Univerzita Karlova v Praze
2. lékařská fakulta
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

ZMĚNY MOTORIKY PO EPILEPTICKÉM ZÁCHVATU U
MLÁĎAT LABORATORNÍHO POTKANA
Diplomová práce

Autor: Bc. Helena Hanáková, obor fyzioterapie
Vedoucí práce: Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc
Praha 2014

Bibliografická identifikace
Jméno a příjmení autora: Bc. Helena Hanáková
Název diplomové práce: Změny motoriky po epileptickém záchvatu u mláďat laboratorního potkana
Pracoviště: Fyziologický ústav AVČR
Vedoucí diplomové práce: Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc
Rok obhajoby diplomové práce: 2014

Abstrakt: Cílem práce je analýza postiktálního období- možné změny motoriky po epileptických
záchvatech. Epileptické záchvaty budou vyvolány elektrickým drážděním mozkové kůry laboratorního
potkana. Použijeme intenzitu stimulace pro model lidského myoklonického záchvatu. Kontrolní
skupiny budou zvířata intaktní. Jednotlivé skupiny budou tvořeny minimálně 10 zvířaty, která budou
sledována, jak bezprostředně po záchvatu, tak s časovým odstupem.
Budeme sledovat zvířata 12denní, 18denní a 25denní, která se zásadně liší nepřítomností (12denní)
nebo přítomností (25denní) postiktální deprese.

Klíčová slova: epileptický následný výboj, postiktální období, motorika, laboratorní potkan, vývoj

Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb.

Author´s first name and surname: Helena Hanáková, BA.
Title of the master thesis: Changes of motor performance after epileptic seizures in developing
laboratory rats
Department: Department of physiology, AVČR
Supervisor: Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc
The year of presentation: 2014

Abstract: The aim of the work was analysis of postictal period - possible changes of motor performance
after seizure. Epileptic afterdischarges are induced by stimulation cof ortical sensorimotor area in rat.
We will use the intensity to produce human myoclonic seizure in 12-, 18- a 25- days old animals. The
youngets and the oldest groups differ by the absence (12-day-old rats) or presence (25-day-old-ones) of
postictal refractoriness.
Control groups will be formed by intact animals. Individual groups will be observed immidiatelly after
seizure and after different intervals.

Keywords: epileptic afterdischarge, postictal period, motor performance, laboratory rat, development

I agree that the thesis may be used in the frame of the library service.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Prof. MUDr. Pavla Mareše
DrSc., uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky.

V Praze dne 3. 5. 2014

…………………………………...

.

Poděkování autora
Děkuji velmi panu Prof. MUDr. Pavlovi Marešovi Dr.Sc. za srdečný přístup a cenné rady a návrhy při
vedení a zpracování diplomové práce . Také děkuji Irince Nešev za pomoc s operační přípravou
pokusných zvířat a Mgr. Grigoriyi Tsenovovi PhD. za rady a pomoc při práci s programem EthoVision.
A mojí rodině za podporu a trpělivost.

Obsah
1.ÚVOD................................................................................................9
2. PŘEHLED POZNATKŮ................................................................11
2.1 Epilepsie a druhy epileptických záchvatů.................................................11
2.1.1 Klasifikace epileptických záchvatů.........................................................................11
2.1.2 Dělení záchvatů podle etiologie..............................................................................13
2.1.3 Experimentální modely epilepsie............................................................................14

2.2 Motorické projevy v epilepsii...................................................................18
2.2.1 Neurofyziologické aspekty......................................................................................19
2.2.2 Iktální příznaky........................................................................................................20
2.2.3 Postiktální příznaky.................................................................................................21
2.2.3 Epileptické motorické projevy u laboratorního potkana.........................................22
2.2.4 Postiktální motorické projevy u laboratorního potkana..........................................24

2.3 Motorický vývoj a testování motoriky laboratorního potkana.................25
2.3.1 Testování motoriky potkana....................................................................................26

2.4 Postiktální stadium...................................................................................29
2.4.1 Mechanismus vzniku PS.........................................................................................30
2.4.1 Iontová rovnováha...................................................................................................32

2.4.2 Krevní průtok..........................................................................................................32
2.4.3 Neurotransmiterové systémy...................................................................................33
2.4.5 EEG.........................................................................................................................34
2.4.6 Diferenciální diagnostika........................................................................................35
2.4.7 Postiktální psychické příznaky................................................................................35
2.4.8 Současné možnosti ovlivnění postiktálního období................................................36
2.4.9 PS v ontogenezi.......................................................................................................37

3. PRAKTICKÁ ČÁST......................................................................38
3.1 Metodika...................................................................................................38
3.1.1 Elektrická stimulace................................................................................................39
3.1.2 Motorické testování a hodnocení............................................................................39

3.2 Zpracování dat..........................................................................................40
3.3 Stanovení hypotéz....................................................................................41
3.4 Výsledky...................................................................................................41
3.4.1 Open field test.........................................................................................................41
3.4.2 Righting reflex.........................................................................................................48
3.4.3 Negativní geotaxe....................................................................................................48
3.4.4 Rotarod....................................................................................................................50
3.4.5 Bar holding test.......................................................................................................51

3.5 Testování hypotéz.....................................................................................53

4. DISKUZE.......................................................................................54
6. ZÁVĚR...........................................................................................60
Seznam literatury................................................................................61
Přílohy................................................................................................68

Seznam zkratek

AD- afterdischarge- následný výboj
ATP- adenosin trifosfát
DK- dolní končetina
CNS-centrální nervová soustava
EAD- epileptic afterdischarge
EEG- elektroencefalograf
GABA- kyselina gamaaminomáselná
HK- horní končetina
HKK- horní končetiny
PS- postiktální stadium
SE- status epilepticus

1.ÚVOD
Epilepsie je po centrální mozkové příhodě druhým nejčastějším

neurologickým

onemocněním. Odhaduje se že v populaci trpí epilepsií asi 0,5 procenta lidí. Epileptické
záchvaty se vyznačují

nekontrolovanou nadměrnou hypersynchronní mozkovou

aktivitou a objevují se spontánně a neočekávaně. Běžné aktivity jako je řízení, plavání
nebo práce na žebříku se tak pro pacienty trpící epilepsií stávají vysoce rizikovými.
V současné době jsou v terapii metodou první volby antiepileptika, ke kterým však asi
1/3 pacientů zůstává rezistentní. Antiepileptika dnes procházejí progresivním vývojem.
Přestože pacienti trpící epilepsií nebývají obvykle pro toto onemocnění přímo
indikováni k rehabilitaci, setkáváme se s nimi ve své praxi často vzhledem k jejich
velkému počtu v populaci. Existují studie potvrzující pozitvní vliv pohybové terapie na
závažnost a četnost epileptických záchvatů, epilepsie však i nadále zůstává relativní
kontraindikací pro řadu terapeutických postupů. A to nejen z oblasti kinezioterapie, ale i
fyzikální terapie. Fyzioterapeuti se tak proto z opatrnosti mohou dopustit výběru méně
efektivní terapie než by pacient trpící epilepsií potřeboval. Proto je třeba rozšiřovat
povědomí o tomto onemocnění, mechanismu vzniku záchvatu, možnostech prevence
nebo případné první pomoci. Samostatným tématem by u některých druhů záchvatu bylo
i samotné jeho rozpoznání.
Tato práce se však nezabývá vlivem pohybové aktivity na vznik záchvatu, ale právě
naopak- změnou motoriky v důsledku proběhlého epileptického záchvatu.
Na postiktální stadium se můžeme dívat ze dvou pohledů, ze kterých je také v
současné době vnímáno - jako na samostatný syndrom, přinášející nemocnému mnohdy
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větší nepohodlí než samotný záchvat nebo jako na období před znovunastolením
normální mozkové činnosti, díky němuž se můžeme mnoho dozvědět o mechanismu
ukončení záchvatu, vzniku refrakterní periody a především možnostech terapeutické
intervence.
V klinické praxi je možné vidět velkou škálu typů záchvatů u velkého množství
různých pacientů s různými komorbiditami.

Rozpoznat postiktální příznaky od

interindividuálních rozdílů v chování pacientů proto může být velmi složité.
Díky experimentům na zvířatech máme možnost tyto interindividuální rozdíly velmi
zredukovat a po uměle vyvolaných uniformních záchvatech můžeme srovnávat chování s
kontrolní skupinou naivních zvířat. Tímto způsobem můžeme zjistit zákonitosti, které
bychom v klinické praxi snadno přehlédli.
Jsem ráda že jsem měla možnost zúčastnit se výzkumu a experimentů v rámci
zkoumání bezprostředních změn po epileptickém záchvatu a rozšířit si obzory v rámci
studia neurofyziologie a epileptologie.
Tato práce je finančně podporována grantem MŠMT Kontakt LH 11015 zaměřeném
na „Studium bezprostředních změn po epileptickém záchvatu vyvolaném v různých
stadiích postnatálního vývoje“ .
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2. PŘEHLED POZNATKŮ
2.1 Epilepsie a druhy epileptických záchvatů
Epilepsie je charakteristická opakovaně spontánně se vyskytujícími záchvaty, jejichž
příčinou jsou abnormální výboje vznikající v mozku. Tyto záchvaty vznikají spontánně
nebo na základě epileptogenního podnětu. Podnět může bý jak senzorický - dobře
identifikovatelný - např. světelný, akustický, tak vnitřní - diskrétní nebo latentní (humorální, posturální či psychické vlivy (Komárek, 1997).
Téměř všechny epileptické záchvaty jsou charakteristické převahou excitace nad
inhibicí. Potenciace gabaergní inhibice je hlavním mechanismem účinku většiny
antiepileptik. (Mareš, Kubová, 2008)

2.1.1 Klasifikace epileptických záchvatů
Podle mezinárodní klasifikace dělíme v současné době záchvaty na generalizované
(globální) a parciální (fokální). Generalizované záchvaty vykazují abnormální elektrickou
aktivitu šířící se v celém mozku - obou hemisférách a motorickým projevem jsou
generalizované tonicko-klonické křeče se ztrátou vědomí nebo epileptické absence. U
generalizovaných záchvatů může být znám fokus, tedy místo z kterého je záchvat
„spuštěn“, potom mluvíme o sekundárně generalizovaném záchvatu.
11

Generalizované záchvaty

Symptomy

1. "Grand Mal" neboli
Ztráta vědomí, křeče, svalová ztuhlost
Generalizovaný tonicko-klonický

2. Myoklonický

Ojedinělý, škubavé pohyby

3. Klonický

Opakované škubavé pohyby

4. Tonický

Svalová ztuhlost, rigidita

5. Atonický

Ztráta svalového tonusu

6. Absence

Krátká ztráta vědomí

Tabulka 1 popisuje 6 základních typů generalizovaných záchvatů (Senelick, 2012)

Naopak parciální záchvaty postihují pouze jednu hemisféru a dále je dělíme zejména
podle lokalizace v CNS, ve které probíhají. V závislosti na postiženém místě se tyto
záchvaty liší ve svých projevech, viz tabulka. U parciálních záchvatů může také dojít k
sekundární generalizaci - rozšíření na obě hemisféry.
S rozvojem zobrazovacích vyšetřovacích technik je možné u mnoha záchvatů dřive
považovaných za generalizované odhalit parciální počátek a teprve následnou sekundární
generalizaci. Epileptický záchvat je síťový fenomén odrážející abnormální aktivaci
prostorově ohraničených(fokální záchvaty) nebo šíroce rozsáhlých (generalizované
záchvaty) neuronálních sítí. Laterální asymetrie manifestace záchvatu je důležitým
klinickým příznakem v epilepsii. Stále více důkazů ukazuje na nedostatky současného
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dělení záchvatů na fokální a generalizované a ukazuje se že fokální aktivace bilaterálních
sítí může být podkladem generalizovaných záchvatů. Navíc laterální asymetrie kortikální
hyperexcitability , lateralizace EEG a motorická manifestace záchvatu byla popsána jak u
lidí, tak ve zvířecích experimentech. Reorganizae záchvatových sítí zahrnuje kortikosubkortikální a interhemisferické interakce.

Parciální záchvaty

Symptomy

1. Jednoduché(vědomí je
zachováno)
a. Svalové záškuby, rigidita, spasmy, otáčení hlavy
a. Jednoduché Motorické

b. Neobvyklé pocity zasahující zrak, sluch, chuť čich nebo hmat

b. Jednoduché Sensorické

c. Emocionální poruchy nebo poruchy paměti

c. Jednoduché
Psychomotorické
2. Komplexní

Automatismy jako mlaskání, žvýkání, ošívání se, chození anebo jiné

(se ztrátou vědomí)

opakované automatické mimovolní, ale koordinované pohyby

3. Parcialní se sekundární

Symptomy zpočátku spojené se zachovaným vědomím, ale poté rozvoj

generalizací

křečí a ztráta vědomí.

Tabulka 2 popisuje nejčastější typy parciálních záchvatů (Senelick, 2012)

2.1.2 Dělení záchvatů podle etiologie
Podle etiologie je od roku 2011 používáno základní dělení na genetické a strukturálněmetabolické, které nahradily dřívější idiopatickou a symptomatickou.
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Podle průběhu záchvaty mohou být :
a) self-limited -spontánně ukončené
b) přetrvávající - status epileptikus
Relativně samostatnou kapitolu představují záchvaty reflexní -vyvolané konkrétním
audiovizuálním či jiným rytmickým podnětem.

2.1.3 Experimentální modely epilepsie
Zvířecí modely epilepsie jsou využívány od první poloviny 20. století a hrály velkou
roli k pochopení fyziologických změn a změn chování v průběhu epileptického záchvatu.
Na základě těchto zkoumání byly vyvinuty léčebné strategie a antiepileptika, z nichž
některá používáme dodnes. Za tímto účelem

bylo využito mnoho druhů zvířat od

octomilky po primáty. V dnešní době jsou nejpoužívanějšími druhy laboratorní potkani a
myši. (Sarkisian, 2001)
Zvířecí modely nemají nikdy přesně stejnou etiologii jako u člověka, ale měly by
splňovat tyto základní podmínky:
1. mozek pokusného zvířete by měl ukazovat odpovídající elektrickou aktivitu jako
mozek člověka, protože změna EEG je základním znakem epilepsie a záchvatu
2. záchvat by měl být podobné etiologie - např. trauma, genetické predispozice.
3. pokud je typ epilepsie typický pro určitý věk, tomuto věku by měl odpovídat i věk
zvířete
4. pokud k záchvatu patří typické patologické změny, např. ischemické ložisko, tyto
změny by se měly objevit i u modelu
5. stav a modelovaný stav by měly odpovídat na stejnou antiepileptickou léčbu
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6. motorické manifestace záchvatu by měly být obdobné
(Sarkisian)
7. modely by měly produkovat záchvaty uniformní, reprodukovatelné a opakovatelné

Obrazek 1- Přehled dostupných zvířecích modelů epilepsie a epileptických záchvatů
(Loscher,2011)

Modely epilepsie
Existují modely epilepsie jako takové, tedy napodobování epileptických syndromů, při
kterých vznikají jednotlivé záchvaty u pokusných zvířat spontánně a opakovaně. Takové
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modely můžeme vidět například u některých geneticky predisponovaných druhů nebo
tzv. postatusové modely - zvířata po prodělaném status epilepticus vykazují po určité
latentní době spontánně se vyskytující záchvaty. Prvotní status epileptikus může být
„spuštěn“ např. hypertermií, chemickými konvulzanty nebo hypoxicko- ischemickým
inzultem

Kindling
Při opakované elektrické stimulaci určitých mozkových struktur můžeme dosáhnout
zvýšené excitability těchto struktur až do vzniku spontánních epileptických záchvatů. V
současné době využíváme kindlingu pro model fokálních a sekundárně generalizovaných
záchvatů. První stimulovanou a současně nejčastěji používanou mozkovou strukturou je
amygdala, ze které je možno dokončit kindling po relativně malém počtu stimulací.

Modely jednotlivých záchvatů
a) Reflexní
Pomocí vizuální stimulace nebo audiostimulace lze vyvolat epileptický záchvat u
některých geneticky predisponovaných druhů. Světelnou stimulaci využíváme například
u paviánů a zvukovou u myší nebo potkanů.
b) Chemicky indukované
Chemické konvulzanty jako je pilokarpin nebo kainová kyselina mohou způsobit
status eilepticus. Pilokarpin je agonista muskarinových acetylcholinových receptorů.
Aktivace těchto receptorů má v mozku mnoho důsledků, mezi něž patří blokování
některých sodíkových kanálů. To je pravděpodobně příčinou zvýšené excitability neuronů
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a vzniku záchvatu.
Kainová kyselina je agonista glutamátových receptorů a má excitační vliv na neurony
a produkci záchvatů.
Fluorothyl je rychle působící látka stimulující CNS.Po inhalční aplikaci je schopna
vyvolat generelizovaný tonicko klonický záchvat v řádu minut po vystavení.(Boukhezra
et al., 2003)
Nejčastěji používaným křečovým jedem je pentylentetrazol, který blokuje inhibici
zprostředkovanou kyselinou gamaaminomáselnou.

c)Elektricky indukované
Výhodou záchvatů vyvolaných elektrickou stimulací je přítomnost epileptogenního
činitele pouze během aplikace elektrického proudu. Průběh epileptického záchvatu pak
není tímto činitelem dále ovlivňován. Na druhou stranu, elektrický proud má vliv jak na
nervovou tkáň, tak na ostatní tkáně v mozku (Mareš, Kubová, 2006).
Pokud stimulujeme celý mozek, získáme tzv. elektrošokový záchvat (electroshock
seizures), lokální stimulací vyvoláváme epileptické následné výboje (epileptic
afterdischarge). K vyvolání záchvatu můžeme využít jak vysokofrekvenční (50-60Hz),
tak nízkofekvenční (3-12Hz) stimulaci.

Elektrošokový záchvat
Minimal electroshock seizure - vzpřimovací reflex je zachován, klonická aktivita svalů
šíje a předních končetin - odpovídá myoklonickému záchvatu a je generovaný v předním
mozku. Stimulační elektrody jsou umístěny na rohovkách.
Maximal electroshock seizures - generalizovaný tonicko klonický záchvat se ztrátou
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vpřimovacích reflexů, generován zadním mozkem. Stimulace je buď aurikulární nebo
transkraniální.
Epileptický následný výboj (epileptic afterdischarge)
Je cílen do konkrétní struktury mozku (kůra, hipokampus, amygdala aj.). Stimulace
probíhá pomocí stereotakticky zavedených elektrod. Stimulace limbických struktur
napodobuje parciální komplexní záchvat, stimulace senzorimotorické kůry reprezentuje
fokální motorické a myoklonické záchvaty. Pomocí zvyšování intenzity můžeme
dosáhnout šíření následného výboje do dalších struktur.
Kortikální následné výboje jsou tvořeny rytmickými ostrými vlnami u 12 denních
mláďat a spike and wawe rytmem u starších zvířat a mají původ v talamokortikálním
systému. (Avanzini et al., 1992)
Narozdíl od kindlingu, opakovaná stimulace neovlivňuje výrazně u pokusného zvířete
práh dráždivosti, což ji činí méně stresující. Zároveň jedno zvíře může být využito k
opakované stimulaci (Della Paschoa et al. 1997).

2.2 Motorické projevy v epilepsii

Přestože epilepsie není primárně poruchou motorického systému, motorické projevy
které ji doprovázejí bývají často dominantním příznakem a zároveň hlavním navenek
viditelným projevem. Jejich lateralizace je vodítkem k určení vzniku a průběhu
pozorovaného záchvatu.

Postiktální příznaky mohou být využity k rozpoznání

epileptických a ne-epileptických záchvatů. (Rémi, Noachtar, 2010)
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Rozlišujeme
a) motorické projevy a stereotypy předcházející vzniku záchvatu
b) motorické projevy v průběhu záchvatu
c) motorické projevy po záchvatu
Tato oblast byla pečlivě popsána a to jak v klinických výzkumech,

tak

i v

experimentálním výzkumu na zvířatech.
Vnější projevy záchvatu tvoří jeho semiologii.

2.2.1 Neurofyziologické aspekty
Existuje mnoho typů záchvatů s rozličnými motorickými projevy, my se však
pokusíme popsat obecné mechanismy působení výboje v mozku na motorické chování.
U epileptického záchvatu dochází ke spontánnímu výboji v místě zvaném fokus, které
se může nacházet kdekoli v mozku a může tam být strukturální změna anebo pouze
funkční změna, nedetekovatelná zobrazovacími metodami. Odtud se výboj šíří do dalších
oblastí, případně do celého mozku. O motorických projevech hovoříme zejména u
záchvatů generalizovaných (zahrnují celý mozek), parciálních senzomotorických a
psychomotorických (bez ztráty vědomí) a parciálních komplexních (s kvalitativní
poruchou vědomí).
V postižené oblasti dochází k hypersynchronní aktivitě která se následně šíří i do
dalších oblastí. Geneze motorických projevů v průběhu záchvatu není vždy jasná a může
se jednat jak o aktivitu korových oblastí (prefrontální, frontální kortex, cingulum), tak o
aktivitu podkorovou (thalamus, bazální ganglia).
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Některé motorické příznaky hrají roli v diagnostice epileptického ložiska a jsou
stranově specifické. Těmto fenoménům říkáme lateralizační příznaky a mají vysokou
výpovědní hodnotu stejně jako zobrazovací vyšetření prováděná nejenom před
neurochirurgickým zákrokem. (Kuba 2002)

2.2.2 Iktální příznaky
Iktální dystonie
Bývá častěji na horní končetině než na dolní a téměř vždy kontralaterálně vzhledem k
počátku záchvatu. Většinou překrývá nebo přerušuje případné automatismy. Často tak
dochází k automatismům v ipsilaterální polovině těla a dystonii na kontralaterální
končetině vzhledem k počátku záchvatu.
Tonická postura
Na rozdíl od dystonie zde chybí rotatorická komponenta a nemá tak vysokou lateralizační
výpovědní hodnotu.
Automatismy končetin
Automatismy jsou komplexním motorickým fenoménem a jsou pozorovatelné především
ipsilaterálně. Jedná se o pohyby připomínající běžnou činnost, kterou pacient vykonává, v
průběhu záchvatu však zcela bezúčlně anebo s nesmyslným počtem opakování
Iktální paréza HK
Jedná se o negativní motorický příznak se snížením svalového tonusu na postižené
končetině,ve většině případů kontralaterálně od fokusu, často spojena s automatismy na
nepostižené HK
Deviace hlavy
Častý příznak, jedná se o stáčení hlavy a očí kontralaterálně k hemisféře, kde záchvat
vzniká, může být netonická v počátku záchvatu nebo tonická v jeho průběhu.
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Příznak tření nosu
Vyskytuje se nejčastěji u pacientů s epilepsií temporálního laloku, pomocí ipsilaterální
HK
(Kuba, 2002)

2.2.3 Postiktální příznaky
Příznak tření nosu
Postiktálně je častější něž v průběhu záchvatu. Probíhá většinou pomocí ipsilaterální
HK, ale původ je nejasný. Může se jednat o neglect kontralaterální horní končetiny nebo
o možnou senzorickou (iritace) nebo vegetativní (zvýšená sekrece) složku. Tento
fenomén je častější u epilepsie temporálního laloku než u epilepsie frontálního laloku.
(Rémi, Noachtar, 2010)
Postiktální paréza (Toddova paréza)
Je častější u pacientů starších nebo se strukturální lézí. Je vždy unilaterální a vždy
kontralaterální vzhledem k ložisku (Theodore, 2010). Může trvat v řádu minut nebo v
řádu hodin. Nejdelší zaznamenaná postiktální paréza trvala 24 hodin. (Fischer, Schachter,
2000)
Postiktální afázie
Afázie po proběhnutém záchvatu svědčí o postižení dominantní hemisféry, může se však
jednat o sekundární generalizaci. (Kuba, 2002)
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2.2.3 Epileptické motorické projevy u laboratorního potkana
U experimentálních zvířat behaviorální odpovědi závisí na druhu použité stimulace.
Záchvaty se skládají z mnoha posturálních a motorických elementů, jež se liší ve své
kvantitě nebo kvalitě.
a) senzorimotorické záchvaty
Stimulací senzomotorické oblasti vyvolaný záchvat způsobí klonické křeče přední
končetiny nejprve na kontralaterální straně těla. V průběhu napřimování dochází k
tonické křeči zádových extenzorů, která svědčí pro postupující generalizaci. Na trupu
zvířete můžeme také vidět torzní pohyby. Pro zjednodušené hodnocení tíže záchvatu
využíváme škálu dle Racina (1974). Racine rozlišuje 5 stadií motorického záchvatu :
1. Pohyby čelistí a obličeje
2. Klonus svalů pohybujících hlavou
3. Klonus přední končetiny
4. Stavění se na zadní (vztyčování, rearing)
5. Stavění se na zadní a pád
Od stadia 4 hovoříme o postupující sekundární generalizaci. Tato tradiční škála může
být obohacena o detailnější rozdělení jednotlivých fází, podle různých autorů. Při našem
hodnocení je do stadia 1 zahrnuta jakákoliv motorická aktivita, která není synchronní se
stimuly nebo hroty v epileptickém následném výboji.
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Obrázek 2 znázorňuje komponenty motorického záchvatu po korové stimulaci. 1-pohyby
vousků po skončení stimulace, 2-zavření očí a křeč, 3- záškuby předních končetin, 4vstávání, 5- klonická aktivita se ztrátou rovnováhy, 6- tonická extenze zadních končetin,
6- krátká perioda imobility před návratem do normálniho stavu (Della Paschoa et al.
1997)

b) parciální komplexní záchvaty
Potkan předvádí určité stereotypní pohyby, nejznámější jsou tzv.wet dog shakes pohyby napodobující otřásání se mokrého psa. Ekvivalentem k tomuto pohybovému
fenoménu u lidí je tzv. oklepání se, které můžeme vidět u lidí s limbickou epilepsií
(Komárek, 1997). Pohyby můžou být i velmi složité, často je to stereotypní bezúčelné
chování, jako např. explorativní chování v již známém prostředí. Tyto epileptické
23

automatismy nejsou přítomny jenom během záchvatu, ale i v postiktálním stadiu.
Della Paschoa et al.(1997) uvádí navíc ještě tyto iktální a postiktální komponenty:
pohyby fousků, hluboké nadechnutí, trhnutí tělem, mrkání.

c) generalizované záchvaty
generalizované tonicko-klonické záchvaty se skládají z krátké fáze běhu (může to být
jen jeden skok), tonické extenze následované tonickou flexí a klonem. Ztráta postury se
projeví na začátku tonické fáze. Nejtěžším stupněm záchvatu je tonická extenze zadních
končetin, která trvá několik sekund.

2.2.4 Postiktální motorické projevy u laboratorního potkana
Mikulecká a Mareš (2006) popsali tyto postiktální motorické fenomény:
Normální chůze - pohyb chůzí po zemi a očichávání
Nezralá chůze - hůře koordinovaná chůze se shrbeným trupem
Rigidní ležení - leh s hlavou na podlaze a abdukovanými končetinami
Očichávání země - prozkoumávání okolí pomocí čichu
Vztyčování (rearing) - vzpřímená postavení v prostoru nebo u zdi
Self-grooming - omývání se předními končetinami nebo olizování
Normální sed - sed se všemi 4 končetinami na podložce
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Wet dog shakes - otřásání hlavou a rameny v rotačním pohybu

2.3 Motorický vývoj a testování motoriky laboratorního potkana
Mládě potkana se stejně jako dítě rodí s nezralým CNS. Zralosti mozku lidského
novorozence dosahují potkani kolem 10.-12. dne života (Velíšek et al., 1992). U mláďat
potkana na rozdíl od dětí zaostávají senzorické funkce za motorickými dovednostmi.
Vývoj motoriky probíhá stejně jako u dítěte kraniokaudálně a proximodistálně
s výjimkou antigravitačního držení hlavy, ke kterému dochází až 12. den po narození.
Vývoj senzorimotorických dovedností zkoumáme pomocí speciálních testů, kterým se
budeme dále věnovat. Při zkoumání vývoje motoriky můžeme pozorovat
a) motoriku spontánní- k tomuto účelu využíváme např. open field - prostředí, kde
kromě lokomoce potkan předvádí motorické dovednosti při prozkoumávání prostoru
nebo komfortní chování. Chování potkana v testu open field hodnotíme jak kvalitativně
tak kvantitativně (viz níže).
b) provokovanou- v různých testech hodnotíme jednotlivé specifické dovednosti
vázané na konkrétní funkci CNS
Samice potkana jsou březí 22 až 23 dní, den narození počítáme jako den 0. Mládě
potkana se rodí se zavřenými očními štěrbinami i zevními zvukovody. V prvních dnech
života veškerá motorika je výsledkem snahy najít matku a sát mléko. K orientaci
v prvních dnech života slouží především čichový orgán a vestibulární aparát, jehož vývoj
probíhá již od 8. dne gestace (Clarac et al., 1998). Zároveň jsou při narození již dobře
vyvinuty hmatové receptory a termoreceptory.
První známky lokomoce dosahuje potkan ve věku 4 dní a to pivotování. Od 7. dne se
začíná vyvíjet motorický vzor plazení a 12. den dosahuje vzpřímené polohy na čtyřech.
Od 14. dne se kvalita chůze vyrovná kvalitě chůze dospělého potkana, ne však adaptace.
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Paralelně s vývojem chůze se u potkana vyvíjí i motorický vzor plavání, u kterého
dochází ke koordinovaným pohybům končetin hned po narození a 10. den již trvale udrží
nozdry nad hladinou.
Myelinizace mozečku začíná u mláďat potkana 8. den po narození a je dokončena ve 3
týdnech. Od zrání mozečku se odvíjí vývoj komplexních dovedností jako je adaptace
chůze, běh nebo skoky. Posturální kontrola dozrává kolem 20. dne, kdy už jsou motorické
dovednosti téměř na úrovni dospělého jedince.
Největší akcelerace motorického vývoje nastává kolem 12. dne, kdy se otevírají oční
štěrbiny (13.-14.den) a tím se zlepšuje orientace v prostoru. V průběhu třetího týdne
života, který odpovídá předškolnímu věku dítěte, nastupuje u potkanů hravé období, ve
kterém jsou zvířata nejživější ve spontánním projevu.

2.3.1 Testování motoriky potkana
Spontánní motorické projevy můžeme hodnotit běžnou observací- pozorováním a
zapisováním kvantity nebo kvality jednotlivých pohybů, které potkan předvádí za určitý
časový úsek. Výhodou je možnost pozorování zvířete v jeho přirozeném prostředí,
nevýhodou je značná subjektivní chyba takového pozorování.
Pro objektivizaci proto používáme hodnocení chování zvířete v Open field, kde je jeho
pohyb zaznamenáván v přesně definovaném prostoru a následně hodnocen počítačovým
sofrwarem. Tento test je základním modelem pro hodnocení chování zvířat a můžeme
zde pozorovat:
a) motorickou aktivitu
b) explorativní chování
c) úzkostné chování
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Zvíře je umístěno v ohraničeném prostoru o rozměrech nejčastěji 50x50cm s výškou
stěny 17 nebo 25 cm a pozorováno po určitý čas. Hodnotí se mnoho faktorů, a záleží též
na systému videozáznamu, který použijeme. Z nasbíraných dat lze odečíst např. absolutní
vzdálenost, kterou zvíře urazí za daný čas, horizontální aktivitu a vertikální aktivitu,
počet konkrétních pohybů,čas odpočinku nebo čas strávený v určitých sektorech prostoru.

Konkrétní motorické dovednosti hodnotíme v motorických testech. Jedná se tedy o
provokovanou hybnost. Tyto testy jsou věkově specifické a zaměřené na konkrétní
mozkové funkce. Věkové meze pro testování jednotlivých reflexů a dovedností byly
převzány z rešeršní bakalářské práce Šárky Vítové (2010), pokud není uvedeno jinak.
Příklady motorických testů:
Righting reflex- jedná se o vzpřimovací reflex, při kterém se zvíře otočí ze supinační
polohy do pronační. Měříme čas otočení. Tento reflex můžeme testovat buď na podložce
nebo za letu, když zvíře pustíme z dostatečné výšky na měkkou plochu. Rightin reflex je
přítomný od 5 dne postnatálního vývoje. Ztráta righting reflexu je např. u
generalizovaného tonicko-klonického záchvatu (Mareš, Kubová, 2006).
Negativní geotaxe- tento test slouží k hodnocení funkce vestibulárního aparátu. Zvíře
je umístěno na šikmou plošinu se sklonem 5-60 stupňů hlavou dolů a hodnotí se čas, za
který se dokáže otočit hlavou nahoru. Testujeme od 7 dne po narození. U mladších zvířat
mohu tento test limitovat nezralé lokomoční dovednosti.
Beam walking-test slouží k hodnocení pohybové koordinace, zejména pak zadních
končetin. Zvíře má za úkol přelézt vyvýšenou úzkou kladinu z jednoho konce na druhý.
Motivací je dostat se k sourozencům. Hodnotí se čas a počet chyb, kdy zvíře “šlápne
vedle“. Obtížnost tohoto testu se dá regulovat šířkou a délkou kladiny.
Footprint analýza- pomocí footprint analýzy můžeme testovat chůzi a její případné
abnormality. Zvířeti jsou označeny jednotlivé tlapky různými barvami . Zvíře pak
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prochází úzkým koridorem a zanechává otisky, které můžeme hodnotit.
Test visu na hrazdě- zvíře zavěsíme na hrazdu za přední končetiny a měříme čas jak
dlouho se udrží, dokud nespadne, případně zda dokáže vylézt nahoru všemi kočetinami.
Test lze využít od 10. dne. Je ukazatelm jednak silových a vytrvalostních schopností
zvířete, ale zároveň se u mladších zvířat může na výkonu podílet i přítomnost
úchopového reflexu předních končetin( přibližně do 15. dne).
Rotarod test- tento test hodnotí koordinaci ,senzorimotorické dovednosti a fyzickou
kondici zvířete. Jedná se o horizontálně orientovanou rotující tyč, na níž umístíme zvíře
proti směru otáčení. Zvíře se musí aktivně pohybovat aby nespadlo dolů. Měříme čas, jak
dlouho se zvíře na válci udrží. Test se dá modifikovat rychlostí otáčení, případně
zrychlením. Testovat lze ode dne dosažení samostatné kvadrupedální lokomoce. Tento
test je využívání v raných stadiích testování farmak jako test zda daná látka nenaruší
schopnost koordinace motoriky.

V rámci behaviorálního testování, lze u laboratorního potkana hodnotit I kognitivní
schopnosti. Příklady testování kognitivních schopností:
Rozpoznávací test v „Y“ bludišti- slouží k testování schopnosti učení. Zvíře je
umístěno do bludiště ve tvaru Y do jeho spodního konce. Stěny bludiště mohou být bílé
nebo černé. Pokud jsou stěny černé, potrava je umístěna vpravo, pokud bílé, tak vlevo.
Tuto zákonitost se zvíře musí naučit. Zvíře je testováno 10x denně, dokud nedosáhne
100 procentní úspěšnosti v jednom dni.
Prostorové učení a paměť v Morrisově vodním bludišti- v tomto modelu je zvíře
umístěno v malém kruhovém bazénku, který obsahuje únikovou plošinu skrytou těsně
pod hladinou vody. Na stěně bazénku jsou zapamatovatelné obrazce , podle kterých se
zvíře naučí najít skrytou plošinku efektivněji. Testování se opakuje několikrát denně
obvykle po dobu pěti dnů, zvířata startují z různých míst u stěny bazénu. Následně je
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plošinka odstraněna a paměť zvířete se hodnotí podle času stráveném ve „správném“
kvadrantu, kde bývala plošinka v průběhu učení. Morrisovo vodní bludiště je test
vizuálně prostorové paměti, která je ekvivalentem epizodické paměti u lidí.

2.4 Postiktální stadium
PS (postiktální stadium) je stav mozku od ukončení epileptického záchvatu do
návratu do normálního stavu. Přesné určení hranic není jednoduché, protože někdy nelze
přesně rozpoznat konec záchvatu a zároveň rychlost návratu do normálu se liší v mnoha
kategoriích - např.EEG, mozková homeostáza, neurotransmitery, perfuze a samozřejmě
kvalita vědomí a kognitivní funkce. V souvislosti s postiktálním stadiem jsou
z vědeckého hlediska a z hlediska možné terapeutické intervence důležité tyto fenomény:
a. mechanismy ukončení záchvatu
b. refrakterní perioda - k vyvolání dalšího epileptického záchvatu je nutné výrazné
zvýšení intenzity epileptogenního podnětu
Většina záchvatů zpravidla končívá spontánně a náhle a mozek poté zůstává po určitý
čas odolný ke vzniku dalšího záchvatu. Stav, kdy trvání záchvatu překročí 30 minut,
nazýváme status epileptikus. Za klinicky závažné stavy s možným neuronálním
poškozením považujeme záchvaty trvající déle než 5 minut.
Zastavení epileptického záchvatu je aktivní proces založený na aktivaci inhibičních
systémů již v průběhu záchvatu. Aktivita těchto systémů přetrvává po ukončení záchvatu
a způsobuje tzv. postiktální depresi, jedním ze znaků postiktální deprese je postikální
refrakterní perioda. Mechanismy vzniku refrakterní periody, následující po ukončení
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záchvatu, jsou však známy jen z malé části. Existuje mnoho změn na úrovni funkční,
metabolické nebo synaptické, které vznikají v průběhu záchvatu jako homeostatická
reakce. Porozumění těmto mechanismům může mít význam ve vývoji nových
antiepileptik.
V závislosti na rozsahu a délce trvání záchvatu,může docházet k různým druhům
poškození. Projevuje se zde např. oploštění EEG křivky, postiktální změny chování,
synaptické a metabolické změny, zvýšená aktivita neurotransmiterů a neuromodulátorů,
apoptóza, ale i neroprotekce (epileptická tolerance), zvýšení prahu dráždivosti a změny
účinnosti antiepileptik.
Jako první zaznamenali zvýšení prahu dráždivosti po elektrokonvulzivním záchvat
Nutt, Cowen a Green (1981) když zkoumali účinnost elektrošokové terapie u pacientů
trpících depresí. Krátce po vyvolaném elektrošoku bylo zapotřebí větší intenzity
k vyvolání dalšího elektrošokového záchvatu, což bylo dokázáno jak klinicky, tak
experimentálně. Zároveň se zvýšil práh k podávání GABA antagonistů, jako je
pentylentetrazol, ne však antagonistů glycinu. Tak byla prokázána jistá selektivita, která
ukazovala na zapojení specifických neurochemických mechanismů. Tyto změny byly
zaznamenány v průběhu 5-60 minut po záchvatu, než se hladiny vrátily do původního
stavu (Loscher, Kohling, 2010).

2.4.1 Mechanismus vzniku PS
Na vzniku PS se podílejí tyto systémy:
1. změna průtoku a difůze v postižené oblasti
2. elektrofyziologické změny
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3. změny v systému neurotransmiterů
4. změny na úrovni receptorů
Výzkumy ukazují, že na spontánním ukončení záchvatu se též podílejí určité mozkové
struktury - například substantia nigra pars reticulata nebo nucleus subthalamicus.
( Loscher, Kohling, 2010)

Dříve populární teorie o tom , že na vzniku postiktální deprese se podílí neuronální
vyčerpání se ukázala jako nesprávná. Prokázalo se, že i po bezprostředně po záchvatu
jsou neurony při stimulaci schopny dál pálit.
Deplece neurotransmiterů v synaptických vezikulech je jením z možných
mechanismů, podílejících se na ukončení záchvatu. Neurotransmiter musí být přítmen v
axonálním terminálním zakončení a poté vylit do synaptické štěrbiny, aby se signál mohl
přenést na další neuron. Přestože neurotransmitery nejsou typický limitující faktor v
interneuronální signalizaci, je možné že při rozsáhlém pálení

v průběhu záchvatu,

neurotransmitery mohou být vylévány rychleji než se nové vytvoří v těle neuronu a
sestoupí axonem. Neuropeptidy, jako jsou endogenní opioidy, musí být resyntetizovány
de novo, jakmile jsou jednou vylity. (Koepp, Diehl, Woermann, 2010).
Aktivní inhibice je mechanismus fungující na více etážích. Rychlé a pozdní inhibiční
postsynaptické potenciály zprostředkované GABA A a GABA B receptory, se objevují v
řádu zlomku sekundy, proto jimi nelze vysvětlit trvání PS. Spíše se jedná o
afterhyperpolarizaci, zprostředkovanou hyperpolarizačními pumpami, které se snaží
nastolit opětovnou ionickou rovnováhu po neuronální aktivitě. Tyto pumpy jsou závislé
na ATP a zprostředkovávají výměnu sodík/draslík v poměru 3:2, což způsobuje uvnitř
buňky určitou negativní bilanci trvající v řádu minut i déle. (Fischer, Schachter, 2000)
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2.4.1 Iontová rovnováha
Spontánní ukončení záchvatu má spojitost s progresivním vzestupem intracelulární
koncentrace sodíku zprostředkovanou aktivací sodíkových kanálů během vysoce
aktivního epileptického stavu. Běžné antiepileptikum phenytoin, které působí na úrovni
sodíkových kanálů sice zvyšuje práh dráždivosti, na druhou stranu ale prodlužuje trvání
záchvatu (Krishan, Bazenhov, 2011) Vzestup intacelulárního vápníku a sodíku aktivuje
extracelulární draslíkové toky, které vedou k hyperpolarizaci a následnému neuronálnímu
bloku a tudíž k ukončení neuronální aktivity. (Lado, Moshé, 2008)
Naopak zvýšená intracelulární koncentrace chloridových aniontů prodlužuje
epileptickou aktivitu charakteristickou střídánim tonické a klonické fáze. Po skončení
záchvatu je extracelulární koncentrace draslíku redukována pod normální hladinu, což
hraje roli ve vzniku postiktální deprese. Spojená dynamika sodíku, draslíku a
chloridových aniontů hraje tedy významnou roli v rozvoji a ukončení záchvatu.
(Krishnan, Bazenhov, 2011)
Zvýšení extracelulárního draslíku také snižuje mozkovou excitabilitu. Ve skutečnosti
mírné zvýšení draslíku vede k hyperexcitabilitě, ale zvýšení na 20-30 mM produkuje
šířící se depresi a zastavení neuronální aktivity. Dalším důležitým iontem je protonový
kationt, který ovlivňuje acidobazickou rovnováhu. Kyselé prostředí zmírňuje záchvaty.
Vodíkové ionty soutěží na NMDA kanálech, což může mít také podíl na snížení
excitability v PS.(Krishnan, Bazenhov, 2011)

2.4.2 Krevní průtok
Mozkový krevní průtok je záchvatem narušen. Obecně mozková perfuze se díky
autoregulaci shoduje s mozkovou aktivitou. Naopak po záchvatu není perfuze adekvátní k
metabolismu. Weinand et al. provedli přesné měření průtoku krve mozkem ipsilaterálně a
kontralaterálně k temporálnímu ložisku. Ipsilaterálně průtok vzrostl v průměru o 45
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ml/100g/min na bližně 85ml/100g/min 5 minut po záchvatu. Po jedné hodině průtok klesl
pod původní hladinu na 40ml/100g/min. Kontralaterálně průtok mírně poklesl a mírně se
zvýšil hodinu po záchvatu. Otázkou je zda relativní ischemie může být příčinou PS nebo
naopak změny průtoku vedou k zastavení záchvatu (Weinand et al., 1994).

2.4.3 Neurotransmiterové systémy
Téměř všechny neurotransmiterové systémy se účastní záchvatu a jeho dozvuků.
Nejdůležitější jsou však excitační aminokyseliny, GABA, acetylcholin, katecholaminy,
serotonin, opiáty, adenosin a oxid dusnatý. (Fischer,Schachter, 2010)
Kyselina gammaaminomáselaná (GABA) je hlavním inhibičním neurotransmiterem.
Působí na GABA A ionotropních receptorech a metabotropních GABA B receptorech.
GABA B receptory mají jak prokonvulzivní, tak antikonvulzivní účinek. Zdají se však
být nejdůležitějším inhibičním systémem v raných vývojových stadiích. (Mareš, 2012)
Také extrasynaptické GABA A receptory mění svoji distribuci v průběhu vývoje a mohou
se podílet na náchylnosti k záchvatům v průběhu vývoje. (Lado, Moshé, 2008)
GABA se podílí i kortikální tzv. feed-forward inhibici- interneurony zprostředkované
inhibiční signály vysílané mimo fokus, které brzdí propagaci záchvatu. (Lado, Moshé,
2008)
Endogenní opiáty hrají speciální roli v PS. Potkani vystavení elektrošoku přetrvávali v
katalepsii, zmatení a se zpomalením EEG. Po podání naloxonu se stav okamžitě zlepšil.
U interiktální spiking nejméně o 40 procent. Opioidní mí receptory vzrostly v okolí
fokusu, zejména v neokortikální oblasti temporálního laloku. (Fischer, Schachter, 2010)
Opioidní receptory jsou zřejmě zodpovědné za narušení motoriky po epileptickém
záchvatu. Podáním jejich antagonisty se výrazně zkracuje postiktální deprese a to jak na
EEG tak v motorických projevech. Naloxon je nespecifický antagonista a jeho výsledky
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nejsou jednoznačné. Po záchvatech vyvolaných kindlingem amygdaly došlo k výraznému
zkrácení postiktální deprese po podání antagonistů opioidních mí receptorů v nucleus
accumbens. (Ma, Boyce, Leung, 2010)
Adenosin je vedlejší produkt energetického metabolismu a zároveň silný supresor
synaptické transmise. Adenosin inhibuje neuronální aktivitu blokováním presynaptického
vylučování neurotransmiterů. (Lado, Moshé, 2008). Agonisté adenosinu působící na A1
receptorech v hipokampu a neokortexu zřejmě prodlužují trvání PS, zatímco jeho
antagonisté, jako je například kofein, ho zkracují. U mladých potkanů hustota A1
receptorů vzrostla po opakovaných záchvatech (Doriat et al., 1999).
NO je neuromodulátor a také modulátor mozkového krevního průtoku. Je syntetizován
neurony to jak pro účely excitační, tak inhibiční. L-arginin je prekurzor a agonista NO
systému. Postiktální refrakternost při kindlingu je zkrácena blokádou NO. Vypadá to, že
NO inhibuje záchvat a prodlužuje trvání PS, výsledky ale nejsou jednoznačné
(Fisher, Schachter, 2000).

2.4.5 EEG
Během záchvatu se zvyšuje metabolismus i krevní průtok zatímco postiktální perioda
je charakteristická snížením metabolismu i průtoku. Během záchvatu jsou metabolické
nároky neuronů tvořících akční potenciály s vysokou frekvencí velmi značné. Záchvat je
ukončen depolarizačním blokem neuronů a vyústí v postiktální depresi viditelnou na
EEG. Postiktální změny korelují svým rozsahem a distribucí se změnami iktálními.
(Rémi, Noachtar, 2010) Během zotavování neuronů je mozkový metabolismus nízký a
vede ke zpomalení EEG zejména na straně počátku záchvatu. U člověka toto zpomalení
koreluje se zotavováním kognitivních schopností. Kognitivní deficity však mohou
přetrvávat i po úpravě EEG. Na druhou stranu postiktální změny EEG mohou přetrvávat
až 24 hodin po záchvatu, ale jsou odhalitelné pouze spektrální analýzou. (Rémi,
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Noachtar, 2010)
Přítomnost většího množství interiktálních epileptiformních výbojů nemá vliv na
výsledky kognitivních testů u dospělých jedinců, ale přechodně narušují kognitivní
funkce u dětí.(Rémi, Noachtar, 2010)

2.4.6 Diferenciální diagnostika
Postiktální symptomy vyplývající z inhibiční aktivity mozku bychom měli rozlišovat
od symptomů nadcházejícího záchvatu. Některé příznaky, které vypadají jako postiktální
jsou ve skutečnosti součástí nonkonvulzivního status epileptikus anebo mohu být součástí
nového záchvatu právě začínajícího. Pro přesnější diagnostiku nestačí klinické
pozorování, ale je třeba i záznam EEG, jehož výsledky však také nemusejí být
jednoznačné. (Shorvon, Trinka, 2010)

2.4.7 Postiktální psychické příznaky
V klinické praxi jsou nejčastěji uváděným postiktálním problémem psychické
příznaky zahrnující postiktální deprese, kognitivní deficit, delirium, vzácněji postiktální
psychotické příznaky. Tyto stavy nemocným komplikují život leckdy více než samotné
záchvaty. (Kraus, Theodore, 2010)
Na vzniku depresivního syndromu se podílí jednak sociální složka vyplývající z určité
izolace

nemocných

jednak

složka

biologická-

je

zde

možný

vliv

změny

neurostrasmiterových systémů, zejména opiátů. (Fischer, Schachter, 2000). Dalším
problémem je zde vliv některých antidepresiv, zejména tricyklických, na snížení prahu k
vyvolání záchvatu. (Fischer, Schachter, 2000)
Na postiktálním kognitivním deficitu se podílí zhoršená pozornost a schopnost
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koncentrace, zhoršená krátkdobá paměť, snížené verbální a komunikační schopnosti. V
případě postižení dominantní hemisféry je narušena zejména verbální paměť, zatímco i
nedominantní spíše vizuální paměť.(Helmstaeder, Eiger, Lendi, 1994)
Dalším relativně častým symptomem je postiktální delirium. Může se objevit na
základě psychiatrických komorbidit anebo jako nežádoucí účinek farmakoterapie.
Delirium může mít hypoaktivní nebo hyperaktivní klinický obraz. Není žádná specifická
léčba, ale pacient by měl být v bezpečném prostředí.(Krauss, Theodore, 2010)

2.4.8 Současné možnosti ovlivnění postiktálního období
Vliv na PS není u antiepileptik prioritou a není zmiňován v mnoha studiích. Z
přehledu Schmidta a kol. vyplývá, že většina antiepileptik nemá prokazatelně významný
vliv na průběh PS. Pouze Lacosamid dosáhl významného zlepšení postiktální
komponenty u pacientů hodnocených SSQ a levetiracetam dosáhl rychlejšího zotavení
měřitelného na EEG.
Příznivý vliv na délku trvání i intenzitu symptomů v postiktální stadiu byl prokázán i u
stimulace nervus vagus, která se používá jako alternativa při léčbě farmakorezistentní
epilepsie. Ovlivnění PS bylo pozorováné v experimentálních studiích na zvířatech, ale i
u lidí. (Vonck, Raedt, Boon, 2010)
Redukce délky a závažnosti postiktálního stadia byla prokázána po podání opioidních
antagonistů, stejně jako u gabaergních medikamentů (diazepam, kyselina valproová). A
končně PS může byt modifikováno i přítomností estradiolu. (Rémi, Noachtar, 2010)
Kofein jakožto antagonista adenosinu, může zredukovat trvání postiktálního
kognitivního deficitu. Adenosin modifikuje synaptickou transmisi blokováním výdeje
neurotransmiterů. Agonisté adenosinu blokují chemicky vyvolané záchvaty u zvířat a
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jsou endogenním antikonvulzantem u lidí. Jsou důkazy o tom, že agonisté adenosinu se
podílejí na postiktální periodě - prodlužují postiktální depresi, zatímco kofein ji zkracuje.
(Boukhezra et al., 2003)

2.4.9 PS v ontogenezi
V prvních třech týdnech života dochází u potkanů k výrazným změnám v
glataminergních a gabaergních neurotransmiterových systémech. Gabaergní systém
dozrává v průběhu 3.-4. týdne po narození.Zároveň je v nezralém mozku zvýšená
plasticita a synaptogeneze. (Mareš, Kubová, 2008) Toto jsou možné příčiny zvýšené
pohotovosti mladších zvířat k epileptickému záchvatu.
Postiktální refrakterní fáze chybí u 12 denních mláďat a progresivně se vyvíjí v
průběhu třetího týdne postnatálního vývoje a to jak u záchvatů limbických (Velíšek,
Mareš, 1991), tak kortikálních (Maerš, Kubová, nabídnuto do tisku). Naopak mláďata do
18. dne vykazují postiktální potenciaci ke vzniku následného vývoje. U 25 denních mláďt
už je délka refrakterní periody shodná s dospělými jednici (Mareš, nabídnuto do tisku).
Na věku zvířete závisí též ovlivnění neurogeneze v nezralém mozku a to postiktálně
akutně i chronicky. V prvním postnatálním týdnu se neurogeneze záchvatem snižuje. Ve
druhém týdnu se u některých modelů neurogeneze neovlivní, zatímco u jiných dochází k
jejímu zvýšení, stejně jako v následujících týdnech. Předmětem výzkumu je možná
souvislost mezi neurogenezí a pamětí či schopnosti učení. (Potrer, 2008)
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3. PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 Metodika
K experimentu byli použiti samci plemene Wistar. Vrh byl tvořen 10 mláďaty s
matkou, odstav byl proveden 21.den po narození. Starší zvířata byla v počtu 3-5 v kleci
z plexiskla bez matky s neustálým přístupem k vodě a potravě. Zvířata byla chována
v místnosti s 12 hodinovým světelným režimem. Podmínky jsou stanoveny prováděcími
předpisy k Zákonu na ochranu zvířat proti týrání, pokus byl schválen Odbornoou komisí
Fyziologického ústavu AV ČR.
Testováno bylo celkem 64 zvířat- 23 dvanáctidenních, 20 osmnáctidenních a 22
pětadvacetidenních. Věkové skupiny byly rozděleny na kontrolní a stimulované.
Zvířatům ve věku 12, 18 a 25 dní, byly v eterové anestezii pod zrakovou kontrolou
zavedeny epidurálně 2 ploché stříbrné elektrody nad senzorimotorickou kůru, a to jak
kontrolní skupině, tak skupině následně stimulované.
S odstupem minimálně 1 hodiny po operaci byla pokusným zvířatům stimulována
mozková kůra pomocí generátoru s konstantním proudovým výstupem. Stimulační serie
pulzů o délce 1 ms a frekvenci 8 Hz trvala 15 sekund. Po záchvatu zvířata podstoupila
motorické testy.

Kontrolní skupina podstoupila motorické testování bez předchozí

stimulace.
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3.1.1 Elektrická stimulace
Různé věkové skupiny byly stimulovány různými intenzitami proudu: 12denní zvířata
proudem o velikosti 6 mA, 18 a 25denní 4,5 mA . Tato intenzita proudu byla dostačující
pro vyvolání následného výboje u všech testovaných zvířat. Stimulace u každého zvířete
proběhla celkem třikrát, minimální odstup mezi stimulacemi byl 10 minut.
Zvířata v kontrolních skupinách nebyla stimulována.

3.1.2 Motorické testování a hodnocení
K testování motoriky v postiktálním stadiu byly použity testy popsané v teoretické
části práce.
Bezprostředně po prvním záchvatu strávila všechna zvířata 5 minut v open field. Jejich
vystoupení bylo monitorováno a nahráváno systémem Noldus.
Po druhém záchvatu podstoupily všechny věkové kategorie test righting reflex a to
nejdříve bezprostředně po záchvatu a poté s odstupem 5 minut. Jelikož tento test není
časově náročný, testovali jsme ještě bezprostředně po něm negativní geotaxi u 12 a
18denních mláďat a rotarod u 25 denních. Opět bezprostředně a s odstupem 5 minut.
Po třetím záchvatu následoval u všech věkových skupin bar holding test opět
bezprostředně a s odstupem 5 minut.
Open field test - zvíře bylo umístěno doprostřed prostoru o rozměrech 48x48cm, s
výškou stěny 30cm, stěny i podlaha černé barvy. Prostor byl umístěn vzhledem ke zdroji
světla tak, aby nikde nevznikal stín, kam by se zvířata mohla uchýlit. Každé zvíře bylo
po dobu 5 minut nahráváno na videokameru. Výsledné videonahrávky byly hodnoceny v
systému EthoVision a hodnotili jsme tyto parametry: celkovou vzdálenost, kterou
nachodilo během 5 minut, čas strávený v centrální zóně, čas strávený v rozích a
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průměrnou rychlost, kterou se zvíře pohybovalo.
Righting reflex - zvíře bylo položeno do supinační polohy na desku stolu, měřili jsme
čas, za jak dlouho se dokáže samo otočit do pronační polohy
Negativní geotaxe - zvíře jsme umístili na šikmou plochu (rozměry 20x20cm)
s neklouzavým povrchem se sklonem 30 stupňů hlavou dolů a měřili jsme čas, za jak
dlouho se dokáže otočit proti gravitaci. Tento test jsme nepoužili u 25denních mláďat,
protože ta z plošiny utíkají a zkoumají okolí.
Rotarod test- zvíře bylo umístěno na horizontální rotující tyč o šířce 5 cm s průměrem
5 cm a rychlostí otáček 10 za minutu. Zvíře muselo kráčet proti směru otáčení, aby
nespadlo. Měřili jsme čas jak dlouho zvíře dokáže kráčet proti směru otáčení, limit byl
120 sekund.
Bar holding test - zvíře bylo pověšeno za přední končetiny na tenkou neklouzavou
horizontální tyč o šířce 10 cm a průměru 0,5 cm ve výšce 20 cm. Jemným zatáhnutím za
ocásek jsme se ujistili o správném úchopu. Měřili jsme čas, jak dlouho se zvíře dokáže
udržet. Některá motorický zdatnější

18 denní mláďata a téměř všechna 25 denní

dokázala vylézt nahoru a stát na tyči. Limit byl opět 120 sekund.

3.2 Zpracování dat
Získaná data jsme zpracovávali pomocí programů SigmaStat (SPSS). Použili jsme
párový t-test a případně Man-Whitney Rank Sum Test pro srovnání výkonu kontrolních a
stimulovaných skupin. Vývojovou analýzu všech věkových skupin jsme hodnotili v testu
pomocí One Way Analysis of Variance. Dohodou určená hranice statistické významnosti
byla p=0,05. Program SigmaPlot byl použit pro přípravu obrázků.
Pozorování v open field bylo nejdříve analyzováno v programu EthoVision a výsledná
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data byla zpracována v programu SigmaStat výše uvedenými typy testů.

3.3 Stanovení hypotéz
Hypotéza 1
H0: Motorika po korovém epileptickém záchvatu není narušena
HA: Motorika po epileptickém korovém záchvatu je narušena alespoň v jedné z
testovaných dovedností
Hypotéza 2
H0: Pokud je motorika po záchvatu narušena, je porucha konstantní
HA: Pokud je motorika po záchvatu narušena, je porucha krátká nebo přechodná
Hypotéza 3
H0: Změny po záchvatu jsou závislé na věku
HA: Změny po záchvatu nejsou závislé na věku

3.4 Výsledky
3.4.1 Open field test
V openfieldu jsme hodnotili tyto parametry: celková vzdálenost, celkový čas strávený
v centrální zóně, celkový čas strávený v rozích a průměrná rychlost lokomoce.
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První graf nám ukazuje srovnání těchto parametrů u jednotlivých věkových skupin
kontrolních zvířat a míru ovlivnění u skupin stimulovaných. Obecně nejvyšší aktivitu v
openfield vykazují 18 denní mláďata neboť v tomto věku jsou potkani velice aktivní a
hraví. Čas s trávený v centrální zóně a u stěn ukazuje spíše na snížení aktivity při
prodlévání v místě položení do prostoru nebo v bezpečí rohů.
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Obrázek 3- Grafy nám ukazují srovnání chování v openfield u jednotlivých věkových
skupin v normální ontogenezi (kontrolní skupiny) a narušení tohoto vývoje v skupin po
záchvatu. Hvězdička značí signifikanci oproti 12 denním, dvojitý křížek oproti 18 denním
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Dále uvádíme detailnější srovnání kontrolních a stimulovaných skupin v jednotlivých
parametrech:
Celková vzdálenost
12 denní- Stimulovaná zvířata za dobu 5 minut urazila vzdálenost 261,1 +/- 55,8 cm, což
bylo signifikantně méně než zvířata kontrolní (649,1+/- 53,1cm).
18 denní- Stimulovaná zvířata urazila signifikantně menší vdálenost (589,8 +/-123,0cm)
než zvířata kontrolní (1296,1+/-133,6cm).
25 denní - Kontrolní zvířata urazila průměrně 1114,0 +/-150,3cm a stimulovaná 975,8+/130,8 cm. Rozdíl není signifikantní.

Obrázek 4- srovnání celkové vzdálenosti, kterou urazila zvířata po
záchvatu oproti kontrolním, hvězdička značí signifikanci
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Čas strávený v centrální zóně
12denní- Kontrolní skupina strávila v centrální zóně 24,3 +/-10,7 s a stimulovaná
skupina 118,4+/- 70,1 s. Rozdíl není signifikantní kvůli velkému rozptylu hodnot u
stimulované skupiny.
18denní- Kontrolní skupina strávila v centrální zóně 4,0+/-0,6 s, což se signifikantně
méně než skupina stimulovná (106,778+/-32,1s).
25denní- Nenašli jsme signifikantní rozdíl mezi skupinou kontrolní(33,3+/- 8,9s) a
stimulovanou (14,8+/- 12,6s)

Obrázek 5- graf znázorňující celkový čas strávený v centrální zóně u jednotlivých
věkových skupin. Hvězdička znázorňuje signifikantní rozdíl mezi skupinou stimulovanou
a kontrolní u 18 denních zvířat
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Čas strávený v rozích
12 denní- Zvířata po záchvatu strávila signifikantně více času v rozích (227,9+/-37,6 s)
než kontrolní skupina(56,4+/-28,1).
18 denní- Není signifikantní rozdíl v času stráveném v rozích mezi skupinou
stimulovanou(55,9+/-21,8s) a kontolní (19,1+/-5,5s).
25 denní- Není signifikantní rozdíl v času stráveném v rozích mezi skupinou
stimulovanou (58,7+/-25,0s) a kontrolní (35,4+/- 9,8s)Průměrná rychlost lokomoce

Obrázek 6 - graf znázorňuje celkový čas strávený v rozích v sekundách u
jednotlivých věkových skupin. Hvězdička značí signifikantní rozdíl mezi skupinou
stimulovanou a skupinou kontrolní u 12 denních zvířat.
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Průměrná rychlost
12 denní- 12 denní kontrolní zvířata dosáhla průměrné rychlosti 2,2+/-0,2 cm/s. Zvířata
po záchvatu měla rychlost lokomoce signifikantně nižší (0,9+/- 0,2 cm/s).
18 denní- Kontrolní skupina měla průměrnou rychlost lokomoce 4,3+/-0,4 cm/s, zatím co
skupina po záchvatu se pohybovala průměrnou rychlostí signifikantně nižší (2,0+/0,4cm/s).
25denní- Nebyl signifikantní rozdíl v průměrné rychlosti lokomoce mezi skupinou
kontrolní (3,7+/- 0,5cm/s) a skupnou po záchvatu (3,3+/- 0,4cm/s).

Obrázek 7-Graf znázorňuje průměrnou rychlost lokomoce u jednotlivých věkových
skupin. Hvězdička značí signifikantní rozdíl mezi skupinou po záchvatu a skupinou
kontrolní u 12 denních a 18 denních zvířat.
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3.4.2 Righting reflex
Všechna testovaná zvířata se dokázala otočit ze supinační polohy do pronační a
dosáhla času 1s. Pouze 1 zvíře ze skupiny stimulovaných 12-ti denních mělo čas 2s a to
bezprostředně po záchvatu. Nejsou žádné signifikantní rozdíly v tomto testu mezi
postiktální skupinou a skupinou intaktní ani v jedné věkové kategorii.

3.4.3 Negativní geotaxe
12 denní
Stimulovaná zvířata podala horší výkon než kontrolní skupina a to zejména
bezprostředně po záchvatu, kdy čas u stimulovaných zvířat byl průměrně 27,2 +/- 4,2 s,
zatím co u zvířat naivních 8,9 +/- 1,8. Rozdíl byl signifikantní. 5 minut po záchvatu se
tento rozdíl zmenšuje a již není statisticky významný.
Zároveň u dvanáctidenních zvířat byl signifikantní rozdíl u skupiny stimulovaných
zvířat mezi výkonem bezprostředně po záchvatu (průměrně 27,2 +/- 4,2 s) a s odstupem 5
minut (15,8 +/- 7,7 s). horší výkon (4,1+/-0,6 s) než mláďata kontrolní (2,4+/- 0,5).
18denní
U 18denních mláďat jsme nenašli signifikantní rozdíl mezí výkony kontrolní
skupiny(4,1+/-0,9) a skupiny stimulované (5,2+/-1,1 s) bezprostředně po záchvatu a to
kvůli velkému rozptylu hodnot u zvířat po záchvatu. Ze stejného důvodu nebyl
signifikantní rozdíl u stimulované skupiny mezi výkony bezprostředně po záchvatu
(5,2+/-1,1 s) a s odstupem 5 minut (4,1+/-0,6 s). Signifikantní rozdíl mezi skupinou
stimulovanou a kontrolní byl v intervalu 5 minut po záchvatu – stimulavaná zvířata měla
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Obrázek 8- graf znázorňuje srovnání výsledků 12- a 18denních mláďat v testu
negativní geotaxe, hvězdička značí signifikanci
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3.4.4 Rotarod
Testování na Rotarodu podstoupila pouze 25 denní zvířata. Bezprostředně po záchvatu
zvládala stimulovaná zvířata udržet se v průměru 51,9s +/-14,9s, zatímco kontrolní
skupina 81,1+/-12,0s. Opět se jednalo o velký rozptyl naměřených hodnot, proto nebyla
dosažena úroveň statistické významnosti. Po pětiminutovém intervalu stimulovaná
skupina dosáhla průměrného času 79,8+/-14,5s a skupina kontrolní 80,2+/-16,5s. Žádný z
těchto rozdílů nebyl statisticky významný.

Obrázek 9- Graf znázorňuje rozdíl ve výkonu v rotarod testu u 25 denních zvířat ve dvou
časových intervalech
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3.4.5 Bar holding test
12denní- 12denní zvířata bezprostředně po záchvatu vydržela ve visu na hrazdě v
průměru 8,3+/-1,5s , zatímco kontrolní skupina 5,6+/-1,1s. S odstupem 5 minut
stimulovaná zvířata ještě zlepšila svůj výkon na 10,7+/-1,6s a kontrolní skupina naopak
zhoršila průměr na 4,1+/-1,0s. Rozdíl mezi skupinami měřený s odstupem po záchvatu
byl statisticky významný.
Skupina pozáchvatová byla tedy lepší v tomto testu oproti skupině kontrolní, v
pětiminutovém intervalu dokonce signifikantně.

18denní- Stimulovaná zvířata vydržela ve visu bezprostředně po záchvatu v průměru
29,0+/-11,5s a 5 minut po záchvatu se mírně zlepšila na 32,2+/-11,3s. Kontrolní skupina
v prvním intervalu vydržela 57,0+/-13,0 a ve druhém intervalu 62,1+/-8,0s. Ve druhém
intervalu je rozdíl statisticky významný ve prospěch kontrolní skupiny.

25denní- V prvním intervalu dosáhla skupina po záchvatu průměrného času visu na
hrzdě 50,3+/- 14,5s a kontrolní skupina 110,3+/-5,7s. Ve druhém intervalu se zvýšil
průměrný čas stimulované skupiny na 55,1+/-12,7s a čas skupiny kontrolní se zhoršil na
92+/- 12,4s. V obou intervalech byl signifikantní rozdíl výsledků ve prospěch skupiny
kontrolní.

Vývojová analýza
Vývojové srovnání výsledků jednotlivých věkových skupin v bar holding testu
ukazuje na rozdílný poměr výsledku zvířat 12 denních a zvířat starších. Zatímco
kontrolní skupiny 18 a 25 denních zvířat podaly výrazně lepší výkon než skupiny
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stimulované, u 12 denních tomu bylo napak. U zvířat 25 denních byl signifikantní rozdíl
ve výkonu, kontrolní skupina podala jasně lepší výkon a to bezprostředně i s odstupem 5
minut. U zvířat 18 denních byla kontrolní skupina také lepší, signifikanci jsme prokázali
jen v 5 minutovém intervalu.
U dvanáctidenních zvířat to bylo naopak, stimulovaná zvířata podala lepší výkon než
kontrolní skupina , v 5minutovém intervalu signifikantně.

Obrázek 11- Graf ukazuje srovnání výkonu 3 věkových skupin ve dvou časových
intervalech v bar holding testu. Hvězdička značí signifikantní rozdíl ve výkonu mezi
kontrolní a stimulovanou skupinou v daném intervalu. Kroužek značí signifikantní rozdíl
mezi jednotlivými věkovými skupinami v intervalu 0 min a křížek v intervalu 5min.
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3.5 Testování hypotéz
Hypotéza 1 stejně jako 2 byla zamítnuta, platí teda alternativní hypotézy. Naopak
Hypotéza 3 byla potvrzena.
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4. DISKUZE
V literatuře se s pojmem postiktální stadium můžeme setkat ve dvou významech. V
rovině spíše klinické pod toto téma patří postiktální psychózy, postiktální poruchy nálady,
bolesti hlavy, kognitivní poruchy, motorické poruchy nebo poruchy vnímání (Theodore,
2010, Rémi, Noachtar, 2010, Widdess-Walsh, Devinsky, 2010), které pacientům
komplikují život leckdy více než samotné záchvaty(Krauss, Theodore, 2010, Schmidt,
Noachtar, 2010) a zároveň přispívají k mortalitě u epileptických pacientů (Fischer,
Schachter, 2000). Tyto změny jsou evidovány v řádu hodin až dnů po prodělaném
záchvatu (Theodore, 2010, Rémi, Noachtar, 2010). Postiktální stadium jako syndrom tak
vyžaduje i samostatné terapeutické postupy (Krauss, Theodore, 2010). V diferenciální
diagnostice při prolongovaných neuropsychických změnách zvažujeme nonkonvulzivní
status epileptikus (Shorvon, Trinka, 2010).
V experimentální medicíně se zaměřujeme na změny bezprostředně po záchvatu ať už
se jedná o změnu homeostázy v mozku, změny krevního průtoku, změny EEG nebo
změny excitability ve smyslu refrakterní periody. Pochopení mechanismů těchto změn
může vést k vývoji nových terapeutických postupů. Přestože je naivní myslet si, že
mechanismy ukončení záchvatu jsou méně komplexní než ty v jeho nástupu, je rozhodně
užitečné prozkoumat strategie k vývoji nové třídy léků na kontrolu epilepsie, které
pracují primárně

mechanismem zahrnujícím ukončení záchvatu a postiktální

refrakternosti. (Schmidt, Noachtar, 2010).
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Změnami chování po uměle vyvolaném epileptickém záchvatu u laboratorního
potkana se zabývali Mikulecká a Mareš (2006), Mlsna a Koh (2013) nebo Boukhezra et
al.(2003).

Mlsna a Koh(2013) vyvolávali pomocí kainové kyseliny SE u 15, 21 a 30denních
mláďat a zkoumali subakutní postiktální stadium. Testovali prostorové učení a paměť
v Barnesově bludišti a explorativní chování v openfield. Motorické schopnosti testovali
na rotarodu-pro vyloučení primární přičiny změn chování v narušené motorice. Na rozdíl
od naší práce se jednalo o subakutní stadium, v řádu dní po SE. Po 10 dnech byla zvířata
usmrcena a bylo měřeno mozkové poškození především v limbických oblastech.
Závěrem studie bylo narušení prostorového učení a explorativního chování zejména u
dvou starších věkových skupin, které korelovalo s poškozením mozkových struktur.
Chování zvířat po SE bylo spíše úzkostného charakteru ještě několik dní po zákroku.
Tuto studii zde uvádím z důvodu podobných věkových skupin a jako příklad testování
kognitivních funkcí po proběhlém záchvatu. Studií zabývajících se střednědobým nebo
dlouhodobým vlivem SE na vyvíjející se mozek je mnoho, naše práce se však zabývá
bezprostředními změnami po korovém epileptickém záchvatu a popis dlouhodobých
následků přesahuje rozsah této práce.
Boukhezra et al. porovnávali kognitivní deficit následující po flurothylem
indukovaném generalizovaném záchvatu u zvířat 25denních se status epileptikus
v anamnéze (20.den) a zvířat naivních. Indukce záchvatu následovala po předchozím
tréniniku v Morrisově vodním bludišti, a po záchvatu měřili návrat k původně
natrénovanému výkonu. Po záchvatu byl výrazně narušen výkon, po čas který převyšoval
dobu záchvatu. Nebyla nalezena souvislost mezi latencí nástupu nebo trváním záchvatu a
trváním následného postižení.

Největším faktorem ovlivňující trvání postiktálního

kognitivního deficitu byl právě neurologický stav zvířat, kdy u zvířat s předchozí
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zkušeností status epileptikus došlo i k významné změně θ aktivity na rozdíl od zvířat
naivních.
Mikulecká a Mareš (2006) porovnávali chování dospělých zvířat po 2 typech
epileptických záchvatů. Jedním byl senzorimotorický záchvat využitý také v naší práci a
druhý typ smíšený, zahrnující limbické struktury. Změny chování u dvou typů záchvatů
se překvapivě lišily pouze kvantitativně, ne však kvalitou pohybů. Hodnocena byla
spontánní motorika 20 minut po skončení záchvatu. Kontrolní skupina v tomto
experimentu byla stimulována podprahovou intenzitou, která nevyvolá následný výboj U
této skupiny nebyly pozorovány změny chování oproti zvířatům intaktním.

V naší práci jsme porovnávali změnu motoriky po elektricky indukovaném korovém
záchvatu u mláďat laboratorního potkana ve 3 věkových kategoriích a zkoumali jsme vliv
časového odstupu na návrat motoriky do původního stavu. Zajímalo nás, zda se bude
kvantitativně lišit narušení motoriky u zvířat dvanáctidenních, u kterých nejsou vyzrálé
inhibiční mechanismy k ukončení záchvatu a postitální refrakternosti, od zvířat starších.
K vyvolání záchvatu jsme použili nízkofrekvenční stimulaci senzorimotorické kůry, která
je běžně používána na našem pracovišti. Intenzita dostečná k vyvolání korového záchvatu
byla ověřena v předešlých experimentech (Mareš et al. 2002) a stejně tak postiktální
refrakternost u jednotlivých věkových skupin (Mareš, Kubová, nabídnuto do tisku.).
Model korového epileptického následného výboje je vhodný pro studium změn chování v
postiktálním období, protože na rozdíl od chemicky indukovaných záchvatů,
epileptogenní činitel již nadále nepůsobí v CNS. Výhodou korových senzorimotorických
záchvatů je jejich zjevný začátek i konec pozorovatelný běžnou observací bez nutnosti
použití EEG snímání.
Kontrolní skupinou byly zvířata s implantovanými elektrodami, ale bez stimulace,
které se v motorických projevech neliší od zvířat stimulovaných podprahovou intenzitou
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elektrického proudu (Mikulecká, Mareš, 2006).
Motorické testy byly věkově specifické. Righting reflex je přítomný od prvního týdne
života. V žádné skupině zvířat nebyl tento reflex narušen a to ani bezprostředně po
záchvatu. Centrem vzpřimovacích reflexů jsou podkorové struktury. Námi vyvolané
záchvaty byly omezeny na senzorimotorickou kůru a talamus, proto zřejmě nebyl tento
reflex narušen.
Negativní geotaxe je jednak testem funkce vestibulárního aparátu, ale je i částečně i
testem lokomočních schopností zvířete.
Bar holding test obsahuje jednak složku vytrvalostní a silovou - zvíře drží váhu
vlastního těla, jedná se o statickou pohybovou aktivitu, ale zároveň se na výkonu může
podílet i reflexní úchop předních končetin - tedy tonická reakce nižších motorických
center.
Naše výsledky ukazují rozdíly v chování po záchvatu mezi jednotlivými věkovými
skupinami. Zatím co
1.v testu righting reflex nedošlo ke zhoršení času výbavnosti ani u jedné věkové
skupiny, 2.v testu negativní geotaxe byla signifikantně horší skupina stimulovaná u 12
denních zvířat, u 18 denních nedošlo k signifikantnímu zhoršení bezprostřeně po
záchvatu
3. v testu rotarod u 25 denních také nedošlo ke statisticky významnému zhoršení
4. v bar holding testu byla 12 denní stimulovaná zvířata signifikantně lepší než
kontrolní skupina, u ostatních věkových skupin naopak po záchvatu došlo ke zhoršení
výkonu
U stimulovaných skupin 18 a 25denních nebyl signifikantni rozdil mezi výkonem
bezprostředně po záchvatu a s 5 minutovým odstupem. Naopak u dvanáctidenních zvířat
bylo signifikantní zlepšení 5 minut po záchvatu u negativní geotaxe i bar holding testu.
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Tyto výsledky by mohly naznačovat rychlejší zotavování u 12 denních zvířat v
porovnání se zvířaty staršími. Avšak vzhledem k tomu, že v bar holding testu podala 12
denní zvířata lepší výkon než kontrolní skupina, nedá se v tomto případě mluvit o
zotavování v pravém slova smyslu. Rozdíl v reakci na korový záchvat ve smyslu změny
kvantity mohl být dán rozdílným podílem korové aktivity v jednotlivých testech. Nikdo
však neprovedl přesné měření aktivity korové oblasti při užívaných motorických testech,
proto můžeme jen odvozovat z dostupných znalostí neurofyziologie motoriky.
Mareš a Kubová (nabídnuto do tisku), měřili u několika věkových skupin potkanů
nejkratší dobu intervalu mezi záchvaty, po které lze u zvířat vyvolat korový záchvat
stejně dlouhý jako první a to stejnou intenzitou proudu.U dvanáctidenních zvířat již v
intervalu pouhých 30 sekund bylo možno vyvolat další stejně dlouhý korový záchvat. U
18 denních zvířat byl interval 1 minuta a u 25 denních 3 minuty. Proto byl 5 minutový
odstup mezi testováním po záchvatu zvolen jako adekvátní u všech věkových kategorií.
Postiktální refrakternost je však jen součástí postiktálního období, ve kterém může být
motorika ovlivněna ještě dalšími faktory.
Hodnocení spontánního chování zvířat v open field je velmi složitý fenomén. Podle
některých autorů se ani nejedná o pozorování spontánní motoriky - ta by měla být
pozorována v přirozeném prostředí, jako spíše o pozorování explorativního chování. Nás
zajímala zejména změna chování po proběhlém korovém záchvatu, proto můžeme tuto
problematiku odložit stranou a hodnotit změny v jednotlivých parametrech. Ušlá
vzdálenost a průměrná rychlost má zcela jistě souvislost se stavem motorických
schopností zvířete, i když psychický stav má jistě svůj podíl také. Kontrolní skupiny nám
ukazují vývoj těchto parametrů v ontogenezi. Největší uraženou vzdálenost a zároveň i
nejvyšší průměrnou rychlost mají 18 denní mláďata, tento věk je u potkanů typický
velkou aktivitou a hravostí. U dvanáctidenních zvířat je schopnost kvadrupedální
lokomoce teprve v počátku, proto je u nich výkon výrazně nižsí. Záchvat signifikantně
narušil výkon u právě u těchto dvou mladších věkových skupin, ne už tolik výrazně u 25
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denních, kde už je schopnost lokomoce srovnatelná s dospělými potkany.
Interpretace času stráveného uprostřed prostoru a času stráveného u stěn je obecně
složitější a vliv na výsledek je zde významný v psychologické rovině - úzkostná zvířata
tráví více času u stěn, zejména v rohu prostoru, kde se cítí nejméně ohrožena, což se také
ukázalo u zvířat po záchvatu, i když signifikantně déle se u stěn držela jen dvanáctidenní
mláďata.
Naopak čas strávený ve středu prostoru byl také delší u zvířat po záchvatu, což bylo
způsobeno jejich delším prodléváním v místě položení bezprostředně po záchvatu..
Jediná část prostoru kterou jsme nehodnotili je prostor perferie vyjma rohů, kde dle
pozorování se nejvíce pohybovala zvířata kontrolní během svého přirozeného
explorativního chování.
Tyto souvislosti by však šlo lépe hodnotit analýzou jednotlivých časových úseků po
záchvatu, to však již není součástí této práce, ale bude součástí připravované rozsáhlejší
studie postiktálního období. Očekáváme rozdíly v chování bezprostředně po záchvatu a
na konci pozorovaného období.
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6. ZÁVĚR
Cílem práce byla analýza postiktálního období po korovém záchvatu u tří věkových
skupin mláďat laboratorního potkana, které se liší nepřítomností (12 denní) nebo
přítomností (25 denní) refrakterní periody. Záchvaty byly elektricky indukované a
jednalo se o korové senzorimotorické výboje, které odpovídají lidským myoklonickým
záchvatům. Zvířata jsme pozorovali a hodnotili v motorických testech bezprostředně po
záchvatu a s pětiminutovým odtupem. Z výsledků motorických testů vyplývá, že
motorika zvířat byla po záchvatu narušena. U dvanáctidenních došlo po pětiminutovém
intervalu k úpravě výkonu, u ostatních věkových skupin nebyly výsledky jednoznačné.
V open field bylo zhoršení výkonu patrné nejvíce u dvanáctidenních a 18 denních
zvířat, u 25 denních nebyly rozdíly významné.
Proběhlý korový záchvat ovlivňuje chování mláďt laboratorního potkana ve smyslu
narušení motorického projevu. Jednotlivé věkové skupiny se liší v míře ovlivnění.
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Přílohy
Příloha 1- záznamy experimentů

12 denní
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11

hmotnost stimulace 1. záchvat čas do OF 2. záchvat RR 0
30,8 6mA,8Hz
10
12
18
30,4 6mA,8Hz
20
29
13
29,4 6mA,8Hz
22
23
6
30,9 6mA,8Hz
13
30
4
30 6mA,8Hz
14
16
29
30,7 6mA,8Hz
15
28
28
31 6mA,8Hz
5
25
8
31,1 6mA,8Hz
17
30
16
29,8 6mA,8Hz
7
14
13
30,3 6mA,8Hz
11
16
5
31
0
24,1
0
28
0
26,5
0
26,1
0
24,8
0
26,7
0
25,3
0
27,8
0
26,3
0
25,9
0

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RR 5

hmotnost stimulace 1. záchvat čas do OF 2. záchvat RR0
35,8 4mA,8Hz
12
23
14
36,7 4mA,8Hz
17
18
19
26,4 4mA,8Hz
22
28
5
26,2 4mA,8Hz
26
23
42
33 4mA,8Hz
8
15
50
29,6 4mA,8Hz
16
22
14
25,5 4mA,8Hz
16
22
24
43 4mA,8Hz
12
29
17
44 4mA,8Hz
5
9
8
44,5 4mA,8Hz
7
12
4
48,4
49,5
48,3
47,9
43,9
45,8
36,3
43,5
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NG 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NG 5
24
18
37
18
18
19
60
26
32
20
10
5
14
7
25
5
4
8
6
7
7

4
5
18
7
9
6
84
9
5
11
4
5
7
1
17
4
4
7
4
13
4

3 záchvat BH 0
17
6
1
5
25
28
11
17
8
20

BH 5
3
16
13
12
1
11
6
9
6
6
6
8
2
13
3
1
10
8
4
3
4

10
6
10
13
21
12
4
15
9
7
3
4
1
3
1
1
1
5
12
7
7

18 denní
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
25denni
c.

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

RR5

NG0
1
1
1
1
1
1
1
1 utekl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NG5
4
3
3
5
4
12
10
2
4
4
7
10
4
3
1
4
2
2

5
5
4
2
5
6
7
2
2
3
6
2
3
2
3
1
1
2
2

3. záchvat BH0
15
3
2
76
98
22
20
19
12
12

BH5
9
33
14
120
14
56
1
3
35
5
46
32
107
83
50
7
53
15
120

stimulace 4ma, 8Hz,15s

hmotnost 1. zachvat cas do OF 2.zachvat RR0
1
84
23
30
17
2
82
25
27
11
3
80
10
23
19
4
81
5
25
3
5
90
23
29
7
6
79
7
10
5
7
77
16
8
29
8
86
30
10
20
9
77
10
20
0
10
75
17
11
2
11
79
14
14
8
12
76
15
15
3
72,3
0
0
0
76,5
0
0
0
75,5
0
0
0
75
0
0
0
73,6
0
0
0
79,6
0
0
0
76
0
0
0
79,8
0
0
0
76,5
0
0
0
72,2
0
0
0

RR5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rotarod0 rotarod5 3.zachvat BH0
11
28
30
4
30
5
23
120
2
120
120
1
120
22
5
120
120
40
5
120
22
35
38
5
0
0
0
25
120
3
40
120
9
120
120
2
35
120
0
120
120
0
48
120
0
88
6
0
84
120
0
39
38
0
120
120
0
37
30
0
120
120
0
120
8
0

BH5
5
0
120
103
65
3
6
12
0
84
120
85
107
88
68
120
120
120
120
120
120
120

41
7
120
120
68
56
21
21
0
117
27
63
23
120
46
120
120
46
120
85
120
120

9
15
20
58
11
120
23
7
7
52
56
41
73
65
56
120
55
54
39

Příloha 2- analýza Open field programem EthoVision

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days
days

control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
control
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial
seizure
Trial

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
69
2
3
4
5
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
6
7
8
9
10
15
16
17
11
12
13
14
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29

Distance moved
Distance moved
Distance moved
In zone
In zone
In zone
In zone
Velocity
Veloci ty
center OF center OF tigmotaxistigmotaxis
Mean
Standard Error
Total
Mean
Standard Error
Mean
Standard Error
Mean
Standard Error
cm
cm
cm
s
s
s
s
cm/s
cm/s
0,2040756 0,011448 272,23687 1,0203781 0,0572402
0,5702841 0,015595 840,5987 12,746667 3,3597317 30,657143 10,938592 2,8514203 0,0779748
0,6164294 0,0142283 881,49403 70,466667 33,369913
15,56 6,6149384 3,082147 0,0711417
0,5708102 0,0141697 826,53319 8,1777778 3,5949725 7,2666667 3,1175133 2,8540511 0,0708484
0,3749003 0,0072034 558,97629
1,5
0,5
10,95 5,8868691 1,8745013 0,0360169
0,5015515 0,0118926 741,79468 3,2533333 0,7456456
19,5 7,5351178 2,5077575 0,0594631
0,3874835 0,0106446 580,06282 10,227273 3,6460806
73,05 41,947934 1,9374176 0,053223
0,381595 0,0092658 571,24773 4,3142857 2,6076288
12,44 9,3426763 1,907975 0,046329
0,4709898 0,0119169 703,1878
88,2
52,2 19,066667 7,6819558 2,3549491 0,0595845
0,4436167 0,0142504 639,69522 19,523077 5,1948465 75,933333 28,863895 2,2180833 0,071252
0,3504304 0,006395 524,59433 299,6 1,7521521 0,0319748
0,4434701 0,0223046 662,54426
5,5
0,3 94,133333 46,80546 2,2173503 0,1115232
0,4299449 0,0126102 611,38167 40,033333 23,62944
13,15 11,823529 2,1497246 0,0630509
3,9471082 0,3648126 5900,9268 5,3285714 1,7913844 18,333333 14,537836 19,735541 1,8240629
1,4187618 0,2181949 2123,8864
2,4
1,6 98,066667 97,067285 7,0938088 1,0909747
0,0784132 0,002215 117,3846 299,6 0,3920661 0,0110752
0,0392016 0,0012117 58,684789 299,6 0,196008 0,0060586
0,1839318 0,0063447 275,34583
170,2 299,6 0,9196588 0,0317233
0,0720267 0,0029979 107,82393 299,6 0,3601334 0,0149893
0,1594114 0,0039777 238,63893 299,6 0,7970572 0,0198885
0,0941881 0,0034606 140,99955 299,6 0,4709404 0,0173029
0,1677173 0,0060865 251,07285 299,6 0,8385867 0,0304323
0,1031326 0,0023143 149,74854 299,6 0,515663 0,0115713
0,2367588 0,0127958 345,66778 1,1837938 0,0639791
0,1159109 0,0050358 173,5186
295,4 3,25 1,9956202 0,5795544 0,0251788
0,7896143 0,0270131 1182,0526
6,85 4,0310255
54,32 26,511779 3,9480715 0,1350653
0,9959286 0,0323565 1490,9052
2,1 0,5650496 13,326316 4,2905638 4,9796431 0,1617825
1,312118 0,0364633 1964,2407
5,08 1,2713772 7,5636364 1,6261732 6,5605901 0,1823164
0,6821113 0,0272976 1021,1206 4,3076923 1,8194977
17,3 5,2766435 3,4105564 0,1364881
0,982919 0,0341163 1471,4298 2,7666667 0,9829464
9,024 2,8724048 4,9145951 0,1705817
0,9608214 0,0376286 1432,5846 4,8827586 2,4026364 6,2583333 1,7107283 4,8041068 0,188143
0,727862 0,0258061 1088,1537 3,5692308 0,9752964 19,307692 8,4164252
3,63931 0,1290304
0,4799557 0,019105 718,49364 2,6857143 0,8990139
25,72 16,085803 2,3997784 0,0955251
0,1170409 0,0101993 175,2102
59,04 54,011976
1,2
0,6 0,5852044 0,0509964
0,7215309 0,0256388 1075,8025 5,2571429 1,1976953 20,327273 8,3225552 3,6076543 0,128194
0,2263182 0,0104219 338,34566
299,6 1,1315908 0,0521095
0,6866743 0,0261176 1027,9515
6,144 2,6942289 7,8222222 2,413518 3,4333716 0,1305879
0,1847358 0,0149381 276,54942
147,1
144,5
98,4 96,600621 0,9236788 0,0746907
0,5397355 0,0195721 807,98401
47,76 16,689326
30,225 10,269263 2,6986774 0,0978605
0,2647411 0,0122321 396,31737
222 222 1,3237053 0,0611605
0,913522 0,0260332 1367,5424 10,018182 2,9954051 17,314286 8,5630619 4,5676098 0,1301662
0,1408387 0,0064233 210,83555
249 1,6461538 0,5711679 0,7041935 0,0321163
0,2876194 0,0130559 430,56625 32,433333 30,717657 62,866667 61,466775 1,438097 0,0652797
0,2541156 0,0096334 380,41101
96,2 37,275372
97,4 50,408465 1,2705779 0,048167
0,4975838 0,0300142 744,88293 49,166667 37,869158
58,64 31,727994 2,4879189 0,1500711
0,4573694 0,023153 684,68197
46,7 32,767006 40,342857 28,565037 2,2868469 0,115765
0,7771047 0,0310763 1163,3257 14,470588 4,2754409 19,907692 6,0288458 3,8855235 0,1553814
1,0350914 0,0390538 1549,5318 11,627273 3,9311234 10,566667 3,6594065 5,1754568 0,1952692
0,4902394 0,0282741 733,88831 48,133333 26,786199
72,4 35,701447 2,4511968 0,1413703
0,7621062 0,0334389 1140,8729
27,72 13,941471
13,49 6,9943507 3,8105308 0,1671946
0,8215347 0,0304652 1229,8375
13,04 6,791304 15,764706 6,0665727 4,1076736 0,1523261
1,3491231 0,0416846 2019,6373 7,2129032 1,4700138 8,0214286 1,5026727 6,7456156 0,2084228
0,298416 0,0199669 446,72872 98,333333 84,988574 98,266667 85,017358 1,4920799 0,0998344
0,9527797
0,0376 1426,3112 16,352941 7,6924625 16,176471 7,5392674 4,7638985 0,1880001
0,7039214 0,0333677 1053,7703
2 0,7271364 27,333333 12,41679 3,5196068 0,1668383
1,0815768 0,0439272 1619,1204 4,5111111 2,0263765 23,036364 5,7740371 5,4078838 0,2196362
0,2358836 0,0169778 353,11769
140,2
137,2
3,8 1,1794178 0,0848892
0,4314825 0,0264957 645,92933
3,4 0,9952267 38,571429 30,276265 2,1574126 0,1324783
0,5426982 0,0346908 812,41928 2,6666667 1,2400717 43,066667 32,706479 2,7134912 0,1734541
0,819685 0,0369215 1227,0684
1 0,176841 10,711111 2,0510461 4,0984249 0,1846075
0,1671471 0,0150061 250,21919
0,2 299,4 0,8357354 0,0750307
1,0087175 0,0440695 1510,0502
2,4 0,7295356 25,363636 13,855142 5,0435877 0,2203473
0,7789236 0,0472419 1166,0487 2,5777778 1,5841031
27,46 15,552493 3,8946182 0,2362095
0,6381301 0,0308242 955,28073
1,2 0,497996
73,8 32,006041 3,1906504 0,1541212
0,7623624 0,0360793 1141,2565
2,1 0,5446712
73,05 39,239553 3,8118121 0,1803964
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Příloha 3- Bar holding test u 18denního mláděte
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Příloha 4- Rotarod test u 25 denního mláděte
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