfo-
rylace iontových kanálů a receptorů pro různé neuromediá-
cory, včetně NMDA receptorů (Fienberg a Greengard, 2000). 
Lze tedy shrnout, že fosforylace DARPP-32 je obousměrně 
řízena dvěma neuromediácory, které se významně podílejí 

na pacofyziologii schizofrenie - dopaminem (DA) a gluca-
mátem (GLU). DA aktivuje DARPP-32 prostřednictvím Dl 
receptorů a inhibuje ho aktivací D2 receptorů, zatímco GLU, 
který působí prostřednictvím NMDA receptorů, moduluje 
úroveň jeho fosforylace pomocí calcineurinu (proceinfos-
fatáza 2B), a co v závislosci na koncentraci nicrobuněčného 
Ca2* (obr. 1). 

Nedávná práce Lee a spolupracovníků (2002) přesvědčivě 
prokázala, že dopaminový D l receptor může caké prostřed-
nictvím přímé protein-proteinové incerakce modulovat glu-
tamátem zprostředkovaný rychlý přenos na synapsích v hi-
pokampu a striátu pockana. Ve skutečnosti se jedná o dvojí 
interakci mezi různými pepcidovými úseky označenými jako 
D l - t 3 a Dl-t2, které se nacházejí na C-konci dopaminového 
D l receptorů uvnitř nervové buňky. Uvedená skupina věd-
ců ukázala, že v prvním případě se jedná o interakci mezi 
D l - t 3 úsekem a doménou na C-konci NR2A podjednocky 
NMDA recepcorů. Popsaná incerakce významně snižovala 
L-aspartátem nebo NMDA indukované proudy v NMDA 
receptorů. Snížení aktivity bylo pravděpodobně způsobeno 
internalizací tohoco receptorů. Molekulárním podkladem je 
spřažení Dl-t3:NR2A, které hraje významnou úlohu v říze-
ní exprese NMDA recepcorů a v jeho zakotvení do povrchové 
(synaptické) membrány striatálních a hipokampálních neu-
ronů. Uvádí se, že tento modulační účinek aktivovaného Dl 
recepcorů není závislý na Gs-proceinové signalizaci (Lee et 
al., 2002; Salter, 2003). Naproti t omu aktivace dopamino-
vého D5 receptorů, která měla také inhibiční vliv na NMDA 
řízené proudy v površích scriatálních nebo hipokampálních 

Ca" 

Obrázek 1: Ústřední postaveni DARPP-32 jako molekuly integrující 
dopaminergní a glutamátergní signalizaci v nervové buňce. 

Zkratky: D , -G s , dopaminový D, receptor spřažený s trimerním Gs-protei-
nem; D..-G;, dopaminový D2 receptor spřažený s trimerním G^protei-
nem; NMDA, N-metyl-D-aspartátový typ ionotropního glutamátového 
receptorů; AMPA, a-amino-3-hydroxy-5-metylizoxazol-4-propionátový 
typ ionotropního glutamátového receptorů; Ca2*, ionizovaný vápník; 
calcineurin, proteinfosfatáza 2B; DARPP-32, dopamin a cAMP řízený 
fosfoprotein; pDARPP-32, fosforylovaná forma DARPP; cAMP, cyklický 
adenozin-3', 5'- monofosfát; PKA, proteinkináza A; proteinfosfatáza, 
proteinfosfatáza-1 selektivně inhibovaná DARPP-32, která kontroluje 
úroveň fosforylace, a tím i aktivitu fosfoproteinů, včetně receptorů 
a iontových kanálů (volně upraveno dle Albert et al., 2002). 
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neuronů, nevyžadovala přítomnost Dl-r3 domény (Lee et al., 
2002). Uvedení autoři dále ukázali, že spřažení Dl-t3:NR2A 
vede nejen к potlačení excitotoxického účinku NMDA, a to na 
podkladě snížení nitrobuněčné koncentrace Ca2*, ale i ke sti-
mulaci fosfaridylinozitol-(PI)-3-kinázou podmíněné interakce 
úseku Dl-t2 s NR1 podjednotkou NMDA-R (Lee et al., 2002; 
Salter, 2003). V případě, že se tento anti-apoptotický efekt 
komplexu dopaminového Dl receptoru s NRl-podjednotkou 
NMDA receptoru uplatňuje i u psychotických pacientů, může 
jejich mozek být odolnější vůči různým typům poškození 
(ischémie, trauma). 

Také quinpirol, agonista skupiny D2 receptorů, inhiboval 
NMDA-R-zprostředkovaný přenos na synapsích v hipokampu 
(area CA1). Práce autorů Kotecha a spol. (2002) ukázala, že 
aktivace dopaminového D2/D4 receptoru vede к inaktivaci 
NMDA-R, a to prostřednictvím mobilizace nitrobuněčného 
Ca2*. Tato inaktivace zahrnuje několikastupňovou kaskádu 
reakcí začínající aktivací Gi/o proteinu, následnou transakti-
vací receptoru pro krevními destičkami uvolňovaný růstový 
faktor-beta (PDGFp) a stimulací aktivity fosfolipázy Cy 
(PLCy), která vede ke zvýšení nitrobuněčného Ca2* (Kotecha 
et al., 2002), a v konečném důsledku způsobuje inhibici 
NMDA-R. Touto cestou dopaminový D2/D4 receptor inhi-
buje postsynaptický NMDA-R a způsobuje tak dlouhodobou 
depresi (LTD) na synaptických spojeních v prefrontální kůře 
(Otam etal., 1998). 

Nedávné studie však naznačily, že účinek DA by mohl závi-
set na jeho koncentraci. DA v nízkých koncentracích (<50 pM) 
moduloval funkci NMDA receptoru, zatímco vyšší koncen-
trace (>50 pM) jeho funkci inhibovaly (Zheng et al., 1999). 
Různé úrovně interakce mezi zmíněnými receptory, a to pře-
devším v prefrontální kůře, v hipokampu a ve striátu, tímto 
způsobem podmiňují deficit kognitivních a paměťových 
funkcí u pacientů se schizofrenií a podílejí se i na deficitu 
pozornosti u pacientů s hyperaktivní poruchou. 

Funkčně anatomické vztahy mezi dopaminovým 
D1/D2 receptorem a NMDA receptorem 

Studie na hlodavcích ukázaly, že aktivita dopaminových 
neuronů ve striátu a ve ventrálním tegmentu je řízena 
glutamátergní projekcí z prefrontální kůry (Taber a Fibiger, 
1993). Pro existenci tohoto vztahu svědčí zvýšený výdej DA 
v nc. accumbens (striatum ventrale) po inhibici NMDA re-
ceptorů v prefrontální kůře (Verma a Moghaddam, 1995; 
Feenstra et al., 2002). Funkční důsledky této interakce jsme 
pozorovali i v námi použitém farmakologickém animál-
ním modelu psychózy navozeném systémovým podáním 
dizocilpinu (0,3 mg MK-801/kg, i.p.). Tento nekompetitivní 
antagonista NMDA receptorů způsobil významnou hyperlo-
komoci, kterou bylo možné zcela potlačit podáním halope-
ridolu (0,1 mg/kg, s.c), který působí jako relativně selektivní 
antagonista dopaminového D2 receptoru (Páleníček et al., 
2003). Tento farmakologický model svědčí pro účast uve-
dených oblastí mozku a odpovídajících mozkových okruhů 
v etiopatofyziologii a v symptomatologii schizofrenie (pro 
přehled viz Fallon et al., 2003). 

Na modulaci motorické aktivity se však podílejí nejen 
antagonisté, ale i agonisté NMDA-R (David et al., 2003). 
Infuze agonisty dopaminového D l receptoru (SKF 38393) 
do nc. accumbens potkana zvýšila jeho lokomoční aktivitu, 
kterou inhiboval antagonista NMDA-R. Tato lokomoce byla 
dále potencována podáním NMDA. Naopak quinpirol, ago-
nista dopaminového D2 receptoru, podaný do nc. accumbens 
způsobil snížení motorické aktivity jedince a toto snížení bylo 

dále potencováno podáním jak antagonisty NMDA-R, tak 
i podáním vlastního NMDA. Tyto údaje svědčí pro existenci 
těsného vztahu mezi dopaminergní a glutamátergní projek-
cí do komplexu striatum/nc. accumbens ve formě synapsí 
na GABAergním výstupu, který představují střední trnité 
neurony („medium spiny neurons") striáta odpovědné i za 
motorickou reakci na zvýšené hladiny DA a GLU v této části 
mozku (David et al., 2003). 

Nucleus accumbens, tvořený jádrem a obalovou vrstvou, je 
součástí striátopalidového systému, představujícího „limbic-
ko-motorické rozhraní", které hraje úlohu v etiopatogenezi 
schizofrenie (blíže viz review Heimer etal., 1997). Kortikosub-
kortikální reverberační okruhy, které mají vztah k ventrální 
části tohoto systému, spojují allokortikální/periallokortikální 
oblasti (hipokampální formace a entorinální a čichová kůra) 
a proizokortikální oblasti (gyrus cinguli anterior, orbito-
frontální a inzulární kůra) cestou mediodorzálního jádra 
talamu s prefrontální kůrou. Protikladem těchto okruhů 
je svým výstupem do premotorické kůry ventroanteriorní/ 
ventrolaterální talamický komplex, který charakterizuje 
spojení procházející dorzální částí striatopalidového systé-
mu. Nc. accumbens má také svou projekci na dopaminergní 
neurony v area tegmentalis ventralis a v substantia nigra 
(pars compacta) s možností vstupu do pars reticulata, a to 
cestou ventrálního palida. Tyto dopaminergní neurony tvoří 
dorzální a ventrální vrstvu, přičemž neurony ventrální vrstvy 
(calbindin pozitivní) se vyznačují relativně vysokou denzitou 
D2 receptorů. 

Uvedené oblasti mozku, včetně nc. accumbens, se vý-
znamně podílejí na řízení prepulzní inhibice (PPI) úlekové 
reakce (Bubeníková et al., 2002). Na neuronech nc. accum-
bens konvergují glutamátergní aferentní vlákna z ventrálního 
hipokampu a dopaminergní vlákna z area tegmentalis ven-
tralis (ATV). Stimulace glutamátergních vláken hipokampu 
tak může řídit presynaptickým mechanizmem výdej DA 
z nervových zakončení v ATV (Blaha et al., 1997). Podobnou 
úlohu v regulaci výdeje DA v nc. accumbens a v řízení PPI 
má i glutamátergní aferentace z mediální části prefrontální 
kůry (Ellenbroek et al., 1996). Pozdější nálezy ukázaly, že 
neonatální excitotoxické poškození h ipokampu zhoršuje 
PPI akustické úlekové reakce a zvyšuje lokomoční aktivitu 
u dospělého jedince (Tejkalová et al., 2001; Tejkalová et al., 
2002; Daenen et al., 2003). To může souviset nejen s pokle-
sem hustoty NMDA-R v hipokampu, ale také se změnou 
podjednotkové stavby tohoto receptoru (Škuba et al., 2004 
- viz obr. 2). Prokázali jsme však, že pokud toto excitotoxické 
poškození navozené NAAG není provázeno poklesem vazby 
GLU na glutamátové receptory, jak je tomu po zániku neu-
ronů v gyrus dentatus a hippocampus proper po neonatální 
nitro komorové (i.c.v.) infuzi QUIN, jsou změny v chování do-
spělého jedince v testech „volného pole" a „prepulzní inhibice 
akustické úlekové reakce" malé nebo žádné (Šťastný et al., 
2002a; Bubeníková et al., 2003; Bubeníková et al., 2004). Také 
krátkodobá mozková ischémie navozená podvazem obou 
aa. carotis com. u 12denních potkanů působila podobně, 
i když kvantitativně méně významně než excitotoxické po-
škození mozku navozené neonatální nitrokomorovou infuzi 
QUIN (Tejkalová et al., 2004). 

Z tabulky 1 vyplývá, že reflexní reakce na silný zvukový 
podnět (ASR = 120 dB) je ve srovnání s odpovídajícími 
kontrolami nejvyšší u chinolinátového modelu. Zhoršená 
reakce byla zjištěna i v modelu s neonatálním ischemickým 
poškozením mozku, zatímco žádné změny v ASR jsme ne-
pozorovali v animálním modelu s neonatálním poškozením 
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fibulka 1: Velikost akustické úlekové reakce (ASR) a její prepulzní 
inhibice (PPI) и 3 animálních modelů schizofrenie. 
(tfeonatální excitotoxické poškození mozku bylo způsobeno i. c. v. injuzí 
HAAG, ischémií nebo i.c.v. infuzi QUIN potkanům 12. postnatální den.) 

— 
ASR* PP-10" 

KONT 100,0% 100,0% 
NAAG 67,4 % 100,3% 
KONT 100,0 % 100,0% 
LIGACE 128,8% 70,6 %* 

KONT 100,0 % 100,0 % 
QUIN 148,8 % 33,7 %* 

'ASR - reflexní reakce na zvukový podnět 120 dB. 
"PP-10—vliv předpodnětu s intenzitou 10 dB nad úroveň šumu (70 dB) 
na velikost ASR. Obě hodnoty jsou vyjádřeny v % odpovědi zjištěné 
v odpovídajících kontrolních skupinách. 

•Statisticky významný deficit PPI (Tejkalová et al., 2004). 

mozku po i. c. v. NAAG. Prepulzní inhibice (PPI) akustické 
úlekové reakce, jež je měřítkem senzorimotorické pozor-
nosti, byla významně snížena nejen v animálním modelu 
schizofrenie, založeném na i. c. v. infuzi QUIN, ale i po 
krátkodobé (1 h) neonatální ischémii mozku. Na rozdíl od 
modelu s NAAG, oba zbývající modely vykazují obdobnou 
poruchu vnímání senzorických informací, projevující se po-
dobně jako u pacientů se schizofrenií deficitem v PPI. Toto 
zjištění je v přímé souvislosti se skutečností , že deficit PPI 
je možné prokázat jen v těch animálních modelech (infuze 
QUIN a ischémie), kde jsme současně zjistili i dysfunkci 
glutamátergního systému ve formě snížené vazby [3H]glu-
tamátu do synaptických membrán izolovaných z frontální 
a entorinální mozkové kůry a z h ipokampu i striáta v období 
postpuberty (50. PND). 

Ovlivnění hustoty glutamátových receptorů NMDA/AMPA 
rypu a jejich podjednotkové stavby je v souladu s hypoté-

> n T # ^ ^ 
o° o° 

— NR1 

ЩШШ& ••'1tninif.il!.. — NR2A 

— NR2B 

Obrázek 2: Western blot NRla, NR2A a NR2B podjednotky NMDA 
receptorů v pravém a levém hipokampu 50denního potkana po intrace-
rebroventikulárníinfuzi sterilního 0,9% NaCl (kontrola) nebo kyseliny 
chinolinové (0,25 fimol QUIN) v 0,25 fiL NaCl do obou postranních 
mozkových komor 12. postnatální den. 

Blot ukazuje sníženou expresi proteinů pro NR1a a pro obě NR2 
podjednotky v hipokampech mladého dospělého jedince, přičemž 
v pravém hipokampu byla více snížena exprese NR2A a v levém hipo-
kampu NR2B podjednotky (originální materiál poskytnutý laskavostí 
Mgr. I. Škuba, 2004). 

zou, že hypofunkce glutamátergního systému je jedním ze 
základních rysů patofyziologie schizofrenie. Tato hypotéza 
však vedle membránových receptorů může zahrnovat i dal-
ší molekuly glutamátergní synapse, jmenovitě specifické 
transportéry pro excitační aminokyseliny (EAAT1-EAAT5), 
přičemž exprese a regulace někcerých z nich je u pacientů se 
schizofrenií změněna (Smith et al., 2001). Přímé spojení funk-
ce NMDA-R s expresí EAAT může představovat uvolňování 
kyseliny arachidonové z povrchové buněčné membrány. Ne-
dávné studie ukázaly, že aktivace NMDA-R vede к uvolňování 
této kyseliny, která inhibuje zpětný vstup uvolněného GLU 
do nervových buněk (Manzoni a Mennini, 1997). Naopak 
hypofunkce NMDA-R může prostřednictvím snížené syn-
tézy kyseliny arachidonové zvýšit expresi EAAT především 
v gliových buňkách, a tím snížit i hladiny GLU v mozkové 
intersticiální tekutině a v mozkomíšn ím moku. Tato in-
aktivace GLU jeho transportem do astrocytů byla již dříve 
detailně popsána (Danbolt, 2001; Balcar, 2002). V korových 
astrocytech přicházejí v úvahu jen dva transportéry: EAAT1 
а EAAT2 (Danbolt, 2001). Při tom EAAT2, jehož hustota je 
zvýšena v povrchových membránách astrocytů nacházejí-
cích se v cěsné blízkosti glutamátergních synapsí (Danbolt, 
2001; Minelli et al., 2001), je zmiňován v souvislosti s etiolo-
gií a terapií schizofrenie (Balcar, 2002). Dosavadní poznatky, 
podobně jako první pozorování implikující dopaminergní 
neurotransmisi v mechanizmu vzniku psychózy, jsou však 
založeny na nepřímých účincích založených na pozorováních 
týkajících se účinku neuroleptik aantipsychotik na transpor-
téry GLU ve striátu (Schneider et al., 1998) a v mozkové kůře 
(Melone et al., 2001; Stanton et al., 2003). 

Rada prací dokládá, že mozkové okruhy a jejich me-
diátorové systémy mají vliv na spojení a funkční aktivitu 
neuronů v dorzální prefrontální kůře pacientů se schizo-
frenií. Incegrace g lu tamáte rgn ího vs tupu s modulačním 
účinkem DA m á v prefrontální kůře značný význam pro 
řízení takových kognit ivních funkc í , jako jsou pracovní 
paměť, odměňování a pozornost. Nedávné nálezy ukázaly, 
že aktivace dopaminového D l receptorů facilituje, zatímco 
aktivace dopaminového D2 receptorů snižuje v prefrontální 
kůře funkce závislé na NMDA-R postpubertálně, ale nikoliv 
před dosažením pohlavní zralosti jedince (TsengaO'Donnell, 
2004). Zatímco D,-NMDA-R interakce závisela jak na zvýšení 
nitrobuněčného Ca2*, tak i na aktivaci РКА a následné aktiva-
ci DARPP-32 (viz obr. 1), interakce D2-NMDA-R vyžadovala 
aktivaci GABAa receptorů. To dokládá, že aktivace D l , D2, 
GABA a glutamátových receptorů je důležitá pro „filtrova-
ný" vstup informací do prefrontální mozkové kůry. Porucha 
této receptorové interakce je příčinou abnormální koordinace 
aktivity pyramidových neuronů v prefrontální kůře a může 
vést ke kognitivnímu deficitu pozorovanému u pacientů se 
schizofrenií (O'Donnell a Grace, 1998). 

Hlavní vstupy informací do prefrontální kůry představují 
spoje z mediodorzálního jádra ta lamu a z pulvinaru. Proto 
anatomické či funkční poškození vedoucí к diskonekci spo-
jení z mediodorzálního jádra do prefrontální kůry provázejí 
dílčí příznaky schizofrenie. Také poškození samotné dorzo-
laterální prefrontální oblasti mozkové kůry má za následek 
deficit v pozornosti, pracovní paměti a v plánování, stejně 
jako neschopnost zahájit a dále rozvíjet cílevědomé chování. 
Naopak pacienti s lézí orbitální oblasti prefrontální kůry 
nejsou schopni kontrolovat interferující vlivy a vyznačují se 
proto hyperaktivním, těkavým chováním, kdežto poškození 
ventrální oblasti předního cingula provází nedostatek ini-
ciativy a motivace, apatie a citové oploštění. 
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Také poškození cyto arc hi cek tury v encorinální kůře, v gy-
rus cemporaJis superior a v gyrus parahippocampalis, stejně 
jako poškození vlascního h ipokampu , provázejí funkční 
deficicy podílející se na eciopacogenezi schizofrenie. Jedním 
z nich je již zmíněný deficit v PPI, který je spojován s poško-
zením v procesu třídění informací. U pacientů se schizofrenií 
se proco předpokládá, že mají sníženou schopnosc „filerovac" 
především vnější, senzorimotorické informace. To vede к za-
plavení mozku nepodstatnými informacemi а к následnému 
snížení kognitivní schopnosti (Weiss a Feldon, 2001). Vznik-
lou poruchu se.nzorimotorického vs tupu je možné objektivi-
zovat měřením charakteristik úlekové reakce a její prepulzní 
inhibice, a co jak u člověka, tak i v animálním modelu (Koch, 
1999; Bubeníková ec al., 2002). 

Časné postpubertální období se vyznačuje mimořádnou 
vnímavostí na různé seresové faktory proseředí, kceré zvyšují 
nejen akcivicu osy hypocalamus-hypofýza-nadledviny, ale 
v konečném důsledku i dopaminergní neuroeransmisi. Stre-
sem změněná monoaminergní neuroeransmise v prefroncální 
oblasci mozkové kůry se ukazuje být sice druhocnou v po-
rovnání s pr imárními změnami v korové glucamácergní 
neuroeransmisi (Moghaddam, 2002), ale její význam pro 
vznik první acaky psychózy nebo pro její relaps může býc 
rozhodující. Vzniklá dysregulace exekutivních funkcí v pre-
froncální kůře vede к prohloubení dysfunkce glucamáterg-
ního syscému v amygdale, h ipokampu, venerálním scriácu 
a v calamu, procože všechny eferenení a většina aferencních 
drah spojujících cyco oblasci mozku jsou glucamátergní-
ho cypu. Vzniklý deficic DA v prefroncální kůře současně 
snižuje akcivicu glucamácergních spojení do area tegmencalis 
veneralis, což dále zvyšuje cirlivosc scriacálních neuronů na 
seres. Opakovaný seres pak způsobuje progresivní snížení vý-
deje glucamácu v prefroncální kůře, ale nikoliv v hipokampu 
(Bagley a Moghaddam, 1997). V h ipokampu však opakovaný 
seres mění expresi NR1 a NR2A podjednocky (Schwendc ec 
al., 2000), což v konečném důsledku vede také к dysfunkci 
glucamácergní neuroeransmise. 

Abnormality v prefroncálním zpracování informací byly 
zjišcěny caké u osob s genecickým rizikem schizofrenie 
(Weinberger ec al., 2001). Funkční polymorf izmus genu 
COMT, kcerý je odpovědný za expresi enzymu, významně 
se podílejícího na inakcivaci DA, má vliv na akcivicu cohoco 
enzymu. Jedinci s nukleocidovým polymorfizmem v pozici 
472 mají pak zascoupenou buď aminokyselinu valin (VAL) 
nebo mecionin (MET) v polypepcidovém řetězci exprimova-
ného enzymu. V souvislosti s t ímto nálezem bylo zjištěno, 
že osoby s genotypem val/val mají rychlejší inakcivaci DA 
v prefroncální kůře než osoby s genotypem met /met nebo 
heterozygoci met/val. Výsledný pokles hladiny DA v prefron-
cální kůře u jedinců s fenocypem VAL/VAL má negativní dů-
sledky pro exekutivní funkce a pracovní paměť (Weinberger 
ec al., 2001), scejně jako pro zrakovou pozornosc (Horáček 
ec al., 2003). 

Podobný polymorfizmus, jaký byl popsán pro gen COMT, 
byl zjišcěn i pro gen BDGF, odpovědný za expresi růscového 
fakcoru odvozeného z mozku („brain-derived growth factor"), 
jehož produkce v mediotemporální oblasti mozkové kůry spo-
luzodpovídá za deklarativní paměť jedince (Goldberg a Wein-
berger, 2004). Všechny uvedené nálezy ukazují, že existuje 
možnost najít kauzální vztahy mezi genetickými faktory na 
jedné straně a neurobiologií a fenomenologií schizofrenie na 
seraně druhé. V současnosti jsme však ceprve nazačácku céco 
cescy výzkumu vedoucího к hlubšímu pochopení pacofyzio-
logie schizofrenie. 

Interakce dopaminergní a glutamátergní neurotrans-
mise v animálních modelech schizofrenie 

Navzdory vysoce náročné analýze a zobrazovacím me-
todám zůscává naše schopnosc vytvořit koherentní model 
schizofrenie stále nesplněným cílem. Přitom více než 100 lec 
scarý Kraepelinův popis schizofrenie jako „dementia praecox" 
a Cloustonova koncepce schizofrenie jako „vývojové dušev-
ní poruchy" tvoří základ pro současnou neurodegenerativní 
a neurovývojovou teorii schizofrenie, formulovanou Weinber-
gerem před více než 15 lety (Weinberger, 1987). Ověřování 
této teorie vedlo к vývoji animálních modelů založených 
na rozpojení („disruption") neuronálních okruhů (Lipska, 
2003). Tyto modely umožnily validizovat fenomenologické 
aspekty psychóze podobného chování (mozkové poškození, 
prepubertální změny sociálního chování, a u dospělého je-
dince paroxysmální hyperlokomoce, deficit PPI a poruchy 
pracovní paměti), konserukční správnost takového modelu 
(etiopatogeneticky významné genetické a environmencální 
fakcory, včecně infekce a perinacální hypoxie) a jeho predikč-
ní význam (mechanizmus účinku ancipsychocik) umožňující 
hledání nových psychofarmak (blíže viz reviews Bubeníková 
ec al., 2003; Šťastný ec al., 2003). 

Použití animálních modelů nám umožňuje především 
d louhodobé , př ípadně celoživotní s tud ium genetických 
faktorů v interakci s epigenetickými faktory prostředí. Tyto 
faktory mohou ovlivňovat jak sociální (hravé) chování mlá-
děte, cak měnič pohybovou akcivicu jedince v reakci na nové 
prostředí (cesc volného pole), jeho senzorimocorický vscup 
(úleková reakce a její PPI) i proscorovou paměť (Morrisovo 
vodní bludišcě) v době dospívání a v časné dospělosci. A cak 
přescože u zvířete nemůžeme navodit schizofrenii jako nemoc, 
můžeme animální model použít к ověřovaní některých z výše 
uvedených teorií a hypotéz (Karlsson, 2003). V současnosci 
používané animální modely schizofrenie lze rozdělic do 3 zá-
kladních skupin: 
1) farmakologické modely s převážně predikční validicou 

(ovlivnění dopaminergního, glucamátergního či serocon-
ergního systému - Marcocce ec al., 2001; Bubeníková ec al., 
2003), 

2) heuristické modely s převážně konstrukční a fenomeno-
logickou validitou (ověřování neurodegenerativní, neuro-
vývojové a neuroinfekční hypotézy schizofrenie - Pearce, 
2001), 

3) genetické modely s konstrukční, fenomenologickou i pre-
dikční validitou (genetické ovlivnění funkce hlavních neu-
rotransmiterových systémů ve vztahu к chování a terapii 
- Gainetdinov et al., 2001). 
Naše výzkumné úsilí se v posledních 5 letech soustředilo 

především na ověřování neurovývojové a neuroinfekční hypo-
tézy schizofrenie za použití heuristických modelů schizofrenii 
podobného chování. Modelové poškození bylo založeno na 
skutečnosti, že infekcí nebo mozkovou ischémií aktivovaná 
mikroglie a makrofágy produkuj í zvýšená množství lácek 
(QUIN, GLU, NAAG), kceré na podkladě hyperakcivace 
NMDA recepcorů způsobují excitotoxické a degeneracivní 
poškození vulnerabilních populací neuronů v mozku. Avšak 
vzhledem к existujícím rozdílům mezi člověkem a hlodavci 
v časování hlavních neurovývojových událostí, jakými jsou dě-
lení a migrace neuronů, proliferace gliových buněk a synapto-
geneze (Moises, 2002), byly obě excitotoxické lácky podány 
12denním pockanům. Také lhodinový podvaz obou aa. ca-
rotis comm. jsme prováděli u jedinců 12. postnatální den 
(PND). Výsledné excicocoxické poškození způsobilo převážně 
nekrocické poškození hipokampálních neuronů s maximem 
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4. den po i. c. v. infuzi dospělým pockanům 50. PND (Pliss ec 
al., 2000; Pliss ec al., 2003; Krišcofiková ec al., 2004). Naopak 
neonacální podání QUIN nebo NAAG 12. PND vedlo к roz-
sáhlému apopcocickému zániku hipokampálních neuronů 
s maximem za 24 h po infuzi (Bubeníková ec al., 2004; Bu-
beníková, nepublikované nálezy). V případě QUIN coco neo-
nacální poškození mělo za následek nejen celkové zmenšení 
mozku u SOdenních jedinců (Mareš, nepublikované údaje), ale 
především rozsáhlé poškození dorzálního hipokampu, kceré 
podscacně přispělo ke zmenšení hmocnosci levého i pravého 
hipokampu (Škuba ec al., 2004). 

Vedle coho, že jak QUIN, cak i NAAG se přednostně 
váží jen do určicých heceromerú NMDA-R přícomných 
v membránách hipokampálních a granulárních neuronů 
s exprimovanou NR2B a NR2D podjednockou (Škuba ec al., 
2004a), může být excitotoxicita těchto látek dále pocencio-
vána přescupem GLU z krevního řečiště skrze poškozenou 
hemacoencefalickou bariéru (Šťascný et al., 2000; Pliss et al., 
2002; Šcascný ec al., 2002). V této souvislosti je třeba uvést, 
že zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry byla po-
psána také asi u 1/3 paciencú se schizofrenií. Ukázali jsme 
na modelu in vivo a in vitro, že coco poškození je způsobeno 
QUIN podmíněnou peroxidací lipidů, která je alespoň částeč-
ně podmíněna přícomnoscí hlavních podjednocek NMDA-R 
ve scéně mozkových kapilár (Pliss ec al., 2002; Šcascný ec al., 
2002b; Šcascný ec al., 2004). 

Morfologické poškození neonacálního hipokampu a ně-
kterých dalších oblascí mozku je převážně apopcocického 
charakceru, a proco zanechává jen minimální (infuze QUIN 
-viz Krišcofikováecal., 2004) nebo jen velmi obcížně prokaza-
telné morfologické změny (infuze NAAG - viz Bubeníková et 
al., 2004). S tím souvisejí i jen malé změny v hravém chování 
22denních mláďac, kceré jsme pozorovali po i.c.v. infuzi QUIN 
12. PND (obr. 3), ale nikoliv po infuzi NAAG (Bubeníková 

Sociální chování (hra - pinning) 
(1. cílené chování mimo matku - 22. PND) 

3,5 hodiny 24 hodin 

separace od matky 

Ibrďzek 3: Vliv doby separace mláděte potkana od matky na jeho sociální 
(hravé) chování 22. postnatální den. 

(ONT - kontrolní mláďata, kterým byl do postranních komor infundován 
0,9% NaCI 12. postnatální den, a 

3UIN - mládata, kterým byla do postranních komor infundována kyselina 
chinolinová 12. postnatální den (0,25 pmol QUIN v 0,25 pL NaCI do 
každé komory) (nepublikované výsledky, Dr. Tejkalová, 2003). 

ec al., 2003). Také reakce na nové proscředí v testu otevřené-
ho pole nebyla změněna u pockanú 35. PND, a co nejen po 
NAAG, ale i po QUIN (Šťastný et al., 2002a; Bubeníková et 
al., 2003; Bubeníková et al., 2004). 

Neurochemické změny týkající se vazby [3H]glutamácu 
do synapcozomálních membrán izolovaných z hipokampú 
pockanú-samcú v poscpubertálním období, kterým byl NAAG 
infundován 12. PND, se nám nepodařilo prokázat u jedinců 
50. PND (Šťastný et al., 2002a). Nezměněn zůstal i vysokoafi-
nitní transport [3H]cholinu do nervových zakončení izolova-
ných z hipokampú těchto zvířat (Krištofiková, nepublikované 
výsledky). Bylo proto jistým překvapením, že u cěchco zvířac 
neonacálně infundovaný NAAG významně prodloužil dobu 
samočiscění v cescu volného pole (Bubeníková ec al., 2004), ale 
nezměnil PPI úlekového reflexu na zvukový podněc. Inhibice 
dopaminového cransportéru látkou GBR 12909 provázená 
zvýšenými hladinami synapcického a excrasynapcického DA 
sice významně zvýšila lokomoční a větřicí aktivity u cěchco 
mladých dospělých zvířac, ale pozorovaný vzestup byl stejný 
u kontrolních i NAAG ovlivněných jedinců (Bubeníková ec 
al., 2003). 

Jednohodinová ischémie mozku navozená podvazem 
obou aa. carocis comm. u 12denních jedinců byla vybrána 
jako model nejčascějších porodních a perinacálních kompli-
kací s možným vztahem ke schizofrenii (Jones ec al., 1998). 
Nevelké morfologické a neurochemické změny provázející 
hodinovou mozkovou ischémii charakcerizovanou poklesem 
pHavzescupempC0 2varcer iá lníkrvi (Kaiser, nepublikované 
výsledky) však přesco měly za následek drobné změny chování 
v adapcaci na nové proscředí, ale především změny v PPI. 

Vzcah mezi dysfunkcí glucamácergního syscému (neona-
cální i.c.v. infuzi QUIN), kcerá se přednoscně cýká snížené 
huscocy NMDA-R a změny v jeho podjednockové scavbě, 
a přechodným hyperdopaminergním scavem v poscpuber-
cálním období (inhibice cransporcéru pro DA láckou GBR 
12909, i.p.) byl provázen řadou změn v adapcaci cěchco 
jedinců na nové proscředí. Lokomočně explorační akcivica 
měřená v cescu volného pole 30 minuc po podání GBR 12909 
byla významně zvýšena u jedinců po neonacální infuzi QUIN, 
a co jak v horizoncální (2násobek koncrolní hodnocy), cak 
i vercikální složce (5násobek kontrolní hodnocy). S výjimkou 
snížené frekvence a délky sebečiscění („self-grooming") jsme 
nepozorovali žádné další změny ve zbývajících 3 elemencech 
explorační akcivicy (cab. 2). 

Neonacální infuze QUIN, kcerá asi mnohem přesněji mo-
deluje někceré aspekcy virové infekce novorozeného jedince 
(Karlsson, 2003), významně snížila jak specifickou vazbu 
[3H]glutamátu do NMDA-senzitivních vazebných míse, cak 
i vysokoafinicní „upeake" [3H]cholinu do hipokampálních 
synapeozomú (Krišcofiková ec al., 2004). Uvedené neuroche-
mické změny byly provázeny i významnými změnami v PPI 
(viz. tab. 1), jakož i zvýšenou lokomoční aktivitou a věcře-
ním v reakci na nové proscředí (Tejkalová ec al., 2001). Tenco 
model asi nejlépe splňuje fenomenologickou a konstrukční 
validitu animálního modelu schizofrenii podobného chová-
ní, což dokládá i skutečnost, že GBR 12909 indukovanou 
hyper lokomoci bylo možné čáscečně podačic cypickým 
ancipsychocikem (haloperidol) a zcela uclumic acypickým 
ancipsychocikem (klozapin) (obr. 4). Lze proco závěrem 
konscacovat, že perinatálně zvýšené hladiny QUIN v mozku 
jedince vedou к vývojovým změnám, kcerým dominuje hypo-
funkce glucamácerního syscému, charakcerizovaná dysfunkcí 
NMDA-R; na jejím podkladě hyperakcivica dopaminergního 
syscému navozuje chování jedince v časné dospělosci, kceré 
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Tabulka 2: Reakce na nové prostředí v testu otevřeného pole v animdlním modelu schizofrenie (Frekvence a trvaní aktivit v Sminutovém sezení; 
30 min. po podání GBR 12909 v dávce 10 mg/kg t.hm., i. p.). 

N 
Horizontální 

aktivita 
frekvence 

Vertikální 
aktivita 

frekvence 

Čistění 
(grooming) 
frekvence 

Imobilita 
trvání v sec 

Čistění 
(grooming) 
trvání v sec 

Větření 
(space) trvání 

v sec 

Čenichání 
(floor) 

trvání v sec 

INT 7 52,00 ± 20,7 2,57 ± 0,9 2,57 ±0,8 28,77 ± 7,5 19,25 ± 7 , 4 72.00 ± 22,4 116,33 ± 21,0 

KONT 7 60,57 ±21,7 4,00 ± 1,2 1,71 ±0,8 5,59 ±2,6 38,64 ± 4 , 0 89,70 ± 14,0 111,67 ±7,4 

QUIN 6 132,83 ±35,7* 20,70 ± 11,0* 0,50 ±0,2* 7,82 ±4,9 4,55 ± 3,4* 56,88 ± 16,6 134,28 ±8,9 

Mean ± SEM (N = počet zvířat); INT - naivní zvířata, KONT - operovaná zvířata bez i. c. v. infuze QUIN, QUIN - operovaná zvířata s i. c. v. infuzi 
QUIN. One-way Anova test, *P < 0.05 

Obrázek 4: Vliv inhibice transportu DA látkou GBR 12909 na pohybo-
vou aktivitu mladého dospělého potkana (50. postnatalní den) a její 
ovlivnění antipsychotiky. 

INT-naivní potkani; KONT-potkani , kterým byl do postranních komor 
infundován 0,9% NaCI 12. postnatální den; QUIN - potkani, kterým 
byla do postranních komor infundována kyselina chinolinová 12. post-
natální den (0,25 pmol QUIN v 0,25 pL NaCI do každé komory). HAL 
- haloperidol a KLO - klozapin (Dr. Tejkalová et al., 2003). *P < 0.05 
**P <0,01 

se podobá psychocickým projevům dobře odpovídajícím na 
podání typických, a zvláště atypických antipsychotik (Tejka-
lová et al., 2003). 

Závěrem lze konstatovat, že naše nálezy týkající se výše 
uvedených 3 animálních modelů schizofrenie, které respek-
tují molekulární, regionální a systémovou úroveň interakce 
mezi dopaminovým D1/D2 receptorem a glutamátovým 
receptorem NMDA typu, přinášejí nové poznatky týkající se 
otázky etiopatofyziologie schizofrenie. Současně mohou být 
tyto nálezy využity pro ověřování nových léčebných postupů 
a mohou být i podnětem pro identifikaci dalších genů zú-
častněných na této psychóze. 

Autoři tohoto článku děkují za finanční podporu MSMT - pro-
jekt LN00B122 (animálnímodel - vliv NAAG), PCP - výzkumný 
záměr č. 2257 (animální model - vliv ischěmie) a IGA MZ ČR 
- grantový projekt NF6031-3 a NF7626-3 (animální model - vliv 
QUIN). 
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a Psychiatrické centrum Praha - 3. lékařská fakulta UK 
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Přehledné články 

SCHIZOFRENIE JAKO PORUCHA 

GLUTAMÁTERGNÍ NEUROTRANSMISE 

S C H I Z O P H R E N I A AS A D I S O R D E R OF G L U T A M A T E R G I C N E U R O T R A N S M I S S I O N 

VĚRA BUBENÍKOVÁ 

Psychiatrické centrum Praha a Centrum Neuropsychiatrických studií 

SOUHRN 

V současnost i je často d i sku tována úloha g l u t a m á t e r g n í neu ro t r ansmise v patofyziologii a etiologii schizofrenie. G l u t a m á t e r g n í sys-
tém je nejdůležicějším exci tačním systémem v m o z k u savců. Je také důleži tý při vývoji m o z k u , plast ici tě mozku a neurotoxicicě. Tento 
článek sh rnu j e nálezy poukazu j íc í na změny g l u t a m á t e r g n í h o sys tému u pac ien tů se schizofreni í . Současné s tud ie ukazu j í , že látky 
včetně g l u t a m á t u , kceré akt ivují N M D A receptory, j sou u medikovaných pac ien tů se schizofreni í sníženy. Naopak látky, kceré blokují 
N M D A receptory, j sou zvýšeny. Změny v expresi m R N A jednotlivých p o d j e d n o t e k i o n o t r o p o n í c h glucamátových receptorů j sou velmi 
ne jednoznačné u pacientů se schizofrenií . Nejvíce konzis ten tn í nálezy z vazebných studií ukazu j í zvýšení vazby [3H]glycinu a syntetických 
látek, kceré se váží do s t e jného vazebného mís ta N M D A receptorů v korových oblastech u medikovaných pacientů. Ovšem tyto výsledky 
m o h o u být výsledkem interakce farmakologické léčby a g lu tamátových recepcorů. Zajímavé j sou nálezy po lvmor f i zmů genů , které kóduj í 
někceré důleži té bílkoviny důleži té pro sp rávnou funkc i iono t ropn ích i mecabocropních g lu t amá tových receptorů u schizofrenie. Na 
význam g lu t amáce rgn ího systému u schizofrenie ukazu j e řada ant ipsychocik působících na g l u t a m á t e r g n í systém a nelze vyloučit, že 
t a to v las tnos t v ý z n a m n ě ovlivňuje jejich terapeut ický účinek. Také látky ovlivňující g l u t a m á t e r g n í systém, především pozit ivní modu-
lá tory N M D A recepcorů, vykazují ant ipsychot ické účinky. Předpokládá se také, že tyto látky b u d o u výrazně zlepšovat kogni t ivní deficit 
u schizofrenie. Po rucha g l u t a m á t e r g n í h o sys tému u pac ien tů se schizofreni í byla v někol ika s tud i í ukázána , j sou ale n u t n ě další s tudie 
к ob jasněn í významu glucamácergní neu ro t r ansmise v patofyziologii schizofrenie . 

Klíčová slova: schizofrenie , glucamácergní systém, n o n - N M D A receptory, N M D A recepcory 
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SUMMARY 

Ac present the role of g lu tamate rg ic n e u r o t r a n s m i s s i o n in the pa thophys io logy of s ch i zoph ren i a is being discussed. The gluta-
mate rg ic system is che m o s t i m p o r t a n t exci ta tory system in the m a m m a l i a n brain. The g l u t a m a t e r g i c system is i m p o r t a n t in brain 
deve lopment , neuroplas t ic i ty and neurotoxicity. Th i s article reviews f ind ings of changes in the g lu tamate rg ic system in schizophrenic 
pat ients . The recent s tud ies show tha t co-agonists , n e u r o m o d u l a t o r s a n d g lu t ama te , which act ivate N M D A receptors are decreased in 
t reated sch izophren ic paciencs. O n che ocher hands , an tagon i s t s of N M D A receptor are elevated in sch izophrenic pat ients . Changes 
in the m R N A expression of s u b u n i t s of i ono t rop ic g l u t a m a t e receptors f o u n d in the brain of sch izophren ic pa t ien ts are inconsis tent . 
T h e m o s t cons i s ten t f ind ings based on b ind ing s tud ies have shown an increased b inding o f [3H] glycine and s imi lar synthet ic drugs 
in schizophrenia . However, these f ind ings cou ld be inf luenced by p h a r m a c o t h e r a p y and its ac t ion o n g lu t ama te receptors . S tudy of 
a p o l y m o r p h i s m of the genes l inked to s ch i zophren i a seems со be very p romis ing . The ma jo r i ty of the genes express proteins , which 
are associated wi th iono t rop ic and m e t a b o t r o p i c g l u t a m a t e receptors a n d inf luence their f u n c t i o n . In addi t ion , an t ipsychot ics interact 
wi th g lu tamate rg ic sys tem w h a t may be relevant to their clinical efficacy. D r u g s chat positively m o d u l a t e NMDA receptors show anti-
psychot ic effect a n d maybe amel iora te the cognit ive defici t in sch izophren ia . T h e deficits in the g lu tamate rg ic system of schizophrenic 
pa t i en t s has been f o u n d in s o m e studies . Nevertheless, more s tudies are needed to explore the role of g lu tamate rg ic neu ro t r ansmis s ion 
in the pa thophys io logy of schizophrenia . 

Key words: sch izophren ia , g lu tamate rg ic system, n o n - N M D A receptors , N M D A receptors 

Bubeníková V. Schizof renie jako p o r u c h a g l u t a m á t e r g n í neuro t ransmise . Psychiacrie 2005; 9(2): 105-112 

Ú v o d 

V posledních několika letech je často d iskutována úloha 
g lu tamátergní neuro t ransmise v patofyziologii a etiologii 
schizofrenie. Pro významnou ú lohu tohoto neurotransmite-

rového systém u schizofrenie svědčí některé nálezy na rozlič-
ných úrovních od molekulárních interakcí až po s t ruk turn í 
uspořádán í neuronálních sítí v mozku člověka. Glutamáter-
gní systém má rozhoduj íc í význam pro vývoj m o z k u (tvorba 
a stabilizace synapsí), j eho plasticitu (učení a paměť) i pro 
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, ncurocoxické poškození. V souladu s neurovývojovou 
.icé/.ou schizofrenie, může porucha ve \'ývoji glutamáter-
;0 systému vést к z m ě n á m chování, učení a být příčinou 
jjfestace schizofrenních symptomů, 
fed 20 lety byly objeveny látky, které působí jako nekom-
rjvní antagonis té N-metyl-D-aspártátového (NMDA) re-
0ru, vedoucí ke změnám v chování člověka i zvířat, které je 
zofrenii podobné (Coyle et al., 2004). Experimentální po-
; těchto látek ukázalo na možnou úlohu glutamátergního 
[ému v patofyziologii schizofrenie. V poslední době se také 
;vují důkazy o př ímém vlivu antipsychotik na glutamáter-
systém a o m o ž n é m klinickém využití látek aktivujících 
:amátové NMDA receptory v léčbě schizofrenie, 
'ento článek sh rnu je nálezy, které ukazuj í na poškoze-
lutamátergního systému u pacientů se schizofrenií od 
>n V DNA, přes expresi mRNA a proteinů až po změny 
Jadinách látek působ íc ích na g lu t amá tové receptory. 
ánku je nejdříve zmíněn stručný přehled glutamátových 
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lonotropní glutamátové receptory 

NMDA receptory non-NMDA receptory 

Podjednotky 

NR1 
NR2A 

NR2B 

NR2C 
NR2D 

NR3 

AMPA receptory KA receptory 

GluR1 GluR5 

GluR2 GluR6 

GluR3 Glur7 

GluR4 KA1 

KA2 

ze к 1: Přehled ionotropních glutamátových receptorů a jejich 
'dnotek 

recep torů , dále patofyziologie g l u t a m á t e r g n í h o systému 
u schizofrenie a úloha g lu tamátergní neurotransmise v účin-
ku antipsychotik. 

Glutamátové receptory 

G l u t a m á t je h lavn ím exc i tačn ím n e u r o t r a n s m i t e r e m 
v mozku savců, který aktivuje dvě funkčně rozdílné skupiny 
receptorů: ligandem řízený iontový kanál propustný pro Na*, 
К* a Ca24 a metabot ropní receptory (membránové receptory 
spojené s G proteiny). 

Ionotroponiglutamátové receptory: Funkční iontový kanál 
je složen ze čtyř podjednotek . Každá z podjednotek váže je-
den l igand. Podle aktivace kanálu specifickými ligandy jsou 
glutamátové receptory děleny na podskup inu non-NMDA 
receptorů, kam patří receptory aktivované a-amino-3-hyd-
roxy-5-metyl-4-isoxazol p r o p i o n o v o u kysel inou (AMPA) 
a kainátové receptory, aktivované kyselinou kainovou (obrá-
zek 1). D r u h o u skupinou jsou NMDA receptory. Každý z re-
ceptorů m á specifické podjednotkové složení, které ovlivňuje 
funkčn í vlastnosti daného receptorů. Po navázání ligandu 
na non-NMDA receptor dochází ke zvýšení pravděpodob-
nosti otevření iontového kanálu pro Na*, К* a při určitém 
podjednotkovém složení i pro Ca2* ionty. Naopak receptory 
NMDA typu jsou především propus tné pro Ca2* iont)'. Pro 
aktivaci NMDA receptorů je důležitá p ř í tomnos t agonisty-
-g lu t amá tu a koagonisty-glycinu (obrázek 2). Vazebná mís-
ta pro agonis tů a koagonis tu jsou umís těna na odlišných 
pod jedno tkách NMDA receptorů. Funkční NMDA receptor 
je složen ze dvou NR1 podjednotek a ze dvou podjednotek 
NR2(A-D) nebo NR3(A-B) (Dingledinc et al., 1999). Kombi-
nací těchto podjednotek může vzniknout několik set NMDA 
receptorů s různými funkčn ími vlastnostmi. Navíc většina 
l igandem řízených iontových kanálů nemá jen vazebné místo 
pro agonis tů , ale také pro alosterické modulátory. Aktivace 
alosterického místa na iontovém kanálu vede ke změně afinity 
pro agonis tů nebo ke změně efektivnosti otevření kanálu 
(Krůšek et al., 2004). NMDA receptor má několik alosteric-
kých vazebných míst pro exogenní i endogenní modulá tory 
(Dingledine et al., 1999). Naproti tomu non-NMDA receptory 
mají méně alosterických míst. 

NMDA R 

Я /Zn-

hek 2: Schematické znázornění ionotropních glutamátových receptorů s vazebnými místy pro agonisty a antagonisty 
)A R = N-methyl-D-aspartátové receptory, AMPA R = a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionové receptory, Glu = glutamát, Gly = 
in, PCP = fencyklidin. 

В 



PSYCHIAJTRIE_- ROČNÍK9 • 2005 • ČÍSLO 2 P ř e h l e d n é č l á n k y 

Tabulka 1: Přehled metabotropních glutamátových receptorů 

Skupina metabotropních receptorů Typ receptorů Signální dráha 

Skupina I mGluRI 
mGluR5 Stimulace fosfotlipázy С přes G^,, protein -> tvorba IP3 + DAG -> vzestup Ca2* 

Skupina II mGluR2 
mGluR3 Inhibice adenylátcyklázy přes G7Go proteiny 

Skupina III 

mGluR4 
mGluR6 
mGluR7 
mGluR8 

Inhibice adenylátcyklázy, přes G / G o proteiny 

Po p r ů c h o d u i o n t ů kaná l em d o c h á z í к depolar izac i 
m e m b r á n y a akt ivaci dalších m e m b r á n o v ý c h recep torů 
a intraneuronálních signálních kaskád (Konrádi a Heckers, 
2003). Signální dráhy aktivované Ca2* ioncy st imulují aktivitu 
kináz a následně fosfacáz. Fosforylací se mění zpětně aktivita 
membránových receptorů, signálních prote inů a transkripč-
ních faktorů. 

Metabotropníglutamátové receptory: Tyto receptory j sou 
ligandem aktivované membránové receptory spojené s tri-
merickými G-proteiny. Receptory j sou složené ze sedmi 
membránových d o m é n . Bylo ukázáno , že m e t a b o t r o p n í 
g lu t amá tové r ecep to ry (mGIuR) vytvářejí h o m o d i m é r y 
(Copani ec al., 2000). Význam tvorby d imérů pro aktivitu 
mGIuR je stále s tudován. Všech osm v současnosti známých 
mGIuR je rozdě leno do tří s k u p i n m G L U R I (mGLURl 
a mGLUR5), mGLUR II (mGLUR2 a mGLUR3) a mGLUR III 
(mGLUR4, mGLUR6, mGLUR7, mGLURS) (tabulka 1). Po 
navázáni g lu t amá tu na extracelulární část N-konce recepto-
rů dojde к rozštěpení а к aktivaci trimerických. G-proteinů 
na Gu-GTP a G(3y podjednotku. Jednotlivé typy G-proteinů 
jsou rozděleny podle typu Ga pod jednotky (tabulka 1). Tyto 
pod j edno tky nás l edně akt ivuj í ř adu enzymů, iontových 
kanálů a regulují intracelulární koncentraci druhých poslů 
jako je cAMP, cGMP, arachidonová kyselina, Na*, К" a Ca2* 
ionty. Spolu s aktivací G-proteinů dochází také к aktivaci 
GTPázy na Gu podjednotce. Tento enzym mění aktivovanou 
G ( i-GTP p o d j e d n o t k u na neaktivní G a -GDP pod jedno tku , 
která se spojí s GPy pod jedno tkou (Svoboda et al., 2004). 
Účinek skupiny mGIuR I je spojen fosfolipázou С a stimulaci 
hydrolýzy fosfatydylinositol-4,5-bisfosfátu na inositol-1,4,5-
-trisfosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). Působením IP3 přes 
membránové receptory na endoplazmat ickém retikulu dojde 
ke zvýšení intracelulární hladiny Ca2* iontů. U skupiny recep-
torů mGluRI známe také přímé i nepř ímé působení na K*, 
Ca2* iontové kanály (N-,L- a P / Q typu) a zvyšování hladiny 
cAMP (Riedel et al., 2003). Tyto receptory se vyskytují přede-
vším postsynapticky na perisynaptických místech. Aktivace 
skupiny receptorů II snižuje aktivitu adenylátcyklázy, a t ím 
hladiny cAMP. Ty to receptory se vyskytují pre-synapticky 
i post-synapticky na periferii synapse. Podtyp mGluR3 je 
lokalizován nagl iových buňkách. Receptory skupiny III také 
snižují hladiny cAMP a jsou lokal izovány presynapticky. 
Skupiny receptorů mGIuR II a III působící pre-synapticky 
inhibují Ca2* iontové kanály (N-, L- a P / Q typu) a snižují tak 
uvolňování neuro t ransmi te rů (Fagni et al., 2000). 

Patofyziologie g lutamátergního sys tému u schizofrenie 

Nálezy u pacientů se schizofrenií ukazuj í na změny v ex-
presi glutamátových receptorů a na změnu hladin g lu tamátu 
a dalších látek, které souvisejí s metabol izmem g lu tamátu 

nebo se váží na glutamátové receptory (Kim et al., 1980; Tsai et 
al., 1995). Použití technik molekulární genetiky u schizofrenie 
poukázalo na spojení mezi nukleot idovým polymorf izmem 
některých genů, které souvisejí s g lu tamátergním systémem 
a schizofrenií (Harr ison a Owen, 2003). 

Vliv g e n ů asociovaných se schizofreni í 
na funkc i glutamátergní synapse 

Nalezené nukleot idové polymorf izmy genů asociovaných 
se schizofrenií často souvisejí s metabol izmem a uvolňová-
ním g lu tamátu ze synaptického zakončení. Účinky pro te inů 
na glutamátergní synapsi jsou znázorněny schematicky na 
obrázku 3. 

Presynaptický 
neuron 

7 t , 
• \ R G S 4 Dysbindin-1 

' • ' •• ! 
Postsynaptický 

neuron 

Obrázek 3: Schematický obrázek glutamátergní synapse. Polymorfizmus 
и několika genů (červené písmo) je spojován se schizofrenií. Proteiny 
těchto genů přímo ovlivňují glutamátové receptory (Dysbindin 1 
a RGS 4) a metabolizmus koagonisty NMDA receptorů D-serinu (G 72 
a DAAO). Dysbindin 1 také ovlivňuje transport glutamátu do transport-
ních vezikulů. Neuregulin 1 je součástí membrány synaptických váčků 
a reguluje expresi NMDA receptorů a interaguje s postsynaptickou 
denzitou. Upraveno dle Owen et al., 2004. 
NRG 1 = neuregulin 1; PSD = postsynaptická denzita; RGS 4 = regulátor 
G-proteinem zprostředkované signalizace-4; DAO = gen pro D-amino-
oxidázu; ErbB4 = neuregulinový receptor typu ErbB-4 
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Protein neureugul in-1 (produkt genu NRG1) reguluje cx-
esi podjednotek NMDA receptorů a př ímo aktivuje receptor 
ojenýs tyrozinkinázou ERbB4. Receptor ERbB4je kolokali-
ván s NMDA receptory na postsynaptické membráně a akti-
cí receptorů ERbB dochází k fosforylaci NR 2 podjednotek 
MDA receptorů, která zvyšuje pravděpodobnos t otevření 
reptoru po navázání agonist) ' (Moghaddam, 2003). Protein 
nu G72 interaguje s enzymemem D-aminoacidoxidázou 
iAAO), který oxiduje D-serin a snižuje dos tupnos t D-serinu 
o aktivaci glycinového mís ta na NMDA receptorů. Protein 
3S4 patří mezi skupinu proteinů, které regulují G-proteiny. 
otein RGS4 se váže na a -pod jedno tku Gq proteinu а za-
aňuje tak aktivaci fosfolipázy С podtypu (3. Tento protein 
<é inhibuje zvýšení intracelulámích Ca2* iontů způsobené 
tivací receptorů m G l u R skupiny I (Saugstad et al., 1998). 
otein Dysbindin-1 a dystrobreviny tvoří součást dystro-
lového glykoproteinového komplexu, který je př í tomen 
jostsynaptické denzitě a jeho předpokládaná funkce je ve 
ibilizaci NMDA receptorů (Owen et al., 2004). 
Právě změny na molekulární úrovni vedou k funkčn ím 
íěnám v g lu tamátergní neurotransmisi , které mají význam 
ítiologii schizofrenie. V současné době ale není známo 
ikční propojení mezi nalezenými nukleotidovými polymor-
my a odpovídajícím proteinem (Harrison a Owen, 2003). 

Změny h ladin g lutamátu a dalších látek 
působících na g lutamátové receptory u schizofrenie 

Až do současnosti byla publikována řada nálezů ukazu-
ích na p r imárn í h y p o f u n k c i g l u t a m á t e r g n í h o systému 
schizofrenie (Konrádi and Heckers, 2003). Prvotní nález 
ížení hladin g lu t amá tu v cerebrospinálním m o k u u pa-
ntů se schizofrenií pochází z roku 1980 (Kim et al., 1980). 
nco nález byl potvrzen také později (Tsai et al., 1995) v hi-
kampu a v pref rontá ln í kůře u pacientů se schizofrenií, 
jímavá je nalezená korelace mezi pozit ivními symptomy, 
)zkovou atrofií a sníženou hladinou g lu tamátu u pacientů 
schizofrenií (Tsai et a l , 1998). Jsou však i studie, ve kterých 
byly nalezeny stat is t icky významné změny v hladinách 
i tamátu v mozku a v cerebrospinální tekut ině (Perry et al., 
52; Tsai et al., 1998). Ve studiích, které využívají protono-
j magnet ickou rezonanční spektroskopii (MSR), nebyla 
zorována žádná změna v hladině g lu t amá tu u pacientů 
schizofrenií v dorzolaterální prefrontá lní oblasti a v ce-
irospinální tekut ině (Stanley et al., 1996; Hash imoto et al., 
35). Pomocí stejné metody byla nalezena zvýšená hladina 
i taminu v pref rontá ln í kúře, v levé anter iární cingulární 
ře a v ta lamu u počáteční fáze onemocnění (Hash imoto et 
2005). Glutamin je syntetizován v astrocytech z g lu tamátu 
symem glutaminsynte tázou. Glu tamin je následně trans-
rtován do nervových zakončení a znovu konvertován na 
i tamát enzymem glu taminázou . Bylo ukázáno, že aktivita 
itaminázy je větší u pacientů se schizofrenií v dorzolaterál-
prefrontální kůře (Hashimoto et al., 2005). 

Nejen změny v g lu t amá tu , ale i některých modu lá to rů 
itamátových receptorů byly nalezeny u pacientů se schizo-
nií. Jedním z endogenních modulá to rů NMDA receptorů 
^I-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát (NAAG). Zvýšené hladiny 
lAG byly nalezeny v h ipokampu a v prefrontální kúře (PFC) 
)acientů se schizofrenií (Tsai et al., 1995). Význam NAAG 
atofyziologii schizofrenie stále diskutován (Šťastný et al., 
32). Předpokládá se, že zvýšené hladiny NAAG souvisejí se 
ženou aktivitou enzymu glutamátdekarboxypept idázy II 

(GCP II), a to vede sekundárně ke snížení hladin g lu tamátu 
(Tsai ct al., 1995). Některé studie totiž ukazuj í na možné 
agonistické působení toho to dipeptidu na glycinové místo na 
NMDA receptorů (Losi ct al., 2003). Je tedy pravděpodobné, 
žc NAAG jc parciálním agonistou na NMDA receptorů. 

Zajímavé jsou také nálezy o změně v metabol izmu NAAG 
u pacientů se schizofrenií. Aktivita enzymu glutamátdekar-
boxypeptidázy II (GCP II), který štěpí NAAG na g lu tamát 
a N-acetyl-L-aspartát (obrázek 4) negat ivně korelovala se 
zvýšenými h lad inami NAAG v p re f ron t á ln í kúře a hipo-
k a m p u . Předpokládá se, že nalezené snížení aktivity GCP II 
u pacientů se schizofrenií může vést lee snížení hladin glu-
t a m á t u a N-acetyl-L-aspartátu v PFC a h ipokampu (Tsai et 
al., 1995). Snížená exprese GCP II byla prokázána DNA čipy 
a kvanti tat ivní PCR na autopt ickém mozkovém materiálu 
pacientů se schizofrenií (Coyle et al., 2004). Také snížená 
hladina D-serinu, aminokyseliny, která jc koagonistou gly-
cinového místa NMDA receptorů, byla nalezena u pacientů 
se schizofrenií (Hash imoto et al., 2003). 

U pacientů se schizofrenií byla nalezena také zvýšená hladi-
na endogenního antagonis ty NMDA receptorů - kynurenové 
kyseliny. Kynurenová kyselina je metaboli tem tryptofanu a na 
NMDA receptor se váže na glycinové vazebné místo (obr. 2) 
a působí jako an tagonis ta těchto reccptorú (Erhardt et al., 
2001). Další metabolic t ryptofanu, který působí na NMDA 
receptory, je kyselina chinol inová . Kyselina chinol inová 
(QUIN) je agonistou NMDA recepcorú a podání vyšších kon-
cencrací QUIN intracerebroventrikulárně vyvolá excitotoxické 
poškození neuronů (Jhamandas et al., 1993). U pacientů se 
schizofrenií byly hladiny kyseliny chinolinátové (QUIN) a ky-
nurenové nalezeny zvýšené v plazmě (Schwarcz et al., 1988; 
Ravikumar et al., 2000). V současné době jc tato látka expe-
r imentálně užívána v n euro vývojovém modelu schizofrenii 
p o d o b n é h o chování u zvířat (Šťastný et al., 2003). 

Výše zmíněné nálezy ukazují , že látky včetně glutamátu, 
které aktivují NMDA recepcory, jsou u medikovaných pa-
cientů se schizofrenií sníženy. Naopak látky, které blokují 
NMDA receptory, j sou zvýšeny. Výjimku tvoří QUIN, který 
je agonis tou těchto receptorů a jeho hladina je u pacientů se 
schizofrenií zvýšena. Tyto změny se dávají do souvislosti se 
zvýšenou aktivací mikroglie, která QUIN produkuje . 

NAAG NAA Glu 

Obrázek 4: MetabolizmusN-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu. Na obrázku 
je znázorněno hydrolytické štěpeni N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu 
enzymem glutamátkarboxypeptidázou II na N-acetyl-L-aspartát a glu-
tamát. Upraveno dle Neale et aL, 2000. 
NAAG = N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu enzymem; NAA = N-acetyl-L-
-aspartát; Glu = glutamát; GCP II = glutamátkarboxypeptidázou II 
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Zrněny ve vazebných vlastnostech 
glutamátových receptorů u schizofrenie 

Změny vc vazebných vlastnostech glutamátových recepto-
rů ukazují na změny v počtu těchto receptorů nebo na změnu 
vpodjednotkové stavbě těchto receptorů. U AMPA recepcorů 
byla nal ezena snížená vazba |3H]AMPA v hipokampální ob-
lasti CA2 u pacientů se schizofrenií měřeno post mortem (Gao 
L>cal.,2000). V ostatních oblastech hipokampální formace zů-
stala vazba [3H] AMPA nezměněna Naopak vazba antagonisty 
[3H]6-kyano-7-nitrochinolinoxalin-2,3-dion [3H]CNQX na 
(\M PA receptor byla snížena v oblasti CA4 hipokampální for-
mace, ale zůstala nezměněna v jiných oblastech hipokampu 
u pacientů se schizofrenií (Kerwin et al., 1990). Také ve senátu 
(nucleus caudatum) byla nalezena zvýšená vazba [3H JCNQX 
u pacientů se schizofrenií, kteří spáchali sebevraždu (Noga 
et al., 1997). Ve většině vazebných studií s [3H]AMPA nebyla 
nalezena změna v nucleus caudatum a putamen (Pietrasazek, 
2003). Nálezy o změně vazby [SHjkainátu jsou více jednotné. 
Byla nalezena zvýšená vazba [3H]kainátu ve frontální a parie-
tální kůře (Pietrasazek, 2003). V jedné studii byla pozorována 
snížená vazba [3H]kainátu do oblasti CA1, CA2, САЗ, CA4 
a gyru dentatu hipokampální formace u pacientů se schizo-
frenií (Kerwin et al , 1990). 

Glutamátové receptory NMDA typu mají více vazebných 
míst než u receptorů non-NMDA typu (obrázek 2). Ve vazbě 
[3H]gIutamátu a kompet i t ivního antagonist) ' [3H]CGP 
39653 do různých oblastí mozku nebyly nalezeny žádné 
změny u pacientů se schizofrenií (Pietrasazek, 2003). Nejvíce 
konzistentní nálezy získané u pacientů se schizofrenií jsou ve 
zvýšení vazby |3H]glycinu a syntetických látek, které se váží do 
stejného vazebného místa NMDA receptorů ([3H]L-689,560; 
[3H]MDL 105,519) v rozličných korových oblastech (Pietra-
sazek, 2003). V žádné z dostupných studií nebyla nalezena 
změna ve vazbě látek do glycinového místa na NMDA recep-
torů v nuclus caudatum a v nucleus putamen (Pietrasazek, 
2003). Další vazebné místo na NMDA receptorů je polya-
minové místo. Vazba antagonist}' tohoto vazebného místa 
[3H]ifenprodilu byla zvýšená v temporální kůře u pacientů 
se schizofrenií (Griinwood et al., 1999) a snížená v talamu 
(Ibrahim et al., 2000). Žádné změny ve vazbě nebyly nalezeny 
ve striatu (Pietrasazek, 2003). 

Změny vc vazbě nekompetitivního antagonist)' [3H]MK-
801 byly nalezeny zvýšené v parietální, temporální kůře (Toru 
et al., 1992) a v nucleus putamen (Kornhuber et al., 1989). 
Tyto nálezy nebyly znovu v některých studiích potvrzeny 
(Pietrasazek, 2003). 

Lze shrnout, že nálezy z vazebných studií u pacientů se 
schizofrenií ukazují na snížené hladiny glutamátu a následné 
zvýšení počtu glutamátergních receptorů. Se změnou vazby 
ligandů na receptor částečně souvisí i změna podjednotko-
vého složení jednotlivých receptorů (viz dále). 

Změny v expresi mRNA a proteinů jednotlivých 
podjednotek glutamátových receptorů u schizofrenie 

U non-NMDA receptorů AMPA typu byla nalezena sní-
žená exprese mRNA a proteinu pro podjednotku GluRl 
v hipokampální oblasti CA3, ve frontální kůře a talamu 
u pacientů se schizofrenií (Harrison et al., 1991; Sokolov, 
1998; Ibrahim et al., 2000). Exprese mRNA pro podjednotku 
GluR2, jejíž nepřítomnost v receptorů vede ke zvýšené pro-
pustnosti Ca2* iontů AMPA receptorem (Ozawaetal. , 1998), 

byla nalezena zvýšená v prefrontální kůře a snížená v CA3 
а СЛ4 v hipokampu u pacientů se schizofrenií (Akbarian 
et al., 1995; Eastwood et al., 1995). Pokles exprese mRNA 
pro podjednotku GluR2 provázel v hipokampální oblasti 
i pokles exprese proteinu pro tuto podjednotku (Eastwood 
et al., 1997). Tyto nálezy svědčí pro možné snížení vodivosti 
AMPA receptorů pro Ca2, ionty v prefrontální kůře a naopak 
zvýšení vodivosti pro Ca2' v hipokampální formaci. Zvýšená 
koncentrace Ca2' iontů vede po aktivaci celé řady enzymů 
a následné produkci volných radikálů až к buněčné smrti 
apoptotického charakteru. Zvýšená vodivost AMPA recepto-
rů pro vápenaté ionty v hipokampu může vést к poškození 
této oblasti, což může souviset s pozorovanou redukcí ob-
jemu hipokampu (Heckers, 2001) a kognitivním deficitem 
u schizofrenie. 

U kainátového receptorů bylo nalezeno snížení exprese 
mRNA GluR6 а KA2 v hipokampu a snížená exprese mRNA 
GluR7 а KA1 ve frontální kůře (Porter et al., 1997; Sokolov, 
1998). V hipokampu byla potvrzena snížená exprese proteinu 
pro podjednotky GluR 5, 6, 7 (Beneš et al., 2001). Důsledek 
těchto změn v patofyziologii schizofrenie není znám. 

Nálezy o změnách exprese mRNA a proteinu podjednotek 
NMDA receptorů u schizofrenie jsou značně nejednotné 
(Pietraszek, 2003). Pro podjednotku NR1, která je důležitá 
pro tvorbu funkčního receptorů, byla pozorována zvýšená, 
snížená nebo nezměněná exprese mRNA ve frontální, tem-
porální kůře (Pietraszek, 2003). Snížená exprese mRNA pro 
NR1 byla nalezena v oblasti CA3 hipokampální formace (Gao 
et al., 2000; Pietraszek, 2003). V expresi NR2 podjednotek 
nebyly nalezeny žádné konzistentní změny v mozkové tkáni 
u pacientů se schizofrenií. V jedné studií byl nalezena zvýše-
ná exprese mRNA NR2D podjednotky v prefrontální kůře 
(Akbarian et al., 1996). Zvýšená exprese mRNA podjednotky 
NR2B byla nalezena také v oblastech hipokampu CA2 а CA3 
(Gao et al., 2000). 

Ze zmíněných nálezů o změně vazebných vlastností glu-
tamátových receptorů a změně v expresi mRNA a proteinů 
u schizofrenie je zřejmé, že výsledky nejsou jednoznačné. Ne-
jednoznačnost výsledků může zapříčinit i fakt, že u mnohých 
antipsychotik byl prokázán vliv na glutamátové receptory, 
především na vazebné místo pro glycin na NR1 podjednotce 
NMDA receptorů (Pietraszek, 2003). U všech studií byl použit 
autoptický materiál od pacientů se schizofrenií s odlišnou 
medikací. 

Velmi málo je známo o změně ve struktuře nebo hustotě 
metabotropních glutamátových receptorů v mozku pacientů 
se schizofrenií. Nebyla nalezena změna v expresi mGluR re-
ceptorů v mozku (Konrádi a Heckers, 2003). V nedávné době 
byl však ukázán možný terapeutický význam skupiny recep-
torů mGluR II. Agonisté skupiny receptorů mGluR II snižují 
uvolňování glutamátu s presynaptického zakončení. Jaký 
mohou mít agonisté mGluR II receptorů terapeutický účinek 
u schizofrenie, když u pacientů se schizofrenií byla v několika 
studiích potvrzena snížená excracelulární hladina glutamátu? 
Podání antagonistů NMDA receptorů, které simulují psycho-
tický stav u lidí i zvířat, vede ke zvýšení extracelulární hladiny 
glutamátu ve frontální oblasti u potkanů (Moghaddam et 
al , 1997). Tento jev je možné vysvětlit, pokud zohledníme 
nejen přímé glutamátergní spoje mezi neurony, ale i gluta-
mátergní spoje přes GABAergní interneurony (obrázek 5). 
Podání agonistů skupiny receptorů mGluR II vede ke snížení 
výdaje glutamátu, který je způsoben původní inhibicí NMDA 
receptorů (Moghaddam, 2004). Podání agonistů mGluR II 
receptorů má důsledky i pro chování potkana v animálním 
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del LI schizofrenie (Moghaddam a Adams, 1998). Prozatím 
j ale látky aktivující tyto receptory stále v preklinickém 

;diu výzkumu. Předpokládá se jejich použi t í především 
lacientů se schizofrenií s výrazným kognit ivním deficitem 
současného podávání an t ipsycho t i c 
U látek aktivující s k u p i n u m G l u R 1 receptorů je také 
)žné jejich terapeutické užití u pacientů se schizofrenií, 
tivace pos tsynapt icky umís těných m G l u R 5 receptorů 
<šuje odpověď NMDA receptorů na agonisty (přes proteiny 
imer 1 umís těné v postsynaptické denzitě), a tím může 
žovat p ř e d p o k l á d a n o u h y p o f u n k c i N M D A receptorů 
oghaddam, 2004). 

LJ metabot ropních glutamátových receptorů nebyly na-
»ny jednoznačné nálezy v jejich s t ruk tuře a expresi u pa-
itů se schizofrenií. Dosavadní výsledky z experimentálních 
dií ukazují na možné terapeutické použi t í těchto látek 
:hizofrenie. 

Vliv ant ipsychot ik na glutamátergní systém 

V současné době je pro antipsychotický účinek léků důle-
;á vazba především к dopaminovým a serotoninovým recep-
rům (Horáček, 2004). Několik studií poukázalo na možný 
inek antipsychotik na glutamátergní systém v klinicky po-
rvaných dávkách (Heresco-Levy, 2003; Konrádi a Heckers, 
03). Bylo zjištěno, že ant ipsychotika 1. i 2. generace působí 
dinicky užívaných dávkách na glutamátergní systém př ímo 
ÍO parciální agonisté glycinového místa NMDA recepcoru 
[eresco-Levy, 2003). Také nepřímý mechan izmus působení 
;glutamátergní systém, především na NMDA receptory, je 
ožný. Inhibice dopaminových D2 receptorů vede к aktivaci 
oteinkinázy A, která vede к fosforylaci NR1 podjednotky 
VIDA receptorů. Fosforylace této podjednotky výrazně zvy-
je aktivitu NMDA receptorů (Salter a Kalia, 2004). 

NMDA receptor Q 

'Ф 

Oj GABAergní neurony Q 

Glutamátergní 
neurony 

S/i\\ 
Glutamát 

rázek 5: Snížení počtu a aktivity NMDA receptorů vede ke snížení 
tivity inhtbičnícb GABAergních neuronů. Snížení inhibice povede ná-
ině ke zvýšeníaktivity glutamátergnícb neuronů a ke zvýšení výdeje 
itamátu (upraveno dle Konrádi a Heckers, 2003). 

Antipsychot ika také inh ibuj í g lu t amá tový t r anspor te r 
(Stanton et al., 2003) a tím zvyšují extracelulární hladinu 
g l u t a m á t u in vivo. Právě zvýšená h l ad ina g l u t a m á t u po 
haloperidolu ve str iatální oblasti může být zodpovědná za 
rozvoj extrapyramidálního syndromu (Marchese et al., 2002). 
Podobně jako haloperidol, ant ipsychotika 2. generace (clo-
zapin) zvyšují výdej g lu t amá tu a glycinu (Konrádi a Heckers, 
2003). Současně několik studií (viz níže) dokládají změny 
vazby agonistů a an tagonis tů na NMDA receptor a změny 
v expresi mRNA podjednotek NMDA receptorů po aplikaci 
antipsychotik. 

Bylo ukázáno, že podávání haloperidolu u po tkanů vede 
ke zvýšení vazby nekompet i t ivního antagonist) ' ([3H]TCP) 
a kompet i t ivního antagonis ty ([3H]CGP39653) na NMDA 
receptor v parietální a f rontá ln í kůře (Ossowska et al., 1999). 
Pravděpodobně zvýšení vazby [3H]TCP vede také ke zvýšení 
počtu NMDA receptorů (Heresco-Levy, 2003). Nálezy tyka-
jící se vlivu ant ipsychot ik na expresi mRNA podjednotek 
glutamátových recepcorů jsou však nejednotné (Pietraszek, 
2003) a závisí na době podávání př ís lušného antipsychotika. 
Zvýšená hladina mRNA po podání clozapinu a olanzapinu 
u po tkanů ve f rontální kůře byla nalezena i pro metabotropní 
receptor mGluR3 (Tascedda et al., 2001). Přestože působení 
antipsychotik na g lu tamátergní systém není zdaleka objas-
něn, už nyní je zřejmé, že glutamátergní systém hraje v účinku 
některých antipsychotik významnou úlohu. 

Závěr 

V pos ledním desetiletí je často d i skutována otázka te-
rapeu t ického významu látek ovlivňujících g lu tamáte rgn í 
systém. V článku bylo úkolem shrnou t dos tupné literní údaje 
o změnách glutamátergní neurotransmise u pacientů se schi-
zofrenií. V současnosti uznávaná skutečnost , že u pacientů 
se schizofrenií je hypofunkce g lu tamátergního systému, není 
zcela jednoznačná. Přes veškeré práce dokazující význam to-
ho to systému v etiologii schizofrenie nejsou nálezy týkající 
se změn v expresi jednotlivých podjednotek glutamátových 
receptorů a jejich vazebných vlastností jednotné. Vzhledem 
к důležitosti g lu tamátergn ího systému pro vývoj, plasticitu 
a toxicitu nervové tkáně, m o h o u být změny v tomto systému 
pozorované u pacientů se schizofrenií pods ta tné pro rozvoj 
a původ této nemoci. Pro tu to teorii svědčí i polymorfizmy 
genů, které p ř í m o souvisejí s g lu t amá te rgn ím systémem 
u pacientů se schizofrenií. Také řada antipsychotik působí 
na g lutamátergní systém a nelze vyloučit, že tato vlastnost 
významně souvisí s jejich terapeutickým účinkem. Látky ovliv-
ňující glutamátergní systém, především pozitivní modulátory 
NMDA receptorů, vykazují antipsychotické vlastnosti. Před-
pokládá se, že tyto látky budou výrazně zlepšovat kognitivní 
deficit u schizofrenie. 

Práce byla podpořena grantem IGA NF/7626-3 MZ ČR a pro-
jektem MSMT1M0002375201 

RNDr. Vera Bubeníková 
Psychiatrické centrum Praha 
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