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Souhrn 

 

Úvod: Centrální cholinergní systém hraje klíčovou roli při kontrole různých mozkových funkcí, 

jakými jsou paměť, učení, pozornost, motorika a odměňování. Narušená integrita, regulace, 

nebo kapacita cholinergní signalizace je úzce spjata s kognitivními symptomy mnohých 

neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění, jakými jsou Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), deprese, 

schizofrenie a zvýšená distraktibilita. Hlavním neurotransmiterem cholinergních neuronů je 

acetylcholin (ACh) a regulace jeho hladiny je základním přístupem farmakoterapie onemocnění 

spojovaných s centrálním cholinergním systémem. Cílem předložené disertační práce bylo 

studium změn centrální cholinergní neurotransmise s ohledem na různe aspekty modulace 

hladiny ACh v mozku jako kontrola jeho uvolňování prostředníctvím M4 muskarinových 

receptorů (MR), jeho hydrolýza acetylcholinesterázou (AChE) nebo butyrylcholinesterázou 

(BChE) a následně po jeho hydrolýze v synapsi regulací zpětného vychytávání metabolitu 

cholinu pomocí vysokoafinitního cholinového transportéru (CHT). Metodika: Použitím 

telemetrie jsme sledovali pohybovou aktivitu a tělesnou teplotu u myší s vyřazeným genem pro 

M4 MR (M4KO) a kontrolních wild type (M4WT) myší za bazálních podmínek a po aplikaci 

centrálně působících látek oxotremorinu (OXO), skopolaminu (SCO) a kokainu (COC). 

Aktivitu AChE/BChE a expresi mRNA v odpovědi na akutní a chronický imobilizační stres 

jsme stanovili u myší s chybějícím kortikoliberinem (CRH KO). Pomocí in vivo 

mikroampérmetrie jsme u myší s nadměrnou expresí CHT (CHT-overexpressor; CHT-OXP) 

měřili schopnost CHT vychytávat cholin ze synapse a in vivo mikrodialýzou jsme 

stanovili hladinu ACh a cholinu v kůře. U potkanů orientujících pozornost na signál (STs) nebo 

na cíl (GTs) jsme pomocí vysokoafinitního vychytávání cholinu (HACU) stanovili ve striatu 

a kůře kapacitu CHT transportovat cholin po stimulaci předního mozku (BF). Výsledky: M4 

muskarinové receptory významně zasahují do kontroly spontánní lokomoce. M4KO myši jsou 

hyperaktivní, avšak hyperaktivita je závislá na denní fázi testování a na pohlaví. M4KO samice 

se rovněž liší od svých kontrol farmakologickým profilem. OXO indukovaná hypotermie byla 

u M4KO samic zeslabená. SCO a COC způsobily výraznější nárůst pohybové aktivity u M4KO 

samic v porovnání s WT samicemi. Imobilizační stres vede k odlišné expresi a aktivitě AChE 

a BChE u CRH KO a WT myší. Změny v aktivitě a expresi AChE a BChE jsou u obou genotypů 

specifické pro individuální oblasti mozku. Větší kapacita CHT u CHT-OXP myší vedla ke 

snížení maxim amplitud endogenního cholinu téměř trojnásobně ve srovnání s WT myšmi. U 

CHT-OXP myší vzrostla bazální hladina ACh téměř dvojnásobně a hladina cholinu 1,5 násobně 

v porovnání s WT. STs potkani mají sníženou kapacitu CHT pro transport cholinu do synapse 

v porovnání s GTs. Regulace aktivity CHT tak představuje potenciální farmakologický cíl pro 

efektivní ovlivňování kognitivních funkcí. 

 

Klíčová slova: M4 MR, M4KO myši, CRH KO myši, cholinový transportér, CHT-OXP myši, 

STs a GTs potkani 
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Abstract 

 

Introduction: Central cholinergic system plays a key role in control of different brain 

functions such as learning, memory, attention, locomotion and rewards. Disrupted integrity, 

regulation or capacity of cholinergic signalling is closely connected with cognitive symptoms 

of several neurodegenerative and neuropsychiatric diseases, as Alzheimer disease, Parkinson 

disease, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), depression, schizophrenia and 

increased distractibility. The major neurotransmitter of cholinergic neurons is acetylcholine 

(ACh) and regulation of ACh levels is main pharmacotherapeutic approach to the treatment of 

diseases associated with central cholinergic system. The aim of the thesis was to study the 

changes of central cholinergic neurotransmission with respect to various aspects of modulation 

of ACh levels in the brain by controlling its release through M4 muscarinic receptors (MR), its 

hydrolysis by acetylcholinesterase (AChE) or butyrylcholinesterase (BChE) and after 

hydrolysis in the synapse, regulation of the uptake of metabolite choline by high affinity choline 

transporter (CHT). Methods: Here we used telemetry to measure locomotor activity and body 

temperature in mice with selective deletion of M4 MR (M4KO) and their wild type (M4WT) 

controls under the basal conditions and after application of centrally acting drugs oxotremorine 

(OXO), scopolamine (SCO) and cocaine (COC). Activity of AChE/BChE and 

mRNA expression in response to acute and chronic immobilisation stress were measured in 

corticotropine-releasing hormone deficient mice (CRH KO). Using in vivo microamperometry 

we measured the capacity of CHT to transport choline from synapse and by in vivo 

microdialysis we determined the cortical level of ACh and choline in mice with overexpression 

of CHT (CHT-overexpressor; CHT-OXP). The high affinity choline uptake was used to 

measure the capacity of CHT to transport choline in striatum and cortex after the stimulation of 

basal forebrain of sign-tracking (STs) and goal-tracking (GTs) rats. Results: M4 MR 

significantly modulate the control of basal locomotor activity. M4KO mice are hyperactive 

compare to WT control. However, the hyperactivity depends on the time of testing and on 

gender used in the experiment. Pharmacological profile of M4KO females differs from WT 

control. OXO-induced hypothermia was attenuated in M4KO females. SCO and COC-induced 

hyperlocomotion was more profoundly increased in M4KO females compare WT females.  

Immobilisation stress affected the expression and activity of AChE and BChE differently in 

CRH KO and WT mice. The changes in activity and mRNA expression of AChE/BChE are 

genotype and brain area specific. The increased capacity of CHT in CHT-OXP mice caused 3-

times decrease in the maximal peak of endogenous choline compare to WT mice. CHT-OXP 

mice have 2-times increased basal ACh level and 1,5-times increased basal level of choline 

compare to WT. STs have decreased capacity of CHT to transport choline from synapse 

compare to GTs. Regulation of CHT activity may represent a prospective pharmacological 

approach in efficient modulation of cognitive functions.  

 

Key words: M4 MR, M4KO mice, CRH KO mice, choline transporter, CHT-OXP mice, STs 

and GTs rats 
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Seznam zkratek 

A asymetrická molekulová forma ChE 

AA kyselina askorbová 

AC adenylátcykláza 

ACh acetylcholin 

AChE acetylcholinesteráza 

AChE KO myš s chybějící AChE 

AChEH H molekulová forma AChE 

AChER R molekulová forma AChE 

AChES S molekulová forma AChE 

AChET T molekulová forma AChE 

ACT  pohybová aktivita 

ACTH adrenokortikotropin 

ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou 

ATP adenosintrifosfát 

AUC  plocha pod křivkou; "area under the curve" 

BChE butyrylcholinesteráza 

BChE KO myš s chybějící BChE 

BF   bazální přední mozek; "basal forebrain" 

BF-ES elektrická stimulace bazálního předního mozku 

BSA bovinní sérový albumin; "bovine serum albumine" 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

Cer mozeček 

CNS centrální nervová soustava 

ColQ kolagenová kotva ChE 

CPu putamen a nucleus caudatus 

CRH kortikoliberin; "corticotropin releasing hormone" 

CRH KO  myš s delecí genu pro CRH  

CS    podmíněný stimulus; "conditioned stimulus" 

CSF mozkomíšní mok; "cerebrospinal fluid" 

CVT behaviorální studie pozornosti; "cognitive vigilance task" 

DA  dopamin 

DAG diacylglycerol 

DG gyrus dentatus 

DTNB 5,5-dithiobis(2-nitrobenzoová kyselina)  

ER estrogenový receptor 

ESI ionizace elektrosprejem 

FC frontální kůra 

G globulární molekulová forma ChE 

GABA gama-aminomáselná kyselina 

GDP guanosindifosfát 

GPCR s G-proteinem spřažený receptor 

GPI glykosylfosfatidylinositolová kotva 
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GR glukokortikoidní receptory 

GRE "glucocorticoid responsive element" 

GTP guanosintrifosfát 

GTs na cíl orientovaní potkani; "goal-trackers" 

HACU vysokoafinitní zpětné vychytávání cholinu 

HIP hipokampus 

HC-3 hemicholinium-3 

HPA hypotalamo-hypofýzo-adrenální osa 

5 HT serotonin 

ChAT cholinacetyltransferáza 

ChE cholinesterázy 

ChOase cholinoxidáza 

CHT cholinový transportér 

CHT-OXP myši s nadměrnou expresí CHT 

IP3 inositol-1,4,5-trifosfát 

INs intermediální potkani 

LACU nízce afinitní zpětné vychytávání cholinu 

LOD detekční limit; "limit of detection" 

LP1 buněčné frakce plazmatické membrány 

LP2 buněčné frakce vezikulární membrány 

LTA laterální tegmentální oblast 

MOCx motorická kůra 

mPD meta-fenylendiamin  

mPFC mediální prefrontální kůra 

MR muskarinové acetylcholinové receptory 

NA noradrenalin 

NAc  nucleus accumbens 

NR nikotinové acetylcholinové receptory 

NBM nucleus basalis Meynerti 

NMJ nervosvalová ploténka 

NP netrénovaná zvířata; "non-performing animals" 

OT tuberculum olfactorium 

OXO oxotremorin 

PIP2 fosfatidylinositolbisfosfát 

PKC proteinkináza C 

PLC fosfolipáza C 

PPR Pavlovův podmíněný reflex 

PRAD přípojná doména bohatá na prolin 

PRiMA transmembránový protein bohatý na prolin 

Pt platina 

RT laboratorní teplota; "room temperature" 

SAT "sustained attentional task" 

SCN suprachiasmatické jádro 

SI substantia innominata 
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SN substantia nigra 

SRTT jednoduchý test pozornosti; "simple reaction time task" 

SSCx somatosenzorická kůra 

STR striatum 

STs na znamení orientovaní potkani; "sign-trackers" 

TEMP tělesná teplota; "temperature" 

Th talamus 

VAChT vezikulárni acetylcholinový transportér 

VisCx viscerální kůra 

VTA tegmentum ventrale 

WAT amfifilní tetramerizační doména bohatá na tryptofan 
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Centrální cholinergní systém 

Syntéza a uvolňování acetylcholinu 

Hlavním neurotransmiterem cholinergních neuronů je acetylcholin (ACh), jehož životní 

cyklus zahrnuje syntézu, uvolňování, hydrolýzu a zpětné vychytávání. ACh je syntetizován 

v cholinergních presynaptických zakončeních v reakci katalyzované enzymem 

cholinacetyltransferázou (ChAT) ze svých prekurzorů cholinu a acetylkoenzymu A (Okuda and 

Haga, 2003; Prado et al., 2002). Následně je po syntéze ACh z cytosolu uložen do synaptických 

vezikul pomocí vezikulárního acetylcholinového transportéru (VAChT) (Prado et al., 2002). Po 

depolarizaci neuronů dochází ke splynutí vezikul obsahujících ACh s presynaptickou 

membránou a uvolnění ACh do extracelulárního prostoru, kde je následně enzymaticky 

degradován acetylcholinesterázou (AChE) (Ferguson et al., 2003). 40-60 % cholinu 

pocházejícího z hydrolýzy ACh se zpětně akumuluje v presynaptických zakončeních 

cholinergních neuronů, kde je opětovně použit k syntéze ACh de novo (Parikh and Sarter, 

2006). Zbývající cholin difunduje pryč ze synapse.  

Uvolněný ACh se váže a aktivuje dva typy cholinergních receptorů: nikotinové 

receptory (NR), které jsou iontovými kanály a muskarinové receptory (MR), které jsou s G 

proteinem spřaženými receptory (GPCR). 

V současnosti existují dva koncepty chápání cholinergní neurotransmise v CNS. Jednou 

je model klasické synaptické transmise, druhý z nich je představován tzv. difuzní transmisí (v 

angličtině volume transmission) (Sarter et al., 2009). Klasická synaptická transmise je rychlá, 

omezená na prostor neuronální synapse, kde uvolněný ACh aktivuje především receptory na 

postsynaptické membráně. Difuzní transmise je pomalejší a působí na delší vzdálenosti, 

uvolněný ACh může difundovat pryč ze synapse a aktivovat tak nesynaptické receptory, 

případně počítá s uvolněním ACh z extrasynaptických varikozit (Sarter et al., 2009). 

Ve prospěch klasické transmise hovoří některé studie analyzující množství 

cholinergních varikozit formujících synapse. V určitých oblastech mozku, jakými jsou kůra, 

tegmentum ventrale (VTA) a parafascikulární talamické jádro byla prokázána vysoká četnost 

cholinergních synaptických kontaktů (Holmstrand et al., 2010; Parent and Descarries, 2008; 

Smiley et al., 1997; Turrini et al., 2001). Pravděpodobnost, že se v CNS předeším vyskytují 

klasické synpase je rovněž podpořena výjimečnou silou AChE, která se vyznačuje schopností 

vysoce efektivně hydrolyzovat až 5000 molekul ACh za sekundu (Lawler, 1961). Je proto málo 
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pravděpodobné, že ACh, který disociuje z vazby na cholinergní receptory, by mohl uniknout 

její katalytické síle a aktivovat jiné nesynaptické receptory (Zimmerman and Soreq, 2006a). 

Výskyt difuzní transmise v CNS na straně druhé je podpořen studiemi, které naznačují, 

že v některých oblastech mozku je množství cholinergních varikozit formujících synapse malé 

(Descarries et al., 1997). Velmi malé množství synaptických kontaktů bylo pozorováno nejen 

ve striatu (STR) a hipokampu (HIP), ale i v kůře potkanů (Contant et al., 1996; Aznavour et al., 

2005; Umbriaco et al., 1994), což je v rozporu s pozorováními, ke kterým dospěli Turrini a kol, 

když stanovili relativně vysokou incidenci synaptických kontaktů v mozkové kůře (Turrini et 

al., 2001). Tyto odlišnosti ovšem mohou být způsobeny rozdíly v analyzovaných korových 

oblastech, stejně jako i kritérii určujícími synaptické kontakty mezi jednotlivými pracemi.  

Teorii difuzní transmise podporují stejně tak studie se zaměřením na ultrastrukturální 

rozmístění cholinergních receptorů. M1 MR byly jakožto nejčetněji zastoupený podtyp MR 

v kůře a HIP sledování detailní celulární a subcelulární distribuci u myší, stejně tak byl 

zkoumán jejich počet v cholinergních varikozitách formujících synapse. V této studii 

(Yamasaki et al., 2010) prokázali, že M1 MR jsou lokalizovány na extrasynaptické membráně 

dendritů a trnů pyramidových buněk, přičemž množství synaptických kontaktů mezi 

cholinergními varikozitami a distribucí M1 MR bylo nízké a nepravidelné. Autoři dále na 

základě výsledků diskutovali, že ACh alespoň v případě kůry a HIP může být uvolněn do 

extracelulárního prostoru z různých nesynaptických varikozit. ACh tak musí překonat větší 

vzdálenosti, aby ovlivnil cholinergní receptory, čímž podporuje teorií okolité hladiny ACh tzv. 

difuzní transmisi. 

Přítomnost klasických cholinergních ale i difúzních synapsí v CNS je podpořena 

studiemi s využitím elektrofyziologie a optogenetiky (Alkondon et al., 1998; Arroyo et al., 

2012; Hefft et al., 1999; Lamotte d’Incamps et al., 2012; Ren et al., 2011), přičemž tyto studie 

naznačují, že oba typy cholinergní neurotransmise v CNS mají své opodstatnění. Na základě 

elektrofyziologických měření synaptických nikotinových proudů, které jsou pomalé, by se 

mohlo zdát, že i v tomto případě se jedná spíše o difuzní transmisi. Autoři v práci však dále 

rozebírají, že tyto pomalé nikotinové proudy mohou být pravděpodobněji důsledkem vysoké 

afinity NR k ligandu ACh a tedy výsledkem synaptické transmise (d’Incamps and Ascher, 

2014). 
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Nikotinové receptory v CNS 

Vzhledem k tomu, že se disertace nikotinovými receptory podrobně nezabývá, 

popíšeme pouze stručně molekulární biologii nikotinových receptorů. 

NR patří do skupiny ligandem ovládaných iontových kanálů, které jsou propustné pro 

jednomocné a dvojmocné kationty. Na základě uspořádání pěti podjednotek okolo vodou 

vyplněného póru mohou NR tvořit homopentamery a heteropentamery (Le Novère et al., 2002; 

McGehee and Role, 1995). V CNS jsou podjednotky zastoupeny osmi α (α2 – α7, α9 a α10) 

a třemi β (β2 – β4) podtypy (Lewis and Picciotto, 2013; Zoli et al., 2015).  Strukturní a funkční 

rozmanitost neuronálních NR vychází z velkého množství různých kombinací, které mohou 

tyto podjednotky vytvořit. Nejrozšířenějším typem NR v CNS jsou heteromerní α4β2 NR 

a homomerní α7 NR (Gotti et al., 2009; Lindstrom et al., 1996). α4β2 NR mají vysokou afinitu 

k nikotinu, zatímco α7 NRs obsahují vazebné místo pro α-bungarotoxin. NR jsou exprimovány 

v různých oblastech mozku a můžeme je nalézt v podobě presynaptických, preterminálních, 

postsynaptických či nonsynaptických receptorů. Toto širokospektrální rozmístění NR přispívá 

k řízení neuronálních signalizací různými mechanismy (Dani and Bertrand, 2007). 

 

Muskarinové receptory v CNS 

MR patří do velké skupiny GPCR receptorů. MR jsou zastoupeny pěti podtypy M1 – 

M5, které jsou kódovány pěti rozdílnými geny (Caulfield and Birdsall, 1998; Dencker et al., 

2012). Jakožto zástupci GPCR rodiny, MR jsou tvořeny membránovým proteinem, který 

sedmkrát prochází přes plazmatickou membránu a vytváří sedm transmembránových zón, které 

jsou vzájemně propojeny třemi extracelulárními a třemi intracelulárními hydrofilními 

smyčkami. N- konec proteinu se nachází v extracelulárním prostoru, zatímco C- konec 

nalezneme v intracelulárním prostoru (Felder, 1995). MR  se vyskytují ve všech oblastech 

mozku, přičemž největší množství MR se nachází v oblasti předního mozku (Oki et al., 2005). 

V mozku savců bylo identifikováno všech 5 podtypů MR, přičemž se jejich zastoupení 

v jednotlivých oblastech mozku liší (Wolfe and Yasuda, 1995). Téměř 50 % všech MR v mozku 

tvoří M1 MR, které jsou především postsynaptickými receptory. M1 MR představují 

predominantní podtyp MR v mozku (Hamilton et al., 1997; Levey, 1996). M2 receptory jsou 

v mozku zastoupeny pouze v malém množství, podobně tomu je i v případě M3 receptorů 

(Csaba et al., 2013; Hersch et al., 1994; Wolfe and Yasuda, 1995). V relativně velkém počtu 

jsou zastoupeny M4 receptory, a to zejména v oblasti striata (Gomeza et al., 1999a). M4 
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receptory se vyskytují jak presynapticky, tak postsynapticky (Levey, 1996). M5 receptory se 

nachází především v hipokampu, striatu a středním mozku, avšak pouze v malém množství  

(Levey, 1996; Wolfe and Yasuda, 1995). V oblasti tegmentum ventrale a pars compacta 

substantiae nigrae (SNc) jsou M5 receptory kolokalizovány s D2 dopaminovými receptory na 

projekčních neuronech, kde mohou usnadňovat uvolňování dopaminu z dopaminergních 

zakončení (Weiner et al., 1990; Yamada et al., 2001). M5 MR mRNA byla rovněž lokalizována 

v cerebrálních cévách (Phillips et al., 1997). 

Mechanismus signalizace MR, coby členů GPCR rodiny, je založen na klasickém 

funkčním modelu receptor – transduktor, kterým je G protein (Pierce et al., 2002). G proteiny 

jsou heteromerické struktury složené ze tří podjednotek α, β a γ. α-podjednotka odpovídá za 

vazbu GTP nebo GDP a za hydrolýzu GTP. β a γ podjednotky jsou pevně spojeny a tvoří β/γ 

dimer (Milligan and Kostenis, 2006). Po aktivaci MR ligandem dochází k rychlému uvolnění 

GDP z vazby s α-podjednotkou a jeho nahrazení GTP (Pierce et al., 2002). U takto 

aktivovaného heterotrimeru se sníží afinita α-podjednotky k dimeru β/γ a G proteinový 

komplex disociuje na α a β/γ podjednotky. Pokud není GTP hydrolyzován na GDP jsou 

podjednotky stále aktivní. Po hydrolýze na GDP je aktivační cyklus ukončen a α-GDP a β/γ 

dimer opět asociují. Obě aktivované podjednotky mohou dále ovlivňovat funkční stav různých 

efektorových molekul: druhé posly, proteinové kinázy a iontové kanály  (Felder, 1995; 

Nathanson, 2000). 

M1, M3 a M5 podtypy MR patří do skupiny Gq/G11 proteinů, jejichž signální kaskáda je 

spjata s aktivací fosfolipázy C (PLC). PLC hydrolyzuje membránově vázaný 

fosfatidylinositolbisfosfát (PIP2) za vzniku dvou druhých poslů diacylglycerolu (DAG) a 1,4,5-

inositoltrisfosfátu (IP3). IP3 mobilizuje intracelulární zásoby vápníku a aktivuje enzymy 

obsahující kalcium-kalmodulinovou podjednotku. DAG aktivuje proteinkinázu C (PKC), která 

fosforyluje cílové proteiny (Wess, 1996). 

M2 a M4 MR inhibují adenylátcyklázu (AC) prostřednictvím Gi/Go skupiny G proteinů. 

Působením αi podjednotky G proteinu dochází k inhibici AC a snížení intracelulární 

koncentrace cAMP (Jeon et al., 2010). 

MR mohou modulovat neuronální okruhy různými mechanismy včetně regulace 

uvolňování neurotransmiterů, neuronální excitability (dráždivosti), transkripce a translace 

(Calabresi et al., 2000; McCoy and McMahon, 2007; Zhang et al., 2002a). 

Mimo výše uvedené mohou MR ovlivnit neuronální aktivitu prostřednictvím regulace 

různých typů iontových kanálů nacházejících se na membráně nervové buňky. V závislosti na 

typu iontového kanálu, který je v tomto procesu zapojen, stejně jako na podtypu MR může jít 
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o postsynaptickou excitaci, postsynaptickou inhibici a presynaptickou (auto)inhibici (Brown, 

2010).  

MR spřažené s PLC jsou zodpovědné za postsynaptickou excitaci, která je výsledkem 

inhibice různých typů draslíkových kanálů včetně napěťově závislých K+ kanálů 

(Kv7/KCNQ/KM), vápníkem aktivovaných K+ kanálů způsobujících snížení potenciálu tzv. 

pomalou „afterhyperpolarizaci“ (KsAHP/KCa) a stále otevřených „leak“ K+ kanálů (Kleak) 

(Broicher et al., 2008; Brown, 2010; Pennefather et al., 1985; Rouse et al., 2000a; Shen et al., 

2005). Kromě toho může aktivace M1 MR inhibovat dovnitř usměrňující K+ kanál (Kir2) a vést 

tak ke zvýšení časové sumace excitačních synaptických potenciálů (Carr and Surmeier, 2007). 

Inhibice K+ proudů M1/M3/M5 muskarinovými receptory je výsledkem aktivace PLC 

prostřednictvím Gq protein. PLC rychlou hydrolýzou PIP2 způsobí uzavření kanálů v důsledku 

vyčerpání zásob PIP2 v membráně, který za normálních okolností stabilizuje K+ kanál 

v otevřeném stavu (Carr and Surmeier, 2007; Kruse et al., 2012). 

Postsynaptická inhibice prostřednictvím M2 MR je výsledkem přímé vazby Gi 

proteinové βγ podjednotky na K+ kanál (Kir3/GIRK). Gβγ podjednotka v neuronech aktivuje 

především Kir3.1 a Kir3.2 K+ kanály (Brown, 2010). 

Presynaptická inhibice je výsledkem aktivace M2/M4 MR a je důležitým předpokladem 

kontroly zpětného uvolňování ACh. Tento účinek je zprostředkován inhibicí napěťově 

závislých Ca2+ kanálů (Cav) interakcí mezi Go proteinovou βγ podjednotkou a Ca2+ kanálem 

(Allen and Brown, 1993). 

Jednou z hlavních funkcí MR je zpětná kontrola uvolňování ACh (Dolezal and Tucek, 

1999). Použitím genetických modelů myší s chybějícími M2 a/nebo M4 receptory bylo 

prokázáno, že tento mechanismus je zprostředkován presynaptickými M2 a M4 MR (Zhang et 

al., 2002a). M4 MR jsou exprimovány zejména ve striatu, kde jsou zapojeny v kontrole 

uvolňování ACh, zatímco M2 MR inhibují uvolňování ACh v kortexu a hipokampu (Zhang et 

al., 2002a). M2 a M4 MR se vyskytují i jako heteroreceptory na glutamatergních 

a GABAergních zakončeních (Rouse et al., 2000a) a jejich aktivace vede ke snížení uvolňování 

glutamátu a GABA (Carr and Surmeier, 2007; Seeger et al., 2004). 

Modulační roli MR při uvolňování neurotransmiterů a neuronální excitabilitě se 

přisuzují schopnosti MR spouštět dlouhotrvající změny na synaptické úrovni – hovoří se o 

synaptické plasticitě – ta je považovaná za molekulární mechanismus učení a paměti (Malenka 

and Bear, 2004; Whitlock et al., 2006). 

Mnohé farmakologické studie popsaly významnou úlohu MR při různých procesech 

v mozku, včetně učení a paměti (Quirion et al., 1995), pozornosti (Chen et al., 2004), pohybové 



22 

 

aktivitě (Gomeza et al., 1999a; Sipos et al., 1999), termoregulaci (Lomax and Jenden, 1966), 

spánku a bdělosti (Coleman et al., 2004) aj. Zejména pro nedostatek ligandů selektivních k pěti 

podtypům MR trvalo poměrně dlouhou dobu, než byla jednotlivým podtypům MR přisouzena 

specifická funkce v těchto procesech. Odpovědí na tento problém bylo zapojení genetických 

technik a vytvoření modelů myší s vyřazením genu pro  M1 – M5 podtyp MR (Wess et al., 

2007).  

 

U M1KO myší byla zjištěna hyperaktivita jak za normálních podmínek, tak i v situaci 

zvýšeného stresu a v testech sociální interakce (Gerber et al., 2001; Miyakawa et al., 2001). 

Anagnostaras a kol. uskutečnili u M1KO myší několik typů testů učení a paměti, ve kterých 

zjistili, že chybění M1 MR  způsobuje mírný kognitivní deficit (Anagnostaras et al., 2003). 

 

Jedna z prvních studií u M2KO myší přisoudila M2 MR klíčovou úlohu při kontrole 

pohybu závislém na stimulaci MR, při regulaci tělesné teploty a při nociceptivní odpovědi 

(Gomeza et al., 1999b). M2KO myši se kromě toho vyznačují změnami v neuronální plasticitě, 

což se odrazilo na jejich zhoršené paměti a flexibilitě v chování (Seeger et al., 2004). Ztráta M2 

MR rovněž způsobila zvýšení bazální hladiny ACh v HIP, což se mohlo podepsat na jejich 

zhoršených schopnostech paměti a učení se (Tzavara et al., 2003). 

 

Ačkoliv jsou M3 MR hojně zastoupeny v různých oblastech mozku, žádná práce 

neprokázala jejich roli na centrální nervové úrovni. M3KO myši měly sníženou hypotermickou 

odpověď na oxotremorin v porovnání s WT kontrolami, avšak tento účinek nebyl tak výrazný, 

jako u myší s chybějícím M2 podtypem MR (Bymaster et al., 2003). 

 

První studie s M4KO myšmi přisoudila M4 MR roli při kontrole pohybové aktivity 

(Gomeza et al., 1999a). Hyperlokomoce u M4KO myší byla dána do souvislosti se změněnou 

striatální aktivitou a zvýšeným dopaminergním tonem (Tzavara et al., 2004). Avšak po zpětném 

křížení původní linie (desetkrát) u M4KO myší hyperlokomoční efekt vymizel (Schmidt et al., 

2011). M4 MR byla rovněž přisouzena úloha při analgetické odpovědi po použití 

muskarinových agonistů. Ačkoliv byl tento účinek predominantně připisován M2 podtypu MR, 

v experimentech s použitím dvojitých M2/M4KO myší analgesie vyvolaná oxotremorinem 

(OXO) či jinými centrálně působícími muskarinovými agonisty byla zcela potlačena, což 

naznačilo, že muskarinový analgetický účinek je zprostředkován M2 i M4 MR (Duttaroy et al., 

2002). 
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Na preparátech ze striata M5KO myší bylo prokázáno snížené uvolňování DA po 

stimulaci agonistou MR oxotremorinem (Yamada et al., 2001). Účinek elektrické stimulace 

laterální tegmentální oblasti (LTA), která vyvolala u WT myší dlouhotrvající uvolňování DA 

v nucleus accumbens (NAc), byl úplně potlačen u M5KO myší (Yeomans et al., 2001). 
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Cholinový transportér 

Presynaptický vysokoafinitní cholinový transportér (CHT) hraje důležitou 

fyziologickou roli v syntéze ACh. Dostatek cholinu v presynaptických zakončeních 

cholinergních neuronů představuje limitující faktor v produkci ACh. Zatímco množství 

acetylkoenzymu A pro syntézu ACh de novo je v buňce dostatečné, neboť je získáván bazálním 

metabolismem neuronů (Tucek, 1983), cholin, který se získává především z potravy, musí být 

do buňky transportován pomocí CHT, mechanismem zvaným vysokoafinitní zpětné 

vychytávání cholinu (HACU) (Ferguson et al., 2004). Mimo tohoto mechanismu je dobře 

známo i nízkoafinitní vychytávání cholinu (LACU), které zabezpečuje dostatek cholinu na 

syntézu fosfatidylcholinu a není buněčně specifické (Bussière et al., 2001).  

Funkční nezbytnost HACU byla dobře prokázána v experimentu, kde přetrvávající 

stimulace cholinergních zakončení v médiu, které neobsahovalo cholin, vedla ke snížení 

syntézy ACh (Mulder et al., 1974). Stejně tak selektivní blokáda nebo genetická ablace HACU 

vedla ke snížené syntéze a uvolňování ACh in vitro, zhoršila při tom cholinergní neurotransmisi 

v centrální i periferní synapsi in vivo (Ferguson et al., 2004; Maire and Wurtman, 1985). 

Klíčová role CHT může být velmi dobře popsána na příkladu, kdy dysfunkce/blokáda CHT na 

nervosvalové ploténce (NMJ) způsobí smrtelnou paralýzu dýchacích svalů (Ferguson et al., 

2004; Schueler, 1955). 

HACU je závislé na přítomnosti Na+ a Cl-, vyznačuje se vysokou afinitou k cholinu 

s Km hodnotami v rozmezí 1-5 µM a je inhibované selektivním kompetitivním antagonistou 

hemicholiniem-3 (HC-3) (Ki = 10 – 100 nmol/l) (Ferguson et al., 2003; Murrin and Kuhar, 

1976; Yamamura and Snyder, 1972). 

Na rozdíl od HACU, LACU není Na+/Cl- závislé, má nízkou afinitu k cholinu s Km 20 

– 200 µmol/l a je inhibováno relativně vysokými koncentracemi HC-3 (Ki = 50 µmol/l) (Michel 

et al., 2006). 

Transport cholinu mechanismem HACU je regulován neuronální aktivitou (Simon and 

Kuhar, 1975), avšak podstata tohoto děje zůstala dlouho neobjasněna. Tradičním způsobem, 

pomocí přímých vazebních studií s [3H] HC-3, bylo nejen in vitro, ale i in vivo prokázáno, že 

CHT-zprostředkované HACU je regulováno stupněm neuronální aktivity cholinergních 

neuronů (Murrin and Kuhar, 1976). Rovněž in vivo experimenty s použitím látek ovlivňujících 

životní cyklus a uvolňování ACh vedly ke změnám HACU. Intraperitoneální aplikace 

antagonisty MR atropinu, který stimuluje uvolňování ACh prostřednictvím  blokády 

autoinhibičních MR, vedla ke zvýšení HACU v synaptozomech připravených ze striata 
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a hipokampu potkanů (Goldman and Erickson, 1983) a také zvýšila vazbu [3H] HC-3 na 

membránových frakcích připravených ze striata a kůry potkanů  (Lowenstein and Coyle, 1986).  

Behaviorální studie pozornosti („cognitive vigilance task“ (CVT)) u potkanů, která 

využívá detekci stimulu, kterým je přítomnost nebo nepřítomnost světelného signálu a následná 

odpověď zvířat výběrem správného tlačítka, rovněž potvrdily zvýšení HACU. Kontrolní 

skupina potkanů nebyla trénována na světelný stimulus („non-performing animals“ (NP)), nebo 

byla trénována pouze v jednoduchém testu („simple reaction time task“ (SRTT)), kde je 

zvířetem prezentováno jen jedno tlačítko a nejsou tím vyžadovány zvýšené nároky na 

pozornost. U potkanů, kteří byli trénováni v CVT, byla rychlost HACU Vmax v synaptozomech 

získaných z pravé oblasti mPFC zvýšená, na rozdíl od kontrolních NP a SRTT skupin potkanů 

(Apparsundaram et al., 2005). 

Detailnější objasnění molekulárního mechanismu HACU přinesla až identifikace genu 

pro CHT, který byl postupně popsán u potkana (CHT1) (Okuda et al., 2000), člověka (hCHT) 

(Okuda and Haga, 2000) a myši (mCHT) (Apparsundaram et al., 2001).  Detailní analýza 

sekvencí myšího mCHT prokázala 93% resp. 98% totožnost aminokyselin s lidským resp. 

potkaním CHT (Apparsundaram et al., 2001). To umožnilo přípravu monoklonálních 

a polyklonálních protilátek specifických pro CHT, stejně jako přípravu myší s chybějícím 

genem pro CHT (Ferguson et al., 2004). 

Příprava CHT-specifických protilátek umožnila detailně popsat expresi CHT a jeho 

lokalizaci na subcelulární úrovni. Víceré studie využívající imunoblotting a imunofluorescenci 

prokázaly, že CHT je distribuován v cholinergních zakončeních v oblastech mozku, jako jsou 

bazální přední mozek, striatum, mediální habenula a také v  motoneuronech (Ferguson et al., 

2003; Misawa et al., 2001). CHT se nachází jednak na plazmatické membráně a jednak 

intracelulárně na vezikulech obsahujících ACh (Ferguson et al., 2003). Velké překvapení však 

představovalo zjištění, že většinový podíl CHT proteinu je lokalizován spolu s VAChT na 

intracelulárních vezikulech (70%). Bezmála 50 % vezikul, které byly pozitivní pro VAChT, 

obsahovalo i CHT (Ferguson et al., 2003). Použití protilátek pro CHT umožnilo bližší objasnění 

mechanismu přesunu a zabudování CHT do plazmatické membrány za zvýšených nároků na 

cholinergní systém (Ferguson and Blakely, 2004). Depolarizace striatálních synaptozomů ionty 

K+, způsobila přesun proteinu CHT z intracelulárních vezikul do plazmatické membrány za 

současného nárůstu HACU (Ferguson et al., 2003). Podstatou přesunu CHT z intracelulárních 

vezikul do plazmatické membrány je klathrinem zprostředkovaná endocytóza (Ribeiro et al., 

2005). 



26 

 

Behaviorální práce Dr. Sartera rovněž potvrdily, že přesun a zabudování CHT do 

plazmatické membrány a následné zvýšení HACU jsou klíčovými mechanismy pro posílení 

uvolňování ACh, který je potřebný pro udržení pozornosti (Parikh and Sarter, 2006; Parikh et 

al., 2013; Sarter and Parikh, 2005). 

Další detailní studium CHT bylo umožněno využitím genetických technik a vytvořením 

genetických modelů myší s CHT chybějícím úplně (CHT KO), částečně (CHT +/-; CHT HET, 

heteroyzgot), nebo jeho zvýšenou expresí (CHT-OXP). 

CHT KO myši se ihned po narození navenek jeví jako normální, avšak po 30 minutách 

u nich lze pozorovat problémy s dýcháním, cyanózu a paralýzu. Tyto myši umírají většinou 

hodinu po narození v důsledku selhání dýchání. I navzdory tomu, že u CHT KO myší je ztráta 

CHT proteinu úplná, cholinergní signál na NMJ byl na začátku měření normální. Postupně však 

docházelo k vymizení spontánních a evokovaných ploténkových potenciálů, což odráželo fakt, 

že došlo k selhání syntézy a uvolňování ACh.  U CHT KO myší nedocházelo k žádným 

kompenzačním změnám na úrovni enzymatické aktivity ChAT nebo AChE (Ferguson et al., 

2004). Studie s CHT KO myšmi prokázaly nepostradatelnost CHT při udržení života, avšak 

příliš rychlá úmrtnost CHT KO myší neumožnila blíže prozkoumat význam na CHT 

u dospělých zvířat. 

CHT HET myši se vyznačují snížením množství CHT proteinu o polovinu v porovnání 

s normálními WT myšmi. Tyto myši mají za bazálních podmínek HACU zachováno, neboť 

u nich dochází ke zvýšení množství CHT v plazmatické membráně na úkor intracelulárních 

vezikulárních zásob (Parikh et al., 2013). CHT HET myši se po narození jeví fenotypově 

normálně, dorůstají do normální velikosti a vykazují zachovanou fertilitu a normální životní 

cyklus (Bazalakova et al., 2007). Stejně tak jejich horizontální a vertikální pohybová aktivita je 

zachována a podobně i další behaviorální testy s využitím Morrisova vodního bludiště, 

vyvýšeného bludiště ve tvaru plus, testu v otevřeném poli a testu preference světlého a tmavého 

prostoru prokázaly, že ztráta jedné CHT alely (Slc5a7) nemá žádný vliv na rovnováhu, 

motorické a prostorové učení ani úzkost. U CHT HET myší bylo sníženo množství striatálních 

M1 MR, stejně jako kortikálních i striatálních M2 MR. Naproti tomu byly kortikální α4β2 NRs 

zvýšeny. CHT HET myši měly sníženou skopolaminem indukovanou hyperaktivitu 

(Bazalakova et al., 2007). In vivo studie měřící uvolňování dopaminu u CHT HET myší 

prokázala snížení u nikotinem či kokainem indukovaného uvolňování dopaminu (Dong et al., 

2013). V testech pozornosti, které vyžadují zvýšené nároky na cholinergní signalizaci, měly 

CHT HET značně zhoršené výsledky v porovnání s WT myšmi (Parikh et al., 2013).  
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CHT-OXP myši mají dvoj až trojnásobné zvýšení množství CHT proteinu v celém 

organismu a i zvýšené HACU v cholinergních neuronech. CHT-OXP myši mají vyšší 

výkonnost, která byla pozorována v testu na běžícím pásu. Kromě toho CHT-OXP myši 

vykazovaly vyšší aktivitu v testu s použitím otevřeného pole (Holmstrand et al., 2014).  

CHT HET a CHT-OXP genetické modely myší představují stěžejní nástroj důležitý pro 

lepší pochopení změn v expresi CHT a/nebo jeho aktivitě, nakolik takové změny byly 

pozorovány i v lidské populaci (Berry et al., 2014). 
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Cholinesterázy, jejich molekulární struktura a funkce 

Cholinesterázy (ChE) jsou serinové hydrolázy, které náleží do skupiny esteráz 

nacházejících se jak v cholinergních a necholinergních tkáních, tak i v plazmě a tělesných 

tekutinách. U obratlovců jsou známy dva typy ChE, které můžeme na základě afinity k 

substrátům a inhibitorům rozdělit do dvou skupin. Acetylcholinesteráza (EC 3.1.1.7; AChE), 

která hydrolyzuje estery s krátkou acylovou skupinou a má vyšší afinitu k ACh a 

butyrylcholinesteráza (EC 3.1.1.8; BChE), rovněž známá jako pseudocholinesteráza nebo 

nespecifická cholinesteráza, která přednostně štěpí estery s delšími alifatickými nebo 

aromatickými acyly (Chatonnet and Lockridge, 1989). BChE má vyšší afinitu k butyrylcholinu, 

ale účinně může hydrolyzovat i ACh.  

 

Molekulární podstata a různorodost cholinesteráz 

AChE a BChE jsou kódovány dvěma rozdílnými geny (Gnatt et al., 1991; Sutherland et 

al., 1997). Různorodost ChE je dána geneticky, a to posttranskripčními a posttranslačními 

úpravami (Massoulié, 2002). Savčí gen pro AChE sestává ze šesti exonů a intronové regulační 

oblasti a je lokalizován na sedmém chromozomu (7q22) (Ehrlich et al., 1992).  

BChE gen se nachází na třetím chromozomu (3q26) a obsahuje čtyři exony (Arpagaus 

et al., 1990). Exony 2, 3 a 4 kódují 29 aminokyselinových signálních peptidů a 574 

aminokyselin.  

AChE gen produkuje více druhů kódovacích sekvencí, výsledný protein pak závisí na 

alternativním sestřihu na 3’konci primárního transkriptu pre-mRNA. Mohou tak vznikat 

katalytické podjednotky se stejnými katalytickými doménami spojené s rozdílnými C-

terminálními peptidy (Massoulié et al., 1998). Katalytickou podjednotku AChE tvoří jedna 

hlavní společná doména s 535 aminokyselinovými zbytky, která má rozdílné složení 

aminokyselin C-peptidu (Morel et al., 1999). Katalytická podjednotka AChE jakožto výsledek 

alternativního sestřihu C-terminálního peptidu byla nalezena v různých formách produkujících 

R (pročítání; z angl. readthrough, H (hydrofobní; z angl. hydrophobic), T (kotvený; z angl. 

tailed) a S (rozpustný; z angl. soluble) (nebo AChER, AChEH, AChET a AChES) podjednotky 

(Massoulié, 2002). 

 

R transkript vzniká v důsledku chybějícího spojení konstitutivních exonů kódujících 

katalytickou doménu (exon 2, exon 3 a exon 4) s exony kódujícími C-terminální peptid. 

Výsledná AChER podjednotka je monomerní a solubilní (Soreq and Seidman, 2001). R 
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transkript byl nalezen v embryonální tkáni, v buněčných kulturách (Li et al., 1991) a rovněž 

v myších erytrocytech (Li et al., 1993). Za fyziologických podmínek je tato forma exprimovaná 

pouze minoritně. Změny hladin AChER jsou obvykle spojovány se stresem (Zimmerman and 

Soreq, 2006b) a některými patologickými stavy (Dori et al., 2007). 

 

H transkript vzniká spojením exonu 4 s exonem 5. Výsledné AChEH formy jsou 

ukotveny pomocí glykosylfosfatidylinositolové kotvy (GPI) a produkují amfifilní dimery 

spojené disulfidovou vazbou (Duval et al., 1992). U savců je tato forma exprimována zejména 

na povrchu krevních buněk, kde se pravděpodobně podílí na eliminaci ACh z krvi (Massoulié, 

2002). 

 

T transkript je výsledkem spojení exonu 4 s exonem 6 (Li et al., 1993). Exon 6 kóduje 

C-koncový peptid, nazývaný také T-peptid, který umožňuje generování širokého spektra 

molekulárních forem AChET včetně homooligomerů (monomery, dimery a tetramery) (Duval 

et al., 1992) tak i heteromerní formy tetramerů spojené s transmembránovým proteinem 

bohatým na prolin (PRiMA) (z angl. proline-rich membrane attachment) nebo kolagenem Q 

(ColQ) (Krejci et al., 1991; Perrier et al., 2002). Pro BChE  reprezentuje právě tento transkript 

jediný druh podjednotek BChET, které se mohou vyskytovat jako homooligomery nebo 

heterooligomery kotvené pomocí PRiMA a ColQ (Arpagaus et al., 1990). 

 

Transkripty typu S byly popsány u čeledi korálovcovitých hadů (Elapidae), do které 

patří například rody Bungarus a Naja, které produkují rozpustné monomery AChE vylučované 

jedovými žlázami (Cousin et al., 1998). I navzdory skutečnosti, že AChE se nachází v jedu 

těchto hadů, nebylo potvrzeno, že by prítomnost této AChES byla zodpovědná za jejich toxicitu 

(Cousin et al., 1996). 

 

Cholinesterázy kotvené pomocí proteinu PRiMA a ColQ 

Jedinou variantou ChE nacházející se v CNS a ve svalech na nervosvalové ploténce je 

AChET (Feng et al., 1999; Perrier et al., 2002). Vytváří funkční formy AChE, přičemž jde o 

tetramery spojené pomocí ColQ a PRiMA (Legay et al., 1995). Varianta T je charakterizována 

přítomností C-terminálního T peptidu, který se skládá ze 40 aminokyselin v případě AChE a 

41 v případě BChE (Blong et al., 1997). 

Primární struktura T peptidu zahrnuje cystein na pozici 4 od C-konce, který v něm tvoří 

disulfidové vazby mezi dvěma katalytickými podjednotkami nebo umožňuje spojování 
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katalytických podjednotek s kotvícími proteiny (viz níže) ColQ a PRiMA (Massoulié, 2002). T 

peptid je uspořádán do struktury α-helixu, ve kterém jsou veškeré aromatické zbytky 

seskupeny, tak aby tvořily hydrofobní oblast (Massoulié et al., 1993).  

Spojování AChET s kotvícími proteiny je nezbytné z hlediska lokalizace AChE v místě 

jejich primární funkce, tedy na nervosvalové ploténce a v CNS. Doposud byly popsány dva 

kotvící proteiny, a to PRiMA a ColQ (Krejci et al., 1991; Perrier et al., 2002). V heteromerních 

formách tetramerů s kotvícími proteiny PRiMA a ColQ interagují čtyři T peptidy s přípojnou 

doménou bohatou na prolin (PRAD, z angl. proline-rich attachement domain) lokalizovanou na 

N-konci (Krejci et al., 1997; Perrier et al., 2002). Zatímco PRiMA obsahuje čtrnáct prolinových 

zbytků, ColQ jich má pouze osm (Perrier et al., 2002). Samotný T peptid bez katalytické 

domény je schopen zabudovávání některých cizích proteinů, mezi které patří zásadité fosfatázy 

nebo zelený fluorescenční protein s PRAD doménou, a vytváří tak tetramery (Simon et al., 

1998). T peptid se proto chová jako autonomní interakční doména a je označována jako WAT 

(amfifilní tetramerizační doména bohatá na tryptofan - z angl. trypthofan (W) amphiphilic 

tetramerization) (Simon et al., 1998). 

Vznik AChE tetramerů závisí na přítomnosti hydrofobní zóny T peptidu. Disulfidové 

můstky mezi cysteinem na pozici 4 od konce T peptidu a cysteiny v blízkosti PRAD domény 

kotvících proteinů dodávají tomuto komplexu stabilitu, nejsou však pro jeho existenci nezbytné 

(Bon et al., 1997; Simon et al., 1998). 

Kolagenová struktura (v angl. collagen tail) ColQ v komplexu s AChE je označován i 

jako asymetrická forma. Je specifický svojí přítomností u AChE i BChE. ColQ představuje 

trojšroubovici, přičemž každé vlákno je schopno vázat jeden tetramer AChE nebo BChE. Podle 

počtu tetramerů tak rozlišujeme asymetrické formy A(4), A(8) a A(12) (Krejci et al., 1997; 

Massoulié and Millard, 2009). Primární struktura ColQ zahrnuje C-terminální doménu, 

kolagenovou doménu s charakteristicky se opakujícími glyciny, N-terminální PRAD doménu a 

signální peptid (Krejci et al., 1997). Tato asymetrická forma představuje hlavní formu AChE 

na nervosvalové ploténce a pomocí kolagenové kotvy je zakotvena v bazální lamině NMJ 

(Massoulié and Millard, 2009). Na nervosvalové ploténce se AChE nenachází v blízkosti NR 

na postsynaptické membráně, ale je zakotvena na presynaptické membráně a hluboko 

v záhybech postsynaptické membrány. Za pomoci vizualizace a kvantifikace AChE ve svalu u 

myší, které byly geneticky zbaveny ColQ, PRiMA nebo AChE, bylo prokázáno, že v nervovém 

zakončení je většina AChE kotvená proteinem ColQ, přičemž původ této formy AChE je v 

buňce svalové (Bernard et al., 2011). Kromě bazální laminy je část asymetrických forem 

lokalizována rovněž extrasynapticky a na nervových zakončeních motoneuronů (Bernard et al., 
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2011). Asymetrické formy AChE A(4), A(8), a A(12) jsou různě exprimovány v rychlých a 

pomalých svalových vláknech (Krejci et al., 1999; Sketelj and Brzin, 1985). V rychlých 

svalových vláknech predominuje forma A(12), která je lokalizována výhradně na NMJ. 

V pomalých svalových vláknech jsou ve vysoké míře zastoupeny i formy A(4) a A(8), přičemž 

tyto kolagenem kotvené formy byly nalezeny také v extrasynaptických oblastech svalových 

vláken (Krejci et al., 1999). 

V mozku savců představuje hlavní formu AChE tetramer kotvený v plazmatické 

membráně pomocí transmembránového proteinu PRiMA (Perrier et al., 2002). Primární 

struktura PRiMA obsahuje N-terminální signální peptid, extracelulární doménu obsahující 

PRAD, 5 cysteinů a N- a O-glykosylizační oblast, transmembránovou doménu a C–terminální 

cytoplazmatickou doménu (Perrier et al., 2002). Protein PRiMA je schopen organizovat jak 

tetramery AChE, tak i BChE (Perrier et al., 2002). PRiMA kotvené formy představují 70-90 % 

z celkové aktivity AChE v CNS (Grassi et al., 1982), přičemž zbývajících 10–30 % reprezentují 

asymetrické formy a za klidových podmínek je 1% AChE v mozku zastoupeno variantou 

AChER (Perrier et al., 2005). Podle některých studií se AChE kotvená pomocí PRiMA nachází 

výhradně v cholinergních neuronech (Henderson et al., 2010; Perrier et al., 2003). Přítomnost 

AChE v mozku ovšem byla prokázána i v neuronech necholinergních, mezi které spadají 

například i dopaminergní neurony (Bernard et al., 1995). Kromě CNS byla AChE kotvená 

proteinem PRiMA nalezena i ve svalech, kde však tato forma představuje jen velmi malý podíl 

z celkové aktivity AChE a je produkována motoneurony (Bernard et al., 2011). AChE-PRiMA, 

která má původ ve svalové buňce, je difuzně distribuována ve svalu v extrasynaptické oblasti 

(Bernard et al., 2011). 

Tak, jak již bylo zmíněno v předchozím textu, gen pro BChE  se na rozdíl od AChE 

nevyznačuje alternativním spojováním a T transkript tak představuje jedinou formu BChE, s C-

terminálním T peptidem velmi podobným tomu u AChE (Johnson and Moore, 2012). BChE má 

proto rovněž schopnost asociovat s kotvícími proteiny ColQ a PRiMA (Massoulié, 2002). 

Nedávné studie prokázaly, že solubilní tetramerická forma BChE, která se nachází v plazmě, 

obsahuje ve své struktuře nekovalentně vázané polyprolinové peptidy (Biberoglu et al., 2012). 

Původně se předpokládalo, že zdrojem peptidů bohatých na prolin je lamelipodin (Li et al., 

2008c), pozdější práce však prokázaly, že tímto zdrojem může být i mnoho dalších proteinů. 

Žádný z těchto polyprolinových peptidů extrahovaných z BChE tetramerů ovšem neměl původ 

v prolinových oblastech ColQ a proteinu PRiMA (Biberoglu et al., 2012). 

 



32 

 

Funkce cholinesteráz 

Primárním účinkem AChE je hydrolyzovat uvolněný ACh na cholin a kyselinu octovou 

a zajistit tak homeostázu neurotransmiterů v centrálním a periferním nervovém systému 

(Massoulié and Millard, 2009). AChE je jedním z nejrychleji účinkujících enzymů, má 

schopnost velmi efektivně hydrolyzovat až 5000 molekul ACh za sekundu (Lawler, 1961).   

Úlohou AChE na NMJ je rychle ukončovat cholinergní transmisi hydrolýzou ACh 

(Massoulié and Millard, 2009). V CNS se zdá být funkce ACh spíše neuromodulační 

(Descarries, 1998) a proto AChE, a pravděpodobně i BChE kontrolují tuto okolní hladinu ACh 

umožňující difuzní transmisi i mimo synapsi (Massoulié, 2002). 

AChE zprostředkovává agregaci amyloid–β peptidů vytvářením komplexů s rostoucími 

amyloidními fibrilami, pravděpodobně díky interakci s jejich periferním místem (Alvarez et al., 

1997; Inestrosa et al., 1996). Stabilní komplexy AChE s amyloid–β peptidem mění biochemické 

vlastnosti enzymu a zvyšují neurotoxicitu na nervových kulturách (Alvarez et al., 1998; 

Calderón et al., 1998). Bylo rovněž prokázáno, že AChE a BChE souvisí s amyloidními plaky 

a neurofibrilárními pletenci při Alzheimerově chorobě (Carson et al., 1991).  

AChE i BChE jsou exprimovány velice časně v průběhu embryogeneze a předpokládá 

se, že mohou plnit funkci i v interakci mezi buňkami a neuronální diferenciací (Layer, 1990). 

Mnoho světových laboratoří rovněž naznačuje, že AChE napomáhá růstu neuritů (Johnson and 

Moore, 2004; Sharma et al., 2001). AChE je dále exprimována v osteoblastech, kde se může 

podílet na metabolismu kostní tkáně (Genever et al., 1999). Přítomnost varianty AChET 

v mnohých typech buněk, které prochází apoptózou naznačila, že může sehrávat důležitou roli 

i v apoptotickém procesu (Park et al., 2004; Zhang et al., 2002c). V některých pracích se uvádí, 

že C-terminální peptid varianty AChER může mít úlohu v hematopoéze a stresové odpovědi 

(Grisaru et al., 2001; Zimmerman and Soreq, 2006b). 

Funkce BChE není dodnes spolehlivě objasněna. Její přítomnost byla prokázána 

v mnohých tkáních, jmenovitě v játrech, plících, srdci, sliznici tenkého střeva a mozku, kde je 

exprimována ve vysoké koncentraci v gliových buňkách (Massoulié, 2002). V mozku byla  

BChE nalezena i ve specifické populaci neuronů, především v oblasti amygdaly, hipokampu 

(Darvesh et al., 1998) a talamu (Darvesh and Hopkins, 2003), kde, podobně jako v případě 

AChE, predominuje varianta BChET kotvená PRiMA proteinem v membráně buněk 

(Massoulié, 2002; Perrier et al., 2002). BChE plní důležitou roli při detoxikaci různých jedů, 

mezi které patří fyzostigmin, kokain, nebo organofosfáty, nervově chemické látky, pesticidy a 

anatoxiny (neurotoxické inhibitory ChE) nevyjímaje (Mahmood and Carmichael, 1987). Známá 

je i funkce BChE při hydrolýze kyseliny acetylsalicylové, heroinu nebo bambuterolu 
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(Lockridge, 2015). Chybění aktivity BChE vede ke zvýšené toxicitě kokainu či k 

prodlouženému účinku sukcinylcholinu, který se používal jako periferní myorelaxans při 

operačních zákrocích (Li et al., 2008a). Tím, že vykazuje i schopnost hydrolýzy ACh, může mít 

pomocnou úlohu při neurotransmisi, což se prokázalo v pracích s AChE KO a BChE KO myšmi 

(Duysen et al., 2009). BChE účinkuje v krizových situacích jako náhrada fyziologické funkce 

AChE při hydrolýze ACh. BChE plní svou funkci i v metabolismu tuků, kde hydrolyzuje 

octanoyl-ghrelin na des-acyl ghrelin a kyselinu octovou (De Vriese et al., 2004). Chybění BChE 

u BChE KO myší je spojeno se sníženým katabolismem tuků (Li et al., 2008b). V současnosti 

je BChE věnována pozornost především jako účinnému nástroji v ochraně před toxickým 

efektem organofosfátových sloučenin, které je tento enzym schopen efektivně vychytávat 

(Lockridge and Masson, 2000) a stejně tak v souvislosti s terapií kognitivních poruch 

provázejících Alzheimerovu chorobu (Furukawa-Hibi et al., 2011).  
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Úloha cholinergního systému v CNS 

Centrální cholinergní systém hraje klíčovou roli při kontrole různých mozkových 

funkcí, kterými jsou například paměť, učení a pozornost (Parikh and Sarter, 2006; Quirion et 

al., 1995; Sarter and Bruno, 1997; Winkler et al., 1995). Narušená integrita, regulace, nebo 

kapacita cholinergní signalizace je úzce spjata s kognitivními symptomy mnohých 

neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění, jakými jsou Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba, ADHD, deprese, schizofrenie a zvýšená distraktibilita (Berry 

et al., 2014; Calabresi et al., 2000; Gerber et al., 2001; Levey, 1996). 

Důležitou funkcí centrálního cholinergního systému je kontrola motorické aktivity. Tato 

funkce byla připisována především M4 podtypu MR (přehled viz Mysliveček et al., 2017), které 

jsou ve striatu koexprimovány spolu s D1 dopaminovými receptory na GABAergních 

projekčních neuronech (Gomeza et al., 1999a). Hyperlokomoce pozorovaná u M4KO myší byla 

dána do souvislosti se změněnou striatální aktivitou v důsledku zvýšené aktivace 

dopaminergního systému (Zhang et al., 2002b). 

U savců se centrální cholinergní systém skládá ze tří hlavních komponentů: 1) projekční 

neurony z bazálního předního mozku, které projikují do oblasti hipokampu, mozkové kůry 

a některých subkortikálních jader; 2) projekční neurony z mozkového kmene, které inervují 

talamus, střední mozek, ale i další oblasti mozkového kmene; a 3) cholinergní interneurony 

ve striatu a v nucleus accumbens (Perry et al., 1999).  

Cholinergní projekce z bazálního předního mozku (basal forebrain – BF) do mediální 

prefrontální kůry (mPFC) hrají významnou roli v kontrole pozornosti. Víceré studie s použitím 

in vivo mikrodialýzy a/nebo in vivo amperometrie prokázaly, že zvýšení hladiny acetylcholinu 

v mPFC  je nezbytné pro udržení pozornosti (Himmelheber et al., 2000; Kozak et al., 2006; 

Paolone et al., 2012; Parikh et al., 2007; Passetti et al., 2000; St Peters et al., 2011). Schopnost 

udržet pozornost je všeobecně považována za proces, který určuje efektivitu učení (Sarter and 

Parikh, 2005). Proto není žádným překvapením, že zhoršení kognitivních funkcí spojených se 

stárnutím, demencí a schizofrenií se přikládá abnormalitám v integritě a regulaci cholinergních 

projekčních drah do mozkové kůry (Sarter and Bruno, 2004). Abnormality v pozornosti jsou 

stejně tak spjaty se zvýšenou náchylností ke vzniku závislosti (Field and Cox, 2008). Zvýšená 

náchylnost k rozvoji adiktivního chování je uváděna ve spojitosti s psychologickými 

charakteristikami, jakým je tendence spojovat stimulační podnět s odměnou, což se u potkanů 

vyznačuje tzv. „sign-tracking“ chováním. „Sign-tracking“ (STs - na znamení orientovaní) 

potkany můžeme odlišit od „goal-tracking“ (GTs - na cíl orientovaní) potkanů na základě jejich 
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chování během testu na Pavlovův podmíněný reflex (PPR). V průběhu PPR testu je potkanům 

v testovací kleci prezentována páka, která předchází dodání odměny. U GTs páka působí jako 

podmíněný podnět, který vyvolá u potkana podmíněnou odpověď, což je jeho zaměření k místu, 

kde je potkan následně odměněn. V případě STs sice dochází k vypracování podmíněné 

odpovědi, ale potkan se v tomto případě orientuje na signál/světelný podnět. Práce z laboratoře 

Dr. Sartera prokázala, že se schopnost pozornosti mezi STs a GTs liší. Na znamení orientovaní 

potkani (STs) se vyznačují relativně nízkou a nestabilní pozorností oproti GTs zejména v 

situacích, kdy jsou nároky na pozornost zvýšeny, jak tomu je v případě testu udržení pozornosti 

(SAT – „sustained attentional task“) (Paolone et al., 2013). Paolone a kol. dosáhli výsledků, 

které prokázaly, že zhoršená schopnost pozornosti u STs je spjata se sníženým uvolňováním 

ACh v mPFC. Chování a výkonnost STs během testů pozornosti naznačují chabou „top-down“ 

(shora-dolů) kontrolu pozornosti, což má vliv na chování orientované na cíl a na udržení 

pozornosti. STs se naopak vyznačují „bottom-up“ (zdola-nahoru) kontrolou pozornosti a 

chováním orientovaným na stimulus. Všeobecně lze „top-down“ kontrolu pozornosti popsat 

jako zacílení pozornosti na cíl na základě předchozích znalostí, na rozdíl od „bottom-up“ 

kontroly pozornosti, která je podmíněna výrazným externým stimulem (Katsuki and 

Constantinidis, 2014). Tyto výsledky se shodují s všeobecně uznávanou hypotézou, že míra 

cholinergní neuromodulace přispívá buď k orientaci ve prospěch „top-down“ (relativně vysoká 

míra cholinergní neuromodulace) nebo „bottom-up“ (nízká míra cholinergní neuromodulace) 

kontroly pozornosti (Sarter et al., 2016a, 2016b). 

Modulace acetylcholinu v mozku 

Jak už bylo zmíněno v předchozím textu, acetylcholin je hlavním neurotransmiterem 

cholinergních neuronů. Na rozdíl od nervosvalové ploténky, kde je ACh rychle působícím 

neurotransmiterem, v mozku plní ACh spíše roli neuromodulátoru a to změnami neuronální 

excitability, ovlivňuje synaptický přenos, indukuje synaptickou plasticitu a také nese 

koordinační funkci při šíření vzruchu skupinami neuronů (Picciotto et al., 2012).  

Acetylcholin je zapojen v řízení nejdůležitějších funkcí nezbytných pro existenci 

organismu, jako kupříkladu proliferace buněk, diferenciace, migrace a zachování homeostázy. 

Na centrální úrovni je acetylcholin odpovědný za řízení kognitivních funkcí, motorické 

koordinace, termoregulace a společně s dopaminergním systémem hraje roli rovněž při kontrole 

závislosti (Apicella, 2007; Gordon and Heath, 1986; Pepeu and Giovannini, 2010; Pisani et al., 

2001; Robinson et al., 2011).  

V předložené dizertační práci se zabýváme několika aspekty modulace hladiny 

acetylcholinu v mozku, které souvisí s regulaci jeho uvolňování do synapse prostřednictvím M4 
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MR, následnou hydrolýzou cholinesterázami na metabolity cholin a kyselinu octovou a 

vychytáváním cholinu zpět do buňky pomocí CHT, kde je ACh syntetizován de-novo. Každá z 

těchto úrovní regulace ACh představuje významný farmakoterapeutický cíl při onemocnění 

spojovaných s centrálním cholinergním systémem.  

Účinek ACh je zprostředkován dvěma typy cholinergních receptorů, nikotinovými (NR) 

a muskarinovými (MR) acetylcholinovými receptory. Proto není nikterak překvapivé, že v 

současnosti jsou muskarinové receptory středem pozornosti při výzkumu nových potenciálních 

molekul v terapii neurologických a neurodegenerativních onemocnění. MR jsou zapojeny do 

řízení kognitivních funkcí, jakými jsou učení a paměť, a aktivace těchto receptorů, především 

podtypu M1 MR má prokognitivní účinek (Wess et al., 2007; van der Zee and Luiten, 1999). V 

M1 MR je tudíž shledáván atraktivní cíl v terapii Alzheimerovy choroby, zejména v souvislosti 

se ztrátou paměti. Další centrální MR, ke kterým jsou upínány naděje v terapii jak kognitivních, 

tak i pozitivních a negativních symptomů schizofrenie, jsou M4 MR (Scarr and Dean, 2008). 

M4 MR byla v souvislosti se schizofrenií přisouzena důležitá role v regulaci dopaminergní 

neurotransmise (Raedler et al., 2007). Důležitá funkce M1 a M4 MR při kontrole kognitivních 

funkcí je podpořena rovněž klinickými studiemi, ve kterých M1/M4-agonista xanomelin 

(Jakubík et al., 2008) prokázal zlepšení behaviorálního a kognitivního deficitu jak u pacientů s 

Alzheimerovou chorobou (Bodick et al., 1997a, 1997b), tak i u pacientů trpících schizofrenií 

(Shekhar et al., 2008).  

Regulace hladiny ACh skrze M4 MR, mimo dříve uvedených funkcí, sehrává důležitou 

úlohu v kontrole bazální pohybové aktivity a při inhibiční kontrole pohybové aktivity 

zprostředkované aktivací D1 dopamínových receptorů (Gomeza et al., 1999a). M4 MR 

kontrolují bazální eflux ACh v hipokampe (Tzavara et al., 2003). Jsou taktéž hlavními 

inhibičními autoreceptory v středním mozku, kde řídi zpětní kontrolu uvolňování ACh (Tzavara 

et al., 2004). Při absenci M4 MR dochází jednak k posílení uvolňování DA ve striatu 

prostřednictvím zvýšení efluxu ACh v středním mozku a taktéž posilněním uvolňování DA z 

GABA-ergných projekčních neuronů v středním mozku. 

Po uvolnění do synapse je ACh efektivně hydrolyzován enzymem AChE na metabolity 

cholin a kyselinu octovou. Přítomnost BChE v mozku taktéž naznačuje její úlohu při hydrolýze 

ACh zejména za patologických stavů jako je kupříkladu Alzheimerova nemoc (Giacobini, 

2003). Cholinesterázy v mozku jsou zodpovědné za kontrolu hladiny ACh a umožňují jeho 

difuzi také mimo synapsi.  

Důležitým krokem v modulaci syntézy, ale také následného uvolňování ACh je zpětné 

vychytávání cholinu do cholinergných neuronů pomocí CHT, kde je cholin použitý na syntézu 
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ACh de novo. Množství CHT dostupného pro transport cholinu do neuronů je klíčovým 

presynaptickým faktorem cholinergní neuromodulace (Sarter et al., 2016a) a genetické rozdíly 

v množství CHT ovlivňují kognitivní schopnosti (Berry et al., 2014) a rovnováhu mezi „bottom-

up“  vs. „ top-down“ kontrolou pozornosti (Parikh et al., 2013).  

 

 

 

 

Obrázek 1: Schematická ilustrace životního cyklu acetylcholinu v CNS: modulace syntézy, 

transportu, uvolňování ACh a zpětného vychytávání jeho metabolitu cholinu  
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Zapojení cholinergní signalizace v odpovědi na stres 

Cholinergní neurony v bazálním předním mozku (BF – basal forebrain) hrají důležitou 

funkci ve stresové reakci. Ve stresové odpovědi je významné právě zapojení cholinergních 

projekčních drah z BF projikujících do oblasti HIP a mPFC (Garrido et al., 2012; Gilad et al., 

1985; Mark et al., 1996). Cholinergní neurony v BF zvyšují inhibiční účinek HIP a mPFC na 

působení glukokortikoidů, které se uvolňují v odpovědi na stres po aktivaci hypotalamo-

hypofýzo-adrenální (HPA-hypothalamo-pituitary-adrenal) osy (Helm et al., 2004). HIP a 

mPFC inhibují neurony v paraventrikulárním jádře hypotalamu GABAergními projekčními 

dráhami (Herman et al., 2002). Inhibiční působení těchto oblastí bylo prokázáno mnohými 

studiemi, kde poškození HIP a mPFC zhoršilo jejich negativní zpětnou kontrolu HPA osy 

(Diorio et al., 1993; Herman et al., 1989; Sapolsky et al., 1990).   

Zapojení cholinergního systému v odpovědi jak na různé typy stresu, tak i na délku 

působení stresu bylo prokázáno množstvím studií. Akutní stres zvýšil uvolňování ACh v HIP a 

mPFC (Mark et al., 1996), vyvolal expresi genů regulujících dostupnost ACh (Kaufer et al., 

1998) a v neposlední řadě způsobil změny kognitivních funkcí (Das et al., 2000). Aktivace 

hipokampálního cholinergního systému v odpovědi na chladový stres byla prezentována v práci 

Fatranské a kol., kde tento typ stresu vyvolal změny v množství ACh, jeho uvolňování i zvýšení 

maximální vazební kapacity MR (Fatranská et al., 1989). Změny v množství MR v oblasti HIP 

byly pozorovány rovněž za podmínek imobilizačního stresu, kde došlo k jejich up-regulaci 

(Mizukawa et al., 1989). Pullia a kol. ve své práci naznačili, že chronický stres způsobuje 

subsenzitivitu MR na oxotremorinem vyvolanou aktivaci lokomoce u myší a snižuje tkáňový 

obsah ACh v PFC, což mohlo naopak způsobit zvýšené uvolňování ACh ze synapsí (Pullia et 

al., 1996). Chronický stres rovněž zvýšil KCl evokované uvolňování ACh v hipokampu 

potkanů (Mizoguchi et al., 2001).  

Hypotalamo-hypofyzo-adrenální osa hraje důležitou roli v adaptaci na stres modulací 

aktivity HIP a umožňuje organismu udržet jeho homeostázu (Paul et al., 2015). Zároveň je HIP 

spolu s cholinergními projekčními drahami z BF zapojen do regulace stresové odpovědi 

mechanismem zpětné inhibice HPA osy (Helm et al., 2004). HPA osa je důležitým 

neuroendokrinním systémem, který zvyšuje odpověď glukokortikoidů na různé druhy 

stresových stimulů (Herman et al., 2002). Při odpovědi na stresor dochází k aktivaci 

paraventrikulárního jádra hypotalamu a uvolnění neuropeptidů, kortikoliberinu (CRH – 

„corticotropin releasing hormone“) a vazopresinu, které stimulují hypofýzu k uvolňování 

adrenokortikotropinu (ACTH). ACTH stimuluje kůru nadledvin k sekreci glukokortikoidů, což 

představuje proces adaptace na stres (Aguilera et al., 1994; Luo et al., 1994). Glukokortikoidy 
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(kortizol u lidí a kortikosteron u myší a potkanů) se následně váží na své specifické receptory, 

které jsou přítomny ve většině periferních orgánů a v mozku, kde spouštějí metabolické 

a neuromodulační změny (McEwen, 2007). Glukokortikoidy se váží na dva typy receptorů: 

mineralokortikoidní receptory a glukokortikoidní receptory (GR). Zatímco mineralokortikoidní 

receptory kontrolují bazální tonus HPA osy a homeostázu po vystavení stresu, GR řídí 

mechanismem zpětné vazby odpověď glukokortikoidů na stres (de Kloet, 2008; de Kloet et al., 

2008).  

Postupná ztráta cholinergních neuronů v BF, ke které dochází v důsledku stárnutí, byla 

uměle navozena u mladých potkanů lézemi v BF s použitím imunotoxinu 192 IgG-saporinu 

a způsobila značný pokles genové exprese mRNA pro GR v oblasti HIP a mPFC (Helm et al., 

2002). Se stárnutím se zvyšuje aktivita HPA osy v důsledku snížené inhibiční aktivity 

glukokortikoidů na HPA osu jako důsledek ztráty GR a změněné signalizace GR v BF, což vede 

ke zvýšenému množství ACTH a glukokortikoidů (Aguilera, 2011; Bizon et al., 2001).   

Jedním z hlavních hypotalamických komponentů v HPA ose je hormon kortikoliberin. 

Z molekulárního hlediska se jedná o neuropeptid složený ze 41 aminokyselin. CRH je 

syntetizován v paraventrikulárním jádře hypotalamu v odpovědi na stres. Distribuce CRH 

mRNA i v dalších oblastech mozku a periferních tkáních ovšem naznačuje, že tento hormon 

kromě své endokrinní funkce, by mohl sehrávat úlohu i v chování, a to jak při autonomních, tak 

imunitních odpovědích. Lepší pochopení funkce CRH v organismu umožnilo právě připravení 

modelu myší s chybějícím CRH (CRH KO) (Muglia et al., 1995). Umíráni CRH KO myší 

v důsledku selhání dýchání potvrdilo důležitou úlohu glukokortikoidů ve vývoji, 

morfologickém dozrávání a správné funkci plic. CRH KO myši mají i navzdory chronické 

nedostatečnosti glukokortikoidů normální hladiny hypofyzárního proopiomelanokortinu 

a ACTH, stejně jako plazmatickou hladinu ACTH (Muglia et al., 2000).  Studie s CRH KO 

myšmi prokázaly nepostradatelnost CRH v odpovědi na stres modulací HPA osy. CRH KO 

myši se vyznačují značně sníženou produkcí glukokortikoidů při odpovědi na různé stresové 

stimuly a navíc u nich dochází k rozdílům v produkci glukokortikoidů i mezi pohlavími 

(Muglia et al., 1995, 2001). Kromě zhoršené funkce kůry nadledvin mají CRH KO myši 

poškozenou i funkci dřeně, což se projevuje sníženou bazální hladinou adrenalinu 

a fenyletanolamin N-metyltransferázové mRNA a její enzymatické aktivity (Jeong et al., 2000).  
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Cirkadiánní rytmy 

Periodicky se opakující změny v organismu, které se opakují přibližně každých 24 

hodin, se nazývají cirkadiánními rytmy. Výraz cirkadiánní pochází z latiny, kde circa znamená 

„přibližně“ a dies „den“, což v doslovném překladu lze přeložit jako „přibližně den“. Hlavní 

cirkadiánní „pacemaker“, který kontroluje cirkadiánní rytmy v periferních tkáních a orgánech, 

je hypotalamické suprachiasmatické jádro (SCN - suprachiasmatic nucleus), které je 

lokalizováno v pravé i levé mozkové hemisféře. 

 

 Zapojení cholinergního systému v řízení cirkadiánních rytmů  

 

Prvním neurotransmiterem, kterému byla přisouzena úloha v řízení cirkadiánních 

rytmů, byl ACh (Earnest and Turek, 1985). ACh je uvolňován během aktivní bdělé fáze dne a 

naopak při spánku (s výjimkou REM fáze) je jeho uvolňování snížené. Podobně i u dalších 

cholinergních markerů bylo prokázáno, že vykazují cirkadiánní změny. Acetylcholin 

syntetizující enzym ChAT vykazuje nejvyšší aktivitu v průběhu aktivní fáze dne u potkanů 

(Jenni-Eiermann et al., 1985; Nordberg and Wahlström, 1980) a u lidí na začátku aktivní fáze. 

Aktivita AChE je naopak nejvyšší během inaktivní fáze s nízkými hodnotami během aktivní 

fáze dne (Perry et al., 1977; Schiebeler and von Mayersbach, 1974). U Sprague-Dawley 

potkanů byly naměřeny nejvyšší hodnoty VAChT během noci a tedy aktivní fáze dne těchto 

potkanů (Berrard et al., 1995; Castillo-Ruiz and Nunez, 2007). Množství MR na membránách 

buněk rovněž v průběhu cirkadiánního cyklu kolísá, přičemž se jejich množství může lišit nejen 

v závislosti na oblasti mozku ale i u různých druhů. Nejvyšší množství MR se vyskytuje při 

nejnižší hladině ACh (v průběhu inaktivní fáze) a naopak (Mash et al., 1985). Ke snížení 

množství MR dochází v důsledku internalizace, která následuje po vazbě ACh na MR (van der 

Zee and Luiten, 1999). Změny v denzitě MR v oblasti SCN během dne a noci ovšem prokázány 

nebyly (Bina et al., 1998; van der Zee et al., 1991).  

Pomocí RT-PCR byla v SCN potvrzena přítomnost všech pěti podtypů MR. Nejvíce 

zastoupeným podtypem jsou postsynapticky lokalizované M1 a M4 MR, což bylo prokázáno 

v experimentu, kdy karbacholem indukovaná hyperpolarizace a aktivace K+ proudů byla 

zablokována použitím M1 a M4 antagonistů, zatímco použití M2 a M3 MR antagonistů změny 

K+ proudů nezpůsobilo (Yang et al., 2010). 

Centrální cholinergní systém se podílí jak na řízení cirkadiánních rytmů, tak i na 

spánkovém rytmu prostřednictvím cholinergní modulace SCN neuronů buď přímo inervací 
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cholinergních SCN neuronů z bazálního předního mozku a mozkového kmene (Bina et al., 

1993), nebo nepřímo přes extrasuprachiasmatickou cholinergní dráhu (Buchanan and Gillette, 

2005). Yang a kol., ve své práci použili tzv. „cell-attached“ měření ke stanovení účinku 

cholinergních agonistů na spontánní šíření vzruchů v SCN neuronech. Aby dále objasnili 

cholinergní modulaci membránových potenciálů, zapojení receptorů a iontových mechanismů, 

uskutečnili snímání celé buňky tzv. „whole cell“ metodou a měření s použitím perforovaného 

terčíkového zámku tzv. „perforated-patch“ technikou. Jejich výsledky přinesly komplexní 

obraz o cholinergním účinku na excitabilitu SCN neuronů. Všechna tři měření naznačila, že 

přibližně 20% SCN neuronů nereagovalo na stimulaci karbacholem bez ohledu na přítomnost 

GABAergní neurotransmise. Většina SCN neuronů byla inhibována cholinergní aktivací 

postsynaptických M1 a M4 MR, což vedlo ke zvýšení K+ proudů. Část SCN neuronů byla 

stimulována karbacholem, pravděpodobně skrz postsynaptickou inhibici K+ proudů. ACh tak 

může různými mechanismy kontrolovat excitabilitu neuronů v SCN účinkem na různé 

receptory a iontové kanály (Yang et al., 2010). 
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Pohlavní rozdíly a cholinergní systém 

Pohlavní hormony ovlivňují různé fyziologické procesy včetně pohybové aktivity, což 

bylo prokázáno v behaviorálních testech sledujících aktivitu na běhacím kole, testu preference 

světlého a tmavého prostoru, testu s použitím vyvýšeného bludiště ve tvaru plus i v testu 

v otevřeném poli (Blizard et al., 1975; Kuljis et al., 2013; Morgan and Pfaff, 2001; Ogawa et 

al., 2003). Předpokládá se, že je tento účinek na pohybovou aktivitu zprostředkován působením 

estrogenů na estrogenový receptor α (ER α) (Ogawa et al., 2003).  

Estrogeny v CNS kontrolují expresi a aktivitu několika cholinergních markerů, mezi 

které patří ChAT (Luine et al., 1986; McMillan et al., 1996), vysokoafinitní vychytávání 

cholinu, uvolňování ACh (O’Malley et al., 1987) a aktivitu acetylcholinesterázy (Luine et al., 

1986).  Kromě toho existují i morfologické pohlavní rozdíly ve velikosti cholinergních buněk 

(Westlind-Danielsson et al., 1991), v objemu SCN a mediální preoptické oblasti (Gorski et al., 

1978) a v množství dostupných vazebných míst na MR (Fragkouli et al., 2006). 

Na buněčné úrovni byly s použitím in situ hybridizace/imunocytochemie ER 

kolokalizovány ER s ChAT v cholinergních neuronech bazálního předního mozku u dospělých 

myší a potkanů (Shughrue et al., 2000; Toran-Allerand et al., 1992).  

I navzdory tomu, že existují pohlavní rozdíly v pohybové aktivitě, většina studií se 

provádí na samcích. To může v konečném důsledku vést k protichůdným výsledkům tak, jak 

tomu bylo v případě prací sledujících účinek M4 MR v kontrole pohybové aktivity při použití 

M4KO myší. Gomeza a kol. ve své prvotní práci s M4KO myšmi použili obě pohlaví,  takže 

jejich závěrem bylo přisouzení důležité úlohy M4 MR v kontrole pohybové aktivity (Gomeza 

et al., 1999b). Avšak v přímém rozporu s touto prací nebyly ve studiích s provedených výhradně 

na samcích prokázány žádné rozdíly v pohybové aktivitě (Fink-Jensen et al., 2011; Schmidt et 

al., 2011; Turner et al., 2010). 

Navíc byl v práci El-Bakriho a kol. prokázán účinek pohlavních hormonů na M4 MR 

(El-Bakri et al., 2002). Ovariektomie způsobila up-regulaci M4 MR v oblasti gyrus dentatus, 

CA1, CA3, hypotalamu a ve frontální kůře potkanů, zatímco substituční terapie s estrogenem 

vedla k návratu počtu receptorů do původních hladin. Ovariektomie dále vedla ke snížení 

explorativní aktivity, která byla znovu obnovena suplementací estrogeny.  
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Cíle, řešení a hypotézy práce 

Specifické řešené okruhy 

V rámci řešeného projektu byly provedeny čtyři studie zabývající se specifickou 

modulací centrálního cholinergního systému. První studie se zabývala behaviorálními, 

biochemickými a farmakologickými charakteristikami, stejně jako i studiem změn 

cholinergních a necholinergních receptorových systémů u myší s chybějícím M4 podtypem 

MR. Druhá studie se zabývala otázkou, zda vlivem imobilizačního stresu dochází ke změnám 

v expresi mRNA a aktivitě cholinesteráz u WT a CRH KO myší. Třetí okruh experimentů byl 

uskutečněn na myších s nadměrnou expresí CHT s využitím in vivo mikrodialýzy a in vivo 

mikroampérmetrie. V poslední, čtvrté studii jsme se zaměřili na identifikaci celulárních 

mechanismů zodpovědných za omezenou kapacitu cholinergních neuronů udržet zvýšené 

hladiny neurotransmise u STs potkanů po stimulaci BF.   

U M4KO myší a jejich WT sourozenců jsme pomocí telemetrie měřili pohybovou 

aktivitu v průběhu celého cirkadiánního cyklu, během testu v otevřeném poli, stejně jako i vliv 

podkožně aplikovaných cholinergních a necholinergních látek na pohybovou aktivitu resp. 

jejich vliv na tělesnou teplotu. Testovali jsme jak samce, tak samice. Změny v množství 

receptorů jsme stanovili autoradiografií s použitím různých selektivních radioaktivně 

značených ligandů. 

U CRH KO myší a jejich WT sourozenců jsme sledovali vliv akutního 30 a 120 minut 

trvajícího stresu a chronického (7×120 minut) stresu na expresi mRNA a aktivitu AChE a BChE 

v různých oblastech mozku s ohledem na jejich lateralitu. Zjišťovali jsme, jaký má na tyto 

změny vliv chybění kortikoliberinu (CRH) jakožto hlavního hormonu řídícího stresovou 

odpověď v hypotalamo-hypofýzo-adrenální ose. 

Hladinu uvolňovaného ACh u CHT-OXP myší jsme stanovili jednak nepřímo za 

pomoci in vivo ampérmetrie, jednak přímo pomocí in vivo mikrodialýzy. Stejně tak s použitím 

in vivo ampérmetrie jsme měřením zjišťovali, do jaké míry je u CHT-OXP a WT myší 

zablokováno zpětné vychytávání cholinu mechanismem HACU, jestliže CHT zablokujeme 

intrakraniálně aplikovaným blokátorem HC-3 nebo negativním modulátorem ML352. 

Na skupině Sprague Dawley potkanů jsme zjišťovali, jaká je kapacita CHT 

transportovat cholin zpět do cholinergní synapse a jaká je subcelulární distribuce CHT mezi 

plazmatickou a vezikulární membránou. 
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Hypotézy 

Na základě dříve publikovaných studií s M4KO myšmi a jejich protichůdnými výsledky 

pozorovanými především na změnách v pohybové aktivitě předpokládáme, že M4KO myši mají 

změněnou pohybovou aktivitu v porovnání s WT myšmi, tato změna je však viditelná pouze 

během určité fáze cirkadiánního cyklu myší. Ve změnách pohybové aktivity existují rozdíly 

mezi samci a samicemi. Následkem chybění M4 podtypu MR dochází ke kompenzačním 

změnám rovněž u jiných receptorových systémů. 

Jak akutní, tak i chronický stres mají schopnost modulovat cholinergní signalizaci 

hlavně prostřednictvím zvýšení hladiny glukokortikoidů.  

CHT-OXP myši v důsledku nejen zvýšeného množství CHT, ale i prokázané zvýšené 

aktivitě HACU mají zesílené uvolňování ACh v porovnání s WT myšmi a posílenou 

cholinergní signalizaci. 

STs potkani mají sníženou kapacitu CHT transportovat cholin do synapse za zvýšených 

nároků na cholinergní signalizaci. Toto snížení kapacity CHT je způsobeno sníženou distribucí 

CHT do plazmatické membrány. 
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Metodika 

Chemikálie a reagence 

Sůl oxotremorin sesquifumarátu, skopolamin hydrochlorid, kokain hydrochlorid, 

atropin sulfát monohydrát, monohydrát kyseliny kainové, L-glutamová kyselina, cis-

flupentixol dihydrochlorid, sulpirid, ketanserin tartarát, SR-95531, acetylthiocholin jodid, 

butyrylthiocholin chlorid, tetra(monoisopropyl)pyrofosfortetramid (iso-OMPA), 1,5-bis(4-

alyldimetylamoniumfenyl)-pentan-3-on dibromid (BW284C51), 5,5-dithiobis(2-nitrobenzoová 

kyselina) (DTNB), hydroxyetylpiperazinetan sulfonová kyselina (HEPES), cholin oxidáza 

(ChOase) (EC 1.1.3.17), bovinní sérový albumin (BSA), glutaraldehyd, kyselina askorbová 

(AA), dopamin (DA) a hemicholinium-3 (HC-3) byly zakoupeny v Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO). Kyselina kainová [vinylidene-3H] (49,9 Ci/mmol), muscimol [methylene-3H(N)] (35,6 

Ci/mmol), pirenzepin [N-methyl-3H] (83,4 Ci/mmol a AFDX-384 [2,3-dipropylamino-3H] 

(100,0 Ci/mmol) byly pořízeny od American Radiolabeled Chemicals (ARC, Inc.). CGP 39653 

[propyl-2,3-3H] (50 Ci/mmol), chinuklinidyl benzilát L-[benzilic-4,4’-3H] (50.5 Ci/mmol), 

SCH 23390 [N-methyl-3H] (85 Ci/mmol), spiperon [benzenový kruh-3H] (15,0 Ci/mmol) byly 

zakoupeny od Perkin Elmer (Perkin Elmer Inc., USA). Meta-fenylen diamin (m-PD) byl 

zakoupen od ACROS Organics (New Jersey, USA). ABT-894 bylo poskytnuto na 

experimentální účely od AbbVie Laboratories (North Chicago, IL).  

Experimentální zvířecí modely 

Myši 

Experimenty byly uskutečněny na třech různých genetických modelech myší: M4KO, 

CRH KO, CHT-OXP a jako kontrolní zvířata byly použiti jejich příslušní WT sourozenci.  

Myši s delecí genu pro M4 MR byly připraveny, jak již bylo popsáno v předchozích 

studiích (Gomeza et al., 1999a), a poskytnuty na experimentální účely od profesora Jürgena 

Wesse, přičemž myši byly následně chovány a rozmnožovány v naší chovné stanici (Centrum 

pro experimentální biomodely, 1. LF UK, Praha, Česká republika). Myši byly zpětně kříženy 

do C57BL/6NTac kmene do jejich 12. generace. Před použitím v experimentu samotném byly 

myši genotypovány na základě vzorků z prstu/ocasu a ve studii byly použity pouze 

homozygotní myši. Samice byly chovány odděleně od samců, čímž se zajistila synchronizace 

jejich estrálního cyklu (Ma et al., 1998). V experimentech jsme použili zpětně křížené M4KO 

myši a jejich WT sourozence obou pohlaví. Celkově jsme v experimentech použili 70 myší, z 
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toho 20 samců a 50 samic. Zvířata byla chována v souladu s legislativou České republiky a 

Evropské unie (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for 

Experimental and other Scientific Purposes (Council of Europe No 123, Strasbourg 1985)) a 

protokol byl rovněž schválen Komisí pro ochranu experimentálních zvířat 1. LF UK v Praze a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod číslem MSMT-

6313/2014-41.  

CRH KO myši byly původně získány od Harvard Medical School, Department of 

Endocrinology (Boston, Massachusetts, USA) a rozmnožovány v naší chovné stanici. WT myši 

byly ze smíšené 129SVJ/C57BL6 linie. CRH KO myši byly získány pářením homozygotních 

CRH KO myší, CRH KO genotyp byl potvrzen PCR metodou na DNA izolované ze vzorku 

odebraného z ocasu. Tímto měly jak WT, tak i CRH KO myši stejné genetické pozadí. Aby 

bylo zajištěno přežívání CRH KO mláďat, CRH KO gravidním samicím byly do pitné vody 

podávány glukokortikoidy (kortikosteron 10 µg/ml) (Venihaki and Majzoub, 1999). Po 

narození už suplementace glukokortikoidy pozbyla nutnosti a CRH KO i WT myši tak byly 

chovány za stejných podmínek. Zvířata byla chována v Institutu experimentální endokrinologie 

v Bratislavě, Slovenská Republika. Samotné experimenty byly realizovány výhradně na 

samcích, přičemž bylo použito 24 WT a 24 CRH KO myší. 

CHT-OXP transgenní myši původně vznikly na Vanderbilt University Medical Center 

(Nashville, Tennessee, USA) a byly udržovány na  C57BL/6J genetickém pozadí tak, jak již 

bylo popsáno v předchozí práci (Holmstrand et al., 2014). Chovní CHT-OXP samci byli posláni 

do chovné jednotky Department of Psychology, University of Michigan a zpětně kříženi tak, 

abychom získali WT a CHT-OXP transgenní myši.  Všechny myši byly genotypovány extrakcí 

DNA ze vzorku ocasu. Experimenty byly uskutečněny na myších obou pohlaví, přičemž bylo 

použito 60 myší. Veškeré postupy byly v souladu s protokoly schválenými University 

Committee on Use and Care of Animals of the University of Michigan. 

Všechny myši (M4KO, CRH KO, CHT-OXP a jejich příslušní WT sourozenci) byly 

chovány v prostředí s kontrolovanou teplotou (22 ± 1 °C) a ve světelných podmínkách 

s dvanáctihodinovým intervalem pro světlo a tmu (světla se zapínala v 6:00 ráno, v případě 

CHT-OXP v 8:00 ráno). Jídlo a voda byly pro myši dostupné ad libitum. M4KO myši byly 

v průběhu pokusů chovány individuálně a po třech kusech v chovné nádobě co se týče CRH 

KO a CHT-OXP myší. Experimenty, které byly prováděny v průběhu noci za červeného světla, 

aby nedošlo k narušení jejich cirkadiánního rytmu.  
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Potkani 

Dospělí potkani Sprague-Dawley (n = 261) byli zakoupeni u dvou biotechnologických 

firem - Harlan (Indianapolis, Indiana, USA) a Charles River (Portage, Michigan, USA). 

V předchozí práci z laboratoře Dr. Sartera bylo potvrzeno, že exprese ST/GT fenotypu není 

ovlivněna pohlavím (Pitchers et al., 2015) a v experimentech tudíž byli použiti pouze samci, 

kteří v době začátku experimentů přibližně tři měsíce staří.  Screening STs a GTs u 212 potkanů 

vedl ke konečnému počtu 74 GTs a 68 STs (34,91 a 32,08%). Z těchto potkanů bylo náhodně 

vybráno 34 GTs a 30 STs jedinců, kteří byli poté použiti v hlavních experimentech. Zvířata 

byla chována v individuálních klecích v prostředí s kontrolovanou teplotou a vlhkostí (23°C, 

45%) a udržována při kontrolovaných světelných podmínkách s dvanáctihodinovým 

intervalem pro světlo a tmu (světla se zapínala v 8:00 ráno). Jídlo (Rodent Chow; Harlan 

Teklad) a voda byly pro potkany dostupné ad libitum. Všechny procedury byly realizovány 

v souladu s protokoly schválenými Institutional Animal Care and Use Committee of the 

University of Michigan v laboratořích akreditovaných Association for Assessment and 

Accreditation of Laboratory Animal Care. 

 

Behaviorální, farmakologické a biochemické studie 

U každého animálního modelu byly provedeny rozdílné studie, které byly zvoleny tak, 

aby umožnily co nejlepší objasnění hypotézy předložené práce.  

V případě M4KO myší a jejich WT sourozenců se jednalo o monitorování cirkadiánní 

pohybové aktivity a tělesné teploty v průběhu tří po sobě následujících dní s počátkem vždy 

v osmém dni od operace s následným testováním v otevřeném poli v jedenáctém dni. Po tomto 

testu následovala nejméně 48 hodinová přestávka, po které byly myši podrobeny 

farmakologickým testům. Myši obou genotypů, u nichž byla testovaná pouze pohybová 

aktivita, byly použity na radioligandové vazebné studie. 

CRH KO myši a jejich WT sourozenci byli vystaveni akutnímu či chronickému 

imobilizačnímu stresu, přičemž byla na vzorcích mozku stanovena jak aktivita, tak exprese 

mRNA AChE, BChE.  

U CHT-OXP myší a jejich WT sourozenců byla měřena extracelulární hladina ACh a 

cholinu v mPFC pomocí in vivo mikrodialýzy a kapacita CHT vychytávat endogenní či 

exogenní cholin za pomoci in vivo mikroampérmetrie. 

U Sprague Dawley potkanů se jednalo v případě behaviorálních testů o Pavlovův 

podmíněný reflex (PPR), screening a rozdělení potkanů na skupiny STs a GTs. U vybraných 
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potkanů byla provedena elektrická stimulace BF a na vzorcích mozku bylo stanoveno zpětné 

vychytávání cholinu cholinovým transportérem a subcelulární frakcionace s následným 

immunoblottingem. 

 

Studie u M4KO a WT myší 

Monitorování tělesné teploty a pohybové aktivity během cirkadiánního cyklu 

Tělesná teplota a celková pohybová aktivita byly zaznamenávány telemetrickým 

systémem zakoupeným u Mini Mitter (Respironics, Andover, MA, USA, nyní Starr Life 

Sciences Corp., Oakmont, PA, USA).  Před samotnými experimenty byly myším chirurgicky 

implantovány sondy (E-Mitter, G2, délka 15,5 mm, 1,1 g) do peritoneální dutiny za celkové 

anestezie aplikované i. p. (Zoletil® 100, Rometar® 2% 5:1, ředěno desetkrát, 3,2 ml.kg-1). 

Myším byl na oči před započetím operace aplikován oční lubrikant (Vidisic® opth gel 1x10 g) 

jakožto prevence vysychání očí a zánětu. Celý chirurgický zákrok byl proveden za aseptických 

podmínek. V průběhu celé operace byly myši uloženy na výhřevné podložce, aby bylo 

zabráněno jejich podchlazení. Po operaci byly myši umístěny do individuálních klecí a jejich 

stav byl monitorován po dobu jedné hodiny od skončení operace. Následujících sedm dní, v 

průběhu kterých byl jejich zdravotní stav nadále monitorován, bylo myším určeno pro jejich 

zotavení. Se začátkem 8. dne od operace byly zaznamenávány telemetricky získané údaje o 

pohybové aktivitě a tělesné teplotě po dobu tří po sobě jdoucích dní (8. až 10. den), v průběhu 

kterých myši nebyly nikterak vyrušovány. Telemetrické přijímače byly zapojeny v sérii a 

připojeny přímo pomocí portu k jednomu počítači. Ten umožňoval zaznamenávání veškerých 

potřebných dat. Data byla shromažďována v intervalu 60 sekund.  

Analýza biorytmů byla provedena následovně: data shromážděná z telemetrie byla 

zprůměrována a seskupena do desetiminutových intervalů, které byly použity k další analýze. 

Analýza byla vykonána pomocí programu Chronos-fit (Arraj and Lemmer, 2006) s využitím 

Fourierovy transformace a stupňovité regresní metody. Na závěr byla data statisticky 

zpracována a převedena do programu GraphPad Prism 5.04 (San Diego, USA). 

 

Testování M4KO a WT myší v otevřeném poli 

 

Jedenáctého dne od provedení operace byly myši podrobeny testu v otevřeném poli, 

jehož účelem bylo zjištění spontánní pohybové aktivity v novém prostředí. Tento test jsme 

uskutečnili vždy ráno v 9:00 a večer v 21:00, kdy byly myši umístěny do prázdné průhledné 
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plastové klece (38×22×15 cm, D×Š×V) a data o pohybové aktivitě byla zaznamenávána pomocí 

telemetrického systému po dobu 60 minut. Následně byly myši vráceny do jejich původních 

klecí. Noční experimenty byly prováděny za červeného světla. Data byla shromažďována v 

intervalu 60 sekund a byla zpracována softwarem VitalView. Následná analýza byla provedena 

v programu GraphPad Prism 5.04 (San Diego, USA). 

 

Farmakologické studie u M4KO a WT myší 

 

Za účelem testování účinku tří centrálně působících látek na pohybovou aktivitu a/nebo 

tělesnou teplotu s přihlédnutím na aktivní nebo inaktivní fázi dne byly M4KO a WT myším 

subkutánně aplikovány látky skopolamin (5 mg/kg), kokain (20 mg/kg) a oxotremorin (0,2 

mg/kg) v 9:00 ráno nebo v 21:00 večer. Dávky byly zvoleny v předběžných pokusech tak, aby 

způsobily požadovaný účinek, ale aby se zabránilo nežádoucím vedlejším účinkům. Všechny 

experimenty prováděné v 21:00 byly uskutečněny při červeném světle. Látky byly připraveny 

vždy čerstvé v den experimentu rozpuštěním ve fyziologickém roztoku. V každé testované 

skupině byl účinek látky porovnán s kontrolní skupinou zvířat, které byl aplikován pouze 

fyziologický roztok. Pohyb a tělesná teplota byly monitorovány pomocí telemetrického 

systému tak, jak již to bylo popsáno v předchozím textu. Pohybová aktivita myší byla 

monitorována po dobu 60 minut po aplikaci skopolaminu a kokainu, přičemž celkový pohyb za 

hodinu byl vyjádřen jako procentuální rozdíl ve srovnání s kontrolní skupinou. V případě 

aplikace oxotremorinu jsme u myší monitorovali jeho vliv na tělesnou teplotu, a to po dobu 360 

minut od jeho aplikace. Měřili jsme maximální pokles teploty, čas potřebný k návratu teploty 

na normální úroveň a plochu pod křivkou (AUC – area under the curve).  
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Autoradiografie receptorů u M4KO a WT myší  

Příprava tkáně 

Pro stanovení receptorů u M4KO a WT myší jsme použili autoradiografii v několika 

oblastech mozku (motorická kůra, somatosenzorická kůra, viscerální kůra, striatum, talamus, 

tuberculum olfactorium, hipokampus) přičemž jsme densitu stanovovali ve dvou odlišných 

časech dne: v 9:00 ráno (inaktivní fáze) a v 21:00 večer (aktivní fáze). Myši byly usmrceny 

dekapitací buď v 9:00, nebo v 21:00 a mozky byly ihned vyjmuty z lebky (čtyři až šest mozků 

na skupinu), zmrazeny v suchém ledu a uskladněny při -80°C až do jejich nakrájení na kryostatu 

(Leica CM 3050 S, Leica Biosystems, Nussloch, Germany). Mozky byly nakrájeny na 16µm 

tenké sagitálně orientované řezy při teplotě -20°C, fixovány na podložní sklíčka Superfrost® 

Plus (Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Germany) a uskladněny ve skladovacích boxech 

při -80°C až do použití v dalším experimentu. 

Autoradiografie muskarinových receptorů 

Sagitální řezy mozků jsme nechali roztát a vyschnout při teplotě 22°C po dobu 30 minut, 

denzitu receptorů jsme stanovili tak, jak již bylo dříve popsáno (Farar et al., 2012). Suché řezy 

byly preinkubovány 30 minut v 50mmol/l pufrovacího roztoku draselných fosforečnanů (pH 

7,4) při laboratorní teplotě (RT - room temperature). Následně po preinkubaci byly řezy 

přemístěny do čerstvého roztoku 50mmol/l draselných fosforečnanů obsahujícího 2nmol/l [3H]-

QNB a v něm inkubovány 90 minut při RT. Nespecifická vazba byla stanovena na samostatných 

řezech v přítomnosti 10µmol/l atropin sulfátu. Po inkubaci byly řezy promyty dvakrát po pěti 

minutách v ledově vychlazeném pufrovacím roztoku a na závěr byly řezy rychle namočeny na 

dvě sekundy do ledově vychlazené destilované vody s cílem odstranit zbylé solí z pufrovacího 

roztoku. Mokré řezy byly rychle vysušeny jemným ovíváním. Suché řezy byly vystaveny 

proti tritium senzitivním Fuji BAS zobrazovacím deskám (GE Healthcare Europe GmbH, 

Freiburg, Germany) a uzavřeny v autoradiografických kazetách Kodak Biomax (Carestream 

Health, Inc., Rochester, NY) po dobu pěti dní.  

Autoradiografie kainátových receptorů 

Kainátové receptory byly značeny podle protokolu (Ayata et al., 1997). Řezy byly 

preinkubovány třikrát po 15 minutách při RT v 50mmol/l pufrovacího roztoku Tris-acetátu, pH 

7,4. Následně po preinkubaci byly řezy přemístěny do čerstvého roztoku Tris-acetátu 

za přítomnosti 12nmol/l [3H]-kainátu bez nebo s 1µmol/l neznačeným kainátem po dobu 45 

minut při 4°C na stanovení celkové či nespecifické vazby. Po inkubaci byly řezy promyty třikrát 

po deseti sekundách v ledově vychlazeném pufrovacím roztoku a na závěr byly řezy rychle 
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namočeny na dvě sekundy do ledově vychlazené destilované vody a okamžitě vysušeny 

ovíváním. Suché řezy byly vystaveny proti tritium senzitivním Fuji BAS zobrazovacím deskám 

(GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, Germany) a uzavřeny v autoradiografických kazetách 

Kodak Biomax (Carestream Health, Inc., Rochester, NY) po dobu sedmi dní.  

Autoradiografie NMDA receptorů 

NMDA receptory byly značeny podle protokolu (Ayata et al., 1997). Řezy byly 

preinkubovány třikrát po 15 minutách při RT v 50mmol/l pufrovacího roztoku Tris-HCl, pH 

7,4. Následně po preinkubaci byly řezy přemístěny do čerstvého roztoku Tris-HCl 

za přítomnosti 5nmol/l [3H]-CGP 39653 a inkubovány 60 minut při RT. Nespecifická vazba 

byla stanovena na samostatných řezech v přítomnosti 100µmol/l glutamátu. Po inkubaci byly 

řezy promyty čtyřikrát po 15 sekundách v ledově vychlazeném pufrovacím roztoku a na závěr 

byly řezy rychle namočeny na 2 sekundy do ledově vychlazené destilované vody a okamžitě 

vysušeny ovíváním. Suché řezy byly vystaveny proti tritium senzitivním Fuji BAS 

zobrazovacím deskám (GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, Germany) a uzavřeny 

v autoradiografických kazetách Kodak Biomax (Carestream Health, Inc., Rochester, NY) po 

dobu šesti dní. 

Autoradiografie GABAA receptorů 

GABAA receptory byly značeny podle protokolu (Dean et al., 1999). Řezy byly 

preinkubovány třikrát po pěti minutách při 4ºC v 50mmol/l pufrovacího roztoku Tris-citrátu, 

pH 7,1. Následně po preinkubaci byly řezy přemístěny do čerstvého roztoku Tris-citrátu a 

inkubovány 60 minut při 4°C v přítomnosti 10nmol/l [3H]-muscimolu pro stanovení celkové 

vazby. Nespecifická vazba byla stanovena na samostatných řezech v přítomnosti 10-5mol/l SR-

95531.  Po inkubaci byly řezy promyty jednu minutu v ledově vychlazeném pufrovacím roztoku 

a na závěr byly řezy rychle namočeny na dvě sekundy do ledově vychlazené destilované vody 

a vysušeny ovíváním. Suché řezy byly vystaveny proti tritium senzitivním Fuji BAS 

zobrazovacím deskám (GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, Germany) a uzavřeny 

v autoradiografických kazetách Kodak Biomax (Carestream Health, Inc., Rochester, NY) po 

dobu pěti dní. 

Autoradiografie D1 a D2 -like dopaminových receptorů 

Dopaminové receptory byly značeny podle protokolu (Flores et al., 2011). Řezy byly 

preinkubovány deset minut při RT v pufrovacím roztoku Tris-iontů (50mmol/l Tris-HCl, 

154mmol/l NaCl, 1mmol/l EDTA a 0,1 % BSA, pH 7,4) a inkubovány v témže čerstvém 

pufrovacím roztoku s 1nmol/l [3H]-SCH 23390 pro značení D1 dopaminových receptorů a s 
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1nmol/l [3H]-spiperon pro značení D2 dopaminových receptorů v přítomnosti 50nmol/l 

ketanserinu, který sloužil k zablokování možné vazby ligandů na serotoninergní 5-HT2 

receptory. Nespecifická vazba byla stanovena na samostatných řezech přidáním 10μmol/l cis-

flupentixolu v případě D1 a 10μmol/l sulpiridu v případě D2 dopaminových receptorů do 

pufrovacího roztoku. Po inkubaci byly řezy promyty dvakrát po deseti minutách v ledově 

vychlazeném pufrovacím roztoku a na závěr byly řezy rychle namočeny na dvě sekundy do 

ledově vychlazené destilované vody a okamžitě vysušeny ovíváním. Suché řezy byly vystaveny 

proti tritium senzitivním Fuji BAS zobrazovacím deskám (GE Healthcare Europe GmbH, 

Freiburg, Germany) a uzavřeny v autoradiografických kazetách Kodak Biomax (Carestream 

Health, Inc., Rochester, NY) po dobu čtyř dní u D1-likea po dobu šesti dní u D2-like 

dopaminových receptorů.  

Abychom stanovili, zda je signál linearní a převedli radioaktivitu na luminiscenčního 

záření byly tritiované autoradiografické standardy obsahující známé množství radioaktivity 

(American Radiolabeled Chemicals, Inc., St. Louis, MO) vystaveny spolu s řezy proti tritium 

senzitivním Fuji BAS zobrazovacím deskám (GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, 

Germany). Zobrazovací desky byly zpracovány v biomolekulárním snímači Typhoon FLA 

7000 (GE Healthcare Europe GmbH, Freiburg, Germany). Získané digitalizované obrázky byly 

následně analyzovány v analytickém softwaru MCID (InterFocus GmbH, Mering, Germany). 

Měření byla stanovena z průměru alespoň tří řezů získaných z jednoho zvířete pro každou oblast 

mozku.  

Statistická významnost mezi skupinami byla vypočtena pomocí Studentova t-testu (WT 

vs. M4KO myši, 9:00 ráno vs. 21:00 večer). Za signifikantní byly považovány hodnoty p<0,05. 

V případě autoradiografických studií byl statistický rozdíl vazby radioligandů k specifickým 

receptorům mezi M4KO a WT myšmi a s ohledem na fázi dne (9:00 vs. 21:00 ) vypočítaný 

Studentovým t-testem. Za signifikantní byly považovány hodnoty p<0,05. 
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Studie u CRH KO a WT myší 

Akutní a chronický imobilizační stres 

Myši byly vystaveny imobilizačnímu stresu (akutní stres trval 30 minut nebo 120 minut 

a chronický opakovaný stres trval 120 minut každý ze sedmi po sobě jdoucích dní). Jako 

kontrolní zvířata byla použita ta, která nebyla imobilizována (dvě skupiny po 8 myších, CRH 

KO a WT genotyp). Imobilizace byla uskutečněna připevněním (pomocí lepicí pásky) všech 

čtyř končetin v pozici ležmo na břichu k pevné podložce. Myši snášejí tuto stresovou proceduru 

dobře, bez jakýchkoliv potíží, což bylo popsáno v předchozí práci (Novakova et al., 2010). 

Všechny myši, u kterých byl aplikován chronický stres, prošly touto procedurou bez známek 

poškození zdraví, docházelo u nich ovšem k mírnému úbytku váhy. Myši byly usmrceny bez 

anestezie cervikální dekapitací tři hodiny od ukončení stresové procedury. Imobilizace začínala 

vždy mezi 8:00 a 9:00 ráno a myši byly tudíž usmrceny v přibližně stejném čase (12:00), aby 

byla zajištěna stejná hladina glukokortikoidů. Mozky byly ihned vyjmuty z lebky, zmrazeny v 

suchém ledu a uskladněny do dalšího použití při –80 °C. Tkáň od každého zvířete byla 

v následné analýze použita individuálně. Oblasti mozku FC, PFC, NBM, VTA, Str, Amy, 

hipokampální DG a CA3 byly izolovány vypichovací metodou. Po vyjmutí z lebky a zmrazení 

byly mozky nakrájeny na kryostatu (Reichert-Jung) na 300 µm silné koronárně orientované 

řezy při teplotě -10 °C. Mozkové tkáně byly izolovány s použitím disekčního mikroskopu 

pomocí speciální kovové vypichovací jehly. Vzorky tkání byly rozděleny na dvě poloviny - 

jedna pro stanovení aktivity AChE a BChE a druhá k PCR, zmražena v tekutém dusíku a 

uskladněna při -80 °C do další analýzy. S cílem stanovení možných rozdílů mezi hemisférami 

byly vzorky z pravé a levé hemisféry izolovány samostatně. 

 

Exprese AChE a BChE mRNA u CRH KO a WT myší 

RNA byla izolována pomocí RNABee (AMS Biotechnology (Europe), Ltd., Frankfurt 

am Main, Germany). Koncentrace a čistota RNA byly stanoveny spektrofotometricky při dvou 

vlnových délkách: 260nm (A1) a 280nm (A2). Pouze vzorky s hodnotami A1/A2 v rozmezí 1,7 

až 1,95 byly použity v další proceduře. Reverzní transkripce byla prováděna pomocí Ready-

To-Go You-Prime First-Strand beads (GE Healthcare, Praha, Czech Republic) a pd(N)6 

primeru (GE Healthcare, Praha, Czech Republic). PCR pro specifické receptory byla 

realizována použitím primerů, které byly původně designovány a/nebo získány podle referencí 

v přiložené tabulce č. 1. Celý postup PCR reakce je podrobně uveden v tabulce č. 1. Produkty 

PCR reakce byly analyzovány na 2% agarózovém gelu a vizualizovány pomocí Gel-Red 
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(Biotium, Hayward, CA). Jako kontrola byla použita glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 

(GAPDH). Intenzita jednotlivých produktů PCR byla stanovena pomocí PCBase softwaru. Na 

semikvantitativní vyhodnocení byly hodnoty normalizovány na signál získaný z GADPH.  

 

Gen Sekvence primeru 

Velikost 

fragmentu 

Denaturace 

(°C)/ čas (s) 

Nasedání 

primerů (°C)/ 

čas (s) 

Polymerizace 

(°C)/ čas (s) 

Počet 

cyklů Reference 

AChET 5´-GCA GCA ATA TGT GAG CCT GA-3´ 197 94/30 60/30 72/2 37 Kawashima et al., 2007 

 
5´-GGT CGA ACT GGT TCT TCC AG-3´ 

      
BChE 5´-CCC TGG AGT GAG CAG ATT GG-3´ 133 94/30 60/30 72/2 37 Valuskova et al., 2016 

 
5´-TGC AGG GCA GAT GAT GTT GT-3´ 

      
AChER 5´-GGT AGG CGC ATG GAG TGG GGG-3´ 166 94/30 60/30 72/2 37 Perrier et al., 2005 

 
5´-GCC GCC TCC CCA TGG GCG GGG-3´ 

      
GAPDH 5´-CGT CTT CAC CAC CAT GGA GA-3´ 299 94/30 60/30 72/2 37 Zarghooni et al., 2007 

 
5´-CGG CCA TCA CGC CAC AGC TT-3´ 

      

 

Tabulka 1: Sekvence primerů a protokol použitý při PCR. 

Prvotní denaturace byla uskutečněna při 95°C po dobu tří minut. Finální polymerizace byla ve 

všech případech prováděna při 72°C po dobu deseti minut.  

 

Aktivita AChE a BChE u CRH KO a WT myší 

Aktivita AChE a BChE u CRH KO a WT myší byla stanovena Ellmanovou 

kolorimetrickou metodou (Ellman et al., 1961) modifikovanou na 96 jamkovou mikrotitrační 

destičku (Farar et al., 2013). Aktivita AChE byla měřena pomocí 0,69mmol/l acetylthiocholinu 

a 0,5mmol/l 5,5-dithiobis(2-nitrobenzoové kyseliny) (DTNB) v 5mmol/l HEPES pufrovacího 

roztoku s pH 7,4 obsahujícím 10mmol/l MgCl2. Celkový objem vzorku v jedné mikrotitrační 

jamce činil 200µl. Vzorky tkání (10µg) byly nejdříve preinkubovány s DTNB tak, aby 

nastala saturace volných sulfhydrylových/tiolových skupin a s tetra(monoisopropyl)- 

pyrofosfortetramidem (iso-OMPA) pro zablokování aktivity BChE po dobu 30 minut. Aktivita 

byla měřena při vlnové délce 412nm v rozdílných časech (0, 5, 10, 20 a 30 minut). Aktivta 

BChE byla měřena podobně, jako tomu bylo v případě AChE, avšak s tím rozdílem, že jako 

substrát byl použit butyrylthiocholin a aktivita AChE byla blokována 1,5-bis(4-

allyldimetylammoniumfenyl) pentan-3-on dibromidem (BW284C51).  

Koncentrace proteinu byla stanovena pomocí BCA sady (Pierce, Waltham, MA). 

Množství proteinu bylo totožné pro všechny oblasti mozku. 

Data shromážděná z experimentů na CRH KO a WT myších byla nejprve testována na 

normální distribuci a poté byla statisticky analyzována. Statistická významnost mezi 
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průměrnými hodnotami byla stanovena s one-way ANOVA s post hoc SNK (Student–

Newman–Keuls) testem. Za signifikantní byly považovány hodnoty p<0,05. 
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Studie u CHT-OXP a WT myší 

In vivo mikroampérmetrie u CHT-OXP a WT myší 

Příprava a kalibrace cholin senzitivních mikroelektrod 

Keramické mikroelektrody (n=60) s 15×333µm obdélníkovými platinovými (Pt) 

měřicími plochami uspořádanými do dvou párů (S2 type, Quanteon LLC, Nicholasville, KY) 

byly potaženy cholinoxidázou (ChOase) tak, jak to bylo popsáno v předchozích pracích 

z laboratoře Dr. Sartera (Parikh and Sarter, 2006; Parikh et al., 2008, 2010, 2013). ChOase byla 

vázána na směs BSA-glutaraldehyd a nanesena na spodní pár Pt plošek. Zbývající dva páry 

byly pokryty pouze směsí BSA-glutaraldehydu a sloužily k měření aktivity pozadí. ChOase 

pokryté mikroelektrody byly vysušeny na vzduchu 48 hodin před započetím experimentu. Před 

in vitro kalibrací byla na mikroelektrody elektropolymerizací nanesena vrstva m-PD za účelem 

zvýšení selektivity pro cholin a zamezení kontaktu jiných elektroaktivních interferentů včetně 

kyseliny askorbové (AA) a katecholaminů s Pt měřicími plochami. Elektropolymerizace m-PD 

byla provedena aplikováním konstantního napětí o velikosti 0.5V do mikroelektrody přes 

Ag/AgCl referenční elektrodu (Bioanalytical Systems, West Lafayette, IN) v kádince 

obsahující roztok  5mmol/l m-PD a 100µmol/l AA (v 0,05mol/l PBS), za probublávání plynným 

dusíkem po dobu 45 minut. AA a plynný dusík sloužily jako ochrana m-PD před oxidací. 

ChOase a m-PD pokryté mikroelektrody byly namočeny v 0,05mol/l PBS po dobu 30 minut 

před kalibrací. Kalibrace byla prováděna s použitím fixní potenciálové ampérmetrie 

aplikováním konstantního napětí 0,7V přes Ag/AgCl referenční elektrodu v kádince obsahující 

konstantní smíšený roztok 0,05mol/l PBS (40ml) udržovaný při teplotě 37°C s použitím FAST-

16mkII elektrochemického systému (Quanteon LLC, Nicholasvillle, KY). 

Proudy byly digitalizovány při 5 Hz. Po dosažení stabilního proudu pozadí byly do 

kádinky přidány roztoky AA (20mmol/l), cholinu (20mmol/l) a DA (2mmol/l) tak, aby jejich 

finální koncentrace v roztoku činila 250µmol/l AA; 20, 40, 60, a 80µmol/l cholin a 2µmol/l 

DA. Senzitivita (úhel sklonu), detekční limit (LOD-limit of detection) a linearita (R2) cholinu, 

stejně jako míra selektivity pro AA byly kalkulovány pro každou z měřicích Pt plošek 

samostatně. Aby mohly být mikroelektrody použity i v dalších in vivo experimentech, musely 

splnit následující kritéria: Senzitivita pro detekci cholinu na ChOase pokrytých ploškách ≥5 

pA/µmol/l s proudem pozadí 200 pA na všech měřicích plochách; LOD ≤300nmol/l cholin; 

poměr selektivity pro cholin a AA,  ≥ 80:1; linearita detekce úměrně se zvyšující koncentrace 

cholinu (20-80µmol/l) na ChOase pokrytých Pt měřicích plochách, R2 ≥0,98; minimálně 

zaznamenatelné změny proudu na všech měřicích plochách po přidání DA (≤3 pA). 
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In vivo měření cholinových signálů 

Myši byly v uretanové anestezii (1,25–1,5g/kg, i. p.) umístěny do stereotaxického rámu 

(model 962; David Kopf Instruments, Tujunga, CA). Tělesná teplota myší byla v průběhu celé 

procedury udržována na hodnotě 37°C s použitím izotermické vodní podložky (Braintree 

Scientific, Braintree, MA). Skleněné kapiláry (vnější průměr: 1,0 mm; vnitřní průměr: 0,58 

mm, celková délka: 15 cm; A-M Systems, Everett, WA) byly vytaženy pomocí vytahovače 

mikropipet (model 51210; Stoelting, Wood Dale, IL) a zalomeny na skleněné podložce tak, aby 

vnitřní průměr špičky mikropipety byl 15 µm. Buď jedna, nebo dvě mikropipety byly 

připevněny ke keramické základní kalibrované a ChOase-pokryté mikroelektrodě s použitím 

lepivého vosku (Kerr, Romulus, MI). Pipety byly připevňovány tak, aby špička mikropipety 

byla mezi spodním a svrchním párem měřicích ploch (viz Obr. 13 a-c).  V experimentech, kde 

jsme testovali účinek HC-3 (10µmol/l) nebo ML352 (100µmol/l) na ABT-894 (1,2mmol/l)-

evokované uvolňování ACh, byly dvě mikropipety připevněny k mikroelektrodě; jedna byla 

naplněna roztokem ABT-894 a druhá buď roztokem HC-3, ML352, nebo vehikula. Při 

testování odbourávání exogenního cholinu byla použita jen jedna pipeta, která byla 

naplněna roztokem cholinu (1mmol/l), avšak cholin v mikropipetě byl v průběhu měření 

zaměněn za směs cholinu (1mmol/l) + HC-3 (10µmol/l) nebo ML352 (100µmol/l) pomocí jehly 

Microfil (kalibr 28mm, délka 97mm, WPI, Inc., Sarasota, FL). Prostor mezi špičkou 

mikropipety a povrchem mikroelektrody byl vytvořen v rozmezí 60–80 µm (viz Obr. 13 c). 

Ag/AgCl referenční elektroda připravená z tenkého stříbrného drátu (průměr 200 µm) byla 

implantována do oblasti lebky, která byla od oblasti měření mikroelektrodou vzdálena. 

Mikropipeta byla naplněna jedním z testovacích roztoků ještě před implantací do mozku 

samotnou. Sestavený měřící systém mikroelektrody a mikropipety byl pomalu zanořen do 

oblasti mPFC (anteroposterior (AP): +1,9 mm; lateral (L): ±0,5 měřeno od bregmy; 

dorsoventral (DV): -1,8 mm, měřeno od dury) s použitím Microdrive (MO-10; Narishige 

International, East Meadow, NY). Amperometrická měření jsme prováděli v obou hemisférách 

(se stranami rovnoměrně zvolenými pro každou látku v rámci celé skupiny zvířat) a měřili jsme 

odpovědi odpovídající jedné koncentraci látky v rámci hemisféry od každého zvířete. Roztoky 

látek byly aplikovány tlakem z mikropipety použitím Picospritzer (Picospritzer III; Parker 

Hannifin, Fairfield, NJ) při tlaku 2–10 psi s trváním aplikace 0,5-1 sekundu. Aplikované 

objemy byly monitorovány pomocí stereomikroskopu (Meiji Techno America, San Jose, CA), 

který obsahoval nitkový kříž pro zaměřování. Ampérmetrická měření byla uskutečňována při 1 

nebo 10 Hz aplikací fixního potenciálu +0,7V do elektrody. Data byla digitalizována s použitím 
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systému FAST-16mkII (Quanteon). Experimenty jsme zahajovali vždy až po stabilizaci 

bazálního proudu po 45-60 minutách v každé z hemisfér. 

Za účelem stanovení vychytávání cholinu pomocí CHT byl cholin (1mmol/l) pod tlakem 

aplikován do mPFC u CHT-OXP (n=5) a WT (n=4) myší. V tomto experimentu jsme dbali na 

to, abychom generovali cholinové signály s korespondujícími amplitudami u všech zvířat (10-

12µmol/l). Podobné cholinové amplitudy jsou podmínkou pro správné srovnání měření 

vychytávání cholinu pomocí CHT mezi dvěma kmeny myší. Abychom zajistili tento 

předpoklad, objem aplikovaného cholinu byl upraven zvlášť pro každé jedno zvíře (40-120nl). 

Toto individuální přizpůsobení objemu odráželo zejména rozdíly ve vzdálenosti špičky pipety 

od ChOase pokrytých Pt ploch. V další sérii experimentů byly roztoky HC-3 (10µmol/l) nebo 

ML352 (100µmol/l) aplikovány pod tlakem spolu s roztokem cholinu (1mmol/l; 40-120nl). 

Účinek HC-3 u CHT-OXP myší byl navíc testován i s vyšší koncentrací antagonisty CHT (HC-

3; 50 µmol/l). Účinek HC-3 a ML352 byl měřen na samostatné skupině myší, přičemž jsme 

testovali dvě až tři aplikace dané látky do pravé i levé hemisféry u každého zvířete. 

V samostatné skupině experimentů jsme testovali účinek α4β2*NR agonisty ABT-894 

za nebo bez přítomnosti HC-3 či ML352 (Obr.27a pro ilustraci časového sledu experimentu). 

Cholinové proudy evokované α4β2*NR agonistou odrážejí přítomnost de novo uvolněného 

ACh a jeho hydrolýzu endogenní AChE (Giuliano et al., 2008; Parikh et al., 2008). Roztok 

ABT-894 byl aplikován pod tlakem ve výsledné koncentraci 60, 300 a 3000pmol (50nl roztoku 

s koncentrací 1,2; 6,0 a 60mmol/l). Tři až pět aplikací pro jednu koncentraci ABT-894, které 

dělil rozestup délky nejméně dvou minut, bylo testováno u jednoho zvířete a v jedné hemisféře. 

Abychom mohli prověřit účinek HC-3 či ML352 na ABT-894 (1,2mmol/l)-evokované proudy, 

ABT-894 byl nejprve aplikován třikrát (50 nl) s následnou aplikací dalších čtyř dávek 

v časovém rozmezí 40 minut (Obr. 27). V těchto experimentech byla koncentrace HC-3 

(10µmol/l) vybrána na základě předchozích studií poukazujících na skutečnost, že tato 

koncentrace dokáže velmi selektivně potlačit složku rozkládajícího se cholinového proudu 

závislého na CHT-transportu (Obr. 1 v (Parikh and Sarter, 2006)). V porovnání s HC-3 je 

negativní modulátor ML352 desetkrát méně účinný, co se týče inhibice funkce CHT (Ennis et 

al., 2015), což zdůvodňuje volbu koncentrace 100µmol/l ML352 pro účely našeho testování. 

Na závěr experimentu byly myši transkardiálně perfundovány 30ml ledově vychlazeného 

fyziologického roztoku a následně 4% paraformaldehydem. Mozky byly přes noc uloženy v 

paraformaldehydu a poté přemístěny do roztoku 30% sacharózy (prevence zmrazení). Následně 

byly při -20 °C uskladněny až do další analýzy. Mozky byly nakrájeny na koronární řezy a 

obarveny Nisslovým barvením pro ověření intrakortikálního umístění mikroelektrody.  
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Analýza elektrochemických měření 

Proudy, které byly měřeny na referenčních plochách (bez ChOase), byly odečteny od 

proudů měřených na enzymem pokrytých měřicích plochách mikroelektrod (Giuliano et al., 

2008; Parikh et al., 2013). Maximální proudy v porovnání s bazálními proudy získanými čtyři 

sekundy před aplikací látky byly vyděleny citlivostí cholinu, která byla stanovena in vitro 

kalibrací (viz tabulku 17). Účinek dvou tlakem aplikovaných ABT-894 dávek byl zprůměrován 

pro danou hemisféru a zvíře. Účinek CHT antagonistů na ABT-894-evokované cholinové 

proudy v rozdílných časových intervalech byl porovnán s proudy evokovanými aplikací ABT-

894 před administrací HC-3 nebo ML352. Míra zpětného vychytávání cholinu (µM/s) byla 

stanovena na základě času potřebného k poklesu signálu mezi 20% a 60% z maximální 

amplitudy cholinového signálu (TC1) a mezi 40% a 80% z maximální amplitudy cholinového 

signálu (TC2) (Obr. 2, ilustrace parametrů použitých ke kvantifikaci cholinového signálu). Míra 

zpětného vychytávání cholinu byla vypočítána z úhlu sklonu lineární regrese dat pro danou část 

křivky odbourávání cholinu. Těmto parametrům byla v předchozí práci prokázána vlastnost 

reflektovat HC-3 citlivou komponentu křivky odbourávání cholinu (Parikh and Sarter, 2006). 

 

 

Obrázek 2: Ilustrace parametrů použitých ke kvantifikaci cholinového signálu 
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In vivo mikrodialýza u CHT-OXP a WT myší  

Jeden týden před experimentem podstoupily myši operaci, při které jim byla do mPFC 

implantována průvodní kanyla. Operace byla provedena za aseptických podmínek. Na počátku 

operace byla myším aplikována injekce analgetika (kaprofen, 5 mg/kg/ml, s. c.) a 

fyziologického roztoku (0,2 ml, i. p.). Myši byly uspány vdechováním 4-5% isofluranu přes 

masku (Kent scientific). Plyn byl aplikován spolu s kyslíkem při průtoku 0,8 ml/min.  Hlava 

myši byla oholena elektrickým strojkem a očištěna alkoholovým tamponem. Následně bylo 

zvíře upevněno do stereotaxického rámu (model 962; David Kopf Instruments, Tujunga, CA). 

Na oči byl myším aplikován oční lubrikant. Isofluran byl po zbytek operace udržován na 

hodnotě 1,5-2%. Mikrodialyzační průvodní kanyla (Model CMA 12 Guide Cannula) byla 

implantována do oblasti mPFC podle následujících souřadnic měřených od bregmy: AP: +1,9 

mm, ML: ±0,5 mm, DV:-2,0 mm. Kanyla byla uzavřena jehlou z nerezové oceli pro zabránění 

jejího ucpání. Konstrukce, která držela průvodní kanylu v její poloze, byla zkonstruována 

z operačních šroubů implantovaných do lebky a z dentálního cementu. Oblast na hlavě okolo 

konstrukce byla ošetřena antibiotickou mastí Neosporin®.  

V den experimentu byla mikrodialyzační sonda s membránou o délce 1,5 mm vložena 

do mPFC. Sondy byly perfundovány při průtoku 1,0 µl/min s umělým mozkomíšním mokem 

(CSF) (145mmol/l NaCl, 2,68mmol/l KCl, 1,4mmol/l CaCl2·H2O, 1,01mmol/l MgSO4·7H2O, 

1,55mmol/l Na2HPO4, 0,45mmol/l NaH2PO4.H2O, 2,5mmol/l AA; pH 7,4) obsahujícím 

přídavek neostigminu (10µmol/l). Myši se mohly po celou dobu trvání experimentu volně 

pohybovat prostorem testovací klece. Po dvou hodinách, které byly určeny ke stabilizaci 

hladiny ACh, jsme odebrali do zkumavek pět čtyřminutových dialyzátů, ze kterých byla 

stanovena bazální hodnota extracelulární hladiny ACh a cholinu u CHT-OXP a WT myší. 

Koncentrace ACh a cholinu byla následně stanovena HPLC hmotnostní spektrometrií. Pro 

stanovení skutečné hodnoty bazálního ACh a cholinu byly absolutní hodnoty ACh upraveny 

podle „recovery rate“ mokrodialyzační sondy (9,5-14,3%).  

 

HPLC hmotnostní spektrometrie ke stanovení ACh a cholinu u CHT-OXP a WT myší 

HPLC 

Vzorky získané z mikrodialýzy byly analyzovány systémem Thermo Finnigan Surveyor 

Plus HPLC, který byl složen z automatického odběrače vzorků (Autosampler Plus) a z MS 

Pumpy Plus. Neurochemické separace bylo dosaženo v koloně Phenomenex Kinetex biphenyl 

LC (50 × 2,1mm, velikost částice 1,7 µm, velikost pórů 100 Å). Mobilní fáze A byla složena z 
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10mmol/l mravenčanu amonného a 0,15% (V/V) kyseliny mravenčí ve vodě. Mobilní fází B 

byl acetonitril. Gradient pro mobilní fázi pro všech 16 analytů byl následný: Počáteční, 0% B; 

0,1 min, 10% B; 2,3 min, 20% B; 3,7 min, 50% B; 4,0 min, 80% B; 4,5 min, 0% B; 6,5 min, 

0% B. Průtoková rychlost činila 200 µl/min a objem vzorkovací injekce představoval 5 µl. 

Hmotnostní spektrometrie  

K detekci byl použit hmotnostní spektrometr Thermo Finnigan TSQ Quantum Ultra 

triple quadrupole operující v kladném módu. Ionizace elektrosprejem (ESI) byla prováděna při 

napětí 3,5 kV a ohřevu ESI sondy (HESI-II) na 300°C. Kapilární teplota představovala 350°C. 

Zpomalení mezi cykly bylo 200 ms. Automatická integrace píků byla provedena pomocí 

Thermo XCalibur QuanBrowser version 2.1. Všechny píky byly zkontrolovány i vizuálně, aby 

se zajistila správná integrace. Kalibrační křivky byly sestrojeny na základě poměru mezi 

plochou píku a koncentrací standardů pomocí lineární regrese. 

Schopnost vychytávat exogenní cholin u CHT-OXP a WT myší byla porovnána pomocí 

Studentova t-testu. Naměřené hodnoty cholinových amplitud evokovaných pomocí ABT-894 

byly analyzovány použitím two-way ANOVA, kde faktory byly genotyp (CHT-OXP a WT) a 

dávka ABT-894 (60, 600 a 3000 pmol). Bazální hladina ACh a cholinu měřená v mPFC u CHT-

OXP a WT myší byla porovnána Studentovým t-testem. Účinek blokátorů CHT, HC-3 a ML352 

na ABT-894 evokované cholinové amplitudy byl porovnán two-way ANOVA testem, kde 

faktory byly genotyp (CHT-OXP) a časový interval aplikace blokátoru CHT (8, 10, 20 a 40 

minut). Účinek blokátorů CHT, HC-3 a ML352 na vychytávání exogenně aplikovaného cholinu 

byl porovnán dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA), kde faktory byly genotyp (CHT-

OXP) a přítomnost blokátoru CHT. Za signifikantní byly považovány hodnoty p<0,05. 
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Studie u Sprague Dawley potkanů 

 Pavlovův podmíněný reflex u Sprague Dawley potkanů 

Testovací zařízení a postup testování 

Pro screening STs a GTs potkanů pomocí PPR byla použita dobře propacovaná metoda 

(Paolone et al., 2013; Pitchers et al., 2015). Potkani byli každý den bráni na ruce po dobu 

minimálně sedmi dní a zároveň dva dny před započetím testování dostali do svojí klece zhruba 

15 obilných granulí s banánovou příchutí (45 mg; BioServ). Potkani byli testováni v párovacích 

(„conditioning“) komorách (rozměry 20.5 × 24,1 cm; výška 20,2 cm; MED Associates). 

Zásobník jídla s automatickým dávkovačem banánových pelet se nacházel uprostřed jedné ze 

stěn komory. K detekci přístupu potkana k zásobníku sloužily infračervené fotobuňky. Na pravé 

nebo levé straně zásobníku byla k dispozici vysouvatelná páka, která byla osvětlena LED 

žárovkou, avšak pouze v době, kdy byla páka vysunuta do testovací komory. Výchylky páky 

byly použity ke kvantifikaci kontaktu potkana s pákou. Počátek testovací série byl potkanům 

signalizován osvětlením testovací komory červeným stropním světlem na stěně komory 

nacházející se naproti zásobníku granulí. V prvním dni testování (tzv. pre-trénink) byli potkani 

umístěni do párovacích komor, které byly po prvních pěti minutách osvětleny. Následně bylo 

potkanům poskytnuto 25 granulí podle protokolu VI-30 (0–60s). Pre-trénink trval v průměru 

12,5 minuty a páka byla během této série vysunuta ze stěny komory. Během jak pre-tréninku, 

tak i následných PPR testů, potkani vždy zkonzumovali všechny granule. V následujících pěti 

PPR sériích byla komora osvětlena a potkanům bylo prezentováno 25 párování páky 

s granulemi, které byly doručovány podle protokolu VI-90 (30–150s). Podmíněným stimulem 

(CS; conditioned stimulus) byla pro každý jeden pokus vysunuta osvětlená páka ze 

stěny komory po dobu osmi sekund. Po zasunutí páky zpět do stěny komory byla potkanům 

okamžitě poskytnuta granule do zásobníku. Celý PPR test trval v průměru 37,5 minut. 

Měření PPR a klasifikační kritéria 

Vychýlení páky a vstup k zásobníku granulí při CS byly použity ke kvantifikaci trojice 

měření, která stanovila PPR index. (1) Odchylka v odpovědi je definována rozdílem mezi 

vychýlením páky a vstupem k zásobníku, vyjádřena jako podíl všech odpovědí [(vychýlení 

páky – vstupy k zásobníku)/(vychýlení páky + vstupy k zásobníku)]. (2) Latentní skóre bylo 

vypočítáno jako rozdíl mezi latencí kontaktu potkana s pákou a se zásobníkem po spuštění CS; 

tento rozdíl byl normalizován vydělením maximální latencí 8 sekund [(latence kontaktu se 

zásobníkem – latence kontaktu s pákou)/8]. (3) Pravděpodobnostní rozdíl byl vypočítán jako 

rozdíl mezi pravděpodobností vychýlení páky při CS (tzn. počet testů, kde byla páka vychýlena 
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mimo 25 párovaní) minus pravděpodobnost vstupu k zásobníku granulí. PPR index byl 

průměrem odchylky v odpovědi, latentního skóre a pravděpodobnostního rozdílu. Hodnoty 

tohoto skóre byly v rozmezí +1,0 až –1,0; kde skóre +1,0 indikovalo náchylnost ke kontaktu 

s pákou během každého testu a skóre –1,0 indikovalo náchylnost ke kontaktu se zásobníkem 

granulí během každého testu. Jako GTs byly klasifikováni potkani, kteří dosáhli průměrného 

skóre PPR indexu ve čtvrté a páté PPR sérii v hodnotách –1,0 až -0,5 (tzn. potkani, kteří se 

svým chováním soustředili raději na zásobník jídla, než na páku). STs potkani byli klasifikováni 

se skóre PPR indexu v rozmezí +0,5 až +1,0 (tzn. potkani, kteří se svým chováním soustředili 

raději na páku-CS, než na zásobník jídla). Potkani, kterých skóre dosahovalo hodnot v rozmezí 

–0,49 až +0,49 a jejich chování kolísalo mezi preferencí páky-CS a zásobníkem jídla, byli 

klasifikováni jako intermediální (INs). Odpovědi (pravděpodobnost odpovědi, počet kontaktů 

a latence) byly analyzovány pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu-ANOVA s opakovanými 

měřeními, kde fenotyp (STs, GTs) byl meziskupinovým faktorem a den tréninku byl 

opakovacím/vnitroskupinovým faktorem.  

 

Elektrická stimulace BF u Sprague Dawley potkanů 

Kapacita CHT na transport cholinu byla stejně jako subcelulární distribuce CHT 

stanovena v synaptozomech připravených po elektrické stimulaci BF (BF-ES) in vivo. 

Parametry stimulace BF byly zvoleny podle předchozích studií tak, aby reflektovaly účinek na 

smyslové vnímání a facilitaci kognitivních procesů (Edeline et al., 1994; Goard and Dan, 2009; 

McLin et al., 2002). Kromě toho bylo v předchozí práci dokázáno, že tyto parametry jsou 

odpovědny za up-regulaci funkce CHT včetně zvýšení denzity CHT v synaptické plazmatické 

membráně (Parikh et al., 2013). Potkanům byla ubedeni do urethanové anestézie (1,25–1,5g/kg, 

i. p.), následně byli umístěni do stereotaxického rámu. Koncentrická bipolární elektroda (FHC) 

byla zavedena do pravého BF tak, abychom mohli stimulovat cholinergní neurony v oblasti 

nucleus basalis Meynerti (NBM) a substantia innominata (SI), aplikováním 1Hz kvadratickým 

pulzem (100 µA) sérií 500ms pulzů po dobu 20 minut pomocí izolovaného pulzního stimulátoru 

(model 2100; A-M Systems). Kontrolní skupina zvířat byla připravena podobně, avšak s tím 

rozdílem, že jim nebyla aplikována nijaká stimulace (tzv. sham). Zvířata byla ihned po stimulaci 

usmrcena dekapitací a pravá frontální kůra byla izolována spolu se striaty z obou hemisfér. Aby 

byl zajištěn dostatek proteinu nutný pro ex vivo měření, tkáně ze samostatných skupin STs a 

GTs byly odebrány za účelem stanovení kapacity CHT po BF-ES a pro stanovení subcelulární 

distribuce CHT. 
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Zpětné vychytávání cholinu v synaptozomech (HACU) a immunoblotting 

Příprava tkáně 

Potkani byli dekapitováni ještě v průběhu stále trvajícího účinku anestezie uretanem 

(25%; 1,25–1,5g/kg; i. p.). Mozeček, mozkový kmen a čichový bulbus byly odstraněny. 

Hemisféry byly odděleny a k orientaci při rozdělení pravé hemisféry v rostrokaudálním směru 

byly jako orientační body použity HIP a striatum. Frontální kůra a striatum byly vyjmuty 

samostatně na ledově vychlazené Petriho misce. Izolované tkáně frontální kůry a striata byly 

homogenizovány v ledově vychlazeném roztoku 0,32mol/l sacharózy. Homogenáty byly 

centrifugovány čtyři minuty při 1000×g. Supernatant byl následně centrifugován při 12500×g 

po dobu deseti minut. Tekutá složka byla odstraněna a synaptozomální pelety byly použity buď 

pro účely měření HACU, nebo byly zmrazeny při -80 °C a následně analýzovány 

immunoblottingem. 

 

Vychytávání cholinu cholinovým transportérem v synaptozomech  

Synaptozomy byly rozsuspendovány v pufrovacím Krebsově hydrogenuhličitanovém 

roztoku obsahujícím 118mmol/l NaCl, 4,7mmol/l KCl, 1,2mmol/l KH2PO4, 25mmol/l 

NaHCO3, 1,7mmol/l CaCl2, 10mmol/l glukózu a doplněném o 100µmol/l kyselinu askorbovou 

a 10µmol/l fyzostigmin a s probubláváním směsí O2/CO2 (95:5). Transport cholinu byl stanoven 

inkubací alikvotních dílů (50µl) synaptozomální suspenze po dobu pěti minut při teplotě 37°C 

za nebo bez přítomnosti 10µmol/l HC-3. Inkubace byla zastavena přemístěním zkumavek do 

ledové lázně, následně byl uplatněn „cell harvester“ (Brandel) za účelem filtrace. Kinetické 

studie byly prováděny s cholinem o různých koncentracích v rozmezí od 20nmol/l do 6µmol/l 

s příměsí 10% [3H]-cholinu. Koncentrace proteinu byla měřena pomocí Pierce BCA protein 

assay kitu (Thermo Fisher Scientific). Vychytávání cholinu zprostředkované CHT bylo 

stanoveno jako celkově vychytaný cholin minus cholin vychytaný v přítomnosti HC-3 (Parikh 

and Sarter, 2006; Parikh et al., 2013). Maximální rychlost cholinového transportu (Vmax) a 

afinita k cholinu (Km) byly vypočítány pomocí GraphPad Prism 7 (GraphPad Software). 

 

Subcelulární frakcionace a immunoblotting  

Subcelulární frakcionace sloužila k izolaci frakcí plazmatické membrány (LP1) a 

vezikulární membrány (LP2), jak již bylo popsáno v předchozích pracích (Apparsundaram et 

al., 2005; Ferguson et al., 2003; Parikh et al., 2013). Synaptozomální pelety byly lyzovány v 

5mmol/l HEPES-NaOH, pH 7,4, obsahujícím 1,0µg/ml leupeptinu, 1,0µg/ml aprotininu, 
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1,0µg/ml pepstatinu a 250µg/ml fenylmetylsulfonyl fluoridu. Synaptozomální frakce 

plazmatické membrány (LP1) byly připraveny centrifugací lyzátu při 15 000×g po dobu 20 

minut. Výsledný supernatant byl následně centrifugován při 200 000×g po dobu 30 minut a 

výsledkem byly intracelulární frakce membrány (LP2) za použití ultracentrifugy Beckman-

Coulter TL100. Protein byl extrahován z každé frakce směsí 1% SDS, 5mmol/l HEPES-KOH, 

pH 7,3, 1mmol/l EDTA, 1mmol/l EGTA a proteázovým inhibitorem. Koncentrace proteinu 

byla stanovena díky použití modifikované metody Lowry Protein Assay (Pierce). Ekvivalentní 

množství (25 µg) proteinu z každé frakce byla použita na immunoblotting a každý vzorek byl 

stanoven v duplikátu. Proteiny byly odděleny na 4–15% Tris-HCl polyakrylamidovém gelu a 

přemístěny na PVDF membránu. Imunodetekce CHT proteinových fragmentů byla ukončena 

inkubací membrány v průběhu noci za přítomnosti králičích anti-CHT polyklonálních 

protilátek (ABN458; Millipore) naředěnými v poměru 1:2000. Membrány byly následně 

vystaveny působení křenové peroxidázy konjugované se sekundárními anti-králičími 

protilátkami připravenými v oslovi a s ECL Advance chemiluminiscentním substrátem (GE 

Healthcare). Výsledný chemiluminiscenční signál byl zaznamenán pomocí Molecular Imager 

ChemidocEQsystem (Bio-Rad). Denzitometrická analýza CHT proteinových imunoreaktivních 

fragmentů v LP1 a LP2 frakcích byla vypočtena jako jednotná hustota pixelů s použitím NIH 

ImageJ software. Membrány byly nastřihány na proužky za účelem detekce β-tubulinu ve všech 

vzorcích a sloužily jako kontrola pro případ jakýchkoliv rozdílů mezi vzorky během 

elektroforézy na gelu. Denzita CHT bola normalizována na úroveň imunoreaktivních β–

tubulinových vazeb pro každý z analyzovaných vzorků. Kromě stanovení denzity CHT v LP1 

a LP2 frakcích jsme rovněž stanovili celkový CHT protein v synaptozomech z kůry. Proteiny 

byly extrahovány z lyzovaných synaptozomálních pelet a použity k CHT immunoblottingu tak, 

jako již bylo popsáno výše.  

Naměřené hodnoty transportu cholinu pomocí CHT (Vmax a Km) a koncentrace CHT 

v subcelulárních frakcích (LP1, LP2) byly analyzovány použitím dvoufaktorové analýzy 

rozptylu ANOVA, kde faktory byly skupina potkanů (STs a GTs) a stimulace BF (BF-sham 

nebo BF-ES). Za signifikantní byly považovány hodnoty p<0,05. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Výsledky 

Výsledky studií u myší s chybějícím M4 MR 

M4KO samice jsou hyperaktivní v průběhu aktivní fáze dne   

Analýza biorytmů u M4KO a WT samic/samců ukázala výrazné zvýšení pohybové 

aktivity u M4KO genotypu, přičemž tato změna byla zaznamenatelná pouze u samic. 

Převažující délka periodogramu byla 24 hodin, a to u obou genotypů. Analýza periodogramu 

pohybové aktivity a tělesné teploty u M4KO a M4WT myší ukázala cirkadiánní rytmus typický 

pro noční zvířata s maximálními hodnotami v rámci tmavé fáze dne (Benstaali et al., 2001). 

 

Pohybová aktivita 

Biorytmus u M4KO samců byl změněn jen minimálně ve srovnání s M4WT samci (Obr. 

3; Tabulka 2). U samců se křivky lišily především v maximálním a minimálním sklonu nárůstu 

(průměr±SD M4WT: -3,9616±2,3349 (n=15); M4KO: -0,0608±2,9434 (n=15); M4KO vs. WT: 

p=0,000397, 1,53% oba v maximálním a minimálním sklonu nárůstu).   

V porovnání se samci se biorytmus pohybové aktivity M4KO samic významně lišil od 

M4WT samic, což bylo způsobeno zejména zvýšenou pohybovou aktivitou M4KO samic během 

tmavé fáze dne (Obr. 3; Tabulka 3 a 4). Statisticky významné výsledky jsou sumarizovány 

v Tabulce 4. Střední hodnota rytmu (tzv. mezor) byla zvýšena o 91% u M4KO samic 

(průměr±SD M4WT: 16,0643±4,188 (n=17); M4KO: 30,6958±0,2654 (n=13), p<0,001). Jak 

aritmetický, tak i vážený průměr byl u M4KO samic zvýšen více než dvakrát, podobně tomu 

bylo i v případě průměrného rozdílu den - noc (D-N), který byl u M4KO více než zdvojnásobený 

v porovnání s WT samicemi. U M4KO samic to vedlo k zvýšení průměrů celkových 

naměřených hodnot, a to aritmetických i vážených (TMean, Tw.Mean, TAUC). Amplituda 24 

hodinového, 12 hodinového, 8 hodinového, 6 hodinového a 4,8 hodinového rytmu byla u M4KO 

samic více než dvojnásobná.  

Základním rozdílem biorytmů mezi samci a samicemi (Obr. 4) je rozdíl v pohybové 

aktivitě, neboť ta byla u samic vyšší v porovnání se samci, což je viditelné jak u WT myší 

(Tabulka 3 a 5), tak i u M4KO myší (Tabulka 3 a 6). Rozdíly byly zejména v následujících 

parametrech: střední hodnota rytmu (1,42 krát vyšší u M4WT samic; průměr±SD M4WT samci: 

11,2391±1,8955 (n=15); M4WT samice: 16,0443±4,1794 (n=17), p<0,001; a 2,47 krát vyšší u 

M4KO samic v porovnání se samci; průměr±SD M4KO samci: 12,3867±2,2021 (n=15); M4KO 

samice: 30,6395±10,2445 (n=13), p<0,001), průměr (aritmetický a vážený), průměr rozdílu 
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mezi dnem a nocí (aritmetický a vážený), denní vážený průměr, noční aritmetický a vážený 

průměr, 24 hodinová a 4,8 hodinová amplituda. U M4KO genotypu byly rozdíly i v amplitudě 

8 hodinového, 6 hodinového a 4 hodinového rytmu a v maximálním a minimálním sklonu 

nárůstu křivky. Změny u M4KO genotypu byly zdvojnásobeny (některé parametry byly zvýšeny 

3-4 násobně), u WT genotypu byly hodnoty u samic zvýšeny o 50% v porovnání se samci.  

 

Obrázek 3: Cirkadiánní rytmus pohybové aktivity M4WT a M4KO samců (nahoře) a samic. 

Pohybová aktivita je vyjádřena jako průměr±SD. Pohybová aktivita v arbitrárních jednotkách 

byla měřena pomocí telemetrie během tří za sebou jedoucích dní v jednominutových 

intervalech. Vynesené jsou 14,4 min průměry pohybové aktivity (M4WT samci: n=15; M4KO 

samci: n=15; M4WT samice: n=17; M4KO samice: n=13) za 3 dny, zpracované programem 

ChronosFit s následným převodem do GraphPad Prism5. Viz legendu pro vysvětlení symbolů. 

Šedou barvou je zvýrazněna tmavá fáze 24 hodinového inetervalu.  
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Obrázek 4: Srovnání cirkadiánního rytmu pohybové aktivity mezi samci a samicemi u M4WT 

(nahoře) a M4KO genotypu. 

Pohybová aktivita je vyjádřena jako průměr±SD. Pohybová aktivita v arbitrárních jednotkách 

byla měřena pomocí telemetrie během tří za sebou jedoucích dní v jednominutových 

intervalech. Vynesené jsou 14,4 min průměry pohybové aktivity (M4WT samci: n=15; M4KO 

samci: n=15; M4WT samice: n=17; M4KO samice: n=13) za 3 dny, zpracované programem 

ChronosFit s následným převodem do GraphPad Prism5. Viz legendu pro vysvětlení symbolů. 

Šedou barvou je zvýrazněna tmavá fáze 24 hodinového intervalu.  
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Obrázek 5: Srovnání periodogramu pohybové aktivity u samců a samic. Vlevo: Periodogramy 

u WT myší, samci nahoře, samice dole. Vpravo: Periodogramy u M4KO myší, samci nahoře, 

samice dole. 

Spektrum bylo vypočteno pomocí programu Chronos-Fit s použitím Lomb-Scargleova 

algoritmu (M4WT samci: n=15; M4KO samci: n=15; M4WT samice: n=17; M4KO samice: 

n=13). 
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Tělesná teplota 

Pro zjištění potenciálního vlivu delece M4 MR na regulaci tělesné teploty byly 

analyzovány biorytmy teploty mezi genotypy obou pohlaví a mezi M4KO/ M4WT samci a 

samicemi. Analýza biorytmů teploty ukázala pouze minimální rozdíly v teplotě způsobené 

chyběním M4 MR (Obr. 6, Tabulky 3, 6, 7, 8 a 9). Teploty mezi samci a samicemi u obou 

genotypů byly statisticky významně odlišné (průměr±SD M4WT samci: 36,16±0,2878°C 

(n=15), M4WT samice: 36,86±0,1537°C (n=19); M4WT samci vs. samice p<0,001; M4KO 

samci: 36,31±0,1195°C (n=15), M4KO samice: 36,95±0,2397°C (n=20) M4KO samci vs. 

samice p<0,001 (Obr. 6).  

 

 

Obrázek 6: Vlevo: Cirkadiánní rytmus tělesné teploty u samců (nahoře) a samic (dole) 

zobrazující křivky u M4KO a M4WT myší. Vpravo: Srovnání biorytmu tělesné teploty mezi 

M4WT (nahoře) a M4KO (dole) samci a samicemi. 

Průměrná tělesná teplota±SD, měřená v průběhu 24 hodinového biorytmu. Teplota byla 

zaznamenána pomocí telemetrie během tří za sebou jedoucích dní v jednominutových 

intervalech. Vynesené jsou 14,4 min průměry teploty, zpracované programem ChronosFit 

s následným převodem do GraphPad Prism5 (M4WT samci: n=15; M4WT samice: n=19; M4KO 

samci: n=15; M4KO samice: n=20). Šedou barvou je zvýrazněna tmavá fáze 24 hodinového 

intervalu. Viz legendu pro vysvětlení symbolů. 
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Tabulka 2: Statisticky významné rozdíly v pohybové aktivitě během cirkadiánního rytmu 

mezi M4WT a M4KO samci. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

Tabulka 3: Analýza biorytmů pohybové aktivity (ACT) a teploty (TEMP) u M4WT a M4KO 

samců a samic. Data byla shromažďována po dobu tří dnů. Zobrazenými hodnotami jsou mezor, 

noční a denní hodnoty včetně rozdílu mezi nocí a dnem (N-D). Data vyjadřují průměr (M±SD). 

*, p<0,05; ***, p<0,001: Rozdíl v porovnání s WT. #, p<0,05; ##, p<0,01; ###, p<0,001: Rozdíl 

v porovnání se samci. 

Tabulka 4: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu pohybové aktivity mezi 

M4WT a M4KO samicemi. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

 

Parameter T Highest D Mean D Highest N Highest P lengths D Mean-f t Peak Max Slope Min Slope

p 0,002125 0,017868 0,026791 0,012865 0,019164 0,022918 0,018764 0,000397 0,000397

významnost ** * * * * * * *** ***

% KO vs  WT 111,22 118,98 114,14 109,52 74,19 115,78 67,99 1,53 1,53

 

 

 

  Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

Mezor 11,25 0,49 16,06### 1,02 36,17 0,07 36,86 0,04 12,4 0,57 30,70***### 2,85 36,31 0,03 36,95### 0,05

Day 6,1 0,26 6,94 0,47 35,69 0,07 36,26### 0,04 7,26* 0,38 7,13 0,37 35,78 0,03 36,24### 0,06

Night 16,4 0,98 25,58### 1,95 36,64 0,12 37,45### 0,05 17,81 1,07 54,26***# 5,49 36,83 0,05 37,66### 0,08

N-D 19,3 1,04 18,64### 1,85 0,95 0,11 1,19# 0,05 10,55 1,08 47,14***### 5,3 1,05 0,06 1,42*## 0,08

Samci SamiceSamci Samice Samci Samice Samci Samice

WT M4 KO

ACT TEMP ACT TEMP

Parameter T Mean T w.Mean T AUC w.Mean24 AUC24 T Highest D-N mean D-N w.mean D Highest N Mean

p 1,0853.10
-5

1,0874.10
-5

1,0787.10
-5

1,5426.10
-6

1,5426.10
-6

0,000372 5,1703.10
-6

1,0117.10
-6

0,0069982 8,3474.10
-6

významnost *** *** *** *** *** *** *** *** ** ***

% KO vs  WT 190,97 191,02 191,08 197,85 197,85 175,9 252,94 258,25 172,46 212,13

Parameter N w.Mean N AUC N Highest Mesor D Mean-f N Mean-f PeakTrough Peak Trough Amp 24

p 1,3129.10
-6

1,3129.10
-6

0,0003716 1,07835.10
-5

0,012234 1,0400.10
-5

1,0617.10
-5

9,4384.10
-6

0.0161572 9,9117.10
-6

významnost *** *** *** *** * *** *** *** * ***

% KO vs  WT 217,98 217,98 175,9 191,08 118,99 212,15 21,572,476 205,9 -43,36 238,61

Parameter Amp 12 Amp 8 Amp 6 Amp 4.8

p 0,0348215 0,0004855 0,0140325 0,005517931

významnost * *** * **

% KO vs  WT 204,9 266,51 223,97 196,44
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Tabulka 5: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu pohybové aktivity mezi 

M4WT samci a samicemi. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

Tabulka 6: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu pohybové aktivity mezi 

M4KO samci a samicemi. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

 

Tabulka 7: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu tělesné teploty v průběhu 

cirkadiánního rytmu mezi M4WT a M4KO samci. *, p<0,05; ***, p<0,001. 

Tabulka 8: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu tělesné teploty v průběhu 

cirkadiánního rytmu mezi M4WT a M4KO samicemi. *, p<0,05; **, p<0,01. 

Parameter T Mean Tw.Mean T AUC w.Mean24 AUC24 T Highest D-N mean D-N w.mean D w.Mean D AUC

p 0,00029699 0,0001564 0,00015505 0,000827417 0,00082741 0,00048550 0,00053740 0,002665639 0,022580644 0,02257854

významnost *** *** *** *** *** *** *** ** * *

% F vs  M 142,75 142,82 142,84 141,29 141,29 132,18 181 176,36 120,55 120,55

Parameter N Mean N w,Mean N AUC N Highest Mesor D Mean-f N Mean-f PeakTrough Peak Amp 24 

p 0,00021296 0,0006205 0,00062052 0,000330116 0,00015864 0,00341011 0,00042671 0,003354103 0,001713815 0,00196476

významnost *** *** *** *** *** ** *** ** ** **

% F vs  M 156,01 156,42 156,42 134,13 142,76 118,47 151,86 147,18 145,25 161,4

Parameter Amp 12 Amp 4,8

p 0,00504205 0,0484559

významnost ** *

% F vs  M 111,83 145,47

 

 

 

 

Parameter T Mean T w.Mean T AUC w.Mean24 AUC24 T Highest D-N mean D-N w.mean D w.Mean D AUC

p 3,7378.10
-7

3,7308.10
-7

3,7309.10
-7

3,0647.10
-8

3,0647.10
-8

4,4090.10
-5

1,0901.10
-7

1,0600.10
-8

1,0901.10
-7

1,0600.10
-8

významnost *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

% F vs  M 247,36 247,46 247,46 253,68 253,69 209,04 446,82 425,12 446,82 425,12

Parameter D Highest N Mean N w.Mean N AUC N Highest N t Low p.lengths Mesor D Mean-f N Mean-f

p 0,04128522 0,04128685 0,0160051 2,0682.10
-7

1,5299.10
-8

3,13229.10
-5

0,00503396 3,7369.10
-7

0,009272257 3,2956.10
-7

významnost * * * *** *** *** ** *** ** ***

% F vs  M 118,61 118,61 165,63 304,71 311,26 215,42 140,47 247,47 121,75 297,89

Parameter PeakTrough Peak Trough Max Slope Min Slope Amp 24 Amp 8 Amp 6 Amp 4.8 Amp 4

p 4,7034.10-8 3,6307.10-8 0,00344337 0,019175288 0,019175288 1,6096.10-7 0,0006567 0,005136168 0,004553622 0,00138548

významnost *** *** ** * * *** *** ** ** **

% F vs  M 366,3 333,83 -32,77 11723,97 11723,97 388,58 405,91 279,28 393,2 290,31

Parameter T Lowest D Lowest N Lowest Through Max Slope Min Slope Amp 12

p 0,014988766 0,019199398 0,038834293 0,0138194 0,028642925 0,028642925 3,317.10
-5

významnost * * * * * * ***

% KO vs  WT 99,37 99,4 99,08 99,51 294,57 294,57 242,79

Parameter D-N mean D-N w.mean D Highest N Mean N w.Mean N AUC N Mean-f Max Slope Min Slope Amp 12

p 0,029064 0,032146711 0,04499 0,035555 0,01054946 0,01054794 0,04177459 0,00296124 0,00296124 0,03029538

významnost * * * * * * * ** ** *

% KO vs  WT 84,08 84,24 100,49 99,46 99,34 99,34 99,48 340,05 340,05 153,76



73 

 

Tabulka 9: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu tělesné teploty v průběhu 

cirkadiánního rytmu mezi M4WT samci a samicemi. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

Tabulka 10: Statisticky významné rozdíly v parametrech biorytmu tělesné teploty v průběhu 

cirkadiánního rytmu mezi M4KO samci a samicemi. *, p<0,05; **, p<0,01; ***, p<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter T Mean T w.Mean T AUC w.Mean24 AUC24 T Highest T Lowest D-N mean D Mean D w.Mean

p 2,48.10
-10

2,50.10
-10

0,001492 0,0002627 0,00026268 0,001722 1,36.10
-9

0,040913 3,16.10
-9

1,86.10
-7

významnost *** *** ** *** *** ** *** * *** ***

% F vs M 101,92 101,92 114,57 101,2 101,2 101,01 102,14 125,58 101,6 101,61

Parameter D Highest D AUC D Lowest N Mean N w.Mean N AUC N Highest N Lowest Mesor D Mean-f

p 0,027183 1,86.10-7 1,66.10-10 7,82.10-8 2,43.10-6 2,43.10-6 0,001239 0,001061 2,58.10-10 1,18.10-10

významnost * *** *** *** *** *** ** ** *** ***

% F vs M 100,82 101,61 102,22 102,22 101,87 101,87 101,05 101,51 101,92 101,74

Parameter Trough N Mean-f Peak Acro 24 Amp 8

p 9,60.10
-10

5,56.10
-8

1,53.10
-6

0,048907 0,0267054

významnost *** *** *** * *

% F vs M 101,75 102,1 102,01 102,41 72,49

 

 

 

 

Parameter T Mean T w.Mean T AUC w.Mean24 AUC24 T Highest T Lowest D-N mean D-N w.mean

p 5,2472.10-11 5,3767.10-11 0,00118863 0,0001223 0,0001223 1,8715.10-7 1,4002.10-8 0,00188541 0,001475512

významnost *** *** ** *** *** *** *** ** **

% F vs M 98,26 98,26 87,4 98,78 98,78 98,71 98,27 74,03 70,63

Parameter D Mean D w.Mean D AUC D Highest D Lowest N Mean N w.Mean N AUC N Highest

p 3,0931.10-7 3,0797.10-7 3,0806.10-7 0,039153 1,1145.10-8 1,2582.10-9 1,9827.10-9 1,9820.10-9 1,87149.10-7

významnost *** *** *** * *** *** *** *** ***

% F vs M 98,73 98,71 98,71 99,43 98,23 97,8 97,61 97,61 98,71

Parameter N Lowest %Rhythm Mesor D Mean-f N Mean-f Peak Trough Amp 24 Amp 12

p 0,00184378 0,027737 5,3636.10-11 1,2266.10-7 1,6459.10-9 8,3168.10-9 1,373.10-7 0,04328902 0,023663869

významnost ** * *** *** *** *** *** * *

% F vs M 99,012 88,84 98,26 98,68 97,85 97,41 98,63 76,76 66,83

Parameter Amp 4.8 Acro 4.8

p 0,04289112 0,0031383

významnost * **

% F vs M 66,57 104,82
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M4KO samice mají zvýšenou aktivitu v novém prostředí 

 

M4KO a M4WT samce a samice jsme otestovali v otevřeném poli ve světlé (inaktivní) 

a tmavé (aktívní) fázi dne. M4KO samice byly aktivnější v obou fázích dne v porovnání s WT 

myšmi, přičemž tento efekt byl výraznější v noční fázi. Průměrná pohybová aktivita±SEM 

v arbitrárních jednotkách v průběhu 60 min trvajícího testu byla v průběhu světlé fáze u M4WT 

samic 2862±110,8 (n=17) a u M4KO samic 4123±178,2 (n=17); nárůst lokomoce M4KO vs. 

M4WT o 44,06 %, p<0,0001 v 9:00. V průběhu tmavé fáze byla pohybová aktivita u M4WT 

samic 2664±213,6 (n=17) a u M4KO samic 5485±645,5 (n=17); nárůst lokomoce M4KO vs. 

M4WT o 105,89 %, p=0,0002 v 21:00) (Obr. 7). M4KO samci měli signifikantně zvýšenou 

pohybovou aktivitu pouze v průběhu tmavé fáze ve srovnání s M4WT samci. Pohybová aktivita 

v průběhu tmavé fáze byla u M4WT samců 2098±365,0 (n=5) a u M4KO samců 3542±243,8 

(n=5); nárůst lokomoce M4KO vs. M4WT o 68,33 %, p=0,0110) (Obr. 7). Pohybové aktivita 

v otevřeném poli se statisticky signifikantně liší mezi světlou a tmavou fází jak u M4KO samic, 

tak i u samců (M4KO samice v 9:00: 4123±178,2 (n=18), M4KO samice v 21:00: 5485±645,5 

(n=17), p=0,0449; M4KO samci v 9:00: 2525±352,1 (n=5), M4KO samci v 21:00: 3542±243,8 

(n=5), p=0,045). 
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Obrázek 7: Pohybová aktivita M4KO a M4WT myší během testu v otevřeném poli trvajícím 

60 minut.  

Srovnání pohybové aktivity M4KO a M4WT samic (nahoře) a samců (dole) v otevřeném poli 

v průběhu světlé a tmavé fázi dne. Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM, měřeno 

pomocí telemetrie v průběhu 60 min, kdy byly data zaznamenávána každou minutu (*, p<0,05; 

***, p<0,001). M4KO samice (n=17), M4WT samice (n=17), M4KO samce (n=5), M4WT samce 

(n=5). 
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Zeslabená oxotremorinem indukovaná hypotermie u M4KO samic 

 

Oxotremorin (OXO) je centrálně působící neselektivní agonista MR, který indukuje 

hypotermii (Gomeza et al., 1999a; Li et al., 2003). U WT myší s. c. aplikace 0,2 mg/kg OXO 

snížila tělesnou teplotu o 9,3 °C s maximálním poklesem 105 minut od aplikace v 9:00 a o 9,1 

°C s maximálním poklesem 80 minut od aplikace v 21:00. Tělesná teplota se vrátila zpět do 

bazálních hodnot za 4,6 hodiny, resp. 3 hodiny od aplikace OXO v 9:00 resp. 21:00 (Obr. 8). 

M4KO samice byly více rezistentní vůči OXO-indukované hypotermii než M4WT samice. U 

M4KO samic aplikace OXO snížila tělesnou teplotu o 6,9 °C při měření v 9:00 a o 7,6 °C v 

21:00 s maximálním poklesem 60 minut od aplikace OXO. Návrat teploty do bazálních hodnot 

byl statisticky významně rychlejší u M4KO samic, avšak pouze během inaktivní fáze dne 

(M4WT 4,63±0,3287 hod (n=5), M4KO 2,97±0,2702 hod (n=5); p=0,0045). OXO-indukovaná 

plocha pod křivkou (AUC) byla statisticky významně nižší u M4KO samic nejen v průběhu 

světlé, ale i tmavé fáze dne (AUC M4WT v 9:00: 1400±78,49 (n=5), M4KO v 9:00: 681,4±105,7 

(n=5), p=0,0006; M4WT v 21:00: 933,2±87,4 (n=5), M4KO v 21:00: 633,7±45,56 (n=5), 

p=0,0161 v 21:00) (Obr. 9).  
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Obrázek 8: Tělesná teplota u M4KO a M4WT myší po aplikaci oxotremorinu (0,2 mg/kg s. c.). 

Srovnání účinku oxotremorinu na tělesnou teplotu u M4KO a M4WT samic během světlé 

(nahoře) a tmavé fáze dne (dole). Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr±SEM, 

zaznamenávána každou minutu pomocí telemetrie. Přerušovaná čára vyjadřuje střední chybu 

průměru (SEM). M4KO samice (n=5), M4WT samice (n=5). 
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Obrázek 9: Plocha pod křivkou tělesné teploty u M4KO a M4WT myší po aplikaci 

oxotremorinu (0,2 mg/kg s. c.) v průběhu světlé fáze v 9:00 a tmavé fáze v 21:00. 

Plocha pod křivkou je vyjádřena jako průměr±SEM. Tělesná teplota byla měřena pomocí 

telemetrie, a zaznamenávána v minutových intervalech. M4KO (n=5), M4WT (n=5) (*, p<0,05; 

**, p<0,01; ***, p<0,001).  AUC (5-270 min po aplikaci OXO) byla vypočtena podle rovnice: 

AUC=265*a-((b+c+2d)/2), kde a je průměrná bazální teplota 1-60 min před aplikací OXO, b 

je teplota 5 min po aplikaci OXO, c je teplota 270 min po aplikaci OXO a d je součet hodnot 

tělesné teploty 6-269 min po aplikaci OXO (Sack et al., 2005).  
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Zvýšená skopolaminem indukovaná pohybová aktivita u M4KO samic 

 

Skopolamin (SCO) je neselektivní antagonista MR, který se používá ke zvýšení 

pohybové aktivity (Mathur et al., 1997; Sipos et al., 1999) prostřednictvím zvýšení uvolňování 

DA ve striatu (Chapman et al., 1997). Aplikace SCO (5 mg/kg s. c.) během inaktivní fáze dne 

zvýšila pohybovou aktivitu o 149,33 % u M4WT (M4WT saline: 929±119,8 (n=3), M4WT SCO: 

2316±135,5 (n=5), p=0,0007) a o 250,64 % u M4KO samic (M4KO saline: 817±97,32 (n=3), 

M4KO SCO: 2865±412,8 (n=5), p=0,0098) ve srovnání s kontrolní aplikací fyziologického 

roztoku (Obr. 10). V průběhu aktivní fáze se SCO zasadil o statisticky významné zvýšení 

pohybové aktivity pouze ve skupině M4KO samic, a to o 57,5% (M4KO saline: 1283±75,9 

(n=3), M4KO SCO: 2021±133,4 (n=4), p=0,0075). Skopolaminem indukované zvýšení 

lokomoce bylo bez signifikantního rozdílu mezi M4KO a M4WT genotypem (v 9:00, M4WT 

SCO: 2316±135,5 (n=5), M4KO SCO: 2865±412,8 (n=5), p=0,2619; v 21:00, M4WT SCO: 

2520±538,7 (n=4), M4KO SCO: 2021±133,4 (n=4), p=0,3439).    
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Obrázek 10: Pohybová aktivita M4KO a WT samic po aplikaci skopolaminu (5 mg/kg s. c.) 

měřeno během 60 minut od aplikace. 

Procentuální nárůst pohybové aktivity u M4KO a M4WT samic po aplikaci skopolaminu 

v průběhu světlé (nahoře) a tmavé fáze (dole) dne v průběhu 60 min po aplikaci skopolaminu. 

Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr±SEM, vyjádřeno v procentech vůči kontrolní 

aplikaci fyziologického roztoku, měřeno pomocí telemetrie a zaznamenáváno v minutových 

intervalech. (**, p<0,01; ***, p<0,001). Přerušovanou čárou je vyznačena kontrolní aplikace 

fyziologického roztoku. M4WT saline (n=3), M4WT SCO (n=5) v 9:00 (n=4) v 21:00, M4KO 

saline (n=3), M4KO SCO (n=5) v 9:00 (n=4) v 21:00. 
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Zesílený účinek kokainem indukované hyperlokomoce u M4KO samic 

 

Během inaktivní fáze dne byla kokainem (20 mg/kg s. c.) indukovaná lokomoce mezi 

genotypy signifikantně rozdílná (o 145,9% vyšší účinek kokainu u M4KO samic ve srovnání 

s M4WT, M4WT: 3235±306,7 (n=4); M4KO: 4939±327,3 (n=5), p=0,0322). Zatímco u M4WT 

myší v průběhu inaktivní fáze kokain zvýšil pohybovou aktivitu o 201,7% (M4WT saline: 

1190±233,8 (n=3), M4WT kokain: 3235±306,7 (n=4), p=0,0134), u M4KO myší způsobil nárůst 

v lokomoci o 347,6% (M4KO saline: 1103±184,8 (n=3), M4KO kokain: 4939±327,3 (n=5), 

p=0,0003) ve srovnání s kontrolní skupinou myší, kterým byla aplikována injekce 

fyziologického roztoku. Kokain během aktivní fáze dne zvýšil pohybovou aktivitu u M4WT o 

186,0% (M4WT saline: 1316±276,5 (n=3), M4WT kokaine: 3882±207,0 (n=4), p=0,0004) a u 

M4KO samic o 197,9% (M4KO saline: 2209±413,4 (n=3), M4KO kokain: 5483±207,3 (n=5) 

p=0,0274), bez signifikantních rozdílů mezi genotypy (p=0,8430) (Obr. 11).  
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Obrázek 11: Pohybová aktivita M4KO a M4WT samic po aplikaci kokainu (20 mg/kg s. c.), 

měřeno během 60 minut od aplikace.  

Srovnání pohybové aktivity M4KO a M4WT samic po aplikaci kokainu v průběhu inaktivní 

(nahoře) a aktivní fáze dne (dole). Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM, 

vyjádřeno v procentech vůči kontrole aplikací fyziologického roztoku, měřeno pomocí 

telemetrie telemetrie a zaznamenáváno v minutových intervalech (*, p<0,05; ***, p<0,001). 

Přerušovanou čárou je vyznačena kontrolní aplikace fyziologického roztoku. M4WT saline 

(n=3), M4WT kokaine (n=4), M4KO saline (n=3), M4KO kokain (n=5). 
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Denzita muskarinových receptorů je u M4KO myší snížena 

 

U M4KO a M4WT samic jsme zkoumali rozdíly v denzitě muskarinových receptorů 

způsobených chyběním M4 podtypu MR.  Provedli jsme autoradiografie na sagitálních řezech 

mozku u myší zabitých v 9:00 nebo v 21:00. Nejvyšší denzita MR byla u M4WT myší ve striatu 

101,67 nCi/mg, kůrových oblastech 78,34 nCi/mg a hipokampu 88,94 nCi/mg.  V souladu 

s absencí M4 MR u M4KO myší, vazba [3H]-QNB byla snížena v celém mozku s maximálním 

poklesem v oblastech CPu (o 44,5 %), Th (o 43,8%) a  NAc (o 36,1%), následovaných oblastmi 

kůry (MOCx, SSCx a VisCx) (o 19,5; 28,2 resp. 29,3%) a HIP (o 8,5%) (Obr.12). Denzita MR 

nebyla signifikantně změněna mezi myšmi zabitými v 9:00 a 21:00. Detailnější výsledky jsou 

shrnuty v Tabulce 11. 
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Obrázek 12: Ilustrační autoradiogram vazby [3H]-QNB v sagitálních řezech mozku u M4KO a 

M4WT myší.  

[3H]-QNB je ligandem používaným ke značení muskarinových receptorů.  

 

MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, viscerální kůra; OT, tuberculum 

olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatum; NAc, nucleus accumbens; HIP, hipokampus; 

Th, talamus; Cer, mozeček; Pons, most; MY, prodloužená mícha. 
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Oblast mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

MOCx 73,02 ± 2,116  58,80 ± 3,078 -19,47 **; p=0,0034 

SSCx 81,09 ± 2,897 56,52 ± 3,171 -30,3 ***; p<0,001 

VisCx 80,90 ± 3,384 54,58 ± 5,069 -32,53 **; p=0,0015 

Hipp 88,94 ± 3,703 81,39 ± 3,247 -2,75 NS 

CA1 107,7 ± 4,260 97,57 ± 3,958 -9,41 NS 

CA3 75,98 ± 2,552 69,36 ± 3,599 -8,71 NS 

DG 85,49 ± 4,492 77,42 ± 3,304 -9,44 NS 

CPu 94,86 ± 4,972 52,60 ± 1,405 -44,55 ***; p<0,001 

NAc 108,5 ± 5,562 69,36 ± 2,324 -36,07 ***; p<0,001 

TH 21,30 ± 1,480 11,97 ± 0,586 -43,8 ***; p<0,001 

OT 98,49 ± 4,552 51,01 ± 1,665 -48,21 ***; p<0,001 

Cer 0,752 ± 0,166 0,394 ± 0,138 -48 NS 

MY 18,35 ± 2,721 18,33 ± 2,586 -0,11 NS 

Pons 19,97 ± 1,115 20,45 ± 1,337 2,4 NS 

     

Oblast mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

MOCx 75,54 ± 2,773 57,46 ± 2,599 -23,93 **; p=0,0011 

SSCx 79,04 ± 2,289 58,40 ± 1,927 -26,11 ***; p<0,001 

VisCx 79,97 ± 3,207 59,04 ± 2,510 -26,17 ***; p<0,001 

Hipp 90,02 ± 2,537 78,71 ± 2,559 -12,56 *; p=0,0126 

CA1 109,9 ± 3,054 98,02 ± 3,183 -10,81 *; p=0,0259 

CA3 78,29 ± 2,474 67,88 ± 3,199 -13,3 *; p=0,0345 

DG 84,36 ± 2,174 71,43 ± 3,077 -15,33 **; p=0,0093 

CPu 94,61 ± 2,092 50,58 ± 1,361 -46,54 ***; p<0,001 

NAc 109,5 ± 3,040 67,75 ± 1,374 -38,13 ***; p<0,001 

TH 20,44 ± 0,715 11,78 ± 0,734 -42,37 ***; p<0,001 

OT 107,9 ± 3,414 48,00 ± 2,316 -55,51 ***; p<0,001 

Cer 0,748 ± 0,192 0,651 ± 0,173 -13,33 NS 

MY 16,39 ± 1,499 17,63 ± 1,058 7,57 NS 

Pons 20,94 ± 1,047 19,73 ± 1,554 -5,78 NS 

 

Tabulka 11: Relativní množství vazby [3H]-QNB v průběhu dne (nahoře) a noci (dole) v 

sagitálních řezech mozku u M4KO a WT myší.  

Hodnoty představují průměr specifické vazby radioligandů (průměr±SEM; n=6), vyjádřeno 

v jednotkách nCi/mg proteinu. MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, 

viscerální kůra; OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus 

accumbens; HIP, hipokampus; CA1, hipokampální CA1 oblast; CA3, hipokampální CA3 

oblast; DG, hipokampální gyrus dentatus; Th, talamus; Cer, mozeček; Pons, most; MY, 

prodloužená mícha.  

 

 



86 

 

Denzita kainátových receptorů je u M4KO myší snížena 

 

U M4KO a M4WT samic jsme zkoumali rozdíly v denzitě kainátových receptorů 

způsobených chyběním M4 podtypu MR.  Provedli jsme autoradiografie na sagitálních řezech 

mozku u myší zabitých v 9:00 nebo v 21:00. Nejvyšší denzita kainátových receptorů byla u 

M4WT myší ve striatu 8,04 nCi/mg, kůrových oblastech 7,36 nCi/mg a hipokampu 4,15 

nCi/mg, což je v souladu s předchozími publikovanými výsledky (Ayata et al., 1997). Značení 

s kyselinou [3H]-kainovou bylo u M4KO samic statisticky významně sníženo v MOCx, VisCx 

HIP, CPu, NAc, Th a OT (o 17,5% – 30,5%) v porovnání s M4WT samicemi (Obr.13). Denzita 

kainátových receptorů byla nižší ve skupině M4KO myší zabitých v 21:00, avšak tyto změny 

nebyly s výjimkou DG statisticky významné (denzita kainátových receptorů v DG, M4KO 

v 9:00: 4,70±0,1856 nCi/mg, v 21:00: 3,721 ± 0,1800; p=0,0142. Detailnější výsledky jsou 

shrnuty v Tabulce 12. 
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Obrázek 13: Ilustrační autoradiogram vazby kyseliny [3H]-kainové v sagitálních řezech mozku 

u M4KO a WT myší.  

Kyselina [3H]-kainová je ligandem používaným ke značení kainátových receptorů. 

MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, viscerální kůra; OT, tuberculum 

olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus accumbens; HIP, hipokampus; 

Th, talamus. 
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Oblast mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

MOCx 8,115 ± 0,5256 6,870 ± 0,3094 -15,39 NS 

SSCx 7,669 ± 0,4306 6,614 ± 0,3342  -13,82 NS 

VisCx 8,193 ± 0,1543 6,201 ± 0,1985 -24,3 ***; p<0,001 

Hipp 6,880 ± 0,3040 5,553 ± 0,2385 -19,33 *; p=0,0174 

CA1 2,933 ± 0,2468 2,634 ± 0,1260 -10,24 NS 

CA3 6,889 ± 0,2152 5,674 ± 0,3096 -28,14 *; p=0,0181 

DG 5,349 ± 0,1877  4,704 ± 0,1856 -12,15 NS 

CPu 7,303 ± 0,3664 6,794 ± 0,3166 -6,99 NS 

NAc 9,365 ± 0,6645 8,819 ± 0,2590  -5,87 NS 

TH 1,650 ± 0,1707 1,121 ± 0,06988 -32,12 *; p=0,0239 

OT 8,602 ± 0,5052 7,913 ± 0,4584  -8,02 NS 

    
 
 

Oblast mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

MOCx 7,961 ± 0,3070 5,854 ± 0,2102 -26,51 **; p=0,0048 

SSCx 7,376 ± 0,6498 5,621 ± 0,1772 -23,85 NS 

VisCx 8,023 ± 0,4707 6,073 ± 0,2622 -24,31 *; p=0,0224 

Hipp 7,313 ± 0,4605 5,104 ± 0,1969 -30,23 *; p=0,0116 

CA1 3,023 ± 0,3271 2,356 ± 0,1713 -21,85 NS 

CA3 7,158 ± 0,5992 5,104 ± 0,1969 -28,77 *; p=0,0312 

DG 5,584 ± 0,4996 3,721 ± 0,1800 -33,33 *; p=0,0247 

CPu 7,361 ± 0,3384 6,004 ± 0,1396 -18,48 *; p=0,0207 

NAc 9,747 ± 0,3146 8,007 ± 0,3290 -17,85 *; p=0,0187 

TH 1,475 ± 0,09531 1,046 ± 0,09181 -28,57 *; p=0,0254 

OT 9,403 ± 0,4867 7,231 ± 0,3958 -23,09 *; p=0,0268 

 

Tabulka 12: Relativní množství vazby kyseliny [3H]-kainové v průběhu světlé (nahoře) a 

tmavé fáze dne (dole) v sagitálních řezech mozku u M4KO a WT myší.  

Hodnoty představují průměr specifické vazby radioligandů (průměr±SEM; n=4), vyjádřeno 

v jednotkách nCi/mg proteinu. MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, 

viscerální kůra; OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus 

accumbens; HIP, hipokampus; CA1, hipokampální CA1 oblast; CA3, hipokampální CA3 

oblast; DG, hipokampální gyrus dentatus; Th, talamus; Cer, mozeček; Pons, most; MY, 

prodloužená mícha. 
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Denzita NMDA, GABAA, D1 a D2-like dopaminových receptorů je u M4KO bez 

statisticky významných změn 

 

U M4KO a M4WT samic jsme dále zkoumali rozdíly v denzitě NMDA, GABAA, D1-

like a D2-like dopaminových receptorů způsobených chyběním M4 podtypu MR.  Provedli jsme 

autoradiografie na sagitálních řezech mozku u myší zabitých v 9:00 nebo v 21:00.  

 

[3H]- CGP 39653 

Reprezentativní autoradiogramy a denzita NMDA receptorů značených radioligandem 

[3H]-CGP39653  v sagitálních řezech mozku u M4WT a M4KO myší zabitých v 9:00 nebo v 

21:00 jsou ukázány na Obr. 14 a v Tabulce 13. Denzita a distribuce vazebných míst značených 

s [3H]-CGP-39653 byla v souladu s předchozími publikovanými výsledky (Ayata et al., 1997).  

Denzita NMDA receptorů nebyla statisticky významně změněna mezi M4WT a M4KO myšmi, 

s výjimkou oblasti OT (M4WT v 21:00: 12,67±1,198 nCi/mg, M4KO v 21:00: 8,598±0,3125 

nCi/mg; p=0,0303). 
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Obrázek 14: Ilustrační autoradiogram vazby [3H]-CGP 39653 v sagitálních řezech mozku u 

M4KO a WT myší.  

[3H]-CGP 39653 je ligandem používaným ke značení NMDA receptorů. 

MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, viscerální kůra; OT, tuberculum 

olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus accumbens; HIP, hipokampus; 

Th, talamus. 
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Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

MOCx 12,63 ± 1,216 12,21 ± 3,834 -3,33 NS 

SSCx 11,83 ± 1,255 12,62 ± 2,727 6,68 NS 

VisCx 9,961 ± 0,3760 11,26 ± 1,368 13,04 NS 

Hipp 13,82 ± 0,9986 15,68 ± 1,419 13,46 NS 

CA1 18,56 ± 1,500 21,64 ± 1,902 16,59 NS 

CA3 11,63 ± 1,169 11,65 ± 1,627 0,17 NS 

DG 13,50 ± 0,6177 14,69 ± 1,248 8,81 NS 

CPu 2,980 ± 0,4002 2,775 ± 1,094 -6,88 NS 

NAc 7,844 ± 0,5427 5,865 ± 0,6496 -25,23 NS 

TH 1,416 ± 0,1129 3,381 ± 1,081 138,77 NS 

OT 10,48 ± 0,2220 9,698 ± 1,213 -7,46 NS 

     

     
Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

MOCx 14,82 ± 1,192 15,41 ± 1,81 3,98 NS 

SSCx 13,41 ± 1,863 15,10 ± 0,5824 12,60 NS 

VisCx 13,00 ± 2,189 13,46 ± 0,8798 3,54 NS 

Hipp 18,37 ± 0,8805 18,73 ± 1,761 1,96 NS 

CA1 23,10 ± 1,271 25,33 ± 2,506 9,65 NS 

CA3 13,61 ± 1,48 13,77 ± 1,171 1,18 NS 

DG 17,64 ± 0,8880 16,77 ± 1,289 -4,93 NS 

CPu 2,397 ± 0,4363 3,051 ± 0,7650 27,28 NS 

NAc 8,096 ± 1,322 7,777 ± 0,8081 -3,94 NS 

TH 4,388 ± 0,4668 2,902 ± 0,7909 -33,87 NS 

OT 12,67 ± 1,198 8,598 ± 0,3125 -32,14 *; p=0,0303 

 

Tabulka 13: Relativní množství vazby [3H]-CGP 39653 v průběhu světlé (nahoře) a tmavé fáze 

dne (dole) v sagitálních řezech mozku u M4KO a WT myší.  

Hodnoty představují průměr specifické vazby radioligandů (průměr±SEM; n=4), vyjádřeno 

v jednotkách nCi/mg proteinu. MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, 

viscerální kůra; OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus 

accumbens; HIP, hipokampus; CA1, hipokampální oblast CA1; CA3, hipokampální oblast 

CA3; DG, hipokampální gyrus dentatus; Th, talamus. 
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[3H]-muscimol 

Reprezentativní autoradiogramy a denzita GABAA receptorů značených radioligandem 

[3H]-muscimol  v sagitálních řezech mozku u M4WT a M4KO myší zabitých v 9:00 nebo v 

21:00 jsou ukázány na Obr. 15 a v Tabulce 14. Denzita a distribuce vazebných míst značených 

s [3H]-muscimolem byla v souladu s předchozími publikovanými výsledky (Farar V, 2013). 

Denzita GABAA receptorů nebyla statisticky významně změněna mezi M4WT a M4KO myšmi, 

s výjimkou oblasti talamu (M4WT v 9:00: 19,35±0,3783 nCi/mg, M4KO v 9:00: 23,30±1,423 

nCi/mg; p=0,0363).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Ilustrační autoradiogram vazby [3H]-muscimolu v sagitálních řezech mozku u 

M4KO a WT myší.  

[3H]-muscimol je ligandem používaným ke značení GABAA receptorů.  

MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, viscerální kůra; OT, tuberculum 

olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus accumbens; HIP, hipokampus; 

Th, talamus; Cer, mozeček. 
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Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   
MOCx 18,70 ± 0,5152 20,13 ± 1,051 7,65 NS 

SSCx 17,58 ± 1,378 19,46 ± 1,154 10,69 NS 

VisCx 17,87 ± 1,066 19,04 ± 1,755 6,55 NS 

Hipp 13,85 ± 0,6939 14,81 ± 0,5961 6,93 NS 

CA1 15,23 ± 0,7659 16,66 ± 0,9892 9,39 NS 

CA3 6,797 ± 0,4758 7,641 ± 0,4735 12,42 NS 

DG 15,33 ± 0,8445 16,43 ± 0,6860 7,18 NS 

CPu 7,074 ± 1,396 9,819 ± 0,4085 38,80 NS 

NAc 9,922 ± 1,147 12,12 ± 0,4830 22,15 NS 

TH 19,35 ± 0,3783 23,30 ± 1,423 20,41 *; p=0,0363 

OT 14,36 ± 0,6199 14,58 ± 1,047 1,53 NS 

Cer 38,61 ± 3,308  42,79 ± 2,108  10,83 NS 

     

     
Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   
MOCx 18,92 ± 0,9812 17,83 ± 0,7607 -5,76 NS 

SSCx 19,81 ± 1,740 17,70 ± 0,7701 -10,65 NS 

VisCx 18,87 ± 1,061 16,84 ± 1,659 -10,76 NS 

Hipp 14,19 ± 1,405 13,29 ± 1,225 -6,34 NS 

CA1 16,44 ± 1,268 15,14 ± 1,389 -7,91 NS 

CA3 7,137 ± 0,9366 7,005 ± 0,7660  -1,85 NS 

DG 15,63 ± 1,784  14,32 ± 1,303 -8,38 NS 

CPu 8,303 ± 1,047 8,142 ± 0,5032 -1,94 NS 

NAc 11,57 ± 1,337 11,59 ± 0,7194 0,17 NS 

TH 21,06 ± 1,318 18,53 ± 1,994 -12,01 NS 

OT 14,83 ± 0,5246 14,18 ± 1,007 -4,38 NS 

Cer 43,56 ± 2,191 37,74 ± 2,723 -13,36 NS 

 

Tabulka 14: Relativní množství vazby [3H]-muscimolu v průběhu světlé (nahoře) a tmavé fáze 

dne (dole) v sagitálních řezech mozku u M4KO a WT myší.  

Hodnoty představují průměr specifické vazby radioligandů (průměr±SEM; n=4), vyjádřeno 

v jednotkách nCi/mg proteinu. MOCx, motorická kůra; SSCx, somatosenzorická kůra; VisCx, 

viscerální kůra; OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus 

accumbens; HIP, hipokampus; CA1, hipokampální oblast CA1; CA3, hipokampální oblast 

CA3; DG, hipokampální gyrus dentatus; Th, talamus; Cer, mozeček. 
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[3H]-SCH 23390 

Reprezentativní autoradiogramy a denzita D1-like dopaminových receptorů 

značených radioligandem [3H]-SCH 23390 v sagitálních řezech mozku u M4WT a M4KO myší 

zabitých v 9:00 nebo v 21:00 jsou znázorněny na Obr. 16 a v Tabulce 15.  Denzita D1-like 

dopaminových receptorů nebyla statisticky významně změněna mezi M4WT a M4KO myšmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Ilustrační autoradiogram vazby [3H]-SCH 23390 v sagitálních řezech mozku u 

M4KO a WT myší. 

[3H]-SCH 23390 je ligandem používaným ke značení D1-like dopaminových eceptorů.  

Cortex, kůra; OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus 

accumbens; SN, substantia nigra. 
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Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

Cortex 2,706 ± 0,3244 2,699 ± 0,4256 -0,26 NS 

CPu 53,65 ± 3,577 52,99 ± 2,626 -1,23 NS 

NAc 53,10 ± 3,879 51,62 ± 2,989 -2,79 NS 

OT 59,60 ± 4,718 57,38 ± 0,8421 -3,72 NS 

SN 32,83 ± 2,296 32,27 ± 1,327 -1,71 NS 

     

     
Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

Cortex 3,321 ± 0,5956 2,754 ± 0,2496 -17,07 NS 

CPu 55,33 ± 2,081 54,26 ± 3,173 -1,93 NS 

NAc 57,35 ± 1,194 56,55 ± 2,296 -1,39 NS 

OT 63,96 ± 0,7353 60,69 ± 2,744 -5,25 NS 

SN 33,56 ± 1,909 33,72 ± 1,196 0,48 NS 

 

Tabulka 15: Relativní množství vazby [3H]-SCH 23390 v průběhu světlé (nahoře) a tmavé fáze 

dne (dole) v sagitálních řezech mozku u M4KO a WT myší.  

Hodnoty představují průměr specifické vazby radioligandů (průměr±SEM; n=4), vyjádřeno 

v jednotkách nCi/mg proteinu. Cortex, kůra; OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen 

a nucleus caudatus; NAc, nucleus accumbens; SN, substantia nigra. 
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[3H]-spiperon 

Reprezentativní autoradiogramy a denzita D2-like dopaminových receptorů značených 

s radioligandem [3H]-spiperon v sagitálních řezech mozku u M4WT a M4KO myší zabitých v 

9:00 nebo v 21:00 jsou ukázány na Obr. 17 a v Tabulce 16.  Denzita D2-like dopaminových 

receptorů nebyla statisticky významně změněna mezi M4WT a M4KO myšmi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Ilustrační autoradiogram vazby [3H]-spiperonu v sagitálních řezech mozku u 

M4KO a WT myší. 

[3H]-spiperon je ligandem používaným ke značení D2-like dopaminovych receptorů.   

OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; NAc, nucleus accumbens. 
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Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

CPu 6,975 ± 0,4527 6,469 ± 0,3328 -7,25 NS 

NAc 6,818 ± 0,6833 6,184 ± 0,2900 -9,30 NS 

OT 6,934 ± 0,4182 5,971 ± 0,1264 -13,89 NS 

     

     
Oblast 
mozku Relativní denzita (nCi/mg) Rozdíl v % Významnost 

 M4WT M4KO   

CPu 6,405 ± 0,2938 6,385 ± 0,1952 -0,31 NS 

NAc 6,637 ± 0,2945 6,319 ± 0,1804 -4,79 NS 

OT 7,004 ± 0,4959 6,175 ± 0,1751 -11,84 NS 

 

Tabulka 16: Relativní množství vazby [3H]-spiperonu v průběhu světlé (nahoře) a tmavé fáze 

dne (dole) v sagitálních řezech mozku u M4KO a WT myší.  

Hodnoty představují průměr specifické vazby radioligandů (průměr±SEM; n=4), vyjádřeno 

v jednotkách nCi/mg proteinu. OT, tuberculum olfactorium; CPu, putamen a nucleus caudatus; 

NAc, nucleus accumbens. 
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Výsledky studií u CRH KO a WT myší 

Změny v expresi mRNA a aktivitě cholinesteráz u CRH KO a WT způsobené 

imobilizačním stresem 

Exprese AChE a BChE mRNA v pravé hemisféře 

V pravé hemisféře způsobila imobilizace trvající 120 minut pokles v expresi AChE 

mRNA ve striatu u CRH KO myší (one-way ANOVA, [F(DFn = 3, DFd = 10) = 4,358; 

p=0,033], kde F = testovací kritérium ANOVA, DFn = stupeň nezávislosti skupin, DFd = stupeň 

nezávislosti jednotlivých subjektů, p = pravděpodobnostní parametr). Exprese AChER a BChE 

mRNA nebyla vlivem stresu v této oblasti změněna. V pravé hipokampální oblasti CA3 byla 

exprese AChER mRNA snížena vlivem 120 minut trvajícího stresu (one-way ANOVA, 

[F(3,111) = 5,095; p = 0,019]). V oblasti pravé amygdaly došlo vlivem stresu trvajícího 30 či 

120 min a opakovaného stresu k poklesu exprese AChER (one-way ANOVA, [F(3,12) = 15,3; 

p=0,0002]) a BChE (one-way ANOVA, [F(3,11) = 14,4; p=0,0004]) mRNA ve skupině WT 

myší.  Obr. 18 ukazuje nárůst anebo pokles v expresi mRNA, přičemž tyto změny jsou 

vyjádřeny jako násobky vůči kontrole (intaktní myši, které nebyly imobilizovány). Veškeré 

hodnoty, které jsou signifikantně zvýšeny oproti kontrole, jsou nad úrovní 1,0 a snížené jsou 

pod úrovní 1,0.  Statisticky nevýznamné hodnoty nejsou zobrazeny.  

Exprese AChE a BChE mRNA v levé hemisféře 

V levé hemisféře byla signifikantně změněna exprese AChE mRNA ve striatu u WT 

myší vlivem 30 či 120 minutového stresu a s nejvyšším nárůstem po opakovaném 7×120 minut 

trvajícím stresu (one-way ANOVA, [F(3,5) = 16,81; p=0,005]).  V levém striatu jsme 

nepozorovali žádné změny v expresi AChER a BChE mRNA u CRH KO a WT myší. Exprese 

BChE mRNA v CA3 oblasti byla zvýšena u CRH KO myší stresovaných akutně 120 minut 

(one-way ANOVA, [F(3,7) = 5,718; p=0,027]). V oblasti levé parietální kůry (PCx) jsme 

pozorovali po 30 minutovém stresu (one-way ANOVA, [F(3,7) = 5,373; p=0,031]) nárůst v 

expresi AChER mRNA. 

Grafy znázorňující změny exprese v jednotlivých oblastech mozku jsou vyobrazeny na 

Obr. 18.  
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Obrázek 18: Změny v expresi AChE/BChE mRNA po stresu u WT a CRH KO myší vyjádřené 

jako poměr vůči nestresovaným kontrolám. 

Graf trvání imobilizace (30 min, 120 min nebo 7×120 min) a poměr exprese AChE/BChE 

mRNA vůči kontrole. Kontrolní zvířata (intaktní, doba = 0) nebyla imobilizována. V případě 

změn v expresi je ukázán vzestup/sestup, pokud nedocházelo ke změnám v expresi, poměr byl 

1,0. Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr±SEM (n=4). Viz legendu pro vysvětlení 

symbolů. STR, striatum; AMY, amygdala; CA3, hipokampální CA3 oblast; PCx, parietální 

kůra; P, pravá hemisféra; L, levá hemisféra. 
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Aktivita AChE v pravé hemisféře 

Změny v aktivitě AChE jsme pozorovali v rámci pravé hemisféry v oblastech PCx, kde 

došlo ke snížení aktivity po opakovaném stresu u WT myší (one-way ANOVA, [F(3,7) = 10,29; 

p=0,006]) a v Amy u CRH KO myší, kde jsme pozorovali rovněž pokles v aktivitě způsobený 

120 minutoým stresem (one-way ANOVA, [F(3,5) = 8,512; p=0,02]) (Obr.19). Ve VTA oblasti 

u CRH KO myší došlo k nárůstu aktivity AChE vlivem opakovaného stresu (one-way ANOVA, 

[F(3,6) = 13,83; p=0,004]). 

Aktivita AChE v levé hemisféře 

V levé hemisféře byla aktivita AChE změněna ve striatu u WT myší, kde došlo vlivem 

akutního 30 minutového stresu k jejímu nárůstu (one-way ANOVA, [F(3,12) = 13,36; 

p=0,0004]). Naopak u CRH KO myší jsme pokles v aktivitě AChE v STR pozorovali vlivem 

opakovaného stresu (one-way ANOVA, [F(3,9) = 12,41; p=0,001]). V levé VTA oblasti byla 

aktivita AChE zvýšená po opakované imobilizaci u WT myší (one-way ANOVA, [F(3,10) = 

4,217; p=0,036]) (Obr.19). 

Aktivita BChE v pravé hemisféře 

BChE aktivita byla snížená v CA3 oblasti u WT myší po akutním 30 minutovém a 

opakovaném (7×120 minut) imobilizačním stresu (one-way ANOVA, [F(3,12) = 6,716; 

p=0,024]). CRH KO myši měly sníženou BChE aktivitu po akutním 120 minutovém a 

opakovaném stresu v CA3 (one-way ANOVA, [F(3,8) = 9,458; p=0,005]) (Obr. 19). 

Aktivita BChE v levé hemisféře 

V levé oblasti CA3 u WT myší došlo ke zvýšení aktivity BChE po akutním 120 

minutovém stresu (one-way ANOVA, [F(3,9) = 20,70; p=0,0002]), zatímco u CRH KO myší 

byla aktivita BChE vlivem opakovaného stresu v této oblasti snížená (one-way ANOVA, 

[F(3,10) = 6,813; p=0,009]). BChE aktivita byla zvýšená u CRH KO myší po akutním 120 

minutovém stresu v oblasti levé AMY (one-way ANOVA, [F(3,10) = 8,485; p=0,004]) 

(Obr.19). 

Individuální grafy znázorňující změny aktivity AChE a BChE v jednotlivých oblastech 

mozku jsou zobrazeny na Obr. 20, 21, 22 a 23. 
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Obrázek 19: Změny v aktivitě AChE a BChE u WT a CRH KO myší vyjádřené jako poměr 

vůči kontrolám nevystaveným stresu. 

Graf trvání imobilizace (30 min, 120 min nebo 7×120 min) a poměr aktivity AChE (nahoře) 

nebo BChE (dole) vůči kontrole. Kontrolní zvířata (intaktní, doba = 0) nebyla imobilizována. 

V případě změn v expresi je ukázán vzestup/sestup, pokud nedocházelo ke změnám v aktivitě, 

poměr činil 1,0. Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr±SEM (n=4). Viz legendu pro 

vysvětlení symbolů. STR, striatum; AMY, amygdala; CA3, hipokampální CA3 oblast; VTA, 

tegmentum ventrale; PCx, parietální kůra; P, pravá hemisféra; L, levá hemisféra.  
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Obrázek 20: Aktivita AChE v různých oblastech pravé hemisféry mozku u WT a CRH KO 

myší po imobilizačním stresu.  

Aktivita AChE v pravé hemisféře vyjádřená jako průměr±SEM. One-way ANOVA s SNK 

post-hoc analýzou (n=4 ve všech skupinách). *, p<0,05, signifikantní rozdíl ve srovnání 

s kontrolou (bez imobilizace); **, p<0,01, signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolou (bez 

imobilizace). PCx, parietální kůra; FCx, frontální kůra; CA3, hipokampální oblast CA3; DG, 

hipokampální oblast gyrus dentatus; AMY, amygdala; VTA, tegmentum ventrale; STR, 

striatum; NBM, nucleus basalis Meynerti. 
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Obrázek 21: Aktivita BChE v různých oblastech pravé hemisféry mozku u WT a CRH KO 

myší po imobilizačním stresu.  

Aktivita BChE v pravé hemisféře vyjádřená jako průměr±SEM. One-way ANOVA s SNK post-

hoc analýzou (n=4 vo všech skupinách). *, p<0,05, signifikantní rozdíl ve srovnání s kontrolou 

(bez imobilizace); **, p<0,01, signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolou (bez imobilizace). 

PCx, parietální kůra; FCx, frontální kůra; CA3, hipokampální oblast CA3; DG, hipokampální 

oblast gyrus dentatus; AMY, amygdala; VTA, tegmentum ventrale; STR, striatum; NBM, 

nucleus basalis Meynerti. 
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Obrázek 22: Aktivita AChE v různých oblastech levé hemisféry mozku u WT a CRH KO myší 

po imobilizačním stresu. 

Aktivita AChE v levé hemisféře vyjádřená jako průměr±SEM. One-way ANOVA s SNK post-

hoc analýzou (n=4 vo všech skupinách). *, p<0,05, signifikantní rozdíl ve srovnání s kontrolou 

(bez imobilizace); **, p<0,01, signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolou (bez imobilizace). 

PCx, parietální kůra; FCx, frontální kůra; CA3, hipokampální oblast CA3; DG, hipokampální 

oblast gyrus dentatus; AMY, amygdala; VTA, tegmentum ventrale; STR, striatum; NBM, 

nucleus basalis Meynerti. 
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Obrázek 23: Aktivita BChE v různých oblastech levé hemisféry mozku u WT a CRH KO myší 

po imobilizačním stresu. 

Aktivita BChE v levé hemisféře vyjádřená jako průměr±SEM. One-way ANOVA s SNK post-

hoc analýzou (n=4 vo všech skupinách). *, p<0,05, signifikantní rozdíl ve srovnání s kontrolou 

(bez imobilizace); **, p<0,01, signifikantní rozdíl v porovnání s kontrolou (bez imobilizace). 

PCx, parietální kůra; FCx, frontální kůra; CA3, hipokampální oblast CA3; DG, hipokampální 

oblast gyrus dentatus; AMY, amygdala; VTA, tegmentum ventrale; STR, striatum; NBM, 

nucleus basalis Meynerti. 
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Výsledky studií myší s nadměrnou expresí CHT 

Zvýšená cholinergní kapacita u CHT-OXP myší in vivo 

Charakteristiky cholin-senzitivních mikroelektrod  

Cholin-senzitivní mikroelektrody použité v následujících experimentech (n = 60) byly 

senzitivní a selektivní pro detekci extracelulárního cholinu (Tabulka 17). Elektrody byly vysoce 

účinné v detekci hladiny endogenního cholinu a jeho fluktuací (senzitivita mikroelektrod: 14,60 

pA/μmol/l cholin; detekční limit: 350nmol/l cholin; Tabulka 17. Odpověď mikroelektrod na 

zvyšující se koncentrace cholinu až po hodnotu 80μmol/l cholinu byla vysoce lineární (Tabulka 

17) a proto byly mikroelektrody uznány za vhodné k měření koncentrací endogenního cholinu 

(10 – 15μmol/l) včetně relativně vysokých koncentrací způsobených neuronální depolarizací 

(Giuliano et al., 2008; Howe et al., 2010; Parikh et al., 2010). 

 

Typ analyzy Citlivost (pA/μM) LOD (nmol/l) Linearita (R2) Selektivita 

Jednoduchá       14,60 ± 0,43  342,29 ±   90,94     0,99 ± 0,0004 244,47 ± 13,25  

"Self-referencing"       14,22 ± 0,42   349,66 ± 101,07  0,99 ± 0,0005 305,15 ± 18,99 

 

Tabulka 17: Charakteristiky mikroelektrod po in vitro kalibraci    

Data jsou vypočtena na základě kalibrace n=60 cholin-senzitivních mikroelektrod 

(průměr±SEM); LOD, detekční limit; R2, linearita odpovědi mikroelektrody na zvyšující se 

koncentrace cholinu (viz Metodiku); Selektivita vyjadřuje poměr odpovědi mikroelektrody na 

cholin oproti kyselině askorbové.   

 

Zvýšené vychytávání exogenního cholinu u CHT-OXP myší  

S použitím ex vivo analýzy zpětného vychytávání cholinu v synaptozomech z kůry 

a striata bylo v předchozí práci potvrzeno, že  CHT-OXP mají dvojnásobně zvýšenou kapacitu 

vychytávání cholinu (Vmax) v porovnání s WT myšmi, zatímco afinita cholinu k transportéru 

(Km) zůstala u CHT-OXP nezměněná (Holmstrand et al., 2014). Objem aplikovaného cholinu 

potřebný na generování cholinových amplitud v rozmezí 10-12 µmol/l se mezi genotypy nelišil 

(WT: 78,33±4,99 nl; CHT-OXP: 74,38±7,19 nl; p=0,68).  V souladu s očekáváním, maximální 

výška amplitudy cholinového signálu se nelišila mezi genotypy (WT: 10,36±0,215 μmol/l 

(n=7); CHT-OXP: 10,622±0,180 μmol/l (n=12); p=0,24) (Obr. 24d). Tyto amplitudy byly 

v rozmezí hladin endogenního cholinu, který byl pozorován po KCl-indukované depolarizaci 

cholinergních zakončení (Parikh and Sarter, 2006). Z naměřených cholinových amplitud jsme 
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stanovili míru vychytávání cholinu (μM/s) v TC1 a TC2.  V porovnání s mírou vychytávání 

cholinu u WT myší, cholin byl u CHT-OXP myší vychytáván statisticky rychleji v obou dobách 

TC1 i TC2, a to přibližně dvojnásobně (TC1: WT 2,163±0,2562 μM/s (n=7), CHT-OXP 

3,791±0,2841 μM/s (n=12), p=0,004; TC2: WT 1,599±0,1986 μM/s (n=7), CHT-OXP 

2,881±0,2360 μM/s (n=12) p=0,0006) (Obr. 24e).  In vivo cholinergní synapse CHT-OXP myší 

jsou schopny transportovat dvakrát více cholinu, než synapse WT myší.  

 

Obrázek 24: Cholinové proudy měřené v mPFC, vyvolané aplikací exogenního cholinu (1mM) 

u WT a CHT-OXP myší. 

a: Sestava keramické mikroelektrody s mikropipetou (boční pohled). Vlevo: Špička 

mikropipety se nachází nad čtyřmi měřicími Pt plochami. b: Mikrofotografie povrchu elektrody 

s oběma spodními Pt plochami a jednou svrchní měřicí plochou (černé šipky). Levá svrchní 

měřicí plocha je zamaskovaná za mikropipetou (červené šipky). c: Zvětšený boční pohled na 

sestavu elektrody s mikropipetou a umístění špičky mikropipety nad měřicí plochou elektrody. 

d, e: Míra vychytávání cholinu byla signifikantně vyšší u CHT-OXP myší pro jak dřívější (TC1), 

tak i pozdější (TC2) komponent poklesu cholinového signálu (WT (n=7); CHT-OXP (n=12); 

***, p<0,0001). d, e: Naměřené hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr±SEM. Viz legendu pro 

vysvětlení symbolů. 
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Zvýšené vychytávání endogenního cholinu u CHT-OXP myší  

Endogenní rozdíly v hladině extracelulárního cholinu v mozku odpovídají změnám 

v uvolňování ACh a jeho hydrolýze AChE. α4β2* agonista ABT-894 byl tlakem aplikován (50 

nL) do blízkosti cholin senzitivních měřicích ploch mikroelektrod (60, 300 a 3000pmol). 

Cholinové amplitudy vzrostly v závislosti na dávce u obou genotypů (hlavní účinek dávky: 

F(2,64)=8.82; p=0,0004). Kromě toho, cholinové amplitudy byly daleko vyšší u WT myší 

(60pmol: WT 5,145±0,3294µmol/l (n=20), CHT-OXP 1,460±0,12784µmol/l (n=15); 300pmol: 

WT 5,509±0,4760µmol/l (n=11), CHT-OXP 2,143±0,0636µmol/l (n=6); 3000pmol: WT 

6,837±0.4853µmol/l (n=10), CHT-OXP 2,724±0,1874µmol/l (n=8); hlavní účinek genotypu: 

F(1,64)=143,32;  p<0,0001) a tyto dva faktory se nikterak signifikantně neovlivňovaly 

(F2,64)=0,41; p=0,67; Obr. 25). Protože cholinové amplitudy byly závislé na dávce a genotypu 

a protože výpočet míry vychytávání cholinu vyžaduje totožná maxima amplitud, míra 

vychytávání endogenního cholinu TC1 a TC2 ve srovnání mezi CHT-OXP a WT nebyla počítána. 

Větší kapacita CHT u CHT-OXP myší vedla ke snížení maxim amplitud endogenního cholinu 

téměř trojnásobně ve srovnání s WT myšmi (Obr. 25b).  
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Obrázek 25: Endogenní cholinové proudy měřené v mPFC vyvolané aplikací α4β2* agonisty 

ABT-894 u WT a CHT-OXP myší. 

a: cholinové proudy evokované aplikací ABT-894 (data zaznamenávány v 1 Hz intervalech). 

b: Maxima cholinových amplitud zůstala signifikantně menší u CHT-OXP v porovnání s WT 

myšmi, což odráží zvýšené vychytávání cholinu u CHT-OXP. Zobrazená data jsou vyjádřena 

jako průměr±SEM (*, p<0,05; ***, p<0,001). Viz legendu pro vysvětlení symbolů. 

 

  

 

 

čas (s) 
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Zvýšené uvolňování ACh u CHT-OXP myší  

Bazální hladiny ACh a cholinu měřené pomocí in vivo mikrodialýzy byly signifikantně 

zvýšeny u CHT-OXP myší (ACh: WT 63,33±8,572nmol/l (n=6), CHT-OXP 

115,0±5,352nmol/l (n=5), p=0,0009; cholin: WT 3,076±0,2687µmol/l (n=6), CHT-OXP 

4,517±0,3586µmol/l (n=6); p=0,0092; Obr. 26a). Hladiny ACh a cholinu byly navíc u CHT-

OXP myší vzájemně závislé (Pearson’s r=0,98; p=0,003; WT: r=0,48; p=0,34; Obr. 26b), což 

je v souladu s hypotézou, že hydrolýza vyšších hladin ACh bude vést k vyšším hladinám 

extracelulárního cholinu u CHT-OXP.  

 

 

 

Obrázek 26: Extracelulární hladina ACh a cholinu měřená v prefrontální kůře u WT a CHT-

OXP myší pomocí in vivo mikrodialýzy. 

a: Bazální hladina ACh a cholinu byla signifikantně vyšší u CHT-OXP v porovnání s WT 

myšmi (viz b pro umístění mikrodialýzy v mozku; data a, b jsou upravena podle „probe 

recovery“) b: Extracelulární hladiny ACh a cholinu u CHT-OXP myší, nikoliv však u WT 

myší, spolu signifikantně a pozitivně korelovaly, což je v souladu s hypotézou, že u CHT-OXP 

vyšší hladiny cholinu odrážejí hydrolýzu většího množství bazálního ACh. Zobrazená data jsou 

vyjádřena jako průměr±SEM (n=6 u všech skupin) (***, p<0,001).  
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Blokáda nebo negativní modulace CHT in vivo 

 

Uspořádání experimentu je znázorněno na Obr. 27a. Po naměření prvního ABT-894 

evokovaného (60pmol) cholinového signálu jsme třikrát pod tlakem aplikovali HC-3 (10μmol/l; 

0,50 pmol) nebo ML352 (100μmol/l; 5 pmol) do oblasti měřicích ploch (po sobě jdoucí aplikace 

byly odděleny dvouminutovým intervalem). Po blokaci/negativní modulaci CHT byl následně 

účinek ABT-894 opětovně testován, a to čtyřikrát v průběhu 34 minut (Obr. 27a).  

Jako první jsme otestovali vícenásobné aplikace ABT-894, aby samy o sobě 

nezpůsobovaly změny v cholinových signálech u WT myší. Cholinové signály evokované 

čtyřmi aplikacemi ABT-894, podané po třech aplikacích vehikula antagonistů, se nelišily od 

ABT-894 evokovaných signálů měřených před aplikací vehikula (maximální amplituda: F(3, 

14)=1,76; p=0,21; Obr. 26b).  

Při porovnání účinku dvou antagonistů CHT mezi genotypy, jsme normalizovali účinek 

ABT-894 evokovaných signálů po HC-3/ML352 aplikaci na účinek ABT-894 evokovaných 

signálů měřených před aplikací HC-3/ML352 (Obr. 27c, d). U WT myší HC-3 i ML352 nejprve 

způsobily snížení amplitudy cholinových signálů o 68 % (signály měřené dvě a čtyři minuty po 

posledním aplikovaném CHT antagonistovi, časový úsek 8 a 10 na Obr. 27c, d). Maxima 

amplitud evokovaných v 14 a 34 minutách po posledním CHT antagonistovi se vrátily téměř 

k bazálním hladinám měřeným před aplikací antagonistů CHT (maxima amplitud před aplikací 

HC-3 8,58±2,66μmol/l; po aplikaci v 8 min 3,50±2,41μmol/l; v 10 min 3,34±2,08 μmol/l, v 14 

min 5,92±1,54μmol/l, v 34 min 6,44±1,48μmol/l (n=3); maxima amplitud před aplikací ML352 

6,33±1,32μmol/l, po aplikaci v 8 min 1,64±0,49μmol/l, v 10 min 3,26±1,12μmol/l, v 14 min 

5,82±1,07μmol/l, v 34 min 6,27±1,34μmol/l (n=4)).   

Na rozdíl od WT, maxima amplitud cholinových signálů měřených po aplikaci 

antagonistů CHT se u CHT-OXP myší postupně zvyšovala nad bazální hladinu v 

následujících čtyřech časových úsecích. Maxima posledních cholinových signálů byla více než 

dvojnásobně zvýšena proti prvním ABT-894 evokovaným signálům (maxima amplitud před 

aplikací HC-3 2,56±0,39μmol/l; po aplikaci v 8 min 3,44±0,19μmol/l; v 10 min 

4,06±0,05μmol/l, v 14 min 4,86±0,64μmol/l, v 34 min 5,37±0,55μmol/l (n=4); maxima 

amplitud před aplikací ML352 2,56±0,33μmol/l, po aplikaci v 8 min 3,60±0,34μmol/l, v 10 min 

4,01±0,64μmol/l, v 14 min 5,16±0,79μmol/l, v 34 min 5,36±0.93μmol/l (n=6)). S přihlédnutím 

ke genotypově-specifickému účinku antagonistů CHT, ANOVAs s opakovanými měřeními 

cílenými na účinek časových úseků (po aplikaci antagonistů CHT) a genotypu naznačila hlavní 

efekt genotypu (HC-3: F(1,15)=26,33; p=0,004; ML352: F(1,24)=37,26; p=0,0003) a časových 
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úseků (HC-3: F(3,15)=8,94; p=0,001; ML352: F(3,24)=9,98; p=0,0002), ale bez vzájemného 

působení mezi těmito dvěma faktory (oba F<0,47; oba p>0,70). Blokáda nebo negativní 

modulace CHT způsobila diametrálně odlišný účinek u WT a CHT-OXP myší.  

 

 

Obrázek 27: Účinek CHT antagonisty HC-3 a negativního modulátoru ML352 na ABT-894 

evokované cholinové signály u WT a CHT-OXP. 

a: Uspořádání experimentu. Po prvním ABT-894-evokovaném (60 pmol) cholinovém signálu, 

který sloužil jako bazální, výchozí hodnota, následovaly tři tlakové aplikace CHT antagonisty 

nebo modulátoru v průběhu následujících šesti minut. Následně byl účinek ABT-894 testován 

opětovně v 8, 10, 20 a 40 minutách od aplikace prvního antagonisty. b: Účinek aplikace 

vehikula pro CHT antagonisty (fyziologický roztok) na ABT-894 evokované cholinové signály 

(data shromažďována při 10 Hz). Opakovaná tlaková aplikace, včetně pěti aplikací ABT-894, 

nezpůsobila změny v evokovaných cholinových signálech (viz Výsledky pro ANOVA). c, d: 

Maxima cholinových signálů měřená u WT myší po aplikaci HC-3 a ML352 byla prvotně 

snížena a postupně se vracela k bazálním hodnotám. Na rozdíl od WT myší, maxima 

cholinových signálů narůstala progresivně po dobu čtyř aplikací následujících po CHT 

antagonistech u CHT-OXP. Zobrazená data jsou vyjádřena jako průměr±SEM procentuálních 

změn v maximech cholinových amplitud po aplikaci HC-3 nebo ML352 vůči maximu 

cholinové amplitudy před aplikací antagonistů (viz Výsledky pro hlavní účinky genotypu 

a časového intervalu, post-hoc: *, p<0,05; ***, p<0,001).  
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Působí HC-3 a ML352 jako antagonista/negativní modulátor CHT u CHT-OXP? 

 

Tlakem jsme aplikovali antagonistu CHT spolu s exogenním cholinem (Obr. 28). Tak, 

jako v případě prvního experimentu, objem cholinu byl u jednotlivých zvířat upraven, aby se 

maxima cholinových signálů nelišila mezi zvířaty. 

Tak, jak to bylo od účinku antagonisty nebo negativního modulátoru CHT očekáváno, 

maxima cholinových signálů narostla v přítomnosti antagonisty a tento účinek se nelišil mezi 

genotypy (hlavní účinek látky (10μmol/l HC-3, 100μmol/l ML352): F(1,12)=0,01; p=0,9121; 

genotyp a vzájemné působení: oba F<0,37; oba p>0,56). U CHT-OXP jsme rovněž testovali 

vyšší dávku HC-3 (50μmol/l), abychom ověřili, zda větší hustota CHT na plazmatické 

membráně nevyžaduje vyšší dávku HC-3 k odhalení plného účinku blokády CHT. Maxima 

cholinových signálů v přítomnosti vyšší dávky HC-3 nepřesáhla maxima po aplikaci 10μmol/l 

HC-3 (Obr. 28b). Tyto výsledky potvrdily, že HC-3 i ML352 účinkují jako antagonisté u obou 

genotypů a proto neočekávané účinky těchto antagonistů u CHT-OXP (Obr. 27) 

pravděpodobně odrážejí atypický, neantagonistický účinek u těchto myší.  
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Obrázek 28: Účinek aplikace HC-3 a ML352 spolu s exogenním cholinem (1 mM; 1 mmol/l) 

u WT (a) a CHT-OXP (b, data shromažďována při 10 Hz).  

CHT antagonistické látky snížily zpětné vychytávání cholinu u obou genotypů, jak je 

znázorněno na obrázku, zvýšením maxim cholinových signálů. Z tohoto důvodu, pokud jsou 

tyto látky testovány akutně, obě účinkují v souladu s jejich klasifikací, tedy jako antagonisté 

CHT nebo negativní modulátory CHT, a to u obou genotypů. Zobrazená data jsou vyjádřena 

jako průměr±SEM. 
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Výsledky studií u Sprague Dawley potkanů 

 

PPR skóre u STs a GTs 

Potkani (30 GTs a 30 STs) byli rozděleni do tří skupin za účelem provedení rozdílných 

analýz: (1) BF-ES-evokovaný transport cholinu; (2) BF-ES-evokovaná subcelulární distribuce 

CHT a (3) stanovení celkového proteinu. V souladu s předpokládáním, PPR skóre se mezi STs 

a GTs lišilo (F(1,52) = 2120,25, p=0,001; GTs: rozmezí od -0,90 do -0,51; průměr±SEM, -

0,77±0,02; STs: rozmezí, 0,40–0,93; 0,71±0,02), avšak nelišilo se mezi experimenty (hlavní 

účinek experimentu a interakce mezi fenotypy: oba F(3,52) < 1,91, oba p>0,14).  

 

BF-ES nezvýšila transport cholinu prostřednictvím CHT u STs potkanů 

 

V předchozí práci z laboratoře Dr. Sartera bylo prokázáno, že zvýšení hladiny 

extracelulárního ACh v kortexu spojené s testem pozornosti je výrazně nižší u STs potkanů 

(Paolone et al., 2013). Saturační křivky a hodnoty Vmax cholinového transportu prostřednictvím 

CHT v kůře a striatu jsou znázorněny na Obr. 29. Hodnoty Vmax v kůře se mezi fenotypy 

statisticky významně lišily (p=0,012; GT, 7,44±0,55(n=5); ST, 5,28±0,66 pmol/mg proteinu/5 

min (n=5)) a rovněž účinky BF-ES a fenotypu se vzájemně signifikantně ovlivňovaly (F(1,19) 

= 5,85, p=0,028; hlavní účinek stimulace, n.s.). Vícenásobné srovnání ukázalo, že BF-ES v kůře 

zvýšilo hodnoty Vmax u GTs (Sham 6,1858±0,3806 (n=5), BF-ES 8,685±0,6743 pmol/mg 

proteinu/5 min (n=5)) a BF-ES-indukované hodnoty Vmax byly u GTs vyšší ve srovnání s STs 

potkany (BF-ES: GTs 8,685±0,6743 (n=5) pmol/mg proteinu/5 min, STs 4,696±0,2924 

pmol/mg proteinu/5 min (n=5) (Obr. 29). Hodnoty Vmax ve striatu se zvýšily u GTs vlivem 

stimulace, avšak tento účinek nebyl ovlivněn fenotypem ani BF-ES (Sham 14,170±1,4307 

(n=5), BF-ES 18,486±2,5663 pmol/mg proteinu/5 min (n=5); hlavní účinky a interakce: 

všechny F<2,12, všechny p>0,17 ). Analýza saturačních křivek ukázala, že hodnoty Km se 

nelišily ani v jedné z oblastí mozku (všechny F<2,98, všechny p>0,13; kortex, 

2,63±0,94µmol/l; striatum, 1,48±0,17µmol/l). 
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Obrázek 29: Účinek BF-ES in vivo na cholinový transport zprostředkovaný CHT (n=20; n=5 

GTs a 5 STs u BF-ES; n=5 GTs a 5 STs u sham stimulace). 

Po 20 minutách BF-ES byly odebrány vzorky tkání z kůry a striata. Následně z nich byly 

připraveny synaptozomy pro měření HACU. a, c: Saturační křivky pro vychytávání cholinu na 

synaptozomech z frontální kůry a striata. b, d: Hodnoty Vmax pro kortikální a striatální 

synaptozomy. BF-ES signifikantně zvýšilo kapacitu CHT transportovat cholin v kůře u GTs. 

(b). Takový účinek ovšem nebyl pozorován u STs. Hodnoty Vmax ve striatu nebyly ovlivněny 

fenotypem ani BF-ES (d). Hodnoty Km nebyly ovlivněny fenotypem ani BF-ES v žádné z 

měřených oblastí (viz Výsledky pro ANOVAs; *, p<0,05; **p<0,01; ***, p<0,001). 
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BF-ES nezvýšila denzitu CHT na plazmatické membráně STs potkanů 

 

Celková hladina synaptozomálního CHT u STs a GTS  

Nejprve jsme stanovili celkovou denzitu CHT v synaptozomech frontálního kortexu u 

STs a GTs (n = 5 na fenotyp). Denzitometrická analýza otisku proteinu naznačila, že celkové 

hladiny CHT se napříč fenotypy nelišily (t(8) = 1,17, p=0,28; průměr±SEM, 29,23±3,57; 

normalizovaná sjednocená hustota). 

 

Stimulací indukovaná subcelulární redistribuce CHT   

Za bazálních podmínek je většina CHT lokalizována na membráně vezikul (LP2 frakce), 

kde část těchto intracelulárních CHT je dostupná pro přesun směrem k plazmatické membráně 

(LP1 frakce) a tím jejich přemístění z membrány vezikul do plazmatické membrány. Tak, jak 

naznačil hlavní účinek BF-ES, ale žádné vzájemné působení mezi účinkem BF-ES a fenotypem, 

stimulací vyvolané přemístění části CHT z intracelulární oblasti bylo pozorováno u STs i GTs 

potkanů [hlavní účinek BF-ES na hustotu CHT v LP2: F(1,15) = 7,37, p=0,02; sham, 

65,28±12,82 (normalizovaná sjednocená CHT hustota); BF-ES, 45,77±9,86; BF-ES × fenotyp: 

F(1,15) = 0,85, p=0,37]. Kromě toho byla hustota CHT v LP2 frakci STs nižší, než u GTs 

potkanů [hlavní účinek fenotypu: F(1,15) = 18,46, p=0,001; STs, 34,28±7,70; GTs, 84,48±8,16 

(normalizovaná hustota); Obr. 30a].  

Očekávali jsme, že stimulací vyvolaný pokles v hustotě CHT uvnitř buňky bude odrážet 

nárůst hustoty CHT na plazmatické membráně. To jsme potvrdili ve skupině GTs, nikoliv však 

u STs, což naznačuje vzájemnou interakci mezi účinkem fenotypu a BF-ES (F(1,15) = 7,01, 

p=0,02) a vícenásobné porovnání (bez hlavního účinku fenotypu nebo BF-ES: oba F<3,30, oba 

p>0,09; Obr. 30b). 

V předchozí práci na myších z laboratoře Dr. Sartera bylo prokázáno, že stimulací 

vyvolané přemístění CHT směrem k plazmatické membráně nepřekročí poměr LP2/LP1 = 1 

(Parikh et al., 2013). Výsledky získané u GTs jsou v souladu s tímto pozorováním. U 

nestimulovaných GTs poměr LP2/LP1 odrážel vyšší koncentraci CHT na membráně vezikul 

LP2 frakcí [poměr LP2/LP1 (průměr±SEM), 3,47±0,43]. Po BF-ES u GTs se tento poměr 

přiblížil 1 (0,97±0,26) a byl signifikantně nižší, než u nestimulovaných GTs (Mann–Whitney 

U test, p=0,01), což naznačilo, že stimulací vyvolané přemístění CHT směrem k plazmatické 

membráně u GTs dosáhlo této horní hranice. Avšak poměr LP2/LP1 u nestimulovaných a BF-

ES STs nepotvrdil tento výsledek původně pozorovaný u myší. 
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U nestimulovaných STs byl poměr LP2/LP1 velmi nízký, blížící se 1 (1,09±0,21). V 

souladu s pozorováním, že totožné hustoty CHT jak na LP1, tak i na LP2 frakci odrážejí horní 

hranici hustoty CHT na synaptické plazmatické membráně u STs, BF-ES nezměnila poměr 

LP2/LP1 nikterak signifikantně (0,82±0,32; p=0,92). 

Napříč individuálními hodnotami a oddělenými skupinami stimulovaných a 

nestimulovaných zvířat, BF-ES u GTs způsobila 39% pokles hustoty CHT v LP2 frakci a 99% 

nárůst hustoty CHT v LP1 frakci. (Tento neúměrný nárůst hustoty CHT v LP1 frakci mohl být 

pravděpodobně způsoben chybami vycházejícími z porovnávání mezi oddělenými skupinami 

stimulovaných a nestimulovaných zvířat). U STs potkanů způsobila BF-ES snížení hustoty 

CHT v LP2 o 45% a rovněž snížení hustoty CHT v LP1 (-11%). Účinky BF-ES u GTs a STs 

jsou sumarizovány a ilustrovány na Obrázku 30c. Neschopnost cholinergních synapsí u STs 

odpovídat na stimulaci zvýšením hustoty CHT v plazmatické membráně je v souladu s výsledky 

z oddělené skupiny potkanů, kde BF-ES u STs nebyla schopna zvýšit transport cholinu 

prostřednictvím CHT (Obr.29).    
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Obrázek 30: Účinek BF-ES na subcelulární distribuci CHT v synaptozomech kůry (n=19; n=5 

GTs a 5 STs u BF-ES; n=4 GTs a 5 STs u sham stimulace; otisky proteinu zobrazují duplikáty 

u 1 ST a 1 GT). 

a: V souladu s předchozím výzkumem, většina CHT u GTs a STs je za bazálních podmínek 

(sham) lokalizována na intracelulárních doménách, jakými jsou vezikulární a endozomální 

membrány. BF-ES snížila denzitu intracelulárně lokalizovaných CHT u obou fenotypů. Kromě 

toho bylo u STs pozorováno nižší množství intracelulárního CHT, než u GTs. b: Zatímco BF-

ES zvýšila denzitu CHT na plazmatické membráně u GTs, u STs k takovému nárůstu hladiny 

CHT nedošlo. Výsledky analýz jsou ilustrovány na obrázku. c: Na synaptozomech STs sham 

potkanů (LP1) byl poměr LP2/LP1 téměř 1 (červené symboly CHT proteinu na membráně). 

Výsledky z předchozích prací naznačily, že poměr LP2/LP1 rovnající se 1 představuje limit 

mobilizace CHT na plazmatickou membránu. Tudíž, jak se zdá, synaptozomální distribuce 

CHT u STs dosáhla maximum už za bazálních podmínek (sham), což je možné připsat nižší 

denzitě intracelulárního CHT v porovnání s GTs. U STs, BF-ES vyvolaná ztráta 

intracelulárního CHT (LP2; modré symboly CHT proteinu) nezpůsobila jeho zvýšení na 

membráně, což naznačilo, že stimulací vyvolaný transport CHT z intracelulárních domén musel 

proběhnout na jiné úrovni, než je plazmatická membrána). 
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Diskuse 

Úloha M4 MR v řízení pohybové aktivity a tělesné teploty 

Na genetickém modelu s vyřazeným genem pro M4 podtyp MR jsme nejprve prokázali, 

že M4 receptory jsou schopny významným způsobem ovlivnit biorytmus pohybové aktivity, 

přičemž tento účinek je výraznejší u samic, než u samců. Tato změna pohybového biorytmu je 

specifická, neboť teplotní biorytmus mezi M4KO a WT myšmi nebyl změněn. V dalších testech 

s použitím M4KO a WT samic jsme zkoumali vliv M4 MR na kontrolu pohybové aktivity v 

průběhu testu v otevřeném poli a farmakologické odpovědi na cholinergní a dopaminergní látky 

s ohledem na fázi dne, ve které testy probíhaly. 

Prokázali jsme, že M4KO samice jsou v porovnání s WT samicemi více aktivní v 

průběhu testu v otevřeném poli, přičemž je tento účinek výraznější, když jsou myši testovány 

v noci, tedy za jejich aktivní fáze dne. M4KO samci jsou v průběhu testu v otevřeném poli více 

aktivní než WT samci, avšak pouze během aktivní fáze dne. M4KO samice jsme dále podrobili 

sérii farmakologických testů s třemi centrálně působícími látkami. M4KO samice jsou více 

rezistentní vůči oxotremorinem indukované hypotermii než WT samice, přičemž rozdíly v 

hypotermické odpovědi mezi aktivní a inaktivní fází dne jsou signifikantní. Skopolamin a 

kokain vyvolaly výraznější zvýšení pohybové aktivity v porovnání s kontrolní aplikací 

fyziologického roztoku v průběhu inaktivní fáze dne u obou genotypů.  M4KO samice mají 

zesílenou kokainem indukovanou pohybovou aktivitu v průběhu inaktivní fáze dne v porovnání 

s WT samicemi. Kokain není během aktivní fáze dne schopen vyvolat výraznější odpověď u 

M4KO v porovnání s WT samicemi. Denzita NMDA, GABAA, D1 a D2-like dopaminových 

receptorů mezi M4KO a WT myšmi není změněna během dne ani v průběhu noci. Pozorovali 

jsme změny v denzitě kainátových receptorů, která je u M4KO myší signifikantně snížena, 

pokles denzity receptorů je více výrazný během noci. 

V první práci pozorovali Gomeza a kol. (Gomeza et al., 1999a, 2001) u M4KO myší 

hyperaktivitu a zvýšenou citlivost na stimulaci D1 receptorů. Protože došlo po aplikaci 

neselektivního agonisty dopaminových receptorů apomorfinu a D1 selektivního agonisty SKF 

38393 k výraznějšímu zvýšení pohybové aktivity u M4KO myší, avšak po aplikaci D2 agonisty 

quinpirolu signifikantní změny v pohybové aktivitě nenastaly, M4 MR byla připsána významná 

role v inhibiční kontrole D1 dopaminové receptory zprostředkované stimulace pohybové 

aktivity (Gomeza et al., 1999a). Podobná data týkající se pohybové aktivity u M4KO myší byla 

publikována i v novější práci, ve které byly M4KO myši aktivnější a v průběhu testu v 

otevřeném poli překonaly delší vzdálenosti (Koshimizu et al., 2012). V rozporu s těmito 
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výsledky je několik dalších prací, ve kterých autoři nepozorovali rozdíly v pohybové aktivitě 

mezi M4KO a WT myšmi (Fink-Jensen et al., 2011; Schmidt et al., 2011; Turner et al., 2010). 

Zde popisujeme signifikantní rozdíl v cirkadiánní pohybové aktivitě a v pohybové aktivitě v 

průběhu testu v otevřeném poli mezi M4KO a WT myšmi, který byl výraznější především u 

samic. Zatímco se v průběhu dne, a tedy inaktivní fáze, bazální pohybová aktivita mezi M4KO 

a WT myšmi nelišila, M4KO samice byly o 148% aktivnější během noci a tedy v aktivní fáze 

dne. Zvýšená pohybová aktivita byla u M4KO samic pozorována i v průběhu testu v otevřeném 

poli v obou fázích dne. M4KO samci byli více aktivní v testu v otevřeném poli v poronání s WT 

samci pouze v průběhu aktivní fáze dne. Naše výsledky jsou v souladu s pracemi Gomezy a 

kol. (Gomeza et al., 1999a) a Koshimizu a kol. (Koshimizu et al., 2012), avšak v rozporu s 

dalšími pracemi publikovanými Fink-Jensenem a kol. (Fink-Jensen et al., 2011), Schmidtem a 

kol. (Schmidt et al., 2011) a Turnerem a kol. (Turner et al., 2010) . Takový nesoulad mezi 

výsledky může být následkem použití rozdílných experimentálních metod a uspořádání těchto 

studií. Gomeza a kol. (1999) a Koshimizu a kol. (2012) pracovali s M4KO myšmi na smíšeném 

129SvEv/CF-1 resp. čistém 129SvEv genetickém pozadí. Avšak po intenzivním zpětném 

křížení původní linie udržované na smíšeném genetickém pozadí do inbrední C57BL/6NTac 

linie se M4KO myši od WT myší v pohybové aktivitě již nelišily (Fink-Jensen et al., 2011; 

Schmidt et al., 2011; Turner et al., 2010). V našich experimentech byly M4KO myši a jejich 

WT sourozenci zpětně kříženi na C57BL/6NTac genetickém pozadí do 12. generace. Na rozdíl 

od již zmiňovaných prací jsme ovšem pozorovali nárůst v pohybové aktivitě u M4KO myší. 

Tento účinek byl však statisticky významným pouze u M4KO samic a to jen v průběhu jejich 

aktivní fáze dne. Většina studií s výjimkou studie Gomezy a kol. (1999) byla uskutečněna 

výhradně na M4KO samcích. Důležitost pohlaví použitého v experimentech může být 

ilustrována na práci s dvojitými M1/M4 KO myšmi. Zatímco M1/M4 KO samice měly sníženou 

prepulzní inhibici v porovnání s WT samicemi (Thomsen et al., 2010), u samců takový účinek 

pozorován nebyl.  

Jednou z možných příčin pozorovaných rozdílů mezi pohlavími by mohly být 

estrogeny, které působí prostřednictvím estrogenových receptorů (Mysliveček et al., 2017). 

Estrogenové receptory jsou exprimovány v různých oblastech mozku, včetně cholinergního 

systému v předním mozku (Shughrue et al., 1997, 2000), kde přispívají ke kontrole učení, 

odpovědi na stres a pohybové aktivity (Ogawa et al., 2003). Navíc bylo prokázáno, že exprese 

a aktivita cholinergních markerů, jakými jsou ChAT, HACU a uvolňování ACh, mohou být 

ovlivněny estrogeny. Množství dostupných vazebných míst MR se rovněž liší mezi WT samci 
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a samicemi. Zatímco byla denzita M1 MR ve striatu u samic nižší, denzita M2 MR v kůře a 

striatu byla vyšší ve srovnání se samci (Fragkouli et al., 2006).  

Kromě rozdílů v křížení, použitém genetickém pozadí a pohlaví, byly myši v předešlých 

pracích testovány pouze v průběhu jejich inaktivní fáze dne. V naší práci jsme však pozorovali 

významné rozdíly mezi M4KO a WT myšmi podle toho, ve které fázi cirkadiánního rytmu testy 

probíhaly (9:00 vs. 21:00). Bazální pohybová aktivita vzrostla u M4KO myší stejně jako i 

pohybová aktivita v novém prostredí významněji v průběhu aktivní fáze dne.  

Oxotremorin, neselektivní agonista MR, způsobuje hypotermii. Tento hypotermický 

účinek byl připisován především M2 MR a v menší míře M3 MR (Bymaster et al., 2003).  V 

předchozích pracích nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly v OXO indukované 

hypotermii mezi M4KO a WT myšmi (Bymaster et al., 2001, 2003; Gomeza et al., 1999a).  My 

jsme však pozorovali, že hypotermický účinek OXO byl statisticky významně oslaben u M4KO 

samic v porovnání s WT samicemi. Zatímco Gomeza a kol. (1999) i Bymaster a kol. (2003) 

použili k měření hypotermického účinku rektální teploměr a teplotu měřili pouze v 30 minutách 

od aplikace OXO, v naší práci jsme použili přesnější a citlivější metodu pro detekci tělesné 

teploty, kterou jsme měřili s intraperitoneálně implantovanými E-Mitter transpondéry. Pomocí 

telemetrie jsme měřili tělesnou teplotu u nerušených zvířat v minutových intervalech. 

Oxotremorinem indukovaná hypotermie způsobila maximální pokles tělesné teploty 60 minut 

od aplikace OXO u M4KO a 80-105 minut u WT samic. V předchozích pracích tak účinek OXO 

nebyl pravděpodobně detekován proto, že tělesná teplota byla měřena pouze 30 minut od 

aplikace OXO. V předložené disertační práci ukázala analýza poklesu tělesné teploty vyvolaná 

OXO v 30 minutách od aplikace statisticky významný rozdíl mezi genotypy v průběhu inaktivní 

fáze dne. U M4KO samic snížil OXO tělesnou teplotu o 3,8 °C a u WT o 5,3 °C (P=0,0012). V 

aktivní fázi poklesla teplota měřená 30 minut po aplikaci OXO o 5,5 °C u M4KO a o 6,1 °C u 

WT myší (P=0,7261). V předchozích pracích byl účinek OXO indukované hypotermie u M4KO 

a WT myší pravděpodobně maskován z důvodu použití nedostatečně citlivé a přesné metody 

zvolené za účelem detekce tělesné teploty a v nevhodně zvoleném čase měření od aplikace 

oxotremorinu. 

Účinek skopolaminu na pohybovou aktivitu nebyl u M4KO myší doposud zkoumán. V 

předložené práci jsme M4KO a WT samice podrobili testu na skopolaminem idukovanou 

hyperlokomoci. Předpokládá se, že jedním z míst účinku SCO na pohybovou aktivitu jsou 

mesopontinní cholinergní neurony projikující do dopaminergních neuronů v SN a VTA. 

Skopolamin může blokádou inhibičních autoreceptorů v LTD a PPT zprostředkovat cholinergní 

excitaci dopaminergních neuronů ve středním mozku, a vést tak ke zvýšení uvolňování DA v 
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STR (Laviolette et al., 2000; Mathur et al., 1997). Kromě toho nebylo ve striatu zatím 

prokázáno, který podtyp MR je zodpovědný za SCO indukované zvýšení pohybové aktivity. 

Naše výsledky ukázaly, že M4 podtyp MR není hlavním podtypem MR zodpovědným za řízení 

SCO indukované hyperlokomoce, neboť jsme u M4KO samic pozorovali výraznější zvýšení 

pohybové aktivity po aplikaci SCO, tento účinek ovšem nebyl statisticky významný v 

porovnání s WT myšmi. Studie na myších s delecemi dalších podtypů MR odhalily, že M1KO 

myši mají stejnou odpověď na SCO jako WT myši (Anagnostaras et al., 2003) a M5 MR byl 

přiřazen inhibiční účinek na SCO indukovanou hyperlokomoci (Chintoh et al., 2003). Význam 

M2 a M3 MR v řízení SCO indukované hyperlokomoce nebyl doposud testován. 

Zvýšená pohybová aktivita u M4KO myší byla spojována se změněnou striatální 

aktivitou a dysregulovaným dopaminergním tonem (Gomeza et al., 1999a). M4KO myši mají 

zvýšenou bazální hladinu dopaminu v NAc (Zhang et al., 2002b) a zároveň zvýšenou bazální 

hladinu ACh ve středním mozku (Tzavara et al., 2004). Hyperdopaminergie u M4KO myší byla 

dávána do spojitosi s nadměrnou stimulací cholinergních receptorů ve středním mozku, které 

regulují dopaminergní funkci. Kromě toho byla zvýšená dopaminergní signalizace pozorována 

u M4KO myší jako důsledek ztráty M4 MR ve striatu (Tzavara et al., 2004). Ve striatu jsou M4 

MR kolokalizovány spolu s D1 dopaminovými receptory na GABAergních MSN. Na 

molekulární úrovni M4 MR inhibují produkci cAMP, která je stimulována D1 dopaminovými 

receptory. D1-M4KO myši mají zvýšené uvolňování DA v NAc jak za bazálních podmínok, tak 

i po aplikaci amfetaminu (Jeon et al., 2010). M4KO myši si sami (self-administration) ve 

zvýšené míře podávají kokain, mají zvýšenou kokainem indukovanou pohybovou aktivitu a 

zvýšenou hladinu DA v NAc po aplikaci kokainu (Schmidt et al., 2011). V souladu s 

předchozími pracemi ukazujeme, že stimulace pohybové aktivity kokainem byla výraznější u 

M4KO samic. Zvýšený účinek kokainu na pohybovou aktivitu u M4KO samic byl v porovnání 

s WT samicemi pozorován ovšem jen v průběhu testování v inaktivní fázi dne (o 48% nárůst v 

porovnání s WT). Tyto výsledky tudíž naznačují, že v průběhu aktivní fáze dne nebyl kokain 

schopen zesílit neuronální systém zapojený v řízení pohybové aktivity tak účinně, jak tomu 

bylo v průběhu inaktivní fáze dne. M4KO myši testované v naší práci měly zvýšenou bazální 

pohybovou aktivitu v průběhu aktivní fáze cirkadiánního rytmu, což mohlo způsobit 

nadměrnou stimulaci dopaminergního systému.  Účinek kokainu na pohybovou aktivitu v 

průběhu aktivní fáze dne tak mohl být překryt touto „bazální“ hyperdopaminergií. 

Neuronální signalizace na úrovni synapse je pod vlivem různých neurotransmiterů 

(Kaneko et al., 2000; Watanabe et al., 1998) a vzájemná interakce ACh s jinými 

neurotransmiterovými systémy včetně dopaminergního, GABAergního a glutamatergního byla 
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prokázána na vícerých úrovních. Experiment u M4KO myší s použitím in vivo mikrodialýzy 

odhalil zvýšené uvolňování ACh v HIP a středním mozku (Tzavara et al., 2004; Zhang et al., 

2002b). Delece M4 MR vedla navíc ke zvýšení hladiny DA ve striatu. M4 MR jsou hlavními 

autoreceptory kontrolujícími uvolňování ACh ve striatu (Zhang et al., 2002b). MR a zejména 

podtypy M2 a M4 se často nacházejí i jako heteroreceptory na glutamatergních a GABAergních 

zakončeních (Hersch et al., 1994; Rouse et al., 2000b) a jejich aktivace vede ke snížení 

uvolňování glutamátu a GABA (Calabresi et al., 2000; Carr and Surmeier, 2007; Koós and 

Tepper, 2002; Seeger et al., 2004).  Zajímalo nás proto, jestli v důsledku delece M4 mAChRs 

bude docházet i k změnám jiných neurotransmiterových systémů, zejména dopaminergního, na 

úrovni jejich receptorů. Gomeza a kol. (1999) nenašli žádné změny v expresi M2 mAChRs u 

M4KO myší. Kromě toho, qRT-PCR studie ukázali, že exprese M1 a M2 mAChRs zůstala 

nezměněna u myší se selektivní delecí M4 mAChRs v D1 exprimujících MSN u D1-M4KO myší 

(Jeon et al., 2010). Denzita D1 a D2 dopaminergních neuronů zůstala stejně tak nezměněna u 

M4KO a D1-M4KO myší (Gomeza et al., 1999a; Jeon et al., 2010). Výsledky našich 

autoradiografií ukázaly, že D1-like a D2-like dopaminové receptory se nemění. GABAA a 

NMDA receptory byly beze změn mezi M4KO a WT myšmi ve všech zkoumaných oblastech 

mozku. Denzita kainátových receptorů byla u M4KO myší statisticky významně snížena v 

oblastech Cx, HIP, CPu, NAc, Th a OT, především u myší, které byly zabity v aktivní fázi dne. 

In vitro bylo v striatu potkanů prokázáno, že kainatové receptory hrají důležitou funkci při 

uvolňování ACh indukovaném excitačními aminokyselinami (Jin, 1997). Kromě toho injekce 

kainátu do striatální oblasti mozku potkanů způsobila snížení množství M1 mAChRs 

v bazálním předním mozku (Jin et al., 2000). Autoři se v této práci ovšem zaměřili jenom na 

detekci M1 podtypu mAChRs a to pomocí radioaktivně značeného pirenzepinu. Pirenzepin 

může ovšem značit i jiné podtypy mAChRs, včetně M4 mAChRs, což jsme pozorovali i v našich 

experimentech s M4KO a M2KO myšmi (nepublikované výsledky). Změny v množství 

kainatových receptorů u M4KO myší tak naznačují vzájemnou, receptorově specifickou 

(dopaminové a další receptory se nemění, viz výše) interakci mezi cholinergním a 

glutamatergním systémem, zejména na úrovni kainátových receptorů. 

 

Změny exprese mRNA a aktivita cholinesteráz u CRH KO a WT způsobená imobilizačním 

stresem 

U CRH KO a WT myší jsme testovali hypotézu, že akutní stres je schopen modulovat 

aktivitu AChE a BChE a expresi mRNA cholinesteráz v mozku, přičemž jsou tyto změny 

závislé na zvýšení hladiny kortikosteronu. Abychom otestovali účinek glukokortikoidů, použili 
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jsme CRH KO myši, které se vyznačují nezměněnou bazální hladinou kortikosteronu, nejsou 

však schopny zvýšit hladinu kortikosteronu při odpovědi na stres. Imobilizační stres snížil 

expresi mRNA BChE a AChER v pravé AMY. Exprese mRNA AChE byla zvýšena v levém 

striatu. Aktivita AChE byla zvýšená v levém striatu a snížená v pravé PFC po opakované 

imobilizaci. Aktivita BChE byla snížena po akutním třicetiminutovém stresu v pravé 

hipokampální oblasti CA3, naproti tomu byla po 120 minut trvající imobilizaci zvýšená v levé 

oblasti CA3. Změny v aktivitě a expresi mRNA cholinesteráz vlivem stresu se lišily mezi CRH 

KO a WT myšmi, což potvrdilo naši hypotézu, že cholinesterázy jsou ovlivněny stresem a tento 

účinek je z určité části zprostředkován kortikosteronem.  

Celkově jsme pozorovali pouze mírný účinek imobilizace na aktivitu a expresi mRNA 

cholinesteráz, přičemž u statisticky významných změn převládal pokles v aktivitě a expresi 

mRNA. Kromě toho, tyto změny závisely na oblasti mozku, genotypu a délce trvání imobilizace 

a lišily se mezi pravou a levou hemisférou. Změny v expresi mRNA byly odlišné od změn v 

aktivitě cholinesteráz a z toho důvodu je důležité poznamenat, že měření hladiny transkripce 

mRNA nemusí odrážet „genovou expresi”, ale spíše rovnováhu mezi transkripcí a degradací 

měřeného tranksriptu, tudíž mezi expresi mRNA a aktivitou mohou být značné rozdíly, což je 

velmi často ignorováno a změny hladin mRNA se chápou jako změny proteinu, potažmo změny 

aktivity.  

V předchozích pracích byl vliv stresu na aktivitu a expresi cholinesteráz studován pouze 

v oblastech kůry, hipokampu a mozečku, kde byly jako stresory použito nucené plavání, 

chladový stres, nebo omezení pohybu (tzv. „restraint stress”). V předložené práci jsme 

uskutečnili detailnější analýzu a zaměřili jsme se rovněž na rozdíly mezi pravou a levou 

mozkovou hemisférou. Analyzovali jsme změny ve FCx, PCx, NBM, VTA, STR, AMY, 

hipokampální oblasti CA3 a DG. Imobilizační stres vedl k regionálně specifickým změnám v 

aktivitě a expresi AChE a BChE, přičemž byly tyto změny závislé i na délce trvání imobilizace. 

Chybění glukokortikoidů u CRH KO myší v průběhu odpovědi na stres vedlo ke statisticky 

významným změnám v aktivitě a expresi těchto enzymů. Výsledky práce Kauferové a kol. 

(Kaufer et al., 1998) a Perriera a kol. (Perrier et al., 2005) jsou odlišné. Perrier a kol. pozorovali 

nárůst v AChER mRNA po „restraint stresu” trvajícím 30 minut, nepotvrdili ovšem předchozí 

výsledky pozorované v dřívějších pracích (Kaufer et al., 1998; Meshorer et al., 2002) v nárůstu 

exprese mRNA AChER v kůře a hipokampu  poté, co myši vystavili stresu v podobě plavání 

(Kaufer et al., 1998). Jak chronický chladový stres (opakovaně po dobu sedmi dní při 4°C), tak 

i akutní chladový stres v kombinaci s imobilizací způsobil pokles aktivity AChE v kůře, 

hypotalamu, adenohypofýze a nadledvinách (Gabriel and Soliman, 1983). Ve zmiňované práci 
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autoři dále před stanovením aktivity AChE aplikovali zvířatům kortikosteron, což vedlo k 

poklesu aktivity AChE v kůře, hypotalamu a nadledvinách. U zvířat po adrenalektomii 

nezpůsobil akutní stres změny v aktivitě AChE v kůře ani hypotalamu. Autoři této studie proto 

předpokládali, že kortikosteron může zprostředkovat účinek stresu na aktivitu AChE (Gabriel 

and Soliman, 1983). V naší práci jsme použili imobilizační stres, který je silnějším stresorem 

než „restraint stress”, při kterém mají myši omezený pohyb a jsou uzavřeny ve stísněné 

komůrce či krabici (Buynitsky and Mostofsky, 2009). Změny v aktivitě a expresi mRNA 

cholinesteráz byly analyzovány tři hodiny po imobilizaci, kdy byly pozorovány najvětší změny 

aktivity v mozkové kůře (Kaufer et al., 1998). Na rozdíl od Kauferové a kol. jsme v naší práci 

nepozorovali nárůst v aktivitě AChE v kůře WT myší, ale přibližně 20% nárůst v aktivitě AChE 

byl pozorován v levém STR. Aktivita a exprese AChE v hipokampálních oblastech CA3 a DG 

byla beze změn, v CA3 oblasti jsme pozorovali změny v aktivitě BChE, která byla vlivem stresu 

snížena u WT (po 30 minutách a chronickém stresu) i u CRH KO myší (po 120 minutách a 

chronickém stresu). 

Ačkoliv jsme ve většině studovaných oblastí pozorovali pokles v aktivitě a expresi ChE, 

v oblasti levého STR u WT myší jsme pozorovali nárůst v aktivitě (po třicetiminutové 

imobilizaci) i expresi mRNA (po akutní i chronické imobilizaci). U CRH KO myší byla exprese 

mRNA AChE snížená v pravém STR. Aktivity AChE a BChE měřené v naší práci byly v 

souladu s již publikovanými výsledky (Svedberg et al., 2003). Stejně tak poměr AChE/BChE 

aktivity byl podobný jako v práci Li a kol. (Li et al., 2000). 

Změny v expresi jednotlivých variant AChE mohou být způsobeny různými okolnostmi. 

V předchozích pracích byly pozorovány změny v nárůstu synaptické N-terminální AChET
 

varianty, která může vyústit v apoptózu buněk a ovlivnit tak neurony v mozku po akutním stresu 

(Toiber et al., 2009) nebo změny v AChER variantě u pacientů s Alzheimerovou chorobou 

(Berson et al., 2008). Kromě toho bylo i prokázáno, že epigenetické faktory mohou ovlivnit 

promotorovou oblast AChE za stresových podmínek (Sailaja et al., 2012), což podporuje 

hypotézu, že změny chromatinu podporují dlouhotrvající změny neuronální genové exprese a 

cholinergní neurotransmise v hipokampu.  

Novým pozorováním v naší práci byly změny v aktivitě BChE, která byla účinkem 

stresu změněna v hipokampální oblasti CA3. U WT myší byla v pravé CA3 aktivita snížena po 

30 minutách imobilizace, po 120 minutové imobilizaci byla beze změn a po chronické 

imobilizaci jsme v aktivitě BChE rovněž pozorovali pokles. Na rozdíl od pravé hemisféry 

nedošlo v levé CA3 vlivem 30 minutové a chronické imobilizace ke změnám v aktivitě BChE, 

ale po 120 minutách imobilizace jsme pozorovali nárůst aktivity. U CRH KO myší nedocházelo 
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v pravé CA3 vlivem 30 minutového stresu ke změnám v aktivitě BChE, ale po 120 minutovém 

a chronickém stresu aktivita BChE v porovnání s nestresovanými CRH KO myšmi poklesla. V 

levé CA3 jsme pozorovali pokles aktivity BChE pouze vlivem chronického stresu. Vliv 

kortikosteronu na aktivitu BChE se tak zdá být selektivním pouze pro levou oblast CA3 po 120 

minut trvajícím stresu, nakolik u CRH KO myší v této oblasti ke změnám v aktivitě BChE 

nedošlo. Naše výsledky poprvé prokázaly, že kromě AChE by mohla sehrávat úlohu ve stresové 

odpovědi také BChE. Role kortikosteronu v kontrole aktivity BChE a rozdíly mezi pravou a 

levou hemisférou však musí být ještě prozkoumány. 

Gen pro AChE obsahuje „glucocorticoid response element“ (GRE) asi 17 kB před 

iniciační oblastí transkripce (Meshorer et al., 2002). V případě BChE kódované jedním genem, 

která se nachází pouze ve formě varianty BChET (Lockridge, 2015), se GRE v genu nenachází. 

Dále gen pro AChE kromě GRE obsahuje i „cAMP response element” (CRE) (Choi et al., 

2001). Hladina cAMP je zvýšena v důsledku aktivace adrenoreceptorů katecholaminy 

(adrenalinem) v průběhu prvotní fáze odpovědi na stres. Bylo prokázano, že signalizace 

prostřednictvím cAMP měla vliv na expresi AChE, která byla aktivována u ptáků a potlačena 

u savců (Choi et al., 2001), což by mohlo představovat odpověď na otázku, proč jsme v naší 

práci pozorovali sníženou expresi mRNA a aktivitu AChE. 

Změny mezi pravou a levou hemisférou, které jsme pozorovali v naší práci, nejsou 

překvapením. Cholinergní signalizace se liší mezi hemisférami, a to například jak v množství 

CHT (Apparsundaram et al., 2005), tak i v signalizaci prostřednictvím inositolfosfátů po 

aktivaci MR (Pediconi and Barrantes, 1993). 

Několik prací popsalo změny v aktivitě AChE vlivem stresu (Das et al., 2000; Fatranská 

et al., 1989; Gabriel and Soliman, 1983; Kaufer et al., 1998; Meshorer et al., 2002; Perrier et 

al., 2005; Romero-Vecchione et al., 1987), výsledky jsou ovšem rozdílné. V některých pracích 

pozorovali pokles a v jiných nárůst v aktivitě AChE vlivem stresu. Je proto komplikované 

stanovit jednotný závěr, jaký vliv má stres na aktivitu a expresi ChE. Stres způsobuje změny v 

expresi mRNA a aktivitě ChE, tyto změny závisí na oblasti mozku a na délce působení stresu, 

přičemž se stejně tak významně liší mezi pravou a levou hemisférou. Kromě toho schopnost, 

jejíž účelem je v organismu zvýšit hladinu kortikosteronu v průběhu odpovědi na stres a která 

chybí u CRH KO myší, vede k rozdílným změnám mezi WT a CRH KO myšmi především v 

oblasti CA3.   
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Zvýšená cholinergní kapacita u CHT-OXP myší in vivo 

U myší s nadměrnou expresí cholinového transportéru jsme in vivo prokázali, že jejich 

cholinergní synapse jsou schopny efektivněji vychytávat jak endogenní, tak i exogenní cholin 

v porovnání s WT myšmi. Zvýšená kapacita CHT u CHT-OXP myší navíc vedla k 

dvojnásobnému zvýšení bazálních hladin ACh a cholinu měřených pomocí in vivo 

mikrodialýzy v prefrontální kůře. Po zablokování CHT dvěma různě účinkujícími 

blokátory/modulátory HC-3 a ML352 a následně evokovaném uvolnění ACh pomocí α4β2* 

agonisty ABT-894 jsme pozorovali diametrálně odlišný účinek na cholinové amplitudy u CHT-

OXP a WT myší. Následným otestováním HC-3 a ML352 v přítomnosti exogenně 

aplikovaného cholinu jsme potvrdili, že obě látky účinkují jako antagonisté CHT u obou 

genotypů, což se projevilo nárůstem maxima amplitudy cholinového signálu. 

V prvotní studii s CHT-OXP myšmi bylo ex vivo na synaptozomech připravených 

z kůry a striata prokázáno, že zvýšená exprese CHT vede k dvojnásobnému zvýšení kapacity 

vychytávání cholinu v porovnání s WT myšmi, přičemž afinita cholinu k CHT nebyla mezi 

genotypy změněna (Holmstrand et al., 2014). Cílem našeho prvního experimentu bylo stanovit 

kapacitu CHT vychytávat cholin in vivo u WT a CHT-OXP myší. Cholin senzitivní 

mikroelektroda s mikropipetou byly implantovány do mPFCx a exogenní cholin byl aplikován 

pod tlakem přes mikropipetu. Experimenty byly navrženy tak, aby nám umožnily měřit vliv 

nadměrné exprese CHT na vychytávání exogenního cholinu analýzou amplitudy cholinového 

signálu (Parikh and Sarter, 2006). Objem aplikovaného cholinového signálu potřebný ke 

generování cholinových amplitud v rozmezí 10-12µmol/l se mezi CHT-OXP a WT myšmi 

nelišil. Analýza cholinové amplitudy a z ní vypočtená míra vychytávání cholinu v dřívější TC1 

a pozdější TC2 fázi ukázala, že u CHT-OXP myší byl exogenně aplikovaný cholin vychytáván 

dvakrát rychleji v porovnání s WT myšmi. Předchozí práce s použitím CHT HET myší, které 

mají sníženou kapacitu CHT za zvýšených nároků na neuronální signalizaci prokázala opačný 

účinek, kdy u CHT HET myší došlo ke zpomalení vychytávání exogenně aplikovaného cholinu 

v TC2 téměř trojnásobně (Parikh et al., 2013). 

Abychom stanovili kapacitu CHT-OXP vychytávat endogenní cholin, vyvolali jsme 

uvolňování ACh tlakovou aplikací úplného agonisty α4β2* nikotinových receptorů. V přední 

kůře uvolňuje stimulace α4β2* NR ACh zejména skrze talamické glutamatergní dráhy (Parikh 

et al., 2008; Sarter et al., 2009; Parikh et al., 2010). Protože α4β2* NR-agonistou evokované 

uvolňování ACh vyžaduje aktivaci multisynaptických drah, je použití tohoto agonisty 

fyziologicky více relevantní ve srovnání s přímou depolarizací pomocí KCl. Aplikace ABT-

894 vedla k uvolnění ACh v prefrontální kůře, který jsme následně detekovali pomocí in vivo 
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mikroampérmetrie. Tři testované dávky ABT-894 způsobily na dávce závislé zvýšení maxim 

cholinových amplitud u obou genotypů. U CHT-OXP myší ovšem došlo ke snížení maxim 

amplitud endogenního cholinu téměř trojnásobně ve srovnání s WT myšmi, což bylo podle 

všeho způsobeno větší kapacitou CHT na cholinergních synapsích a tudíž mnohem rychlejším 

a efektivnějším vychytáváním cholinu.  

Interpretace výsledků účinku ABT-894, které naznačují zvýšené vychytávání cholinu 

u CHT-OXP myší, stejně jako výsledky získané z experimentů vychytávání exogenního 

cholinu, by byla nesprávná, pokud by důvodem nižších naměřených cholinových amplitud bylo 

snížené uvolňování ACh u CHT-OXP myší. Z tohoto důvodu jsme měřili bazální hladinu 

extracelulárního ACh a cholinu pomocí in vivo mikrodialýzy u volně se pohybujících CHT-

OXP a WT myší. Naměřené hladiny ACh a cholinu u WT myší byly v souladu s hodnotami 

publikovanými v dřívějších pracích (Parikh et al., 2013). U CHT-OXP myší byly bazální 

hladiny kortikálního ACh a cholinu dvojnásobně zvýšeny v porovnání s WT myšmi. In vivo 

mikrodialýzou jsme tak potvrdili výsledky předchozích experimentů z laboratoře prof.Sartera, 

že nadměrná exprese CHT vede k zesílení cholinergní signalizace zvýšením kapacity CHT 

vychytávat endogenní cholin a ke zvýšení uvolňování endogenního ACh.  

V další sérii experimentů bylo našim cílem ověřit hypotézu, že u CHT-OXP myší bude 

mít blokáda nebo negativní modulace CHT slabší vliv na evokované cholinové signály, než 

u WT myší. HC-3 je účinný, specifický a kompetitivní CHT antagonista (Yamada et al., 1988), 

který velmi rychle snižuje syntézu ACh a blokuje evokované uvolňování ACh. Přítomnost HC-

3 proto snižuje amplitudy a míru vychytávání evokovaných cholinových proudů/signálů 

(Parikh and Sarter, 2006). Nevýhodou HC-3 ovšem je, že může ovlivňovat i jiné molekuly, 

nízce afinitní CHT nevyjímaje (Michel et al., 2006). Kromě toho při systematickém způsobu 

podání neprochází přes hematoencefalickou bariéru. Z důvodu těchto farmakologických 

omezení byl nedávno představen nový negativní modulátor CHT, látka ML352 (Ennis et al., 

2015). Testovali jsme tedy účinek obou výše jmenovaných látek (HC-3 a ML352) na ABT-

894-evokované cholinové signály u WT a CHT-OXP myší. Protože HC-3, stejně jako ML352 

zvyšuje množství CHT v plazmatické membráně cholinergních synapsí (Ennis et al., 2015; 

Okuda et al., 2011), předpokládali jsme, že tento účinek bude silnější u CHT-OXP myší a ABT-

894-evokované cholinové proudy u nich budou méně ovlivněny blokací nebo negativní 

modulací CHT. Aplikace HC-3/ML352 měla na ABT-894 evokované cholinové amplitudy 

mezi CHT-OXP a WT myšmi diametrálně odlišný účinek. U WT myší došlo ke snížení 

cholinových amplitud, což s největší pravděpodobností odráželo zeslabené uvolňování ACh po 

zablokování CHT a tedy snížené množství cholinu. U CHT-OXP myší jsme naopak pozorovali 
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postupný nárůst cholinových amplitud, což mohlo být podle všeho způsobeno postupně 

vzrůstajícím uvolňováním ACh, který byl u CHT-OXP myší podpořen zvýšenou expresí CHT 

na plazmatické membráně. Antagonismus CHT u CHT-OXP myší tak vedl k paradoxnímu 

výraznému nárůstu cholinergní synaptické kapacity. 

Interpretace účinku antagonistů CHT u CHT-OXP myší odrážející postupné zvyšování 

uvolňování ACh naznačuje, že antagonisté CHT vyvolávají opačný účinek u CHT-OXP myší, 

než u jejich kontrolních zvířat (WT). U CHT-OXP dochází pravděpodobně ke zvýšené expresi 

CHT na plazmatické membráně, ke zvýšené syntéze a uvolňování ACh. Proto jsme v 

kontrolním experimentu sledovali, zda HC-3 a ML352 účinkují jako antagonisté CHT u CHT-

OXP, když jsou testovány akutně (po exogenně aplikovaném cholinu) ve srovnání 

s opožděným měřením evokovaných proudů v experimentu popsaném výše. Tak, jak jsme od 

účinku blokády CHT vlivem HC-3 a ML352 očekávali (Parikh and Sarter, 2006), došlo 

v přítomnosti těchto dvou látek k nárůstu cholinové amplitudy bez statisticky významného 

rozdílu mezi genotypy. Tyto výsledky tak potvrdily, že HC-3 i ML352 účinkují jako antagonisté 

u obou genotypů a proto neočekávané účinky těchto antagonistů u CHT-OXP pozorované u 

endogenně evokovaného uvolňování ACh pravděpodobně odrážejí atypický, neantagonistický 

účinek u těchto myší. 

Výsledky našich studií u CHT-OXP myší tak in vivo potvrdily důležitou roli CHT v 

udržování cholinergní signalizace. CHT tak představuje významný farmakologický cíl, který 

může zvýšením kapacity/afinity vést k posílení cholinergní neurotransmise při onemocněních, 

u kterých je cholinergní signalizace snížena jako u Alzheimerovy choroby a jiných 

neurodegenerativních onemocnění.  

 

Snížená cholinergní kapacita u STs 

V porovnání s GTs je kapacita cholinergních neuronů udržet zvýšené hladiny 

cholinergní neurotransmise u STs snížena. Abychom objasnili celulární mechanismy 

zodpovědné za zeslabenou cholinergní kapacitu u STs, zaměřili jsme se v předložené práci na 

hlavní limitující faktor v syntéze ACh, tedy na cholinový transportér. U STs byl transport 

cholinu prostřednictvím CHT rezistentní vůči elektrické stimulaci BF. Stimulace BF rovněž 

nezpůsobila zvýšení denzity CHT v synaptické plazmatické membráně. Tyto výsledky tak 

naznačily velmi důležitá omezení v kapacitě cholinergní synapse přizpůsobit se zvýšené 

neuronální aktivitě u STs. 

Celkové množství proteinu CHT se v synaptozomech připravených z kůry STs a GTs 

potkanů nelišilo. Na rozdíl od celkového proteinu, bazální hladiny CHT na membráně vezikul 
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(LP2 frakce) byly u nestimulovaných (sham) potkanů nižší u STs, než u GTs. Většina CHT je 

u GTs za bazálních podmínek lokalizována na vezikulární membráně (Ferguson et al., 2003; 

Parikh et al., 2013), zatímco u STs významné množství intracelulárního CHT se, jak se zdá, 

může nalézat i v jiných subcelulárních kompartmetech, kterými jsou například endozomy 

a mitochondrie. Z tohoto důvodu nebyla tato frakce CHT detekována metodou, kterou jsme 

použili k přípravě LP2 frakcí. Jinou možnou příčinou, kvůli které jsme nebyli schopni detekovat 

větší množství intracelulárního CHT u STs může být, skutečnost, že epitop pro použitou 

protilátku mohl být maskován posttranslačními změnami spojenými se změněnou distribucí 

CHT. Část CHT byla jako výsledek elektrické stimulace BF u STs přemístěna z membrány 

vezikul ve frakci LP2, avšak tento přesun neodrážel nárůst denzity CHT ve frakci LP1, což 

naznačuje, že CHT byl přemístěn do jiných intracelulárních kompartmentů, které nebyly 

spojeny s mobilizací CHT do plazmatické membrány. Intracelulární CHT u STs mohl být po 

stimulaci modifikován (např. fosforylací, nitrosylací) a tudíž učiněn nedostupným pro 

přemístění do plazmatické membrány (Cuddy et al., 2015; Gates et al., 2004; Ribeiro et al., 

2005). Jelikož byla denzita CHT na plazmatické membráně za bazálních podmínek totožná u 

STs i GTs, předpokládáme, že odlišnosti v subcelulární distribuci CHT pozorované u STs a 

neschopnost zvýšit cholinový transport po stimulaci BF odrážejí spíše změny v distribuci nebo 

posttranslační modifikace, mezi které patří degradace CHT. 

Doposud nebylo prozkoumáno, zda narušení funkce CHT u STs je přítomné v celém 

nervovém systému, nebo je lokalizace omezena pouze na určité oblasti mozku.  Je ovšem 

vysoce pravděpodobné, že změny v odpovědi CHT u STs se vyskytují ve více oblastech mozku. 

Nízké hladiny adenosinu v kůře STs pozorované v našich experimentech mohou podpořit 

zánětlivé procesy (Haskó et al., 2005), které potom mohou vyústit ve sníženou kapacitu CHT 

(Koshy Cherian et al., 2015). V souladu s domněnkou, že STs mohou mít zvýšené hladiny 

neuronální zánětlivých markerů byly u STs potkanů pozorovány zvýšené hladiny 

kortikosteronu v průběhu PPR tréninku (Flagel et al., 2009). 

Rovněž není doposud jasné, jestli existuje přímé propojení mezi orientací STs na 

znamení v průběhu testu pozornosti a dysfunkcí CHT na jedné straně, nebo mezi motivačním 

procesem a němu podléhající dopaminergní odpovědi v NAc. Orientace pozornosti na znamení 

u STs může být kritickým mechanismem, který vede k prvotnímu vývoji tohoto „sign-tracking” 

fenotypu. Je velice důležité zodpovědět otázku, zda subkapacita CHT přispívá rovněž k 

dopaminergní signalizaci v NAc evokované podnětem, který zprostředkovává přeměnu CS na 

motivační magnet u STs (Flagel et al., 2011). Interakce mezi aktivitou cholinergních 

interneuronů v NAc a dopaminergní signalizací není dodnes uspokojivě objasněna (Collins et 
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al., 2016; Crespo et al., 2006) a z toho důvodu je náročné předpovědět, jaký dopad by měla 

snížená kapacita CHT na tuto interakci. Zbývá proto zodpovědět otázku, jestli snížená kapacita 

CHT v NAc podporuje na znamení orientovanou dopaminergní signalizaci u STs. 

„Sign-tracking” chování je komplexním psychologickým znakem spojeným s 

náchylností ke vzniku závislosti. Hlavním charakteristickým znakem tohoto chování je 

pravděpodobně poškození motivačních procesů, které mění prvotně neutrální podněty na 

podněty, které jsou lákavé a vyhledávané (Robinson and Berridge, 2008; Robinson and Flagel, 

2009; Saunders and Robinson, 2010). Výsledky naší práce ovšem naznačují, že taková 

konceptualizace těchto znaků není úplně kompletní. Orientace na znamení v průběhu udržování 

pozornosti je buď dalším důležitým komponentem, nebo dokonce hlavním faktorem pro „sign-

tracking” chování, kterého hlavním neuronálním mechanismem je pravděpodobně snížená 

kapacita CHT.  Vzhledem k tomu, že snížená kontrola pozornosti v průběhu testů s návykovými 

látkami je považována za klíčové psychologické riziko pro rozvoj závislosti (Field and Cox, 

2008), jak studie s hlodavci, tak i humánní studie zachytávající znaky „sign-tracking” chování 

mohou být velmi užitečné při vývoji nových terapií, které by byly schopny obnovit kapacitu 

cholinergní aktivity a schopnosti kontrolovat chování v průběhu těchto testů. 
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Závěr 

Neuromodulační účinek ACh je rozhodujícím faktorem pro normální fungování různích 

mozkových funkcí. Je známo, že abnormality cholinergního systému přispívají k řadě 

psychiatrických a neurologických onemocnění. Regulace hladiny ACh na úrovni jeho 

uvolňování prostředníctvím M4 muskarínových receptorů, hydrolýzy cholinesterázami, 

vychytávaní cholinovým transportérem a opětovné syntézy tak představuje významní 

farmakoterapeutický cíl.  

V předložené dizertační práci jsme prokázali, že M4 MR jsou zapojeny v kontrole 

pohybové aktivity, přičemž tento účinek závisí na pohlaví a aktivní resp. inaktivní fázi dne. 

M4KO samice byly za bazálních podmínek hyperaktivní jenom v průběhu aktivní fázi dne. 

Vyřazení genu pro podtyp M4 muskarinových receptorů má u M4KO samic za následek zvýšení 

rezistence vůči oxotremorinem indukované hypotermii a zesílenou hyperlokomoční odpověď 

na skopolamin a kokain. Účinek těchto látek se liší podle toho, v které fázi dne testy probíhají 

a je výraznější během inaktivní fáze. V průběhu behaviorálních a farmakologických studií je 

proto velice důležité, aby se bralo v úvahu i to, v které fázi dne testy probíhají, protože myši sú 

aktívni během tmavé fázi dne. 

Aktivita a exprese cholinesteráz (AChE a BChE) v mozku je ovlivněna stresem a 

modulována glukokortikoidy. U CRH-KO myší dochází vlivem akutního a chronického 

imobilizačního stresu ke změnám v expresi a aktivitě AChE a BChE na různých úrovních a 

závisí na lateralitě. 

U CHT-OXP myší jsme in vivo prokázali jejich zvýšenou schopnost vychytávat 

exogenní a endogenní cholin. Navíc jsme pomocí in vivo mikrodialýzy potvrdili naši hypotézu, 

že zvýšení exprese CHT má za následek zvýšení bazální hladiny ACh a tudíž vede k posílení 

cholinergní signalizace. Modulace CHT zvýšením afinity pro vazbu cholinu a následně zvýšené 

uvolňování ACh tak představuje významný farmakoterapeutický cíl v léčbě onemocnění 

s oslabenou cholinergní signalizací, zejména při kognitivní disfunkci. 

STs potkani mají v porovnání s GTs potkany sníženou kapacitu cholinergních neuronů 

udržet zvýšenou hladinu neurotransmise při zvýšených nárocích na cholinergní system. U STs 

je CHT zprostředkovaný transport cholinu rezistentní vůči stimulaci BF. V souladu s tímto 

výsledkem nevede stimulace BF ke zvýšení denzity CHT v synaptické plazmatické membráně 

u STs. Orientace na znamení v průběhu udržování pozornosti se zdá byt hlavním faktorem pro 

„sign-tracking” chování, kterého hlavním neuronálním mechanismem je pravděpodobně 

snížená kapacita CHT.  
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Příloha  

Tabulka příloha 1: Výkladový slovník parametrů použitých k analýze biorytmů tělesné teploty 

a pohybové aktivity u M4WT a M4KO myší. 

T Mean  Celkový aritmetický průměr všech naměřených hodnot (total mean) 

T w.Mean Celkový vážený průměr počítaný z AUC (AUC/vzorkovací perioda) !tj. je nezbytné 

zkontrolovat 

T AUC Celková plocha pod křivkou (plocha mezi křivkou a osou x) 

w.Mean24 Vážený průměr vztažený k periodě 24 hodin (ořezání hodnot nad 24 h) 

AUC24 Plocha pod křivkou vztažená ke čtyřiadvacetibodovému rytmu 

T Highest Celková nejvyšší hodnota. Hodnota může být zkreslena, protože představuje výjimečnou 

hodnotu, která se jinak už nevyskytuje 

T t High  Čas, v němž byla nejvyšší hodnota načtena 

T Lowest Celková nejnižší hodnota. Hodnota může být zkreslena, protože představuje výjimečnou 

hodnotu, která se jinak už nevyskytuje 

T t Low Čas, v němž byla nejnižší hodnota načtena 

D-N mean Rozdíl aritmetických průměrů (D Mean-N Mean)  

D-N w.mean Rozdíl vážených denních a nočních průměrů (DwMean-NwMean) 

D Mean Denní aritmetický průměr 

D w.Mean Vážený denní průměr 

D AUC Plocha pod křivkou vztažená ke dni 

D Highest Nejvyšší denní hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

D t High Čas, v němž byla nejvyšší denní hodnota načtena 

D Lowest Nejnižší denní hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

D t Low Čas, v němž byla nejnižší denní hodnota načtena 

N Mean Noční aritmetický průměr 

N w.Mean Vážený noční průměr 

N AUC Plocha pod křivkou vztažená  k noci 

N Highest Nejvyšší noční hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

N t High Čas, v němž byla nejvyšší noční hodnota načtena 

N Lowest Nejnižší noční hodnota (zkreslení, viz T Highest) 

N t Low  Čas, v němž byla nejnižší noční hodnota načtena 

p.lengths Počet period (tj. pokud je přítomna čtyřiadvacetihodinová a šestihodinová =2 etc.) 

Domnt PL Dominující délka periody 

%Rhythm Koeficient určenosti, tj. reprezentuje procento variace v datech, které je vysvětlitelné modelem 

fitování 

p  Statistický ukazatel, jak je rytmus pravděpodobný 

Mesor Střední hodnota rytmu  

D Mean-f Fitovaná hodnota denního průměru vztažená k dvacetičtyřhodinovému rytmu 

N Mean-f Fitovaná hodnota nočního průměru vztažená k dvacetičtyřhodinovému rytmu 

PeakTrough Rozdíl mezi vrcholovou hodnotou (maximum, Peak) a nejnižší hodnotou (minimum, Through) 

z fitované křivky 

Peak Nejvyšší hodnota (z fitované křivky) 

t Peak Čas nejvyšší hodnoty (z fitované křivky) 

Trough Nejnižší hodnota (z fitované křivky) 

t Trough Čas nejnižší hodnoty (z fitované křivky) 

max slope Maximální sklon nárůstu křivky 

t Max Sl. Čas, v němž je nejvyšší nárůst 

min slope Minimální sklon nárůstu křivky 

t Min Sl. Čas, v němž je nejnižší nárůst 

24.00 Amp      Amplituda čtyřiadvacetihodinového rytmu 

24.00 Acr      Akrofáze (tj. čas maxima) 24h rytmu 

12.00 Amp      Amplituda dvanáctihodinového rytmu 

12.00 Acr Akrofáze 12h rytmu 

Load V individuální analýze (Options) lze nastavit sledování dat, které překračují stanovený limit 

(LOAD) a to celkově, v denní a noční fázi 
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