
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. 
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