
SOUHRN 

 

Úvod: Revmatoidní artritida je inflamační autoimunitní polyartritida. I když toto 

onemocnění primárně nepostihuje mozek, poruchy funkcí CNS patří mezi její 

projevy. Neuropsychiatrické poruchy v artritidě se liší svojí závažností od těžkých 

forem psychóz až k  poruchám paměti. Etiologie behaviorálních změn v artritidě není 

objasněna.  

Cíle: Předkládána práce zkoumá incidenci behaviorálních změn v rané fázi 

adjuvantní artritidy. Rovněž zkoumá, zdali změny chování v rané artritidě souvisí 

s neuroinflamací a oxidačním stresem v hippokampu.  

Metodika: Experimentální artritida byla vyvolána jednorázovým podáním cFA 

potkanům kmene Lewis ve věku sedm týdnů. Byly zkoumány první čtyři dny rané 

artritidy. Parametry jako tělesná hmotnost a příjem potravy byly měřené denně. Testy 

bolesti, chování a biochemické analýzy byly provedeny ve dvou intervalech rané 

experimentální artritidy (den 2 a 4). Reakce na bolest byla hodnocena v plantar testu, 

a zvlášť zkoumána na předních a zvlášť na zadních končetinách a na ocase. 

Prostorové učení jako i navigace v prostoru byly testovány v Morrisově vodním 

bludišti. Úzkostné chování bylo hodnoceno za pomocí testů zvýšeného kříže a 

otevřeného pole. V hippokampu byly zkoumány genové exprese mRNA IL-1β, IL-6, 

iNOS, NADPH oxidáz, CRH a BDNF. 
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Výsledky: U artitických potkanů ve všech měřených intervalech (den 1 až den 4) 

 rané fázi experimentálního zánětu klesá příjem potravy a rovněž tělesná hmotnost. 

Ve 2 dni po inokulaci artrogenem se u artritických potkanů přechodně objevuje 

hyperalgezie na končetinách i na chvostě. Kromě toho se od druhého testovacího dne 

artritičtí potkani hůř učí (prodloužená latence a dráha) v Morrisově vodním bludišti a 

mají horší schopnost orientace oproti kontrolám. Artritičtí potkani vykazují od 

druhého dne rané artritidy známky úzkostného chování v obou testech. V testu 

zvýšeného kříže u nich klesá poměr počtu vstupů a čas strávený v otevřeném rameni. 

V testu otevřeného pole se snižuje počtu vstupů a doba strávená v centrální oblasti. 

Na zvýšenou emocionalitu u artritických potkanů poukazuje i delší doba strávená v  

thigmotaktické zóně Morrisova vodního bludiště. Od 2 dne se u artritických potkanů 

objevují zánětlivé změny v periferii i v centrálních oblastech. V plasmě stoupají 

hladiny CRP a recipročně klesají hladiny albuminu. V hippokampu stoupá genová 

exprese mRNA IL-1, IL-6 co indikuje na inflamační změny v této oblasti mozku. 

V hippokampu dále stoupá genová exprese mRNA pro iNOS, NOX1, a klesá genová 

exprese pro CRH. Tyto změny genových expresí jsou nepřímým důkazem 

oxidačního stresu v hippokampu. V této fázi artritidy se nemění genová exprese 

mRNA pro BDNF.  

Závěr: Raná AA zhoršuje prostorové učení a vyvolává úzkostné chování. Kognitivní 

deficit a úzkost v rané experimentální artritidě souvisí s neuroinflamací a oxidačním 

stresem v hippokampu.  
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