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• Abstrakt  

 

Metabotropní glutamátové receptory jsou perspektivní cíle pro využití v účinné 

terapii epilepsií. Problémem jsou ale možné negativní vedlejší účinky. V této studii byl 

použit vysoce specifický antagonista mGluR5 MTEP, [(2-methyl-1,3-thiazol-4-

yl)ethynyl] pyridin, u kterého jsou potvrzeny antikonvulzivní účinky.  

Práce je zaměřena na další možné efekty této látky, jako je vliv na spontánní 

chování, učení, motoriku a míru anxiety. MTEP je použito ve dvou dávkách – 20 

mg/kg a 40 mg/kg, právě u těchto relativně vysokých dávek byl prokázán 

antikonvulzivní efekt. Testování probíhalo ve třech věkových skupinách samců 

potkanů kmene Wistar  - 12ti, 18ti a 25ti denní mláďata.  

Testování probíhalo po 15 a 60 minutách po intraperitoneálním podání MTEP, v 

elevated plus maze byla mláďata testována ještě po 24 hodinách od podání látky. 

V motorických testech jsme potvrdili, že v těchto dávkách MTEP motoriku 

neovlivňuje, stejně tak jako nemá vliv na učení mláďat v elevated plus maze. Naopak 

v testu open field byl prokázán vliv na četnost určitých typů stereotypního chování a 

jak v open fieldu, tak i v elevated plus maze jsme prokázali, že i u mláďat různých 

věkových skupin má MTEP určitý vliv na snížení strachu potkanů. Tento anxiolytický 

efekt představuje vysoce pozitivní účinek. 
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• Abstract  

 

Metabotropic glutamate receptors represent prospective targets for 

anticonvulsant therapy of epilepsy. However there may be serious negative side 

effects. In this study the highly specific antagonist of mGluR5 was used – MTEP, [(2-

methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl] pyridine, which was shown previously to have an 

anticonvulsant action.  

Our study was aimed at other possible effects, such as efficacy in motor skills, 

spontaneous behaviour, space learning and rate of anxiety. Animals, immature male 

Wistar rats (12, 18 and 25 days old), were pretreated with MTEP in two different 

doses – 20mg/kg and 40mg/kg, because MTEP demonstrated anticonvulsant activity 

in exactly such high doses.  

Animals were tested 15 min, 60 min and 24h (in elevated plus maze test only) 

after treatement. No negative effects were found in motor tests;, space learning in 

elevated plus maze was also not compromised. On the other hand, MTEP influenced 

frequency of some types of stereotypic behaviour in the open field test. MTEP 

exhibited anxiolytic-like effect in elevated plus maze in immature rats; this side effect 

has to be taken as a positive one.  
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• Seznam zkratek 

 

AMPA – α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isooxazol propionát  

ANOVA – analýza variance 

ATP - adenosintrifosfát 

cAMP – cyklický adenosinmonofosfát 

DBS – deep brain stimulation, hluboká mozková stimulace 

EEG – elektroencefalograf 

EPM – elevated plus maze 

fMRI - funkční magnetická rezonance 

GPCR - G-protein coupled receptors 

iGluR – ionotropní glutamátový receptor 

ILAE – International league against epilepsy, Mezinárodní liga proti epilepsii 

LTD – long-term depression, dlouhotrvající deprese (u paměťových stop) 

LTP – long-term potention,, dlouhotrvající potenciace 

mGluR – metabotropní glutamátový receptor 

MPEP - 2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine 

MTEP - [(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl) ethynyl] pyridin 

NMDA - N-methyl-D-aspartát 

NVS – nervus vagus stimulation, stimulace nervu vagu 

PDS - paroxysmal depolarization shift, paroxyzmální depolarizace neuronů 

PET - positron emission tomography, pozitronová emisní tomografie 

PIP2   - fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát  

SPECT - Single photon emission computed tomography, jednofotonová emisní 

tomografie 

TM – transmembránový 

http://en.wikipedia.org/wiki/EEG
http://en.wikipedia.org/wiki/MRI
http://en.wikipedia.org/wiki/PET
http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/SPECT
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_photon_emission_computed_tomography
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• Úvod 

 

Ačkoli se u lidí objevuje od počátku dějin, je epilepsie onemocnění, kolem 

kterého je stále mnoho nezodpovězených otázek.  Ovlivňuje život člověka jak v 

osobní, tak i v sociální sféře. Stupeň závažnosti může být u každého pacienta různý, 

kvalitu života nezhoršují jen epileptické záchvaty jako takové, ale i jistý stres 

pramenící z nejistoty, kdy další epileptická příhoda nastane. Tyto nežádoucí 

psychické stavy spolu s různými nepříjemnostmi, které s sebou přináší léčba, např. 

negativní vedlejší účinky,  mohou vést až k závažným úzkostem a depresím. Proto je 

důležité, aby se terapie nezaměřovala pouze na léčbu samostatných záchvatů, ale 

aby také pozitivně působila na psychiku pacienta a to samozřejmě s co nejmenším 

počtem negativních účinků.   

Výzkum se do nedávné doby zaměřoval spíše na ionotropní glutamátové 

receptory, jejichž antagonisté vykazují značnou antikonvulzivní aktivitu, problémem 

ovšem je, že všechny zatím zkoumané látky mohou mít až tak závažné vedlejší 

efekty jako jsou poruchy paměti a  učení, ataxie, sedace nebo vznik psychózy 

schizoidního typu. Proto se hledají další možná léčiva a to i mezi agonisty a 

antagonisty metabotropních receptorů, u kterých byla v řadě případů také potvrzena 

antikonvulzivní aktivita. 

Epilepsie se může objevit v jakémkoli věku, ale nejčastější začátek a výskyt této 

nemoci je v dětství. Nezralý mozek se od zralého liší v celé řadě parametrů jako je 

vyšší senzitivita neuronů, vyšší exprese glutamátových receptorů, nebo 

nedostatečná rovnováha mezi aktivačními a inhibičními mechanismy, která se mění 

s věkem. Je proto důležité testovat účinnost a bezpečnost nových antiepileptických 

látek na mláďatech - a to na různých věkových skupinách – a přitom studovat možné 

negativní i pozitivní vedlejší účinky. 
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• Literární přehled 

1.Glutamátergní systém 

 

1.1. Glutamát 

Glutamát byl objeven počátkem 60. let dvacátého století na studiích hmyzích 

transmiterů. Je to velmi široce využívaný excitační neurotransmiter centrální nervové 

soustavy a nachází se v celém savčím mozku ve vysoké koncentraci. Je 

syntetizován v presynaptických zakončeních především z glutaminu fosforylovanou 

glutaminázou, také z 2-oxoglutarátu glutamátdehydrogenázou nebo 2-oxoglutarát 

aminotransferázou (Kvamme, 1998; Burbaeva et al., 2003). Extracelulární 

koncentrace glutamátu je běžně velmi nízká (1μm), v synaptické štěrbině jeho 

koncentrace vzrůstá na hodnotu kolem 1 mM, která je dostatečná pro aktivaci AMPA 

receptorů. Předpokládá se, že abnormality v expresi glutamátových receptorů, 

v transportu, funkci či uvolňování glutamátu hrají klíčovou roli ve vzniku epileptických 

fenoménů (Meldrum et al., 1999).  

 

1.2. Glutamátové receptory 

Po uvolnění z presynaptického zakončení se glutamát váže jak na ionotropní, 

tak na metabotropní receptory (Hollmann a Heinemann, 1994). Ionotropní receptory 

(iGlu) aktivují nebo inaktivují iontové kanály, zatímco metabotropní (mGlu) jsou 

klasické receptory spřažené s G-proteinem, což znamená, že ovlivňují aktivitu 

fosfolipázy C a adenylátcyklázy (Gasparini et al., 2002b_).  

 

1.2.1. Ionotropní receptory 

Ionotropní glutamátové receptory (iGluR) jsou multimerní komplexy složené ze 

čtyř nebo pěti podjednotek a jsou rozděleny do tří skupin (AMPA, kainátové a NMDA) 

podle farmakologických a strukturálních vlastností. IGluR podjednotky zahrnují čtyři 

hydrofobní oblasti  (TM I – IV; obr.1), z nichž TM II vytváří intracelulární   (re-entrant) 
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membránovou smyčku a 

definuje iontovou selektivitu 

daného kanálu. Jedno vazebné 

místo pro glutamát se nachází 

na extracelulárním N-konci (S1) 

a druhé na extracelulární 

smyčce mezi TM III a TM IV 

(S2). IGluR je nesmírně 

rozmanitá skupina receptorů, i 

N- ale hlavně C-konec je 

místem značných variací a tím 

moduluje aktivitu daného 

receptoru. (Bigge, 1999) 

                       

 

 

NMDA receptory 

NMDA receptory jsou komplexy dvou NR1 (a – h izoformy) a dvou NR2A-D 

podjednotek, které pocházejí z kombinace exprese různých genových rodin. 

(Colquhoun a Sivilotti, 2004). Bylo prokázáno, že protein znám jako NMDAR-L je 

pouze další NMDA podjednotkou, nyní označovanou NR3 (Das et al., 1998).  

Specifické vazebné místo pro glutamát se nachází na podjednotce NR2, jsou tu 

však další vazebná místa, která mohou ovlivnit receptor, např. na podjednotce NR1 

bylo nalezeno vazebné místo pro glycin, který se uplatňuje při potenciaci aktivace 

NMDA receptorů. NR2B podjednotka obsahuje zase vazebné místo pro různé ionty a 

polyaminy, které také modulují funkci NMDA receptoru (Trist, 2000). 

Při klidových hodnotách membránového potenciálu jsou kanály řízené NMDA 

receptory blokovány iontem hořčíku. Teprve až když AMPA  receptorem navozená 

depolarizace způsobí uvolnění Mg2+ z vazby v NMDA kanálu, je umožněno 

prostoupení jiných kationtů – vápníku, draslíku a sodíku. 

 



 12 

 

 Non-NMDA receptory 

Na základě podobných vlastností jsou do skupiny non-NMDA receptorů 

zahrnuty kainátové a AMPA receptory.  

AMPA  receptory zprostředkovávají rychlou synaptickou transmisi a jsou 

složeny z podjednotek  GluR 1-4, které jsou v receptoru různě kombinované, 

nejčastěji se však skládá z GluR2 a GluR1 nebo GluR3.  Depolarizace je způsobena 

otevřením kanálů Na+ a K+, podtypy kanálů, které neobsahují GluR2, jsou propustné i 

pro Ca2+. AMPA receptory jsou nejvíce zastoupené v mozkové kůře, hipokampu a 

mozečku. (Pellegrini-Giampietro et al., 1997). 

Kainátové receptory zprostředkovávají rychlý excitační přenos a jsou primárné 

propustné pouze pro Na+ a K+ ionty. Stejně jako AMPA i kainátové receptory 

koexistují s NMDA receptory a zesilují tak glutamátergní signál. KA receptory hrají 

určitou roli při bolesti, vzniku epilepsie a nejspíš i při dalších patologických stavech 

(Löscher, 1998;). Jsou rozšířené v mozkové kůře, hipokampu a thalamu (Lujan et al., 

2005).  

 

 

1.2.2. Metabotropní receptory 

Metabotropní glutamátové receptory 

(obr. 2) patří mezi GPCR (G-protein 

coupled receptors), ale společnou s  nimi 

mají jen sedmitransmembránovou 

strukturu, jinak jsou větší a agonisté se 

váží na extracelulární N-konec. Byly 

rozděleny do tří skupin a osmi podtypů 

podle sekvenční podobnosti, farmakologie 

a mechanismů intracelulární signalizace.  

Jednotlivé kategorie mGlu receptorů 

se také liší podle G-proteinu, se kterým 

přednostně interagují. Ty, které jsou 

spřaženy s Gs-proteinem, stimulují 

adenylát cyklázu, naopak ty s Gi-proteinem inhibují AC a ty s Gq-proteinem mobilizují 

intracelulární vápník aktivací fosfolipázy C (Selbie a Hill, 1998). 
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1.2.2.1. Dělení mGluR 

MGluR se dělí do tří skupin a osmi podtypů podle kombinace exprese a sestřihu 

různých genů. V rámci jedné skupiny jsou homologní ze 70ti procent a mezi 

jednotlivými skupinami je  homologie asi 45 procent (Fagni et al., 2004). 

 

Skupina I 

MGluR I skupina zahrnuje podtypy mGluR1 a mGluR5, ty jsou spřaženy s Gq-

proteinem.  Stimulací těchto receptorů, např. jejich nejsilnějším excitátorem – 

quisqalátem, tedy dochází k aktivaci fosfolipázy C, tím se štěpí fosfatidylinositol-4,5-

bisfosfát (PIP2) na inositoltrisfosfát a diacylglycerol. Následně inositoltrisfosfát 

aktivuje proteinkinázu C, to vede k otevření Ca2+ kanálů a indukuje odtok K+ 

prostřednictvím Ca2+ - senzitivních kanálů. Prostřednictvím Gs-proteinu vede 

k aktivaci adenylátcyklázy a tvorbě cAMP z ATP.       

MGluR skupiny I se nacházejí především postsynapticky a  regulují synaptickou 

plasticitu a hrají roli v neurodegenerativních procesech, proto se jejich antagonisté 

testují jako potenciální neuroprotektiva.                                      

          

 

 Skupina II a skupina III 

Receptory skupiny II (mGluR2 a mGluR3) a skupiny III (mGluR4, mGluR6-8) 

inhibují adenylátcyklázu prostřednictvím Gi-proteinu, což vede k inhibici napěťově 

řízených vápníkových kanálů a to podporuje vtok K+ do buňky.  

MGluR II negativně regulují výlev glutamátu a  nacházejí se zejména 

presynapticky v hipokampu, neokortexu či thalamu, podtyp 2 se nachází na pre- i 

postsynaptickém zakončení v mozečku. Podtyp 3 je distribuován na glii (Petralia et 

al., 1996; Lujan et al., 1997). 

MGluR III jsou také lokalizovány presynapticky, podtypy 4, 7 a 8 najdeme např. 

v bazálních gangliích a receptory podtypu 6 jsou exprimovány v retině (Messenger et 

al., 2002). Podtypy mGluR4, mGluR7 a mGluR8 inhibují uvolnění glutamátu a GABA 

(De Blasi a Conn, 2001). 
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1.2.2.2. Agonisté a antagonisté mGlu receptorů 

U kompetitivních agonistů (např. analoga glutamátu a phenylglycinu) je patrná 

jen částečná selektivita pro jednotlivé podtypy mGlu, navíc téměř neprostupují 

hemoencefalickou bariérou (Pin et al., 1999; Schoepp et al., 1999). 

Nekompetitivní antagonisté se váží na C-konec intracelulární domény a jsou 

vysoce selektivní k jednotlivým podtypům mGlu receptorů. Další jejich výhodou je, že 

nemusí mít charakter aminokyselin a jsou tedy účinné i po systémovém podání, 

protože mohou procházet hemoencefalickou bariérou (Moldrich et al., 2003). 

Účinnost antagonistů skupiny I je zřejmě specifická pro určité modely, u některých 

experimentálních modelů nebyla prokázána (Lojková a Mareš, 2005; Löscher et al. 

2006). 

Typy mGlu receptorů a zástupci agonistů a antagonistů 

 Subtyp Mechanizmus Agonista Antagonista 

Skupina I  

 

 

mGlu1a-c, e 

 

mGlu5a,b 

 

 

 

Fosfoinositolová 

hydrolýza 

(Fosfolipáza C) 

Konvulzivní účinek Antikonvulzivní účinek 

Neselektivní: 

quisqalát 

S-glutamát 

trans-ACPD 

t-ADA 

t-CAA 

Selektivní: 

F37 

3.5-D HPG 

mGlu5: CBOA 

Selektivní: 

Kompetitivní: 

       mGlu5a: 4-CPG 

mGlu5s: (S)-4C3HPG 

 

Nekompetitivní: 

mGlu5: MPEP 

             MTEP 

             SIB 1893 

             SIB 1757 

mGlu1: CPCCOEt 

             AIDA 

Skupina II  

 

 

 

mGlu2 

mGlu3 

 

 

 

 

Inhibice AC 

Antikonvulzivní účinek Konvulzivní účinek 

Neselektivní: 

          trans-ACPD 

          4-MG 

          4-MeGlu 

mGlu3: NAAG 

 

Selektivní: 

         cis/trans-MCGI 

         APDC 

         LY354740 

         LY379268 

Selektivní: 

            MCPG 

            MTPG 

Skupina III  

 

mGlu4 a,b 

mGlu6 

mGlu7 a,b 

mGlu8 a,b 

 

 

 

Inhibice AC 

Antikonvulzivní účinek Konvulzivní účinek 

Selektivní: 

mGlu4: glutamát; S-AP4; S-

SOP; ACPT 

mGlu6: S-homo-AMPA 

mGlu7: AMNO82 

mGlu8: S-glutamát; (R,S)-PPG 

Selektivní: 

              ACTP II 

             MPPG 

mGlu8: LY341495 

Tab.1) Agonisté a antagonisté mGluR (Schoepp et al., 1999; Moldrich et al., 2003) 
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1.3. Role mGlu v epilepsii 

Zvýšení hladin glutamátu, zvýšení exprese glutamátových receptorů, změny 

v transportu nebo ve funkci glutamátu jsou základem vzniku různých patologických 

stavů a také jsou zodpovědné za vznik různých typů epileptických záchvatů.  

Glutamát, agonisté NMDA, AMPA a kainát jsou vhodné látky pro vyvolání 

modelových epileptických záchvatů u zvířat (Doherty a Dingledine, 2002; Moldrich et 

al., 2003). 

 

1.4. MTEP 

MTEP, [(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl) ethynyl] pyridine (obr.3), je nekompetitivní 

antagonista metabotropního glutamátového receptoru typu 5 skupiny mGluR I.  Jeho 

specifická afinita je v nižších dávkách vysoká, NMDA receptory ovlivňuje až při 

dávkách mnohonásobně vyšších. U mGluR5-knockout myší MTEP signifikantně 

nezabrání záchvatům vyvolaným nejen pentrazolem, ale i dalšími sedmi 

prokonvulzivními látkami s různými mechanismy účinku (Witkin et al., 2008). U 

dospělých potkanů má anxiolytický účinek a to, na rozdíl od diazepamu, bez 

negativní interakce s ethanolem a bez poškození motoriky (Busse et al., 2004).   

MTEP je u dospělých potkanů metabolizováno oxidativně jaterními enzymy 

(Green et al., 2006), ale prozatím nejsou známy mechanismy metabolismu u mláďat. 

Je také rozdíl ve vlivu MTEP na mláďata různého věku, nejspíš je to dáno vývojem 

mGluR5, protože ve druhém postnatálním týdnu nastává nadměrná exprese těchto 

receptorů, která ale v pozdějším věku klesá (Romano et al., 1996). To také potvrzuje 

vyšší míra ovlivnění záchvatů u 12ti denních oproti 25ti denním mláďatům (Mareš, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.) Strukturní vzorec MTEP 
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2.  Epilepsie 

2.1. Definice 

Epilepsie, dříve padoucí nemoc neboli padoucnice, je chronické záchvatovité 

onemocnění charakterizované opakovanými spontánními epizodami v mozku (Engel, 

1998). Záchvat je vyvolán masivní synchronizovanou excitací větší populace 

neuronů, která vede k aktivaci různých nervových drah – motorických (křeče), 

senzorických (smyslové vjemy), vegetativních (např. slinění) nebo komplexních, které 

zasahují do emocionálních a kognitivních funkcí mozku.  

Vyvolávajícím fenoménem je paroxyzmální depolarizace jednotlivých neuronů 

(paroxysmal depolarization shift, PDS). K epileptickému záchvatu dochází, když je 

excitováno dostatečné množství vzájemně propojených neuronů.  

 

 

2.2. Epidemiologie a etiologie 

Incidence a prevalence onemocnění je častější v dětském věku a ve věku nad 

65 let života. Prevalence v populaci se uvádí 1 – 3 procenta, ve vyspělých zemích jen 

0,5-1%, průměrný roční nárůst počtu pacientů je  40 – 70 na 100 tisíc obyvatel ve 

vyspělých zemích a 100 – 190 na 100 tisíc obyvatel v rozvojových zemích, zřejmě 

tedy socioekonomicky deprimovaní lidé mají vyšší riziko vzniku epilepsie. Ve 

vyspělých zemích se v posledním období snížil výskyt u dětí, ale naopak zvýšil u lidí 

nad 60 let, důvod není zatím úplně znám (Sander et al., 2003).  

Příčinami či spouštěcími mechanismy mohou být genetické defekty (např. 

poruchy K+-kanálů), ale i různá poškození po úrazech (traumata mozku – gliová jizva, 

krvácení) nebo po encefalitidách nebo vliv nádorových onemocnění. Takzvaným 

„spouštěčem“ mohou být ale i běžnější věci, jako je spánek nebo nedostatek spánku, 

otravy, záněty, horečka, hypoglykémie, hypokalcémie, opakované podněty (blikající 

světlo), nedostatek vitamínu B6 a další (Frucht et al, 2000). U žen je také velký vliv 

menstruačního cyklu, pokud epileptické záchvaty souvisejí s menstruačním cyklem 

označují se jako katameniální epilepsie (Herzog et al, 2004). 

Epilepsie není jen jedna choroba, ale je to celý soubor různých epileptických 

syndromů, proto se často užívá výraz epilepsie jako množné číslo. Základní 

rozdělení epilepsií a epileptických syndromů je na idiopatické a symptomatické. U 

idiopatických není známá etiologie, kdy významnou roli hrají dědičné faktory a 
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souvislost s věkem. Pacienti s tímto typem epilepsie obvykle dobře reagují na 

farmakologickou léčbu. Symptomatické epilepsie jsou následkem konkrétního 

poškození mozku (poranění, infekce, krvácení apod.) nebo jiné specifické etiologie 

(Engel, 1998; ILAE Commission, 1997).  

 

2.3. Klasifikace epileptických záchvatů 

Klasická klasifikace záchvatů v 19. a v počátku minulého století rozeznávala: 

Grand mal – velký záchvat 

Petit mal – malý záchvat 

Jacksonský záchvat – s postupným šířením záchvatových projevů po těle 

Z kategorie petit mal byl později vyčleněn psychomotorický záchvat – často 

vycházející ze spánkového laloku 

 

Toto dělení je ale příliš stručné, i když se někdy ještě dnes používá pro 

zjednodušení. Dnes je ale nejpoužívanější dělení podle Mezinárodní ligy proti 

epilepsii (ILAE z roku 1981), která rozlišuje epilepsie podle původu primárních 

nadměrných epileptických výbojů, které záchvat spouštějí. Tyto dvě obecné kategorie 

rozdělují záchvaty na generalizované (bilaterální) a parciální (fokální) (ILAE 

Commission, 1997; Badawy et al, 2007). 

 

Generalizované záchvaty 

Generalizovaný záchvat je takový, kterého se už od počátku klinických projevů 

účastní obě hemisféry mozku. To znamená, že jak motorické či jiné projevy jsou 

bilaterální, stejně tak jako složky EEG a vědomí bývá změněno (Engel et al., 1998). 

Dělí se na tři hlavní podtypy: 1.) generalizované konvulzivní záchvaty (tonicko-

klonické, tonické, klonické nebo atonické), 2.) generalizované nekonvulzivní záchvaty 

(typické a atypické absence) a 3.) myoklonické záchvaty (ILAE Commission, 1997). 

 

Parciální záchvaty 

U parciálních záchvatů pocházejí první klinické a EEG příznaky z nadměrné 

aktivace neuronů pouze v jedné hemisféře mozku kde lze lokalizovat epileptické 

ohnisko. Parciální nebo také fokální záchvaty se dělí do tří základních kategorií na 1.) 

jednoduché (simplexní), při kterých není změněno vědomí, 2.) komplexní parciální 

záchvaty, kdy nenastává ztráta, ale kvalitativní porucha vědomí a dále 3.) 
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sekundárně generalizované (simplexní i komplexní), kdy se záchvat postupně rozšíří 

do obou hemisfér mozku (ILAE Commission, 1997). 

 

Neklasifikované epileptické záchvaty 

Existují také záchvaty, které není možné jednoznačně zařadit do předešlých 

dvou skupin. Jsou to například neonatální záchvaty, kdy není ještě dokončen 

neuronální vývoj mozku a není možné určit primární původ epileptické aktivity (Engel, 

1998; ILAE Commission, 1997).  

 

 

Pro neurology je ale důležité také dělení podle projevů epileptického záchvatu, 

které mu popíše pacient nebo jeho rodina a okolí. Toto dělení je na konvulzivní, 

nekonvulzivní a autonomní záchvaty. Autonomní jsou buď v podobě autonomní aury, 

což je pocit vyvolaný aktivací autonomního nervového systému a zahrnuje projevy 

kardiovaskulárního, gastrointestinálního, sudomotorického (sekrece z potních žláz), 

vazomotorického systému a poruchy termoregulačních funkcí.  

Nebo jde o autonomní záchvat, který již není pouhý pocit jako aura, ale jde o 

objektivně dokumentované změny ve fungování autonomního nervového systému. 

Konvulzivní a nekonvulzivní záchvaty shrnují tabulky 2.) a 3.) (Blume et al., 

2001). 

 

2.3.1.) Status epilepticus 

Status epilepticus konvulsivních záchvatů je život ohrožující epileptická 

příhoda, při které je mozek buď ve stavu nepřetržitého záchvatu déle než 30 minut, 

nebo jde o řadu epileptických záchvatů za sebou, kdy mezi jednotlivými záchvaty se 

funkce centrální nervové soustavy nevracejí do normálního stavu (Lowenstein et al., 

1998). Příčinou vzniku statu epilepticu je zřejmě selhání autoregulačních 

mechanismů, které jsou za běžných okolností schopny epileptický záchvat ukončit 

(Lüders et al., 1998).   
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Tabulka - konv 
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Tabulka nekonv 
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2.4. Patofyziologie epilepsie 

Opakované elektrické stimulace některých částí mozku vedou k postupnému 

prodlužování záchvatů a vyšší intenzitě jejich projevů a po určité době i snižují práh 

pro vyvolání záchvatu. Tento fenomén, znám jako „kindling“ (v překladu – roznícení), 

byl popsán již Dr. Grahamem Goddardem v roce 1967. Vyvolat záchvat u lidí i zvířat 

je ale možné i různými chemickými látkami – křečovými jedy.  

Epileptické záchvaty jsou výsledkem nadměrné synchronní aktivity v populaci 

hyperexcitabilních neuronů (Avanzini a Franceschetti, 2003). S některými typy 

epilepsie jsou spojeny mutace v různých genech. Především změny v genech pro 

napěťově řízené, či ligandem řízené iontové kanály jsou zodpovědné za  

 generalizované záchvaty u dětí (Meissler et al, 2005). 

Pro modulování neuronální excitability jsou zásadně důležité extracelulární 

koncentrace kationtů a přítomnost (a funkčnost) příslušných iontových kanálů. 

Mechanismus účinku většiny antiepileptik je zprostředkován ovlivněním aktivity 

těchto kanálů (Avanzini, 1995). 

Hlavním excitačním neurotransmiterem v mozku je glutamát a aspartát, 

inhibičními jsou GABA (γ-amino máselná kyselina) a glycin. Funkci neuromodulátorů 

mají například adenosin, opioidy a další látky. (Rogawski a Löscher, 2004). Právě 

deaktivace mechanismů inhibičních systémů, desynchronizace aktivity, či vyčerpání 

neuromediátorů pravděpodobně patří do autoregulačních systémů zodpovědných za 

ukončení záchvatové aktivity (Engel, 1998). 

 

 

2.5. Terapie epilepsie 

2.5.1. Farmakoterapie  

Hlavní léčbou je terapie pomocí antikonvulzivních látek. Tyto terapie probíhají 

v mnoha případech celý život a mají zásadní vliv na kvalitu života pacienta. Volba 

určitého antikonvulziva závisí na jeho efektivnosti v konkrétním typu epilepsie, 

protože, jak již bylo řečeno, epileptických syndromů je celá řada. 

Prvním antikonvulzivem byl bromid, popsán 1857 Charlesem Locockem, který 

jím léčil ženu s “hysterickou epilepsií”, bromid draselný také způsobuje impotenci u 

mužů, vznikl proto v té době předpoklad, že s epileptickými záchvaty souvisí sexuální 

excitabilita. V roce 1912 byl poprvé jako antiepileptikum použit fenobarbital, který 
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vykazuje nejen antikonvulzivní, ale i silné sedativní účinky. V 30. letech 20. století, 

kdy nastával výrazný vývoj zvířecích modelů ve výzkumu epilepsie, T. Putnam a H. 

Merritt  využili fenytoin na léčbu epileptických záchvatů pro jeho mnohem nižší 

sedativní účinky (Eadie et al., 2001). 

V dnešní době hledání nových antiepileptik neustává, a to proto, že většina 

dosud známých léčiv způsobuje příliš vážné vedlejší účinky nebo vykazuje rozvoj 

tolerance, některé typy epilepsií (až 30 %) jsou odolné vůči běžně užívaným 

antiepileptikům (Löscher a Schmidt, 2006). Mechanismem působení entiepileptik je 

buď snížení permeability napěťově řízených sodných nebo vápenatých kanálů (např. 

fenytoin, karbamazepin či valproát), zesílení inhibičních systémů posílením účinnosti 

inhibičních aminokyselin GABA a glycinu anebo oslabení efektu excitačních 

aminokyselin glutamátu a aspartátu. Například benzodiazepiny, fenobarbital a 

valproát  aktivují právě inhibiční systém, zatímco felbamát, lamotrigin nebo topiramát 

snižují účinnost excitačního systému (Meldrum a Chapman, 1999; Landmark, 2007). 

Účinnost je u každého jedince různá, u zhruba 50 % pacientů se léčbou sníží 

četnost a kvalita záchvatů až na polovinu, naopak až u 20% pacientů nejsou 

dostatečně účinná žádná dosud známá antiepileptika (Cascino, 1994, Engel, 1996). 

Některým pacientům vyhovuje monoterapie - pomocí pouze jednoho antikonvulziva, 

jiným zase spíše kombinace různých léčiv – polyterapie. Nejdůležitější je ovšem 

docílit co nejvyššího efektu s co nejmenším množstvím negativních vedlejších 

účinků. 

 

 

 

2.5.2. Léčba chirurgickými zákroky 

U pacientů, u kterých nezabírá žádná farmaceutická léčba (nebo má příliš 

zásadní negativní vedlejší účinky), je jedním z možných řešení právě 

epileptochirurgie. Cílem tohoto odvětví neurochirurgie je lokalizovat ohnisko 

epileptických záchvatů u fokální epilepsie a toto ohnisko odstranit, případně utlumit 

nebo pozměnit tak, aby odpovídalo na farmakoterapii (Birbeck et al, 2002; Berg et al., 

2007). K lokalizaci fokálních ohnisek se užívají různé metody na vyšetření mozku 

jako například magnetická rezonance a další zobrazovací metody jako single photon 

emission computed tomography (SPECT), positron emission tomography (PET), dále 

EEG a long-term video-EEG monitoring.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Single_photon_emission_computed_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_photon_emission_computed_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/SPECT
http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/PET
http://en.wikipedia.org/wiki/EEG
http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_video-EEG_monitoring
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Nejčastějšími zákroky bývá odstranění lézí jako jsou nádory nebo 

arteriovenozní malformace, které jsou právě častými příčinami vzniku epileptických 

jevů. Některé operace jsou ale mnohem náročnější a zásadnější jako je lobotomie 

anteriorního temporálního laloku. Tyto operace jsou účinné a trvalé, ale řada 

pacientů je odmítne podstoupit ze strachu z operace mozku (Kelley et al., 2005; 

Wiebe et al., 2001).  

Dalšími zákroky jsou například callosotomie nebo commisurotomie, při kterých 

dochází k přerušení propojení hemisfér za účelem zabránění vzniku sekundárně 

generalizovaného záchvatu. V krajních případech těžké epilepsie se používá 

hemisferektomie, což tedy znamená odstranění nebo funkční vyřazení celé jedné 

hemisféry mozku. Pokud je tento zákrok proveden u velmi mladých pacientů (2 - 5 

let), může zbývající hemisféra částečně převzít motorické funkce i na ipsilaterální 

straně těla. 

 

2.5.3. Některé další možnosti léčby 

 

Stimulace nervu vagu (NVS –nervus vagus stimulation) 

Stimulace nervu vagu se provádí pomocí přístroje, který je velikostí, tvarem i 

místem implanatace podobný kardiostimulátoru a je propojen s nervem vagem v 

krční oblasti. Toto zaříyení stimuluje nervus vagus v přednastavených intervalech a 

intenzitách. Účinek byl testován na pacientech s fokální epilepsií a bylo potvrzeno, že 

u 50% z nich se počet záchvatů snížil na polovinu (Theodore, 2004). 

 

Hluboká mozková stimulace (DBS – deep brain stimulation) 

Stimulace hlubokých částí mozku se provádí elektrickým počítačovým 

zařízením, které je implantované podobně jako VNS, ale elektrická stimulace 

hlubokých mozkových struktur je realizována pomocí stereotaxicky zavedených 

hlubokých elektrod umístěným v mozku. 

 

Dalšími možnostmi jsou neinvazivní operace pomocí Gamma-nože, které 

mohou být určitou alternativou k lobotomii anteriorního temporálního laloku (Regis et 

al, 2004). Existují také terapie, které se snaží minimalizovat spouštěcí stimuly v 

pacientově okolí, například speciální brýle, které eliminují nebezpečně blikání světla 

u pacientů s fotosenzitivní epilepsií (Takahashi et al,1992). Další zkoumanou 
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možností je využití pomocných psů, vycvičených nejen k vyhledání pomoci v případě 

záchvatu, ale i někteří z nich jsou schopni poznat, že se blíží záchvat ještě dříve než 

se projeví (Barriaux, 2006). Pacienti se pochopitelně uchylují i k různým alternativním 

medicínám jako je akupunktura, jóga nebo vitamínové diety (Cheuk a Wong, 2006; 

Ramaratnam a Sridharan, 2000; Ranganathan a Ramaratnam, 2000).  
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3. Chování laboratorních potkanů 

 

 

Laboratorní potkan (Rattus norvegicus) 

Potkan je zvíře od pradávna využívané k vědeckému bádání. Jeho výhod jako 

laboratorního modelu je celá řada. Především je to jejich snadné a rychlé 

rozmnožování. Samice je březí pouhých 21 – 23 dní, v dobrých podmínkách mohou 

být březí až pětkrát do roka a počet mláďat v jednom vrhu bývá obvykle 8 až 13 

mláďat, ale není výjimkou vrh o počtu 16, výjimečně až 20 mláďat. Potomek 

dosahuje pohlavní dospělosti již za pět až osm týdnů.   

Samice potkanů mají dokonce schopnost v rané fázi březosti ukončit tuto 

březost během nevhodných podmínek nebo zejména z důvodu, že se setká s 

vhodnějším samcem s lepším genetickým potenciálem.  

Další jeho předností je na hlodavce vysoká úroveň inteligence. Díky 

přizpůsobivosti a vysokému stupni společenského života je schopen i za těžkých 

podmínek najít potravu a přežít.  

Ani potkan ale není ideální pokusný objekt, a to z prostého důvodu, že není 

schopen experimentátorovi sdělit a popsat své prožitky a pocity. Musíme se tedy 

zaměřit na studium jeho přirozeného chování a to poté porovnávat s chováním 

pokusných jedinců. Na základě poznání určitých typů chování jsme schopni vytvořit 

jisté hypotézy, co se se sledovaným objektem děje. Je nutné ale mít na paměti, že 

stále jsou to do určité míry nepotvrzené domněnky, proč právě to nebo ono chování u 

pokusného zvířete nastává. 

Jsou různé typy chování, 

které jsou  rozděleny podle 

svého účelu. Je to například 

explorační chování, kam 

patří rearing (vztyčování na 

zadní končetiny), sniffing 

(vyhledávání a zkoumání 

prostoru čichem) a další. 

Mezi komfortní chování 

řadíme grooming (čištění  

                                                           Obr. X.) Rattus norvegicus var. alba 
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těla), face washing (čištění obličejové části), licking (olizování srsti) a podobně. Pak 

různá stereotypní chování, kam by patřil scratching (škrábání), či body shaking – „wet 

dog shake“ (otřepávání těla). Toto dělení však neplatí vždy a jednotlivé kategorie se 

prolínají. Na experimentátorovi pak je, aby posoudil, co které chování znamená u 

konkrétního případu. 

V experimentální části jsme se zaměřili na sledování četnosti a doby trvání 

face washingu, groomingu, rearingu a stereotypního chování, kam byly zahrnuty 

scratching a head shaking.  

 

 

3.1. Face washing 

Toto chování je jedním z nejběžnějších a vyskytuje se i u velmi mladých mláďat. 

Jde o čištění úst a čenichu oběma předními končetinami. Někdy může zasahovat i na 

bradu a uši. Je časté především v průběhu intensivní explorace a prohledávání 

prostoru pomocí čichu. 

Právě proto, že je to chování velmi časté a obvyklé je možné ho v některých 

případech řadit i mezi stereotypní chování, buď jako adaptaci na stres nebo projev 

patologických automatismů. 

 

 

3.2. Grooming 

Grooming je druhově specifické chování, kterému se potkan věnuje především 

kvůli tělesné hygieně a regulaci teploty (Berridge a Wishaw, 1992). Jsou to čistící 

pohyby předních končetin, které nejprve směřují k face washingu, pak ale pokračují 

dále přes uši a celou hlavu. Poté si potkan olizuje břišní část až se otočí i k zádům a 

zadním končetinám. V průběhu dochází také k potřesením hlavy, případně otřepání 

celého těla („wet dog shake“) nebo škrábání.  

Jde o vrozeny vzorec chování a každý potkan postupuje stejně podle výše 

zmíněného plánu. Groomingu se potkan věnuje většinou ve chvílích, kdy nastává 

určitá habituace na prostředí a zvíře se začíná cítit bezpečně. Také to ale může být 

pouhá odpověď na stres, protože právě hlazení sebe sama a ochlazování může mít 

uklidňující účinky (Kametani, 1988). Další významy groomingu souvisí se sexuálními 
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aktivitami jedince. Jde o určitou možnost navýšit své sexuální vzrušení a také šířit 

své feromony. Grooming je i dobrým nástrojem k ustanovení a udržení sociálního 

statutu (Sachs, 1988).  

Grooming je často sledovanou důležitou aktivitou, podle které se dá odhalit celá 

řada různých neurologických patologických stavů.  

 

Obr.X.) Grooming (upraveno podle A. Mikulecké). 

 

 

3.3. Rearing 

Rearing, neboli vztyčování na zadní, je součástí exploračního chování, kdy se 

jedinec snaží zkoumat prostor pohledem shora anebo očichává výše položená místa 

na stěně. Rozlišujeme rearing bez podpěry, tj.takzvané „panáčkování“ anebo rearing 

s podpěrou, kdy se tedy potkan zvedne na zadní a pak se opře předními končetinami 

o stěnu. 

Rearing je už poměrně náročné chování, které vyžaduje dobrý stupeň  

motorických a koordinačních schopností. 
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3.4. Stereotypní chování 

Při adaptaci na stres, při stavech hyperaktivity, při různých poruchách 

soustředění, či poruchách sociálního kontaktu dochází k takzvanému stereotypnímu 

chování. Tato skupina zahrnuje různé typy pohybových projevů jako je na příklad 

škrábání, lízání, zívání, otřepání těla či hlavy atd. Pohyby jedinec provádí 

stereotypně, to znamená opakovaně, případně i ve stále stejném pořadí.  

V experimentální části jsme se zaměřili na sledování počtu škrábání 

(scratching) a otřepání hlavy (head shaking). 
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•  Cíle diplomové práce 

 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv MTEP na tři věkové skupiny mláďat 

potkana a to v různých testech na zjištění motorických schopností a v testech 

poukazujících na změny spontánního chování a změny v míře úzkosti u pokusných 

jedinců.  

Testovány byly takové dávky MTEP, u nichž byl v předchozích studiích 

pozorován antikonvulzivní efekt (Löscher et al., 2006; Mareš, 2008). 

Navíc byl sledován vliv MTEP na schopnost prostorového učení mláďat v testu 

elevated plus maze. 

 

 

• Materiál a metody 

 

 

Všechny experimenty byly prováděny se schválením Odborné komise FTP 

podle Zákona na ochranu zvířat České republiky, který je v plném souladu s 

direktivami 86/609/EEC Evropské unie. 

 

 

Zvířata 

V testech byla použita mláďata, samci, potkanů kmene Wistar (z chovu 

Fyziologického ústavu) a to ve třech věkových skupinách – 12ti, 18ti a 25ti denní 

(den narození je počítán jako nultý). Dvanácti a osmnácti denní mláďata byla matce 

odebrána těsně před podáním látky a mezi jednotlivými testováními byla navrácena 

zpět k matce. Mláďata byla ve standardních podmínkách – kontrolovaná vlhkost, 

teplota 23±1°C a cyklus světla – 12hodin tma / 12 hodin světlo. Každé zvíře bylo 

naivní a použito pouze jednou. Po experimentech byli potkani usmrceni 

předávkováním celkové anestezie. 
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Postup experimentu 

Potkanům bylo intraperitoneálně podáno MTEP ([(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl) 

ethynyl] pyridin, Ascent Scientific, UK) v dávkách 20 mg/kg a 40 mg/kg a kontrolám 

byl podán fyziologický roztok (8 ml/kg).  

V každém pokusu bylo deset mláďat a dávky byly rozděleny –dvakrát 

následovně: 4x 20mg/kg MTEP, 4x 40mg/kg MTEP a 2x kontrola a jednou: 2x 

20mg/kg MTEP, 2x 40mg/kg MTEP a 6x kontrola, to proto, aby se co nejvíce 

eliminovaly vedlejší vlivy (např. různá péče matky apod.) a aby bylo třicet jedinců 

(tzn. 10x 20mg/kg MTEP, 10x 40mg/kg MTEP a 10x kontrola) od každé věkové 

skupiny (12ti, 18ti a 25ti denní mláďata). 

Po patnácti minutách od podání dávky byla zvířata testována buď na pět minut v 

open fieldu a následně v motorických testech (viz dále), anebo na deset minut 

v elevated plus maze testu. Testování bylo znovu opakováno u open fieldu po 

šedesáti minutách a u elevated plus maze po šedesáti minutách a po dvacetičtyřech 

hodinách od podání látky. 

 

 

 

Open field 

Jedná se o černou čtvercovou arénu (45 cm x 45 cm) se 30 cm vysokými 

stěnami, kde pokusné zvíře nemá možnost úkrytu. Používá se na sledování změn ve 

spontánním chování, změn lokomoce, motorických schopností a habituace. 

Aréna se nachází v klidné tiché místnosti s tlumeným světlem a se stálou 

teplotou i vlhkostí. Mláďata byla do místnosti přenesena nejméně hodinu před 

pokusem. 

Každý potkan byl položen doprostřed arény a po dobu pěti minut bylo jeho 

chování zaznamenáváno kamerou. Testování se opakovalo po šedesáti minutách od 

podání látky, aby mohla být pozorována případná habituace. Video soubory byly poté 

analyzovány specializovanými programy na změření uražené vzdálenosti a k výpočtu 

četností jednotlivých typů chování. 
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Elevated plus maze (EPM) 

Tato aréna se skládá ze čtyř ramen (10 cm x 30 cm) do kříže, dvě protější 

ramena mají 30cm vysoké stěny, zbylá dvě ramena jsou otevřená, aréna je umístěna 

50cm nad zemí.  

V tomto bludišti byla testována pouze 18ti a 25ti denní mláďata, protože u 12ti 

denních mláďat jsou schopnosti lokomoce a schopnost vidění (zvířata otevírají oči až 

13.-14. den) ještě příliš omezené, a proto u takto mladých potkanů nemá EPM 

význam. 

 Každé zvíře bylo umístěno na okraj otevřeného ramene zády k centrální části 

bludiště a po dobu deseti minut byl jeho pohyb po aréně zaznamenáván kamerou.  

Byla sledována především latence vstupu do uzavřeného, pro potkana 

bezpečnějšího, ramene a dále bylo v  příslušných počítačových programech 

vypočteno, kolik procent času jednotlivá zvířata trávila na otevřených ramenech, 

neboli vliv látky na míru úzkosti. Také byla sledována frekvence vstupů do 

uzavřených ramen jako ukazatel explorace.  

Test byl opakován po šedesáti minutách, kdy už potkan ví, jak bludiště vypadá 

(pokud je schopen se tento prostor naučit) a latence vstupu do uzavřeného ramene 

se snižuje. Potřetí byla zvířata testována po 24 hodinách, kdy už na ně MTEP 

nepůsobí a byl sledován případný rozdíl v chování pokusných a kontrolních zvířat.  

 

 

Motorické testy 

Mláďata podstoupila čtyři různé motorické testy zvolené v souvislosti s jejich 

věkem. U dvanácti denních to byl Surface righting test (SR), Negative geotaxis test 

(NG) a Bar holding test (BH), u osmnácti denních pak NG, BH a Wire Mesh 

Ascending test (WM) a u dvacetipěti denních mláďat byly provedeny BH a WM testy. 

Tyto testy byly původně popsány v šedesátých a sedmdesátých letech 

dvacátého století (Bolles a Woods, 1964; Altman a Sudarshan, 1975) a jsou běžně 

používány ke zjišťování motorických schopností testovaných zvířat.  

 

 Surface righting test 

Potkan je položen na stůl na záda a sleduje se, zda a za jak dlouho je schopen 

se otočit zpět  na bříško. 
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Obr.X.) Surface righting test (s laskavým zapůjčením od A. Mikulecké). 

 

 Negative geotaxis test 

Zvíře je položeno na 30° nakloněnou plošinku hlavou směrem dolů a je 

sledováno, za jak dlouho a s jakými koordinačními schopnostmi je potkan schopen 

se otočit hlavou vzhůru. Doba měření byla limitována 60s. 

 

Obr.X.) Negative geotaxis test (s laskavým zapůjčením od A. Mikulecké). 
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 Bar holding test 

Potkan je umístěn za přední končetiny doprostřed dřevěné hrazdičky (25 cm 

dlouhá, 1 cm v průměru), která je zavěšená 25 cm nad povrchem stolu. Je měřen 

čas, po který je zvíře schopno se udržet a také, zda je schopno vylézt nahoru. 

Maximální doba měření byla dvě minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obr.X.) Bar holding test (s laskavým zapůjčením od A. Mikulecké). 

 

 Wire mesh ascending test 

Tento test se provádí na 70° nakloněné ploše (45 cm x 15 cm) z drátěného 

pletiva, která spojuje okraj stolu s dřevěnou plošinkou nahoře. Potkan je umístěn do 

spodní části pletiva tak, aby jediný možný únik ze šikmé plochy byl vylézt nahoru na 

plošinku. Cílem pozorování je schopnost udržet se na nakloněné rovině, koordinace 

pohybů (případný třes končetin) a také čas, za který je jedinec schopen vylézt 

nahoru. Test byl ukončen po 120 vteřinách, pokud zvíře nevylezlo na plošinku. 
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Obr.X.) Wire mesh ascending test (upraveno podle A. Mikulecké). 

 

Fotografie všech popisovaných arén a testovacích míst jsou v příloze. 

 

 

 

 

Programy využité k vyhodnocení výsledků 

 

- Ethovision (Noldus) 

 Je vhodný k vyhodnocení uražené vzdálenosti v open fieldu a preference 

otevřených a uzavřených ramen v elevated plus maze. 

 

- Observer (Noldus) 

Na vyhodnocení četnosti a trvání určitých typů chování v open fieldu. 

 

- SigmaStat, SigmaPlot (SPSS) 

 Pro statistické vyhodnocení výsledků z výše uvedených programů. 
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Statistika 

Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit test Repeated measures Two-way 

ANOVA, kde faktory byly dávka a čas od podání látky v jednotlivých věkových 

skupinách a dávka a věk v jednotlivých sezeních. Následně byla data párově 

srovnávána podle Student-Newman-Keuls testu. Hladina statistické významnosti byla 

P< 0.05. 

 

• Výsledky 
 

Motorické testy 

Rozdíly mezi pokusnými zvířaty a kontrolami nebyly signifikantně významné, jak 

to shrnuje tabulka (Tab.4). Byly pouze patrné rozdíly mezi jednotlivými věkovými 

skupina např. u  bar holding testu, což je ale dáno stupněm vývoje a ne vlivem 

MTEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4.) Shrnutí výsledků motorických testů 

 

 

Open field test 

V open fieldu byla jednou ze sledovaných veličin vzdálenost uražená každým 

jednotlivým potkanem za pět minut. Výsledky zobrazují následující grafy. Hvězdičkou 

je označen signifikantní rozdíl pokusných zvířat oproti kontrole a  dvojitým křížkem 

rozdíl mezi jednotlivými sezeními.  
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Graf 1.) Vzdálenost uražená v open fieldu. A) 12ti denní, B) 18ti denní a C) 25ti denní mláďata. Osa x: 

čas od podání MTEP, osa y: vzdálenost v centimetrech. Jednotlivé sloupce – viz legenda. 
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Žádný výrazný signifikantní rozdíl pozorován nebyl. Jen bychom mohli poukázat 

na rozdíl mezi věkovými skupinami. Zatímco u 18ti denních je jistá tendence spíše 

zvýšení lokomoce, u 25ti denních je signifikantní snížení lokomoce v prvním sezení. 

Také je dobře vidět habituace 25ti denních kontrol mezi prvním a druhým 

sezením. 

 

 

Chování v open fieldu 

Další cíle pozorování byly různé typy chování, které jsou popsány v kapitole 3.). 

Byl sledován celkový čas, po který se zvíře danému chování věnovalo, a také 

frekvence, tzn. kolikrát se daný typ chování vyskytnul po dobu sledovaných pěti 

minut.  

 

12ti denní mláďata 

U 12ti denních jsou výsledky pro face washing a spontánní chování, které 

shrnují následující grafy. Grooming a rearing jsou chování, která 12ti denní mláďata 

ještě neovládají. 
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Graf 2.) Face washing 12ti denních mláďat. A) doba trvání, B) četnost chování. Osa x: čas od podání 

látky, osa y: vlevo - čas v s, vpravo - četnost chování. Jednotlivé sloupce – viz legenda. 
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Graf 3.) Stereotypní chování (head shaking + scratching) 12ti denních mláďat.. A) doba trvání, B) 

četnost chování. Detaily jako na grafu 2.) 

 

. Hvězdičkou je opět označen signifikantní rozdíl pokusných zvířat oproti 

kontrole a dvojitým křížkem rozdíl mezi jednotlivými sezeními.   

 

 

 

18ti denní mláďata 

Grafy 4.) – 7.) shrnují data naměřená u 18ti denních mláďat. Zatímco u 

rearingu a groomingu vidíme spíše pokles četnosti těchto chování u pokusných zvířat 

oproti kontrolám, u face washingu a stereotypního chování je to naopak nárůst. Jistá 

zřejmá tendence snížení rearingu ve druhém sezení je nejspíše důsledkem určité 

habituace na prostředí. Stejně tak jako zvýšení četnosti groomingu u kontrol 

v druhém sezení. Četnost face washingu a stereotypního chování je ve většině 

případů signifikantně zvýšená u pokusných potkanů, především u skupiny s 20ti 

mg/kg MTEP a rozdíl mezi prvním a druhým sezením není. 

Hvězdičkou je opět označen signifikantní rozdíl pokusných zvířat oproti 

kontrole a dvojitým křížkem rozdíl mezi jednotlivými sezeními.  Dvěma hvězdičkami 

je označen rozdíl mezi skupinou 20 mg/kg MTEP a 40 mg/kg MTEP. 
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Graf 4.) Rearing 18ti denních mláďat. A)doba trvání B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Graf 5.) Grooming 18ti denních mláďat. A) doba trváni B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Graf 6.) Face washing 18ti denních mláďat. A) doba trvání B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Graf 7.) Stereotypní chování 18ti denní mláďat. A) doba trvání B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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25ti denní mláďata 

U kontrolních zvířat je velmi dobře patrná habituace na neznámý prostor, kdy 

četnost rearingu se snižuje, grooming se naopak zvyšuje v druhém sezení. I face 

washing, chápán v tomto případě jako adaptace na stres se v druhém sezení snižuje 

a u stereotypního chování vidíme, že u kontrol se v obou sezeních vyskytuje 

podstatně méně často než u pokusných zvířat. 

Rearingu se v druhém sezení věnovala pouze dvě 25ti denní mláďata, takže data 

by byla příliš nepřesná (Graf 8.) 
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Graf 8.) Rearing 25ti denních mláďat. A) doba trvání B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Graf 9.) Grooming 25ti denních mláďat. A) doba trváni B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Graf 10.) Face washing 25ti denních mláďat. A) doba trvání B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Graf 11.) Stereotypní chování 25ti denní mláďat. A) doba trvání B) frekvence. Detaily jako na grafu 2.) 
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Srovnání jednotlivých věkových skupin 

 

Graf 12.) Face washing. A) čas trávený tímto chováním, B) četnost chování. Osa x: jednotlivé věkové 

skupiny ve dvou sezeních, osa y: v A) čas, v B) počet. Hvězdička označuje rozdíl oproti 12ti denním 

mláďatům, dvojitý křížek rozdíl oproti 18ti denním mláďatům. Jednotlivé sloupce – viz legendu. 

 

Face washingu se nejvíce věnovala 12ti denní mláďata, nejméně potom 25ti 

denní mláďata, především ve druhém sezení to byl u 25ti denní kompletní grooming. 
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Graf 13.) Grooming.  Detaily viz graf 12.) 

 

Groomingu se věnovaly více kontroly, především ve druhém sezení. Více času, 

i když ne signifikantně, věnovala groomingu 25ti denní mláďata.  
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Graf 14.) Rearing. Detaily viz graf 12.) 

Rearing byl častější u 25ti denních mláďat. V druhém sezení se rearingu 

věnovala pouze dvě 25ti denní mláďata, takže průměr nebyl počítán. 
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Graf 15.) Stereotypní chování. Detaily viz graf 12.) 

 

Četnost i trvání stereotypního chování se zvýšila u všech pokusných zvířat 

oproti kontrolám. Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u pokusné skupiny s 20 mg/kg 

MTEP. Nejméně se stereotypnímu chování věnovala 12ti denní mláďata v prvním 

sezení a 25ti denní mláďata v druhém sezení. 
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Elevated plus maze 

 

Počet vstupů do uzavřeného ramene 

Tento parametr je možným ukazatelem explorace a lokomoce po bludišti. Na 

následujících grafech je patrná jistá tendence, někdy i signifikantní rozdíl mezi 

pokusnými zvířaty a kontrolami. U kontrol je také tendence snížení lokomoce 

v souvislosti s habituací v druhém a třetím sezení. 

 

 

Graf 16.) Počet vstupů do uzavřeného ramene. První graf – 18ti denní mláďata, druhý. Graf – 25ti 

denní mláďata. Osa x: čas od podání látky, osa y: počet vstupů do uzavřených ramen. Jednotlivé 

sloupce – viz legenda. 
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Čas strávený na otevřených ramenech v procentech 

Tento parametr udává, kolik procent času ze sledovaných deseti minut pokusné 

zvíře strávilo na otevřených (pro něj nebezpečnějších) ramenech. Je to ukazatel míry 

strachu, který je podobný lidské úzkosti. Na následujících grafech můžeme vidět 

rozdíl mezi potkany s MTEP a kontrolami, je tedy patrný anxiolytický efekt této látky. 

Druhý den, kdy už látka na pokusná zvířata nepůsobila, je procento času na 

otevřených ramenech srovnatelné s kontrolami. 
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Graf 17.) Čas na otevřených ramenech EPM u 18ti denních mláďat. Osa x: čas od podání látky, osa y: 

procenta času na otevřených ramenech. Jednotlivé sloupce – viz legenda. 

 

 

 

I u kontrol můžeme vidět tendenci zkracování doby na otevřených ramenech 

v průběhu dalších dvou sezení. V prvním sezení se potkan věnuje více exploraci a 

hledá případný únik, či potravu i na otevřených ramenech, v dalších sezeních už 

tento prostor zná, a proto tráví raději více času v bezpečnějším rameni. 

Na následujícím grafu, který ukazuje výsledky 25ti denních mláďat, je vidět 

rozdíl oproti 18ti denním, kdy tedy tráví na otevřených ramenech procentuálně méně 

času než mladší zvířata. 
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Graf 18.) Čas na otevřených ramenech EPM u 25ti denních mláďat. Detaily jako na grafu 17.) 

 

 

 

 

Latence vstupu do uzavřeného ramene 

Latence vstupu do uzavřeného ramene ukazuje, za jak dlouho po vložení do 

arény potkan nalezne jeho bezpečnější část. V prvním sezení jde spíše o míru 

explorace a aktivitu, to znamená, že čím vyšší je aktivita, tím je nižší doba latence. 

V dalších sezeních už poukazuje na schopnost zapamatování si a naučení se 

nového neznámého prostoru. Pokud si tedy je schopen arénu zapamatovat, latence 

se zkracuje. 

Na následujících grafech můžeme vidět, že zatímco u 18ti denních v prvním 

sezení u dávky 20 mg/kg latence spíše klesá, u 25ti denních je ve stejném sezení i 

skupině tendence spíše zvýšené latence, to znamená nižší explorace. 

Dále jsou tu signifikantní rozdíly mezi prvním a dalšími dvěma sezeními a to 

v téměř všech skupinách. 
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Graf 19.) Latence vstupu do uzavřeného ramene. První graf – 18ti denní, druhý graf – 25ti denní. Osa 

x: čas od podání látky, osa y: čas v s. Jednotlivé sloupce – viz legenda. 
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• Diskuse 

 

U žádné věkové skupiny jsme nepozorovali vliv MTEP na motorické 

schopnosti. To je tedy v souladu s předchozími studiemi, že v dávkách nižších než 

100mg/kg MTEP nemá vliv na motoriku. Určité rozdíly byly pochopitelně mezi 

jednotlivými věkovými skupinami, to je dáno stupněm vývoje motorického systému, 

kdy především 12ti denní mláďata nemají ještě plně vyvinuté schopnosti motoriky a 

koordinace. Zaměřovali jsme se pouze na rozdíly mezi pokusnými zvířaty a 

kontrolami, kde žádný signifikantní rozdíl nebyl zaznamenán. 

Dalším poznatkem bylo srovnání vzdáleností, které byly uraženy v open fieldu 

potkany v jednotlivých věkových skupinách. U dvanácti denních žádné významné 

rozdíly pozorovány nebyly, což jsme předpokládali, vzhledem k tomu, že u 12ti 

denních mláďat je schopnost explorace ještě zanedbatelná. Zajímavějším výsledkem 

byla vzdálenost uražená v open fieldu u osmnáctidenních mláďat a dvacetipěti 

denních mláďat. Zatímco u 18ti denních je určitá tendence ke zvýšení lokomoce 

pokusných zvířat vůči kontrolám, u 25ti denních je to naopak  pokles lokomoce. 

Tento rozdíl v souvislosti s věkem není zatím možné objasnit, ale je známé, že další 

antagonista mGluR5 MPEP (2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine) vykazoval podobné 

rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami, také u pentrazolem vyvolaných 

záchvatů, bylo pozorováno větší ovlivnění tonické fáze u mladších oproti starším 

potkanům (Mareš a Mikulecká, 2004; Mareš et al., 2004; Mareš, 2008). Je tedy 

patrné, že antagonisté mGluR5 ovlivňují chování i v souvislosti s věkem, zřejmě je to 

dáno vyšší mírou exprese mGluR5 receptorů v druhém postnatálním týdnu, která 

postupně s věkem klesá (Romano et al., 1996). U 25ti denních kontrol je pak dobře 

vidět pokles lokomoce v druhém sezení, což odpovídá schopnosti habituace v novém 

prostředí.  

U sledovaného chování v open fieldu jsme narazili na řadu zajímavých 

poznatků. Už u dvanácti denních mláďat je patrný signifikantní rozdíl v četnosti i době 

trvání stereotypního chování, kam bylo zahrnuto škrábání (scratching) a třepání 

hlavou (head shaking), a to obzvláště ve druhém sezení (graf 3). Stejně tomu bylo i u 

18ti denních mláďat, kdy nejvýraznější rozdíly byly u skupiny 20 mg/kg. U 25ti 

denních mláďat jsou rozdíly také patrné, v tomto případě ale spíše v prvním sezení. 

Nejčastějším důvodem pro stereotypní chování je určitá snaha o adaptaci na stres, 

my jsme ale v testu elevated plus maze prokázali, že míra strachu u pokusných zvířat 

je signifikantně snížená (graf 17).  



 52 

Stejně tak není zřejmě zvýšená potřeba explorace, což ukazuje míra rearingu. 

Na grafech 4.) a 9.) je vidět, že v obou věkových skupinách je četnost tohoto chování 

spíše snížená. V tomto případě je stereotypní chování dáno spíše zvýšenou aktivitou 

nebo nutkavou potřebou jednoduchého druhu pohybu. Pokud ale víme, že MTEP 

ovlivňuje jiné receptory jen velmi málo (Cosford et al., 2003), není potom vysvětlení 

této zvýšené pohybové aktivity zcela jasné.  

U face washingu můžeme vidět, že nejvíce se mu ze zkoumaných věkových 

skupin věnují 12ti denní mláďata, důvod je zřejmě ten, že 12ti denní potkani mají 

spektrum motorických schopností zatím velmi úzké a ještě v podstatě složitější 

vzorce chování, jako je grooming, neovládají (Sachs, 1988). U ostatních věkových 

skupin jsme pozorovali slabý nárůst četnosti i doby trvání u 18ti denních zvířat (graf 

6) a ve druhém sezení i u 25ti denních (graf 10), je tam tedy podobný trend jako u 

stereotypního chování. Naopak pokles frekvence i doby trvání jsme zaznamenali u 

groomingu u pokusných zvířat (grafy 5 a 9). Více se tedy věnovala face washingu, 

ale dále už nepokračovala. U kontrol můžeme vidět předpokládaný nárůst počtu 

tohoto chování v druhém sezení, kdy dochází u 18ti i 25ti denních mláďat k habituaci 

na prostředí. 

V elevated plus maze byla první sledovanou veličinou latence vstupu do 

uzavřeného ramene od umístění do arény jako vliv MTEP na schopnost prostorového 

učení. Antagonisté mGluR5 byli testováni spolu s antagonisty mGluR1 a antagonisty 

NMDA receptorů a byl v jistých kombinacích těchto látek pozorován negativní efekt 

na učení u dospělých potkanů (Gravius et al., 2006). To do určité míry potvrzují i 

studie, které se zaměřují na vliv pozitivních alosterických modulátorů mGluR5 a které 

potvrdily kladný efekt v LTD i LTP právě u pozitivních modulátorů (Ayala et al., 2009), 

MTEP je ale inhibičním modulátorem, efekt by tedy měl být spíše negativní.  

V této studii jsme se zaměřili pouze na určitý typ paměti a to schopnost 

prostorového učení. U obou věkových skupin (18- i 25-denních) bylo prokázáno 

signifikantní zkrácení doby latence jak u kontrol, tak i u pokusných zvířat. Je tedy 

zřejmé, že tato látka neovlivňuje schopnost naučení se prostoru v elevated plus 

maze. 

Dalším sledovaným jevem byl počet vstupů do uzavřeného ramene jako míra 

explorace a lokomoce po bludišti. U obou věkových skupin jsme pozorovali nárůst 

frekvence vstupů do uzavřených ramen u pokusných potkanů a to by tedy mohlo 

potvrzovat, že MTEP zvyšuje pohybovou aktivitu a to především u 18ti denních 

mláďat s dávkou 20 mg/kg. To ale nebylo pozorováno v podobném experimentu 
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s dospělými potkany v EPM, kdy MTEP snížilo anxietu, ale nemělo žádný vliv na 

hypolokomoci zapříčiněnou působením ethanolu (Kotlinska a Bochenski, 2008). 

Anxiolytický efekt antagonistů mGlu receptorů skupiny I je v poslední době 

hojně studován. Byl prokázán anxiolytický efekt MTEP při Voglově testu u myší 

(konflikt mezi žízní a trestaným pitím) i v EPM u potkanů (Klodzinska, 2004). Také při 

mikroinjekčním podání MTEP do laterálního septálního jádra byl prokázán 

anxiolytický a antidepresívní efekt v elevated plus maze (Molina-Hernándéz et al., 

2006). To potvrzují i naše výsledky. U 18ti denních můžeme vidět signifikantní 

zvýšení procenta doby, strávené na otevřených ramenech elevated plus maze a to u 

obou pokusných skupin (graf 17). U kontrol je patrné snížení počtu procent času 

v druhém a třetím sezení, což je dáno vlivem naučení se prostoru a tedy nižší 

potřebou explorace.  

U 25ti denních můžeme vidět signifikantní zvýšení podílu doby strávené na 

otevřených ramenech, ale jen u skupiny s dávkou 20 mg/kg (graf 18). Také je 

evidentní rozdíl ve srovnání s 18ti denními mláďaty, která trávila na otevřených 

ramenech až 70 procent času. U 25ti denních je to maximálně kolem 45 procent. 

Tento rozdíl je zřejmě dán tím, že mladší jedinci mají (stejně jako je tomu u lidí) nižší 

pud sebezáchovy a lze říct, že jsou více zvědavá. To potvrzuje i fakt, že rozdíl 

můžeme vidět i u kontrolních skupin.  

Dobře je také potvrzeno, že míru anxiety ovlivnilo právě MTEP, protože druhý 

den (v třetím sezení), kdy už na pokusná zvířata látka nepůsobí, byl počet procent 

času stráveného na otevřených ramenech srovnatelný s kontrolními jedinci.  
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• Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv antagonisty metabotropního 

glutamátového receptoru typu 5 na různé aspekty chování u mláďat laboratorního 

potkana kmene Wistar. Zvířatům ve třech věkových skupinách - 12ti, 18ti a 25ti denní 

mláďata - byla intraperitoneálně podána látka MTEP ve dvou dávkách 20 mg/kg a 40 

mg/kg. 

Tato studie ukázala pozitivní vliv MTEP na lokomoci u 18ti denních potkanů, 

na frekvenci určitých typů stereotypního chování a face washingu a to především 

v dávce 20 mg/kg.  Naopak MTEP snížilo četnost rearingu, groomingu v open fieldu a 

také míru strachu (který je podobný lidské úzkosti) v elevated plus maze testu. 

V motorických testech žádný negativní vliv pozorován nebyl, stejně tak jako vliv na 

adaptivní formu prostorového učení mláďat v elevated plus maze. 

Lze tedy uzavřít, že negativní účinky MTEP u mláďat laboratorního potkana 

jsou minimální, naopak tato látka vykazuje velmi pozitivní vedlejší účinek – snížení 

anxiety. 
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• Příloha 

 

 

 

 

                                                    Bar holding test 

 

 

 

                                                                                       Wire mesh ascending test     
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           Fotografie 1.) Zařízení na testy motorických schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 2.) Open field aréna. 
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                      Fotografie 3.) a 4.) Elevated plus maze (při testování je aréna  

na  podstavci 50 cm nad zemí) 


