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Abstrakt 

Kognitivní flexibilita je schopnost přizpůsobovat své jednání dynamicky proměnlivému 

okolnímu prostředí. Společně s procesy pracovní paměti, pozornosti, motivace a dalšími je 

řazena mezi exekutivní funkce. Je důležitá v procesu změny kontingence podnět-odpověď, 

v okamžiku, kdy již původní podnět dále nevede k odměně. Podle povahy změny lze rozlišit 

tři druhy kognitivní flexibility: přeučování (reversal), intradimenzionální set shifting  

a extradimenzionální set shifting. Procesy kognitivní flexibility jsou zpracovávány v fronto-

striato-thalamickém okruhu s četnými spojeními s jinými mozkovými oblastmi, zejména 

s limbickým systémem. Deficit kognitivní flexibility patří mezi kognitivní příznaky 

schizofrenie, jejíž potkaní animální model byl využitý v experimentální části práce. 

Cílem práce bylo cílem otestovat deficit kognitivní flexibility u potkaního modelu 

schizofrenii podobného chování v Kolotočovém bludišti ve čtyřech variantách úlohy s různou 

kognitivní zátěží. Animální model schizofrenie byl vyvolaný akutním podáním 

nonkompetitivního antagonisty NMDA receptorů MK-801 v dávkách 0,05 a 0,10 mg/kg 

intraperitoneálně. Přeučování v této úloze po podání těchto dávek MK-801 poškozeno není, 

ale byl pozorován signifikantní deficit v procesu extradimenzionálního set shiftu u skupiny 

s dávkou 0,10 mg/kg MK-801. Zároveň bylo zjištěno, že hyperlokomoce, kterou tato látka 

vyvolává nemá vliv na kognitivní schopnosti řešit tento typ úlohy. Procesy set shiftingu jsou 

tedy zřejmě citlivější na dysfunkci glutamátergního systému. 
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Abstract 

Cognitive flexibility is an ability to adapt a behavior according to a dynamic changes in  

an environment. It belongs to executive functions, along with the processes of working 

memory, attention, motivation and others. Flexibility is important in the process of changing 

„stimulus-response“ contingency at the time when the initial stimulus no longer leads to 

reward. According to the nature of the changes we can distinguish three types of cognitive 

flexibility: reversal learning, intradimensional set shifting and extradimensional set shifting. 

The processes of cognitive flexibility take place in fronto-striato-thalamic circuit with 

numerous connections to other brain regions, especially the limbic system. Deficit in 

cognitive flexibility belongs among cognitive symptoms of schizophrenia, a psychiatric 

illness we studied in the experimental part of this work using its analogue in rat. 

The aim of the experimental work was to test cognitive flexibility deficit in the rat model of 

schizophrenia-like behavior in the Carousel maze in four versions of task with different 

cognitive load. Animal model of schizophrenia was induced by acute administration of  

non-competitive NMDA receptor antagonist MK-801 at doses of 0.05 and 0.10 mg/kg i.p. 

Reversal learning was not damaged in this type of task following the administration of  

MK-801 in doses we used, but there was a significant deficit in the processes of the 

extradimensional set shifting in the group with higher dose (0.10 mg/kg) of MK-801. It was 

also found, that hyperlocomotion caused by this substance did not disrupt cognitive ability to 

solve this kind of task. Process of set shifting seemes to be more sensitive to dysfunction of 

glutamatergic system. 
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Seznam zkratek 

AAPA – aktivní alothehtické vyhýbání se místu 

AD/HD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

AF – referenční rámec vodítek vzhledem k aréně 

DOPA – L-3,4-dihydroxyfenylalanin 

EDS – extradimenzionální set shifting 

GABA – kyselina gama-aminomáselná 

IDS – intradimenzionální set shifting 

MD – mediodorzální thalamus 

mPFC – mediální prefrontální kortex 

NAc – nucleus accumbens 

NMDAR – receptory, jejichž agonistou je N-methyl-D-aspartát  

OAT – úloha alternace objektů 

OCD – obsedantně kompulzivní choroba 

OFC – orbitofrontální kortex 

RF – referenční rámec vodítek vzhledem k místnosti 

VTA – ventrální tegmentální oblast 

WCST – test Wisconsinského třídění karet 
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1 Úvod 
Paměť je schopnost vlastní mnoha organismům, umožňující uchování důležitých informací 

získaných v průběhu života a jejich následné vybavení podle potřeby situace. Jde o komplexní 

proces vyžadující nervový systém schopný nejen získávání, uchovávání a vybavování 

informací, ale i jejich konsolidaci, propojování nebo zapomínání, a to v průběhu celého 

života. Paměť je základem schopnosti tvorby vzorců chování což může, za jistou cenu, 

významně uspořit čas a energii nutné k obstarávání základních potřeb i ke komfortnímu 

chování. Motorické návyky usnadní mnoho každodenních rutinních činností, ale svět kolem 

nás je dynamické proměnlivé místo a přílišná rigidita v jednání by naopak byla 

znevýhodňující. Příkladem mohou být pacienti s autismem nebo obsedantně kompulzivní 

poruchou, kterým jejich rituály velmi znesnadňují život. Mechanismus, jež umožňuje 

přizpůsobovat své jednání okolním podmínkám, se nazývá behaviorální, nebo kognitivní 

flexibilita. Kognitivní flexibilita je součástí exekutivních funkcí a z funkčního hlediska jde o 

hierarchické uspořádání několika různých procesů, které samy o sobě probíhají v anatomicky 

rozdílných částech kortexu a subkortikálních oblastí (Block et al. 2007). Konkrétně, hlavní 

oblastí zpracování je kortiko-striato-thalamo-kortikální neuronální okruh. Ačkoli jde o 

kognitivně vysoce náročný proces vyžadující vyspělý nervový systém, jistou formu kognitivní 

flexibility lze pozorovat i u méně pokročilých obratlovců (Parker et al. 2012).  

2 Literární přehled  
2.1 Kognitivní flexibilita 

2.1.1 Obecný úvod 
V dynamickém proměnlivém prostředí, jaké obklopuje většinu organismů, je v mnoha 

situacích výhodné pamatovat si a umět opakovat určitý vzorec chování, ale stejně důležité je 

být naopak schopen zavedené mechanismy přehodnocovat a přizpůsobovat. Behaviorální 

flexibilita je schopnost, která takové změny v chování umožňuje a lze ji pozorovat  

u živočichů s organizovaným chováním. Je součástí všech behaviorálních projevů, jež ve 

svém průběhu vyžadují nějaký typ změny. Živočichové s pokročilejším nervovým systémem 

pro regulaci některých částí svého chování využívají složitější kognitivní funkce a to jim 

umožňuje jednat efektivněji. Mluvíme-li o změně v myšlení na této úrovni, lze použít 
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konkrétnější termín „kognitivní flexibilita“ 1. Ta se řadí mezi tzv. exekutivní funkce, což jsou 

kognitivní mechanismy schopné zpracovávat a vyhodnocovat složité informace pocházející 

jak z externího prostředí, tak z vlastního organismu, a na jejich základě rozhodovat  

o následném jednání. Do skupiny exekutivních funkcí společně patří procesy pracovní paměti, 

plánování – stanovování cílů, zdůvodňování, řešení problémů, organizace chování – iniciace, 

inhibice i monitoring akcí (Alvarez and Emory 2006; maren). Také pozornost  

a bdělost je důležitým předpokladem správné funkce kognitivní flexibility – díky ní mozek 

zpracovává hlavně významné aspekty prostředí, čímž motivuje jednání a blokuje irelevantní 

vstupy, které by mohly bránit dosažení cíle. Tak je zajištěna efektivita probíhajícího chování 

(Bissonette et al. 2013). 

Poškození exekutivních funkcí se projeví na chování a osobnosti postiženého – jako jeden 

příklad za všechny může sloužit slavný případ železničního dělníka Phinease Gage z roku 

1848 (Harlow 1848), jemuž nešťastnou náhodou kovová tyč poškodila část levého frontálního 

laloku. Kromě faktu, že takový úraz přežil, byla pro tehdejší lékařskou veřejnost velkým 

překvapením rozsáhlá změna osobnosti, k jaké u něj došlo. Z pracovitého a spořádaného 

člověka se stala osoba vznětlivá a nepřizpůsobivá, bez schopnosti udržet pozornost nebo 

cokoli plánovat. Následky tohoto zranění jsou v mnohém podobné jiným případům úrazu 

prefrontální oblasti a stejně tak jsou v mnoha ohledech shodné se symptomy např. 

Alzheimerovy nebo frontotemporální demence, které poškozují konektivitu mezi frontálním 

lalokem a ostatními oblastmi mozku (van Horn et al. 2012). Pacienti trpící poškozením 

kognitivní flexibility jsou schopni učit se nové informace a pravidla, ale postrádají schopnost 

modifikovat podle nich své chování v reakci na změnu situace (Bissonette et al. 2013). Dnes 

jsou testy exekutivních funkcí a jejich jednotlivých složek součástí psychiatrických vyšetření, 

čímž lze částečně odhadnout oblast a míru poškození mozku a přispět tak ke správné 

diagnostice.  

Jak bylo již řečeno výše, kognitivní flexibilita je schopnost vlastní nejen člověku, lze ji 

pozorovat i u jiných živočichů. Pro některé druhy pokusných zvířat byly vyvinuty varianty 

testů prováděných u člověka. To umožňuje experimentální studium anatomie a biochemie 

neurálních okruhů podílejících se na kognitivní flexibilitě a genetických faktorů, které je 

                                                        
 

1 Rozdíl mezi termíny kognitivní a behaviorální flexibilita bývá často v literatuře setřen a oba jsou pak 
používány jako synonyma. 
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ovlivňují. Díky existenci animálních modelů řady psychiatrických onemocnění je možno blíže 

studovat jejich patogenezi a testovat efektivitu nových farmak. 

2.1.2 Fáze a formy kognitivní flexibility 
V okamžiku, kdy je momentálně využívaná behaviorální strategie neefektivní nebo 

nevýhodná jsou zahájeny procesy kognitivní flexibility vedoucí změně nebo eliminaci 

takového vzorce chování. Nejdříve dojde k úplnému nebo částečnému opuštění (extinkci) 

předchozí strategie potlačením podmíněné odpovědi na stimulus, což je spojení vytvořené 

během předchozího učení, kdy se ukázalo jako správné. Poté následuje fáze hledání nové 

fungující strategie, většinou metodou pokusu a omylu s využitím předchozích zkušeností 

s podobnými situacemi. Nefunkční strategie jsou rychle opuštěny a vystřídány alternativními 

a správné chování posiluje podmíněnou odpověď na správný podnět. Na závěr dochází k 

fixování nového vzorce chování neboli nového schématu podnět-odpověď, které je poté 

využíváno, dokud se situace opět nezmění. V laboratorních podmínkách je možno studovat 

tyto kroky odděleně a s minimálním vlivem předchozích zkušeností subjektu, čehož lze 

dosáhnout použitím naivních experimentálních zvířat, žijících od narození v neobohaceném 

prostředí. Takovéto zjednodušení umožňuje detailní studium vlivu různých mozkových 

struktur na procesy kognitivní flexibility, ale je možné, že zároveň neumožní projev těch, 

které se na ní podílí nepřímo – např. právě zprostředkováním předchozí zkušenosti. 

Základní schéma testů kognitivní flexibility je pro všechny, ať už lidské nebo zvířecí úlohy 

společné, protože testují různé obdoby stejného typu chování (Bissonette et al. 2013). Během 

počáteční, tzv. iniciální fáze se subjekt seznamuje s novým prostředím, s různými stimuly, 

které neznámé okolí poskytuje a dává si je do kontextu s problémem – úkolem – jež musí 

řešit. Hledá tedy behaviorální strategii vedoucí k odměně (pochvala, potrava, únik na 

bezpečné místo…). V tomto procesu vylučuje nevýznamné podněty a posiluje podmíněnou 

odpověď na správné stimuly. Ty mohou být v mnoha různých podobách – čichové, zrakové, 

taktilní, vztažené ke konkrétní pozici v prostoru, egocentrické – jsou tedy zpracovávány 

v rámci nějaké kategorie vjemu. Po určité době se subjekt naučí bezpečně rozeznávat správný 

stimul – v takové fázi většinou ihned po začátku sezení zamíří nejkratší cestou ke správnému 

řešení a nerozptyluje se nevýznamnými vjemy z okolí. V té chvíli nastane tzv. fáze změny. 

V následujícím kole subjekt opět zamíří „na jistotu“ podle známého podnětu k cíli, ale ukáže 

se, že tentokrát není toto řešení správné. Subjekt většinou ještě párkrát zopakuje předchozí 

variantu řešení, pro případ, že by se spletl. Musí si nejdřív uvědomit, že starý vzorec chování 

již není použitelný a poté jsou zahájeny procesy vedoucí ke změně strategie tak, jak jsou 
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popsány výše – extinkce, hledání nové strategie a její upevnění. Na závažnosti a typu změny 

závisí obtížnost a druh úlohy, a mohou tak být testovány odlišné složky flexibility 

zpracovávané v různých částech mozku.  

Podle povahy změny stimulů lze rozlišit tři možné varianty úlohy a stejně tak i tři formy 

kognitivní flexibility – přeučování (reversal), intradimenzionální set shifting (IDS) 

a extradimenzionální set shifting (EDS).  

Přeučování je změna kontingence mezi podnětem a odměnou v rámci jedné smyslové 

kategorie podnětů. Pokud již podnět nadále není spojen s odměnou, dojde k přerušení jejich 

vazby a je nutno najít nové spojení. Není ale nutné opouštět celou strategii, protože pravidla 

úlohy se nemění (Hamilton and Brigman 2015). V experimentu v počáteční fázi učení jsou 

přítomny např. dva pachové vjemy – vanilka a mandle. Odměna je vždy v mističce s vůní 

vanilky a tak se zvíře naučí řídit se podle vanilky a ignorovat mandli. V druhé fázi 

experimentu dojde k náhlé změně, kdy je odměna v mističce s vůní mandlí a ve „vanilkové“ 

nic není. V takové situaci není nutné měnit od základů celý vzorec chování, stačí jej upravit. 

Oba stimuly jsou známy od začátku, oba pochází ze stejné kategorie stimulů (pachy), ale je 

pozměněn (v případě jednoduché diskriminace vyměněn) jejich význam.  

Set shifting také následuje změnu vztahu podnět-odpověď, ale oproti přeučování dojde navíc 

i ke změně původně významné kategorie stimulů za jinou. Musí se změnit celá dosavadní 

strategie chování. V úloze intradimenzionálního set shiftingu (IDS) jsou ve fázi změny 

všechny původní stimuly nahrazeny novými, s nimiž se doposud subjekt nesetkal. Kategorie 

stimulů, kam patří ty správné, se nezmění. Musí tedy dojít ke změně v původním schéma 

podnět-odpověď a je třeba „přepnout“ na jiný set vodítek, ale relevantní smyslový vjem se 

nezmění. V úloze extradimenzionální set shifting (EDS) dojde k závažnějšímu typu změny. 

Celá smyslová kategorie vodítek využívaná ve fázi učení se stane bezvýznamnou a je 

nahrazena jinou. Podle konkrétního typu úlohy je tato sada stimulů v prostředí buď přítomná 

již od začátku, nebo může být nově vnesená. V okamžiku změny je třeba opustit starý vzorec 

chování, znovu posoudit všechny aspekty prostředí a zaměřit se na doposud ignorovaná 

vodítka, což vyžaduje schopnost obrátit pozornost zcela jiným směrem (Bissonette et al. 

2013). Testy IDS/EDS jsou schopny citlivě zaregistrovat deficity kognitivní flexibility a 

pozornosti díky nárokům, které na tyto procesy kladou (Alvarez et al. 2006). 

Přeučení a set shifting lze testovat mnoha metodami. Lze je hrubě rozdělit na neprostorové 

úlohy, prostorové úlohy a „maze based“ úlohy, které jsou na pomezí mezi oběma 
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předchozími. Odlišují se využívanými modalitami, náročností i citlivostí. Některé z nich 

existují ve variantách jak pro lidské pacienty, tak pro experimentální zvířata. To umožňuje 

studovat nejrůznější aspekty kognitivní flexibility a zejména její neurobiologický substrát, což 

je komplexní a stále ještě nevyřešená otázka. Neprostorové a „maze based“ úlohy jsou 

probrány v následující kapitole, prostorové úlohy až v kapitole 2.3, které předchází stručný 

teoretický úvod o procesech prostorové paměti. 

2.1.3 Neprostorové úlohy  
Mnoho behaviorálních testů umožňuje, nebo dokonce vyžaduje využívat prostorovou kognici 

a navigaci k řešení daného problému. Pokud je ovšem cílem experimentu otestovat jiné 

kognitivní funkce, než je prostorová orientace, je třeba mít k dispozici úlohy, které prostorové 

řešení neumožňují. Mohou být hlavním testem v rámci experimentu, nebo slouží alespoň jako 

kontrolní doplňkové úlohy, je-li třeba využít kognitivně citlivější prostorové. Neprostorové 

úlohy je možno provádět ve velmi jednoduchých aparaturách. Umožňují testovat všechny 

varianty flexibility a existují v  provedení pro lidi (Owen et al. 1993), primáty 

(Dias et al. 1996), potkany (Birrell and Brown 2000) i myši (Bissonette et al. 2008). Vždy 

musí být přizpůsobeny smyslovému vnímání daného druhu a využívat jeho přirozené 

schopnosti. U lidí a u primátů je využíváno jejich dobrého zraku a schopnosti rozlišovat 

drobnější vizuální rozdíly mezi stimuly. U potkanů jsou využívány olfaktorické stimuly, 

případně výrazné dobře odlišitelné textury a barvy (Bissonette et al. 2013). Lidské úlohy 

mohou být náročnější a abstraktní, protože je lze slovně vysvětlit. U zvířat je nutné vymýšlet 

návodný design úloh, aby byla možnost naučit se úlohu bez vysvětlování a aby byla z jejich 

úhlu pohledu proveditelná.  

2.1.3.1 Test Wisconsinského třídění karet - Wisconsin card sorting test, WCST  

Velmi rozšířený test kognitivní flexibility u člověka. Pacientům jsou předkládány série karet 

s obrazci lišícími se buď v barvě, tvaru nebo počtu. Jsou vyzváni, aby karty roztřídili, ale není 

jim řečeno podle jakého klíče, jen, že se to týká obrazců na kartách. Po několika pokusech 

většinou pacient přijde na správné řešení a sníží se tak jeho chybovost. Po jisté době jsou bez 

upozornění pravidla změněna a účastník je nucen hledat novou strategii, přičemž pacientům 

s poškozením kognitivní flexibility bude ve srovnání se zdravými lidmi proces změny působit 

obtíže (Grant and Berg 1948; Heaton 1981). Jde o klasický psychiatrický test využívaný ke 

zjištění rozsahu poškození u pacientů s lézemi předního laloku (Anderson et al. 1991; 

Demakis 2003; Nelson 1976; Stuss et al. 2000), u pacientů s neurodegenerativními chorobami 
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(Owen et al. 1993), případně jinými psychiatrickými diagnózami zahrnující postižení 

exekutivních funkcí – schizofrenií (Gold et al. 1997), depresí (Merriam et al. 1999), autismem 

(Ozonoff 1995), chronickým alkoholismem (Sullivan et al. 1993) i poruchami příjmu potravy 

(Tchanturia et al. 2012). Existuje v elektronické verzi (Heaton 1993) pro odstranění vlivu 

vyšetřujícího a byly stanoveny i normy tohoto testu pro posuzování stavu vývoje dětského 

mozku (Chelune and Baer 1986). 

2.1.3.2 Test střídání objektů – Object alternation test, OAT 

Je variantou WCST, kdy má subjekt za úkol najít odměnu např. minci, ukrytou pod jedním ze 

dvou objektů lišících se tvarem a barvou. V prvním pokusu je mince pod oběma objekty, 

takže subjekt vždy „uhodne“ správně. Ve druhém sezení je mince pouze jedna a je umístěna 

pod objekt, který si subjekt v prvním kole nevybral. V každém následujícím sezení je mince 

položena pod ten předmět, který byl v předchozím kole bez mince, jde tedy o úlohu 

přeučování. Objekty se střídají a pseudonáhodně je v každém kole vyměněna jejich pozice 

vlevo-vpravo (Freedman 1990).  

2.1.3.3 Attentional set shifting  

Tato úloha (Birrell and Brown 2000) je považována za potkaní analogii WCST. Využívá 

přirozených vzorců chování – hrabání potravy – a stimuly, které jsou pro potkany snadno 

perceptibilní – olfaktorické a taktilní. Potkani jsou učeni hrabat v mističkách v substrátu pro 

odměnu. Celkem dvě mističky jsou oddělené přepážkou a mohou se od sebe lišit texturou 

na povrchu, vůní, barvou nebo substrátem k hrabání. Odměna je vždy jen v jedné mističce, 

vztažená k jednomu stimulu v jedné kategorii a podle požadavků úlohy lze stimuly měnit. 

Existuje standardní protokol, kdy potkan postupně projde několika fázemi experimentu, které 

umožňují otestovat všechny složky kognitivní flexibility: 

1. Habituace – potkani se učí hrabat v miskách pro odměnu, zbaví se neofobie 

a seznámí se s prostředím aparatury. 

2. Jednoduchá diskriminace – misky se liší jen v jedné smyslové kategorii a potkani 

se učí, že jeden stimul je důležitý (např. vůně vanilky), zatímco ostatní nejsou (jiné 

vůně, struktura misky, substrát).  

3. Vložení nového podnětu – ve chvíli, kdy potkan úlohu pochopí ve fázi jednoduché 

diskriminace, je vložen nový stimul v té samé kategorii, jako je stimul doposud 

využívaný (např. vůně mandle), který ale pravidla úlohy nijak nezmění, tedy je stále 
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relevantní vanilka. Nový stimul se časem stane nevýznamnou součástí prostředí, 

protože nevede k odměně. 

4. Přeučení – další fází je změna významnosti původně využívaného stimulu za jiný, 

přičemž oba jsou před změnou přítomné a pro zvíře dobře známé – v našem příkladu 

přestane být relevantním podnětem vanilka a začne jím být mandle. To je test 

schopnosti přeučení, protože je vyžadována změna, ale v té samé smyslové kategorii. 

5. Intradimenzionální set shifting – původní podněty jsou vyměněny za nové, do té 

doby pro zvíře neznámé, kategorie relevantních podnětů zůstává stejná – ačkoli 

se změní celé sety vodítek, stále platí stejné pravidlo, v našem případě je stále odměna 

spjata s nějakým čichovým stimulem (dvojici vanilka-mandle nahradí dvojice máta-

skořice a stejně tak dojde ke změně i v ostatních kategoriích podnětů). 

6. Druhé přeučení – probíhá to samé, co v kroku 4, ale s podněty nově prezentovanými 

v IDS. 

7. Extradimenzionální set shifting – podněty zůstávají stejné, ale nastane významná 

změna v pravidlech – nové správné spojení podnět-odpověď pochází z jiné kategorie 

vodítek než doposud (místo vůně je významná textura mističky), musí dojít 

k „přepnutí“ mezi dvěma sety, což vyžaduje výraznou změnu strategie. 

8. Třetí přeučení – týká se změny v té samé, ale nyní „nové“ kategorii podnětů. 

Tato úloha má velký experimentální význam, protože právě studie na potkanech velkou 

měrou přispívají k pochopení neurálních okruhů účastnících se na kognitivní flexibilitě díky 

možnosti lézových a inaktivačních (Barense et al. 2002; Fox et al. 2003; Lovic and Fleming 

2004; McAlonan and Brown 2003; Tait et al. 2007) i farmakologických studií (Fletcher et al. 

2005; Rodefer et al. 2008).  

2.1.3.4 Verze WCST pro primáty 

Modifikace WCST pro primáty (Dias et al. 1996; Dias, et al. 1997) připomíná částečně 

původní lidskou úlohu a částěčně zmíněný attentional set shifting pro hlodavce. Primát si, 

podobně jako potkan vybírá ze dvou odlišných stimulů, přičemž jen jeden vede k odměně – 

tou bývá ovoce, džus, nebo třeba mléčný koktejl. Jako podněty slouží obrazce různých barev, 

tvarů nebo vzorů, což je primátům, stejně jako lidem, blízké a snadno mezi nimi rozlišují. 

Musejí správně určit, která vlastnost obrazce je momentálně významná, zaměřit se na ní 

a v případě změny se flexibilně přizpůsobit. 
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2.1.4 „Maze-based“ úlohy 

2.1.4.1 Úlohy v bludištích a operantních boxech 

Existuje mnoho aparatur využívaných pro testování různých kognitivních funkcí a některé 

z nich umožňují vytvářet úlohy specializované na měření kognitivní flexibility. Stojí 

na pomyslném pomezí mezí prostorovými a neprostorovými úlohami, protože k jejich řešení 

je využívána kombinace vjemů z obou kategorií. Zejména jsou to operantní box 

(Floresco et al. 2008) a křížové nebo Y bludiště (Floresco et al. 2006a; Ghods-Sharifi et al. 

2008). V tomto typu experimentů jsou nejčastěji využívány dvě strategie chování – 

následování vizuálního vodítka (bílé karty/světla) a egocentrická navigace („vždy zahni 

doprava“/“vždy vyber pravou stranu“). Na rozdíl od set shiftingu podle Birrellové jsou 

podněty ve všech fázích experimentu stále stejné, od iniciálního učení se nemění. Výhodou 

této metody je schopnost úlohy zaměřit se na samotný proces rozhodování bez vedlejšího 

vlivu procesu učení se novým podnětům. Neměnnost stimulů také lépe odpovídá situaci při 

lidském WCST. Testovat lze ale jen dvě ze tří forem flexibility – přeučování a EDS. IDS není 

dost dobře proveditelné, protože v tomto uspořádání úlohy je zaměnitelné s přeučováním. 

Nevýhodou je i fakt, že bez nových stimulů v nové fázi učení nelze nikdy zcela odlišit podíl 

přeučování v EDS (Floresco et al. 2008). 

2.1.5 Vyhodnocování  
Každý z výše uvedených typů experimentů má svůj vlastní systém vyhodnocování, ale většina 

zásadních parametrů je pro všechny společná. Důležitou informací je doba nebo počet 

opakování testu potřebný k osvojení si správné strategie. Často používaným parametrem je 

čas nebo počet opakování nutný k dosažení nějakého stanoveného kritéria – např. šest po sobě 

jdoucích správných odpovědí (Birrell and Brown 2000; McAlonan and Brown 2003). Chyby, 

které proband udělá v průběhu učení lze dělit do několika kategorií (Floresco et al. 2009, 

viz Fig. 1) a svědčí o průběhu a případném poškození konkrétních částí procesu učení.  

• Tzv. perseverativní chyby vznikají bezprostředně po změně podmínek testu – je to 

počet špatných odpovědí, které by ale za předchozích podmínek byly správné. Subjekt 

se tedy drží předchozí strategie a teprve si musí změnu uvědomit. Pokud má na výběr 

ze dvou variant odpovědi (dva kalíšky, dvě páčky, dvě ramena), je zřejmé, že jakákoli 

chyba na počátku učení je perseverativní. Pokud tento typ chyb přetrvává delší dobu, 

může se jednat o poruchu schopnosti inhibovat předchozí vzorec chování. 
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• V okamžiku, kdy klesne počet nesprávných perseverativních odpovědí pod určitou 

hranici, např. když jsou z osmi pokusů čtyři chybné, nejsou tyto chyby dále 

hodnoceny jako perseverativní, ale jako regresní.  

• Tzv. „never reinforced“ jsou chyby vzniklé chováním, které nejen, že není správné 

v této fázi testu, ale ani nikdy jindy odměňované nebylo. Společně s regresními 

chybami jsou důsledkem hledání nové strategie. Pokud přetrvávají delší dobu, 

např. oproti zdravým kontrolám, jde o poruchu ve schopnosti osvojení si nové 

strategie.  

• Chyby typu „naučená irelevance“ vznikají při neschopnosti „přepnout“ 

do alternativní smyslové kategorie a následovat stimuly, které do té doby byly 

irelevantní (Owen et al. 1993).  

2.2 Neurální koreláty 

Tradičně byly exekutivní procesy lokalizovány do oblasti frontálního laloku, jakožto 

nejpokročilejší a nejkomplexnější mozkové struktury. Nicméně ačkoli je funkce frontálního 

laloku pro exekutivní funkce velmi důležitá, záleží též na správné funkci těch kortikálních a 

subkortikálních oblastí, které zajišťují jakýsi „základ“ kognitivním schopnostem, jako např. 

vnímání prostoru, zraková a sluchová pozornost, krátkodobá a dlouhodobá paměť (Alvarez 

and Emory 2006). Tento fakt je zřejmý při sledování výsledků tří psychiatrických testů 

exekutivních funkcí (WCST, test fonologické verbální fluence a Stroopův test barev) a příčin 

zhoršeného výkonu pacientů v těchto testech. Někteří pacienti s poškozením frontálního 

laloku mohou mít stejné výsledky, jako zdraví jedinci a naopak velmi špatně si mohou vést 

lidé s poškozením zcela jiné části mozku. Testy exekutivních funkcí jsou sice citlivé k jejich 

poškození, ale velmi málo specifické co se týče zasažené oblasti. 
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B) z MD do NAc 
eliminace 
nesprávných 
strategií 

Fig. 2 Schématické znázornění hlavních 
spojení bazálních ganglií v rámci kortiko-
striato-thalamické smyčky. Zjednodušená 
ilustrace anatomie bazálních ganglií v mozku 
primátů. Přímé a nepřímé dráhy vedoucí 
ze striata ovlivňují excitační i inhibiční vliv 
na kortex.  
STN – nc. subthalamicus, GPe – globus 
pallidus external, GPi – globus pallidus 
internal, SNr – substantia nigra pars 
compacta, VTA – ventrální tegmentální 
oblast. 
Převzato z Yin and Knowlton 2006 

2

1 Úloha v křížovém bludišti – schématické 
znázornění tří možných druhů chyb. V sekci A je 
stručný design experimentu. Během prvního dne 
se potkan učí egocentrickou strategii „vždy zahni 
vpravo“, druhý den proběhne změna a učí 
se následovat vizuální vodítko. V sekci B vlevo je 
znázorněna perseverativní chyba, kdy potkan 
setrvává v předchozí strategii (nové pravidlo: 
následuj vizuální vodítko, staré pravidlo: zahni 
vpravo), pokud jejich podíl klesne pod 50%, jsou 
dále vyhodnocovány jako regresivní. Vpravo je 
ukázka „never reinforced“ chyby, kdy potkan 
chybuje jak z pohledu starých, tak i nových pravidel. 
Převzato z Block et al. 2007 

A) Spojení MD a PFC zajišťuje počáteční signál k potřebě změny strategie a schopnost jejího 
opuštění. B) Projekce MD do NAc umožňuje eliminaci nesprávných strategií. C) Komunikace 
mezi PFC a NAc upevňuje nově nalezenou strategii. 
MD – mediodorzální thalamus, NAc – dřeň nucleus accumbens, PFC – prefrontální kortex 
Převzato z Block et. al. 2007 
 

A) z MD do PFC 
opuštění předchozí 
strategie, signál 
potřeby změny 

C) z PFC do NAc 
udržení nové 
strategie 

Fig. 3 Schematické znázornění základních mozkových 
struktur  kortiko-striato-thalamické smyčky a jejich 
podíl v procesech kognitivní flexibility.  
 

B) z MD do NAc 
eliminace 
chybných strategií 
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Z frontálního laloku vychází tři základní fronto-subkortikální okruhy zajišťující kognitivní, 

emoční a motivační procesy. Slouží jako hlavní osa zpracování příslušných senzorických 

informací a spolupracují, nebo jsou modulovány, celou řadou jiných mozkových struktur, 

zejména limbickým systémem. Všechny tři okruhy mají společné základní struktury, kterými 

zpracovávané informace procházejí: z frontálního laloku (konkrétní oblast je specifická 

pro daný okruh) míří aferenty do striata (do nc. caudatus, putamen nebo nc. accumbens), 

další projekce je do globus pallidus/substantia nigra, odtud dále to thalamu (nc. 

mediodorsalis) a okruh se uzavírá projekcí z thalamu do frontálních oblastí (Fig. 2, Fig. 3). 

Toto základní schéma je doplněno celou řadou obousměrných projekcí a nepřímých spojení 

přes jiné struktury (amygdala, nc. subthalamicus atd.) (Cummings 1995; Tekin and 

Cummings 2002; Yin and Knowlton 2006).  

• Dráha vycházející z dorzolaterálního frontálního kortexu projikující do dorzolaterální 

části nc. caudatus je spojována s exekutivními funkcemi, zahrnující plynulost řeči, 

schopnost udržet a případně pozměnit využívané kategorie informací (důležité pro 

set shiftové úlohy), plánování, pracovní paměť, řešení problémů apod.  

• Dráha vycházející z ventromediálního frontálního kortexu – konkrétně z předního 

cingula zajišťuje motivaci.  

• Orbitofrontální kortex projikuje do ventromediálního nc. caudatus a tento okruh je 

spojen se sociálním chováním – situaci správně odpovídající reakce, inhibice 

impulsivity apod. (Alvarez and Emory 2006; Cummings 1995; Tekin and Cummings 

2002). 

Hlavní dráhy jsou glutamátergní (kortikostriatální a thalamokortikální) a GABAergní 

(striatopallidální a pallidothalamická), modulační synapse využívají i dopamin, serotonin 

a acetylcholin (Cummings 1995).  

2.2.1 Prefrontální kortex 
Prefrontální kortex je specifická část předního laloku s efektorovou i asociační funkcí. Přijímá 

aferenty s již zpracovanou senzorickou informací a podílí se na pokročilých kognitivních 

a emočních procesech. Jako „prefrontální“ je označena oblast dorzolaterálního, orbitálního 

a mediálního frontálního kortexu, od rostrální části po precentrální motorický kortex. Ačkoli 

nebyl v původní práci Brodmanna z roku 1909 (Brodmann 1909) prefrontální kortex popsán 

u potkana (z důvodů absence granulární vrstvy), byl později, díky studiím jeho zapojení, 

označen stejně, jako je tomu u primátů a u lidí. Nicméně se ani dnes nedá přesně určit 
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homologie těchto oblastí napříč druhy a proto je nutné opatrně interpretovat výsledky 

lézových a inaktivačních studií (Ongür and Price 2000). Jak již bylo výše řečeno, PFC je 

kortiko-subkortikálně propojený s řadou mozkových oblastí – striatem, thalamem, 

amygdalou, hipokampem, VTA a také kortiko-kortikálně mezi sebou (Cummings 1995; 

Hamilton and Brigman 2015; Ongür and Price 2000). 

Dělí se na dva regiony – mediální a orbitální (nebo též laterální či dorzolaterální). Mediální 

prefrontální kortex (mPFC) je dále dělen na přední cingulum, infralimbickou část a 

prelimbickou část. Podobně je orbitofrontální kortex (OFC) rozdělen na mediální-, 

ventrální- a laterální-orbitální oblasti (Hamilton and Brigman 2015).  

Orbitofrontální kortex je oblast integrující signály z prostředí, které by mohly vést 

k odměně a zároveň je schopná porovnat jejich očekávanou a skutečnou hodnotu – má tedy 

podíl na zpracovávání motivace a modifikaci odpovědí. Je nezbytnou součástí všech forem 

flexibility. Uplatňuje se zejména v úlohách přeučování (Bissonette et al. 2008; Dias et al. 

1996, 1997; McAlonan and Brown 2003; Schoenbaum et al. 2002), ale některé studie ukazují 

vliv léze OFC i na hledání nového setu vodítek v úlohách set shiftingu (Chase et al. 2012). 

Kromě toho se účastní strachového a apetitivního podmiňování a částečně se podílí 

i na extinkci. V úloze „nuceného zeslabování odpovědi“, kdy je původní odměna po čase 

spojena s nějakou nepříjemnou skutečností např. nevolností, se zdravá zvířata rychle odnaučí 

odpovídat na s „odměnou“ spojený podnět. U zvířat s lézí OFC tomu tak není (Gallagher at al. 

1999). Extinkce zajišťuje inhibici jednání, pokud v prostředí nastane změna, která dané 

jednání přestane odměňovat, nebo dokonce začne trestat, jde tedy o proces nezbytný pro 

správnou funkci kognitivní flexibility.  

Inaktivací či lézí OFC nedochází k zablokování iniciálního učení, ale ke zvýšenému počtu 

perseverativních chyb v rané fázi přeučování (McAlonan and Brown 2003). V okamžiku 

změny, kdy podnět dříve vedoucí k odměně již dále odměňován není, je nutné inhibovat 

dosavadní vzorec chování a upřít pozornost na hledání nového zdroje relevantních informací 

(Bissonette et al. 2013). Potkani s lézí OFC jsou v této situaci významně zhoršení jak 

v attentional set shiftingu (Tait et al. 2007), tak operantním boxu (Bohn et al. 2003; 

Boulougouris et al. 2007). To může být dáno buď neschopností soustředit se na významný 

podnět (Ghods-Sharifi et al. 2008), nebo neschopností inhibovat reakci na původní podnět 

(Block et al. 2007; Ragozzino 2007) a případně kombinací obou.  
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Podle novějších studií (Rudebeck et al. 2013) je ale nutné přehodnotit znovu význam všech 

výše uvedených závěrů, protože pokud se léze či inaktivace provede excitotoxicky, bez 

poškození vláken, která oblastí pouze procházejí, k poškození přeučování nedojde. Srovnáním 

výkonu makaků s aspirační lézí, excitotoxickou lézí a bez léze se ukázalo, že význam OFC 

spočívá zejména v řízení behaviorální odpovědi na objekt – odměnu – podle aktuálních potřeb 

organismu. Kognitivní flexibilita (přeučení) byla poškozena pouze u makaků s aspirační lézí 

a lze se tedy domnívat, že deficit vzniká zničením procházejících nervových vláken a nikoli 

OFC jako centra. Posteriorní část OFC je jakýmsi „hrdlem lahve“ pro nervová vlákna 

spojující frontální části mozku s temporálními oblastmi. Z provedených experimentů lze 

usoudit, že příslušný neuronální okruh tudy prochází, ale tato oblast kognitivní flexibilitu 

nezpracovává. To by mohlo být vysvětlením skutečnosti, že ačkoli jsou zvířata s lézí OFC 

zhoršena v úlohách přeučování, nakonec jsou schopna se jí naučit (McAlonan and Brown 

2003). Usuzuje se, že existují „záložní mechanismy“ schopné tuto úlohu převzít, ale je 

možné, že jde jen o „přemostění“ chybějící části okruhu. Potkanům tento proces trvá výrazně 

déle oproti primátům, kteří již ve druhém sezení snižují rozdíl mezi lézovanými zvířaty 

a kontrolami (Dias et al. 1996).  

Mediální prefrontální kortex má podíl ve zpracovávání komplexnějších forem kognitivní 

flexibility. Léze mPFC u potkana způsobí selektivní poškození extradimenzionálního 

set shiftu, ale nikoli přeučení v úlohách využívajících olfaktorické a taktilní stimuly (jako je 

attentional set shifting) u potkanů (Birrell and Brown 2000; McAlonan and Brown 2003) 

i u myší (Bissonette et al. 2008) a stejný efekt má léze laterálního frontálního kortexu 

u primátů (Dias et al. 1996, 1997). Jeho úlohou je zřejmě podporovat iniciální inhibici 

předchozí strategie a/nebo umožňovat vývoj nové (Floresco et al. 2008; Ragozzino 2007). To 

vyžaduje schopnost rozeznat a upnout pozornost k novému podnětu v okolí (Birrell and 

Brown 2000). Zvířata jsou prokazatelně zhoršená v situaci, kdy navykání na aparaturu, 

předcházející samotný experiment, zahrnuje i stimuly, které budou ve fázi iniciálního učení 

vyhodnoceny jako irelevantní. Pro zvířata je poté, ve fázi změny, těžší oddělit takové stimuly 

od okolního prostředí a začít se řídit podle nich (Hamilton and Brigman 2015). 

Ačkoli by se to tak mohlo zdát, není pravda, že mPFC se nepodílí na přeučování. 

V komplexnějších prostorových úlohách, kde jsou od začátku stejné stimuly, a střídá se 

egocentrická a vizuální strategie je možné takovou situaci pozorovat. V křížovém bludišti 

inaktivace mPFC naruší EDS, ale iniciální učení i přeučování zůstanou nedotčené 

(Ragozzino et al. 1999; Ragozzino 2007). V operantním boxu, kde je vodítkem pozice páčky, 
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nebo světlo nad ní, lze z výkonu kontrolních zvířat zjistit, že záleží, zda dojde ke změně 

z vizuální strategie na prostorovou nebo naopak. První typ změny způsobuje intaktním 

zvířatům výrazně větší problémy – je tedy kognitivně náročnější. Zvířata s lézí mPFC jsou 

oproti kontrolám horší pouze v náročnější variantě testu, v lehčí mezi nimi rozdíl není, ačkoli 

jsou obě varianty změny z kategorie EDS (Floresco et al. 2008). Za situace, kdy jsou 

ke správnému řešení úlohy potřeba vizuální stimuly, které jsou ale hůře rozlišitelné, může 

léze nebo inaktivace mPFC, nebo jeho části narušit přeučování. To bylo zjištěno jak 

u potkanů (Bussey et al. 1997), tak u myší (Brigman and Rothblat 2008). Jistý podíl má 

mPFC na přeučování v některých variantách úloh, kdy je požadována navigace v prostoru – 

křížové bludiště, Morrisovo vodní bludiště a některé varianty T bludiště (Hamilton and 

Brigman 2015). 

Jak již bylo řečeno výše, celý rozsáhlý neuronální systém prefrontální oblasti využívá jako 

hlavní neurotransmitery glutamát a GABA, ovšem ani zdaleka jako jediné. Významný vliv 

mají dopaminové projekce z VTA přes striatum, noradrenergní neurony jsou spojkou s locus 

coeruleus serotonergní projekce pochází z nucleus raphe a cholinergní z báze předního 

mozku. PFC je citlivý k jakékoli nestabilitě v těchto neuropřenašečových systémech  

(Robbins 2000, 2005). Z této řady jsou nejvýznamnějšími dopamin a noradrenalin. Deplece 

dopaminu v PFC vyvolá zlepšení EDS u kočkodanů (Roberts et al. 1994). Tento zdánlivě 

paradoxní jev je zřejmě způsoben neschopností kategorizovat si stimuly v okolí během 

iniciálního učení, konkrétně jde o inhibici nedůležitých a posílení významných podnětů. 

V procesu set shiftingu je nutné tento proces znovu zopakovat a pokud tedy na počátku 

nedošlo ke správnému rozdělení stimulů, bude změna mezi nimi jednodušší. V úloze 

opakovaného přeučování to má za následek sníženou schopnost „přepínat“ mezi kategoriemi 

(Crofts et al. 2001). Dopamin zřejmě umožňuje stabilizovat vnitřní reprezentaci okolí 

a kategorizaci stimulů, což je předpokladem následného výběru těch správných, využitelných 

k řešení konkrétní úlohy (Floresco et al. 2009). Funkce set shiftu jsou závislé na komunikaci 

D1 a D2 receptorů v mPFC, protože blokádou jednoho nebo druhého typu dojde k problémům 

s řešením EDS v „maze based“ úlohách (Floresco et al. 2006b). Noradrenergní projekce 

z locus coeruleus do mPFC zajišťuje bdělost a pozornost nezbytnou pro jakékoli procesy 

učení (Lapiz a Morilak 2006) a je přímo prokázaný vliv v úloze IDS/EDS (McGaughy et al. 

2008) 
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Rozdíl mezi OFC a mPFC zřejmě není jen kvantitativní, z pohledu na stupňující se náročnosti 

úloh, ale také kvalitativní, podle toho, jaký konkrétní aspekt flexibility úloha testuje. 

Příkladem může být úloha se čtyřmi stimuly, kdy léze OFC naruší kognitivně velmi náročnou 

úlohu přeučování se čtyřmi stimuly, ale léze mPFC se v této úloze neprojeví (Ragozziono 

2007). Je možno říct, že mPFC a OFC se navzájem doplňují a umožňují využívat celé 

spektrum schopností kognitivní flexibility. 

2.2.2 Striatum 
Striatum je část bazálních ganglií, konkrétně nc. caudatus a putamen jejichž součástí 

je nc. accumbens. Přijímá projekce z mozkové kůry (OFC i mPFC), thalamu a mozkového 

kmene a dále projikuje do dalších oblastí bazálních ganglií. Aferentní dráhy jsou většinou 

glutamátergní, GABAergní (pokud jde aferent z jiné části bazálních ganglií) nebo 

dopaminergní (z VTA, substantia nigra)(Cachope a Cheer 2014). Eferentní dráhy jsou hlavně 

GABAergní a existují i cholinergní interneurony (English et al. 2012). Hraje významnou roli 

v ovládání a plánování pohybu, který koordinuje s motivací (Rolls 1994), v exekutivních 

funkcích, jako je např. vizuální pracovní paměť (Voytek a Knight 2010), kognitivní flexibilita 

(Floresco et al. 2009) a rozhodování v závislosti na odměně (Morris et al. 2004). Svou funkci 

má i v procesech pokročilého sociální chování a pozornosti a to hlavně díky oboustrannému 

propojení s mediodorzálním thalamem (Ferguson a Gao 2014). Tomu odpovídají symptomy, 

které se objevují při jeho poškození, jako je tomu u Huntingtonovy nebo Parkinsonovy 

choroby, drogové závislosti, nebo OCD (Cachope a Cheer 2014). 

Nucleus accumbens (NAc) je ventrální část striata hraje důležitou roli v procesech odměny 

a motivace a částečně se podílí i na pocitu strachu, impulzivitě a placebo efektu. Anatomicky 

se dělí na dvě části – dřeň a plášť, přičemž každá z nich má odlišnou funkci. Patří mezi hlavní 

struktury, do kterých projikuje PFC, přičemž mPFC projikuje do obou částí a OFC zejména 

do dřeně (Brog et al. 1993, převzato z Floresco et al. 2006a). Inaktivace dřeně předcházející 

iniciálnímu učení, nezabrání správnému řešení první fáze úlohy – nenaruší egocentrickou, ani 

vizuální diskriminaci. Dojde ale k závažnému poškození schopnosti přeorientovat se 

z egocentrické strategie na vizuální (a naopak) z důvodů neschopnosti upevnit novou strategii, 

zvláště je-li v konfliktu s nějakou dřívější strategií. Chyby, které jsou výsledkem tohoto 

poškození, jsou typu regresního, ale je i zvýšen podíl chyb typu „never-reinforced“. Chyby 

tohoto druhu ukazují na funkci dřeně nucleus accumbens v supresi nesprávných vzorců 

chování během fáze přizpůsobování se změně a regresní chyby jsou projevem neschopnosti 

nově nalezený vzorec chování udržet. Inaktivací pláště k podobnému poškození nedojde. 



 
 

23 

Naopak, pokud dojde k inaktivaci pláště před fázi iniciálního učení, je ve fázi změny proces 

set shiftingu mnohem rychlejší. To je zřejmě způsobeno tím, že plášť NAc umožňuje během 

počátečního učení odlišovat důležité stimuly od nedůležitých, kterých si zdravý organismus 

nadále nevšímá (Floresco et al. 2006a). V procesu set shiftingu je ale třeba znovu vzít 

všechny okolnosti v potaz, což je snazší pro mozek, jemuž byla inhibice nedůležitých stimulů 

v iniciálním učení zablokována (Floresco et al. 2006a, Floresco et al. 2009). To je ve shodě 

s výše zmíněným efektem deplece dopaminové transmise v OFC u kočkodanů. V této 

struktuře je velmi významné působení dopaminové neurotransmise. Antagonismem 

D1 receptorů v dřeni nucleus accumbens je poškozený set shifting, konkrétně schopnost 

vytvoření nové strategie. Nadměrnou aktivací D2 receptorů dochází též k poškození 

set shiftingu, ale hlavně v perseveraci a mimo to je poškozené i přeučení – celkově je tedy 

tento deficit více generalizovaný (Haluk a Floresco 2009). 

Dorzální striatum má v procesech kognitivní flexibility význam zejména pro EDS. Podílí se 

na zpracování negativní zpětné vazby (Monchi et al. 2001) a inaktivací dorzomediálního 

striata dojde k obtížím se změnou jedné diskriminační strategie za jinou, což je způsobeno 

sníženou schopností upevnit nově nalezenou strategii (Ragozziono 2002). 

Souhrnně řečeno, tato mozková struktura se zdá být důležitou pro počáteční diskriminaci 

stimulů a následné ustanovení a zejména udržení nově nalezené strategie, zatímco 

počátečními iniciátory hledání nové strategie jsou mPFC a OFC. Pokud je vyhledávána nová 

strategie, striatum zajišťuje příslušnou odpověď na příslušný podnět (s ohledem na motivaci). 

Tímto vzájemným spojením umožňuje striatum upevnění nové strategie a zároveň opuštění 

staré (Ragozziono et al. 2007). 

2.2.3 Mediodorzální thalamus 
Mediodorzální thalamus (MD) sdílí reciproká spojení s celým PFC (Condé et al. 1995) 

a projikuje také do dřeně nucleus accumbens (Berendse a Groenewegen 1990). Jeho účast 

na procesech kognitivní flexibility, naznačují symptomy pacientů se schizofrenií (Popken et 

al. 2000, Pantelis et al. 1999) s Korsakovovou amnezií (Joyce 1987), u kterých je prokázán 

úbytek neuronů v MD oblasti. Oba typy pacientů mají obtíže s úlohami set shiftingu. 

Experimentální inaktivací této struktury u potkanů dochází k perseverativnímu typu 

poškození EDS v úloze přepínání mezi vizuální a egocentrickou strategií a vice versa 

v křížovém bludišti. Chyby typu „never reinforced“ jsou pozorovány ve zvýšené míře při lézi 

MD na jedné straně mozku a NAc na straně druhé – tento typ spojení je zřejmě významný 
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v procesu eliminace chybných strategií ve fázi změny (Block et al. 2007). Za jistých 

podmínek je MD významný i pro přeučování, ale velmi záleží např. na typu stimulů a počtu 

následných přeučování (Means et al. 1975, Chudasama et al. 2001). MD zprostředkovává 

dekódování okolních stimulů a tím i jejich využití pro navigaci a organizaci jednání 

(Parnaudeau et al. 2014). 

2.3 Prostorové behaviorální úlohy 

2.3.1 Prostorová paměť 
Orientace v prostoru a s ní související procesy, jako je právě kognitivní flexibilita, jsou již 

dlouho studovanou problematikou. Prvním, dnes již překonaným konceptem prostorové 

navigace byla teorie „podnět-odpověď“ (stimulus-response), podle které je veškeré chování 

zvířete řízeno sérií podmíněných odpovědí na přicházející stimuly (např. Spence 1936). Tento 

systém se sice skutečně uplatňuje, neboť je to nenáročný a rychlý způsob orientace, ale pro 

svou neschopnost vypořádat se s náhlými změnami je v rozsáhlejším prostředí nepoužitelný. 

Flexibilnějším a spolehlivějším mechanismem je navigace podle vnitřní tzv. kognitivní mapy. 

Tento termín a s ním i celá teorie kognitivních map byly poprvé představeny v roce 1948 

dr. Edwardem Tolmanem (Tolman 1948) a ačkoli na ni bylo zpočátku nahlíženo skepticky, 

dnes je teorie kognitivních map všeobecně uznávanou. Velkou zásluhu na tom mají pozdější 

elektrofyziologické a behaviorální studie, zejména pak nálezy tzv. místových buněk, jež jsou 

(spolu s několika dalšími typy neuronů) považovány za neuronální substrát kognitivní mapy 

(O’Keefe a Nadel 1978). 

Kognitivní mapa je vnitřní reprezentace okolí, která k navigaci využívá orientačních bodů 

a svou vlastní pozici k nim vztaženou. Orientační body mohou být dvojího druhu – distální 

(vzdálené), dobře viditelné i ze vzdálených míst prostředí, sloužící zejména k určení hlavního 

směru pohybu, a proximální (blízké) upřesňující konkrétní pozici na mapě. V obou případech 

jsou výhodné takové body, které jsou stálé, což ale přirozená proměnlivost prostředí málokdy 

zaručí. Vybírání orientačních bodů vyžaduje schopnost posoudit jejich vhodnost, významnost, 

tedy oddělit „užitečné od neužitečného“. Při takovém procesu je nutná součinnost několika 

složek prostorové paměti (mezi nimi i flexibility). Tento proces rozhodování je významně 

např. narušen u pacientů se schizofrenií, kteří nejsou schopni odlišit významné stimuly 

od nevýznamných, což má za následek např. halucinace a bludy.  
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Všechny možné behaviorální strategie zajišťující orientaci v okolí jsou podmíněny schopností 

daného organismu vytvářet si paměťové stopy, jež budou vzorec konkrétní strategie 

uchovávat. Paměť jako taková má mnoho složek, které jsou kódovány v různých částech 

mozku. Lze ji rozdělit na dvě části – deklarativní a nedeklarativní, odlišitelné způsobem 

interpretace informací, které obsahují. Deklarativní paměť zahrnuje vědomosti a znalosti, 

které lze nějakým způsobem přímo vyjádřit, například slovně popsat nebo vysvětlit. Říkáme 

o ní, že je tzv. explicitní. Jejími složkami je sémantická paměť obsahující obecná fakta 

a informace, která nemají návaznost na konkrétní situaci nebo čas; a episodická paměť 

zaznamenávající časový a prostorový sled událostí. Prostorová paměť je považována 

za složku episodické paměti a u zvířat je jedinou možnou formou jejího projevu. Všechny 

ostatní znalosti – schopnosti, naučené postupy, reflexy, motorická a percepční schémata apod. 

jsou součástí paměti nedeklarativní. Je tzv. implicitní, což znamená, že znalosti tohoto typu 

nelze popsat nebo vysvětlit. Svědčí o ní dovednosti, které jedinec má, jako například 

schopnost řídit auto, tančit nebo psát. 

Důležitým rozdílem mezi deklarativní a nedeklarativní pamětí je význam hipokampu. 

Deklarativní část je na správné funkci hipokampální formace zcela závislá a při jejím narušení 

(ať úrazem u pacientů nebo experimentální lézí u zvířat) dochází k odpovídajícímu poškození 

konkrétní složky deklarativní paměti (např. u zvířat jsou dobře testovatelná různá poškození 

prostorové paměti po lézi hipokampu, např. Morris et al. 1982). S výjimkou strachového 

podmiňování, které mimojiné závisí i na hipokampu (Maren 2001) jsou pro nedeklarativní 

paměť důležitá jiná mozková centra, jako například extrapyramidální motorický systém 

(Squire 1986).  

2.3.2 Prostorové úlohy 

2.3.2.1 Kolotočové bludiště 

Kolotočové bludiště je pokusná aparatura umožňující oddělit všechny stimuly a orientační 

body prostředí do dvou kategorií a postavit je proti sobě do konfliktu (Fig. 4). Nejčastěji je 

využívána pro potkany (Bures et al. 1997a), ale existují i verze pro myši (Cimadevilla et al. 

2001) a ve virtuální podobě, nebo v tzv. „blue velvet“ aréně ji lze upravit i pro lidské pacienty 

(ovšem běžněji se využívá varianta Morrisova vodního bludiště, např. Fajnerová et al. 2014). 

Lze si ji představit jako analogii situace, v jaké je osoba sedící v jedoucím autě. V rámci auta 

jsou všechny předměty z pohledu osoby stabilní a vše, co je mimo auto, je v pohybu. Pokud 

se osoba natáhne pro mobilní telefon, představí si, kde je položený ve vztahu k součástem 
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interiéru vozu, např. v přihrádce palubní desky. Orientovat se v takové situaci např. podle 

silničních značek, které se míhají za okýnkem, je zcela beze smyslu. Naopak, pokud hledá cíl 

cesty, např. budovu, využije k navigaci okolní vodítka, jako třeba vodojem. Lze tedy rozlišit 

dva tzv. orientační rámce vodítek. Orientační rámec vozidla a orientační rámec okolí. Pokud 

je vozidlo stabilní, tyto dva rámce nejsou rozeznatelné, protože de facto splynou v jeden 

jediný. Kolotočové bludiště slouží k simulaci situace, kdy jsou tyto dva rámce ve vzájemném 

konfliktu v experimentálních podmínkách. Děje se tak pomalou rotací kruhové arény rychlostí 

cca 1 otáčka za minutu. Pokud je potkan na aréně, která se otáčí, je ve stejné situaci, jako 

osoba jedoucí v autě. Předměty stabilní v orientačním rámci arény (auto) jsou nestabilní vůči 

předmětům v okolním prostředí a naopak. Vznikají tedy dva orientační rámce – rámec arény 

(AF, arena frame) a rámec místnosti (RF, room frame) (Fig. 4). V úloze „aktivní alothetické2 

vyhýbání se místu“ má potkan za úkol vyhýbat se neviditelné, počítačem definované výseči 

arény – tzv. sektor. Počítač jej zaznamenává podle úhlových stupňů, ale pro zjednodušení 

je jeho pozice označována podle světových stran, kdy na „severu“ je sektor, jehož osa 

souměrnosti míří (ve schématickém zobrazení arény v programu) k hodinové dvanáctce. 

Sektor může být stabilní buď v rámci arény, nebo v rámci místnosti. Pokud do něj zvíře 

vstoupí, je mu udělen malý elektrický impulz, jako averzivní stimul. Zvíře je tak motivováno 

naučit se pozici sektoru a vyhýbat se mu. K vytvoření správné vyhýbací strategie se potkan 

musí naučit rozlišovat mezi dvěma skupinami vodítek a používat jen ta, která jsou ve stejném 

orientačním rámci jako sektor (Cimadevilla et al. 2000). V případě úlohy „aktivní 

alothetické vyhýbání se místu“ (AAPA – active allothetic place avoidance) je sektor 

definován v rámci místnosti a potkan jej musí aktivně řešit. Přirozený sklon potkanů držet 

se blízko stěny arény (tzv. thigmotaxe) je společně s rotací arény podkladem pro motorický 

návyk „popoběhnutí“ podél stěny směrem od sektoru, který je pozorován ve většině případů 

(vzniká tak obrazový záznam trajektorie ve tvaru půlměsíce). Okamžik, kdy vyrazit, stejně 

jako vzdálenost, kterou je třeba uběhnout, koriguje v průběhu sezení potkan podle pozice 

alothetických distálních orientačních bodů, ke kterým je sektor vztažen. Tato alothetická 

                                                        
 

2 Alothetická orientace využívá vnější informace o prostorových vztazích mezi orientačními body v 

okolí zvířete (včetně zvířete samotného). Zaznamenává pozici libovolných bodů podle jejich 

vzdálenosti k důležitým orientačním bodům mapy (Bures et al., 1997a). Zdrojem alothetické 

informace jsou nejen vizuální vjemy, ale i taktilní a olfaktorické.	   

 



 
 

27 

strategie je nejčastějším způsobem řešení úlohy AAPA (Bures et al. 1997b), zejména pokud 

potkani nejsou ještě navíc motivování hledat například potravové pelety na aréně. Potkan 

je schopný vnímat inerciální pohyb arény a počítat s ním i s vlastním pohybem při navigaci 

podle vzdálených stabilních orientačních bodů. Pokud ale budou kolem stabilní arény distální 

body rotovat (tedy z prostorového hlediska zcela stejná situace jako rotující aréna ve stabilní 

místnosti), potkan je k navigaci používat nebude, protože je na začátku vyhodnotí jako 

nestabilní a tedy nepoužitelné. Je zajímavé, že pokud jsou potkani nejdříve naučení 

na klasickou variantu úlohy, pokračují s úspěšným vyhýbáním i v této obrácené variantě. 

Pokud je ale postup obrácený, zvířata nejsou schopna úlohu řešit. Inerciální stimuly jsou tedy 

významné v počáteční fázi diskriminace a kategorizace okolních podnětů využívaných pro 

navigaci (Blahna et al. 2011). Někteří z potkanů, kteří pochopí základní princip úlohy, jsou 

schopní vyhýbat se sektoru i po odstranění distálních orientačních bodů (zhasnutím světla 

v místnosti). Využívají při tom motorický návyk vytvořený v během iniciálního učení 

(„popobíhání“), ale nemají jak korigovat chyby v načasování. Bez přítomnosti sektoru, který 

slouží jako jediný relevantní, byť averzivní podnět se tato strategie rychle stává nepřesnou 

(nejdelší úsek bezchybného vyhýbání za světla je kolem 17 minut)(Fajnerova et al. 2014). 

K osvojení alothehické navigační strategie v úloze AAPA dojde pouze za předpokladu,  

že jsou v iniciální fázi učení distální body viditelné a nehybné.  
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Sektor 
v referenčním 
rámci arény Fig. 

Sektor 
v referenčním 
rámci místnosti 

Fig. 4 Schéma referenčních rámců orientačních bodů v Kolotočovém bludišti. Rotace 
bludiště umožňuje disociovat veškeré orientační body prostředí do dvou kategorií a sektor 
je svou pozicí stabilní jen k jednomu z nich. V horní části je znázorněný sektor stabilní 
v rámci arény, otáčí se spolu s ní a k určení jeho polohy je třeba využívat proximální 
orientační body na aréně. V dolní části je sektor stabilní v rámci místnosti a potkan musí 
využívat distálních orientačních bodů z okolní místnosti. Pokud potkan zůstane nehybný, 
bude každou minutu pasivně zavezen do sektoru.  
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Sektor může být definován v rámci arény a potom jde o úlohu „pasivní alothetické vyhýbání 

se místu“ (Cimadevilla et al. 2001), kdy potkanovi k úspěšnému řešení stačí sedět celou dobu 

na jednom místě. Úloha je relativně nenáročná, protože pro orientaci může využívat i vlastní 

pachové značky, které si na aréně vytvoří. Aby byla zvířata nucena k pohybu a tedy ke snaze 

vyhýbat se sektoru, je využíváno apetitivní motivace (pelety padající na arénu + potravní 

deprivace zvířat). 

V takovémto uspořádání lze testovat dvě složky flexibility. Přeučení je již výše definováno 

jako změna významného stimulu v rámci stejné sady vodítek ve stejné smyslové kategorii, 

jako bylo prezentováno od začátku iniciálního učení. V prostorových úlohách je tento koncept 

možné vytvořit v hojně používaném Morrisově vodním bludišti (de Bruin et al. 1994, Vorhees 

a Williams 2006). To je kruhový bazének se zakalenou vodou, v němž má potkan v průběhu 

plavby za úkol najít ostrůvek skrytý těsně pod vodní hladinou. Tato úloha testuje velmi 

přesnou navigaci na cíl, většinou podle vzdálených vizuálních orientačních bodů. Pokud 

se naučí plavat na ostrůvek v jedné části bazénku a ve fázi změny je tento ostrůvek náhle 

umístěn do jiné části, půjde o test schopnosti přeučování. Stejnou situaci lze snadno vytvořit 

na Kolotočové aréně. Pokud je sektor ve fázi učení umístěn na „severu“ arény a ve fázi změny 

je přesunut na „jih“ ve stejném referenčním rámci (AF x RF), půjde o přeučení – kategorie 

vodítek se nezmění a potkanovi stačí jen lehce pozměnit svoji dosavadní strategii. Co se týče 

ostatních forem flexibility, v prostorových behaviorálních úlohách se běžně testuje pouze 

EDS (ovšem teoreticky je možný i IDS). Příkladem je již výše zmíněný test v křížovém nebo 

T bludišti (Floresco et al. 2006a, 2006b, Ghods-Sharifi et al. 2008). EDS v této aparatuře 

vzniká změnou egocentrické strategie („zahni vpravo“) za vizuální („následuj bílou kartu“). 

Obě možnosti jsou v bludišti od začátku přítomné a zvíře musí být schopno rozlišit jejich 

význam a řídit se podle toho. V Kolotočovém bludišti lze takovou situaci vytvořit přesunutím 

sektoru z jednoho orientačního rámce do druhého. Analogicky ke křížovému bludišti i zde 

je třeba si vytvořit „sety“ vodítek a být schopen mezi nimi přepínat. Úlohy v Kolotočovém 

bludišti jsou náročnější na správnou diskriminaci podnětů, což zvyšuje jejich citlivost 

k poškození kognitivní flexibility a v tom také leží jejich přínos (Svoboda et al. 2015). 

Averzivní motivace v těchto úlohách využívaná je také výrazně odlišuje od ostatních úloh. 

Zvíře se neučí neodpovídat na nyní irelevantní podnět, ale postupně zjišťuje, že už jej nemusí 

brát v potaz – nemusí se mu vyhýbat. Tato odlišnost komplikuje srovnání s ostatními 

metodami, ale její výhodou je rychlost učení. Ve variantě jednoduchého přeučování jsou 

zdravá zvířata schopná přizpůsobit se již v průběhu prvního sezení po změně (viz kapitola 

Výsledky, kontrolní skupina zvířat).  
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Tohoto typu testu bylo využito v experimentální části této práce pro měření deficitu 

kognitivní flexibility u potkaního modelu schizofrenie navozeného akutním podáním  

MK-801. 

2.4 Schizofrenie a jiná onemocnění    

Schizofrenie je závažné neuropsychiatrické onemocnění, které postihuje zhruba 1% populace 

ve všech kulturách. Nemocným výrazně snižuje kvalitu života a zkracuje jeho délku (van Os 

a Kapur 2009). Má široké spektrum příznaků, které se nejčastěji dělí do tří skupin: pozitivní, 

ve smyslu toho, že nemocný má příznaky, jež jsou oproti „normálnímu“ stavu mysli navíc 

(např. halucinace, bludy), negativní, kdy o některé schopnosti přichází (ztráta motivace, 

nemluvnost, sociální izolace) a kognitivní příznaky (problémy s pamětí, pozorností, 

zhoršené exekutivní funkce)(Tamminga a Holcomb 2005, van Os a Kapur 2009).  

Kognitivní flexibilita, jakožto součást exekutivních funkcí, je u takových pacientů výrazně 

zhoršená, což lze testovat např. pomocí WCST (Elliott et al. 1995). Deficit ve schopnosti řešit 

tento test se podobá deficitu, který vykazují pacienti s poškozením frontálních kortikálních 

oblastí (Haut et al. 1996). Pacienti mají obtíže jak v přeučování, tak v set shiftingu  

(Kolb a Wishaw 1983), ale napříč studiemi se míra závažnosti poškození u jednotlivých 

skupin pacientů liší. Velmi záleží např. na původu a stadiu onemocnění, na jiných 

komorbiditách, medikaci i sociálním životě pacientů. Některé skupiny předváděly jen malé 

poškození přeučování a byly schopné naučit se IDS a EDS i přes zvýšený počet 

perseverativních chyb (naznačující neschopnost pacientů inhibovat původní strategii)(Milner 

1963). Oproti tomu jiné skupiny nebyly schopné ani zformovat základní set při iniciálním 

učení protože pacienti nebyli schopni roztřídit si okolní stimuly do relevantních kategorií. 

V takové stiuaci, kdy má pacient obtíže se základním konceptem úlohy je testování různých 

forem flexibility zcela bezpředmětné a lze předpokládat, že je poškozený mechanismus 

zajišťující obecnější kognitivní funkce. U pacientů v brzkých stadiích tohoto onemocnění 

by mohly testy flexibility napomoci stanovování prognózy onemocnění, zejména očekávané 

chronicity a postupného zhoršování kognitivních funkcí (Pantelis et al. 1999). 

Do dnešní doby není zcela jasný mechanismus patogeneze tohoto onemocnění, ačkoli existuje 

několik zásadních konceptů. Dopaminová teorie (Carlsson a Lindqvist 1963) vznikla na 

základě pozorování zvýšené syntézy a produkce dopaminu u pacientů se schizofrenií, jehož 

nadměrné působení v mozku má za následek psychotické stavy. Neurochemické zobrazovací 

metody (např. radioaktivně značené DOPA) tuto hypotézu podpořily (van Os a Kapur 2009), 
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nicméně nebyly objeveny žádné patologické nálezy post mortem (Carlsson et al. 1997). 

Na principu dopaminové teorie je založena současná léčba schizofrenie, která spočívá 

v blokování dopaminových receptorů antipsychotiky (např. klozapinem)(van Os a Kapur 

2009). To má za následek vymizení některých symptomů, zejména z kategorie pozitivních, 

příznaky nemoci jsou však pouze překryté a navíc mají léky řadu nebezpečných vedlejších 

příznaků (diabetes, nadváha, kardiovaskulární účinky apod.) (Moghaddam 2003).  

Hyperfunkce dopaminového systému ale může být zároveň doprovodným jevem 

nebo kompenzačním mechanismem (Verma a Moghaddam 1996) selhání jiného systému, 

s kterým je svázán. Jde o glutamátergní signalizaci, která zajišťuje většinu excitačních spojení 

v mozku. Tato glutamátergní teorie je založena na zjištění, že schizofrenní pacienti mají 

sníženou funkci glutamátergních NMDA receptorů. Tato teorie byla formulována v 80. letech, 

a to na základě o 30 let staršího objevu, kdy byly u pacientů po podání anestetika 

fenylcyklidinu pozorovány příznaky podobné schizofrenii (Luby et al. 1959, Lodge et al. 

1987). V návaznosti na to bylo vyzkoušeno několik dalších blokátorů NMDA receptorů 

a všechny s podobnými psychotickými účinky (Olney et al. 1999). Symptomy, které nemoc 

provázejí, ukazují na postižení frontálního neokortexu, limbického systému, bazálních ganglií 

a thalamu. Spojení mezi těmito strukturami je výhradně glutamátergní, stejně jako všechny 

kortikální a kortikolimbické (hipokampus, amygdala) motorické výstupní dráhy. 

(Moghaddam 2003). To, společně s nálezy post mortem (Coyle 2006) a výsledky genetických 

analýz (Moghaddam 2003), svědčí o tom, že dysfunkce glutamátergní transmise má 

na onemocnění významný podíl, pokud přímo není její příčinou. 

Nekompetitivní antagonisté NMDA receptorů (NMDAR) jako fenylcyklidin, ketamin nebo 

MK-801 (dizocilpin) jsou analgetika a anestetika, ale i halucinogeny a psychotika. Ketamin 

je využíván jako anestetikum, pro experimentální využití se hodí méně kvůli své nízké 

specifitě a tedy vazbě na celou řadu jiných receptorů. MK-801 není pro své silné 

psychotomimetické účinky jako anestetikum využitelný, ale díky své selektivitě a silné vazbě 

na NMDA receptor (oproti fenylcyklidinu a ketaminu)(Wong et al. 1986) je běžně využíván 

experimentálně pro modelování psychózy (Braun et al. 2007). Tyto látky se váží dovnitř 

iontového kanálu NMDAR na místo zvané „fenylcyklidinový receptor“ a blokují jej. Působí 

na NMDAR přítomné jak na excitační synapsi mezi pyramidovými buňkami, tak na synapsi 

pyramidové buňky s GABAergním interneuronem, který za normálních podmínek v reakci na 

podráždění pyramidovou buňkou zpětnovazebně tlumí její excitabilitu. Na excitační synapsi 

mezi pyramidovými buňkami jsou ještě jiné tzv. non-NMDAR, na které antagonisté nepůsobí 
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a excitace se proto po jejich podání nezablokuje úplně. Na postsynaptické membráně 

inhibičního GABAergního interneuronu ale non-NMDAR nejsou a dojde tedy k zablokování 

inhibice pyramidové buňky – interneuron nebude na nadměrnou excitaci nijak reagovat 

(Genius et al. 2013). Výsledkem bude mnohem větší výstupní signál – nadměrná excitace 

a případná excitotoxicita (Li et al. 2002). Existenci souvislosti mezi narušením tohoto 

mechanismu a schizofrenií, dokazují nálezy snížené denzity GABA inhibičních neuronů 

v některých částech mozku schizofrenních pacientů (Zhang a Reynolds 2002, Braun et al. 

2007). 

Akutním podáním MK-801 vzniká model schizofrenii podobného chování (Vales et al. 2010, 

Zemanova et al. 2013, Lobellova et al. 2013, Kubik et al. 2014, Lobellova et al. 2014), 

využitý v experimentální části této práce. Zvířata, kterým je tato látka podána, jeví celou řadu 

behaviorálních změn, jako hyperlokomoce (Maj et al. 1991), kognitivní deficit (Vales et al. 

2010, Stefani and Moghaddam 2010), stereotypie a mnoho dalších (Nilsson et al. 2001). MK-

801 v dávkách 0,2 a 0,4 mg/kg vyvolává zvýšenou produkci dopaminu v mPFC a nadměrnou 

syntézu D1 receptorů ve striatu. To odpovídá pozorování zvýšené dopaminové transmise 

u schizofrenních pacientů. (Wędzony et al. 1993) Jeho přímou aplikací do nucleus accumbens 

navíc dochází k ovlivnění i noradrenergní a serotoninové transmise (Yan et al. 1997). Tento 

animální model nemá konstrukční validitu – vyvolává „pouze“ symptomy schizofrenie 

a ne jiné, dlouhodobější změny v mozku, ke kterým u pacientů dochází. Ovšem díky jeho 

prediktivní validitě jej lze velmi dobře využít jako nástroj k testování potenciálních 

psychofarmak (Bubenikova-Valesova et al. 2008).  

Rozpětí dávek, při kterých je možné pozorovat kognitivní deficit bez závažného poškození 

jiných částí chování, není příliš veliké a pohybuje se kolem 0,1 mg/kg zvířete (van der Staay 

et al. 2011). V předchozí studii (Lobellová et al. 2013) byl prokázán vliv MK-801 v dávkách 

0,12 – 0,15 mg/kg na přeučení v úloze AAPA (viz dále) na Kolotočovém bludišti. Také byla 

zjištěna větší citlivost této úlohy ve srovnání se stejným designem v Morrisově vodním 

bludišti. V Kolotočovém bludišti lze testovat i set shifing, jehož poškození by mohlo být 

v takové úloze zřetelné i při nižších dávkách MK-801. Srovnání přeučování a set shiftu 

u potkanů s MK-801 v dávkách 0,1 mg/kg a 0,05 mg/kg je cílem experimentální části této 

práce.  
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Kromě schizofrenie existuje celá řada psychiatrických onemocnění, mezi jejichž příznaky 

patří poškození některé části kognitivní flexibility. Obsedantně kompulzivní choroba má 

se schizofrenií velmi podobný základní mechanismus vzniku, ačkoli symptomy se velmi liší 

(Cavedini et al. 1998, Abbruzzese et al. 1995). OCD pacienti mají obtíže v úloze OAT, tedy 

zejména s přeučováním. Existují také studie o poškození procesů set shiftingu, ale v jiných 

tento defekt pozorován nebyl. Úloha OAT je citlivá k poškození OFC (Freedman et al. 1998), 

takže je možné, že u OCD pacientů je tato oblast patofyziologicky významnější, zatímco 

u schizofreniků se jedná spíše o dorzolaterální PFC (Abbruzzese et al. 1995). Pacienti 

s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou mají větší chybovost v testu OAT 

ve srovnání se zdravými kontrolami, přičemž Alzheimerici mají poškození větší a chyby jsou 

zejména typu perseverativního (Freedman 1990). U lidí s vrozeným genetickým 

předpokladem Alzheimerovy choroby (alela ApoE4) existuje spojení mezi degenerací 

prefrontální oblasti a krevním tlakem, které může vést k problémum se set shiftovými 

úlohami (Bissonette et al. 2013). Zřejmě kvůli nedostatečné dopaminové transmisi, která 

je pro tuto nemoc typická jsou též parkinsoničtí pacienti prokazatelně zhoršeni v úlohách 

set shiftingu (Cools et al. 2001) s častými perseveračními chybami a chybami typu „naučená 

irelevance“ (Owen et al. 1993). Deficit kognitivní flexibility provází také Korsakovovu 

demenci vyvíjející se u některých notorických alkoholiků (Oscar-Berman et al. 2004). Další 

kategorií jsou pacienti s poruchami příjmu potravy, kteří mají prokazatelně horší skóre 

v úlohách set shiftingu (Steinglass et al. 2006, Tchanturia et al. 2004, Tchanturia et al. 2012). 

Pacienti s depresí jsou zhoršení v procesech kognitivní inhibice a plánování a rozhodování 

(Fossati et al. 2001) a oproti kontrolám mají horší výkon ve WCST (Merriam et al. 1999). 

AD/HD pacienti a autisti mají též problém s flexibilním přizpůsobením se situaci, ale 

uvažuje se, že je to spíše důsledek poškození obecnějších exekutivních procesů, než přímo 

kognitivní flexibility jako takové (Sinzig et al. 2008, Geurtz et al. 2009, Rommelse et al. 

2007). 

Kognitivní flexibilita je proces citlivý k poškození nebo dysfunkci celé řady neuronálních 

mechanismů. Mohla by tedy být dobrým indikátorem rozvíjející se patologie ještě dříve, 

než se se projeví v jiných oblastech chování. Je proto snahou vyvinout takové testy, které 

budou senzitivní k jemným změnám v procesech kognitivní flexibility a budou schopny 

rozlišit její jednotlivé složky, což ve spolupráci s lepším poznáním neuronálního substrátu 

a neurochemické signalizace, pomůže lépe definovat oblast poškození a umožní rychlejší 

diagnostiku a účinnější léčbu. 
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3 Experimentální část 
3.1 Cíle 

Cílem této práce je testovat deficit kognitivní flexibility u animálního modelu schizofrenii 

podobného chování s využitím několika variant úlohy v Kolotočovém bludišti lišících se 

kognitivní náročností. Hypotézou je, že potkani s indukovanými schizofrenními příznaky 

budou mít horší výkon oproti kontrolní skupině a že tento deficit bude narůstat úměrně 

se stoupající kognitivní zátěží testu. 

3.2 Metodika 

3.2.1 Zvířata 
Pro experiment bylo využito 96 samců potkanů kmene Long Evans pocházejících 

z akreditovaného chovu Fyziologického ústavu AVČR v.v.i. Ve věku cca 3 měsíců byli 

přesunuti do laboratorního zvěřince a byla jim ponechána 14denní navykací perioda. Zde byli 

potkani umístěni v plastových klecích po třech zvířatech, při teplotě 22 °C, konstantní 

vlhkosti a 12hodinovou periodou den/noc. K vodě i potravě měli neomezený přístup. Před 

samotným zahájením experimentu byla zvířata dva dny navykána na manipulaci 

s experimentátorem ve zvěřinci a poté ještě další dva dny během přivykání na pokusnou 

aparaturu. Všechny tyto úkony včetně následujícího experimentu byly prováděny ve světelné 

fázi dne a každé zvíře absolvovalo sezení pokaždé ve stejnou dobu. Ve všech fázích 

experimentu byla využita potravní motivace pomocí ječných krup padajících v průběhu sezení 

na arénu. Proto byla tři dny před začátkem první části experimentu potkanům odebrána 

potrava, aby jejich váha klesla na 90% původní váhy, a na této hodnotě byla v průběhu 

experimentu udržována. Aby se zvířata zbavila počáteční neofobie, dostávala kroupy před 

začátkem experimentu jako součást denního přídělu potravy. Přístup k vodě omezen nebyl. 

Potkani byli váženi každý den, jak pro kontrolu případného nadměrného úbytku hmotnosti, 

tak pro výpočet přesné dávky podávaného farmaka. Veškerá manipulace se zvířaty byla 

v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) a podle direktiv rady EU (2010/63/EC). 
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3.2.2 Aplikace MK-801 
V tomto experimentu byl akutní model schizofrenii podobného chování vyvolán systémovým 

podáváním látky MK-801 ((+)-MK-801 hydrogen maleate, SigmaAldrich ČR). Práškové  

MK-801 bylo rozpuštěno a rozředěno na příslušnou koncentraci ve sterilním fyziologickém 

roztoku a mezi experimenty bylo uchováváno v lednici. Zvířata byla rozdělena do tří skupin 

po čtyřech zvířatech – kontrolní s fyziologickým roztokem a dvě pokusné skupiny  

s MK-801 v dávkách 0,05 a 0,10 mg/kg. Příslušná dávka MK-801 nebo fyziologického 

roztoku v objemu 1 ml na 1 kg byla podána injekčně intraperitoneálně půl hodiny před 

experimentem.  

3.2.3 Kolotočové bludiště – aparatura 
Kolotočové bludiště (Bures et al. 1997a, viz Fig. 5) je kruhová kovová deska o průměru 

82 cm s průhlednou plastovou válcovou stěnou o výšce 50 cm. Je posazená na ložisku 

umožňující její rotaci kolem středové osy. Jako signál o směru rychlosti a směru rotace 

je využita infračervená, tzv. „referenční“ dioda připevněná buď ke stěně, nebo k desce arény. 

Nad středem aparatury je zavěšená kamera, krmítko s kroupami a kabel vedoucí elektrický 

proud. Kabel je zakončen infračervenou diodou (tentokrát „potkaní“) a elektrickou svorkou. 

Dioda je potkanovi nasazena před umístěním na arénu. Svorka je přichycena na kovovou 

jehlu, kterou má potkan implantovanou do zátylku. Jehla je zvířatům implantována den před 

zahájením prvního sezení (tato procedura je nebolestivá a není nutné používat anestetika). 

Potkaní dioda umožňuje detekci pohybu zvířete po aréně. Jehla slouží průchodu elektrického 

impulzu o síle mezi 0,4 a 0,6 mA, který je v této úloze využíván jako averzivní stimul. 

Poloha diody potkana a referenční diody je snímána kamerou a zpracovávána v programu 

iTrack (BioSignal Group, USA). Ten umožňuje na ploše arény definovat virtuální sektor, 

kterému se potkan musí vyhýbat. Zpracovává záznam o pohybu potkana a v případě, 

že vstoupí do sektoru mu uděluje krátké elektrické impulzy v intervalu 500 ms dokud sektor 

neopustí. Motor arény je spouštěn ručně ve stejnou chvíli, jako program. V průběhu sezení lze 

ručně ovládat intenzitu elektrického impulzu podle individuální reakce každého zvířete. Jedno 

sezení trvá 20 minut a po jejich uplynutí je automaticky ukončeno. Záznam o pohybu 

potkana, rotaci arény a poloze sektoru je uložen a je možno jej později detailně analyzovat. 

Výsledky našich experimentů byly analyzovány open-source programem Carousel Maze 

Manager (verze 0.3.5.)(Bahník 2013). 
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Fig. 5 Schématický nákres Kolotočového bludiště. Hladká kovová kruhová aréna se stěnou 

z průhledného plexiskla je umístěna v experimentální místnosti, obsahující celou řadu distálních 

vodítek. Potkan s připevněnou infračervenou LED diodou běhá po ploše zvolna rotující arény  

(1 otáčka/minutu) a učí se vyhýbat neviditelnému sektoru – 60° výseči kruhu. Pozice sektoru 

je definovaná programem iTrack (Tracker, BioSignal Group, USA), který zároveň zpracovává 

informace o rotaci arény a pohybu potkana zaznamenané kamerou umístěnou nad arénou. Při vstupu 

zvířete do sektoru mu program každých 500 ms uděluje malý elektrický impulz, dokud potkan 

sektor neopustí. 

Převzato z Stuchlik et al. 2013 
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3.2.4 Design experimentu 
Smyslem celého experimentu bylo otestovat kognitivní flexibilitu ve stupňovitě se ztěžujících 

variantách úlohy. Varianty byly čtyři a jedno zvíře absolvovalo vždy jen jednu z nich. Celkem 

byly tři skupiny podle podávané látky (fyziologický roztok, 0,05 mg/kg MK-801a 0,10 mg/kg 

MK-801) a každou variantu experimentu podstoupilo osm zvířat z každé této skupiny. 

Základní schéma bylo pro všechny varianty stejné (Fig. 6). Dva dny probíhalo navykání 

(habituace) na rotující aréně a bez přítomnosti zakázaného sektoru. Potkan se seznámil 

s novým prostředím, zvykl si na rotaci arény a na kroupy padající z krmítka. Poté následovalo 

pět dnů tzv. učení (akvizice). Na aréně byl vytyčený sektor a potkan se postupně naučil 

vyhýbat se mu. Na závěr nastala 5denní fáze změny, kdy došlo k větší či menší změně 

v pravidlech úlohy. Potkan zjistil, že dosavadní strategie již není správná, musel ji opustit a 

vyhledat novou. Protože předmětem zájmu byl proces flexibilní změny a nikoli iniciální 

učení, bylo MK-801 podáváno až v této fázi experimentu, po změně podmínek. Data z fáze 

učení mohou později sloužit jako důkaz o rozdílech mezi jednotlivými skupinami zatím 

intaktních zvířat. Pokud by náhodných výběrem došlo k tomu, že je jedna ze skupin nějakým 

způsobem odlišná, bylo by možné tento vliv zaznamenat a zohlednit při vyhodnocování druhé 

fáze. Protože byl v několika variantách úlohy sektor umístěn v rámci arény, byly na desku 

aparatury připevněny tři magnetické orientační značky. Přítomny byly ve všech fázích všech 

variant experimentu vždy na stejném místě. Z toho důvodu byla před začátkem každého 

sezení aréna otočena do stejné výchozí pozice – před zahájením rotace byla vzájemná 

konstelace orientačních bodů v místnosti i na aréně pro všechna zvířata identická. Po skončení 

každého sezení byla aréna a magnetky důkladně omyty slabým roztokem lihu, aby se 

zamezilo vlivu pachových značek na následující zvíře. 

Varianta A 

V obou fázích byl sektor umístěn v rámci místnosti na „severu“, ve fázi učení aréna rotovala 

po směru hodinových ručiček, ve fázi změny proti směru hodinových ručiček. 

Tato verze otestovala vliv MK-801 na kognitivně málo náročnou úlohou, kdy změna, ke které 

došlo, nebyla velká. Jde spíše o test motorického učení. Tato varianta také umožnila odlišení 

efektu hyperlokomoce, který se objevuje po aplikaci MK-801. Dalo by se předpokládat, že 

ačkoli by potkan dobře věděl, kde se sektor nachází, nutkavá nadměrná aktivita by mu mohla 

bránit řešení úlohy.  
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Fig. 6 Schématické znázornění designu experimentu. Každou variantou experimentu prošlo 

celkem 24 zvířat. První dva dny byla zvířata navykána na manipulaci a další dva dny na aparaturu. 

Následovalo pět dnů učení se úloze se sektorem v první pozici. Dalších pět dnů došlo 

v experimentu ke změně podmínek (podle konkrétní varianty úlohy) a bylo zahájeno podávání  

MK-801, resp. fyziologického roztoku půl hodiny před začátkem sezení. Zvířata byla rozdělena do 

tří skupin – kontrolní s fyziologickým roztokem a dvě pokusné s aplikací MK-801 v dávkách 0,05 

a 0,10 mg/kg. Ve variantě A byl sektor umístěn v RF na „severu“ a změnou bylo obrácení směru 

rotace. Ve variantě B byl ve fázi učení sektor také umístěn v RF na „severu“ a ve fázi změny byl 

v tom samém referenčním rámci přesunut na „jih“. Ve variantě C byl sektor nejprve v AF a ve fázi 

změny byl přesunut do RF, přičemž výchozí pozice na začátku sezení byla vždy stejná, na 

„severu“. Varianta D probíhala analogicky, s tím rozdílem, že nejdříve byl sektor v RF a poté 

v AF.  
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Varianta B 

Ve fáze učení byl sektor v rámci místnosti na „severu“ a ve fázi změny byl přesunut 

na „jih“, rotace probíhala v obou fázích po směru hodinových ručiček. 

Tato úloha testuje schopnost přeučení, protože kategorie vodítek zůstala stejná, stále 

v orientačním rámci místnosti. Typicky se po zjištění změny potkani určitou dobu vyhýbají 

oběma sektorům a až časem původní vzorec chování opustí. Tato úloha může probíhat i bez 

potravní motivace, zde ale byla použita kvůli možnosti srovnání s ostatními variantami. 

V takové situaci probíhá opuštění předchozí strategie výrazně rychleji, protože je zvíře 

motivováno k opětovnému prozkoumávání prostředí.  

Varianta C 

Ve fázi učení byl sektor na „severu“ v rámci místnosti a po změně začal být definován 

na „severu“ v rámci arény – v obou variantách byla startovní pozice sektoru stejná. Rotace 

probíhala v obou fázích po směru hodinových ručiček. 

Kognitivně náročnější varianta, která testuje schopnost set shiftingu. Sada vzdálených vodítek 

v orientačním rámci místnosti se po změně stala irelevantními a byla nahrazena sadou 

blízkých vodítek definovaných v rámci arény. Zvířata tedy musela opustit celou předchozí 

strategii, najít nové, do té doby opomíjené orientační body a vytvořit nový vzorec chování. 

Ve fázi učení je od zvířat vyžadován aktivní pohyb po aréně a využití zejména zrakových 

stimulů (ačkoli k přibližné orientaci lze využít i stimuly zvukové). Ve fázi změny stačí 

k řešení úlohy omezit pohyb. Aby bylo takové pasivní řešení omezeno, byla po celý 

experiment využívána již zmíněná potravní motivace – to povzbuzuje explorační aktivitu, 

během které je zřejmé, jak přesně je potkan schopen sektor rozlišovat.  

Varianta D 

Ve fázi učení byl sektor v rámci arény na „severu“ a po změně v rámci místnosti 

na „severu“, tedy přesně naopak než v předchozí variantě. 

Tato varianta byla zařazena pro možnost posouzení vlivu typu iniciálního učení na pozdější 

změnu – zda je mezi pasivní a aktivní variantou nějaký rozdíl.   
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3.2.5 Analýza chyb 
Výkon v Kolotočovém bludišti lze hodnotit podle řady kritérií. Počet vstupů na jedno sezení 

ukazuje, jak dobře se potkan úlohu naučil. Celkový počet udělených impulzů v poměru 

k počtu vstupů reflektuje schopnost potkana vybavit si únikovou reakci. Jeho nízká hodnota 

značí dobrou schopnost osvojování si kognitivních dovedností (Dockery at al. 2010). Dále lze 

analyzovat maximální čas mezi dvěma vstupy vypovídající o schopnosti potkana soustředit 

se během experimentu, nebo čas do prvního vstupu, což ukazuje, jak dobře si potkan 

pamatuje podmínky předchozího sezení. Jde o test dlouhodobé paměti. Pro kontrolu je nutné 

měřit i celkovou ušlou dráhu, která vypovídá o aktivitě potkana v průběhu sezení. Nadměrná 

aktivita nebo naopak sedace vyvolaná farmaky může znemožnit správné řešení úlohy, ačkoli 

je kognice v pořádku (Petrásek et al. 2009, Stuchlík et al. 2013). Thigmotaxe neboli tendence 

zvířete zdržovat se u stěny je přirozené chování všech zdravých potkanů a většinou nebrání 

úspěšnému řešení úlohy. Potravní motivací ve formě pelet dopadajících na arénu je možné 

tuto tendenci oslabit a pozměnit ji může i léze, nebo podání psychofarmaka – v pozitivním 

i negativním slova smyslu. Lze též analyzovat čas strávený v jednotlivých částech arény. 

Čas strávený v protějším sektoru v poměru k času stráveném v ostatních částech arény je, ve 

fázi po změně podmínek, parametrem, který se označuje jako perseverace.  

3.3 Výsledky 

Ačkoli se u potkanů po podání MK-801 vyvinula hyperlokomoce, žádné jiné 

senzorimotorické poškození rozeznatelné nebylo a ani nebyly pozorovány známky intoxikace, 

které vyvolává větší dávka MK-801 (Lobellová et al. 2014).  

Hlavními parametry k měření výkonu zvířat byla celková ušlá dráha, počet vstupů do sektoru, 

čas do prvního vstupu do sektoru a proporční čas strávený v sektoru současném a předchozím. 

Proporční časy vyjadřují podíl času, jaký potkan v sektoru strávil vzhledem k celkové době 

trvání experimentu (tedy 20 minut). Kromě parametru proporčního času stráveném v bývalém 

sektoru, který byl vyhodnocován jen pro šestý den, byly uvedené hodnoty byly statisticky 

vyhodnocovány pro posledních pět dní experimentu (fáze změny, den 6 – 10). Navíc byly 

výsledné hodnoty počtu vstupů a proporčního času stráveném v aktuálním sektoru 

vyhodnoceny zvlášť pro oba desetiminutové úseky šestého dne. Tak byla lépe vidět dynamika 

přizpůsobení se změně. Výsledky, které neměly normální rozdělení (tj. všechny kromě 

celkové dráhy) byly před samotným statistickým vyhodnocováním logaritmicky 

transformovány. Pro měření napříč všemi pěti dny, nebo mezi desetiminutovými úseky 

v šestém dni byla použita dvoufaktorová analýza rozptylu (skupina x sezení (resp. úseku 
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sezení)) s opakovaným měřením sezení. Proporční čas strávený v předchozím sektoru, 

počítaný pro celé sezení šestý den byl vyhodnocený jednoduchou analýzou rozptylu. Nulová 

hypotéza, že není rozdíl mezi skupinami nebo sezeními, byla zamítnuta pokud p ≤ 0,05. 

Tato kapitola obsahuje jen tu část výsledků, která je významná pro interpretaci celého 

experimentu. V příloze této práce jsou uvedená ostatní získaná data o celkové dráze, počtu 

vstupů a času do prvního vstupu. K nim jsou navíc přidány výsledky maximálního času mezi 

dvěma vstupy a thigmotaxe. 

Fáze učení 

Prvních pět dní experimentu, kdy byly všechny tři skupiny zvířat (fyz. roztok, MK-801 0,05 

mg/kg a MK-801 0,10 mg/kg) intaktní, nebyl mezi nimi pozorován žádný signifikantní rozdíl. 

Analyzovány byly parametry celková ušlá dráha, čas do prvního vstupu a počet vstupů 

do sektoru. Výsledné hodnoty byly analyzovány dvoufaktorovou analýzou rozptylu (sezení x 

skupina) s opakovaným měřením sezení. Významným se ukázal efekt dne, jak se zvířata 

úlohu postupně učila, nikoli však efekt skupiny. Nevyvážený kognitivní výkon v této fázi  

mezi skupinami by mohl ovlivnit ovlivnit výsledky následující fáze změny. Zvířata byla do 

medikačních skupin rozdělena až po základním vyhodnocení výkonu ve fázi učení, aby mohly 

být vytvořeny co nejrovnocennější skupiny. 
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Fáze změny 

Varianta A  

Cílem Varianty A bylo otestovat vliv podání MK-801 na kognitivní schopnosti řešení 

nenáročného typu úlohy s málo závažnou změnou. Obrácení rotace arény ve fázi změny 

vyžadovalo přizpůsobení motorického návyku, který si potkani vytvořili k řešení úlohy 

ve fázi učení. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu musel být vyloučen jeden potkan ze skupiny 

MK-801 v dávce 0,05 mg/kg. Ačkoli byl mezi kontrolní skupinou a pokusnými skupinami 

rozdíl v celkové ušlé dráze (F (2, 20) = 6,05; p = 0,009), parametry počet vstupů 

do „zakázaného“ sektoru a čas do prvního vstupu nebyly ovlivněny (p > 0,05)(Fig. 7). Námi 

připravené dávky MK-801 tedy způsobily předpokládanou hyperlokomoci, ale ta zvířatům 

nebránila ve správném řešení úlohy.  

 

 

Fig. 7 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě 
A – změna rotace. Zobrazen je poslední den 
fáze učení (den5) a všech 5 dní z fáze změny 
(průměry skupin ± SEM). Signifikantní rozdíl 
v celkové ušlé dráze je způsoben 
hyperlokomočními účinky MK-801. 
V ostatních parametrech nebyl mezi skupinami 
významný rozdíl. Znázorněné jsou hladiny 
významnosti rozdílu mezi kontrolní skupinou a 
skupinamias MK-801.  
* - p < 0,05 
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Ani v parametrech analyzovaných zvlášť pro desetiminutové úseky šestého dne nejsou rozdíly 

mezi skupinami, ale je vidět že již v průběhu sezení všechny skupiny snížily počet vstupů do 

sektoru (Fig. 8). Proporční čas strávený v předchozím sektoru se mezi skupinami nelišil.  

MK-801 do výše dávky 0,10 mg/kg nezpůsobuje v této variantě úlohy výraznou perseveraci. 

 

 

 

 

 

 

Fig 8 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě A – změna rotace. Zobrazen je první den fáze změny 
(den 6) (průměry skupin ± SEM). V horních dvou grafech a v levém dolním je sezení rozděleno na dva 
desetiminutové úseky. Proporční časy jsou vztažené k celkové době, jakou sezení trvalo, tedy 20 
minutám. V žádném parametru nebyl mezi skupinami významný rozdíl (p > 0,05).  
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Varianta B 

Ve variantě B byl testován vliv MK-801 na přeučování. Sektor byl definován v referenčním 

rámci místnosti a ve fázi byl přemístěn ze „severu“ na „jih“. Aplikace způsobila signifikatní 

zvýšení parametru uběhnuté dráhy (F (2, 21) = 4,550, p = 0,0228). V počtu vstupů, ani v čase 

do prvního vstupu se skupiny signifikantně nelišily (Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Výsledné hodnoty výkonu ve variantě 
B – přeučování. Zobrazen je poslední den fáze 
učení (den5) a všech 5 dní z fáze změny 
(průměry skupin ± SEM). Signifikantní rozdíl 
v celkové ušlé dráze je způsoben 
hyperlokomočními účinky MK-801. 
V ostatních parametrech nebyl mezi skupinami 
významný rozdíl. Znázorněné jsou hladiny 
významnosti rozdílu mezi kontrolní skupinou 
a skupinamias MK-801.  
* - p < 0,05 
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Pokud je sektor přesunut v rámci stejného referenčního rámce na jiné místo, není pro úspěšné 

řešení nutné opustit předchozí strategii, lze se vyhýbat oběma. Potkani ze všech tří skupin ale 

byli v této úloze schopni rychle se přizpůsobit nové pozici sektoru, a již v druhé polovině 

prvního sezení po změně byl zřetelný pokles v perseveraci vyhýbání se jeho předchozí pozici 

(F (2,21) = 10,76, p = 0,004) (Fig. 10). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig 10 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě B – přeučování. Zobrazen je první den fáze změny 
(den 6) (průměry skupin ± SEM). V horních dvou grafech a v levém dolním je sezení rozděleno 
na dva desetiminutové úseky. Proporční časy jsou vztažené k celkové době, jakou sezení trvalo, 
tedy 20 minutám. V žádném parametru nebyl mezi skupinami významný rozdíl (p > 0,05).  
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Varianta C 

Tato varianta testovala extradimenzionální set shifting. To je v tomto případě schopnost zvířat 

přizpůsobit se změně pozice sektoru z referenčního rámce arény do referenčnho rámce 

místnosti. Předchozí strategie a set vodítek musely být opuštěny a nahrazeny novými. 

V prvním dni po změně byl pozorován efekt MK-801 na zvýšení lokomoce (F (2, 21) = 9,1, 

p = 0,0014)(Fig. 11), ale počet vstupů ani čas do prvního vstupu se mezi skupinami významně 

nelišil. 
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Fig. 11 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě 
C – EDS v pořadí AF-RF. Zobrazen je 
poslední den fáze učení (den5) a všech 5 dní 
z fáze změny (průměry skupin ± SEM). 
Signifikantní rozdíl v celkové ušlé dráze 
je způsoben hyperlokomočními účinky  
MK-801. V ostatních parametrech nebyl mezi 
skupinami významný rozdíl. Znázorněné jsou 
hladiny významnosti rozdílu mezi kontrolní 
skupinou a skupinamias MK-801.  
* - p < 0,05 

fyz. roztok
MK-801 0,05mg/kg
MK-801 0,10mg/kg

Čas do prvního vstupu 

den
5

den
6

den
7

den
8

den
9

den
10

0

200

400

600

800

ča
s (

s)

MK-801 



 
 

46 

Ani v této variantě experimentu nebyl mezi skupinami pozorován významný rozdíl 

v perseveraci, ale s velkým rozdílem oproti variantě B. Již od začátku šestého dne - v první 

půli sezení - byl proporční čas strávený v bývalém sektoru zřetelně vyšší, než ve variantě B 

a v průběhu času se již neměnil (Fig. 12). Tato varianta úlohy vyžaduje pro správné řešení 

úplné opuštění předchozí strategie a to má zřejmě za následek minimální perseveraci ve 

vyhýbání se předchozímu sektoru. Skupina s MK-801 0,10 mg/kg měla větší podíl času 

strávený v „zakázaném“ sektoru a způsobila signifikantní interakci mezi efektem sezení 

a medikace (F (8,84) = 2,31, p = 0,027), ale nikoli navzájem mezi skupinami (p = 0,1407). 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě C – EDS  v pořadí AF-RF. Zobrazen je první den fáze 
změny (den 6)(průměry skupin ± SEM). V horních dvou grafech a v levém dolním je sezení rozděleno 
na dva desetiminutové úseky. Proporční časy jsou vztažené k celkové době, jakou sezení trvalo, tedy 
20 minutám. V žádném parametru nebyl mezi skupinami významný rozdíl (P > 0,05).  
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Varianta D 

Stejně jako ve variantě C i v tomto případě byl testován extradimenzionální set shifting. S tím 

rozdílem, že nejdříve byl sektor umístěný v referenčním rámci místnosti a ve fázi změny byl 

přesunut do referenčního rámce arény. I v této variantě se prokázal významný vliv MK-801 

na lokomoci (F (2, 21) = 3,72; p = 0,041), nicméně v počtu vstupů ani v času do prvního vstupu 

signifikantní rozdíl mezi skupinami pozorován nebyl (Fig. 13).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě 
D – EDS v pořadí RF-AF. Zobrazen 
je poslední den fáze učení (den5) a všech 5 dní 
z fáze změny (průměry skupin ± SEM). 
Signifikantní rozdíl v celkové ušlé dráze 
je způsoben hyperlokomočními účinky MK-
801. V ostatních parametrech nebyl mezi 
skupinami významný rozdíl. Znázorněné jsou 
hladiny významnosti rozdílu mezi kontrolní 
skupinou a skupinamias MK-801.  
*** - p < 0,001 

fyz. roztok
MK-801 0,05mg/kg
MK-801 0,10mg/kg

den
5

den
6

den
7

den
8

den
9

den
10

0

50

100

150

vz
dá

le
no

st
 (m

)

Celková dráha 

MK-801 
den

5
den

6
den

7
den

8
den

9
den

10
0

10

20

30

40

50

po
če

t v
st

up
ů

Počet vstupů 

MK-801 

*** 

Čas do prvního vstupu 

den
5

den
6

den
7

den
8

den
9

den
10

0

200

400

600

800

1000

ča
s (

s)

MK-801 



 
 

48 

V šestém sezení rozděleném na desetiminutové úseky byl v parametru počet vstupů prokázán 

významný efekt podání MK-801 (F (2, 21) = 8,145, p = 0,0024), kdy byli zhoršení zejména 

potkani ze skupiny 0,10 mg/kg MK-801. Statistická analýza také prokázala signifikantní 

interakci sezení x medikace (F (8, 84) = 2,44, p = 0,02) v proporčním čase, který potkani strávili 

v aktuálním sektoru (Fig. 14). Skupina s MK-801 v dávce 0,10 mg/kg měla horší výkon oproti 

kontrolní skupině.  
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Fig. 14 Výsledné hodnoty výkonu ve variantě D – EDS v pořadí RF-AF. Zobrazen je první den 
fáze změny (den 6)(průměry skupin ± SEM). V horních dvou grafech a v levém dolním je sezení 
rozděleno na dva desetiminutové úseky. Proporční časy jsou vztažené k celkové době, jakou sezení 
trvalo, tedy 20 minutám. Ve druhé půli sezení měli potkani ze skupiny MK-801 0,10 mg/kg více 
vstupů do sektoru a strávili v něm větší podíl celkového času. Znázorněné jsou hladiny 
významnosti rozdílu mezi kontrolní skupinou a MK-801 skupinami. 
** = p < 0,01 
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3.4 Diskuze 

Ve čtyřech experimentech lišících se kognitivní zátěží jsme testovali deficit kognitivní 

flexibility u potkaního modelu schizofrenie, indukovaného akutním podáním MK-801 

v dávkách 0,05 a 0,10 mg/kg. Výsledky ukazují, že tyto dávky MK-801 nezpůsobují 

významný deficit v procesu přeučování, ale dávka 0,10 mg/kg poškozuje schopnost flexibilní 

změny pozornosti mezi dvěma sety vodítek – extradimenzionální set shifting. 

V experimentu Varianty A byla testována schopnost přizpůsobení motorického návyku 

na změnu směru rotace arény, kdy ale sektor zůstával ve stejné pozici a ve stejném 

referenčním rámci vodítek jako byl ve fázi učení (v referenčním rámci místnosti). Nadměrná 

aktivita neměla vliv na kognitivní schopnosti řešit úlohu – potkani nevstupovali do sektoru 

častěji ani dříve po začátku sezení než kontrolní skupina a rozdíl nebyl pozorován ani 

v hodnotách thigmotaxe. Ve fázi změny potkani bez ohledu na medikaci po několika vstupech 

do sektoru bez problémů přizpůsobili své motorické schéma a již během prvního sezení po 

změně byli schopní úlohu úspěšně řešit. Do jisté míry je tato motorická úloha analogická fázi 

přeučování v T bludišti, kdy je nutná změna egocentrické strategie „zahni vpravo“ za „zahni 

vlevo“. V takovém experimetu bylo u mláďat potkana pozorováno narušení schopnosti změnit 

motorický návyk po akutním podání MK-801 v dávkách 0,06 a 0,10 mg/kg (Chadman et al. 

2006). MK-801 v dávce 0,10 mg/kg je zřejmě hraniční dávkou, kdy už jsou v některých 

úlohách viditelné známky kognitivního poškození a zároveň ostatní příznaky nejsou natolik 

silné, aby znemožnily jejich odlišení (van der Staay at al. 2011).  

Varianta B měla ve fázi učení stejné podmínky jako Varianta A – potkani se učili vyhýbat 

se sektoru definovanému v rámci místnosti v pozici na severu. Ve fázi změny byl sektor 

ponechán ve stejném referenčním rámci, ale byl přesunut na opačnou stranu arény, na jih. 

Přizpůsobení se novým podmínkám vyžaduje schopnost přeučování. Ačkoli byl po podání 

MK-801 pozorován nárůst pohyblivosti potkanů, stejně jako v předchozím případě, nebyl 

narušen výkon potkanů v žádném sledovaném parametru. V předchozí studii (Lobellová et al. 

2013), kdy byl testován vliv různých dávek MK-801 na přeučování v Kolotočovém bludišti 

a Morrisově vodním bludišti, byl výsledek velmi podobný. V dávkách mezi 0,12 – 0,15 

mg/kg bylo zaznamenáno zřetelné poškození této části flexibility, ale dávka 0,10 mg/kg 

se projevila hraničně a pouze v testu v Morrisově vodním bludišti, nikoli na Kolotočovém 

bludišti. Tento fakt je ve shodě s našimi výsledky, kdy přeučování v této ani v nižší dávce 

nebylo poškozeno v žádném námi analyzovaném parametru. Tréninkový protokol Lobellové 

se v několika detailech lišil od našeho (např. byl o něco kratší), ale stejně jako v našem 
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experimentu byl testován vliv MK-801 ve fázi změny, nikoli jeho vliv na iniciální učení. 

V operantním boxu v úloze přeučování také nebyl pozorován žádný rozdíl po subchronickém 

podávání MK-801 v dávkách do 0,075 mg/kg (de Bruin et al. 2013) což je v přímém rozporu 

se starším experimentem ze stejného pracoviště, kdy  MK-801 v dávkách 0,05 mg/kg 

významně negativně ovlivnilo schopnost přeučování a dávka 0,10 mg/kg jej zcela inhibovala 

(van der Meulen et al. 2003). U juvenilních zvířat s mikroinfuzí MK-801 v dávkách 2,5 – 5,0 

µg do mPFC byl pozorován deficit v přeučování na T bludišti, přičemž MK-801 bylo 

aplikováno až ve fázi změny. NMDA receptory v mPFC jsou zřejmě významné pro procesy 

přeučování v prostorovém typu úlohy (Watson a Stanton 2009) a jeho systémové podávání 

v dávkách do 0,10 mg/kg není dostatečné pro projevení tohoto deficitu. Jak v prostorových, 

tak v „maze based“ úlohách testujících přeučování je projev jeho deficitu závislý na dávce a 

způsobu podání MK-801.  

Ve variantách C a D jsme testovali schopnost potkanů přesunout pozornost z jedné smyslové 

kategorie vodítek do druhé - extradimenzionální set shifting. V obou variantách shodně byl 

pozorován hyperlokomoční vliv MK-801, ale potkani, v jejichž fázi učení byl sektor umístěný 

v rámci arény, měli v této fázi nižší thigmotaxi. Pokud je sektor v rámci arény, je pro zvířata 

snadné vyhýbat se mu, protože si snadno vytvoří vlastní pachové značky, které mohou 

využívat a pokud se zvíře v průběhu experimentu přestane soustředit, např. při čištění srsti, 

nemůže být do sektoru pasivně zavezeno. Tito potkani nejsou tolik vystaveni stresu 

z nečekaného elektrického impulzu a pro sbírání potravových pelet využívají větší část plochy 

arény, než ostatní. Ve fázi změny, kdy je sektor definován v rámci místnosti se hodnoty jejich 

thigmotaxe dostanou na úroveň, jako mají ostatní zvířata. V opačném pořadí tento efekt 

nefunguje, pokud je nejdříve sektor v rámci místnosti, budou se potkani více zdržovat u stěny 

i ve fázi změny, kdy se přesune do referenčního rámce arény. Zvířata s MK-801 v dávce 0,10 

mg/kg měla větší chybovost oproti kontrolám v obou variantách experimentu, ale pouze ve 

změně z RF – AF byl tento rozdíl významný. Mezi oběma variantami je zajímavý rozdíl 

v perseveraci. Pokud probíhá změna z RF – AF, potkani mají větší tendenci vyhýbat se 

původnímu sektoru než zvířata, která prošla designem opačným AF – RF. To je zřejmě 

způsobeno tím, že běžně jsou pro navigaci využívány spíše vzdálené orientační body, které 

umožňují navigaci na větší vzdálenost (Shapiro et al. 1997) a zvířata tedy mají tendenci 

pokračovat v jejich využívání, dokud se skutečně nepřesvědčí o jejich irelevanci. Vliv 

antagonistů NMDA na extradimenzionální set shifting je známý z předchozích prací 

s využitím různých behaviorálních aparatur. V úloze attentional set shiftingu byl pozorován 

deficit EDS po podání fenylcyklidinu (Egerton et al. 2005, Rodefer et al. 2008). V křížovém 
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bludišti byl zjištěn podobný vliv akutního (Stefani and Moghaddam 2010) i chronického 

(Stefani and Moghaddam 2005) podávání MK-801. V operantním boxu byl testován vliv 

systémového i intrakraniálního (mPFC) podání MK-801 přičemž oba způsoby vyvolaly 

signifikantní deficit schopnosti extradimenzinálního set shiftingu (Darrah et al. 2008). Zatím 

nebyl testován vliv MK-801 v neprostorové variantě testu, jako je attentional set shifting. 

Větší specifita MK-801 oproti fenylcyklidinu a jeho mírnější psychotomimetické účinky by 

mohly v tomto testu přinést zajímavé výsledky ohledně poškození flexibility bez ohledu na 

deficit prostorové orientace.  

Systémové i intrakraniální podání MK-801 má vliv jak na mPFC (Stefani and Moghaddam 

2005; Wędzony et al. 1993), tak na striatum (Wędzony et al. 1993), ale není popsán jeho vliv 

na OFC, která je mnoha autory považována za kortikální centrum zpracování přeučování 

(Dias et al. 1997, Bissonette et al. 2008, McAlonan et al. 2003). Tato hypotéza byla vytvořena 

zejména na základě lézových a inaktivačních studií a je možné, že OFC neslouží ke 

zpracování, ale „pouze“ k průchodu nervových vláken z jiných frontálních oblastí, kde je 

přeučování ve skutečnosti integrováno (Rudebeck et al. 2013). Ačkoli jsou do oblasti mPFC 

situovány spíše procesy set shiftngu, v prostorových a vizuálně náročných experimentech je 

pozorovaný jeho podíl i v přeučování (Watson a Stanton 2009, Hamilton a Brigman 2015). 

Striatum se na kognitivní flexibilitě podílí spíše ve fázi upevňování nové strategie a 

perseverativní povaha poškození u schizofrenních jedinců naznačuje, že procesy, které tato 

oblast zpracovává, na ní nemají zásadní vliv.  MK-801 v této oblasti vyvolává zvýšenou 

produkci D1 receptorů (Wędzony et al. 1993) a výsledná hyperdopaminergní transmise je 

zřejmě podkladem pro indukovanou hyperlokomoci.  

Je možné, že obě složky kognitivní flexibility jsou zpracovávány v různých oblastech mPFC a 

odlišný projev deficitu flexibility závisí na míře dysfunkce mPFC. Podle požadavků 

experimentu jsou do procesu zapojovány i jiné struktury, jako např. různé části limbického 

systému, a to možná rozhoduje o tom, která z forem kognitivní flexibility bude využitá. Naše 

zatím nepublikovaná data neukázala žádný rozdíl mezi potkany s NMDA lézí mPFC ve 

srovnání s kontrolami v baterii testů kognitivní flexibility na Kolotočovém bludišti. Protože je 

pro navigaci v této aparatuře vyžadována dobrá prostorová paměť, orientace a kognitivní 

koordinace (Wesierska et al. 2005) je možné, že rozhodující vliv na zapojení konkrétních 

složek kognitivní flexibility mají struktury jako hipokampus, přední cingulum nebo 

posteriorní parietální kortex. Zde leží možná oblast dalšího výzkumu a eventuálně nové 

možnosti efektivní léčby řady psychiatrických onemocnění. Baterie testů kognitivní flexibility 
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v Kolotočovém bludišti, která vznikla na základě experimentů uvedených v této práci, by 

mohla sloužit jako součást běžných testů exekutivních funkcí u animálních modelů 

psychiatrických onemocnění. 

4 Závěr 
Základní typy kognitivní flexibility – přeučování a set shifting – jsou zpracovávány mírně 

odlišným způsobem a vhodně zvolenými úlohami je lze testovat odděleně. Poškození 

exekutivních funkcí a mezi nimi i kognitivní flexibility lze pozorovat u řady psychiatrických 

onemocnění. Proto je snahou vytvářet animální modely a citlivé testy kognitivních funkcí, 

které umožní lepší poznání zapojených neuronálních procesů ve fyziologické i patologické 

formě a následnou implikaci těchto poznatků při vývoji efektivních léčebných postupů. 

V experimentální části práce byl ve čtyřech variantách testů na Kolotočovém bludišti testován 

deficit dvou typů kognitivní flexibility u animálního modelu schizofrenii podobného chování. 

K indukci tohoto modelu bylo použito systémové akutní aplikace antagonisty NMDA 

receptorů MK-801 v dávkách 0,05 a 0,10 mg/kg.  Ačkoli proces přeučování nebyl významně 

poškozen, potkani s vyšší dávkou MK-801 byli prokazatelně zhoršení v úloze 

extradimenzionálního set shiftingu, přičemž hyperlokomoce vyvolaná podáním MK-801 

nemá vliv na kognitivní schopnosti řešit tento typ úlohy. Oproti přeučování jsou procesy 

set shiftingu zřejmě citlivější k nerovnováze v glutamátergním systému. 
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