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Abstrakt 

Bolest u zvířat byla v minulosti zcela přehlížena. Předpokládalo se, že zvířata netrpí, protože 

to nemohou nijak říci. Dnes již víme, že tomu tak není a že zvířata mohou po fyzické stránce 

pociťovat bolest podobně jako my. V této práci jsem shrnula základní poznatky o možnostech 

měření bolesti u zvířat. Přitom existují dva různé přístupy k měření bolesti u zvířat. První je 

založen na prahu bolesti, druhý na pozorování změn v chování. Pro zjišťování bolesti byla 

vyvinuta řada animálních modelů. Zkoumání bolesti u zvířat nám může pomoci objasnit 

mechanismy a způsoby léčby vážné chronické a neuropatické bolesti. Z etického hlediska je 

téměř nemožné vystavit člověka pro experimentální účely vážnému neuropatickému zranění, 

proto jsou v těchto případech využívána zvířata. A nejen to, v dnešní době představují zvířata 

pro mnoho lidí právoplatného člena rodiny, proto je pro nás něco jako morální povinnost 

ulehčit zvířeti od bolesti. 
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Abstract 

Pain in animals was almost completely overlooked in the last years. It was assumed that 

animals do not suffer because they are not able to tell it anyway. In a recent time we know 

that it´s not truth and the animals can physically feel pain as we do. This thesis is 

summarization of the basic knowledge about the pain measurement of animals. However, 

there are two different approaches to the measurement of pain. The first one is based on the 

threshold of pain, the another one observes changes in behavior. There have been number of 

animal models developed in order to pain detection. Exploration of the pain in animals can 

help us to clarify mechanisms and treatments for serious and chronic neuropathic pain. From 

an ethical point of view, it´s almost impossible to expose a person to serious neuropathic 

injury for experimental purposes. Therefore, in these cases, the animals are commonly used. 

And besides this fact, nowadays animals represent a full member of the family for many 

people, so it is something like moral obligation for us to relieve a pain in animals. 
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ÚVOD 

Pokud bychom si položili otázku, co to vlastně bolest je, můžeme jednoduše říci 

následující. Bolest je to co člověk prožívá, když pociťuje nepříjemné stavy, jež on sám 

označil za bolestivé. Bolest je do jisté míry velmi subjektivní záležitost, každý ji vnímá trochu 

jinak, muži, ženy, děti a samozřejmě i zvířata. Bolest u lidí je často umocněna špatnou 

psychikou a pocity stresu či strachu. Její psychické vnímání, přestože se to nemusí zdát, hraje 

na našem uzdravení velmi významnou roli. Bolest je ale především signál, že v těle není něco 

v pořádku. Tento signál má ochranou funkci, protože právě díky němu lidé nejčastěji 

vyhledávají lékařskou pomoc a chtějí se léčit. Zvířata nemají abstraktní myšlení, nepřemýšlejí 

dalece o budoucnosti, jestli se uzdraví, jestli je bude bolet příští operace, jestli budou mít 

trvalé následky, a proto u nich doprovodnou psychickou stránku bolesti téměř nenajdeme.  

Co zvířata naopak mohou cítit a cítí, je fyzická stránka bolesti. Skutečnost, že zvířata 

prožívají bolest podobně jako my, byla v minulosti zcela přehlížena. Celosvětové výzkumy 

z devadesátých let minulého století, jež monitorovaly podávání analgetik malým zvířatům na 

různých klinikách ukázaly, že tlumení pooperační bolesti u zvířat bylo nedostatečné (Vaculín  

2003). V posledním desetiletí se měření bolesti u zvířat věnuje velká pozornost. Výzkumy na 

zvířatech mohou přinést celou řadu pokroků v léčbě závažných lidských onemocnění, proto je 

nezbytné zacházet se zvířaty s  respektem a bolest vzniklou při jejich testování se snažit co 

nejvíce potlačit.  

Cílem této bakalářské práce je shrnutí možností měření a hodnocení bolesti u zvířat. 

Pozornost je věnována především drobným laboratorním zvířatům, díky jejich častému 

využití při provádění pokusů, přičemž zjištěné poznatky o bolesti u zvířat jsou platné pro 

všechny vyšší obratlovce. 
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1. CHARAKTERISTIKA BOLESTI U ZVÍŘAT 

 

1.1   Definice bolesti  

Bolest je nepříjemný smyslový prožitek, slovně popsaný na základě vlastní zkušenosti. 

(Gracely 1999). Mezinárodní asociace pro studium bolesti přesněji definuje bolest u člověka 

jako nepříjemnou emocionální a senzorickou zkušenost, doprovázenou přímým nebo 

potencionálním poškozením tkáně, nebo popisovanou výrazy takového poškození. (IASP 

1979). U zvířat je tato definice neplatná, protože postrádají schopnost verbální komunikace a 

tedy slovního vyjádření. Při bolesti ale vykazují téměř stejné rysy chování a fyziologické 

odpovědi na bolest jako člověk (Dubner a Ren 1999), je tedy na místě se bolestí u zvířat 

zabývat. Současná definice bolesti používaná pro zvířata popisuje bolest jako nepříjemnou 

senzorickou a emocionální zkušenost, která vyvolává obranné reflexy a má za následek 

zahájení únikové reakce. Může rovněž ovlivnit druhově specifické behaviorální rysy, jako je 

např. chování sociální. (Kitchell 1987). 

 

1.2  Specifikace bolesti 

U zvířat, stejně jako u pediatrických pacientů není lehké odlišit bolest od jejich 

doprovodných projevů (Vaculín 2003). Bolest je vysoce komplexní děj, pro jehož pochopení 

je důležité přiblížit a specifikovat si jednotlivé pojmy související s bolestí.  

 

Obranný reflex 

Prvním krokem ke stanovení bolesti u zvířat je rozlišit, zda se jedná o skutečnou 

bolest, s modulací ve vyšších mozkových etážích, provázenou bolestivými pocity, nebo pouze 

o specifickou reakci organismu na potencionálně škodlivý podnět, která při podráždění 

bolestivých receptorů aktivuje příslušné obranné reakce dříve, než vůbec dojde k pocitu 

bolesti. Nejčastější obrannou reakci představuje únikový obranný reflex. Je to jeden ze 

základních projevů bolesti. Lze definovat jako proces, který iniciuje pohyb vzdalující tělo od 

zdroje, který by jej mohl poškodit. Patří mezi míšní svalové reflexy. Obranný reflex obsahuje 

složku senzitivní dostředivou, která vede informaci o podráždění z receptorů do míchy, kde 

dochází díky WDR interneuronům k přepojení na motoneurony motorické odstředivé složky, 

jež zajišťuje reakci na podráždění (Kandel a Schwartz 1985). Takovou reakcí je snaha 

vyhnout se bolestivému stimulu útěkem. Do aktivace obranného reflexu se nezapojují vyšší 

mozkové struktury, z čehož vyplývá, že jeho fungování běží pouze na míšní úrovni.  Protože 
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vnímání bolesti je úzce spjato s poškozením tkání (Bennett 2001), hraje únikový obranný 

reflex klíčovou úlohu při ochraně před takovýmto poškozením. 

 

Nocicepce  

je vnímání podnětu skrze nociceptory, další nervové vedení a centrální zpracování 

nocicepčních signálů. Definice říká, že se jedná o nervové procesy kódování a zpracování 

škodlivých podnětů. (Loeser a Treede 2008). Nocicepce není synonymem bolesti, může a 

nemusí být doprovázena pocitem bolesti. Představuje dostředivou dráhu bolesti, informace, 

které nervovou soustavou prochází, se zpracovávají na různých úrovních nervového systému, 

mohou se dostat do vyšších center, kde následně vzniká vlastní pocit bolesti. 

 

Vlastní pocit bolesti  

je vždycky subjektivním prožitkem dané situace. Pocity bolesti vznikají ve vyšších 

strukturách CNS, v limbickém systému, v němž je lokalizovaná hlavně emotivní složka 

bolesti, a v mozkové kůře. U zvířat je popis bolesti složitější než u lidí, protože nemůže být 

popsán slovy. Samotná otázka, jestli mají zvířata pocity je také problematická. Nemůžeme 

přesně říci ani to, jak které zvíře bolest vnímá, protože jsou známé velké rozdíly mezi 

vnímáním bolesti u různých živočišných skupin, ale i v rámci jednoho druhu, v závislosti na 

pohlaví, věku a zdravotním stavu. U vyšších obratlovců však můžeme téměř s jistotou říci, že 

bolest prožívají, protože jejich dráhy bolesti jsou velmi podobné drahám lidským a jsou již 

dostatečně prozkoumány, obzvláště díky používání některých druhů zvířat (potkani, myši, psi, 

kočky) coby důležitých modelových organizmů pro studium bolesti. Pečlivým pozorováním, 

můžeme u zvířat odhalit behaviorální změny (svíjení se, změna mimiky, vokalizační projevy, 

apatie, stres, zrychlení srdečního rytmu, rozšíření zornic) a tím předjímat přítomnost bolesti. 

 

 

1.3 Vnímání a vedení bolesti 

K vnímání bolesti slouží speciální receptory – nocisenzory (nociceptory). Jsou to 

volná nervová zakončení obsažena téměř ve všech tkáních našeho těla.  Existuje několik typů 

nocicenzorů, podle podnětu na který reagují, je dělíme na mechanické, chemické, termické a 

polymodální. Mechanické nocicenzory reagují hlavně na mechanicky vyvolané podráždění, 

chemické jsou ovlivňovány působením chemických látek (bradykinin, substance P, histamin, 

serotonin, kapsaicin, draslík, ATP a další) (Meyer a spol. 1994). Termální nociceptory jsou 

dvojího typu, jedny reagují na teplo, druhé na chlad, přičemž prahová hodnota tepelných 
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nociceptorů se pohybuje v rozmezí 35 a 45 °C. Při takto vysoké teplotě již může dojít k 

poškození tkáně (Simone a Kajander 1997). Naproti tomu prahová hodnota chladových 

nociceptorů je mezi 8 a 10 °C (Cain a spol. 2001). Většina nocicenzorů je polymodálních – 

reagují na více podnětů současně. Speciální typ představují silent nociceptory (spící 

nociceptory), zvláštní skupina receptorů, které neodpovídají na bolestivý podnět akutně, ale 

reagují na něj až po své senzitizaci (McMahon a Koltzenburg 1990). Senzitizace neboli 

zvýšená citlivost bývá vyvolána poškozením okolní tkáně například při zánětu, má za 

následek, že i nepatrné doteky postiženého místa působí bolest. 

Nociceptory vedou informace o bolesti dále do zadních rohů míšních nervovými 

vlákny. Nervová vlákna podílející se na vedení bolesti jsou dvojího typu, Aδ a C. Aδ vlákna 

reagují na mechanické dráždění, bolestivý chlad, nebo naopak na podnět příliš vysoké teploty 

(Simone a Kajander 1997). Tato vlákna jsou slabě myelizovaná a vedou vzruchy poměrně 

rychle (12-20ms
-1

). Zprostředkovávají tvz. první bolest - je ostrá, rychlá, můžeme ji snadno 

lokalizovat a brzy odeznívá. Vede hlavně k únikovým reakcím. Po první bolesti následuje tvz. 

druhá bolest. Druhá bolest, kterou vedou C vlákna, je tupá, palčivá, špatně ohraničená a 

odeznívá velmi pomalu. C vlákna vedou bolest všeobecně pomalu (0,5-3 ms
-1

), protože nejsou 

myelizovaná. Mimo bolesti vedou ještě teplo, chlad, tlak a detekují chemické látky (Meyer 

a spol. 1994). Kromě vláken Aδ a C, vyhrazených speciálně pro vlastní nociceptory, se 

mohou při bolesti uplatnit ještě vlákna silně myelizovaná Aβ a B, vedoucí bolest z 

mechanoreceptorů a polymodálních receptorů (Rokyta 2006).  

Všechny skupiny nervových vláken prochází zadními kořeny míšními a končí 

v zadních rozích míšních, konkrétně v Rexedových vrstvách. Do vrstev 1, 2, 3 jdou vjemy z 

povrchu kůže a akutní bolest, do hlubších vrstev 5, 6, 7, 8 a 10 jde bolest hluboká viscerální a 

útrobní (Rokyta 2006). V těchto vrstvách se vlákna také setkávají se sekundárními neurony 

bolestivé dráhy, po přepojení na tyto neurony dojde k překřížení dráhy a bolest je vedena k 

dalšímu zpracování. Z míchy je bolest vedena několika vzestupnými drahami. 

Spinothalamickou drahou je vedena především ostrá, rychlá bolest přímo do 

specifických talamických jader (VPM- ventroposteromediálního a VPL-

ventroposterolateralního jádra) a odtud do kortikálních struktur, především do 

somatosenzorické kůry I a II, jejíž funkcí je lokalizovat postiženou oblast těla a vyhodnotit 

intenzitu bolesti.  

Pomalá a tupá bolest je vedena drahou spinoretikulární do jader retikulární formace, 

která se nacházejí v prodloužené míše. Tam se mohou signály „přepojovat“ a pokračovat do 
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dalších částí mozku zejména do mediálních oblastí thalamu a končí v insule a přední 

cingulární kůře tj. do struktur důležitých pro hodnocení afektivní složky bolesti. 

Spinoparabrachiální dráha směřuje bolest do podkorových oblastí limbického systému 

– hypotalamu a amygdaly, podle místa svého ukončení se tato dráha nazývá 

spinoparabrachiohypothalamická nebo spinoparabrachioamygdalární (Millan 1999). 

 

 

1.4 Složky bolesti 

Bolest představuje složitý a vysoce komplexní děj, na jehož interpretaci (která vede ke 

stanovení vlastního pocitu bolesti) se podílejí tři hlavní složky: senzoricko-diskriminační 

(SD), afektivně-motivační (AM) a kognitivně-evaluační (KE) (Treede a spol. 1999). Jejich 

zapojení se do charakterizace bolesti v užším slova smyslu je závislé na aktivaci různých 

korových a podkorových struktur v průběhu vedení bolestivé informace.  

Senzoricko-diskriminační složka nás informuje o tom, kde se bolest nachází a jakou 

má intenzitu. SD složka je aktivní především při účasti somatosenzorické kůry (Basbaum a 

spol. 2009).  

Afektivně-motivační složka souvisí s emočním prožitkem bolesti, uvědoměním si a 

zapamatováním toho, jak moc je nepříjemná (Schaible 2007). Aktivace AM složky se účastní 

limbické struktury - cingulární kůra, insula a amygdala (Basbaum a spol. 2009).  

Poslední důležitou složkou je složka Kognitivně-evaluační. Podílí se na vědomém 

zhodnocení bolestivé situace a její aktivitu mají na svědomí nespecifické asociační oblasti 

mozkové kůry, které přijímají informace ze všech výše uvedených center (Treede a spol. 

1999). 

 

1.5 Typy bolesti 

Existuje několik způsobů, podle kterých lze bolest dělit, žádný z nich však není  

bezvýhradně uznáván všemi (Vaculín 2000). V této podkapitole uvedu pár možnosti, jak lze 

bolest efektivně rozdělit podle různých parametrů.  

Podle mechanismu vzniku dělíme bolest na nociceptivní, která je vyvolána 

podrážděním receptorů citlivých na bolest a na bolest neuropatickou, která je 

charakterizována poškozením nervových vláken nebo dysfunkcí nervových drah, majících 

účast na vedení bolesti (Merskey a Bogduk 1994). Neuropatická bolest se dle lokalizace 

poškozeného místa dále dělí na centrální a periferní. Centrální neuropatická bolest zahrnuje 

oblast míchy a mozku, periferní příslušné obvodové nervy. 
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Podle lokalizace bolestivých nocisenzorů rozlišujeme bolest somatickou povrchovou, 

somatickou hlubokou a viscerální (útrobní). Obě somatické bolesti využívají podobné 

mechanismy šíření. Povrchová bolest je ostrá, dobře lokalizovatelná a vzniká drážděním 

receptorů v kůži, hluboká somatická bolest naproti tomu vychází z kostí, svalů, kloubů a 

lokalizuje se hůře. Viscerální bolest charakterizuje umístění nociceptorů ve vnitřních 

orgánech. Liší se od bolestí somatických pěti hlavními klinickými rozdíly (Cervero a Laird 

1999): 1) Není vnímatelná všemi orgány (některé orgány neobsahují nociceptory). 2) Nemusí 

být nutně spojena s mechanickým poškozením útrobních orgánů. 3) Je difuzní - velmi těžko 

se lokalizuje. 4) Může být přenesena na jiná místa, kde je vnímána jako bolest somatická 

(Cervero 2009), (díky konvergenci vláken se somatickými drahami v zadním rohu míšním). 

5) Provázejí ji doprovodné vegetativní projevy, jako je nevolnost nebo tenze svalů. 

Dalším parametrem pro rozdělení bolesti je doba trvání jejího působení. Krátkodobá 

bolest je označována jako akutní, bolest, jejíž průběh trvá déle než tři měsíce jako chronická. 

Akutní bolest, která je vyvolaná krátkodobou bolestivou stimulací, termickou či mechanickou 

vzniká při poškození tělesné tkáně úrazem, chorobou nebo operačním zákrokem. Přichází 

okamžitě, a jakmile přestane bolestivý podnět působit nebo se rána zahojí, rychle také 

pomine. Trvá několik hodin, dnů nebo týdnů. Jejím hlavním úkolem je varovat organismus 

před nebezpečím, má tedy biologickou funkci. Akutní bolest velmi dobře reaguje na léčbu 

analgetiky (léky proti bolesti). Díky špatné a nedostačující léčbě akutní bolesti se však může z 

malé akutní bolesti stát téměř nesnesitelná bolest chronická. V protikladu k akutním bolestem 

jsou chronické bolesti velmi těžko léčitelné. Chronická bolest přetrvává i po odeznění 

nociceptivního podnětu nebo po zhojení tkáňového poškození. Jejím hlavním kritériem je 

dlouhotrvající charakter, trvá měsíce a její příčiny nemusí být na první pohled zřejmé.  

 

 

1.6 Inhibiční systémy bolesti 

Teď, když už víme, jak bolest vzniká a jak je vedena, ráda bych zmínila složky, které 

se podílejí na její inhibici. Při bolesti se aktivují dráhy, které sestupují do míchy a zabraňují 

zde vstupu dalších bolestivých impulzů. Kooperují s drahami vedoucími bolest a navzájem se 

doplňují. Hlavním mozkovým centrem podílejícím se na inhibici bolesti je periakveduktální 

šeď (PAG) v mesencephalu (Willis 1988). PAG má přímé aferentní spojení s vyššími 

mozkovými centry, stimulací těchto center (přední kůra mozková, amygdala, hypotalamus, 

thalamus, septum, habenula) dochází k vyvolání analgezie (Beitz 1992). Existují dvě hlavní 

descendentní dráhy, které potlačují vnímání bolesti na míšní úrovni. Je to dráha 
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serotoninoergní (SER) a dráha katecholaminoergní (KAT), jejichž inhibiční neurony obsahují 

opioidní receptory. Tyto dvě dráhy jsou za normálních podmínek inhibovány GABAergní 

interneurony, po návázání opioidů (endo či exogenních) na zmíněné receptory se však 

přestává distribuovat GABA inhibitor a descendentní antinocicepční dráhy již nejsou tlumeny, 

dojde tedy k aktivaci těchto drah (Vaculín 2003). Obě dráhy končí v zadních rozích míšních 

na dalším inhibičním interneuronu, který v místě přepojení z prvního na druhý neuron tlumí 

ascendentní dráhu bolesti. Zde dochází k samotnému tlumení bolesti, účastní se presynaptická 

inhibice (založena na snížení počtu uvolňovaných excitačních mediátorů z prvního neuronu – 

glutamát, substance P), nebo inhibice postsynaptická (založena na vyplavování inhibičních 

mediátorů (endorfiny, enkefaliny, GABA a jejich následnému navázání na receptory 

postsynaptické membrány druhého neuronu). 

 

Vrátkování 

Vůbec prvním mechanismem pro modulaci bolestivé informace byla vrátková teorie, 

navržená Melzackem a Wallem (1965). Ta předpokládá, že v oblastech substantia gelatinosa 

Rolandi (šedá hmota zadních rohů míšních) sídlí transmisní buňky (wide-dynamic range 

neuron - WDR), které jsou ovlivňovány senzorickými aferentními vlákny, jednak silnými a 

rychlými Aα a Aβ vedoucími dotyk a také pomalými a tenkými Aδ a C, které slouží pro 

vedení bolesti. Vrátková teorie předpokládá, že transmisní buňka, která za normálních 

okolností vede dotykovou informaci, se po vyvolání bolesti se přepne do bolestivého módu a 

vede bolest, při silné stimulaci dotykových receptorů se však přepne znovu zpět a opět vede 

dotyk. Aktivita v silných vláknech (Aß) má tendenci tlumit přenos (zavírat vrátka), zatímco 

výsledkem aktivity slabých vláken (Aδ, C) je facilitace (otevírání vrátek). Otevíráním a 

zavíráním vrátek je tedy usnadňován nebo naopak ztěžován průnik informací o bolesti do 

mozkových center a tím je vnímání bolesti ovlivňováno. Jde o jednoduchou možnost, jak si 

naše tělo od bolesti samo pomáhá. Podle místa, kam vzruch dorazí, následuje příslušná 

obranná odpověď. Např. když se popálíme, máváme rukou - uvědomíme si bolest a bráníme 

se jí. Tato teorie, průběžně doplňovaná novými poznatky platí dodnes. 
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2. ZVÍŘECÍ MODELY, PROJEVY A METODY MĚŘENÍ BOLESTI  

 

Měření bolesti u zvířat je podobně jako u malých dětí složité. Důležitou součástí 

měření bolesti u lidí je nejen pacientův subjektivní pohled na bolest, ale i možnost podělit se o 

psychické vnímání bolesti, které člověk může vyjádřit slovy. Na základě těchto informací lze 

bolest blíže specifikovat a léčit. Zvíře nám nikdy samo neprozradí intenzitu bolesti, její rozsah 

ani co ji vyvolalo. U zvířat nemůžeme testovat bolest v psychologickém vyjádření, ale pouze 

somaticky. Abychom mohli nějakým způsobem bolest u zvířat měřit, musíme vědět, jak se 

projevuje. Mnohé situace, vedoucí k projevům bolesti u zvířat můžeme simulovat a zkoumat 

za klinických podmínek pomocí speciálně vyvinutých animálních modelů, jejichž popis, 

princip a hlavní klady a zápory budou nejdůležitější součástí této kapitoly. 

 

2.1 Metody měření založené na prahu bolesti 

Jedním ze způsobů, jak lze zjišťovat přítomnost bolesti u zvířat, je měření prahu 

bolesti. Prahem bolesti rozumíme hranici, která odděluje podněty běžné od podnětů 

působících bolest.  

Můžeme jej definovat jako minimální intenzitu fyzické stimulace dostatečné k vyvolání 

bolestivého vjemu (Gracely 1999). 

K měření se nečastěji využívá podnět termický nebo mechanický. Zjišťování prahu 

bolesti je založeno na postupném zvyšování intenzity působení takového podnětu, a jakmile 

dojde k překročení prahu bolesti, zahajuje organismus obranné reakce. Jednou z 

nejdůležitějších je bezesporu únikový obranný reflex. To, co měříme, je doba nebo intenzita 

potřebná k zahájení únikové reakce. Měření prahu bolesti má význam hlavně ve výzkumu 

jako kontrolní mechanismus při léčbě analgetiky a při léčbě neuropatických bolestí (Vaculín 

2004). Vzhledem k tomu, že změny prahů vyvolané různými lézemi se u mnoha druhů 

projevují velmi podobně, můžeme tímto způsobem bolest objektivně hodnotit (Vierck 1976). 

 

Tail flick test 

Je vůbec nejstarším modelem vyvinutým k měření bolesti, (D'Amour a Smith 1941). 

Myš nebo potkan je umístěn a fixován v testovací komůrce, přičemž jeho ocas směřuje 

z tohoto zařízení ven. Ocas je položen na rovné desce a shora skrze úzký otvor vystaven 

účinku tepelného paprsku, který je propojen fotosnímačem se stopkami. Fotosnímač se spustí 

v momentě ustálení ocasu na podložce, a jakmile zvíře ucukne ocasem od zdroje tepla, zastaví 
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snímač stopky a vypíná tepelný paprsek. (Bass a Vanderbrook 1952). Tímto způsobem se 

změří latence do ucuknutí ocasu. Ucuknutí ocasu od potenciálně škodlivého zdroje 

(světelného paprsku) je zde klasický obranný reflex, fungující na míšní úrovni. Intenzita 

stimulu by měla být nastavena tak, aby čas trvání od počátku testování do ucuknutí byl 

v rozmezí 6-10 sekund. Kratší časy se statisticky špatně hodnotí a delší latence naproti tomu 

komplikují rozpoznávání analgezie a zvyšují pravděpodobnost spontánního pohybu ocasu, 

který nevyvolal reflex (Bennett 2001). U zvířat, která jsou například pod silným vlivem 

analgetik, by se úniková reakce nemusela objevit vůbec, je tedy nutné nastavit si maximální 

hladinu intenzity bolestivé stimulace, aby ani při nulové obranné reakci zvířete na bolestivý 

podnět nedocházelo k poškození tkáně. Chceme-li provádět Tail-flick test u zvířat 

s nedostatečnou pigmentací kůže např. u albínů, společně s normálními černými potkany, je 

potřeba testované místo u albína nejprve začernit, aby měla všechna zvířata pro testování 

stejné počáteční podmínky. Místo ocasu, na které paprsek směřujeme, přímo ovlivňuje 

latenci. Bylo zjištěno, že reakce na bolestivou stimulaci probíhá nejrychleji u samotné špičky 

ocasu (Franěk a Vaculín 2006). Možnou příčinou tohoto jevu je tloušťka kůže, která je 

v distální části ocasu tenčí. Dalším faktorem, který ovlivňuje dobu měření latence, je teplota 

ocasu. Teplejší ocas se zahřeje rychleji než studený a reakční čas je tedy kratší (Hole et 

Tjolsen 1993). Také rychlost ohřevu zdroje tepla se podílí na celkové rychlosti proběhnutí 

reflexu.  

Tail flick test je velmi rozšířený, jeho provedení není příliš náročné a u myší i potkanů 

jej lze provádět i několikrát po sobě, protože se u nich neprojevuje habituace na tento test. 

Tento způsob zjišťování bolesti leze označit za šetrný, protože zvíře může samo kontrolovat 

průběh testu (Dubner a Ren 1999). 

Je vhodný ke zjišťování citlivosti k akutnímu tepelnému podnětu, ale i ke studování 

účinků analgetik (např.omamných látek). Můžeme jej použít také k hodnocení nocicepční 

obranné odpovědi vyvolané stimulací mozku, stresem nebo injekčním podáním opioidů či 

jiných chemických mediátorů (Dubner a Bennet 1983). Velkou výhodu vidím také v tom, že 

jej lze využít (podobně jako mechanické Von Freyova vlákna) i na modelech, které 

demonstrují zánětlivé či neuropatické zranění. 

Výhodou je určitě i to, že vrozený jednoduchý obranný reflex, který tail-flick test 

prezentuje, je již dostatečně prozkoumán (King a spol. 1997) a že prahové rozdíly u zvířat 

téhož kmene jsou malé (Franěk a Vaculín 2006).  

Nevýhodou tail-flicku, je nutnost zvíře při testu fixovat, což může vést ke stresu 

a vzniku tvz. stresové analgezie - tedy stavu, kdy je testované zvíře při stresu méně citlivé 
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k bolesti, kvůli  vyplavení stresových hormonů, které bolest snižují. Dochází tak k ovlivnění 

výsledků experimentu (Dubner a Bennett 1983). Také je potřeba zohlednit fakt, že tail-

flickem měříme jen aktivitu reflexu a ne přímo pocit bolesti (Dubner a Ren 1999). 

Kromě výše popsaného tail-flick testu je známá ještě jeho modifikace - Tail-flick test s 

ponořením ocasu do teplé nebo studené tekutiny. Oproti klasickému tail-flick testu se liší 

hlavně v tom, že oblast stimulace je daleko větší. Ponoříme-li ocas do horké tekutiny, zvyšuje 

jeho teplota velmi rychle po celé ploše. Hlavní výhoda tohoto testu je v možnosti aplikovat 

test na libovolnou teplotu, teplota lze přizpůsobit síle analgetika (Sewell a Spencer 1976; 

Luttinger 1985).  

 

Plantar test 

Plantar test vychází z Tail flick testu. Testované zvíře je umístěno v plastovém boxu se 

skleněným dnem a může se volně pohybovat, což vede k přesnějšímu měření, protože 

výsledky testů, u kterých je nutné zvíře v průběhu testování držet v určité (často nepřirozené) 

pozici, mohou být ovlivněny stresem vzniklým takovou vynucenou fixací. 

Tepelný paprsek ze zdroje je směrován tentokrát na plantární stranu jedné z končetin. 

Měříme opět čas nutný k zahájení únikové reakce. Doba latence by měla být podobná jako u 

tail-flick testu. Podobně jako v tail-flick testu můžeme sledovat průběh reflexivní odpovědi na 

škodlivý podnět, zároveň ale můžeme sledovat i mnohem komplexnější chování, jako lízání a 

chránění končetiny (Hargreaves a spol. 1988). Tato metoda je mimořádně vhodná k 

hodnocení obranného nocicepčního chování, které se objevuje jako následek zánětu či 

částečného poškození nervu (Bennett a Xie 1988, Hargreaves a spol. 1988). Bolest nebo míru 

hyperalgezie měříme podle latence a průběhu obranné reakce (kolik času je potřeba k zahájení 

obranné reakce, jak dlouho zůstává sledovaná končetina mimo skleněné dno) (Dubner a Ren 

1999). Ve srovnání se zdravou končetinou bývají latence pro experimentální končetinu 

mnohem kratší a práh bolesti je snížen.  

Výhodou je, že můžeme změřit latenci pro každou packu (experimentální i zdravou 

kontrolní) zvlášť a pak je vzájemně porovnávat, což zvířeti umožňuje býti při testování svou 

vlastní kontrolou (Galbraith a spol. 1993). 

Nevýhoda naopak spočívá v nutnosti držet zvíře v těsném kontaktu se skleněným 

povrchem, což u zvířat trpících zánětem či jiným neuropatickým poškozením může být 

problematické (Bennett 2001).  
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Novější modifikovaná podoba plantar testu využívající chladový práh pro bolest se 

jmenuje Cold plantar test. Principem tohoto modelu je přivyknutí myši na skleněnou desku 

ohraničenou plastem, kterou následně zespodu pod tlapkou ochladíme přiložením kuličky 

stlačeného suchého ledu a měříme opět čas potřebný k objevení obranné reakce - tedy dobu, 

kterou myš potřebuje k odstoupení od chlazeného skla (Brenner a spol. 2012). Tato doba 

závisí především na tloušťce skleněné desky. Cold plantar test umožňuje u testovaných zvířat 

zjistit citlivost na chlad a změřit chladovou allodynii při zánětu a nerv. zranění a pomocí toho 

hodnotit přítomnost a míru bolesti. 

 

Hot plate test 

Opět se jedná o test, který zkoumá reakci na teplo. Poprvé jej popsali pánové Eddy a 

Leimbach v roce 1953. Princip spočívá v umístění zvířete na kovovou desku ohraničenou 

plexisklem, kterou zespodu postupně zahříváme. Sledujeme chování zvířete a měříme čas 

potřebný k výskytu projevů bolesti, jako je například olizování pacek, zvedání končetiny, 

třesení, snaha uniknout šplháním, nebo třeba vokalizace. Ty se obvykle objevují při teplotě 

desky kolem 50 - 55
0
C.  

Není jednoduché přesně určit, který z těchto projevů určuje, že pouhý pocit tepla 

přešel již v pravou bolest (Bennet 2001). Také existovaly rozporné názory na to, jestli test 

ukončit již při prvních projevech některého z chování nebo vyčkávat. Další nevýhodou je, že 

nemůžeme kontrolovat šíření a intenzitu stimulu. Záleží jenom na zvířeti, jak se v testu chová. 

(Franěk a Vaculín 2006).  

Také pro tento test existuje modifikace - Cold plate test, kdy kovová deska pod 

zvířetem naopak ochlazována a měříme prahovou citlivost na chlad. Výhodou je, že lze obě 

tyto metody spojit do jediného zařízení - Thermal plate preference. 

 

Von Freyova vlákna 

Tímto testem, (Bell-Krotoski a Tomancik 1987), nepůsobíme na zvíře termicky, jako 

v předchozích případech, ale mechanicky. Jedná se o sadu různě tlustých nylonových vláken, 

jimiž působíme na zvolené místo na kůži zvířete (většinou v distální oblasti končetin) a opět 

sledujeme přítomnost únikového reflexu. Toto modelování má dvě fáze: V první hledáme 

vlákno, jehož tloušťka má vyhovující prahovou hodnotu pro testování. Ve druhé fázi 

vybíráme dalších 4-5 různě silných vláken, každé z nich použijeme pro stimulaci několikrát 

po sobě a všímáme si pozitivních odpovědí na jednotlivá vlákna. Počet pozitivních odpovědí 
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na dané vlákno uvádíme v procentech. Reakce na tenká vlákna charakterizuje alodynii, reakce 

na silná hyperalgezii (Bennet 2001). 

Pomocí Von Freyových vláken hodnotíme latenci obranného reflexu u končetiny 

postižené zánětem (Ren a Dubner 1993). Tento test se používá pro testování mechanické 

citlivosti dotykových nebo bolestivých (v případě alodynie) prahů také u člověka (Franěk a 

Vaculín 2006).  

Nevýhodou je, že není úplně jasné, jestli zvíře reaguje na škodlivý nebo na neškodný 

podnět. Průběh odpovědi, měření celkového času, který zvíře potřebuje k zahájení obranného 

reflexu a navrácení končetiny zpět do původní pozice může být použito k měření 

nocicepčního obranného chování (Ren a Dubner 1993). Další nevýhodou je možné ovlivnění 

výsledků při opakovaném měření (Chaplan a spol. 1994). 

 

Randall-Selitto test 

Dalším způsobem, jak lze měřit mechanický práh bolesti, je využití Randall-Selitto 

testu (Randall a Selitto 1957). Mechanický práh v tomto testu zjišťujeme pomocí tupého, 

plastového hrotu. Hrotem, který má k sobě připojené posuvné závaží pomalu tlačíme na 

končetinu nebo ocas zvířete a měříme prahovou hodnotu tlaku, která je potřebná k vyvolání 

únikové reakce. (Franěk a Vaculín 2006). Toto zařízení bylo původně navrženo k měření 

mechanických prahů tlapek sužovaných zánětem, nebo otokem (Bennett 2001). Zánět zvyšuje 

citlivost na bolest a ovlivňuje tedy hyperalgezii. Proto si při posuzování citlivosti prahů 

bolesti musíme dát pozor, jestli testujeme končetinu zdravou, nebo postiženou otokem či 

zánětem.  

Nově bylo zjištěno, že neuropatická bolest, která vzniká poraněním míchy výrazně 

snižuje hodnoty mechanických nociceptivních prahů. Můžeme díky tomu odhalit přítomnost 

neuropatické bolesti na předních i zadních tlapkách, a také na plantárních plochách (Santos-

Nogueira a spol. 2012). 

 

Při vyhodnocování těchto testů musíme zohlednit fakt, že nejvyšší hodnoty prahu 

bolesti jsou dosaženy vždy při prvním měření. Změny prahů bolesti u potkaních samic jsou 

závislé na estrálním cyklu (Niger 2011), je tedy nutné vzít v úvahu tento fakt při provádění 

testů. Při testování je vždy nutné se zvířetem umět správně zacházet, abychom 

minimalizovaly případný stres spojený s manipulací. Všechny tyto modely jsou navíc 

založené na překročení prahové hodnoty, která evokuje obranný reflex, ale nemusí být 
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doprovázena pocitem bolesti. Nemůžeme jimi tedy měřit například bolest spontánní (Vaculín 

a spol. 2002). 

 

Vokalizace 

Vokalizace je vrozená reakce na bolestivý podnět (Kayser a Guilbaud 1987), která 

jako všechny zmíněné modely, kromě tail-flick testu, vyžaduje ke svému fungování zapojení 

vyšších mozkových center. Je to samotný projev bolesti a může doprovázet jakékoliv měření 

prahu bolesti. Je-li po stimulaci škodlivým podnětem znemožněna úniková reakce, reaguje 

zvíře na vzniklou situaci mimo jiné vokalizací. Vokalizace sílí se zvyšováním intensity 

škodlivého stimulu, přičemž škodlivé podněty (o vyšší intenzitě) vyvolávají silnější zvukové a 

ultrazvukové vokalizační odezvy, než podněty neškodné (Han a spol. 2004).                  

Tohoto projevu se využívá zejména při hodnocení bolesti vyvolané artritidou a jinými 

závažnými nemocemi.Veškeré vokalizační projevy jsou detekovány, nahrávány na mikrofon a 

následně analyzovány a vyhodnoceny počítačem. Pomocí vokalizačních projevů můžeme 

odhalit míru bolesti a na základě toho bolest tlumit adekvátními analgetiky. 

 

 

2.2 Metody měření bolesti založené na behaviorálních projevech 

V současné době dochází k rozvoji metod založených na behaviorálních projevech 

bolesti, jejichž podstatou je pozorování změn v chování ukazujících na přítomnost bolesti. 

Nejlepší metodou, jak lze zjišťovat bolest u zvířat, je sledovat objektivní změny v jejich 

chování. Pozorováním zvířete můžeme odhalit abnormální bolestivé chování, díky čemuž lze 

předpokládat, že zvíře trpí. Bohužel ne všechna zvířata vykazují při bolesti prvky bolestivého 

chování. Zatímco mláďata mají tendenci projevovat se hlasitě, stará zvířata volí spíše apatii 

(Mathews 2000).  

 

Myší škála grimas (MGS) 

U malých dětí je široce využívanou metodou k měření bolesti sledování výrazů 

obličejové mimiky. Bylo prokázáno, že výrazy specifické pro bolest se objevují nejen u 

novorozenců, ale i u lidí s vrozenou slepotou (Wiliams 2002). Zda lze pomocí výrazové 

mimiky hodnotit bolesti u zvířat, je zatím předmětem intenzivního zkoumání (Langford a 

spol. 2010). Již Darwin tvrdil, že zvířata jsou schopna vyjadřovat veškeré emoce skrze výraz 

tváře (Darwin 1872, převzato z Langford a spol. 2010) a že takové výrazy mohou být vrozené 
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i adaptivní. Výrazová mimika zahrnující prakticky všechny běžné emoce včetně bolesti byla u 

lidí dobře charakterizována a taktéž u zvířat by s její pomocí mohla být přítomnost bolesti 

poměrně spolehlivě zjištěna. Protože bylo v minulých letech věnováno zkoumání výrazové 

mimiky u zvířat jen minimum pozornosti (Langford a spol. 2010), bylo potřeba stanovit si 

škálu mimických výrazů bolesti a vytvořit z ní stupnici vhodnou pro  určování intenzity 

bolesti. U několika myší byl vyvolán bolestivý stav vpravením kyseliny octové, zahrnující 

břišní kontrakce a takto handicapovaná myš, umístěná do plastového boxu byla nahrávána 

videokamerou po dobu 30 minut před a po podání bolestivého stimulátoru. Výsledkem byla 

koláž fotografií, zahrnující nebolestivé (základní) výrazy obličeje a výrazy odpovídající 

bolesti, na tomto základě byl navržen obecný kódovací nástroj - myší škála grimas. V této 

škále se hodnotí především pět základních obličejových rysů, jakožto potenciální indikátory 

bolesti - zúžená oblast kolem očnice spojená s pevným sevřením očí, zduřelý nos, líce, 

abnormální postavení uší a pohyby vousů z jejich základního postavení nebo jejich 

shlukování dohromady. (Langford a spol. 2010).  

Schopnost určit přesně, spolehlivě a v reálném čase přítomnost spontánní bolesti za 

použití této metody, může být velkým přínosem pro vědce i veterinární medicínu. 

 

 

Formalínový test 

Formalínový test (Dubuisson a Dennis 1977) je často užívaným zvířecím modelem 

bolesti vyvolané akutním poškozením tkáně ( Tjølsen a spol. 1992; Porro a Cavazzuti 1993). 

Umožňuje sledovat v jednom experimentu bolest akutní i bolest zánětlivou. Injekční vpravení 

formalinu na plantární plochu zadní končetiny zapříčiní okamžitý rozvoj akutní chemické 

iritační bolesti, která se projevuje intenzivním olizováním tlapky a je označována jako první 

fáze formalínového testu a trvá přibližně 5 minut. Po této době následuje období útlumu, bez 

projevů bolesti. Za dalších pár minut (asi 15 minut od počátku testování) přichází 2. fáze 

formalínového testu. Ta je typická rozvojem akutního zánětu. Doba trvání tohoto zánětu však 

odezní poměrně rychle (trvá 1-3 hodiny), proto lze i formalínový test řadit k modelům akutní 

bolesti. Asi jednu hodinu od injekční aplikace formalinu sledujeme, jak se zvíře projevuje. 

V pětiminutovém časovém intervalu zaznamenáváme bolestivé chování a hodnotíme jej podle 

intenzity bolesti (čím závažnější projev - olizování, vokalizace, tím intenzivnější bolest) 

(Franěk a Vaculín 2006). 

Nevýhodou tohoto testu je, že pozorování změn je zdlouhavé, pracné a vyžaduje vždy 

maximální soustředění pozorovatele (Abbott a spol. 1999).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395999001682#BIB19
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395999001682#BIB16
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Wrighting test 

K měření akutní viscerální bolesti slouží jednoduchý Wrighting test (Vyklicky 1979). 

Tímto testem modelujeme bolest hlavně u myší. Zvířeti vpravíme injekcí roztok 0,6% 

kyseliny octové do peritoneální oblasti a pozorujeme, k jakým změnám dochází. Zvíře reaguje 

silnou kontrakcí břišních svalů, případně převalováním z boku na bok. Povaha tohoto modelu 

je však příliš nepřirozená (Bennett 2001). Další nevýhodou také je, že nemůžeme kontrolovat 

intenzitu stimulů. 

 

Model kolorektální distenze  

Mnohem přirozenější volbu pro zkoumání akutní viscerální bolesti představují 

distenzní modely. Spočívají ve vložení gumového balónku do tělní dutiny (děloha, vagína, 

střevo, jícen, duodenum a další). Jeho následným nafouknutím dosáhneme vyvolání bolesti, 

kterou lze nejen dobře modulovat, co se týče lokality, frekvence a intenzity bolestivých 

stimulů, ale na rozdíl od chemických testů tato bolest i velmi rychle odeznívá (Bennet 2001).  

Kolorektální distenze patří k nejčastěji využívaným distenzním modelům. Po 

nafouknutí balonku uvnitř tlustého střeva vzrůstá tlak na tuto dutinu a nadprahové hodnoty 

tlaku spouštějí akutní bolestivé stavy, projevující se kontrakcí břišního svalstva a tachykardií 

(zvýšení tepové frekvence) (Ness a Gebhart 1988). Hodnoty tlaku v balonku jsou soustavně 

monitorovány, což je umožněno propojením konce balonku skrze konektor s pumpičkou 

a speciálním přístrojem k měření tlaku (sphygmomanometrem). Intenzita tlaku, kterým 

působíme na střevo přímo koreluje s intenzitou bolestivé reakce. Při tlaku pod 30 mmHg 

dochází k vyvolání jednoduchého visceromotorického reflexu, zahrnující břišní kontrakce, 

které většinou nejsou provázeny pocitem bolesti (Dubner a Ren 1999). Na základě hodnot 

abdominálního obranného reflexu (AWR 0-4), který popisuje různě závažné behaviorální 

projevy chování můžeme hodnotit intenzitu škodlivých viscerálních stimulů v závislosti na 

tlaku (Yang a spol. 2006). 

Výhodou je poměrně snadná modulace viscerální bolesti a taky rychlé odeznívání 

škodlivého stimulu. Testovaná zvířata jsou vzhůru a mají svobodnou možnost pohybu. 

Nevýhodou je, že prahovou citlivost samic u tohoto testu velmi ovlivňuje estrální 

cyklus (Bradshaw 1999). 
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Model adjuvantní artritidy 

Jedná se o model sloužící k vyhodnocování chronické zánětlivé bolesti. (Colpaert 

1987). Vpravením kompletního Freundova adjuvans  (1mg usmrcené a vysušené bakterie 

Mycobacterium tuberculosis v olejové emulsi) do ocasu zvířete dosáhneme během několika 

dní rozvoje závažné artritidy. Zánět kloubů se dále rozvíjí a může dojít i k úplné degradaci 

kloubních struktur. Chování zvířete vykazuje prvky přetrvávající bolesti. Současně se 

objevuje snížení prahu bolesti pro tepelnou i mechanickou stimulaci. Bolest odvozujeme na 

základě chování zvířete (otok, škrábaní, vokalizační projevy, ztráta váhy, omezení pohybu) a 

měříme hyperalgezii a alodynii. Tento model doprovází komplexní systémové onemocnění 

(úbytek váhy, destrukce kostí, hypertermie), není vázaný pouze na zánět kloubů, proto příliš 

neodpovídá artritickým onemocněním u lidí (Bennet 2001). Navíc je pro zvířata velmi 

traumatizující. Z těchto důvodů se adjuvantní artritis příliš nepoužívá, byla vyvinuta řada 

alternativních modelů zánětlivých onemocnění, jako například Unilaterální artritida. 

 

Model unilaterální artritidy  

V případě tohoto modelu je kompletní Freundovo adjuvans vstříknuto do kloubu zadní 

končetiny a rozvine se pouze jednostranná artritida bez výrazných systémových změn, která 

trvá asi 10 dní (Stein a spol. 1988, Iadarola 1988). Kloub je oteklý a vykazuje známky 

hyperalgezie, alodynie i rostoucího artritického poškození. Klouby na protější straně těla jsou 

však beze změn (Franěk a Vaculín 2006). Kůže okolo místa vpichu je extrémně citlivá na 

tepelné a mechanické podněty, čehož se využívá při hodnocení bolesti (např. pomocí VF 

vláken zjišťujeme míru bolesti) 

Výhodou je, že rozvoj artritidy nastane až několik hodin po podání injekce, pomocí 

této metody je tedy možné  zaznamenat průběh jednotlivých dorzálních neuronů, postupně 

s rozvojem hyperalgezie (Bennett 2001). 

 

Model utererální kalkulózy  

Pomocí metody nazývané Utererální kalkulóza můžeme sledovat průběh chronické, 

nocicepční, viscerální bolesti u laboratorních zvířat. Provedení tohoto testu je technicky 

poměrně jednoduché, díky aplikaci malého množství zubního cementu do horní třetiny 

močovodu zvířete docílíme po zatvrdnutí cementu vytvoření funkční přepážky, která 

vyvolává bolest podobně jako močové kameny u lidí (Giamberardino a spol. 1995). Současně 

dochází k zvýšení citlivosti svalů v bederní  oblasti, tento jev přímo souvisí se sekundární 

hyperalgezií, stavem kdy je bolest po opakované stimulaci rozšířena nejen na místo poranění, 
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ale i na okolní nepoškozené tkáně. Ihned po zákroku umístíme zvířata jednotlivě do boxu, 

zajistíme jim tiché prostředí, dostatek vody, jídla a taky umělé osvětlení odpovídající 

běžnému dennímu režimu (v průběhu dne 8:00 – 20:00 světlo, v noci tma).  

Poté přichází fáze pozorování behaviorálních změn, kdy jsou zvířata sledována 

několik málo dnů, v některých případech až po dobu dvou týdnů, přičemž je jejich chování 

neustále nahráváno videokamerou. V záznamu vyhodnocujeme určité prvky chování, období 

tvz. krize, kterou doprovází silné kontrakce břišních svalů, převalování se z boku na bok či 

olizování postiženého místa (chování je podobné jako u writhing testu). Krize trvají většinou 

krátce, v řádu několika minut. Jsou známy případy, kdy trvaly déle, nepřesahují však délku 

trvání okolo 45 minut. Intenzita projevů krizového chování a frekvence jejich výskytu 

postupem dní klesá, přičemž jejich výskyt můžeme ovlivnit analgetiky (Franěk a Vaculín 

2006). Bylo prokázáno, že zvířata, která prodělala během života již velký počet kolik, 

vykazují mnohem větší rozsah hyperalgezie, než ta, která kolikou nikdy netrpěla nebo ji měla 

za svůj život jen párkrát. (Vecchiet a spol. 1990). Kromě toho měla testovaná zvířata snížené 

prahy pro vokalizaci při elektrické stimulaci břišní stěny, čím byly prahy nižší, tím vážněji se 

projevovaly křeče břicha (Bennet 2001). Bylo také zjištěno, že větší počet krizí prodělávají 

zvířata během období tmy. 

Ačkoliv počet krizí během testu může být přibližně odhadován prostřednictvím přesné 

anamnézy, její průběh a intenzitu není snadné u všech pacientů stanovit, protože jejich vzorky 

se v důsledku léčebných zákroků v mnoha případech mění. Poté co máme k dispozici data 

ohledně krize, zkoumáme vzájemné vztahy mezi jejími parametry ukazujícími na viscerální 

bolest (frekvenci, délku trvání a intenzitu jednotlivých krizí) a rozsahem svalové hyperalgezie 

(Giamberardino a spol. 1995).  

Nevýhodou tohoto testu však je, že průběhy krizí se u jednotlivých zvířat často velmi 

liší,každé zvíře musíme tedy řešit velmi individuálně. 

 

Projevy spontánní bolesti 

Neuropatická bolest vzniká při vážnějších zraněních, následkem poškození nebo 

dysfunkce nervového systému podílejícího se na vedení bolesti (Merksey a Bogduk 1994). 

Tato chronická, dlouhotrvající bolest nemá žádnou biologicky užitečnou ani adaptivní funkci. 

Neuropatická bolest se manifestuje většinou bolestí spontánní a evokovanou. Ke studiu 

centrální neuropatické bolesti u zvířat bylo vyvinuto několik zvířecích modelů, zaměřujících 

se právě na poranění míchy. Ve těchto modelech se využívají různé způsoby vyvolání 

poškození, buďto chirurgicky- přetnutím míchy, injekčním vpravením neurotoxické chemické 
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látky nebo diabetickou, ischemickou či zánětlivou neuropatií. Většina těchto modelů je 

založena na měření evokované bolesti (měří se doba latence do vyvolání obranného reflexu, 

pomocí Von Freyových vláken) a na měření hypersenzitivity, vzniklé například v důsledku 

mechanického nebo tepelného překročení prahu (Davoody a spol. 2011). Zatímco 

evokovanou bolest můžeme pomocí hyperalgezie a alodynie u zvířat snadno měřit (Vaculín a 

Rokyta 2005), bolest spontánní, která vzniká zdánlivě bez příčin a je velmi úporná a vytrvalá 

tak snadno měřit nelze.  

I spontánní bolest s sebou přináší zvýšenou citlivost k bolestivým podnětům 

(hyperalgezii) a přecitlivělost k normálním podnětům, kdy běžně nebolestivý podnět (dotyk) 

působí bolest (alodynie) (Boivie 2005). Příčina vzniku této bolesti je neznámá, předpokládá 

se, že ji mají na svědomí nežádoucí patologie v centrálním nervovém systému (Davoody a 

spol. 2011). V současné době se mnohé výzkumy zaměřují právě na tuto problematiku a 

pokoušejí se objasnit příčiny vzniku spontánní bolesti u zvířat, protože by v budoucnu mohla 

přinést mnoho užitku při léčbě lidí trpících závažnými chronickými bolestmi. 

 

Místo podmíněné preference  

Jednou z možných metod pro zjišťování přítomnosti spontánní bolesti u zvířat a její 

kvantifikaci je podmíněná preference místa (conditioned place preference) popsaná Kingem 

(King a kol. 2009). Její podstatou je podávání analgetik krysám na určitém prostorově 

vymezeném místě (komůrka), za účelem ulevení od bolesti. Filozofie zmíněné metody 

spočívá v tom, že úleva od bolesti přináší zvířeti vždy užitek. Trpí-li zvíře tonickou bolestí, 

léčba analgetiky je mu vždy prospěšná. (Davoody a spol. 2011). K testu byly použity dvě 

komůrky. Jedna měla bílou stěnu s černými horizontálními pruhy, druhá byla také bílá, ale 

pruhy měla tentokrát vertikální. Zvířata, která se testu zúčastnila, byla zvyknuta na obě 

komory. U zvířat, kterým bylo v jedné z komor uleveno od bolesti, byla poté prokázána 

preference pro tuto komoru. Při srovnání výsledků operovaných zvířat se vzorkem zvířat 

kontrolních, můžeme u operovaných zvířat najít jasnou preferenci toho místa, kde byla léčena 

analgetiky, u neoperovaných se preference na místo neobjevuje. Conditioned place preference 

byla prokázána v kombinaci se dvěma metodami, které jsou známé svým pozitivním vlivem 

na zmírnění neuropatické bolesti.  

První spočívá v podávání léků (clonidin) s analgetickým účinkem na místě podmíněné 

preference zvířatům s míšním zraněním. Druhá testuje efektivitu stimulace mozkové kůry na 
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místě podmíněné preference. Obě metody prokázaly u zvířat s míšním zraněním přítomnost 

spontánní bolesti (Davoody a spol. 2011). 

 

Automutilace 

U modelů periferní neuropatické bolesti hraje roli místo, kde je nerv poškozen. Je-li 

místo poškození lokalizováno proximálně vzhledem ke spojení se svým tělem neuronu, 

neuron může přežít a regenerovat, směřuje-li část axonu distálně od poškození, neuron 

odumírá. Patrik Wall zavedl model fantomové bolesti (Wall a spol. 1979), která se vyskytuje 

například u lidí po amputaci některé z končetin. Přetnutím sedacího nervu u potkana docílíme 

stavu, podobajícímu se lidské amputaci a to díky přítomnosti nervového pahýlu. Končetina 

zůstává u těla, ale stane se zcela necitlivou. U zvířat se tímto rozvíjí jev zvaný automutilace. 

je považována za behaviorální projev spontánní neuropatické bolesti u zvířat (Vaculín 

a Rokyta 2005). Je to jev, při němž si zvíře olizuje, škrábe, kouše a jinými způsoby stimuluje 

nemocnou tlapku s vyvolanou lézí (Dubuison a Dennis 1977), která může být už úplně 

necitlivá. V konečném důsledek masivního stimulování necitlivé končetiny si může zvíře část 

takto poškozené končetiny samo amputovat. Tento projev je v souladu s vrátkovou teorií 

Melzacka a Walla z roku 1965.  

 

Evokovaná bolest u neuropatické bolesti 

Behaviorání projevy evokované neuropatické bolesti charakterizují tyto modely CCI, 

PNL a SNL. 

 

Model chronické konstrikce (CCI)  

Chronic constriction injury (Bennett, Xie 1988) je typickým modelem periferní 

neuropatické bolesti. Jedná se o zásah do sedacího nervu, způsobený jeho podvázáním. 

Ligatury vyvolají intraneurální edém, otok vzniká na protější straně směrem od podvázaného 

nervu. Skoro všechna tlustá myelizovaná vlákna (Aβ) a velká část tenkých, slabě 

myelizovaných vláken Aδ jsou přerušena v oblasti poraněného nervu, ale velké procento 

nemyelizovaných C vláken přežívá (Munger a spol. 1992; Gautron a spol. 1990, Basbaum a 

spol. 1991), takže oblast sedacího nervu je inervována redukovaným množstvím C vláken a 

také pozůstatky vláken Aδ. Aβ vlákna vedoucí nebolestivé informace jsou téměr úplně 

vyloučena z dalšího přenosu informací (Bennett 2001).  
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Model částečného porušení nervu (PNL)  

Partical nerve ligation (Seltzer et col. 1990) neboli částečné porušení nervu u potkanů 

je způsobeno propíchnutím sedacího nervu na úrovni horního stehna pomocí jehly 

a následným sešitím a pevným podvázáním třetiny až poloviny z objemu nervu. Sedací nerv 

zůstává  inervován zbytkem populace nervových vláken všech typů. Typická je přítomnost  

hyperalgezie a spontánní bolesti (Bennett 2001). 

 

Model ligace spinálních nervů (SNL)  

Tento model využívá zásahu do dvou míšních nervů, L5 a L6 (Kim Chung 1992). 

V tomto případě jsou oba nervy pevně podvázány, čímž je snížena variabilita nervového 

zranění, neboť spinální nervy jsou zcela přerušeny, rozsah zranění ale mnohem větší než u 

předchozích modelů.    

Všechny tři modely vykazují známky evokované periferní neuropatické bolesti, kterou 

můžeme prokázat stanovením míry hyperalgezie (mechanické i termické) a alodynie (Vaculín 

a Rokyta 2005). 

 

Model neuropatie vyvolané diabetem  

Bolestivá diabetická neuropatie je u zvířat vyvolaná podáním streptozocinu, který 

zapříčiňuje destrukci ostrůvků pankreatu (Courteix a spol. 1994). Několik týdnů po nástupu  

hyperglykemie se rozvíjí také hyperalgezie a alodynie. Přestože se model v mnohém  

nepodobá neuropatickým bolestem u lidí (bolest se rozvíjí několik let a je spontánní), může  

být využit při sledování reakce na léčbu, nebo také v elektrofyziologii. Bolestivé projevy u  

tohoto modelu lze totiž potlačit těmi stejnými léky, jakých se užívá při léčbě lidské diabetické 

neuropatie - jsou to tricyklická antidepresiva a blokátory sodných kanálů (Bennett 2001). 

Důkladným studiem aktivity C vláken vyšlo najevo, že bolest nevzniká v důsledku  

senzitizace provázející poranění tkáně, ale díky neuropatii. Podáním cytotoxických látek  

vincristinu či paclitaxelu potkanům dochází k rozvoji neuropatie následovaný bolestí (Aley a  

spol. 1996). 
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2.3 Další metody měření bolesti u zvířat 

Kromě výše popsaných animálních modelů se při hodnocení bolesti u zvířat uplatňují 

ještě další metody. Jedněmi z nich jsou metody využívající elektrofyziologii.  

 

Elektrofyziologické metody se používají hlavně při zjišťování  adekvátního použití 

anestetik a při studiích hodnotících efekt analgetik.  Mají primární důležitost v oblasti 

výzkumu bolesti, protože v současnosti představují jediný  prostředek, kterým můžeme přesně 

změřit transdukci, propagaci a rozlišit neškodný stimul od  bolestivého (Bennett 2001).  

Metodou, pomocí které lze kvantifikovat bolest u zvířat je použití (SEP) 

somatosenzorických evokovaných potencionálů. Při SEP snímáme EEG pomocí jehlových 

elektrod a hodnotíme latenci, amplitudu nebo přítomnost vybraných vln (Vaculín 2004). EEG 

je vlastně elektrická aktivita populací neuronů. Neurony jsou lehce drážditelné buňky, které 

mohou vytvářet vlastní elektrické impulsy.  

Výhodou SEP je její specifičnost, možnost cíleného umístěny elektrod a také to, že se  

vlna relativně snadno hodnotí (Murell a Johnson 2006). 

Nevýhodou SEP je to, že poskytuje informace o nervovém zpracování pouze somatických 

stimulů (např. při poranění míchy je vlastní  bolest na základě této metody jen těžko 

rozpoznatelná) (Poncelet et col. 1993). 

 

Při bolesti se v organismu odehrávají také významné fyziologické a biochemické 

změny. Zrychluje se srdeční činnost, zvyšuje frekvence dýchání, stoupá tlak krve, vyplavuje 

se stresový hormon kortizol a mění se krevní hladiny cukru, volných mastných kyselin, 

triglyceridů a cholesterolu (HDL a LDL). Tyto změny však nejsou specifické přímo pro 

bolest, vyskytují se při jakémkoli negativním stresu (distresu), který je bolesti nadřazen. 

(Vaculín 2005) 

 O něco složitější možností, jak lze měřit bolest, je ověřování změn volných 

kyslíkových radikálů. Kyslíkové radikály (včetně jejich produktů a enzymů) se po bolestivé 

stimulaci zvyšují v mozkové kůře, ale i v krvi zvířat. 

 

Imunohistochemicky se bolest hodnotí pomocí proteinu c-fos. Počítáním neuronů 

exprimujících c-fos gen, zjišťujeme aktivitu neuronů bolestivé dráhy. Protein fos se tvoří 

v neuronech hlavně po zánětu (Dubner a Ren 1999). 
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Bolest a stres 

Bolest se stresem přímo souvisí, protože se v její přítomnosti mění hladina stresového  

hormonu kortizolu (Benson a spol. 1991). Stres vyvolaný u zvířete před testováním (třeba  

nešetrnou manipulací, nadměrným hlukem, neznámým prostředím) by samozřejmě mohl  

zkreslovat výsledky experimentů (Dubner a Bennett 1983), musí být proto co možná nejvíce  

potlačen, čehož se dá docílit přivykáním zvířat na manipulaci a testování a hlavně šetrným  

zacházením. Přítomnost stresu může tedy nejen negativně ovlivňovat výsledky pokusů, ale  

stres samotný je důležitým ukazatelem bolesti. Psychologický stres může stát za vznikem  

chronické bolesti (Okamoto a spol. 2012). Behaviorální stres indukuje analgesii 

prostřednictvím opioidních a neopioidních mechanismů. 

 

 

 

3. ETIKA PROVÁDĚNÝCH POKUSŮ 

Důležitá koncepce studia bolesti u zvířat je ta, že zvíře podrobené experimentu by 

nemělo být  vystaveno větší bolesti, než jakou je schopen tolerovat sám člověk (Bowd 1980). 

Toleranci  pro bolest je potřeba určit pomocí prahu bolesti. Obzvláště důležité je nastavit max.  

snesitelnou toleranci bolesti, nemůže-li zvíře samo kontrolovat intenzitu bolestivých stimulů. 

V mnoha případech jsou zvířata během experimentu narkotizována, nebo tlumena analgetiky,  

působí-li analgetika správně, zvíře není vystaveno bolesti a etická stránka experimentu je 

zcela v pořádku. 

Základní etické zásady pro výzkum bolesti u experimentálních zvířat byly stanoveny 

již před 30 lety a platí dodnes: 1. před pokusem je nutné každý návrh důkladně oponovat; 2. 

pokud je to možné, měl by si experimentátor vyzkoušet používaný bolestivý podnět nejprve 

na sobě; 3. zvíře musí být během pokusu pečlivě pozorováno; 4. U zvířete musí být 

vyvolávána minimální bolest potřebná k dosažení výsledků; 5. při studiu chronické bolesti 

musí být bolest tlumena vždy, (neinterferuje-li to s vlastním pokusem); 6. nesmí být použito 

farmakologické imobilizace zvířat; 7. Je třeba minimalizovat délku pokusu a počet zvířat, 

které se pokusu účastní (Zimmerman 1983). 
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ZÁVĚR 

K hodnocení bolesti u zvířat byla již vyvinuta řada animálních modelů. K různým 

typům bolesti se hodí různé způsoby měření. Pro měření akutní bolesti jsou vhodné metody 

založené na prahu bolesti. U těchto metod vyvoláváme za použití vysokoprahového podnětu  

(termického - tail flick, hot plate, plantar test či mechanického - Randall-Selitto, Von Freyova 

vlákna) překročení prahu bolesti a měříme dobu (latenci), potřebnou k zahájení obranné 

reakce. Tato reakce je prezentovaná obranným reflexem a probíhá na míšní či supraspinální 

úrovni, přičemž pocit vlastní bolesti nemusí být přítomen.  

                                                      

Pro bolest viscerální/chronickou bychom si nevystastačili pouze s hodnocením 

obranného reflexu, přesto můžeme pro hodnocení viscerální bolesti využívat stejné metody, 

jako pro měření akutní bolesti. Ne samostatně, ale v úzkém vztahu s modely chronické bolesti 

(artritida, formalínový test, wrighting test, kolorektální distenze), společně tvoří užitečný 

nástroj k měření bolesti. Po vyvolání artritidy či zánět se u zvířat objevuje abnormální chování 

- lízání, převalování, křeče, nadlehčování končetin, vokalizace a pomocí VF nebo třeba Tail 

flick testu měříme citlivost na termické a mechanické podněty. 

 

Při neuropatických bolestech, které jsou buďto evokované (CCI, SNL, PNL nebo 

spontánní (Automutilace, MGS, Místo podmíněné preference) je obzvláště důležité umět 

bolest odhalit. Právě možnosti měření spontánní bolesti se věnuje poslední dobou nejvíce 

pozornosti, protože je ze všech bolestí nejzákeřnější. Pochopení mechanismů a vzniku 

spontánní bolesti by do budoucna mohlo přinést spoustu užitečných poznatků k jejímu léčení. 
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