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ABSTRAKT 
Metamfetamin (MA) je syntetická droga, která se řadí do skupiny amfetaminů – 

drog s psychostimulačními účinky. Zvláštností behaviorální odpovědi na účinky 

psychostimulancií je vznik behaviorální senzitizace, neboli zesílení účinků po jejich 

opakovaném podání. Předpokládá se, že behaviorální senzitizace je proces zodpovědný 

za relaps zneužívání drog u abstinujících jedinců. Jelikož polovina uživatelů MA jsou 

ženy v reproduktivním věku, jejich děti jsou ohroženy riziky spojenými s užíváním MA. 

Z dostupných studií je patrné, že MA může negativně ovlivňovat vyvíjející se centrální 

nervový systém (CNS) plodu. Otázkou zůstává, jestli opakované podávání drogy březím 

samicím způsobí senzitizaci u jejich potomků a tedy jestli u nich hrozí riziko, že se 

stanou dříve závislými, když se opět dostanou do styku s drogou v dospělosti. 

Cílem mojí disertační práce bylo otestovat vliv prenatální expozice MA na 

citlivost ke stejné droze v dospělosti u laboratorních potkanů. 

Dospělým samicím laboratorního potkana byl po celou dobu gestace aplikován 

subkutánně (s.c.) MA 5 mg/kg/den, fyziologický roztok (FR) nebo žádná látka (K). 

Abychom otestovali citlivost potomků k MA v dospělosti, polovině zvířat z každé 

prenatálně exponované skupiny (MA, FR, K) jsme s.c. aplikovali MA v dávce 1 mg/kg 

nebo FR. K otestování senzitizujícího účinku prenatální MA expozice jsme použili 

otevřenou arénu, vyvýšené křížové bludiště, Laboras (Metris B.V., Holandsko), 

Morrisovo vodní bludiště, „tail-flick“ test a testy pohotovosti k epileptickým 

záchvatům. 

Naše výsledky ukázaly, že prenatální expozice MA neovlivnila bazální úroveň 

chování, anxietu ani práh nocicepce. Zvířata prenatálně exponovaná MA však byla 

náchylnější ke křečím vyvolaných flurotylem a měla lepší výkon v testu paměti. Akutní 

aplikace MA v dospělosti zvýšila motorickou aktivitu, snížila anxietu k neznámému 

prostředí a výškám, zvýšila náchylnost ke křečím vyvolaných NMDA, snížila 

náchylnost ke křečím vyvolaných flurotylem a zvýšila tělesnou teplotu. U samců měla 

akutní aplikace MA navíc antinociceptivní účinek. Chronická aplikace MA v dospělosti 

zhoršila výkon v testu učení, zvýšila motivaci a vyvolala behaviorální senzitizaci. Co se 

týče senzitizujícího účinku prenatální expozice MA, zjistili jsme, že zvířata prenatálně 

vystavená MA byla citlivější k psychostimulačnímu, hypertermickému a 
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antikonvulzivnímu účinku MA v dospělosti. Prenatální expozice MA naopak snížila u 

samců citlivost k antinociceptivnímu účinku MA v dospělosti. 

Výsledky této dizertační práce ukazují, že prenatální expozice MA zvyšuje 

citlivost k účinkům akutního i chronického MA v dospělosti. Naše zjištění také 

naznačují, že prenatální expozice MA způsobuje změny ve vývoji několika 

neurotransmiterových systémů, které se projeví při opětovném setkání s drogou 

v dospělosti. Převedeno do klinické praxe to může také znamenat, že potomci matek 

zneužívajících MA v těhotenství, budou náchylnější k opakovanému podávaní MA nebo 

k jeho neurotoxickým účinkům, pokud se s touto návykovou látkou dostanou do 

kontaktu v pozdějším věku. V neposlední řadě tato práce nastínila možnosti a směřování 

dalšího výzkumu v oblasti drogové závislosti. 
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ABSTRACT 
Methamphetamine (MA) is a psychostimulant drug with high potential for 

abuse. Psychostimulants were shown to cause behavioral sensitization – a progressive 

increase of their psychomotor activating effects. This phenomenon is often evident long 

after discontinuation of repeated drug exposure and is believed to be responsible for the 

relapse of drug abuse. Since half of MA users are women of reproductive age, there is 

an increased risk of negative consequences for their children. The question if offspring 

prenatally exposed to psychostimulants are more susceptible to psychomotor activating 

effects of these drugs later in life still remains unanswered. 

The aim of my dissertation thesis was to find out whether prenatal MA exposure 

is able to increase sensitivity to the same drug in adulthood. 

Pregnant dams were injected daily with MA 5 mg/kg or saline (S) 

subcutaneously (s.c.) during the whole gestation. The absolute control group of adult 

females (C) was not exposed to any injection application. To test the sensitivity of the 

offspring to MA in adulthood, half of each prenatally exposed group (MA, S, C) were 

administered MA 1 mg/kg while the other half received S s.c. The sensitizing effect of 

prenatal MA exposure was tested in the open field, elevated plus maze, Laboras (Metris 

B.V., Netherlands), Morris water maze, tail-flick test and in the tests of susceptibility to 

epileptic seizures. 

Our results showed that prenatal MA exposure did not affect the baseline 

behavior, anxiety or the threshold of nociception. However, the animals prenatally 

exposed to MA were more susceptible to flurothyl seizures and demonstrated better 

performance in the test of memory. On the other hand, acute MA application in 

adulthood increased motor activity, decreased anxiety to novel environment and heights, 

increased susceptibility to NMDA seizures, decreased susceptibility to flurothyl seizures 

and increased body temperature. In males acute MA application had also 

antinociceptive effect. In addition, chronic MA application in adulthood impaired 

performance in the test of learning, increased motivation and elicited behavioral 

sensitization. Regarding the sensitizing effect of prenatal MA exposure, we 

demonstrated that animals exposed to MA prenatally were more sensitive to 

psychostimulant, hypertermic and anticonvulsive effects of MA challenge in adulthood. 
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In contrast, males prenatally exposed to MA were less sensitive to antinociceptive effect 

of MA challenge. 

In conclusion, we demonstrated that prenatal MA exposure increases sensitivity 

to effects of acute and chronic MA challenge in adulthood. Our findings also indicate 

that prenatal exposure to MA causes alterations in several neurotransmitter systems, 

which become evident after administering the same drug in adulthood. In other words, 

this thesis indicates that offspring of mothers abusing MA during pregnancy may be 

more susceptible to repeated MA administration or to neurotoxic effects of MA, when 

they encounter this drug later in life. Last but not least our study also showed new 

possibilities of research in the field of drug abuse. 
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SEZNAM ZKRATEK 

5-HT – 5-hydroxytryptofan, serotonin 

ADHD – „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“, porucha pozornosti spojená  

s hyperaktivitou 

ACTH – adrenokortikotrópní hormon 

AM – amygdala 

AMPA – α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazol-propionátová kyselina 

ANOVA – „ANalysis Of VAriance“, analýza rozptylu 

Bez MAd – bez aplikace metamfetaminu v dospělosti 

BLA – bazolaterální jádo amygdaly 

CART – „Cocaine-and-Amphetamine-Regulated-Transcript“ 

CeN – centrální jádro amygdaly 

COMT – katechol-o-metlyl-transferáza 

CNS – centrální nervový systém 

CP – podnět spojený s užíváním kokainu 

D – diestrus 

DA – dopamin 

DAT – dopaminový transportér 

DGP – dorzální globus pallidus 

DL – dorsolaterální prefrontální kortex 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

EEG – elektroencefalografie 

EPM – „Elevated Plus Maze“, vyvýšené křížové bludiště 

FR – fyziologický roztok, prenatální expozice fyziologickému roztoku 

GABA – kyselina γ-aminomáselná 

Glc – glukóza 

HEB – hematoencefalická bariéra 

HCl – kyselina chlorovodíková 

HIV – „Human Immunodeficiency Virus“, virus lidské imunodeficience 

HPA – „Hypothalamo-Pituitary-Adrenal axis“, hypotalamo-hypofýzovo-nadledvinová 

osa 

IQ – inteligenční kvocient 
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ITI – „InterTrial Interval“, interval mezi pokusy 

K – kontrola 

MA – metamfetamin, prenatální expozice metamfetaminu 

MAd – s aplikací metamfetaminu v dospělosti 

MAO – monoaminooxidáza 

MK-801 – nekompetitivní antagonista NMDA receptorů 

MWM – „Morris Water Maze“, Morrisovo vodní bludiště  

NA – noradrenalin 

NAc – nucleus accumbens 

NMDA – N-metyl-D-aspartová kyselina 

NP – neutrální podnět 

OF – „Open Field“, otevřená aréna 

OSN – Organizace spojených národů 

P – proestrus 

PD – postnatální den 

PH – gyrus parahippocampalis 

SA – „Self-Administration“, samostatné podávání drogy 

SAP – „Stretched-Attend Posture“, natahování se ze zavřeného do otevřeného ramene 

SNc – substantia nigra pars compacta 

TF – „Tail-Flick“, test ucuknutí ocasu 

VGP – ventrální globus pallidus 

VMAT – vezikulární monoaminový transportér-2 

VTA – ventrální tegmentum 

WDS – „Wet Dog Shakes“, stereotypie ve formě otřesů mokrého psa 
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1 METAMFETAMIN 
 Metamfetamin (MA) je syntetická droga, která se řadí do skupiny amfetaminů – 

drog s psychostimulačními účinky. Díky svému vysokému potenciálu pro vyvolání 

závislosti a snadné výrobě patří v současné době k nejvíce zneužívaným návykovým 

látkám nejenom v ČR ale i ve světě. U nás její historie sahá až do roku 1943, kdy se pod 

názvem pervitin začala vyrábět jako stimulační látka pro vojáky SS a Wermachtu, 

dokonce se pro účely armády vyvážela i do Japonska, kde byla v roce 1888 poprvé 

vyrobena. V období komunizmu se u nás ilegální výroba MA rozšířila po celé republice 

a pervitin dostal označení „česká droga“ (Iversen 2008). 

 

1.1 Farmakokinetika 

  MA je lipofilní látka, prochází dobře buněčnými membránami, 

hematoencefalickou a placentární bariérou (Dattel 1990, Nordahl et al. 2003). Do 

organizmu se tedy snadno dostane nejenom přímým vpravením do žíly, ale také 

kteroukoliv jinou cestou – absorbcí z gastrointestinálního traktu, nosní sliznice nebo 

alveolokapilární membrány. Po podání se dále snadno distribuuje do centrálního 

nervového systému (CNS) a při zneužívání v těhotenství také do organizmu plodu. 

Způsob podání MA značně ovlivňuje jeho účinek. Při perorálním podání je postupně 

absorbován ze střeva a jeho koncentrace v krvi stoupá pomalu, účinek trvá déle. 

Nedochází k náhlému zvýšení jeho plazmatické koncentrace a účinek tedy není tak 

intenzivní jako při podání nitrožilním, šňupání nebo kouření. V těchto případech 

dochází k náhlému a rychlému nárůstu MA koncentrace v krvi a mozku, což vyvolá 

prožitek intenzivní euforie, který vyhledávají drogově závislí jedinci. Ti jsou pak 

„nuceni“ neustále zvyšovat dávku a vzniká tak bludný kruh užívání a hledání drogy. 

Poločas eliminace MA je dlouhý – uvádí se 12 – 34 hodin, díky metylové skupině, která 

ho chrání před degradací monoaminooxidázou (MAO) v játrech. Asi 45% podaného 

MA se metabolizuje na amfetamin a obě látky jsou pak vyloučeny renální exkrecí (Cho 

a Kumagai 1994). 

 

1.2 Mechanizmus účinku 

 MA se svojí strukturou podobá katecholaminům, které se v organizmu přirozeně 

vyskytují a mají funkci neurotransmiterů – noradrenalin (NA) a dopamin (DA). MA 
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však není schopen aktivovat cílové receptory těchto transmiterů – jeho účinek je 

způsoben nepřímo, a to stimulací jejich uvolňování. NA se uvolňuje ze sympatických 

nervových zakončení v periferních tkáních, a dále v mozku z neuronů locus coeroleus 

umístěného v pontu. Noradrenergní systém na periferii se účastní regulace autonomních 

funkcí a v mozku je nezbytný pro udržování organizmu v bdělém stavu, a také se podílí 

na pozitivní motivaci (Kandel et al. 2000). DA je syntetizován výhradně v neuronech 

mozku. Tyto neurony jsou organizovány do čtyř hlavních systémů: 

tuberoinfundibulární, nigrostriatální, mesolimbický a mesokortikální. Podílí se na 

neurohumorální regulaci, řízení volní motoriky – aktivace pohybových vzorců a 

programů, motivaci a systému odměny, emocích, učení a paměti, plánování, pozornosti 

a sociálním chování (Kandel et al. 2000). MA tedy nepřímo zvyšuje transmisi ve 

zmiňovaných oblastech a z toho plynou i jeho účinky popsané v další kapitole.  

Po tom, co se MA dostane do mozku, může díky své lipofilitě vstupovat přímo do 

nervových zakončení. Mnohem důležitější je ale skutečnost, že MA je selektivně 

vychytáván v noradrenergních a dopaminergních zakončeních, prostřednictvím 

membránových přenašečů, které za normálních okolností zpětně vychytávají NA a DA a 

tím ukončují jejich působení na synapsi. MA je těmito transportéry pumpován do 

presynaptického zakončení a blokuje zpětné vychytávání NA a DA (Iversen 2008). 

V experimentu na plazmatických membránách bylo zjištěno, že MA má nejvyšší účinek 

na noradrenergní transportér, 5 – 9krát nižší účinek na dopaminergní a 200 – 500krát 

nižší účinek na serotonergní transportér (Han a Gu 2006). Když se MA dostane do 

nervového zakončení, je rozpoznán vezikulárním transportérem, který shromažďuje 

monoaminy v synaptických váčcích. Tím dochází k mobilizaci NA a DA z váčků a 

jejich uvolnění do cytoplazmy presynaptického zakončení. V zakončení se tak 

nahromadí neobvykle vysoké množství neurotransmiteru (Iversen 2008). Toto 

nahromadění je potencováno další vlastností amfetaminů – blokováním MAO, která 

odbourává monoaminy v presynaptickém zakončení (Shi et al. 2000). Zvýšená 

koncentrace monoaminů v cytoplazmě způsobí jejich transport do synaptické štěrbiny 

prostřednictvím membránových transportérů. Účinkem MA tedy dochází k obrácenému 

fungování transportérů – nepumpují monoaminy ze synaptické štěrbiny do 

presynaptického zakončení, ale opačným směrem (Iversen 2008). Výsledkem je 

nahromadění NA nebo DA v synaptické štěrbině a jejich zvýšené působení na 

postsynaptické membráně.  
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Úlohu v mechanizmu účinku MA a dalších psychostimulancií pravděpodobně 

hrají i CART peptidy – „cocaine-and-amphetamine-regulated-transcript“. Zvýšení 

CART mRNA bylo pozorováno po akutním podání kokainu a amfetaminu v oblastech 

mozku, které mají vztah k motivaci a odměně, a to ve ventrálním tegmentu, nucleus 

accumbens a amygdale. Kimmel et al. (2000) zjistili, že mikroinjekce exogenního 

CART do ventrálního tegmenta zvýšila lokomoční aktivitu, která byla časově omezená 

a závislá na dávce. Endogenní CART by proto mohli fungovat jako endogenní 

psychostimulancia a sprostředkovat nebo modulovat účinky amfetaminů. Kromě toho 

injekce CART do ventrálního tegmenta účinkovala jako posilovač chování – 

„reinforcer“, protože vyvolala preferenci místa, kde byl CART aplikován (Kimmel et al. 

2000). CART byl dále nalezen v hypotalamických okruzích řídících příjem potravy, 

zjistilo se, že potlačuje chuť k jídlu. Studie ukázaly, že neurony hypotalamu obsahující 

CART projikují do ventrálního tegmenta, což naznačuje, že CART může zprostředkovat 

propojení mezi příjmem potravy a odměnou (Jaworski et al. 2003). Je pravděpodobné, 

že zvýšená syntéza CART po požití amfetaminů hraje důležitou roli v anorektických 

účincích psychostimulancií (Iversen 2008). 

  

1.3 Metamfetamin a závislost 
Jakým mechanizmem vyvolává MA závislost, t.j. kompulzivní hledání a užívání 

drogy navzdory negativním následkům? Na závislost můžeme pohlížet jako na poruchu 

učení, které probíhá na základě motivace – „reinforcement learning“ (Iversen 2008). Za 

normálních okolností se učíme, co je pro nás příjemné a nepříjemné a na základě 

zkušenosti potom opakujeme chování, které nám přineslo odměnu a vyhýbáme se 

chování, které vedlo k „trestu“. Například hlad a žízeň jsou přirozenými zdroji motivace 

a u všech živočichů spouští chování, které vede k jejich uspokojení, tedy k hledání 

potravy a vody. V průběhu tohoto motivovaného chování se učíme, jak nejrychleji se 

k jídlu nebo pití dostat a toto chování opakujeme, když se příště objeví hlad nebo žízeň. 

Tak jako se vracíme do oblíbené restaurace, abychom si pochutnali na oblíbeném jídle, 

člověk závislý na drogách vyhledává situace, kde se k droze snadno dostal. V případě 

drogové závislosti představuje bažení po droze – „craving“ nepřirozený zdroj motivace, 

který způsobí, že závislý člověk orientuje veškerou snahu na získání a užití drogy. Jeho 

chování, zprvu ovladatelné, se však postupně dostává zcela pod kontrolu drogy. Aby 

bylo možné odhalit mechanizmus vzniku závislosti, bylo potřeba identifikovat okruhy, 
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které řídí systém motivace a odměny. K tomu v roce 1954 velkou mírou přispěli James 

Olds a Peter Milner (1954), kteří zjistili, že pokud se zvířeti umístí mikroelektrody do 

určitých oblastí mozku, dokáže se naučit samo stimulovat, aby dostalo slabý elektrický 

impulz. Tyto impulzy totiž způsobovaly u zvířete pocit libosti, byly pro něj odměnou a 

zvíře proto mělo tendenci stimulaci opakovat. Později se zjistilo, že zmiňované oblasti 

mozku odpovídají nervovým drahám začínajícím ve ventrálním tegmentu a projikujícím 

do struktur limbického systému: nucleus accumbens, striatum a prefrontální kůra. 

Hlavním mediátorem těchto drah je DA. Když se zvíře samo stimuluje, elektrické 

impulzy aktivují dopaminergní neurony ve ventrálním tegmentu a na synapsích 

v nucleus accumbens se uvolňuje DA. Tento mechanizmus je spouštěn i přirozenými 

stimuly z okolí jako jsou chutné jídlo, sex, voda atd. (Ungless 2004). Uvolnění DA 

přirozenými stimuly potom funguje jako signál k učení, kdy se zvíře nebo člověk učí 

hledat zdroje libosti a potěšení a opakovaně je vyhledává v budoucnosti.  

Jak bylo uvedeno dříve, MA nepřímo stimuluje uvolňování DA. Mikrodialýzou in 

vivo u potkanů bylo zjištěno, že MA v dávce 2mg/kg zvyšuje tisíckrát extracelulární 

koncentraci DA v nucleus accumbens a 200krát v prefrontální kůře (Shoblock et al. 

2003). V jiné studii bylo za užití magnetické rezonance prokázáno, že intravenózní 

aplikace MA 0,15 mg/kg dobrovolníkům, kteří se dříve s drogou nesetkali, selektivně 

zvyšuje mozkovou aktivitu v mediálním orbitofrontálním kortexu, předním cingulu a 

v nucleus accumbens – v klíčových oblastech okruhu odměny (Vollm et al. 2004). MA 

má tedy schopnost spouštět systém přirozené odměny, a vyvolat učení, kdy jedinec 

hledá další dávku drogy, aby ho znovu aktivoval. Navíc bylo prokázáno, že nejenom 

amfetaminy, ale také další drogy jako alkohol, nikotin, kanabinoidy a heroin nepřímo 

aktivují dopaminergní mesolimbický systém (Di Chiara et al. 2004, Everitt et al. 2001, 

Volkow a Li 2004). Experimentální studie (Hyman et al. 2006, Ito et al. 2004) dále 

ukázaly, že pro prvotní získání schopnosti potkanů aplikovat si samovolně kokain je 

nezbytná skořápka nucleus accumbens, zatímco touha po kokainu vyúsťující 

v kompulzivní hledání drogy je již zapříčiněná aktivací jádra nucleus accumbens, které 

je spojeno s dorzálním striatem. Opakované podávání drogy vede ke změnám v nucleus 

accumbens, které mají za následek nastartování synaptické plasticity v dorzálním striatu 

(Gerdeman et al. 2003).  

Dorzální striatum podle nejnovějších studií hraje významnou úlohu ve vzniku 

závislosti. Výzkumy ukazují, že výsledkem změn v dorzálním striatu je přechod od 
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běžného užívání drog k návyku – tedy k habituálnímu užívání drogy. K jejich 

kompulzivnímu hledání a zneužívání, tedy k chování, které označujeme jako závislost, 

potom dochází, když se následkem užívání drog ztrácí inhibiční vliv prefrontálního 

kortexu na dorzální striatum. To potom přebírá celkovou kontrolu nad chováním 

závislého jedince, viz. obr. 1.1 (Everitt a Robbins 2005). V souvislosti se studiem 

molekulárních mechanizmů, které jsou příčinou změn vyvolaných působením MA, ale i 

jiných drog, jsou studovány 2 geny, jejichž exprese v nucleus accumbens je změněna po 

opakovaném podávání drog: geny transkripčních faktorů CREB a ΔFosB. CREB má 

pravděpodobně úzký vztah k abstinenčnímu syndromu, který se objevuje po přerušení 

užívání MA jako dysforie, zvýšená anxieta a iritabilita. ΔFosB se pravděpodobně podílí 

na senzitizaci k expozici MA a zvýšeném bažení po drogách (Nestler 2004). 

 

 
Obr. 1.1: Limbický okruh a lokalizace procesů podílejících se na vzniku závislosti [převzato 
z (Everitt a Robbins 2005)]. BLA = bazolaterální jádro amygdaly; CeN = centrální jádro 
amygdaly; NAc = nucleus accumbens; VTA = ventrální tegmentum; SNc = substantia nigra pars 
compacta; VGP = ventrální globus pallidus; DGP = dorzální globus pallidus. Barvy šipek značí 
mediátorové systémy: zelená = glutamátergní projekce; oranžová = dopaminergní projekce; 
růžová = GABAergní projekce. 
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1.4 Účinky metamfetaminu obecně 

Účinky MA závisí v první řadě na dávce a způsobu podání. Jak již bylo uvedeno 

dříve, důvod, proč drogově závislý jedinec aplikuje MA nitrožilně, šňupáním nebo 

kouřením je rychlý nástup velmi intenzivního účinku, který se po podání per os 

nedostaví. Navíc bylo ukázáno (Grace 2000), že perorálně podaný MA napodobuje 

pouze tonickou aktivitu dopaminergních neuronů, kdy dochází k uvolnění nízkých 

hladin DA na synapsích. Tato tonická aktivita nedostačuje k vyvolání závislosti. Naproti 

tomu MA podaný nitrožilně, šňupáním nebo kouřením způsobí uvolňování DA ve 

velkém množství, simuluje fázickou aktivitu dopaminergních neuronů, a tím dochází 

k aktivaci postsynaptických receptorů a postupně ke vzniku závislosti. Rychlost rozvoje 

a míra psychické závislosti tedy závisí na rychlosti nástupu a intenzitě účinku (Iversen 

2008).  

U zvířat způsobují nízké dávky MA zvýšení lokomoce v závislosti na dávce, 

dávky od 5 mg/kg vyvolávají stereotypní chování charakterizované opakováním 

bezúčelných pohybů. Tyto pohyby se liší podle druhu zvířete, u potkanů to jsou kývání 

hlavou, čichání, olizování, okusování. Na rozdíl od vysoké pohybové aktivity při 

nízkých dávkách, při dávkách způsobujících stereotypní chování zvíře zůstává na 

jednom místě klece a nepřetržitě opakuje určité pohyby. Pomocí selektivních lézí 

dopaminergních oblastí v mozku bylo zjištěno, že zvýšená dopaminergní aktivita 

v nucleus accumbens je zodpovědná za zvýšenou lokomoci, zatímco dopaminergní 

aktivita v substantia nigra je nezbytná pro vyvolání stereotypních pohybů u potkana 

(Kelly et al. 1975, Price a Fibiger 1974).  

Jednu z prvních vědeckých studií psychostimulancií u lidí provedl v roce 1935 M. 

H. Nathanson (1937), který sledoval subjektivní účinky u 55 mladých nemocničních 

pracovníků po podání 20 mg Benzedrinu (směs D- a L-amfetaminu). Dva nejčastěji 

popisované účinky byly: „pocit pohody a osvěžení“ a „menší únava z práce“. Tyto 

účinky byly pozorovány i v dalších studiích (Bahnsen et al. 1938) a jsou typické po 

nízkých dávkách psychostimulancií u lidí, kteří se s nimi dříve nesetkali. Vyšší dávky 

(20 – 50 mg) prohlubují pocit relaxované ostražitosti a vyvolávají pocit elánu, nadšení – 

myšlenky proudí rychle a schopnost soustředit se snižuje, typické je přehnané 

sebevědomí, které může hraničit až s hypomanií (Iversen 2008, Nordahl et al. 2003). 

Vysoké dávky MA vyvolávají intenzivní pocity euforie – „rush“, zejména po jiném, než 

perorálním podání (viz. dříve) dochází k rychlému nástupu intenzivního účinku, který je 
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přesně tím, co vyhledávají jedinci bažící po MA. Rylander (1969) ve své práci 

popisoval subjektivní pocity závislých po užití amfetaminu takto: „nejdříve se cítí jako 

paralyzovaný, pokud stojí, jde do kolen, srdce buší neskutečnou rychlostí, dýchání je 

rychlé. Následuje pocit, jakoby stoupal do kosmu, každý kousek těla se třese štěstím“. 

Intenzita euforie závisí na dávce (Iversen 2008), proto závislý člověk dávku zvyšuje a 

opakuje v krátkých intervalech, dochází ke kumulaci dávky a tím i účinku, který může 

trvat i několik dnů. Intoxikovaný jedinec nepotřebuje jíst ani spát, jeho 

psychomotorické tempo je zrychlené, je neklidný, objevuje se stereotypní chování. Jeho 

organizmus pracuje až do vyčerpání. Potom usne, může spát nepřetržitě až 18 hodin. 

Spánek však nikdy není kvalitní, často se probouzí z nočních můr. Po probuzení se 

dostaví silná chuť k jídlu – „vlčí hlad“. Dále se dostavuje anxieta, deprese až suicidální 

tendence (Grinspoon a Hedblom 1975, Morgan a Beck 1997). Po několika dnech 

střídání spánku a jedení, kdy se postupně droga eliminuje z organizmu, se jedinec 

probírá k životu a opět přichází touha po euforických účincích MA, proto následuje 

hledání – „shánění“ MA, jeho užití a celý koloběh se opakuje. Toto je typický způsob 

užívání u narkomanů závislých na MA, v anglosaských zemích známý pod názvem 

„speeding“.  

Zneužívání MA se považuje za závislost, pokud jedinec pociťuje opakovanou 

touhu po této látce, neustále zvyšuje dávku z důvodu tolerance – udává se užívání MA i 

každé 2h, 8-10x denně, v celkových denních dávkách 0,2 – 1,0 g (Davidson et al. 2001). 

Hledání a užívání MA se postupně stává jeho jedinou životní náplní, na úkor vztahů, 

zaměstnání a koníčků. Abstinenční syndrom z vynechání MA se spíše než fyzickými 

příznaky projevuje psychickými potížemi: dysforická letargie, deprese, anhedonie, 

iritabilita, agresivita, bažení. Tyto příznaky je možné alespoň z části vysvětlit deplecí 

DA v mozku, která vzniká po užívání MA (Wilson et al. 1996). K fyzickým 

abstinenčním příznakům patří zvýšená potřeba spánku a příjmu potravy (Iversen 2008). 

Po dlouhodobém užívání MA se začne objevovat stereotypní chování, které se u lidí 

projevuje jako organizovaná a cílená opakovaná činnost postrádající smysl. Je to 

například opakované mytí auta, rozebírání různých elektronických zařízení, rádií a 

pokusy o jejich opětovné smontování nebo třídění drobných věcí (Ellinwood 1969). 

Jedná se o iracionální chování, které může předcházet psychóze, rovněž vyvolané MA. 

Ztráta chuti k jídlu může vyústit až v anorexii a způsobit velký úbytek na váze (Iversen 

2008). 
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Důležité je, že jako u všech drog, tak i u psychostimulancií existuje značná 

variabilita účinků u různých jedinců. U některých je pociťovaná euforie značně nižší, 

než u jiných, u některých amfetaminy dokonce naopak vyvolají anxietu (Iversen 2008). 

Lott et al. (2005) ve své studii sledovali rozdílné odpovědi na účinky amfetaminu a 

placeba u 101 zdravých mladých dobrovolníku obou pohlaví. Provedli u nich také 

analýzu DNA, kde se zaměřili na genetické varianty genu kódujícího dopaminový 

transportér. Dopaminový transportér je cílovou strukturou pro působení amfetaminů, 

rozdílná míra jeho exprese proto může ovlivnit jeho odpověď na tyto látky u různých 

jedinců. Dobrovolníci s variantou genu způsobující expresi nižších hladin 

dopaminového transportéru nepozorovali na sobě žádné účinky ve smyslu euforie nebo 

anxiety. Další studie u zvířat i u lidí prokázaly souvislost mezi sníženými hladinami D2 

receptorů ve striatu a náchylností ke vzniku drogové závislosti (Blum et al. 2000, Caine 

et al. 2002, Nader et al. 2006). Bylo prokázáno, že D2 receptory ovlivňují odpověď na 

euforické účinky drog. Volkow et al. (2003) pomocí pozitronové emisní tomografie 

zjistili, že lidi, kteří po podání MA pociťovali euforii, měli nižší koncentrací D2 

receptorů v mozku, zatímco lidi s větší koncentrací D2 receptorů měli po podání MA 

nepříjemné pocity. Předpokládá se, že jedinci s nižší koncentrací D2 receptorů v mozku 

mají sníženou aktivitu okruhů motivace a odměny a užíváním drog tento deficit 

kompenzují. Zvýšená koncentrace D2 receptorů v mozku může naopak sloužit jako 

protektivní faktor před vznikem drogové závislosti (Volkow et al. 2003). 

Pohlavní hormony jsou dalším faktorem, který má vliv na účinky amfetaminů. 

White et al. (2002) sledovali 13 zdravých žen v různých fázích menstruačního cyklu. 

Zjistili, že euforické účinky po perorálním podání 15 mg amfetaminu byly signifikantně 

silnější v průběhu folikulární fáze v porovnání s fází luteální. Navíc, citlivost na 

amfetamin ve folikulární fázi pozitivně korelovala s hladinami estradiolu. 

MA má také účinky na periferii – nepřímo zvyšuje uvolňování NA na 

sympatických nervových zakončeních a má proto sympatomimetické účinky. 

Prostřednictvím α2-adrenotreceptorů zvyšuje krevní tlak, prostřednictvím β1-

adrenoreceptorů zvyšuje tepovou frekvenci. Dalšími účinky jsou mydriáza, suchost v 

ústech, retence moči a tachypnoe. Zejména účinky na kardiovaskulární systém mohou 

být vnímány negativně nebo mohou být dokonce život ohrožující. Při předávkování 

bývá nejčastější příčinou smrti kardiovaskulární selhání nebo cévní mozková příhoda. 

MA má v porovnání s amfetaminem přibližně stejný sympatomimetický účinek, avšak 
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dvakrát silnější účinek na CNS (Iversen 2008). MA je tedy z hlediska účinku na 

periferii bezpečnější než amfetamin. 

 

1.5 Vliv metamfetaminu na kognitivní funkce 

 Jelikož psychostimulancia působí na monoaminergní systém, mají schopnost 

ovlivnit kognitivní funkce. Předpokládá se, že se tak děje prostřednictvím zvýšeného 

uvolňování DA v prefrontální kůře vlivem těchto drog (Iversen 2008). Výsledný efekt 

ovlivnění kognitivních funkcí potom záleží zejména na dávce, délce expozice a také na 

individuálních odlišnostech. 
 Co se týče vlivu akutní expozice stimulancií na kognitivní funkce, existují 

převážně studie sledující účinky amfetaminu. Nízké dávky akutně podaného 

amfetaminu (0,1 – 0,4 mg/kg) vyvolaly v různých studiích zlepšení výkonnosti 

v kognitivních testech u zvířat (Grilly a Loveland 2001) i u lidí (Kornetsky et al. 1959). 

U lidí se zlepšení výkonnosti týkalo hlavně úkolů, které vyžadovaly zvýšenou pozornost 

po delší dobu – amfetamin zkracoval reakční dobu a zabraňoval snížení výkonnosti, 

která jinak nastala z důvodu vyčerpání nebo spánkové deprivace (Kornetsky et al. 1959, 

Magill et al. 2003). Jednalo se však o úkoly jednoduché, stereotypní, kde bylo potřeba 

neustále opakovat jeden druh činnosti. Amfetaminy zlepšovaly výkonnost v těchto 

testech hlavně svým pozitivním vlivem na pozornost. V jiných kognitivních testech 

však amfetamin výkonnost nijak neovlivnil, neměl vliv ani na hodnotu IQ (Kornetsky 

1958). U skupiny vysokoškolských studentů akutní dávka amfetaminu sice zrychlila 

čtení, ale zhoršila výkonnost v aritmetických úkolech a jejich celková výkonnost byla 

průměrná (Grinspoon a Hedblom 1975). Se zvyšující se dávkou akutního amfetaminu 

(0,4 – 1,0 mg/kg) bylo pozorováno zvyšování rychlosti odpovídání, ale také snižování 

přesnosti. Robbins (2002) v testu přesnosti a pozornosti u potkanů zjistil, že amfetamin 

snížil počet správných odpovědí a přesnost odpovídání, protože se u exponovaných 

potkanů zvýšila frekvence předčasného odpovídání. Při dávkách vyšších než 3,0 mg/kg 

se chování stává repetitivním, což vyústí v kognitivní i behaviorální perseveraci. Studií 

sledujících vliv akutního MA na kognitivní funkce je relativně málo. Johnson et al. 

(2000) zjistili, že MA v dávce 0,21 – 0,24 mg/kg podaný zdravým jedincům zlepšil 

pozornost a výkonnost v různých kognitivních testech, avšak měl nepříznivé účinky na 

kardiovaskulární systém. 
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 Dlouhodobé užívání amfetaminů je na rozdíl od akutní expozice spojeno se 

zhoršením kognitivních funkcí (Salo et al. 2002, Simon et al. 2000). Různé studie 

ukázaly zhoršení verbální a vizuální paměti u uživatelů MA (McKetin a Mattick 1998, 

Simon et al. 2000). Salo et al. (2002) pozorovali zhoršení výkonnosti v testech 

vyžadujících pozornost u uživatelů MA abstinujících 8 – 16 týdnů. Tito jedinci měli 

zhoršenou schopnost zaměřit pozornost a zvládat rozptýlení. V další studii měli 

uživatelé MA zhoršenou schopnost rozhodování, čemuž odpovídala i snížená mozková 

aktivita v prefrontálním kortexu (Paulus et al. 2002). Některé z těchto deficitů mohou 

vymizet postupně v průběhu abstinence. Simon et al. (2000) zjistili, že schopnost 

ignorovat nepodstatné informace a manipulovat s informacemi se u uživatelů MA 

obnovily po 3 měsících abstinence, ale deficity ve verbálních úkolech přetrvávaly 5 – 6 

měsíců od zahájení abstinence. Experimentální studie sledující dlouhodobý vliv 

expozice MA na kognitivní funkce rovněž poukazují na její negativní následky. U 

dospělých potkanů, kteří byli v časném prenatálním nebo postnatálním období vystaveni 

chronické expozici MA (5 – 20 mg/kg) bylo prokázáno zhoršení prostorového učení a 

paměti (Acuff-Smith et al. 1996, Williams et al. 2003a).  

 Individuální rozdíly v účinku amfetaminů na kognitivni funkce jsou 

pravděpodobně způsobeny skutečností, že DA ovlivňuje funkci prefrontální kůry 

způsobem, který charakterizuje křivka závislosti na dávce ve tvaru obráceného U; 

odpověď prefrontální kůry je optimální v úzkém rozmezí uvolněného DA. To znamená, 

že negativní účinek na funkci prefrontálního kortexu má jak příliš vysoké, tak i příliš 

nízké množství uvolněného DA. Použitím zobrazovacích metod a psychologické škály 

testů na pracovní paměť bylo zjištěno, že amfetamin zlepšil paměť pouze u jedinců 

s nízkou bazální kapacitou pracovní paměti, naopak u jedinců s vysokou bazální 

kapacitou pracovní paměti výkonnost zhoršil (Mattay et al. 2000). V následující studii 

(Mattay et al. 2003) pak bylo potvrzeno, že za tyto rozdíly je zodpovědna geneticky 

podmíněna variabilita v aktivitě enzymu katechol-O-metyltransferáza (COMT). COMT 

je zodpovědná za degradaci DA uvolněného do synaptické štěrbiny. Ze studií na 

zvířatech bylo zjištěno, že COMT se vyskytuje hlavně v oblastech prefrontálního 

kortexu, kde je relativně nízká exprese dopaminového transportéru (Gogos et al. 1998). 

U lidí existují 2 genetické varianty COMT, které se liší pouze v jedné aminokyselině na 

158. pozici. Varianta val158 je plně aktivní, zatímco varianta met158 je aktivní mnohem 

méně. Mattay et al. (2003) ukázali, že jedinci se dvěma kopiemi varianty val158, tedy 
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s aktivnější COMT, měli nižší bazální úroveň výkonnosti v kognitivních testech, ta však 

byla vylepšena po podání amfetaminu. Jedinci se dvěma kopiemi varianty met158 měli 

nadprůměrnou funkci prefrontálního kortexu a kapacitu pracovní paměti, ale amfetamin 

u nich nijak nevylepšil výkonnost, ta byla naopak zhoršena. Schopnost degradace DA je 

díky nižší aktivitě COMT u těchto jedinců snížena a proto mají vysoké bazální hladiny 

DA; její další zvýšení účinkem amfetaminu má pak na funkci prefrontální kůry 

negativní vliv. COMT se sníženou aktivitou se vyskytuje přibližně u čtvrtiny populace, 

kteří mohou díky tomu reagovat nepříznivě na účinky amfetaminů. 

 

1.6 Vliv metamfetaminu na chování 
Výzkum vztahu psychostimulancií a chování ukázal, že tyto látky mohou 

chování ovlivňovat v pozitivním i negativním smyslu - účinek se řídí principem 

závislosti na bazální úrovni chování – nízká bazální úroveň daného typu chování je 

amfetaminy zvyšována, zatímco vysoká bazální úroveň je snižována (Dews 1977). Tato 

závislost byla potvrzena u hyperaktivních dětí s poruchou pozornosti (ADHD), u 

kterých amfetaminy podávané perorálně hyperaktivitu snižují (Robbins a Sahakian 

1979, Solanto 1998).  

 Abúzus MA je na druhou stranu spojen s vysokým stupněm agresivního chování, 

citové nestability a snížené kontroly impulzivního chování (Hawks et al. 1969, Szuster 

1990). Ve studii srovnávající kriminalitu uživatelů heroinu a amfetaminu v Británii bylo 

zjištěno, že kriminalita uživatelů heroinu byla úzce spojena s jejich potřebou obstarat si 

peníze na drogu, ale kriminalita uživatelů amfetaminu závisela mnohem více na 

frekvenci užívání drogy (Klee a Morris 1994). Výbuchy náhlé agresivity lidí 

intoxikovaných amfetaminem často vyústily ve spáchání vraždy (Ellinwood 1971). 

Experimentální studie sledující vliv amfetaminů na agresivitu u zvířat dospěly k různým 

závěrům, pravděpodobně z důvodu různého dávkování, délky expozice a odlišných 

podmínek při testování agresivity. Akutní amfetamin v nízkých dávkách (0,06 – 1,0 

mg/kg) zvýšil agresivitu vyvolanou bolestí u potkanů (Miczek 1974, Powell et al. 

1973). Se zvyšující se dávkou akutního amfetaminu dochází naopak ke snižování 

agresivního chování dominantních zvířat, rezidentů v teritoriu nebo agresivního chování 

vyvolaného bolestí či izolací, zatímco motorická aktivita se zvyšuje (Miczek a Tidey 

1989). Typické reakce v situacích sociálního konfliktu vyvolané amfetaminem u zvířat 

chovaných v izolaci jsou útěk a defenzivní chování, nebo-li plachost (Kršiak 1975). 
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Předpokládá se, že tyto vyšší dávky akutního amfetaminu snižují agresivitu v důsledku 

poruch vnímání sociálně důležitých signálů a poruchy integrace vzorců agresivního 

chování (Miczek a Tidey 1989). Ve studii (Sokolov et al. 2004), kde porovnávali vliv 

chronického a akutního MA na chování u myší, zjistili, že pouze dlouhodobá expozice 

MA zvýšila agresivitu, přičemž tato agresivita nebyla závislá na aktivaci lokomoce. 

Způsob podávání chronického MA navíc napodoboval způsob užívání MA u závislých 

jedinců, kdy myši dostávali postupně se zvyšující dávky MA. Ve stejné studii zároveň 

ukázali, že pouze chronické podávání MA způsobilo snížení koncentrace proteinů 

MAP-kinázových kaskád ve striatu a prefrontální kůře. Agresivní chování u jedinců 

závislých na MA je tedy pravděpodobně způsobeno neuroadaptivními mechanizmy 

v prefronto-striatálních okruzích vyvolanými dlouhodobým podáváním MA. Dochází 

tak k porušení inhibičních vlivů, které za normálních okolností agresivní chování 

potlačují (Sokolov et al. 2004). 

  Amfetaminy jsou dále spojeny se změnami v sociálním chování, způsobují 

rozklad komplexních chování jako je sociální interakce, hravé chování, mateřská péče a 

sexuální chování (Miczek a Tidey 1989). Studie prováděné s amfetaminem a kokainem 

prokázaly, že tyto látky, podávány v dávkách zvyšujících motorickou aktivitu, snižují 

hravé chování u potkanů (Siviy et al. 1995). Další práce zjistily, že amfetamin podávaný 

potkaním matkám během laktace zhoršuje mateřské chování (Fraňková 1977, Piccirillo 

et al. 1980). Také u lidí je užívání MA spojeno s poruchami sociálního chování – 

udávají se problémy v rodině, ve škole a v práci respondentů (Sommers et al. 2006). Co 

se týče anxiety, většina studií ukázala anxiogenní vliv MA a dalších amfetaminů (Biala 

a Kruk 2007, Clemens et al. 2007, Hayase et al. 2005).  

 Vztah MA a sexuálního chování je dosti komplikovaný a ovlivněný mnoha 

faktory jako jsou dávka, osobnost jedince a předchozí sexuální zkušenost. Sexuální 

chování patří k přirozeným zdrojům potěšení a aktivuje v mozku okruhy odměny a 

motivace stejně jako drogy. Někteří jedinci udávají snížený zájem o sex, jelikož MA je 

pro ně větším potěšením (Iversen 2008). U jiných naopak dochází ke zvýšené 

promiskuitě po užívání MA, což je pravděpodobně způsobeno ztrátou inhibice 

sexuálního chování z prefrontální kůry (Kall 1992, McNall a Remafedi 1999). 

Dlouhodobé užívání MA je však spojeno s poruchou sexuální funkce (Nordahl et al. 

2003). 
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1.7 Vliv metamfetaminu na bolest 
 Studie sledující vliv psychostimulancií na bolest ukázaly, že tyto látky mají 

antinociceptivní účinky v modelech akutní („tail-flick“ test, „hot-plate“ test) (Drago et 

al. 1984, Lin et al. 1989, Major a Pleuvry 1971, Sprague a Takermori 1978) i tonické 

bolesti (formalínový test) (Altier a Stewart 1993, Morgan a Franklin 1990). Kromě toho 

existuje značné množství experimentálních (Dalal a Melzack 1998, Sprague a 

Takermori 1978) i klinických studií (Forrest et al. 1977, Webb et al. 1978), které 

zjistily, že použití psychostimulancií potencuje analgezii vyvolanou morfinem a jinými 

opioidy. Psychostimulancia také snižují sedativní účinky opioidů a zlepšují kognitivní 

funkce, čímž umožňují použití vyšší dávky opioidů k vyvolání uspokojivé analgezie 

(Dalal a Melzack 1998). Kombinace psychostimulačních látek s opioidy se tedy jeví 

jako vhodná ke zlepšení kvality života pacientů v terminálním stádiu nádorového 

onemocnění (Rozans et al. 2002). 

Mechanizmus antinocicepčního účinku psychostimulancií nebyl dosud prokázán, 

avšak předpokládá se, že se jedná o neopioidní DA-zprostředkovanou analgezii (Potvin 

et al. 2009), jelikož analgezie vyvolaná amfetaminem nebo kokainem byla oslabená po 

podání antagonistů DA receptorů nebo u zvířat s lézí dopaminergních neuronů (Altier a 

Stewart 1993, Drago et al. 1984, Lin et al. 1989). DA může vyvolat analgézii interakcí 

s endogenními opioidy v periakveduktální šedi nebo serotoninem a NA v prodloužené 

míše a ovlivňovat tak descendentní antinociceptivní systém. 

Roli v mechanizmu analgezie vyvolané psychostimulancii mohou hrát i CART 

peptidy, jelikož se ukázalo, že  tyto peptidy snížili hyperalgezii a allodynii v modelu 

neuropatické bolesti (Damaj et al. 2006). 

  

2 UŽÍVÁNÍ METAMFETAMINU V ČR A VE SVĚTĚ 

První průzkum problematiky amfetaminů a extáze na celosvětové úrovni 

provedla v roce 2003 OSN. Průzkum odhalil šokující skutečnost rostoucí produkce a 

obchodování s těmito drogami. Za poslední desetiletí se počet záchytů amfetaminů 

zvýšil desetkrát. Odhadovaná světová produkce činí více než 500 tun ročně a zeměmi, 

které patří k největším zdrojům produkce amfetaminů, jsou Barma, Čína, Filipíny, 

Severní Korea a Mexiko. Jednou z příčin rychlého rozšíření užívání amfetaminů je 

jejich snadná výroba. Není náročná na prostory, ani vybavení, zvládne ji i chemik 
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amatér. Postupně se tedy MA začal vyrábět v ilegálních laboratořích v Mexiku, na 

Dálném Východě nebo v Latinské Americe, odkud se vyváží do celého světa. Vznik 

velkých laboratoří na výrobu MA v Mexiku také zapříčinil rozšíření MA v USA v 

devadesátých letech 20. století. Užívání MA v USA se tehdy enormně zvýšilo a 

rozšířilo ze západních a jihozápadních částí do celé země (Nordahl et al. 2003). Podle 

zprávy OSN z roku 2008 roční prevalence užívání amfetaminů v současné době 

celosvětově převyšuje užívání kokainu a heroinu dohromady. Počet lidí na celém světě, 

kteří za poslední rok užili amfetaminy alespoň jednou se odhaduje na 34 miliónů. 

V ČR byla už za období komunizmu, kdy byly hranice zavřené, vytvořena 

poměrně silná základna výroby ilegálních drog, přičemž se jednalo převážně o MA 

(Iversen 2008). Klasickým modelem užívání ilegálních drog byla tehdy parta, 

soustředěná kolem „vařiče“. Klasický obchod nebyl příliš rozšířen – co se v partě 

uvařilo, to se v ní vesměs také spotřebovalo. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých 

let došlo k explozi užívání MA, které se z Prahy lavinovitě rozšířilo do celé republiky. 

V roce 1984 tak Veřejná bezpečnost (Policie ČSSR) registrovala v tehdejším 

Československu 242 part mladých pervitinistů, což představovalo celkem 1451 osob. Po 

demokratických změnách v roce 1989, otevření hranic a následné liberalizaci 

společnosti došlo ke změnám v distribuci pervitinu, což vyústilo v prudký nárůst lidí, 

zneužívajících MA, který je dnes nabízen na černém pouličním trhu spolu s heroinem a 

dalšími drogami. Z ČR se stala tranzitní zóna pro obchod s nelegálními drogami – 

zejména s heroinem tzv. balkánskou cestou (Drogy-info.cz 2005). 88% MA vyrobeného 

v ČR je určeno pro domácí spotřebu, zbytek se vyváží do Německa, Velké Británie, 

Rakouska a na Slovensko (OSN 2008). Nejnovější epidemiologická data z Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (Mravčík 2008) uvádí 

prevalenční odhad problémových uživatelů drog v roce 2007 na 30 900 osob, z toho 20 

900 uživatelů MA. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu celkového počtu problémových 

uživatelů drog (30 200) a také uživatelů MA (19 700). Počet uživatelů MA v roce 2007 

byl zároveň nejvyšší od roku 2002. Uživatelé MA byli v roce 2007 také nejpočetnější 

skupinou všech žadatelů (61 %) i prvožadatelů (63,3 %) o léčbu. Zatímco v roce 1997 

byl počet prvožadatelů o léčbu závislých na MA 1 510, v roce 2007 tento počet stoupnul 

na 2 749. Jenom pro zajímavost, u opiátů počet prvožadatelů za toto období klesl ze 692 

na 680. Počet psychiatrických hospitalizací vázáných na užívání MA v roce 2006 
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převýšil 1 000 osob, což představuje třetinu všech psychiatrických hospitalizací 

v daném roce (OSN 2008).  

 ČR je v porovnání s Evropou bohužel stále „metamfetaminovou velmocí“. 

V ČR bylo v letech 2001 – 2006 zachyceno 50% všech laboratoří pro výrobu 

amfetaminů (hlavně MA) v Evropě a v roce 2006 byl počet zachycených laboratoří 

v ČR dokonce 88% ze všech evropských MA laboratoří. ČR má také nejvyšší roční 

prevalenci užívání MA v Evropě, počet lidí, kteří alespoň jednou za posledních 12 

měsíců užili MA ve věkové kategorii 15-64 let činil 0,7%, zatímco průměr v Evropě se 

pohybuje kolem 0,5%. Také počet hospitalizací vázaných na užívání MA je v ČR 

nejvyšší z celé Evropy (OSN 2008). 

Tato data jasně ukazují, že MA je nejvíce problémově zneužívanou drogou 

v ČR, z čehož pochopitelně plynou další zdravotní i ekonomické důsledky. Proto je 

výzkum v oblasti závislosti MA velice důležitý. 

 

3 RIZIKA UŽÍVÁNÍ METAMFETAMINU 

 Užívání MA je spojeno s mnoha negativními účinky, pozorovanými u zvířat i 

lidí. Existuje poměrně velké množství prací zabývajících se neurotoxickými účinky MA 

(Davidson et al. 2001, Nordahl et al. 2003, Seiden a Kleven 1989, Vorhees a Pu 1995). 

Wilson et al. (1996) provedli post-mortem analýzu mozků 12 chronických uživatelů 

MA, kteří zemřeli 24 hodin po užití poslední dávky. Zjistili snížení hladin DA v nucleus 

accumbens a bazálních gangliích asi na polovinu normálních hodnot, snížení 

dopaminového transportéru (DAT) v těchto oblastech a úbytek tyrosin hydroxylázy 

pouze v nucleus accumbens. Snaha organizmu vykompenzovat sníženou DA 

neurotransmisi následkem deplece DA může sloužit jako motivace k hledání další 

dávky MA. Deplece DAT zase způsobí snížený účinek MA, čímž vzniká potřeba 

zvyšovat dávku – tolerance (Wilson et al. 1996). Snížené hladiny DAT byly pozorovány 

i v několika studiích s využitím zobrazovacích metod (McCann et al. 1998, Volkow et 

al. 2001). Zobrazovací studie dále ukázaly snížený metabolizmus (utilizaci glukózy) v 

mozku jedinců závislých na MA, zejména v předním cingulu, insule a amygdale, 

přičemž rozsah změn koreloval se subjektivním pocitem depresivní nálady (London et 

al. 2004). Navíc byly u těchto lidí pomocí magneticko-rezonanční spektroskopie 

zjištěny změny, které odpovídají neuronálnímu poškození ve frontostriatální oblasti: 
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nízké hladiny N-acetylaspartátu v bazálních gangliích, vysoké hladiny cholinu a 

myoinositolu ve frontálním kortexu (Ernst et al. 2000). Thompson et al. (2004) provedli 

studii u dlouhodobých uživatelů MA, kde zjistili celkové zvětšení objemu bílé hmoty a 

komor, což nasvědčuje úbytku šedé hmoty. Největší úbytek šedé hmoty byl pozorován 

v hipokampu a míra úbytku u jednotlivých jedinců korelovala s deficitem v testu 

verbální paměti.  

 Většina studií prováděných u zvířat testovala neurotoxicitu MA po opakovaném 

podání vysoké dávky po dobu jednoho nebo několika dnů. Shodným zjištěním byla 

skutečnost, že takovéto dávky MA vyvolávají úbytek DA a DAT ve striatu až o 50%, 

snížení aktivity tyrozin hydroxylázy a vezikulárního monoaminového transportéru-2 

(VMAT), degeneraci dopaminových nervových zakončení a reaktivní astrogliózu ve 

striatu (Ricaurte et al. 1982, Seiden et al. 1988, Vorhees a Pu 1995). Změny byly 

pozorovány i v serotonergním systému – snížení hladin serotoninu a tryptofan 

hydroxylázové aktivity ve frontálním kortexu a hipokampu po nižších dávkách MA a ve 

striatu a parietálním kortexu po vyšších dávkách MA (Seiden et al. 1988, Zhou et al. 

1996).  

 Ukázalo se tedy, že MA je neurotoxický pro dopaminergní a serotonergní 

systém, avšak mechanizmy neurotoxického účinku MA ještě nejsou zcela známy. Roli 

zde pravděpodobně hraje glutamát, jelikož bylo prokázáno, že MA vyvolává jeho 

uvolnění z nervových zakončení a zvyšuje tak extracelulární hladinu glutamátu ve 

striatu a hipokampu (Nash a Yamamoto 1992). Zvýšené uvolňování glutamátu dále 

zvyšuje uvolňování DA (Krebs et al. 1991). Glutamát se tedy podílí na depleci DA 

způsobené MA, což potvrzuje i fakt, že antagonista N-metyl-D-aspartátových (NMDA) 

receptorů (MK-801) tuto depleci blokuje (Sonsalla et al. 1991). U zvířat byl také 

prokázán vztah MA neurotoxicity k hypertermii. Chování zvířat v místnosti s nízkou 

teplotou (4°C) anebo podávání látek zabraňujících hypertermii anebo vyvolávajících 

hypotermii snížilo rozsah neurotoxických změn (Bowyer et al. 1994, Callahan a 

Ricaurte 1998, Davidson et al. 2001). Na buněčné úrovni se na MA neurotoxicitě 

pravděpodobně podílí oxidativní stres – vlivem vysokého množství DA uvolněného 

působením MA dochází ke zvýšené produkci reaktivních forem kyslíku, které způsobí 

poškození nervového zakončení (Davidson et al. 2001). 

 Klinické studie ukázaly, že chronické užívání MA nemusí nutně způsobit trvalé 

poškození dopaminergního systému u lidí (Wang et al. 2004, Wilson et al. 1996). 
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Volkow et al. (2001) však zjistili přetrvávání kognitivního deficitu u jedinců závislých 

na MA po 1,5 – 2 letech abstinence i přes normalizaci hladin DAT. 

 Častým následkem intoxikace vysokými dávkami MA je rozvoj akutní 

psychózy. Objevuje se podezíravost až paranoidní myšlení, sluchové, zrakové a taktilní 

halucinace - pocity parazitózy a svědění kůže. Psychotické stavy může doprovázet 

extrémní anxieta. Bylo prokázáno, že psychóza se vyvinula i u jedinců, kteří neměli ke 

schizofrenii predispozice (Bell 1973). Ellinwood et al. (1972) uvádí, že amfetaminová 

psychóza je postupně se rozvíjející proces, který se objeví u většiny chronických 

uživatelů amfetaminů. Zajímavým faktem je, že paranoidní psychóza se neobjeví 

v prvních měsících užívání vysokých dávek MA, ale citlivost k jejímu vzniku se 

postupně zvyšuje. Když se začne objevovat, psychotické příznaky jsou mírné a 

kontrolovatelné – jedinec má do určité míry náhled na svůj stav. Příznaky vymizí po 

odeznění intoxikace. Závažnost příznaků se však postupně zvyšuje a začnou se 

objevovat dříve než u předchozích MA „tahů“ a někdy přetrvávají i po odbourání MA 

z organizmu. Pokud se u jedince závislého na MA jednou psychotický stav objeví, je 

veliká pravděpodobnost, že se tento stav bude opakovat, i když dalšímu podání MA 

předchází delší abstinence. Předpokládá se, že příčinou postupného rozvoje příznaků je 

behaviorální senzitizace k účinkům MA (Ellinwood et al. 1972, Kramer 1972). 

Zneužívání psychostimulancií bývá dále spojováno se zvýšenou náchylnosti ke 

křečím (Earnest 1993, Macedo et al. 2004, Zagnoni a Albano 2002). Zatímco již první 

užití kokainu může vyvolat křeče, příčinou křečí vyvolaných amfetaminem a MA bývá 

většinou předávkování. Nejčastejší se jedná o generalizované motorické křeče, avšak 

může se vyskytnout i status epilepticus (Earnest 1993, Macedo et al. 2004, Zagnoni a 

Albano 2002). Klinické studie navíc ukázaly, že děti matek, které zneužívají 

psychostimulancia mají zvýšený výskyt křečí a epileptických záchvatů (Fox 1994, 

Plessinger a Woods 1993, Young et al. 1992). Předpokládá se, že tento účinek 

psychostimulancií je zprostředkován NMDA receptory a receptory pro kyselinu γ-

aminomáselnou (GABA) (Zagnoni a Albano 2002). Farmakologické studie ukázaly, že 

aplikace inhibitorů vychytávání GABA nebo antagonistů NMDA receptorů zabránilo 

vzniku křečí indukovaných kokainem (Ansah et al. 1993, Lason 2001). Kromě toho 

byly po aplikaci MA zjištěny změny hladin a struktury NMDA receptorů v hipokampu 

(Simoes et al. 2007), který hraje důležitou roli v šíření epileptických záchvatů 

(Meldrum 1994). 
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 Další nežádoucí účinky MA vyplývají z jeho působení na sympatický nervový 

systém. Z výšené uvolňování noradrenalinu následkem MA může způsobit mnohočetné 

extrasystoly, arytmie, hypertenzi, srdeční zástavu a při předávkování bývají tyto 

komplikace příčinou smrti. U jedinců závislých na MA bylo také pozorováno poškození 

myokardu (Yu et al. 2003).  Také bylo prokázáno, že MA inhibuje imunitní systém, a 

tím snižuje odolnost vůči infekci (Yu et al. 2003). Zvýšené riziko HIV infekce, 

hepatitidy B a C je způsobeno také intravenózní aplikací MA a promiskuitou jedinců 

užívajících MA (Frosch et al. 1996). 

 

4 PRENATÁLNÍ EXPOZICE METAMFETAMINU 

Závažnou skutečností v problematice zneužívání MA je fakt, že téměř polovina 

uživatelů MA jsou ženy v reproduktivním věku (Williams et al. 2003a). Ukázalo se, že 

MA je díky svým anorektickým účinkům oblíbenou drogou u těhotných narkomanek – 

dodává jim energii a zabraňuje přibírání na váze (Klee 1997). Statistické studie zjistily, 

že pouze 17% žen závislých na drogách v USA užívalo primárně MA, avšak v průběhu 

těhotenství jejich počet vzrostl na 38% (Marwick 2000). Jelikož MA má schopnost 

procházet placentární bariérou, dostává se i do organizmu plodu. Koncentrace drogy u 

dítěte dosahuje většinou 50% koncentrace drogy, cirkulující v organizmu matky. 

Koncentrace v organizmu plodu se však může zvyšovat z důvodu pomalejšího 

odbourávání MA v játrech a dokonce přesáhnout koncentraci v organizmu matky 

(Dattel 1990). Těhotné ženy zneužívající MA vystavují tedy nejenom sebe, ale i své 

potomky, rizikům spojeným s užíváním MA. MA ovlivňuje vývoj plodu přímo i 

nepřímo. Bylo prokázáno, že MA díky svému vazokonstrikčnímu účinku způsobuje 

abnormality placenty a pupečníku (Vavřínková et al. 2001). To zapříčiňuje poruchy 

krevního zásobení plodu a tím hypoxii a podvýživu, dochází k intrauterinní růstové 

retardaci plodu. Děti narkomanek se rodí celkově menší a mají nižší porodní hmotnost 

(Doberczak et al. 1987, Naeye et al. 1973). Je zřejmé, že prenatální expozice MA je 

velice závažným problémem. I když existují studie, které se tímto problémem zabývají, 

dlouhodobý vliv prenatální expozice MA dosud přesně popsán nebyl. 
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4.1 Klinické studie 
U novorozenců matek zneužívajících MA v průběhu těhotenství byla zjištěna nižší 

porodní hmotnost, délka a obvod hlavičky a dále byly pozorovány změněné vzorce 

chování charakterizované abnormálním spánkem, odmítáním mléka, třesem a hypertonií 

(Oro a Dixon 1987). Z vývojových vad byly u těchto novorozenců zjištěny srdeční 

vady, rozštěp rtu a biliární atrézie (Plessinger 1998). Kromě toho byl u těhotných žen 

zneužívajících MA popsán zvýšený výskyt předčasných porodů a narození mrtvého 

plodu (Eriksson et al. 1978). 

Z dostupných studií je patrné, že MA může negativně ovlivňovat vyvíjející se 

CNS plodu. Ve studii (Dixon a Bejar 1989), která sledovala pomocí ultrazvuku výskyt 

lézí v CNS novorozenců vystavených intrauterinnímu vlivu MA, byly zjištěny 

intrakraniální abnormality u 35% případů, přičemž u zdravých novorozenců se jednalo 

pouze o 5%. Pozorovány byly zejména intraventrikulární hemoragie, a echodenzity 

v bazálních gangliích a frontálním laloku, odpovídající nekrózám. V jiné studii byly 

pomocí magnetické rezonance zjištěny nižší objemy putamen, pallida a hipokampu u 

dětí prenatálně exponovaných MA (Chang et al. 2004). Zdá se tedy, že frontostriatální 

oblast je zvýšeně náchylná k poškození vlivem MA v průběhu intrauterinního vývoje. 

Kromě strukturálních abnormalit byly zjištěny i deficity funkční. Hansen et al. (1993) 

pozorovali u dětí vystavených MA v prenatálním období zhoršené výsledky v testu 

vizuální paměti. Cernerud et al. (1996) sledovali skupinu dětí prenatálně vystavených 

amfetaminu od narození až do 14 let. V prvních měsících života se u těchto dětí 

vyskytovala zvýšená ospalost, do jednoho roku příznaky autizmu. Ve čtyřech letech 

bylo jejich IQ nižší, než u kontrolní skupiny zdravých dětí. V osmi letech se objevilo 

agresivní chování a problémy s vrstevníky. Ve čtrnácti letech zaostávaly tyto děti ve 

škole kvůli problémům s matematikou a jazykem, měly také těžkosti s fyzickými 

aktivitami. Další studie, sledující chování novorozenců intrauterinně vystavených MA, 

zjistila známky zvýšeného stresu, zvýšenou letargii a zhoršenou lokomoci u těchto 

novorozenců (Smith et al. 2008).  

Dosud však nebyl popsán žádný specifický syndrom spojený s abúzem MA 

v prenatálním období. Je nutné podotknout, že vědecký výzkum závislosti u lidí je 

značně limitován z etického i praktického hlediska. Důvodem je obtížná spolupráce s 

drogově závislými jedinci, udržet dostatečně velkou skupinu dětí prenatálně 

vystavených MA až do období dospělosti není možné. Navíc, těhotné matky závislé na 
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MA často užívají i jiné drogy jako cigarety a alkohol, které mají na vývoj plodu značný 

vliv. Odlišit tyto účinky od vlivu MA nelze. Proto jedinou možností, jak účinky 

prenatální expozice MA a jejich mechanizmus zkoumat, je použití laboratorních zvířat. 

 
4.2 Experimentální studie 

Jako experimentální model pro stanovení potenciálních rizik expozice účinkům 

MA v prenatálním období bylo určeno dávkování 5 a 10 mg/kg samicím laboratorních 

myší nebo potkanů. Koncentrace drogy v mozku plodů těchto samic odpovídají 

hodnotám zjištěným u plodů matek závislých na MA (Acuff-Smith et al. 1996, Cho et 

al. 1991, Martin et al. 1976). U potkaních matek, kterým byl po dobu březosti podáván 

MA, byla zjištěna zvýšená četnost potratů, snížený přírůstek na váze, zkrácení délky 

březosti a menší počet mláďat ve vrhu (Martin et al. 1976). Mláďata takových matek 

měla nižší porodní váhu a vývojově zaostávala za mláďaty z kontrolních vrhů – později 

se jim prořezávaly dolní řezáky, otevíraly oči a sestupovala varlata. Pro zpomalený 

senzorimotorický vývoj svědčil deficit v testech negativní geotaxe a vzpřimovací reakce 

ze vzduchu a snížení spontánní motorické aktivity oproti kontrolním mláďatům (Cho et 

al. 1991, Martin et al. 1976). Acuff-Smith et al. (1996) ve své studii pozorovali různé 

deficity u mláďat prenatálně exponovaných MA v závislosti na době expozice. Mláďata 

exponovaná v první polovině intrauterinního života měla více behaviorálních deficitů, a 

to opožděný vývoj motoriky a v dospělosti horší výsledky v testech učení a paměti 

v Morrisově vodním bludišti. Expozice v druhé polovině prenatálního vývoje způsobila 

vyšší mortalitu a snížení tělesné hmotnosti. Anoftalmie byla přítomna u zvířat 

exponovaných v první polovině prenatálního vývoje, zatímco odchlípení sítnice u zvířat 

vystavených MA ve druhé polovině. 

Přestože prenatálně působící MA vyvolává četné behaviorální deficity, snížení DA 

a serotoninu u mláďat vystavených MA in utero není v porovnání s dospělými zvířaty 

tak výrazné (Vorhees a Pu 1995). Ve studii, kde sledovali vliv prenatální expozice MA 

(40 mg/kg), byly naopak zjištěny zvýšené hladiny DA ve striatu a tegmentu u 16 

denních embryí potkana dva dny po poslední dávce MA (Heller et al. 2001a). V jiné 

studii (Weissman a Caldecott-Hazard 1993) pozorovali změny v expresi 

monoaminových přenašečů u dospělých potkanů prenatálně vystavených MA 

v závislosti na dávce. Nízká dávka MA (2 mg/kg) způsobila snížení DA transportérů ve 

striatu a serotoninových přenašečů v hipokampu, striatu a hypotalamu. Vysoká dávka 
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MA (10 mg/kg) naopak koncentraci přenašečů zvýšila, což svědčí o stimulačním účinku 

MA na růst terminálních částí axonu v jednotlivých částech mozku (Weissman a 

Caldecott-Hazard 1995). 

Studií, zabývajících se otázkou, zda změny vyvolané prenatálním působením 

MA přetrvávají až do dospělosti není mnoho. Již zmiňovaná studie skupiny Acuff-

Smith et al. (1996) ukázala negativní vliv prenatální MA expozice na učení a paměť 

v dospělosti. Snížená schopnost adaptability na nové prostředí byla rovněž pozorována 

po působení MA v období intrauterinního vývoje (Weissman a Caldecott-Hazard 1995). 

Nicméně o následcích prenatální expozice MA a jejich přetrvávání do dospělosti je toho 

dosud známo velmi málo, a proto se touto problematikou zabývám ve své dizertační 

práci. 

 

5 BEHAVIORÁLNÍ SENZITIZACE 

Zvláštností behaviorální odpovědi na účinky psychostimulancií je vznik 

behaviorální senzitizace, nebo-li zesílení účinků po jejich opakovaném podání. 

Nejčastěji pozorovanou odpovědí je zvýšení psychomotorické aktivace (Landa a Votava 

2004, Robinson a Berridge 1993, Stewart a Badiani 1993). U zvířat, která dostala 

několik dávek amfetaminu v jednodenních nebo delších intervalech, se lokomoční 

aktivita a stereotypie zvyšovaly s každou následující dávkou. U zvířat, která dostala 

drogu kontinuálně osmotickou pumpou, došlo naopak ke snížení lokomoční odpovědi 

na následující akutní dávku (Post 1980, Robinson a Becker 1986). Intervaly, ve kterých 

je droga podávána tedy značně ovlivní behaviorální odpověď. Senzitizace je vyvolána 

opakovaným intermitentním podáváním amfetaminů a je více patrná po delším 

přerušení chronického podávání drogy (Antelman 1988). Důležitou vlastností 

behaviorální senzitizace je její dlouhodobé přetrvávání. Když jsou jednou zvířata 

senzitizována, zvýšená citlivost k psychomotorickým aktivačním účinkům u nich trvá 

měsíce až roky (Paulson et al. 1991, Robinson a Becker 1986). Objeví se při podávání 

drogy experimentátorem, ale i tehdy, když si zvíře podává drogu samo („self-

administration“ - SA) (Hooks et al. 1994, Robinson a Becker 1986). U lidí je 

dostupných mnohem méně studií zabývajících se behaviorální senzitizací. První studie, 

které přinesly důkazy toho, že tento jev se vyskytuje i u lidí, se zabývaly výzkumem 

psychózy u jedinců závislých na amfetaminech (Ellinwood 1969, Kramer 1972). Další 
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studie sledovala účinek opakovaných dávek amfetaminu u lidí, kteří ho předtím 

neužívali. Zjistili, že u těchto lidí došlo ke zvýšení aktivity, subjektivního pocitu energie 

a frekvence mrkání s každou další dávkou (Strakowski et al. 1996), což svědčí pro 

behaviorální senzitizaci. 

Existuje předpoklad, že nervový substrát, který zprostředkuje zvýšení 

psychomotorické aktivity účinkem amfetaminů je totožný s okruhem motivace a 

odměny. Jedná se o mesolimbický dopaminergní systém. Skutečnost, že opakované 

podávání amfetaminů zvyšuje psychomotorickou aktivaci, je nepřímým důkazem toho, 

že se zvyšuje citlivost také k motivačním účinkům drogy (Wise a Bozarth 1987). 

Přímým důkazem jsou studie, které ukázaly, že předchozí expozice návykovým látkám 

potencuje u zvířat SA a podmíněnou preferenci místa („conditioned place preference“), 

což jsou animální modely aktivního vyhledávání drogy (Pierre a Vezina 1997, 

Shippenberg a Heidbreder 1995). Jiné práce ukazují, že behaviorální senzitizace je 

spojená s neuroadaptací v mesolimbickém okruhu (Stewart a Badiani 1993). Byly 

popsány neuroplastické změny v pre- i postsynaptických částech okruhu. Neuroadaptace 

v presynaptické části se týkala zvýšeného vyplavování DA v nucleus accumbens a 

striatu následkem podání amfetaminů u senzitizovaných zvířat, in vivo i in vitro (Pierce 

a Kalivas 1997, Robinson a Becker 1986). V postsynaptické oblasti byla pozorována 

vyšší citlivost D1 receptorů (White a Kalivas 1998) a snížení citlivosti glutamátových 

receptorů v nucleus accumbens (Wolf 1998). Dále bylo zjištěno, že senzitizace 

amfetaminy je spojena se změnami v dendritické části projekčních neuronů v nucleus 

accumbens a prefrontální kůře. Dochází k prodloužení dendritů, ke zvýšení denzity 

dendritických trnů a zvyšuje se počet větvených trnů (Robinson a Kolb 1999). 

Amfetaminy tedy způsobují neuroadaptivní změny v oblastech mozku spojených 

s motivací a odměnou. Tyto oblasti se stávají hypersenzitivními k jejich účinkům. 

Výsledkem je zvýšená touha po droze – „craving“, což způsobí kompulzivní vyhledání 

a užívání drogy, chování typické pro jedince závislé na drogách (Robinson a Berridge 

2001). 

Kromě dopaminergního systému se v poslední době ukazuje, že rozvoj a projevy 

behaviorální senzitizace jsou závislé také na změnách excitačních a inhibičních 

aminokyselin (Ito 1999, Wolf 1998), které jsou důležitými regulátory aktivity DA 

neuronů. Bylo zjištěno, že podávání kompetitivních i non-kompetitivních antagonistů 

NMDA a α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazol-propionátových (AMPA) receptorů 
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před chronickým podáváním psychostimulancií zabránilo rozvoji behaviorální 

senzitizace u hlodavců (Karler et al. 1989, Li et al. 1997, Morrow et al. 1995, Ohmori et 

al. 1994). Podání non-kompetitivního antagonistu NMDA receptoru MK-801 zabránilo 

vzniku amfetaminové behaviorální senzitizace také u mláďat před obdobím odstavu 

(Duke et al. 1997). Dále existují studie, které ukázaly, že nedostatek GABA-ergní 

inhibice v prefrontálním kortexu je důležitým předpokladem pro rozvoj behaviorální 

senzitizace, jelikož se zjistilo, že podání agonistů GABA receptorů zabránilo rozvoji 

behaviorální senzitizace vyvolané psychostimulancii a morfiem (Ito et al. 1997). 

Behaviorální senzitizace však není pouze farmakologický pojem. Opakované 

podávání drogy samo o sobě sice vyvolá neuronální senzitizaci, aby se však projevila 

v chování jedince (zvířete), jsou zapotřebí další nefarmakologické faktory. Mezi tyto 

faktory patří učení a okolnosti doprovázející podávání drogy (Berke a Hyman 2000, 

Robinson a Berridge 2001). Záleží tedy v jakém prostředí došlo k podávání drogy a 

k senzitizaci. Jestliže jsou zvířata testována v jiném prostředí, než v tom, ve kterém 

dostávala drogu, senzitizace se v jejich chování obvykle neprojeví (Post et al. 1981, 

Tirelli a Terry 1998). Naopak, jestliže zvíře umístíme do klece, ve které dříve dostalo 

drogu, projeví se u něj zvýšená lokomoce i bez akutní dávky drogy (Tirelli a Terry 

1998). Dochází tedy k interakci neuronální senzitizace s asociativním učením, kdy se 

v mozku ukládají informace o prostředí spojeném s užíváním drogy. Prostředí, ve 

kterém k užívání drogy docházelo, pak samo slouží jako stimul, který u jedince zvyšuje 

touhu po droze (Robinson a Berridge 2001). To potvrzují i studie, které ukázaly, že 

připomenutí situací, spojených s užíváním drog, zvýšila u jedinců závislých na kokainu 

nebo MA bažení po těchto drogách, viz. Obr. 5.1 (Culbertson et al. 2008, Ehrman et al. 

1992, Grant et al. 1996). Předpokládá se tedy, že behaviorální senzitizace je proces 

zodpovědný za relaps zneužívání drog u abstinujících jedinců. Bartlett et al. (1997) 

ukázali, že jedinci závislí na kokainu, u kterých pozorovali senzitizaci 

k psychomotorickým účinkům drogy, měli zvýšenou incidenci relapsů abúzu kokainu. 

Díky dlouhodobému přetrvávání behaviorální senzitizace může dojít k relapsu i po 

několika letech abstinence, pokud se závislý člověk dostane do kontaktu s lidmi, se 

kterými dříve drogu užíval, nebo se dostane na místa, kde k abúzu docházelo (Childress 

et al. 1986). 
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Většina studií zabývajících se behaviorální senzitizací sledovala tento jev pouze 

u dospělých zvířat s vyzrálými nervovými strukturami. Tyto studie ukázaly, že dřívější 

zkušenost s drogou zvýší následkem senzitizace pravděpodobnost, že se zvíře častěji 

vrací na místo, kde drogu dostalo, a dříve se naučí, co musí udělat, aby si drogu samo 

aplikovalo (Pierre a Vezina 1997, Shippenberg a Heidbreder 1995). Můžeme tedy říci, 

že behaviorální senzitizace u dospělého zvířete zvýší pravděpodobnost, že se stane 

„závislým“. Otázkou zůstává, jestli opakované podávání drogy březím samicím způsobí 

senzitizaci u jejich potomků a tedy jestli u nich hrozí riziko, že se stanou dříve 

závislými, když se opět dostanou do styku s drogou v dospělosti. Studií, které se 

zabývají prenatální expozicí psychostimulanciím je poměrně málo a jejich závěry se 

značně liší. Existují studie, které neprokázaly výskyt behaviorální senzitizace u potkanů 

prenatálně exponovaných MA (Sato a Fujiwara 1986, Weissman a Caldecott-Hazard 

1993). Jiná studie ukázala behaviorální toleranci k dávce amfetaminu u mláďat králíka 

Obr. 5.1: „Kokainové 
podněty“ prezentované 
jedincům závislým na 
kokainu zvyšují bažení 

[převzato z (Grant et al. 1996)]. 
A. Odpovědi jedinců na otázku: 

„Máte pocit bažení po droze 
nebo nutkání drogu užít?“ při 
prezentaci neutrálních podnětů 
(NP) a podnětů spojených 
s užíváním kokainu (CP – 
skleněná dýmka, prášek 
kokainu, video zobrazující 
podávání kokainu, a pod.). 
Průměrné skóre bažení 
(horizontála) je signifikantně 
vyšší při prezentaci CP. 

B. Změny bažení při prezentaci 
NP a CP korelují se změnami 
metabolizmu glukózy 
v mozkové kůře. 

C. PET snímky metabolické 
aktivity v dorzolaterálním 
prefrontálním kortexu a 
mediálním temporálním laloku 
ukazují zvýšení metabolizmu 
glukózy v oblasti amygdaly a 
g. parahippocampalis u 
jednice se silným pocitem 
bažení při prezentaci CP. 

Glc = glukóza; DL = dorsolaterální  
prefrontální kortex; AM = 
amygdala; PH = gyrus 
parahippocampalis. 
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prenatálně vystavených kokainu (Stanwood a Levitt 2003). Naopak, Heller et al. 

(2001a, 2001b) ve svých in vitro studiích na myších ukázali, že dospělí samci 

prenatálně exponovaní MA byli citlivější k neurotoxickým účinkům MA 

v nigrostriatální oblasti. Dále pozorovali zvýšenou citlivost mesostriatálních 

monoaminergních drah k účinkům MA u myší prenatálně vystavených MA. Zjistili, že 

uvolňování DA po dávce MA na řezech striata dospělých zvířat bylo zvýšené a rovněž 

hladina DA ve striatu a rostrálním mesencephalu u plodů byla vyšší (Heller et al. 

2001a). U plodů exponovaných MA in utero po dobu 6 dnů byla hladina DA ve striatu o 

60% vyšší, než u kontrolních zvířat, avšak pokud expozice trvala 8 dnů, hladina se lišila 

pouze o 32%. Navíc, hladiny DA ve striatu dospělých zvířat exponovaných MA se od 

kontrolních zvířat nelišily (Heller et al. 2001a). Tyto rozdíly lze vysvětlit 

kompenzačními mechanizmy, které probíhají ve vyvíjejícím se CNS exponovaných 

zvířat. Značná plasticita nezralého CNS je příčinou, proč mohou mít drogy působící na 

jedince v prenatálním období odlišné účinky od těch, pozorovaných u jedince 

dospělého.  

Z uvedeného je patrné, že výzkum v oblasti vlivu prenatální expozice MA na 

behaviorální senzitizaci a její následky na potomky drogově závislých matek dosud 

nepřinesl jednoznačné závěry. Proto si ve své práci kladu za cíl otestovat u 

laboratorních potkanů vliv prenatální expozice MA na citlivost ke stejné droze 

v dospělosti. 
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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6  CÍLE PRÁCE 
 

Základním cílem mé disertační práce je zjistit, zda zvířata prenatálně 

exponovaná MA budou citlivější k aplikaci stejné drogy v dospělosti. Senzitizující 

účinek prenatální expozice MA jsem se rozhodla otestovat pomocí několika testů. Na 

základě těchto testů jsem si stanovila další cíle: 

1. Zjistit, jakým způsobem ovlivňuje prenatální expozice MA a aplikace MA 

v dospělosti chování a anxietu. 

 

2. Zjistit, jakým způsobem ovlivňuje prenatální expozice MA a aplikace MA 

v dospělosti paměť a učení. 

 

3. Zjistit, jakým způsobem ovlivňuje prenatální expozice MA a aplikace MA 

v dospělosti práh nocicepce. 

 

4. Zjistit, jakým způsobem ovlivňuje prenatální expozice MA a aplikace MA 

v dospělosti pohotovost k epileptickým záchvatům. 
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7  MATERIÁL A METODY 
7.1 USTÁJENÍ ZVÍŘAT, PRENATÁLNÍ A POSTNATÁLNÍ PÉČE  

Dospělí samci (300-400g) a samice (250-300g) laboratorního potkana kmene 

Wistar, dodáni chovnou stanicí Anlab, s.r.o., byli ustájeni v počtu po 4-5 v jedné kleci 

v místnosti s konstantní teplotou (22-24°C) a standardním světelným cyklem  12 h 

světlo / 12 h tma s počátkem světelné fáze v 6:00 h ráno. Zvířata byla po dobu 1 týdne 

ponechána v klidu s volným přístupem ke krmení a vodě. Po období aklimatizace jsme 

samice zvážili a pomocí vaginálního výplachu u nich určili fázi estrálního cyklu 

(proestrus, estrus, metestrus a diestrus). Samice v proestru byly připuštěny na jednu noc 

do klecí k sexuálně zralým samcům (jeden pár v jedné kleci). Následující den jsme na 

základě přítomnosti spermií ve vaginálním výplachu ověřili úspěšnou fertilizaci a 

označili jako první den gestace. Poté byly samice navráceny do svých původních klecí. 

Podle prenatální expozice byly samice v první den gestace rozděleny do 3 

skupin: skupina MA, kontrolní skupina s fyziologickým roztokem (FR) a absolutní 

kontrolní skupina (K). Samice z MA skupiny dostávaly po celou dobu gestace 

subkutánně (s.c.) D-metamfetamin HCl (z Farmakologické fakulty Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové) v dávce 5 mg/kg/den, v objemu 0,5 ml/kg. Následkem této dávky 

dosahuje koncentrace drogy v mozku plodů potkana takových hodnot, které odpovídají 

hodnotám zjištěným u plodů na droze závislých matek (Acuff-Smith et al. 1996). Naše 

předchozí studie dále ukázala, že tato dávka negativně ovlivňuje vývoj mláďat 

laboratorního potkana (Šlamberová et al. 2006). Abychom odlišili možný vliv stresu 

vyvolaného injekční aplikací (Peters 1982), použili jsme dvě kontrolní skupiny. Samice 

z FR skupiny dostávaly s.c. FR (Sigma-Aldrich, ČR) v objemu 0,5 m1/kg/den po celou 

dobu gestace. Samicím ze skupiny K nebyla aplikována žádná látka. 21. den gestace 

jsme samice přemístili po jednom do „mateřských“ klecí. Den porodu jsme označili 

jako postnatální den (PD) 0. 

V PD 1, byla mláďata na základě prenatální expozice označena intradermální 

aplikací inkoustu: 1) MA skupina – levá zadní tlapka; 2) FR skupina – pravá zadní 

tlapka; 3) K skupina – bez označení. 

Abychom omezili zkreslení výsledků vlivem stejného vrhu (Holson a Pearce 

1992), v PD 1 jsme provedli „cross-fostering“ tak, že jedna matka vychovávala 4 svoje 

mláďata a po 4 mláďata od matek z dalších dvou prenatálně exponovaných skupin. V 
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jednom vrhu bylo vždy 12 mláďat – 6 samců a 6 samic, pokud to bylo možné. 

Z každého vrhu bylo pro jeden experiment použito 6 zvířat:1 samec a 1 samice za každý 

druh prenatální expozice. V PD 21 byla mláďata odstavena, rozdělena podle pohlaví, 

umístěna do klecí po 4-5 a ponechána v klidu až do dospělosti s potravou a vodou 

dostupnými ad libitum. 

 
7.2 APLIKACE V DOSPĚLOSTI 
 Abychom otestovali citlivost potomků k MA v dospělosti, polovině zvířat 

z každé prenatálně exponované skupiny (MA, FR, K) jsme aplikovali MA v dávce 1 

mg/kg a objemu 1 ml/kg. Tuto dávku jsme použili, protože na rozdíl od vyšších dávek 

nezpůsobuje stereotypie a nemá negativní vliv na lokomoci (Kelly et al. 1975). Druhé 

polovině byl aplikován FR v objemu 1 ml/kg. 

 V testu otevřeného pole (OF – „open field“), vyvýšeného křížového bludiště 

(EPM – „elevated plus maze“), testu nocicepce (TF – „tail flick“) a testech pohotovosti 

k epileptickým záchvatům byly obě látky podány 30 min před testováním, protože po 

této době dosahuje koncentrace MA v krvi při subkutánním podání nejvyšších hodnot a 

také behaviorální účinek je vyjádřený nejvíce (Acuff-Smith et al. 1996).  

 V testu Laboras jsme látky zvířatům aplikovali každý den těsně před testováním, 

abychom mohli sledovat rozvoj behaviorální reakce v čase. 

 V testech v Morrisově vodním bludišti (MWM) jsme obě látky aplikovali každý 

den po ukončení testování, i v období mezi testy (Obr. 7.5), abychom sledovali vliv MA 

na konsolidaci prostorové paměti. 

 
7.3 EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINY 

V testech OF, EPM, TF a v testech pohotovosti k epileptickým záchvatům jsme 

testovali samce i samice laboratorního potkana. U testovaných samic jsme před 

testováním stanovili fázi estrálního cyklu. Protože testování jednoho zvířete v MWM a 

Laborasu trvalo několik dnů, otestovali jsme z praktických důvodů pouze samce. Každé 

zvíře bylo testováno pouze jednou. 

7.3.1  Určení fáze estrálního cyklu 

U pohlavně intaktních samic byl proveden vaginální výplach a pomocí 

světelného mikroskopu (zvětšení 20x) byla stanovena fáze estrálního cyklu. Na základě 

kolísání hladin estrogenů a progesteronu v průběhu estrálního cyklu (Obr. 7.1) jsme 
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samice testovali, pokud byly v jedné z následujících fází: 1) diestrus (D) – 

v cytologickém vzorku z vaginálního výplachu se nachází četné leukocyty, a velmi malé 

množství zrohovatělých buněk, hladina hormonů je nízká; 2) proestrus (P) - 

v cytologickém vzorku z vaginálního výplachu se nachází četné epiteliální buňky 

společně s buňkami zrohovatělými s degenerovaným jádrem, hladina estrogenů a 

progesteronu je v této fázi nejvyšší (Hoffman et al. 1995). 

U samců jsme tedy testovali 3 skupiny podle prenatální expozice (MA, FR, K) a 

2 skupiny podle aplikace v dospělosti (MAd, Bez MAd). Výsledkem bylo 6 skupin 

samců: 1)  MA / Bez MAd; 2) MA / MAd; 3)  FR / Bez MAd; 4) FR / MAd; 5)  K / Bez 

MAd; 6) K / MAd. Samice byly rozděleny do dvou skupin podle fáze estrálního cyklu 

(D, P). V každé z nich jsme otestovali 6 skupin dle prenatální expozice a aplikace 

v dospělosti: 1)  MA / Bez MAd; 2) MA / MAd; 3)  FR / Bez MAd; 4) FR / MAd; 5)  K 

/ Bez MAd; 6) K / MAd. 

Abychom minimalizovali vliv rozdílných atmosférických podmínek na průběh 

testování (např. odpařování flurotylu, vliv rozdílného barometrického tlaku na chování 

zvířat (Velíšek 2006), každý den byl z každé skupiny testován stejný počet zvířat. 

 

 
 

7.4 BEHAVIORÁLNÍ TESTY 

Chování dospělých laboratorních potkanů (PD 60-90, n = 8-10) jsme testovali 

v OF, EPM a v testu Laboras. 30 min před testováním byla zvířata přemístěna ve svých 

klecích do testovací místnosti, aby se aklimatizovala a minimalizoval se tak vliv stresu 

způsobený přemístěním. Test začal umístěním zvířete do centrální části OF, EPM nebo 

akvária Laboras.  

Obr. 7.1: Kolísaní hladin samičích 
pohlavních hormonů v průběhu 
estrálního cyklu. E2 – estradiol; 
LH – luteinizační hormon. Převzato 
z (Hoffman et al. 1995) 
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V testech OF a EPM bylo chování zvířete zaznamenáváno na videokameru – 10 

min v OF a 5 min v EPM. Videozáznamy byly vyhodnoceny manuálně pomocí 

programu ODLog (RegSoft.com). Testování probíhalo za tlumeného osvětlení. Zvířata 

nebyla před žádným z testů habituována, takže byla v průběhu testování vystavena 

neznámému prostředí. Po skončení testu jsme dno i stěny OF a EPM očistili roztokem 

Ajatinu a vysušili, aby chování dalšího zvířete nebylo ovlivněno pachovými stopami. 

 V testu Laboras bylo jedno zvíře testováno 5 po sobě následujících dnů. 

Chování bylo monitorováno po dobu 1h/den a vyhodnocováno automaticky (viz. níže). 

Testování probíhalo v tmavé místnosti, v tmavé fázi režimu světlo/tma. Zvířata nebyla 

před prvním testováním v akváriu Laboras habituována, takže byla první den testování 

vystavena neznámému prostředí a v průběhu 5 dnů jsme mohli sledovat úroveň 

habituace na toto prostředí. 

7.4.1  Otevřená aréna 
Otevřená aréna (45 x 45 x 30 cm) byla ohraničena plastovými stěnami – 3 

neprůhledné a 1 (přední) průhledná. Podlaha arény byla vizuálně rozdělena 

horizontálními a vertikálními čarami a uprostřed byl vyznačen centrální kruh 

s průměrem 20 cm (Obr. 7.2). Velikost arény jsme použili na základě behaviorálních 

prací od autorů Fraňková a Mikulecká (1990, 2009).  

V OF jsme hodnotili následující typy chování: a) lokomoce (horizontální 

aktivita) – součet překročených čar a frekvence vstupování do rohů a centrálního kruhu; 

b) explorace – celkový čas strávený vztyčováním (vertikální aktivita); c) čištění – 

celkový čas strávený čištěním srsti („grooming“) a „mytím“ obličeje („facing“); d) 

anxieta – zde jsme hodnotili několik parametrů: 1) celkový čas strávený v rozích arény; 

2) celkový čas strávený v centrálním kruhu arény; 3) celkový čas strávený imobilitou, 

kdy zvíře neprovádělo žádnou z dříve zmíněných aktivit; 4) počet utrousených bolusů 

v aréně. Anxietu jsme otestovali také v EPM testu, protože se v dřívějších studiích 

ukázalo, že úroveň anxiety je v tomto testu vyšší než v OF, a navíc, MA může v OF 

díky svému psychostimulačnímu účinku způsobovat falešně pozitivní výsledky – 

zvyšuje potenciál odměny pro explorativní chování, a zvyšuje tedy aktivitu v novém 

prostředí, aniž by ovlivnil anxietu (Crawley 1985, Lister 1987).  
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7.4.2  Vyvýšené křížové bludiště 
EPM je čtyřramenné bludiště ve tvaru plus umístěno 50 cm nad zemí.  Dvě 

protilehlá ramena jsou uzavřená – ohraničená stěnami z hnědého neprůhledného plastu, 

vysokého 30 cm. Zbylá dvě ramena jsou otevřená – na okrajích je umístěna pouze lišta 

z plexiskla, vysoká 0,5 cm, aby se zamezilo pádům zvířat z ramen. Všechna ramena 

jsou spojena v centru tak, aby  se zvíře mohlo volně pohybovat z jednoho ramena do 

druhého (Obr. 7.3).  

V EPM jsme hodnotili anxietu, přičemž jsme použili následující parametry: a) 

celkový čas strávený v uzavřených ramenech (všechny 4 tlapky uvnitř); b) celkový čas 

strávený v otevřených ramenech (všechny 4 tlapky uvnitř); c) frekvence natahování se 

ze zavřeného do otevřeného ramene („stretched-attend posture“ – SAP) – zvíře se 

natahuje a čichá v otevřeném ramenu, zatímco zadní část těla má v uzavřeném ramenu, 

poté následuje rychlý návrat zpět do uzavřeného ramene (Weiss et al. 1998). Podle 

dostupných studií látky s anxiolytickým účinkem zvyšují čas strávený v otevřených 

ramenech a snižují SAP, a naopak, látky s anxiogenním účinkem snižují čas strávený 

v otevřených ramenech a zvyšují SAP (Pellow a File 1986, Weiss et al. 1998). Jelikož 

MA obecně zvyšuje psychomotorickou aktivitu, potřebovali jsme tento účinek odlišit od 

jeho vlivu na samotnou anxietu. V EPM jsme proto dále hodnotili lokomoci a 

explorativní chování. Lokomoce byla stanovena jako součet frekvence vstupování do 

otevřených a uzavřených ramen, zatímco explorativní chování představoval čas strávený 

vztyčováním v otevřených ramenech a centru EPM. 

 

7.4.3  Laboras 
Laboras (Metris B.V., Holandsko, Obr. 7.4) je plně automatický systém sloužící 

k dlouhodobému monitorování chování malých hlodavců. Zařízení sestává z akvária (45 

x 25 x 30 cm, průhledný plast, dno pokryté podestýlkou z pilin) umístěného na speciální 

plošině, propojené s počítačem. Plošina zaznamenává vibrace způsobené pohybem 

zvířete v akváriu, takže je možné sledovat několik druhů aktivit, jejich frekvenci, trvání 

a rychlost pohybu. Tyto aktivity jsou následně zpracovány a vyhodnoceny softwarem 

Laboras. 

V Laborasu byly automaticky hodnoceny následující parametry: 1) čas strávený 

lokomocí; 2) čas strávený vztyčováním (explorativní chování); 3) čas strávený 

imobilitou; 4) délka trajektorie; 5) průměrná rychlost pohybu. 
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Obr. 7.2: Otevřená aréna. Potkan se vztyčuje v centru otevřené 
arény a prozkoumává prostředí. Akutní MA zvyšuje celkovou 
aktivitu v aréně a tedy i vztyčování tím, že zvyšuje potenciál odměny 
pro explorativní chování (Crawley 1985, Lister 1987). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7.3: Vyvýšené křížové bludiště. Potkan se natahuje ze zavřeného do otevřeného 
ramene – SAP a odhaduje tak riziko, které mu hrozí v otevřených ramenech. Takovéto 
chování je považováno za anxiogenní, frekvence SAP je snížená po podání látek  
s anxiolytickým účinkem (Cruz et al. 1994, Weiss et al. 1998). 
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Obr. 7.4: Laboras (Metris B.V., Holandsko). 
 

7.5 KOGNITIVNÍ TESTY 
Kognitivní funkce (učení a paměť) dospělých samců (PD 60-90, n = 12) jsme 

testovali v MWM. Jednalo se o bazén ve tvaru kruhu s průměrem 2m, naplněný vodou 

se stálou teplotou v rozmezí 18 – 20 °C. Na okraji MWM byly označeny 4 startovní 

pozice: sever (S), jih (J), východ (V) a západ (Z), které rozdělovaly MWM do 4 

kvadrantů. Pro test učení a test paměti byl v MWM excentricky umístěn ostrůvek 

z transparentního plastu (13 cm v průměru), 1 cm pod hladinou tak, aby byl pro zvířata 

„neviditelný“. Na zdech kolem MWM byly rozmístěny různé obrázky, které sloužili 

jako orientační body pro navigaci zvířete v prostoru. Plavání potkanů bylo 

zaznamenáváno automaticky za pomoci kamery umístěné nad MWM a programu 

EthoVision 3.1 (Noldus Information Technology, Holandsko).  

 Celková doba testování jednoho potkana v MWM byla 12 dnů. Prvních 5 dnů 

probíhal test učení, 6. den byla zvířata testována v „probe“ testu a ve 12.den proběhl test 

paměti (Obr. 7.5).  

 
TEST UČENÍ „PROBE“      PAMĚŤ
DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aplikace látky 
v dospělosti ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 
Obr. 7.5: Uspořádání kognitivních testů v MWM. Potkanovi byla aplikována dávka MA 1 mg/kg nebo 
FR každý den po skončení testování i v období mezi testy. 
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7.5.1  Test učení 
V testu učení bylo úkolem zvířete naučit se v co nejkratším časovém limitu 

lokalizovat ostrůvek umístěný v S-V kvadrantu. Každé zvíře absolvovalo 8 pokusů 

denně, ze čtyř různých startovních pozic. Maximální limit pro nalezení ostrůvku byl 

60s. Zvíře, které nenalezlo ostrůvek v uvedeném limitu, bylo navigováno na ostrůvek 

manuálně. Mezi jednotlivými pokusy bylo zvíře ponecháno na ostrůvku po dobu 30s – 

interval mezi pokusy (ITI), aby se zorientovalo a aby následující výkony nebyly 

zkresleny jeho vyčerpáním.  

 

7.5.2   „Probe“ test 
V „probe“ testu jsme zjišťovali, zda se zvíře opravdu naučilo lokalizovat 

ostrůvek na základě vytvořené kognitivní mapy nebo zda se naučilo nalézt ostrůvek za 

pomoci jiných, než prostorově-navigačních strategií. V tomto testu byl ostrůvek 

odstraněn a zvíře bylo umístěno do MWM, kde plavalo po dobu 60s. Zvíře si 

pamatovalo polohu ostrůvku, pokud strávilo většinu času v kvadrantu, kde byl původně 

umístěn nebo nejčastěji do tohoto kvadrantu vstupovalo.  

 

7.5.3   Test paměti 
V testu paměti jsme testovali dlouhodobou paměť potkana, který měl za úkol 

v co nejkratším limitu najít ostrůvek umístěný ve stejné pozici jako v testu učení (S-V 

kvadrant). Zvíře absolvovalo 8 pokusů, ze čtyř různých startovních pozic, ITI byl 30s. 

Maximální limit pro nalezení ostrůvku byl 60s. 

 

7.5.4  Hodnocené parametry 

V testech učení a paměti jsme sledovali: a) latenci k nalezení ostrůvku; b) délku 

trajektorie; c) chybu hledání – součet přímých vzdáleností od ostrůvku naměřených 

opakovaně v průběhu hledání a d) rychlost plavání. V testu učení jsme navíc hodnotili 

kumulativní latenci, což je součet latencí za poslední 3 dny učení, kdy byl výkon zvířat 

již stabilní (Ghirardi et al. 1989, Mátéffyová et al. 2006). Dále jsme v těchto testech 

zjišťovali frekvenci použitých strategií hledání za den. Vyhodnocování strategií 

probíhalo manuálně, na základě obrazového záznamu v programu Ethovision, přičemž 

jsme využili klasifikaci strategií, kterou dříve použili Janus a kol. (2004) pro testování 

myší. Jednalo se o tyto strategie: 1) tigmotaxe – přetrvávající plavání podél okraje 
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MWM, s občasným plaváním do centra MWM; 2) náhodné hledání – neorganizované 

plavání v celé ploše MWM ve tvaru přímek nebo kruhů; 3) skenování – neorganizované 

plavání v centrální části MWM; 4) hledání v kruhu – plavání ve stejné vzdálenosti od 

okrajů MWM, přičemž tato byla rovna přibližné vzdálenosti ostrůvku od okraje; 5) 

hledání v nesprávném kvadrantu – přímé plavání do kvadrantu, který neobsahoval 

ostrůvek, a následné hledání v něm; 6) hledání ve správném kvadrantu – přímé plavání 

do kvadrantu, který obsahoval ostrůvek, a následné hledání v něm; 7) prostorové 

hledání – přímé plavání k ostrůvku (Obr. 7.6).  

V „probe“ testu jsme sledovali rychlost plavání a frekvenci vstupů a čas strávený 

v kvadrantu, ve kterém byl v testech učení a paměť umístěný ostrůvek. 

   

 
 A           B            C 
                                                                                                                            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 D           E            F    
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 G                                     
                                                                                 

 

 

 

 

 

Obr. 7.6: Strategie hledání ostrůvku v MWM v testech 
učení a paměti. A) Tigmotaxe; B) Náhodné hledání; 
C) Skenování; D) Hledání v kruhu; E) Hledání v nesprávném 
kvadrantu; F) Hledání ve správném kvadrantu; G) Prostorové 
hledání. 



Disertační práce, MUDr. Barbora Schutová 
 

38 

 

7.6 TESTOVÁNÍ ZMĚN V CITLIVOSTI NA BOLEST 
Pomocí testování citlivosti na termickou akutní bolest jsme u jednotlivých 

skupin sledovali kvantitativní změny ve funkčnosti únikového reflexu, který probíhá na 

spinální úrovni, ale má prokazatelnou supraspinální modulaci (Franěk a Vaculín 2006). 

Pro testování samců a samic laboratorního potkana (PD 60-90, n = 8-10) jsme použili 

TF test (IITC Life Science, USA, Obr. 7.7). Principem metody je působení tepelného 

zdroje na horní plochu ocasu fixovaného zvířete, přičemž teplo je usměrňováno úzkou 

štěrbinou na místo blízké špičce ocasu. Nocicepci (bolestivý práh) jsme určili pomocí 

měření latence švihnutí ocasem – úniková reakce. Intenzita stimulace byla pokaždé 

stejná, nastavena na hodnotu 9. „Cut-off“ hodnota (maximální možný čas stimulace, 

prevence termického poškození) byla nastavena na 20s. Protože prahová hodnota závisí 

mimo jiné na teplotě ocasu a MA může způsobovat hypertermii (Davidson et al. 2001), 

před TF testem jsme měřili teplotu ocasu. Latenci švihnutí ocasem i teplotu jsme u 

každého zvířete měřili na čtyřech místech ocasu s rostoucí vzdáleností od špičky ocasu. 

Dalším faktorem, který může interferovat s latencí únikové reakce, je neklid zvířete. 

Z tohoto důvodu jsme u každého zvířete stanovili míru neklidu v průběhu testování. 

Míru neklidu jsme určili na základě obtížnosti měření latencí švihnutí ocasem:1 – 

měřitelné bez obtíží na všech 4 místech; 2- měřitelné bez obtíží alespoň na 2 místech; 3 

– měřitelné bez obtíží na 1 nebo žádném místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 7.7: Test nocicepce.  
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7.7 TESTOVÁNÍ POHOTOVOSTI K EPILEPTICKÝM ZÁCHVATŮM 
Pohotovost k epileptickým záchvatům sloužila k otestování funkčnosti 

neurotransmiterových systémů u jednotlivých experimentálních skupin. Pro vyvolání 

záchvatů jsme používali látky, které stimulují excitační nebo inhibují inhibiční 

neurotransmiterové systémy: 1) flurotyl (bis 2,2,2-trifluorethyl éter) – plyn, který 

vyvolává křeče interferencí s GABAA, GABAB i NMDA receptory (Garant et al. 1993, 

Sperber et al. 1989, Velíšková et al. 1996), přesný mechanizmus účinku však dosud 

nebyl popsán; 2) NMDA – agonista NMDA receptorů; 3) kainát – agonista non-NMDA 

receptorů. 

7.7.1  Flurotylové záchvaty 

Dospělí samci a samice laboratorního potkana (PD 70-90; n = 8-10) byli 

jednotlivě umístěni do vzduchotěsné komory, do které proudil flurotyl (SynQuest 

Laboratories Inc., USA) konstantní rychlostí (30 μl/min). Průběh flurotylového 

záchvatu je následující: Nejdříve se objeví fokální klonické záškuby, poté následuje 

jedna nebo více klonických křečí, které přejdou do křečí tonicko-klonických. Klonické 

křeče mohou být od křečí tonicko-klonických odděleny krátkou pauzou. Tonicko-

klonické křeče začínají ztrátou vzpřimovacího reflexu (postoj na všech čtyřech 

končetinách), tonickou flexí nebo extenzí všech končetin, a poté následují klonické 

záškuby končetin. Tonicko-klonické křeče mohou končit smrtí zvířete (Sperber a Moshe 

1988). Sledovali jsme tedy latence vzniku fokálních klonusů, klonických a tonicko-

klonických záchvatů. Pomocí měření doby od počátku aplikace flurotylu jsme vypočetli 

množství podaného flurotylu, a tím stanovili prahy pro jednotlivé typy křečí způsobené 

flurothylem. 

7.7.2  NMDA záchvaty 

NMDA (Sigma-Aldrich, ČR, rozpuštěn v destilované vodě v objemu 50 mg/ml) 

byl podán intraperitoneálně (i.p.) dospělým samcům a samicím laboratorního potkana 

(PD 70-90; n = 8-10). Na základě studií autorů Šlamberová a Rokyta. (2005) byla 

použita dávka NMDA 250 mg/kg. Pozorování zvířete bylo zahájeno ihned po aplikaci 

NMDA a trvalo 1h. Před výskytem klonicko-tonických křečí se objevují stereotypie 

(máchání ocasem, skákání, běhání). Konvulze začínají dlouhotrvající klonickou fází 

s generalizovanými klonickými křečemi a ztrátou rovnováhy, následuje krátce trvající 

(1-2 min) tonická fáze, která končí smrtí ve status epilepticus (Velíšek a Mareš 1995). 
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Abychom stanovili křečový práh, měřili jsme latenci nástupu stereotypií a klonicko-

tonických křečí a také délku trvání klonicko-tonických křečí. 

7.7.3  Kainátové záchvaty 

 Kainová kyselina (Sigma-Aldrich, ČR) byla rozpuštěna ve vodě, přičemž pH 

roztoku bylo přidáním NaOH upraveno na 7,4. Roztok kyseliny kainové byl podán i.p. 

s dávkováním kyseliny kainové 15 mg/kg (Šlamberová et al. 2000).  Pozorování zvířete 

bylo zahájeno ihned po aplikaci kyseliny kainové a trvalo 2h. Záchvaty způsobené 

kyselinou kainovou začínají stereotypiemi (otřesy mokrého psa - „wet-dog shakes“ - 

WDS) a poté nastupují klonické křeče. Klonické křeče jsou charakterizovány 

konvulzemi končetin a svalů krku: opakované předklony hlavy, čichání, motorické 

automatizmy předních končetin. Záchvaty se opakují a ve 2.-4. periodě se objevuje 

vztyčování s bilaterálním klonem předních končetin a nakonec ztráta rovnováhy. 

Záchvaty nekončí smrtí (Pereno a Beltramino 2009). Měřili jsme latenci nástupu a 

incidenci WDS, klonických křečí a délku trvání prvního záchvatu. 

 

7.8 STATISTICKÁ ANALÝZA DAT 
Při statistickém hodnocení jsme nejdříve stanovili rozložení a rozptyl dat 

v jednotlivých skupinách. Data s normálním (gaussovským) rozložením s 

rovnoměrnými rozptyly jsme hodnotili pomocí Analýzy rozptylu (ANOVA) 

s následným Bonferroni post-hoc testem. Četnost výskytu jevu jsme porovnali Chi2-

testem. Za signifikantní jsme považovali rozdíly, pokud p<0,05.  

Statistická data jsou prezentována jako: 1) [F (N-1,n-N)=xx,xx; p<0,0x], kde F = 

testovací kritérium pro ANOVA testy, N-1 = stupně volnosti skupin, n-N = stupně 

volnosti jednotlivých subjektů, p = hladina významnosti; nebo 2) [Chi2=xx,xx; p<0,0x], 

kde Chi2 = testovací kritérium pro Chi2, p = hladina významnosti. 

Protože mezi mláďaty se stejnou prenatální expozicí, vychovávanými jinou 

matkou (biologická vs. adoptivní) nebyly rozdíly, vychovávající matka nebyla brána 

jako faktor pro statistickou analýzu.  
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7.8.1  Behaviorální testy 
 V testu OF jsme měřené parametry vyhodnocovali ve 2 pětiminutových 

intervalech. Pro statistické hodnocení jsme použili čtyřfaktorový ANOVA test 

(Prenatální expozice x Aplikace v dospělosti x Interval x Pohlaví/estrální cyklus). V 

testu EPM jsme k vyhodnocení dat použili třífaktorový ANOVA test (Prenatální 

expozice x Aplikace v dospělosti x Pohlaví/estrální cyklus). V testu Laboras jsme 

měřené parametry vyhodnocovali v 6 desetiminutových intervalech. Data jsme hodnotili 

třífaktorovým ANOVA testem (Prenatální expozice x Aplikace v dospělosti x Interval) 

s opakovaným měřením (Dny). 

7.8.2  Kognitivní testy 
V testu učení jsme použili dvojcestný ANOVA test (Prenatální expozice x 

Aplikace v dospělosti) s dvojúrovňovým opakovaným měřením (Dny x Pokusy/den). 

Pro vyhodnocení testu paměti jsme použili dvojcestný ANOVA test (Prenatální 

expozice x Aplikace v dospělosti) s opakovaným měřením (Pokusy). „Probe“ test jsme 

hodnotili pomocí dvojcestného ANOVA testu (Prenatální expozice x Aplikace 

v dospělosti). Četnost výskytu použitých strategií jsme porovnali Chi2-testem. 

7.8.3  Testování změn v citlivosti na bolest 
Pro statistické hodnocení TF testu jsme použili třífaktorový ANOVA test 

(Prenatální expozice x Aplikace v dospělosti x Pohlaví/estrální cyklus). 

7.8.4  Testování pohotovosti k epileptickým záchvatům 
Pro analýzu rozdílů mezi skupinami byl použit třífaktorový ANOVA test 

(Prenatální expozice x Aplikace v dospělosti x Pohlaví/estrální cyklus). 
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8  VÝSLEDKY 
8.1 BEHAVIORÁLNÍ TESTY 
8.1.1 Otevřená aréna 
8.1.1.1. Vliv prenatální expozice 

Statistická analýza ukázala hlavní účinek Prenatální expozice pro lokomoci 

[F(2,200)=7,34; p<0,001]; zvířata prenatálně exponovaná MA a FR překročila více čar a 

vícekrát navštívila rohy a centrální kruh, než zvířata bez prenatální expozice, bez ohledu 

na Pohlaví/cyklus a Aplikaci v dospělosti (Obr. 8.1A). Vztyčování bylo naopak 

následkem prenatální expozice MA sníženo v porovnání se zvířaty bez expozice 

in utero, avšak pouze ve skupinách, kterým byl před testováním aplikován MA 

{interakce mezi Prenatální expozicí a Aplikací v dospělosti [F(2,200)=8,24; p<0,001]} 

(Obr. 8.1B). Interakce byla rovněž nalezena mezi Prenatální expozicí, Aplikací 

v dospělosti a Pohlavím/cyklem pro počet bolusů [F(4,100)=2,53; p<0,05]. Post hoc 

testy ukázaly, že zatímco ve skupinách bez akutní aplikace MA měli samci bez 

prenatální expozice více bolusů, než samci prenatálně vystaveni FR a MA [p<0,01], u 

zvířat s aplikací MA před testováním měli samci prenatálně exponovaní MA více 

bolusů, než samci kontrolní (K, FR) [p<0,05] (Obr. 8.2D). 

8.1.1.2. Vliv aplikace v dospělosti 
Hlavní vliv Aplikace v dospělosti byl zjištěn pro všechny měřené parametry: 

lokomoce [F(1,200)=514,59; p<0,0001], vztyčování [F(1,200)=141,96; p<0,0001], 

komfortní chování [F(1,100)=65,53; p<0,0001], čas strávený v rozích 

[F(1,100)=337,88; p<0,0001], čas strávený v kruhu [F(1,100)=50,14; p<0,0001], 

imobilita [F(1,100)=47,06; p<0,0001], počet bolusů [F(1,100)=9,08; p<0,01]. Aplikace 

MA v dospělosti bez ohledu na Prenatální expozici a Pohlaví/cyklus zvýšila motorickou 

aktivitu, což se projevilo zvýšenou lokomocí (Obr. 8.1A), delší dobou vztyčování (Obr. 

8.1B) a kratší dobou čištění v porovnání se zvířaty bez MA v dospělosti. MA 

aplikovaný 30 minut před testováním naopak snížil anxietu, jelikož zvířata s aplikací 

MA v dospělosti strávila více času v centrálním kruhu (Obr. 8.2B), méně v rozích arény 

(Obr. 8.2A), měla nižší imobilitu (Obr. 8.2C) a počet bolusů (Obr. 8.2D), než zvířata 

bez aplikace MA v dospělosti. Dále byly nalezeny interakce Aplikace v dospělosti a 

Pohlaví/cyklu pro lokomoci [F(2,200)=6,79; p<0,01] a imobilitu [F(2,100)=3,87; 

p<0,05]. Na základě post hoc testů jsme zjistili, že lokomoce byla následkem akutní 
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aplikace MA v dospělosti zvýšena více u samic v porovnání se samci [p<0,01], bez 

ohledu na Prenatální expozici a estrální cyklus samic (Obr. 8.1A). Imobilita se u samců 

a samic lišila pouze ve skupinách bez aplikace MA v dospělosti: imobilita byla větší u 

samců ve srovnání se samicemi [p<0,01] bez ohledu na fázi estrálního cyklu, zatímco 

akutní aplikace MA snížila imobilitu u obou pohlaví bez rozdílu téměř na nulu (Obr. 

8.2C).  

Abychom mohli srovnat vliv aplikace MA v dospělosti na lokomoci a 

explorativní chování v OF a EPM, provedli jsme post hoc analýzu signifikantní 

interakce mezi Aplikací v dospělostí a Intervalem pro lokomoci [F(1,200)=102,60; 

p<0,0001] a vztyčování [F(1,200)=30,11; p<0,0001] v OF. Zjistili jsme, že aplikace MA 

před testováním zvýšila lokomoci [p<0,0001] a čas strávený vztyčováním [p<0,0001] 

již po prvních pěti minutách testování v OF (Tab. 8.1). 

8.1.1.3. Vliv pohlaví / estrálního cyklu 
Hlavní vliv Pohlaví/cyklu byl nalezen pro lokomoci [F(2,200)=15,34; 

p<0,0001], vztyčování [F(2,200)=3,64; p<0,05], imobilitu [F(2,100)=4,23; p<0,05] a 

počet bolusů [F(2,100)=11,90; p<0,0001]. Kromě toho byly nalezeny interakce mezi 

Pohlavím/cyklem a Aplikací v dospělosti pro lokomoci a imobilitu (viz výše) a 

interakce mezi Pohlavím/cyklem, Prenatální expozicí a Aplikací v dospělosti pro počet 

bolusů (viz výše). Na základě post hoc analýzy jsme zjistili, že samice v proestru se 

vztyčovaly více, než samci, bez ohledu na Prenatální expozici a Aplikaci v dospělosti 

(Obr. 8.1B) a dále, že samice bez ohledu na fázi estrálního cyklu, Prenatální expozici a 

Aplikaci v dospělosti měly v otevřené aréně méně bolusů než samci (Obr. 8.2D). 
 
 
 
. 
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Tabulka 8.1: Vliv aplikace MA v dospělosti na lokomoci a explorativní chování (čas strávený 
vztyčováním) po 5 min v otevřené aréně a vyvýšeném křížovém bludišti. 

Lokomoce Vztyčování (s) PRENATÁLNÍ 
EXPOZICE 

APLIKACE 
V DOSPĚLOSTI OF EPM OF EPM 

Bez MAd 118,82±15,84 19,86±2,08 52,73±11,57 12,24±1,48 
K 

MAd 231,32±15,84+ 27,41±2,03 106,32±11,57+ 15,53±1,41 

Bez MAd 132,07±15,84 21,11±2,10 41,15±11,57 13,31±1,92 
FR 

MAd 252,37±16,02+ 27,41±2,10 97,37±11,69+ 14,08±1,92 

Bez MAd 143,12±15,84 24,50±2,10 60,12±11,57 12,68±1,92 
MA 

MAd 256,05±16,02+ 25,36±2,10 79,55±11,69+ 14,61±1,92 
Aplikace MA v dospělosti neovlivnila lokomoci ani explorativní chování v EPM, zatímco v OF za 
stejnou dobu testování oba typy chování zvýšila (Hlavní účinek Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. Bez 
MAd). Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8.1: Chování v otevřené aréně. Vliv prenatální expozice, aplikace MA v dospělosti a 
pohlaví/cyklu na: (A) Lokomoci (počet překročených čar + frekvence vstupování do rohů a kruhu) a (B) 
Vztyčování (s). Zvířata prenatálně exponovaná MA a FR měla větší lokomoci než zvířata bez prenatální 
expozice (Hlavní vliv Prenatální expozice, *p<0,001 vs. K); Aplikace MA v dospělosti zvýšila lokomoci i 
čas strávený vztyčováním (Hlavní vliv Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. Bez MAd); U zvířat 
s aplikací MA v dospělosti prenatální expozice MA zkrátila čas strávený vztyčováním v porovnání se 
zvířaty bez prenatální expozice, bez ohledu na Pohlaví/cyklus (@p<0,001 vs K/MAd); #p<0,05 – samice 
v proestru (P) > samci (S), (Hlavní vliv Pohlaví/cyklu); &p<0,01 vs. samci/MAd. Hodnoty jsou 
průměry±SEM, n = 8-10. Zkratky: D = diestrus. 
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Obrázek 8.2: Anxieta v otevřené aréně. Vliv prenatální expozice, aplikace v dospělosti a pohlaví na: 
(A) Čas strávený v rozích (s), (B) Čas strávený v centrálním kruhu (s), (C) Čas strávený imobilitou (s) a 
(D) Počet bolusů. Aplikace MA v dospělosti snížila čas strávený v rozích, imobilitu a počet bolusů a 
zvýšila čas strávený v kruhu arény (Hlavní vliv Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. Bez MAd); *p<0,05 
– samci MA/MAd > samci K/MAd a FR/MAd; @p<0,01 – samci K/Bez MAd > samci MA/Bez MAd a 
FR/Bez MAd; #p<0,0001 – samci > samice bez ohledu na fázi estrálního cyklu, hlavní vliv Pohlaví/cyklu; 
&p<0,01 – samci/Bez MAd > samice/Bez MAd bez ohledu na fázi estrálního cyklu a Prenatální expozici. 
Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. 
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8.1.2  Vyvýšené křížové bludiště 
8.1.2.1 Vliv prenatální expozice 

Hlavní vliv Prenatální expozice ani interakce nebyly zjištěny pro žádný 

z měřených parametrů. 

8.1.2.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Statistická analýza ukázala hlavní účinek Aplikace v dospělosti pro zavřená 

ramena [F(1,104)=13,03; p<0,001], otevřená ramena [F(1,104)=10,84; p<0,01] a SAP 

[F(1,104)=15,40; p<0,001]. MA aplikovaný před testováním zvýšil čas strávený 

v otevřených ramenech (Obr. 8.3B), snížil čas v zavřených ramenech (Obr. 8.3A) a 

frekvenci SAP  (Obr. 8.3C) u všech prenatálních skupin, bez ohledu na Pohlaví/cyklus.  

Pro lokomoci (Obr. 8.4A) a vztyčování (Obr. 8.4B) nebyl hlavní vliv Aplikace 

MA nalezen {lokomoce [F(2,104)=3,05; p>0,05], vztyčování [F(2,104)=2,27; p>0,05]}, 

pro lokomoci byla zjištěna pouze interakce mezi Aplikací v dospělosti a 

Pohlavím/cyklem [F(2,104)=9,53; p<0,001]. Lokomoce byla dle post hoc testů 

následkem aplikace MA v dospělosti zvýšena u samic v diestru [p<0,001], zatímco u 

samic v proestru a u samců aplikace MA v dospělosti lokomoci neovlivnila (Obr. 8.4A). 

Přehled lokomoce a vztyčování v OF a EPM je uveden v tabulce 8.1. 

8.1.2.3 Vliv pohlaví / estrálního cyklu 
Hlavní vliv Pohlaví/cyklu byl nalezen pro zavřená ramena [F(2,104)=5,81; 

p<0,01], lokomoci  [F(2,104)=31,95; p<0,0001] a vztyčování [F(2,104)=4,97; p<0,01]. 

Pro lokomoci byla navíc zjištěna interakce mezi Aplikací v dospělosti a 

Pohlavím/cyklem (viz výše). Post hoc testy ukázaly, že samci bez ohledu na Prenatální 

expozici a Aplikaci v dospělosti strávili delší dobu v zavřených ramenech než samice 

v proestru (Obr. 8.3A), strávili více času vztyčováním, než samice v diestru (Obr. 8.4B) 

a měli nižší lokomoci než samice bez ohledu na fázi estrálního cyklu (Obr. 8.4A).  
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Obrázek 8.3: Anxieta ve vyvýšeném křížovém bludišti. Vliv aplikace MA v dospělosti a pohlaví/cyklu 
na čas strávený v zavřených ramenech (A), čas strávený v otevřených ramenech (B) a frekvenci SAP (C). 
Aplikace MA v dospělosti zvýšila čas strávený v otevřených ramenech a snížila čas strávený v zavřených 
ramenech a frekvenci SAP bez ohledu na Prenatální expozici a Pohlaví/cyklus (Hlavní vliv Aplikace 
v dospělosti, +p<0,01 vs. Bez MAd; ++p<0,001 vs. Bez MAd); Samci (S) strávili více času v zavřených 
ramenech, než samice v proestru (P) (Hlavní vliv Pohlaví/cyklu, #p<0,01 vs. S se stejnou Aplikací 
v dospělosti). Hodnoty jsou průměry ± SEM, n = 8-10. Zkratky: D = diestrus. 
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Obrázek 8.4: Lokomoce (A) a vztyčování (B) ve vyvýšeném křížovém bludišti. +p<0,001 – samice 
v diestru (D) D/MAd>D/Bez MAd; Samci (S) měli menší lokomoci, než samice bez ohledu na fázi 
estrálního cyklu a strávili více času vztyčováním, než samice v diestru (Hlavní vliv Pohlaví/cyklu, 
#p<0,01 vs. S se stejnou Aplikací v dospělosti). Hodnoty jsou průměry ± SEM, n = 8-10. Zkratky: P = 
proestrus. 
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8.1.3  Laboras 
8.1.3.1 Vliv prenatální expozice 

Analýza dat ukázala hlavní vliv Prenatální expozice pro vztyčování 

[F(2,324)=15,03; p<0,0001], imobilitu [F(2,324)=3,65; p<0,05] a průměrnou rychlost 

[F(2,324)=4,66; p<0,05]. Dále byly nalezeny interakce Prenatální expozice a Aplikace 

v dospělosti {vztyčování [F(2,324)=14,40; p<0,0001], délka trajektorie [F(2,324)=3,97; 

p<0,05]}, interakce mezi Prenatální expozicí a Dny {vztyčování [F(8,1296)=4,08; 

p<0,0001], délka trajektorie [F(8,1296)=5,66; p<0,0001], imobilita [F(8,1296)=2,02; 

p<0,05] a průměrná rychlost [F(8,1296)=2,41; p<0,05]}, a interakce mezi Prenatální 

expozicí, Aplikací v dospělosti a Dny {vztyčování [F(8,1296)=4,33; p<0,0001], délka 

trajektorie [F(8,1296)=2,67; p<0,01] a imobilita [F(8,1296)=4,00; p<0,001]}. Po 

provedení post hoc testů jsme zjistili, že čas strávený vztyčováním a délka trajektorie po 

podání MA před testováním byly u zvířat prenatálně exponovaných MA vyšší, než u 

kontrolních skupin (K, FR)  [p<0,05], přičemž tento vliv prenatální expozice MA byl 

patrný již první den testování (Obr. 8.5B,C), tedy po jediné dávce MA v dospělosti a 

přetrval po celou dobu pětidenního testování (Obr. 8.7B,C). 

8.1.3.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Hlavní účinek Aplikace v dospělosti byl nalezen pro všechny měřené parametry: 

MA podaný v dospělosti zvýšil čas strávený lokomocí [F(1,324)=614,12; p<0,0001] 

(Obr. 8.7A) a vztyčováním [F(1,324)=1252,06; p<0,0001] (Obr. 8.7B), prodloužil 

trajektorii [F(1,324)=405,07; p<0,0001] (Obr. 8.7C), zvýšil průměrnou rychlost 

[F(1,324)=281,32; p<0,0001] a snížil čas strávený imobilitou [F(1,324)=1340,22; 

p<0,0001]. Pro všechny parametry byla rovněž zjištěna interakce mezi Aplikací 

v dospělosti a Intervalem: lokomoce [F(5,324)=3,74; p<0,01], vztyčování 

[F(5,324)=34,45; p<0,0001], délka trajektorie [F(5,324)=4,05; p<0,01], imobilita 

[F(5,324)=81,74; p<0,0001] a průměrná rychlost [F(5,324)=7,89; p<0,0001]. Zatímco u 

zvířat bez aplikace MA v dospělosti se motorická aktivita snižovala každý den v 

průběhu testování [p<0,05], u zvířat s aplikací MA před testováním ke snižování 

motorické aktivity nedošlo (Obr. 8.6). Interakce pro všechny parametry byla také 

nalezena mezi Aplikací v dospělosti a Dny: lokomoce [F(4,1296)=19,76; p<0,0001], 

vztyčování [F(4,1296)=58,99; p<0,0001], délka trajektorie [F(4,1296)=30,82; 

p<0,0001], imobilita [F(4,1296)=40,40; p<0,0001] a průměrná rychlost 

[F(4,1296)=18,22; p<0,0001]. Post hoc analýza ukázala, že motorická aktivita se po 
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aplikaci MA v dospělosti zvýšila u všech prenatálních skupin již první den testování 

[p<0,0001] (Obr. 8.5), přičemž se dále zvyšovala v průběhu pětidenního testování u 

všech prenatálně exponovaných skupin  [p<0,01] (Obr. 8.6) – chronická aplikace MA 

v dospělosti tedy vyvolala behaviorální senzitizaci. U zvířat bez aplikace MA 

v dospělosti, bez ohledu na Prenatální expozici se naopak aktivita v testu Laboras 

v průběhu pěti dnů testování postupně snižovala, došlo u nich k habituaci na testované 

prostředí [p<0,01] (Obr. 8.6). Dále byly zjištěny interakce mezi Aplikací v dospělosti a 

Prenatální expozicí a mezi Aplikací v dospělosti, Prenatální expozicí a Dny (viz výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8.5: Vliv prenatální expozice a aplikace MA v dospělosti na chování v testu Laboras první 
den testování. MA v dospělosti prodloužil čas strávený lokomocí (A), vztyčováním (B) a prodloužil 
trajektorii (C) u všech prenatálních skupin (Hlavní vliv Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. Bez MAd); 
Zvýšení motorické aktivity následkem aplikace MA před testováním bylo větší u zvířat prenatálně 
exponovaných MA v porovnání s kontrolami: *p<0,01 – MA/MAd>K/MAd; @p<0,001 – 
MA/MAd>FR/MAd. Hodnoty jsou průměry±SEM, znázorňují průměrné hodnoty v jednotlivých 10-
minutových intervalech první den testování, n = 8. 
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Obrázek 8.6: Vliv chronické aplikace MA v dospělosti na chování v testu Laboras bez ohledu na 
prenatální expozici. (A) Lokomoce , (B) Vztyčování a (C) Trajektorie: #p<0,01 vs. Den 1 se stejnou 
aplikací v dospělosti, Den 5/Bez MAd < Den 1/Bez MAd; Den 5/MAd > Den 1/MAd; &p<0,05 vs. stejný 
den a stejná aplikace v dospělosti v prvních 10 minutách testování. Hodnoty jsou průměry±SEM, 
znázorňují průměrné hodnoty v jednotlivých 10-minutových intervalech ve dnech 1 a 5, n = 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8.7: Vliv prenatální expozice a chronické aplikace MA v dospělosti na chování v testu 
Laboras ve dnech 1-5. MA v dospělosti prodloužil čas strávený lokomocí (A), vztyčováním (B) a 
prodloužil trajektorii (C) u všech prenatálních skupin v průběhu 5-denního testování (Hlavní účinek 
Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. Bez MAd); Zvýšení motorické aktivity následkem aplikace MA 
před testováním bylo větší u zvířat prenatálně exponovaných MA v porovnání s kontrolami, *p<0,05 – M 
A/MAd>K/MAd; @p<0,01 – MA/MAd>FR/MAd; Hodnoty jsou průměry±SEM, znázorňují průměrné 
hodnoty za celou hodinu testování ve dnech 1-5, n = 8. 
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8.2 KOGNITIVNÍ TESTY 
Jeden potkan ze skupiny K bez aplikace MA v dospělosti byl vyloučen ze studie, 

protože měl zjevné problémy s plaváním – nedokázal udržet hlavu nad vodní hladinou. 

Všechna ostatní zvířata bez ohledu na prenatální expozici a aplikaci MA 

v dospělosti se v průběhu pětidenního testování učení naučila lokalizovat polohu 

ostrůvku v MWM, což se projevilo snížením latence [hlavní vliv Dnů: F(4,260)=202,80; 

p<0,0001], zkrácením trajektorie [hlavní vliv Dnů: F(4,260)=162,20; p<0,0001] a chyby 

hledání [hlavní vliv Dnů: F(4,260)=155,60; p<0,0001]. 

8.2.1 Vliv prenatální expozice 

Statistická analýza ukázala hlavní účinek Prenatální expozice v testu paměti pro 

latenci [F(2,65)=3,76; p<0,05] a chybu hledání [F(2,65)=4,90; p<0,05]. Na základě post 

hoc analýzy zvířata prenatálně vystavená účinku MA nalezla ostrůvek v testu paměti 

rychleji, než zvířata s prenatální expozicí FR (Obr. 8.8C), zatímco chybu hledání měli 

potkani s prenatální expozicí MA kratší, než obě kontrolní skupiny (Obr. 8.8D). 

Signifikantní vliv Prenatální expozice v testu paměti byl nalezen také u četnosti 

strategií, kdy potkani s prenatální expozicí MA hledali ostrůvek méně v nesprávném 

kvadrantu, více ve správném kvadrantu a použili častěji strategii prostorové hledání, než 

zvířata bez prenatální expozice [χ2=18,62; p<0,01] a s expozicí FR [χ2=25,13; 

p<0,001] (Tab. 8.2B). 

V testu učení hlavní účinek Prenatální expozice ani žádné interakce nalezeny 

nebyly, prenatální expozice MA tedy učení v MWM neovlivnila (Obr. 8.8A,B). Co se 

týče použitých strategií hledání ostrůvku, χ2 test ukázal, že potkani prenatálně vystavení 

FR a MA používali signifikantně častěji v testu učení strategii Náhodného hledání 

[χ2=102,25; p<0,0001] a Prostorového hledání [χ2=33,53; p<0,0001] než potkani bez 

prenatální expozice (Tab. 8.2A). 

8.2.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Hlavní účinek Aplikace v dospělosti v testu učení byl nalezen pro délku 

trajektorie [F(1,65)=5,37; p<0,05] a kumulativní latenci [F(1,65)=6,39; p<0,05]; zvířata, 

kterým byl každý den po testování aplikován MA, měla delší trajektorii (Obr. 8.9A) a 

větší kumulativní latenci (8.9B), než zvířata bez MA v dospělosti, bez ohledu na 

Prenatální expozici. Navíc, dle χ2 testu, zvířata s aplikací MA v dospělosti používala 

v testu učení signifikantně častěji strategii Náhodného hledání (Obr. 8.9C) a méně 
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častěji (Obr. 8.9D) strategii Prostorového hledání, než zvířata bez aplikace MA 

v dospělosti [χ2=105,24; p<0,0001]. 

Hlavní vliv Aplikace v dospělosti byl dále zjištěn pro rychlost plavání v testu 

učení [F(1,65)=10,58; p<0,01], „probe“ testu [F(1,65)=8,47; p<0,01] a testu paměti 

[F(1,65)=21,60; p<0,001] – potkani s MA aplikací v dospělosti plavali v MWM 

rychleji, než potkani, kterým MA nebyl aplikován, bez ohledu na Prenatální expozici 

(Obr. 8.10). 

 
Tabulka 8.2: Vliv prenatální expozice na procento strategií užitých k hledání ostrůvku 
 v testech učení (A) a paměti (B). 
 
A. Test učení ve dnech 1-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Test paměti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V testu učení potkani prenatálně vystaveni FR a MA používali signifikantně častěji 
strategii Náhodné hledání a Prostorové hledání, než potkani bez prenatální expozice 
(**p<0,0001 vs. K). V testu paměti potkani s prenatální expozici MA hledali ostrůvek 
méně v nesprávném kvadrantu, více ve správném kvadrantu a použili častěji strategii 
prostorové hledání, než zvířata bez prenatální expozice a s expozicí FR (*p<0,01 vs. 
K; @p<0,001 vs. FR). Hodnoty jsou procenta, n=11-12. 

STRATEGIE Bez MAd MAd 
 K FR MA K FR MA 
Tigmotaxe 13 11 6 14 11 9 
Náhodné 
hledání 

14 15** 16** 16 26** 25** 

Skenování 2 1 1 0 1 1 
Hledání 
v kruhu 

4 4 4 5 5 3 

Nesprávný 
kvadrant 

36 37 31 40 29 29 

Správný 
kvadrant 

5 5 4 6 6 8 

Prostorové 
hledání 

26 27** 38** 19 22** 25** 

STRATEGIE Bez MAd MAd 
 K FR MA K FR MA 
Tigmotaxe 2 2 0 2 0 0 
Náhodné 
hledání 

7 7 5 8 9 6 

Skenování 0 0 0 0 0 0 
Hledání 
v kruhu 

1 1 1 1 3 2 

Nesprávný 
kvadrant 

35 36 29*@ 38 47 28*@ 

Správný 
kvadrant 

8 4 10@ 2 9 6* 

Prostorové 
hledání 

47 50 55*@ 4 32 58*@ 
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Obrázek 8.8: Vliv prenatální expozice na učení (A, B) a paměť (C, D) v MWM. (A) Latence (s) 
v testu učení ve dnech 1 - 5: prenatální expozice neovlivnila latenci v testu učení, [F(2,65)=1,66; p>0,05]. 
(B) Chyba hledání (cm) v testu učení ve dnech 1 - 5: prenatální expozice neovlivnila chybu hledání 
v testu učení, [F(2,65)=1,75; p>0,05]. Hodnoty v grafech A, B jsou průměry±SEM, znázorňují průměrné 
hodnoty ve dnech 1-5, n = 11-12; (C) Latence (s) v testu paměti: Potkani prenatálně exponovaní MA měli 
kratší latence k nalezení ostrůvku než potkani prenatálně exponovaní FR (Hlavní vliv Prenatální expozice, 
*p<0,05 vs. MA); (D) Chyba hledání (cm) v testu paměti: Zvířata prenatálně vystavená MA měla menší 
chybu hledání než obě kontrolní skupiny (K, FR, Hlavní vliv Prenatální expozice, *p<0,05 vs. MA). 
Hodnoty v grafech C, D jsou průměry±SEM, znázorňují průměrné hodnoty ve dni 12, n = 11-12. 
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Obrázek 8.9: Vliv aplikace MA v dospělosti na učení v MWM. (A) Délka trajektorie (cm) v testu 
učení: Aplikace MA v dospělosti prodloužila trajektorii bez ohledu na Prenatální expozici (Hlavní vliv 
Aplikace v dospělosti, +p<0,05 vs. Bez MAd); (B) Kumulativní latence (s) v testu učení: Aplikace MA 
v dospělosti prodloužila kumulativní latenci bez ohledu na Prenatální expozici (Hlavní vliv Aplikace 
v dospělosti, +p<0,05 vs. Bez MAd). Hodnoty v grafech A, B jsou průměry±SEM, znázorňují průměrné 
hodnoty za všech 5 dnů učení, n = 11-12; (C) Frekvence použití strategie Náhodné hledání ve dnech 1-5: 
MAd>Bez MAd (++p<0,0001 vs. Bez MAd); (D) Frekvence použití strategie Prostorové hledání ve 
dnech 1-5: MAd<Bez MAd (++p<0,0001 vs. Bez MAd). Hodnoty jsou sumy frekvencí v jednotlivých 
dnech 1-5, n = 11-12. 
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Obrázek 8.10: Rychlost plavání v testech učení (A), „probe“ (B) a paměť (C). Aplikace MA 
v dospělosti každý den po testování zvýšila rychlost plavání ve všech testech bez ohledu na Prenatální 
expozici (Hlavní vliv Aplikace v dospělosti, +p<0,01 vs. Bez MAd, ++p<0,0001 vs. Bez MAd). Hodnoty 
jsou průměry±SEM, n = 11-12. 
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8.3 TESTOVÁNÍ ZMĚN V CITLIVOSTI NA BOLEST 
8.3.1 Vliv prenatální expozice 

Zjistili jsme hlavní účinek Prenatální expozice pro latenci švihnutí ocasem 

[F(2,690)=12,59; p<0,0001] a teplotu ocasu [F(2,382)=9,80; p<0,0001]. Kromě toho 

byly nalezeny interakce mezi Prenatální expozicí a Aplikací v dospělosti u latence 

švihnutí ocasem [F(2,690)=6,93; p<0,001] a u teploty ocasu [F(2,382)=3,49; p<0,05] a 

dále interakce mezi Prenatální expozicí a Pohlavím/cyklem u teploty ocasu 

[F(4,382)=42,16; p<0,0001]. Post hoc testy ukázaly, že prenatální expozice neovlivnila 

latenci ucuknutí ani teplotu ocasu u skupin bez aplikace MA v dospělosti. U zvířat, 

kterým byl aplikován MA v dospělosti, prenatální expozice FR prodloužila latenci 

ucuknutí ocasu v porovnání se zvířaty prenatálně exponovanými MA nebo bez 

prenatální expozice, bez ohledu na Pohlaví/cyklus [p<0,05] (Obr. 8.11A1). Teplota 

ocasu byla ve skupinách s aplikací MA v dospělosti zvýšena u zvířat prenatálně 

vystavených MA v porovnání s kontrolami (K, FR), bez ohledu na Pohlaví/cyklus 

[p<0,001] (Obr. 8.12).  

8.3.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Hlavní vliv Aplikace v dospělosti byl nalezen u latence ucuknutí 

[F(1,690)=35,49; p<0,0001], u teploty ocasu [F(1,382)=31,69; p<0,0001] a u neklidu 

[F(1,690)=302,39; p<0,0001]. Dále byly pozorovány interakce mezi Prenatální expozicí 

a Aplikací v dospělosti (viz výše), Aplikací v dospělosti a Pohlavím/cyklem u latence 

švihnutí ocasem [F(2,690)=47,71; p<0,0001] a u neklidu [F(2,690)=71,08; p<0,0001]. 

Akutní aplikace MA v dospělosti zvýšila teplotu ocasu u všech prenatálních skupin, bez 

ohledu na Pohlaví/cyklus (Obr. 8.12). Vliv aplikace MA v dospělosti na latenci 

ucuknutí ocasu a neklid byl dle post hoc testů u samců a samic rozdílný. Zatímco u 

samců prenatálně exponovaných FR a samců bez prenatální expozice došlo po aplikaci 

MA v dospělosti k prodloužení latence ucuknutí [p<0,01], u samců prenatálně 

exponovaných MA se latence ucuknutí následkem MA v dospělosti nezměnila [p>0,05]. 

U samic MA aplikace v dospělosti tuto latenci naopak zkrátila, a to bez ohledu na 

Prenatální expozici a estrální cyklus samic [p<0,0001] (Obr. 8.11A). Neklid při 

testování byl zvýšen po aplikaci MA v dospělosti pouze u samic [F(2,65)=3,76; p<0,05] 

(Obr. 8.11B). 
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8.3.3 Vliv pohlaví / estrálního cyklu 
Statistická analýza ukázala hlavní vliv Pohlaví/cyklu u latence ucuknutí 

[F(2,690)=8,63; p<0,001], teploty ocasu [F(2,382)=6,74; p<0,01] a neklidu 

[F(2,690)=106,92; p<0,0001] a také interakci mezi Prenatální expozicí, Aplikací 

v dospělosti a Pohlavím/cyklem u latence ucuknutí [F(4,690)=4,16; p<0,01] a teploty 

ocasu [F(4,382)=7,23; p<0,0001]. Na základě post hoc testů jsme zjistili, že u zvířat bez 

aplikace MA v dospělosti měly samice bez ohledu na fázi estrálního cyklu a Prenatální 

expozici delší latence ucuknutí, než samci [p<0,001], avšak u zvířat, kterým byl 

aplikován MA před testováním, byla situace opačná [p<0,0001] (Obr. 8.11A1,2). 

Teplota ocasu byla větší u samic v proestru než u samic v diestru a u samců, bez ohledu 

na Prenatální expozici a Aplikaci MA v dospělosti (Obr. 8.12). Navíc u zvířat 

prenatálně vystavených FR s aplikací MA v dospělosti měli samci nižší teplotu ocasu, 

než samice bez ohledu na fázi estrálního cyklu [p<0,0001] (Obr. 8.12). 
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Obrázek 8.11: Nocicepce a neklid v TF testu. (A) Latence švihnutí ocasem (s): 1) *p<0,05 – K/MAd a 
MA/MAd < FR/MAd bez ohledu na Pohlaví/cyklus; +p<0,01 vs. samci stejné prenatální skupiny Bez 
MAd – MA v dospělosti prodloužil latence pouze u kontrolních samců (FR,K); $p<0,0001 vs. samice/Bez 
MAd – MA v dospělosti zkrátil latence u samic bez ohledu na Prenatální expozici; #p<0,001 – 
samice/Bez MAd > samci/Bez MAd;  &p<0,0001 – samice/MAd < samci/MAd; 2) #p<0,05 vs. samci se 
stejnou aplikací v dospělosti bez ohledu na cyklus samic a Prenatální expozici; +p<0,001 vs. Bez MAd. 
(B) Neklid: +p<0,0001 vs. samice/Bez MAd – MA v dospělosti zvýšil úroveň neklidu pouze u samic; 
#p<0,0001 vs. Samci/MAd bez ohledu na Prenatální expozici. Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. 
Zkratky: S = samci, D = diestrus, P = proestrus. 
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Obrázek 8.12: Teplota ocasu v TF testu. MA v dospělosti zvýšil teplotu ocasu u všech zvířat bez 
ohledu na Prenatální expozici a Pohlaví/cyklus (Hlavní vliv Aplikace v dospělosti, +p<0001 vs. Bez 
MAd); Teplota ocasu po podání MA v dospělosti byla u zvířat prenatálně exponovaných MA vyšší než u 
kontrolních skupin (K, FR) bez ohledu na Pohlaví/cyklus (*p<0,001 vs. MA/MAd); Samice v prostru (P) 
měly vyšší teplotu ocasu než samice v diestru (D) a samci (S) bez ohledu na Prenatální expozici a 
Aplikaci v dospělosti (Hlavní vliv Pohlaví/cyklu, #p<0,01 vs. P); @p<0,0001 vs. samci FR/MAd. 
Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. 
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8.4 TESTOVÁNÍ POHOTOVOSTI K EPILEPTICKÝM ZÁCHVATŮM 
8.4.1 Flurotylové záchvaty 
8.4.1.1 Vliv prenatální expozice 

Statistická analýza ukázala hlavní účinek Prenatální expozice pro práh 

klonických křečí [F(2,109)=3,11; p<0,05] a interakci mezi Prenatální expozicí a 

Aplikací MA v dospělosti pro práh prvního záškubu [F(2,142)=3,99; p<0,05] (Obr. 

8.13A), klonických křečí [F(2,109)=5,12; p<0,01] (Obr. 8.13B) a tonicko-klonických 

křečí [F(2,143)=2,67; p<0,05] (Obr. 8.13C). Pro další analýzu jsme použili 

Bonferroniho post hoc test, který ukázal, že prenatální expozice MA (vzhledem ke K a 

FR) snížila práh prvního záškubu u zvířat bez aplikace MA v dospělosti [p<0,05] (Obr. 

8.13A), avšak u zvířat s aplikací MA v dospělosti měla zvířata prenatálně vystavená 

MA vyšší prahy prvního záškubu a klonických křečí, v porovnání s kontrolami [p<0,05] 

(Obr. 8.13). Navíc, zvířata bez prenatální expozice měla po aplikaci MA v dospělosti 

vyšší prahy klonických křečí, než zvířata prenatálně exponovaná FR. 

8.4.1.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Hlavní vliv Aplikace v dospělosti byl zjištěn pro práh prvního záškubu 

[F(1,142=45,70; p<0,0001] (Obr. 8.13A) a klonických křečí [F(1,109)=32,73; 

p<0,0001] (Obr. 7.13B). Kromě toho byly zjištěny interakce mezi Prenatální expozicí a 

Aplikací MA v dospělosti (viz. výše). Akutní aplikace MA v dospělosti zvýšila prahy 

prvního záškubu a klonických křečí, přičemž toto zvýšení bylo dle post hoc analýzy 

signifikantně větší u zvířat prenatálně exponovaných MA v porovnání se zvířaty 

exponovanými FR nebo bez prenatální expozice (Obr. 8.13A,B). Co se týče prahu 

tonicko-klonických křečí, akutní aplikace MA v dospělosti tento práh zvýšila pouze u 

zvířat prenatálně exponovaných MA [p<0,05] (Obr. 8.13C). 

Dále se ukázalo, že klonické křeče trvaly u zvířat s aplikací MA v dospělosti 

kratší dobu a přešly do křečí tonicko-klonických rychleji, než u zvířat bez aplikace MA 

v dospělosti. Zatímco zvířata s MA aplikací měla nejvíce jednu epizodu klonických 

křečí, která plynule přešla do křečí tonicko-klonických, zvířata bez MA aplikace 

v dospělosti měla jednu nebo více epizod klonických křečí, zřetelně oddělených od 

křečí tonicko-klonických. V některých případech se klonické křeče nevyskytovaly 

vůbec, po prvním záškubu následovaly tonicko-klonické křeče. Výskyt těchto případů 

se mezi jednotlivými skupinami nelišil (Tab. 8.3). 
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8.4.1.3 Vliv pohlaví / estrálního cyklu 
Prahy prvního záškubu [F(2,142)=5,22; p<0,01] (Obr. 8.13A), klonických křečí 

[F(2,109)=7,96; p<0,001] (Obr. 8.13B) a tonicko-klonických křečí [F(2,143)=8,16; 

p<0,001] (Obr. 8.13C) byly nižší u samců v porovnání se samicemi, bez ohledu na fázi 

estrálního cyklu, Prenatální expozici a Aplikaci v dospělosti. Interakce mezi 

Pohlavím/cyklem a Prenatální expozicí nebo Aplikací MA v dospělosti nebyly nalezeny 

pro žádný z prahů. 

 
Tabulka 8.3: Počet zvířat s chybějícími klonickými záškuby vyvolanými flurotylem. 
PRENATÁLNÍ 

EXPOZICE 
APLIKACE 

V DOSPĚLOSTI Samci Samice 
v diestru 

Samice 
v proestru 

Bez Mad 0/9 1/8 3/10 
K 

Mad 4/9 1/9 0/10 

Bez Mad 0/9 4/9 3/10 
FR 

Mad 3/8 1/9 1/9 

Bez Mad 1/8 3/8 0/10 
MA 

Mad 4/8 2/9 3/9 
Hodnoty jsou prezentovány jako “zvířata bez klonických křečí”/“n“.  

 

 

8.4.2 NMDA záchvaty 
8.4.2.1 Vliv prenatální expozice 

Pro žádný z měřených parametrů nebyl nalezen hlavní vliv Prenatální expozice. 

Analýza dat však ukázala interakce mezi Prenatální expozicí a Aplikací MA 

v dospělosti pro latenci nástupu stereotypií [F(2,208)=5,58; p<0,01] (Obr. 8.14A) a 

latenci nástupu klonicko-tonických křečí [F(2,135)=3,72; p<0,01] (Obr. 8.14B). Post 

hoc testy ukázaly, že zvířata prenatálně exponovaná MA a FR měla kratší latence 

nástupu stereotypií a klonicko-tonických křečí, než zvířata bez prenatální expozice 

[p<0,05], avšak tyto rozdíly se vyskytovaly pouze mezi skupinami, které nedostaly 

akutní dávku MA v dospělosti (Obr. 8.14A,B). Mezi prenatálními skupinami, kterým 

byl před testováním aplikován MA (K/MAd, FR/MAd, MA/MAd) nebyly pozorovány 

žádné signifikantní rozdíly.  
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8.4.2.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Hlavní účinek Aplikace v dospělosti byl nalezen pro latenci nástupu stereotypií 

[F(1,208)=20,88; p<0,0001] (Obr. 8.14A), latenci nástupu klonicko-tonických křečí 

[F(1,135)=7,55; p<0,01] (Obr. 8.14B) a trvání klonicko-tonických křečí 

[F(1,135)=10,16; p<0,001] (Obr. 8.14C). Dále byly zjištěny interakce mezi Prenatální 

expozicí a Aplikací MA v dospělosti pro latenci nástupu stereotypií a latenci nástupu 

klonicko-tonických křečí (viz výše). Akutní aplikace MA v dospělosti zkrátila latenci 

nástupu stereotypií (Obr. 8.14A) a prodloužila trvání klonicko-tonických křečí (Obr. 

8.14C) bez ohledu na Prenatální expozici. Latence nástupu klonicko-tonických křečí se 

po akutní dávce MA naopak prodloužila, avšak pouze u zvířat prenatálně vystavených 

FR [p<0,01] (Obr. 8.14B). 

8.4.2.3 Vliv pohlaví / estrálního cyklu 
Analýza dat ukázala hlavní vliv Pohlaví/cyklu pro latenci nástupu stereotypií 

[F(2,208)=7,29; p<0,001] a trvání klonicko-tonických křečí [F(2,135)=3,74; p<0,05]. 

Dle post hoc testů byla u samců latence nástupu stereotypií signifikantně delší 

v porovnání se samicemi, bez ohledu na fázi estrálního cyklu samic, Prenatální expozici 

a Aplikaci v dospělosti (Obr. 8.14A), zatímco trvání tonicko-klonických křečí bylo 

kratší u samců než u samic pouze ve skupině s aplikací MA v dospělosti (Obr. 8.14C). 

 

8.4.3 Kainátové záchvaty 
8.4.3.1 Vliv prenatální expozice 

Hlavní vliv Prenatální expozice nebyl zjištěn pro žádný z měřených parametrů 

(latence nástupu WDS, latence nástupu klonických křečí, trvání klonických křečí). Byly 

však nalezeny interakce mezi Prenatální expozicí a Aplikací v dospělosti pro latenci 

nástupu klonických křečí [F(2,146)=7,09; p<0,01] (Obr. 8.15B) a trvání těchto křečí 

[F(2,146)=5,37; p<0,01] (Obr. 8.15C). Provedli jsme post hoc analýzu a zjistili, že 

zatímco prenatální expozice neovlivnila křeče u skupin bez aplikace MA v dospělosti, u 

samců, kterým byl před testováním aplikován MA, prenatální expozice MA a FR 

prodloužila latenci nástupu WDS a klonických křečí [p<0,05] (Obr. 8.15A,B) 

v porovnání se samci bez prenatální expozice. U samic v proestru, které dostaly dávku 

MA v dospělosti, prenatální expozice MA naopak zkrátila latenci nástupu klonických 

křečí (Obr. 8.15B) a zkrátila také trvání těchto záchvatů (Obr. 8.15C) v porovnání se 

samicemi v proestru bez expozice v prenatálním období [p<0,05]. 
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8.4.3.2 Vliv aplikace v dospělosti 
Analýza dat ukázala pro latenci nástupu klonických křečí hlavní účinek Aplikace 

v dospělosti [F(1,146)=6,43; p<0,05] a interakci mezi Prenatální expozicí a Aplikací 

v dospělosti [F(2,146)=7,09; p<0,01], Aplikací v dospělosti a Pohlavím/cyklem 

[F(2,146)=5,55; p<0,01] a všemi faktory [F(4,146)=3,12; p<0,05]. Pro délku trvání 

klonických křečí byla zjištěna interakce pouze mezi Prenatální expozicí a Aplikací 

v dospělosti [F(2,146)=5,37; p<0,01]. Výsledky post hoc testů ukázaly, že aplikace MA 

v dospělosti prodloužila latenci nástupu klonických křečí pouze u samců prenatálně 

exponovaných FR [p<0,05] (Obr. 8.15B), zatímco u samic v proestru prenatálně 

exponovaných FR aplikace MA v dospělosti zkrátila trvání klonických křečí [p<0,05] 

(Obr. 8.15C). 

8.4.3.3 Vliv pohlaví / estrálního cyklu 
Hlavní účinek Pohlaví/cyklu byl zjištěn pro latenci nástupu WDS 

[F(2,140)=9,46; p<0,001], latenci klonických křečí [F(2,146)=7,11; p<0,01] a trvání 

klonických křečí [F(2,146)=8,58; p<0,001]. Dále byly nalezeny tyto interakce: latence 

nástupu WDS (Prenatální expozice x Pohlaví/cyklus [F(4,140)=2,51; p<0,05]), latence 

klonických křečí (všechny faktory [F(4,146)=3,12; p<0,05]) a trvání klonických křečí 

(Prenatální expozice x Pohlaví/cyklus [F(4,146)=3,76; p<0,001]). Post hoc analýza 

ukázala, že samice bez ohledu na fázi estrálního cyklu měly delší latence nástupu WDS 

(Obr. 8.15A) a delší trvání klonických křečí (Obr. 8.15C), než samci, bez ohledu na 

Prenatální expozici a Aplikaci MA v dospělosti. Latence nástupu klonických křečí byla 

delší u samic v diestru v porovnání se samci a samicemi v proestru bez ohledu na 

Prenatální expozici a Aplikaci v dospělosti (Obr. 8.15B). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných metamfetaminu 
 

 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8.13: Flurotylové záchvaty. Vliv prenatální expozice, aplikace MA v dospělosti a pohlaví na: 
(A) Práh prvního fokálního klonusu, (B) Práh klonických křečí a (C) Práh tonicko-klonických křečí 
indukovaných flurotylem. *p<0,05 vs. K ze stejné skupiny – prenatální expozice MA snížila práh prvního 
fokálního klonusu a klonických křečí; akutní aplikace MA v dospělosti zvýšila prahy prvního fokálního 
klonusu a klonických křečí u všech prenatálních skupin (Hlavní vliv Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. 
Bez MAd); @p<0,05 – MA/MAd>K/MAd a FR/MAd bez ohledu na Pohlaví/cyklus; $p<0,05 vs. 
MA/Bez MAd  – akutní aplikace MA zvýšila prahy tonicko-klonických křečí pouze u zvířat s prenatální 
expozicí MA; #p<0,05 a  ##p<0,01 – samci < samice bez ohledu na estrální cyklus a Prenatální expozici. 
Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. 
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Obrázek 8.14: NMDA záchvaty. Vliv prenatální expozice, aplikace MA v dospělosti  a pohlaví/cyklu 
na: (A) Latenci nástupu stereotypií, (B) Latenci nástupu klonicko-tonických křečí a (C) Trvání klonicko-
tonických křečí indukovaných NMDA.. *p<0,05 – FR/Bez MAd a MA/BezMAd < K/BezMAd bez 
ohledu na Pohlaví/cyklus; akutní aplikace MA v dospělosti snížila latenci nástupu stereotypií a 
prodloužila trvání klonicko-tonických křečí bez ohledu na Prenatální expozici a Pohlaví/cyklus (Hlavní 
vliv Aplikace v dospělosti, +p<0,0001 vs. Bez MAd); akutní aplikace MA v dospělosti prodloužila latenci 
nástupu klonicko-tonických křečí u potkanů prenatálně vystavených FR ($p<0,01 vs. FR/BezMAd) bez 
ohledu na Pohlaví/cyklus; #p<0,05 vs. samice bez ohledu na estrální cyklus a Prenatální expozici. 
Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. Zkratky: S = samci, D = diestrus, P = proestrus. 
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Obrázek 8.15: Kainátové záchvaty. Vliv prenatální expozice, aplikace MA v dospělosti  a pohlaví/cyklu 
na: (A) Latenci nástupu stereotypií (WDS), (B) Latenci nástupu klonických křečí a (C) Trvání klonických 
křečí indukovaných kyselinou kainovou. *p<0,05 vs. K/MAd stejného pohlaví/cyklu; +p<0,05 – samci 
FR/MAd > samciFR/BezMAd; $p<0,05 – samice v proestru FR/MAd  < samice v proestru FR/Bez MAd; 
#p<0,001 – samci < samice bez ohledu na estrální cyklus, prenatální expozici a aplikaci v dospělosti 
(Hlavní vliv Pohlaví/cyklu); &p<0,01 – samice v diestru > samice v proestru a samci bez ohledu na 
Prenatální expozici a Aplikaci v dospělosti (Hlavní vliv Pohlaví/cyklu); @p<0,05 vs. FR samice v diestru 
bez ohledu na Aplikaci v dospělosti. Hodnoty jsou průměry±SEM, n = 8-10. Zkratky: S = samci, D = 
diestrus, P = proestrus. 
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9 DISKUZE 
9.1 BEHAVIORÁLNÍ TESTY 

V behaviorálních testech jsme sledovali vliv prenatální expozice MA a aplikace 

MA v dospělosti na lokomoci, explorativní, komfortní chování a anxietu v OF a EPM a 

na lokomoci a explorativní chování v testu Laboras. 

Naše výsledky ukázaly, že prenatální expozice MA neovlivnila lokomoci, 

explorativní ani komfortní chování v OF a EPM a rovněž neměla vliv na žádný 

z parametrů v testu Laboras. I když existují práce, které ukázaly neurobehaviorální 

změny u potkanů prenatálně exponovaných MA, jako byly zhoršený senzorimotorický 

vývoj (Acuff-Smith et al. 1996, Hrubá et al. 2009) nebo snížení celkové motorické 

aktivity (Sato a Fujiwara 1986), naše studie naznačuje, že tyto změny pravděpodobně 

nepřetrvávají do dospělosti. To také odpovídá výsledkům autorů Glatt et al. (2000), 

kteří zjistili, že vystavení potkanů účinkům kokainu in utero nezpůsobilo zjevné změny 

v bazální úrovni chování testovaného v dospělosti. 

Vlivem prenatální expozice MA na anxietu se v současné době zabývá minimum 

prací. Nicméně existuje klinická studie, která ukázala, že MA expozice in utero 

vyvolala zvýšený fyziologický stres u novorozenců (Smith et al. 2008). K podobným 

výsledkům dospěly experimentální práce sledující vliv prenatální expozice kokainu, 

které zjistily zvýšenou reaktivitu na stres u dospělých potkanů (Bilitzke a Church 1992, 

Molina et al. 1994). V našem případě však vystavení laboratorních potkanů účinkům 

MA v prenatálním období neovlivnilo anxietu testovanou v dospělosti v OF a EPM. To 

se také shoduje s výsledky autorů Acevedo et al. (2007), kteří zjistili, že neonatální 

(období, které odpovídá třetímu trimestru gravidity u člověka) expozice MA v dávce 5 

mg/kg neovlivnila anxietu u dospělých myší. Domníváme se tedy, že prenatální ani 

neonatální expozice MA nevyvolává dlouhodobé změny anxiety u hlodavců. 

Dále jsme zjistili, že zvířata prenatálně vystavena FR nebo MA měla zvýšenou 

lokomoci v otevřené aréně v porovnání se zvířaty bez expozice, bez ohledu na Aplikaci 

v dospělosti. Zvířata byla v našem uspořádání OF testu vystavena neznámému prostředí 

otevřené arény, což bylo pro ně stresujícím faktorem (Pratt 1992). Ukázalo se, že 

placebo injekce FR kontrolním matkám v období gestace u nich může vyvolat mírný 

stres, a tím nepřímo ovlivnit vývoj jejich potomků (Peters 1982). Zvířata s prenatální 

expozicí FR nebo MA tedy mohla v dospělosti reagovat na stres vyvolaný konfrontací 
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s novým prostředím jinak, než zvířata jejichž matky nebyly v období gestace injekční 

aplikaci vystaveny. Zvýšená lokomoce by pak mohla znamenat pokus o útěk ze 

stresující situace u těchto zvířat, podobně jako tomu bylo ve studii autorů File a Goodall 

(1976). Chování v testu OF bylo tedy ovlivněno spíše stresem způsobeným prenatální 

injekční aplikací, než samotnou prenatální expozicí MA. 

Pokud jde o Aplikaci v dospělosti zjistili jsme, že dávka MA 1 mg/kg podaná 

před testem v porovnání s podaným FR zvýšila celkovou motorickou aktivitu u všech 

prenatálních skupin, což se projevilo zvýšenou lokomocí, explorativním chováním a 

sníženým komfortním chováním v OF, a dále zvýšenou lokomocí, explorativním 

chováním, rychlostí, delší trajektorií a nižší imobilitou v průběhu všech 5 dnů v testu 

Laboras. Tyto výsledky odpovídají předchozím prácím o účincích MA a jiných 

psychostimulancií (Glatt et al. 2000, Hall et al. 2008), které ukázaly, že nízké dávky 

těchto látek způsobily u zvířat zvýšení lokomoce v závislosti na dávce. Příčinou 

zvýšené motorické aktivity byly pravděpodobně změny v meso-limbickém 

dopaminergním systému (zvýšení dopaminergní aktivity v nucleus accumbens), jelikož 

se v jiné studii ukázalo, že lokomoce nebyla následkem amfetaminů zvýšena u zvířat 

s lézí nucleus accumbens (Kelly et al. 1975). 

Aplikace MA v dospělosti dle našich výsledků dále snížila anxietu v OF i 

v EPM bez ohledu na Prenatální expozici. Zvířata, kterým byl 30 min před testováním 

aplikován MA strávila v porovnání se zvířaty bez MA v dospělosti méně času v rozích a 

více času v centrálním kruhu otevřené arény, měla zde také menší počet bolusů a nižší 

imobilitu. V dřívějších studiích však bylo zjištěno, že MA může v OF díky svému 

psychostimulačnímu účinku způsobovat falešně pozitivní výsledky – zvyšuje potenciál 

odměny pro explorativní chování, a zvyšuje tedy aktivitu v neznámém prostředí, aniž by 

ovlivnil anxietu (Crawley 1985, Lister 1987). Proto jsme účinek MA na anxietu 

otestovali rovněž i ve vyvýšeném křížovém bludišti. V EPM aplikace MA před 

testováním snížila čas strávený v zavřených ramenech, frekvenci SAP a zvýšila čas 

strávený v otevřených ramenech, bez ohledu na Prenatální expozici. V EPM je kromě 

vrozeného strachu z neznámého prostředí testována také míra strachu potkanů z výšek 

(Weiss et al. 1998), úroveň anxiety je tady vyšší než v OF, což bylo také ukázáno v již 

zmiňovaných studiích (Crawley 1985, Lister 1987) a potvrdilo se to i v naší práci. 

Zatímco aplikace MA v dospělosti zvýšila lokomoci a vztyčování již v prvních pěti 

minutách v OF, za stejnou dobu testování v EPM tyto parametry aplikací MA 
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v dospělosti ovlivněny nebyly. To také naznačuje, že MA podaný v dospělosti v dávce 1 

mg/kg zvýšil čas strávený v otevřených (averzivních) ramenech tím, že snížil anxietu, 

než jenom celkovým ovlivněním lokomoce a explorativního chování. Tyto výsledky 

jsou v rozporu s dosud publikovanými studiemi, které ukázaly že MA a jiná 

psychostimulancia naopak anxietu zvýšili (Biala a Kruk 2007, Clemens et al. 2007, 

Hayase et al. 2005). V těchto studiích však byly použity vyšší dávky MA nebo byl MA 

podáván chronicky. V naší předchozí studii jsme také zjistili, že MA 1 mg/kg působil u 

potkanů anxiogenně, protože snížil čas strávený sociální interakcí (Pometlová et al. 

2007). Zdá se tedy, že účinek MA na anxietu pravděpodobně závisí nejenom na jeho 

dávkování, ale i na stresových faktorech, kterým je zvíře v průběhu testování vystaveno: 

v akutní dávce 1 mg/kg zvyšuje anxietu k neznámému jedinci, ale snižuje anxietu 

k neznámému prostředí a výškám. 

V OF a EPM jsme dále pozorovali pohlavní rozdíly v jednotlivých parametrech 

chování. Zjistili jsme, že samice měly po aplikaci MA v dospělosti vyšší lokomoci než 

samci. K podobným výsledkům dospěly i dřívější studie, které u samic po aplikaci 

psychostimulancií ukázaly větší zvýšení lokomoce a stereotypního chování v porovnání 

se samci (Bisagno et al. 2003, Camp a Robinson 1988, Páleníček et al. 2005). Tyto 

studie zároveň popisují pohlavní rozdíly v dopaminergním a jiných 

neurotransmiterových systémech (Bisagno et al. 2003, Camp a Robinson 1988) – 

ukázaly vyšší hladinu DA a serotoninu ve striatu samic po akutní dávce MA. Jiné práce 

zjistily u samic zvýšenou motivaci k samostatnému podávání („self-administration“) 

MA a kokainu (Lynch a Carroll 1999, Roth et al. 2002) a zvýšenou citlivost 

k podmíněné preferenci místa („conditioned place preference“) vyvolané kokainem 

(Quinones-Jenab et al. 2001). Naše a předchozí studie tedy naznačují, že samice jsou 

citlivější k účinkům psychostimulancií, než samci a tento rozdíl je pravděpodobně 

způsoben rozdílným vlivem pohlavních hormonů na mesolimbický dopaminergní 

systém, který je hlavním místem účinku psychostimulancií.  

Pohlavní rozdíly jsme také pozorovali v parametrech anxiety. V EPM strávili 

samci více času v zavřených ramenech, než samice a v OF se ukázalo, že samice měly 

nižší počet bolusů, než samci. Tyto výsledky naznačují, že anxieta byla u samců vyšší 

než u samic.  Existují práce, které zjistily redukci behaviorálních známek anxiety u 

samic v proestru (Mora et al. 1996, Zimmerberg a Farley 1993), a také, že estrogeny a 

progesteron působili anxiolyticky v různých testech anxiety u potkanů a myší (Rodgers 
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a Cole 1993, Rodriguez-Sierra et al. 1984). My jsme však rozdíly mezi samicemi 

v proestru a diestru nepozorovali. Na druhou stranu byla v jiných studiích prokázána 

vyšší bazální nebo stresem indukovaná hladina adrenokortikotropního hormonu 

(ACTH) a glukokortikoidů u samic v porovnání se samcemi, což je připisováno 

inhibičnímu účinku testosteronu na hypotalamo-hypofýzovo-nadledvinovou osu (HPA) 

osu (Handa et al. 1994). Kromě toho podávání estrogenů samcům i samicím zvýšilo 

bazální a stresem stimulovanou sekreci ACTH (Handa et al. 1994). Autoři Johnston a 

File (1991) dospěli k podobným výsledkům jako my: zjistili sníženou anxietu v EPM u 

samic v porovnání se samci avšak v jiném testu ve stejné studii byla anxieta u samic 

naopak vyšší. Blanchard et al. (1991) také pozorovali vyšší anxietu u samic vyvolanou 

hrozícím nebezpečím (pach kočky, nebo kočka samotná). Skupina autorů Imhof et al. 

(1993) dále ukázala, že výkon potkanů v EPM se mění v závislosti na jejich stáří a že 

jsou tyto změny závislé na pohlaví: zatímco u samic se snižuje procento vstupu do 

otevřených ramen po 120. dnu, u samců k tomuto snížení dochází již kolem 90. dne. 

Jelikož jsme v našem případě testovali potkany ve stáří 60.-90. PD, nelze vyloučit, že 

rozdílný výkon u samců a samic v EPM byl způsoben pohlavním rozdílem v ontogenezi 

anxiogenního chování.  

 

9.2 KOGNITIVNÍ TESTY 
V kognitivních testech jsme testovali vliv prenatální expozice MA a aplikace 

MA v dospělosti především na učení a paměť v MWM, ale také na lokomoci, jelikož 

v každém testu byla u zvířat zaznamenána rychlost plavání.  

Zjistili jsme, že vystavení mláďat dávce MA 5 mg/kg/den po celou dobu 

prenatálního vývoje neovlivnilo latenci k nalezení ostrůvku, chybu hledání ani délku 

trajektorie v testu učení. Co se týče použitých strategií v testu učení ukázalo se, že 

zvířata prenatálně exponovaná MA užila více strategie Náhodného hledání a 

Prostorového hledání než zvířata bez prenatální expozice, přičemž to samé jsme 

pozorovali u zvířat prenatálně vystavených FR - prenatální expozice FR a MA tedy 

zvýšila užití strategií Náhodného a  Prostorového hledání. Zatímco strategie Náhodné 

hledání představuje chaotické hledání v celé ploše MWM, a zvíře ji využívá převážně 

v počáteční fázi učení, Prostorové hledání představuje přímé plavání k ostrůvku, které 

bývá užito, když si zvíře pamatuje přesnou lokalizaci ostrůvku (Janus 2004). Jedná se 

tedy o zcela odlišné metody hledání ostrůvku a nelze proto říct, zda prenatální expozice 
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MA nebo FR zlepšuje nebo zhoršuje učení se navigaci v prostoru v porovnání se zvířaty 

bez expozice in utero. Můžeme pouze říci, že zvířata prenatálně exponovaná FR nebo 

MA se chovala v MWM jinak, než zvířata bez prenatální expozice. Tato odlišnost byla 

pravděpodobně způsobena rozdílnou reakcí na stres, kterému jsou zvířata v průběhu 

testování v MWM vystavena (Williams et al. 2003a). Stres způsobený prenatální 

injekční aplikací se tedy projevil nejenom na chování zvířat v OF ale také v MWM. 

Abychom podpořili naši hypotézu, jsou potřeba další studie zabývající se funkcí HPA 

osy u těchto zvířat.  

Prenatální expozice MA nicméně neměla na učení v MWM žádný vliv. Toto 

zjištění se shoduje s výsledky autorů Acuff-Smith et al. (1996), kteří také ukázali, že 

vystavení potkanů nízké dávce MA (5 a 10 mg/kg) v prenatálním období nemělo vliv na 

učení a prostorovou paměť v MWM. Stejní autoři dále zjistili, že učení a paměť 

testované v MWM v dospělosti byly poškozeny až po prenatální expozici vyšším 

dávkám MA (15 a 20 mg/kg). Abychom co nejvíce simulovali situaci matek závislých 

na MA, použili jsme pro prenatální expozici dávku 5 mg/kg, následkem které dosahuje 

koncentrace drogy v mozku plodů potkana hodnot odpovídajících hodnotám zjištěným u 

plodů na droze závislých matek (Acuff-Smith et al. 1996). Naše předchozí studie navíc 

ukázala, že tato dávka negativně ovlivňuje vývoj mláďat laboratorního potkana 

(Šlamberová et al. 2006). Existují však i práce, které ukázaly, že MA v dávce 5, 10 

nebo 15 mg/den podaný v postnatálním období (PD 11-20) vyvolal dlouhodobé deficity 

učení a paměti (Williams et al. 2003b). To mohlo být způsobeno skutečností, že 

hipokampus potkana v postnatálním období prodělává vývoj, který odpovídá vývoji 

hipokampu ve třetím trimestru gestace u člověka (Bayer et al. 1993). Postnatální období 

se tedy zdá být u potkana kritičtějším pro vliv MA na kognitivní funkce než období 

prenatální. 

V testu paměti jsme zjistili, že potkani prenatálně vystaveni MA měli menší 

chybu hledání, než obě kontrolní skupiny (K, FR), zatímco latence k nalezení ostrůvku 

byla u nich kratší pouze v porovnání se zvířaty prenatálně exponovanými FR. Dostupné 

studie naznačují, že chyba hledání je přesnějším ukazatelem orientace v prostoru, než 

latence (Gallagher et al. 1993). Výkon dvou potkanů se stejnou latencí může být značně 

odlišný: potkan, který si přibližně pamatuje pozici platformy, krouží v příslušné oblasti, 

a najde ostrůvek za stejnou dobu jako potkan, který si pozici ostrůvku nepamatuje, 

plave v různě velké vzdálenosti od ostrůvku, a „narazí“ na něj pouze náhodně. Kromě 
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toho latence závisí také na rychlosti plavání. Chyba hledání naproti tomu vyjadřuje 

přímou vzdálenost potkana od ostrůvku v průběhu testování. Čím blíže k ostrůvku se 

zvíře pohybuje, tím přesněji si pamatuje lokalizaci ostrůvku a tím menší vykazuje chybu 

hledání (Gallagher et al. 1993).  

Naše  výsledky tedy nasvědčují tomu, že zvířata prenatálně exponovaná MA si 

v testu paměti pamatovala pozici ostrůvku přesněji, než obě kontrolní skupiny. Tuto 

skutečnost potvrzují také výsledky analýzy strategií hledání ostrůvku, která ukázala, že 

zvířata vystavena MA v prenatálním období použila k hledání ostrůvku v testu paměti 

více prostorových strategií (Hledání ve správném kvadrantu, Prostorové hledání), než 

zvířata s prenatální expozicí FR nebo bez expozice. Kromě našeho výzkumu existuje 

v současné době pouze jedna studie zabývající se vlivem prenatální expozice MA 

v dávce 5 mg/kg na paměť u dospělých samců laboratorního potkana (Acuff-Smith et 

al. 1996). Tato studie dospěla k odlišnému závěru, a to, že prenatální expozice MA 

paměť v MWM neovlivnila, což lze vysvětlit jiným uspořádáním jejich testů. Zatímco 

my jsme provedli test paměti jeden týden po ukončení testu učení a testovali 

dlouhodobou paměť, Acuff-Smith et al. (1996) testovali krátkodobou paměť potkanů 

v den následující po testu učení. V naší studii prenatální expozice MA krátkodobou 

paměť rovněž neovlivnila, jelikož v „probe“ testu jsme nezjistili mezi skupinami žádné 

rozdíly. Co by mohlo být příčinou lepších výsledků v testu paměti u zvířat prenatálně 

exponovaných MA? Protože v nedávné studii (Bubeníková-Valešová et al. 2009) byly 

v dospělých mozcích zvířat prenatálně exponovaných MA in vivo zjištěny vyšší bazální 

hladiny DA, který hraje důležitou roli ve zpracování informací o prostoru (Brown et al. 

2000), zlepšení dlouhodobé paměti by mohlo být vysvětleno vyšším obratem DA 

v mesolimbické oblasti u těchto zvířat. Nicméně, jsou zapotřebí další studie, které by 

potvrdily naši hypotézu. 

Na rozdíl od prenatální expozice, aplikace MA v dospělosti zhoršila výkon 

v testu učení. Zvířata, kterým byl každý den po testování aplikován MA, měla delší 

trajektorii v testu učení, než zvířata bez aplikace MA v dospělosti. V latenci k nalezení 

ostrůvku však nebyl mezi skupinami s aplikací MA nebo bez aplikace v dospělosti 

nalezen žádný signifikantní rozdíl, což bylo pravděpodobně způsobeno tím, že potkani 

s MA v dospělosti plavali v MWM rychleji, než potkani bez MA. Proto jsme použili 

také parametr kumulativní latence, který charakterizuje nejlepší dosažený výkon v testu 

učení – je to součet latencí za poslední 3 dny učení, kdy se výkon zvířat již dále 
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nezlepšoval. Ve studii autorů Mátéffyová et al. (2006) navíc velikost kumulativní 

latence pozitivně korelovala se stupněm poškození hipokampu. Zjistili jsme, že 

kumulativní latence byla delší u zvířat, kterým byl aplikován MA v dospělosti. Analýza 

strategií hledání ostrůvku dále ukázala, že potkani s aplikací MA v dospělosti používali 

více strategii Náhodného hledání a méně Prostorového hledání, než potkani, kterým MA 

po testování aplikován nebyl. Z toho plyne, že zvířata kterým byl denně po testování 

podán MA se orientovala v MWM v prvních pěti dnech hůře, než zvířata, kterým byl po 

testování podán pouze FR. Když jsme však porovnali výsledky v „probe“ testu zjistili 

jsme, že zvířata s aplikací MA v dospělosti se do šestého dne naučila lokalizovat 

ostrůvek stejně úspěšně jako zvířata bez aplikace MA po testování, jelikož doba 

strávená v kvadrantu s původním umístěním ostrůvku se mezi skupinami nelišila. 

Aplikace MA v dospělosti tedy zpomalila učení v MWM. K podobným výsledkům 

dospěla i skupina autorů Friedman et al. (1998), kteří také pozorovali zhoršené učení 

vyvolané podáním MA (12,5 mg/kg). Kromě toho zjistili, že tato dávka způsobila 

depleci DA a serotoninu (5-HT) v kaudátu a hipokampu 48 dnů po aplikaci. V jejich 

studii se však jednalo o neurotoxickou dávku MA a testování v MWM proběhlo 65 dnů 

po aplikaci. Jiná práce, ve které byl podáván amfetamin každý den po testování 

podobně jako v naší studii, naopak zjistila zlepšení učení v MWM, které korelovalo se 

zvýšeným obratem DA v předním mozku (Brown et al. 2000). Tento rozdíl v ovlivnění 

prostorového učení byl pravděpodobně zapříčiněn jiným mechanizmem působení 

amfetaminu a MA v mozku. Bylo totiž ukázáno, že amfetamin mnohem více zvyšuje 

hladinu DA v prefrontální kůře než MA (Shoblock et al. 2003), čímž lze vysvětlit 

pozitivní účinky amfetaminu na učení. Dále se domníváme, že aplikace MA po 

testování kromě DA systému ovlivnila také funkci NMDA a AMPA receptorů a tím 

změnila průběh dlouhodobé potenciace na synapsích v hipokampu, který je nezbytný 

pro správnou orientaci v prostoru (Morris 1984). To také podporuje studie, která 

ukázala, že aplikace MA zhoršila prostorovou pracovní paměť u potkanů a zároveň u 

nich změnila expresi podjednotek AMPA a NMDA receptorů v hipokampu (Simoes et 

al. 2007). 

Co se týče vlivu MA na lokomoci v MWM zjistili jsme, že aplikace MA 

v dospělosti zvýšila rychlost plavání u všech zvířat bez ohledu na prenatální expozici, 

přičemž testování probíhalo až 24h po aplikaci MA. Protože rychlost plavání může 

sloužit také jako ukazatel motivace k nalezení ostrůvku (Lubbers et al. 2007), zdá se, že 
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MA aplikace v dospělosti zvýšila motivaci u testovaných zvířat. MA aplikovaný 

v dospělosti tedy pravděpodobně způsobil změny v mesolimbickém dopaminergním 

systému, který je znám jako okruh motivace a odměny (Kandel et al. 2000). 

 

9.3 TESTOVÁNÍ ZMĚN CITLIVOSTI NA BOLEST 
V „tail flick“ testu jsme sledovali vliv prenatální expozice MA a aplikace MA 

v dospělosti na bolestivý práh a teplotu ocasu. 

Zjistili jsme, že prenatální expozice MA bolestivý práh nezměnila. Ke stejnému 

výsledku dospěla i práce, která sledovala vliv prenatální expozice MA na nocicepci u 

dospělých samic laboratorního potkana (Hrubá et al.), avšak další studie zejména u 

samců nejsou k dispozici. Existuje pouze několik studií zabývajících se vlivem 

prenatální expozice kokainu na bolest, které ukázaly, že zvířata prenatálně vystavena 

kokainu měla v TF testu snížený práh nocicepce (Huber et al. 2001, Laviola et al. 

1994). Tyto rozdíly však mohly být způsobeny použitím jiné dávky, odlišným 

uspořádáním pokusu nebo tím, že k testování byl použit jiný kmen laboratorního 

potkana. Naše výsledky nicméně naznačují, že prenatální expozice MA neovlivňuje 

procesy probíhající na spinální úrovni, které mají vliv na nocicepci. 

Co se týče aplikace MA v dospělosti, naše výsledky ukázaly, že akutní MA 

podaný v dospělosti ovlivnil bolestivý práh u samců a samic odlišně. Zatímco u 

kontrolních samců (K, FR) MA v dospělosti prodloužil latenci ucuknutí, u samic došlo 

následkem akutního MA naopak ke zkrácení latence. MA v dospělosti tedy měl u samců 

antinociceptivní účinek, což je v souladu s některými prácemi (Major a Pleuvry 1971, 

Sprague a Takermori 1978). Jelikož bylo prokázáno, že MA zvyšuje množství DA na 

synapsích (Iversen 2008), antinociceptivní účinek mohl být vyvolán prostřednictvím 

neopioidní DA-zprostředkované analgezie. Ukázalo se totiž, že analgezie vyvolaná 

amfetaminem, kokainem nebo morfinem byla oslabená po podání antagonistů DA 

receptorů nebo u zvířat s lézí dopaminergních neuronů (Drago et al. 1984, Lin et al. 

1989, Morgan a Franklin 1990). Studie, které analgetický účinek MA nebo jiných 

stimulancií v TF testu neprokázaly (Altier a Stewart 1993, Morgan a Franklin 1990), se 

opět od naší práce liší použitím jiného uspořádání TF testu, jiné dávky nebo jiného 

psychostimulancia, než je MA. 

U samic jsme antinociceptivní účinek aplikace MA v dospělosti nepozorovali, 

naopak, latence ucuknutí byly v porovnání se samicemi bez aplikace MA v dospělosti 
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zkrácené. I když jsou k dispozici studie, které ukázaly, že samice jsou méně citlivé 

k analgetickým účinkům morfinu a kokainu než samci (Islam et al. 1993, Kepler et al. 

1991), je nutno vzít do úvahy také rozdílný vliv akutního MA na neklid, který jsme u 

samců a samic pozorovali. Jelikož u samic došlo narozdíl od samců ke značnému 

zvýšení neklidu následkem MA v dospělosti, domníváme se, že zkrácené latence 

ucuknutí u samic neodpovídají změnám nocicepce, ale pouze zvýšené psychomotorické 

aktivitě způsobené akutním MA. Zvýšená citlivost samic k psychostimulačním účinkům 

MA v porovnání se samci zároveň odpovídá výsledku, který jsme pozorovali v OF 

testu. 

Dále jsme zjistili, že antinociceptivní účinek aplikace MA v dospělosti nebyl 

přítomen u samců prenatálně exponovaných MA. Prenatální expozice MA 

pravděpodobně způsobila změny, které byly příčinou rozdílné reakce těchto zvířat na 

aplikaci MA v dospělosti. O jaké změny jde konkrétně, ještě zbývá vyzkoumat. Jelikož 

je známo, že MA vyvolává změny v monoaminergních systémech, prenatální expozice 

MA mohla tímto způsobem snížit citlivost k antinociceptivním účinkům akutního MA. 

Jedním z mechanizmů by mohlo být poškození DA systému vlivem prenatální MA 

expozice. V nedávné studii (Bubeníková-Valešová et al. 2009) však byly v mozcích 

dospělých zvířat prenatálně exponovaných MA in vivo zjištěny vyšší bazální hladiny 

DA, a také u těchto zvířat došlo následkem akutní aplikace MA v dospělosti k vyššímu 

nárůstu DA v ncl. accumbens. V naší práci jsme navíc ukázali, že psychomotorická 

aktivace následkem aplikace MA v dospělosti byla větší u potkanů prenatálně 

exponovaných MA v porovnání s kontrolami (K, FR). Tato zjištění poškození DA 

systému tedy nenasvědčují. Jiná studie ukázala, že analgezie způsobená 

psychostimulancii byla oslabená látkami, které snižovaly hladinu serotoninu v mozku 

nebo zvyšovaly hladinu DA a tím způsobili relativní pokles serotoninu v mozku (Major 

a Pleuvry 1971). Prenatální MA tedy mohl narušit rovnováhu monoaminergních 

systémů, a tím ovlivnit citlivost k analgetickým účinkům akutního MA v dospělosti. 

Možným místem účinku mohly být serotonergní a noradrenergní neurony 

v rostroventromediálním jádře prodloužené míchy, které je součástí descendentního 

opioidního antinociceptivního systému. Bylo by také zajímavé zjistit, zda by prenatální 

expozice MA snižovala citlivost k analgezii vyvolané morfinem. 

Akutní aplikace MA v dospělosti dále zvýšila teplotu ocasu u všech zvířat, bez 

ohledu na Prenatální expozici a Pohlaví. To také odpovídá jiným pracím, které zjistily, 
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že psychostimulancia vyvolávají hypertermii (Burrows a Meshul 1999, Kokoshka et al. 

2000, Sandoval et al. 2000). Šlo však o vyšší dávky (> 10 mg/kg), zatímco my jsme 

podali MA v dávce 1 mg/kg. Jelikož byl prokázán vztah MA neurotoxicity 

k hypertermii (Davidson et al. 2001), naše zjištění naznačuje, že i nízké dávky MA 

mohou zvyšovat tělesnou teplotu, a tím zvyšovat riziko neurotoxických účinků MA. 

Ukázalo se totiž, že zvýšení teploty může zvyšovat oxidativní stres vyvolaný MA s 

výsledným poškozením monoaminergních nervových zakončení (Davidson et al. 2001). 

 Skutečnost, že akutní aplikace MA zvýšila teplotu ocasu u obou pohlaví, 

zatímco latenci ucuknutí snížila pouze u samic také naznačuje, že změny prahu 

nocicepce u samců nebyly způsobeny vlivem akutního MA na teplotu ocasu, ale jiným 

mechanizmem popsaným výše. 

Teplota ocasu byla také ovlivněna estrálním cyklem – samice v proestru měly 

nejvyšší teplotu ocasu bez ohledu na Prenatální expozici a Aplikaci v dospělosti. To 

bylo pravděpodobně způsobeno vysokou hladinou progesteronu, která se vyskytuje 

v této fázi estrálního cyklu, jelikož bylo prokázáno, že progesteron zvyšuje tělesnou 

teplotu u lidí (Zuspan a Rao 1974) i potkanů (Freeman et al. 1970, Marrone et al. 1976). 

 

9.4 TESTOVÁNÍ POHOTOVOSTI K EPILEPTICKÝM ZÁCHVATŮM 
V těchto testech jsme sledovali vliv prenatální expozice MA a aplikace MA 

v dospělosti na pohotovost k epileptickým záchvatům vyvolaných flurotylem, NMDA a 

kainátem. 

Naše výsledky ukázaly rozdílný vliv prenatální expozice MA v závislosti na 

typu podané prokonvulzivní látky. Zatímco prenatální expozice MA neovlivnila křeče 

vyvolané NMDA a kainátem, snížila práh výskytu prvního záškubu po podání flurotylu 

a u samců rovněž snížila práh klonických křečí vyvolaných flurotylem. Přesný 

mechanizmus působení flurotylu nebyl dosud popsán, ale existují studie, které 

prokázaly, že účinky této látky jsou vyvolané interferencí s GABAA, GABAB i NMDA 

receptory (Garant et al. 1993, Sperber et al. 1989, Velíšková et al. 1996). Prenatální 

expozice MA tedy mohla zvýšit náchylnost k flurotylovým křečím tím, že ovlivnila 

vývoj GABA-ergního systému. V současné době však existuje pouze jediná studie 

zabývající se vlivem prenatální expozice MA na náchylnost ke křečím, která ukázala, že 

prenatální expozice MA zvýšila citlivost potkanů ke křečím, vyvolaných bikukulinem – 

antagonistou GABAA receptoru (Šlamberová a Rokyta 2005). Neexistují ale žádné 
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studie zabývající se vlivem prenatální expozice MA na glutamátergní a GABA-ergní 

neurotransmiterové systémy. K dispozici jsou pouze studie zabývající se vlivem 

prenatální expozice kokainu, a ty ukázaly, že prenatální expozice kokainu snížila 

expresi některých podjednotek GABAA receptoru (Lu et al. 2009), množství GABA-

ergních axo-axonálních spojení v prefrontální kůře potkanů (Morrow et al. 2003) a také 

snížila migraci GABA-ergních neuronů do kůry u myší (Crandall et al. 2004).  

Skutečnost, že prenatální expozice MA ovlivnila pouze práh prvního záškubu a 

klonických křečí, ale neovlivnila práh tonicko-klonických křečí způsobených flurotylem 

může znamenat, že změny GABA-ergního systému vyvolané prenatální expozicí MA 

jsou lokalizovány do oblasti předního mozku, jelikož se předpokládá, že klonické křeče 

mají původ v předním mozku, a tonické křeče v mozkovém kmeni (Browning a Nelson 

1986). Tato hypotéza je také podpořena klinickou studií, která ukázala, že oblast 

předního mozku je zvýšeně náchylná k poškození vlivem MA v průběhu intrauterinního 

vývoje (Dixon a Bejar 1989) a rovněž dříve zmíněnými studiemi sledujícími vliv 

prenatální expozice kokainu v prefrontální kůře potkanů (Lu et al. 2009, Morrow et al. 

2003). 

Dále jsme zjistili, že náchylnost potkanů ke křečím vyvolaných NMDA byla ve 

skupinách bez akutní aplikace MA v dospělosti vyšší u zvířat prenatálně exponovaných 

MA a FR v porovnání se zvířaty bez prenatální expozice. Vliv stresu způsobeného 

injekční aplikací v prenatálním období se tedy kromě chování v OF a MWM projevil i 

na pohotovosti k epileptickým záchvatům. K podobným zjištěním dospěly i další studie, 

které ukázaly, že stres v prenatálním období zvýšil náchylnost ke křečím v dospělosti 

(Edwards et al. 2002, Frye a Bayon 1999). Zvýšená náchylnost ke křečím byla 

pravděpodobně způsobená vlivem prenatálního stresu na vývoj NMDA receptorů, což 

potvrzuje i práce autorů Fitzgerald et al. (1996), kteří pozorovali změny NMDA 

receptorů vyvolané stresem. 

Psychostimulancia bývají obvykle spojena se zvýšenou náchylností ke křečím, 

nebo dokonce samy křeče způsobují (Earnest 1993, Macedo et al. 2004, Zagnoni a 

Albano 2002). Předpokládá se, že tento účinek psychostimulancií je zprostředkován 

NMDA a GABA receptory (Zagnoni a Albano 2002). Naše výsledky ukázaly, že 

aplikace MA v dospělosti zkrátila latenci nástupu stereotypií a prodloužila trvání 

klonicko-tonických křečí způsobených NMDA, ale zvýšila práh pro vyvolání prvního 

záškubu a klonických křečí vyvolaných flurotylem a také zkrátila trvání těchto křečí. Na 
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druhou stranu klonické křeče vyvolané flurotylem přešly u zvířat po akutní aplikaci MA 

plynule do křečí tonicko-klonických, na rozdíl od zvířat bez aplikace MA v dospělosti, 

která měla jednu nebo více epizod klonických křečí, zřetelně oddělených od křečí 

tonicko-klonických. Tyto rozdíly mohly být způsobeny tím, že flurotyl ovlivňuje kromě 

NMDA receptorů také GABA-ergní neurotransmisi (Garant et al. 1993, Sperber et al. 

1989, Velíšková et al. 1996). Akutní aplikace MA před testováním tedy mohla ovlivnit 

GABA-ergní systém, čímž došlo ke zvýšení prahu potřebného pro vyvolání 

flurotylových křečí. Zároveň však akutní aplikace MA pravděpodobně ovlivnila také 

NMDA receptory, což způsobilo zvýšenou náchylnost k NMDA křečím a rychlejší 

přechod od fokálních ke generalizovaným křečím vyvolaných flurotylem. I když se 

jedná o spekulaci, existují studie, které ukázaly změny glutamátergního a GABA-

ergního systému po chronické aplikaci MA (Burrows a Meshul 1999, Eisch et al. 1996). 

Nicméně, další studie sledující vliv blokády specifických receptorů by pomohly objasnit 

naše výsledky. 

Jelikož NMDA podaný systémově prostupuje u dospělých zvířat jen obtížně 

hemato-encefalickou bariérou (HEB), je možné, že případné porušení HEB aplikací MA 

mohlo jeho průchod HEB usnadnit (Brace et al. 1997). Poškození HEB však bylo 

prokázáno po mnohem vyšších dávkách MA (40 mg/kg), které jsou považovány za 

neurotoxické (Bowyer a Ali 2006), proto jsou zapotřebí další studie sledující vliv 

nízkých dávek MA na integritu hemato-encefalické bariéry, abychom podpořili naši 

hypotézu. 

Akutní aplikace MA v dospělosti dále ovlivnila náchylnost ke křečím 

vyvolaných kainátem pouze u samců prenatálně exponovaných FR – prodloužila u nich 

latenci nástupu klonických křečí. Kromě toho měli samci prenatálně exponovaní FR a 

MA po akutní aplikaci MA delší latenci nástupu sterotypií a klonických křečí 

v porovnání se samci bez expozice v prenatálním období. Zdá se tedy, že prenatální 

expozice stresu způsobeného injekční aplikací ovlivnila také non-NMDA receptory, 

avšak tato změna se projevila až po aplikaci MA v dospělosti. 

Dále jsme pozorovali rozdílnou náchylnost ke křečím u samců a samic. Zjistili 

jsme, že samci měli nižší prahy všech křečí vyvolaných flurotylem, než samice. Samci 

měli také kratší latenci nástupu stereotypií vyvolaných kainátem, než samice a kratší 

latenci nástupu klonických kainátových křečí, než samice v diestru. Samci byli tedy 

náchylnější ke křečím vyvolaných flurotylem a kainátem, což odpovídá 
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experimentálním i klinickým studiím, které ukázaly vyšší výskyt epileptických záchvatů 

u mužského pohlaví (Christensen et al. 2005, Pericic a Bujas 1997). Na druhou stranu 

byla délka klonických záchvatů vyvolaná kainátem větší u samic v porovnání se samci. 

To by mohlo znamenat, že samice mají slabší mechanizmus potlačení křečí, než samci, 

což je naznačeno i v práci autorů Matějovská et al. (1998), kteří ukázali zkrácení 

kumulace rytmických EEG výbojů u samců v porovnání se samicemi. I když se jako 

vysvětlení těchto rozdílů nabízí různá míra inhibice GABA-ergním systémem u samců a 

samic, existuje studie, která ukázala, že samice mají naopak zvýšené množství GABA 

receptorů v substantia nigra pars reticulata, která se podílí na ovládání epileptických 

křečí (Ravizza et al. 2003). Příčinu těchto pohlavních rozdílů tedy zbývá ještě 

vyzkoumat. 

 U záchvatů vyvolaných NMDA jsme naopak pozorovali vyšší citlivost samic ke 

křečím – samice měly kratší latence nástupu stereotypií a delší trvání klonicko-

tonických křečí, než samci. Kromě naší, jsou k dispozici i další studie, které u samic 

zjistily vyšší náchylnost ke křečím (Matějovská et al. 1998, Tan a Tan 2001). Práce 

autorů Šlamberová a Vathy (2000), která sledovala vliv prenatální expozice morfinu na 

záchvaty vyvolané NMDA ukázala, že pohlavní rozdíly v náchylnosti ke křečím závisí 

také na dávce NMDA. Při použití nižší dávky (150 mg/kg) byla vyšší citlivost u samců 

než u samic, když však dávka NMDA překročila určitou hranici (200 mg/kg), pohlavní 

rozdíly nebyly přítomny, nebo byla náchylnost ke křečím vyšší u samic v porovnání se 

samci.  

Kromě toho bylo rovněž zjištěno, že rozdíly v náchylnosti ke křečím u samic 

korelují se změnami samičích pohlavních hormonů v průběhu estrálního cyklu (Morrell 

2002, Woolley a Schwartzkroin 1998). Zatímco u progesteronu byl zjištěn převážně 

antikonvulzivní vliv (Aggarwal et al. 2008, Foldvary-Schaefer et al. 2004, Rhodes a 

Frye 2004), studie zabývající se vlivem estrogenů na citlivost ke křečím dospěly 

k protichůdným zjištěním. Některé práce ukázaly, že estrogen zvyšuje nervovou 

excitabilitu a zvyšuje náchylnost ke křečím (Edwards et al. 1999, Woolley 2000), jiné 

práce naopak demonstrovaly protektivní vliv estrogenů na CNS (Pereno a Beltramino 

2009, Velíšek a Velíšková 2008, Velíšková et al. 2000). My jsme zjistili rozdíly mezi 

samicemi pouze u záchvatů vyvolaných kainátem: samice v proestru, tedy ve fázi 

estrálního cyklu, kdy je hladina estrogenů i progesteronu nejvyšší (Hoffman et al. 

1995), měly kratší latenci nástupu klonických křečí vyvolaných kainátem, než samice 
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v diestru. To tedy naznačuje, že vysoká hladina samičích pohlavních hormonů 

zvyšovala náchylnost ke kainátovým křečím, což odpovídá studii autorů (Woolley 

2000), avšak je v rozporu s jinou prací (Pereno a Beltramino 2009), kde byl zjištěn 

neuroprotektivní účinek estrogenů taktéž u kainátových křečí. Příčinou rozdílných 

zjištění může být fakt, že zatímco uvedené studie aplikovali estradiol 

ovariektomovaným samicím, my jsme testovali neovariektomované samice, u kterých 

nebylo možné odlišit účinek estrogenů a progesteronu. Navíc se zdá, že pro náchylnost 

ke křečím je důležitý také poměr estrogenů a progesteronu v průběhu ovariálního cyklu 

(Penovich a Helmers 2008). 

 
9.5 BEHAVIORÁLNÍ SENZITIZACE 

V každém z testů jsme rovněž sledovali interakci prenatální expozice MA a 

aplikace MA v dospělosti, abychom zjistili, jestli prenatální expozice MA zvyšuje 

citlivost k podání stejné látky v dospělosti. 

Výsledky testování v OF ukázaly, že zvířata prenatálně exponovaná MA strávila 

po akutní dávce MA v dospělosti méně času vztyčováním, než zvířata prenatálně 

vystavená FR nebo bez expozice. V testu Laboras prenatální expozice MA u potkanů, 

kterým byl před testováním podán MA, již první den testování naopak zvýšila čas 

strávený vztyčováním a také prodloužila trajektorii v porovnání s kontrolami (FR, 

K). Tyto rozdíly byly pravděpodobně způsobeny rozdílnými podmínkami v testu OF a 

Laboras. Zatímco v OF byl MA podán 30 min před testováním, které trvalo 10 min, 

v testu Laboras byla zvířata testována ihned po aplikaci MA po dobu 1 hodiny. Chování 

zvířat v OF nebylo ovlivněno pouze Prenatální expozicí a Aplikací v dospělosti, ale také 

tím, že zvířata byla vystavena neznámému prostředí.  V testu Laboras byla zvířata první 

den také testována v neznámém prostředí, avšak po 30 – 45 min, kdy se dostavil 

maximální behaviorální účinek MA, si zvířata na prostředí zvykla, což potvrzuje i fakt 

že u zvířat bez MA v dospělosti se motorická aktivita v této době oproti prvním deseti 

minutám signifikantně snížila. V testu Laboras jsme tedy pozorovali pouze vliv 

interakce Prenatální expozice a Aplikace v dospělosti, přičemž potkani prenatálně 

exponovaní MA byli nejcitlivější k psychostimulačnímu účinku akutního MA 

aplikovaného v dospělosti. Tyto výsledky odpovídají dřívějším, studiím (Glatt et al. 

2000, Heller et al. 2001a,b), které ukázaly senzitizující vliv prenatální expozice MA a 

kokainu k akutní aplikaci psychostimulancií v dospělosti.  
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Naše výsledky v testu Laboras dále ukázaly, že aplikace MA v dospělosti 

zvýšila míru psychomotorické aktivace v průběhu pětidenního testování: lokomoce, 

vztyčování, průměrná rychlost i délka trajektorie byly u zvířat s aplikací MA v 

dospělosti pátý den testování větší než den první. Chronické podávání MA tedy 

vyvolalo behaviorální senzitizaci u všech prenatálních skupin. Míra senzitizace však 

byla nejvyšší u zvířat prenatálně exponovaných MA, jelikož čas strávený vztyčováním a 

délka trajektorie po aplikaci MA v dospělosti byly u těchto zvířat po celou dobu 

pětidenního testování větší než u zvířat prenatálně exponovaných FR nebo bez 

expozice. K podobným výsledkům dospěli i autoři Glatt et al. (2000), kteří pozorovali 

senzitizující účinek prenatální expozice kokainu k chronické aplikaci amfetaminu 

v dospělosti. Jelikož hlavní úlohu v účinku psychostimulancií hraje mesolimbický 

dopaminergní systém, prenatální expozice MA v této oblasti pravděpodobně vyvolala 

změny, které zvýšily citlivost zvířat k účinkům stejné drogy v dospělosti. To také 

potvrzuje nejnovější studie autorů Bubeníková-Valešová et al. (2009), kteří zjistili, že u 

potkanů prenatálně vystavených MA došlo následkem akutní aplikace MA v dospělosti 

k vyššímu nárůstu DA v ncl. accumbens v porovnání se zvířaty prenatálně 

exponovanými FR. Domníváme se tedy, že prenatální expozice MA vyvolává v mozku 

potkanů neuroadaptační změny, které přetrvávají až do dospělosti. Na druhou stranu, 

existují i studie, které neprokázaly senzitizující účinek prenatální expozice 

psychostimulanciím (Acuff-Smith et al. 1992), proto jsou potřeba další studie zejména 

na molekulární úrovni, které by odhalily mechanizmus, kterým může prenatální 

expozice MA zvýšit citlivost ke stejné droze aplikované v dospělosti. 

Při testování potkanů v MWM jsme stejně jako v testu Laboras aplikovali MA 

v dospělosti v chronickém režimu (po dobu 12 dnů). Nepozorovali jsme zde však 

behaviorální senzitizaci, jelikož rychlost plavání po aplikaci MA v dospělosti se mezi 

jednotlivými dny významně nelišila. Rovněž jsme nenalezli vyšší citlivost ke stejné 

droze v dospělosti u zvířat prenatálně exponovaných MA – míra zvýšení rychlosti 

plavání následkem MA v dospělosti byla stejná u všech prenatálních skupin. Tyto 

výsledky lze vysvětlit skutečností, že testování v MWM proběhlo nejdříve 24h po 

aplikaci MA v dospělosti, přičemž maximální behaviorální účinek MA se objevuje 30-

45 min po jeho podání. Senzitizující účinek MA ať už aplikovaného v dospělosti nebo v 

prenatálním období proto nemusel být vyjádřen, i když lokomoce jako taková 

následkem aplikace MA v dospělosti zvýšená byla. 
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Při testování citlivosti potkanů na bolest jsme zjistili, že samci prenatálně 

exponovaní MA byli naopak méně citliví k antinociceptivnímu účinku akutní aplikace 

MA v dospělosti. To mohlo být kromě jiného (viz výše) způsobeno skutečností, že TF 

test ani jiné testy nocicepce se běžně nepoužívají k testování behaviorální senzitizace 

(Robinson a Berridge 2001). Protože mechanizmy nocicepce a antinocicepce jsou 

komplexní – podílí se na nich několik neurotransmiterových systémů (Rokyta 2006), je 

obtížné na základě těchto testů říci, zda došlo k senzitizaci dopaminergního systému, 

který je zodpovědný za senzitizující účinky psychostimulancií. Nicméně předpoklad, že 

by prenatální expozice MA mohla snižovat citlivost k antinociceptivním účinkům MA 

nebo k účinkům běžně používaných analgetik, je velice závažný a zasluhuje proto další 

zkoumání. 

Zajímavé je i zjištění, že zvířata, prenatálně exponovaná MA byla nejcitlivější 

k hypertermickým účinkům akutního MA. Protože se ukazuje, že hypertermie je jedním 

z mechanizmů, které jsou zodpovědné za neurotoxické účinky MA (Davidson et al. 

2001), domníváme se, že prenatální expozice MA může zvyšovat citlivost 

k neurotoxickým účinkům MA v dospělosti. Toto již dříve prokázala in vitro studie 

autorů Heller et al. (2001b) u myší, avšak s dávkou prenatálního MA 40 mg/kg/den. 

Kromě dopaminergního systému se v poslední době ukazuje, že rozvoj a projevy 

behaviorální senzitizace jsou závislé také na změnách excitačních a inhibičních 

aminokyselin (Ito 1999, Wolf 1998), které jsou důležitými regulátory aktivity DA 

neuronů. Proto jsme pomocí stanovení pohotovosti k epileptickým záchvatům nepřímo 

otestovali vliv interakce prenatální expozice MA a aplikace MA v dospělosti na 

funkčnost excitačních a inhibičních neurotransmiterových systémů. Zjistili jsme, že 

zvýšení prahů flurotylových křečí následkem akutní aplikace MA bylo největší u zvířat 

prenatálně exponovaných MA v porovnání s kontrolami (K, FR). Jak již bylo uvedeno 

výše, předpokládá se, že flurotyl působí prostřednictvím několika neurotransmiterových 

systémů, nicméně přesný mechanizmus jeho účinku není dosud znám. Protože u 

záchvatů vyvolaných NMDA a kainátem jsme zvýšenou citlivost k aplikaci MA 

v dospělosti u zvířat prenatálně exponovaných MA nepozorovali, je možné, že u 

flurotylových záchvatů prenatální expozice MA zvýšila citlivost k akutní aplikaci MA 

v dospělosti tím, že ovlivnila funkci GABA-ergního systému. Existují studie, které 

ukázaly, že nedostatek GABA-ergní inhibice v prefrontálním kortexu je důležitým 

předpokladem pro rozvoj behaviorální senzitizace vyvolané psychostimulancii a 
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morfinem (Bartoletti et al. 2007, Frankowska et al. 2009). Podání agonistu GABAA 

receptoru klonazepamu navíc zabránilo rozvoji behaviorální senzitizace vyvolané MA 

(Ito et al. 1997). Abychom však podpořili naše hypotézy, jsou zapotřebí další studie 

sledující vliv prenatální expozice MA na glutamátergní i GABA-ergní systém. 
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10   ZÁVĚRY 
Z našich výsledků vyplývají následující závěry: 

10.1 VLIV METAMFETAMINU NA CHOVÁNÍ 
 Prenatální expozice MA neovlivnila základní úroveň chování 

 Prenatální expozice MA nevyvolala dlouhodobé změny anxiety 

 Akutní aplikace MA v dospělosti zvýšila motorickou aktivitu 

v behaviorálních i kognitivních testech 

 Akutní aplikace MA v dospělosti snížila anxietu k neznámému prostředí 

a k výškam 

 Chronická aplikace MA v dospělosti zvýšila motivaci v kognitivních 

testech 

 Chronická aplikace MA v dospělosti vyvolala behaviorální senzitizaci u 

všech prenatálních skupin 

10.2 VLIV METAMFETAMINU NA KOGNITIVNÍ FUNKCE 
 Prenatální expozice MA neovlivnila učení v MWM 
 Prenatální expozice MA zlepšila výkon v testu paměti v MWM 
 Chronická aplikace MA v dospělosti zhoršila výkon v testu učení 

v MWM 
 Chronická aplikace MA v dospělosti neovlivnila paměť v MWM 

10.3 VLIV METAMFETAMINU NA NOCICEPCI A TĚLESNOU TEPLOTU 
 Prenatální expozice MA neovlivnila práh nocicepce 
 Akutní aplikace MA v dospělosti měla u samců antinociceptivní účinek 
 Akutní aplikace MA v dospělosti zvýšila tělesnou teplotu 

10.4 VLIV METAMFETAMINU NA POHOTOVOST K EPILEPTICKÝM ZÁCHVATŮM 
 Prenatální expozice MA zvýšila náchylnost ke křečím vyvolaných 

flurotylem 
 Akutní aplikace MA v dospělosti zvýšila náchylnost ke křečím 

vyvolaných NMDA 
 Akutní aplikace MA v dospělosti snížila náchylnost ke křečím 

vyvolaných flurotylem 
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10.5 CITLIVOST K METAMFETAMINU V DOSPĚLOSTI 
 Prenatální expozice MA zvýšila citlivost k psychostimulačním účinkům 

akutního MA v dospělosti 
 Prenatální expozice MA zvýšila citlivost k hypertermickému účinku 

akutního MA v dospělosti 
 Prenatální expozice MA zvýšila citlivost k antikonvulzivnímu účinku 

akutního MA v dospělosti na záchvaty vyvolané flurotylem 
 Prenatální expozice MA zvýšila citlivost k psychostimulačním účinkům 

chronického MA v dospělosti 

 Prenatální expozice MA snížila citlivost k antinociceptivnímu účinku 

akutního MA v dospělosti 

 Samice byly citlivější k psychostimulačním účinkům MA v dospělosti 

než-li samci 

10.6 VLIV PRENATÁLNÍ EXPOZICE STRESU Z INJEKČNÍ APLIKACE 
 Prenatální expozice stresu ovlivnila chování v OF a MWM 
 Prenatální expozice stresu zvýšila náchylnost ke křečím vyvolaných 

NMDA 

10.7 VLIV POHLAVÍ 
 Samci byli náchylnější ke křečím vyvolaných flurotylem a kainátem 

 Samice byly náchylnější ke křečím vyvolaných NMDA 

 Náchylnost ke křečím vyvolaných kainátem byla ovlivněna estrálním 

cyklem – v proestru byla náchylnost vyšší než v diestru 

 Tělesná teplota byla ovlivněna estrálním cyklem – v proestru byla tělesná 

teplota vyšší než v diestru a u samců 

 

Výsledky mé dizertační práce ukázaly, že prenatální expozice MA 5 mg/kg/den 

zvýšila citlivost k aplikaci MA v dospělosti, a to zejména k jeho psychostimulačním, 

hypertermickým a antikonvulzivním účinkům. Kromě toho tato práce ukazuje, že 

prenatální expozice MA může mít u laboratorního potkana negativní i pozitivní 

dlouhodobé následky: potkani prenatálně exponovaní MA byli citlivější k epileptickým 

křečím v dospělosti, ale zároveň dosahovali nejlepších výsledků v testu paměti 

v Morrisově vodním bludišti. Dále bylo zjištěno, že MA v dávce 1 mg/kg podaný 

dospělým potkanům zhoršil jejich kognitivní funkce a zvýšil náchylnost k NMDA 
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křečím, což mohlo být způsobeno ovlivněním NMDA receptorů. Pro ověření této 

hypotézy stejně tak jako k zodpovězení dalších otázek, které vyplynuly z naší práce, je 

však potřeba dalšího výzkumu. 

Tato zjištění nicméně naznačují, že prenatální expozice MA způsobuje změny ve 

vývoji několika neurotransmiterových systémů, které se projeví při opětovném setkání 

s drogou v dospělosti. Převedeno do klinické praxe to může také znamenat, že potomci 

matek zneužívajících MA v těhotenství, budou náchylnější k opakovanému podávaní 

MA nebo k jeho neurotoxickým účinkům, pokud se s touto návykovou látkou dostanou 

do kontaktu v pozdějším věku. Naše práce přispívá svými zjištěními k rozšíření 

dosavadních znalostí o zneužívání drog v období těhotenství a zejména o jejich 

následcích pro potomky závislých matek. Tyto poznatky mohou být použity pro 

vytvoření preventivních programů a strategických postupů v boji proti zneužívání drog. 

Preventivním působením a osvětou především ve školách a v poradnách pro těhotné a 

matky s dětmi naše výsledky pomohou ke zlepšení kvality života a snížení nákladů na 

zdravotnickou péči. V neposlední řadě tato práce nastínila možnosti a směřování dalšího 

výzkumu v oblasti drogové závislosti. 
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