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Abstrakt
Odnětí čichového laloku (ang. olfactory bulbectomy; OBX; čichová bulbektomie) patří mezi
nesmírně zajímavé experimentální fenomény vyvolávající řadu zajímavých hypotéz o roli této
struktury ve fungování CNS. Také zasahuje do preklinického výzkumu jakoţto animální
model depresi-podobného chování (realizovaný většinou s vyuţitím laboratorních potkanů).
Význam a dopady tohoto zásahu jsou větších neţ rozsah této práce, v předloţené rešerši se
proto zaměřím především zaprvé na krátký popis neuroanatomického zapojení čichového
laloku a stručný popis operace, následně budu diskutovat strukturální a molekulární a
neurochemické změny vyvolané bulbektomií a následně se bude tato práce věnovat
bulbektomii ve vztahu k chování. První část poslední kapitoly se zaměří na behaviorální
změny vyvolané tímto zásahem s důrazem na učení a paměť (a také další kognitivní funkce) a
v druhé části se pouze krátce zmíním o dalších moţných (např. endokrinních anebo
imunitních) fyziologických změnách, které mohou být vyvolány po olfaktorické bulbektomii.
Závěrem bych ráda hovořila o validitě jako moţného vyuţití deprese jako modelu
onemocnění CNS.
Klíčová slova: bulbektomie, chování, potkan, neurofarmakologie
Summary
Removal of olfactory bulbs (olfactory bulbectomy; OBX) belongs amongst most interesting
experimental phenomenons, which stimulated interesting hypotheses about the role of this
structure in the CNS functions. It outreaches also to the preclinical research as an the animal
model of depression-like behavior (usually pursued in the laboratory rats). Significance and
all sequelae of olfactory bulbectomy probably cannot be covered in their extents by this
thesis, therefore, I will first focus on short neuroanatomical description of connections
between the olfactory bulbs and the limbic system, and short description of the OBX surgery
will follow. Subsequently, I will discuss structural, molecular and neurochemical changes
elicited by OBX. Next part of this work will be dedicated to OBX in relation to behavior; first
I will present behavioral changes elicited by OBX with focus on learning and memory (and
other cognitive functions) and then I would brieflysummarize the putative (for example
endocrine, imunne) changes, witch can will be cause followin OBX. In conclusions, I will
discuss usage of OBX as an animal model of depression.
Keywords: bulbectomy, behavior, rat, neuropharmacology

3

Obsah:
Seznam pouţitých zkratek

5

1.0 – Úvod

6

2.0 – Čichový systém a olfaktorická bulbektomie (OBX)

6

2.1.0 – Neuroanatomie olfaktorického systému a čichového laloku

7

2.1.1 – Struktura čichového laloku

8

2.1.2 – Významné buněčné typy čichového laloku

9

2.1.3 – Afferentní a efferentní spoje čichového laloku

11

2.2.0 – Procedura OBX
3.0 – Změny v CNS navozené bulbektomií

14
15

3.1.0 – Neurochemické změny po OBX

15

3.2.0 – Strukturní změny vyvolané OBX

19

3.3.0 – Behaviorální změny OB potkana

21

3.3.1 – Zvýšená lokomoční aktivita v testu otevřeného prostoru

21

3.3.2 – Změny ve vyhýbavém chování

22

3.3.3 – Změny v prostorovém učení

22

3.3.4 – Změny v jídlem motivovaném chování

23

3.3.5 – Změnyv podmíněné chuťové averzi

23

3.3.6 – Hypercitlivost ke stresorovým faktorům

24

3.3.7 – Jiné behaviorální odpovědi

24

3.4.0 – Další fyziologické odpovědi vyvolané po OBX
4.0 – OB model jako zajímavá moţnost léčby nejen deprese

24
25

4. 1. – Relevance a validita OBX jako animálního modelu onemocnění depresí 25
4. 2. – Porucha čichové funkce a klinická praxe

25

4. 3. – Je moţné povaţovat OBX u potkana za platný animální model deprese? 26
4. 4 – Potencionální přínos antidepresiv k neuronálnímu „přeţití“

26

5.0 – Závěr

27

Literatura

28

Seznam použitých zkratek:
4

AA

– Test aktivního chování vyhýbání se sektoru

Ach

– Acetylcholin

AOB

– Přídavný čichový lalok

AT

– Jednorázové podání léčiv (Acute treatment)

BNST

– Bed nucleus of stria terminalis

CREB

– Protein spouštící expresi somatostatinu

cAMP

– Cyklické AMP (adenosinmonofosfát)

CT

– Dlouhodobá léčba (Chronic treatment)

DA

– Dopamin

Golf

– olfaktorický G-protein

GABA

– Kyselina gamma-aminomáselná

Glut

– Glutamát

HldbB

– Horizontal limb of the diagonal bend of Broca

M buňky

– Mitrální buňky

MFB

– Mediální svazek předního mozku (Medial forebrain bundle)

MOB

– Hlavní čichový lalok

MWM

– Morrisovo vodní bludiště

NA

– Noradrenalin

NT

– Neurotransmitter, neuropřenašeč

O-F

– Test otevřeného prostoru (Open-field)

OB

– Čichový lalok (Olfactory bulb)

OBP

– proteiny váţící odoranty

OBX

– Olfaktorická bulbektomie; čichová bulbektomie

OB potkan

– Olfaktoricky bulbektomovaný potkan

PA

– Test pasivního chování vyhýbání se sektoru

SO potkan

– Falešně operovaný potkan (Sham-operated)

SSRI

– selektivními serotoninovými reuptake inhibitory

T buňky

– Klubkovité neboli chomáčkovité buňky (Tuffted cells)

Trp

– Tryptofan

X-RM

– X-ramenné bludiště

5 – HT

– Serotonin
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1.0 – Úvod
Čich je velmi důleţitým smyslem savců. Oproti lidem, kde je mnohem menší část našeho
genomu věnována čichu neţ u jiných druhů (Gilad et al., 2003; Emes et al., 2004; Quignon et al.,
2005), mají potkani nejen hlavní čichový epitel, ale také dobře vyvinuté vomeronasální orgány
Pokud se podíváme na tento esenciální sensorický smysl savců z hlediska evoluce čichového
bulbu, a budeme-li mezidruhově srovnávat jeho strukturu; např. mezi ovocnými muškami
(octomilkami, lat.Dorsophillasp.; kde strukturu nazýváme anténálním lalokem – angl. antennal lobe),
mezi skokany levhartími (lat.Rana pipiens; angl. Frog Leopard) anebo laboratorní myší či potkanem
(z podčeledi pravých myší, lat. Muridae; Mus sp. et Rattus norvegicus); tak zjistíme, ţe všichni mají
stejné základní rozloţení bulbu. Tato struktura se skládá z pěti vrstev obsahujících jádra tří hlavních
typů buněk: mitrální, periglomerulární a granulární buňky, i přesto, ţe je tato struktura mezi danými
druhy odlišná tvarem a velikostí.
Co se týče funkce čichových bulbů, ve srovnání recentních zvířat a známých prehistorických
druhů s dochovanými fosilními lebkami, je takřka nemoţné jí posoudit, protoţe se jejich struktura
paleobiologicky nedochovala. Můţeme pouze předpokládat, ţe olfaktorické bulby vzdálených
nepříbuzných druhů mohou býti paralogy. Tedy, ţe se jejich cytoarchitektura vyvinula u více druhů
nezávisle na sobě. Jiní se domnívají, ţe jejich struktura je vlastně dochována, protoţe představuje
optimální a jediné biologické řešení vyskytující se u všech čichových systémů, a proto se mohla
vyvinout nezávisle u různých druhů.
Po čichové bulbektomii, tj. po operačním odstranění čichových laloků, potkani ztrácí spojení
s významnou částí limbického systému. Potkani projevují tzv. syndrom olfaktorické bulbektomie
(angl.olfactory bulbectomised syndrome), tedy soubor změn v chování, který nám slouţí jako zatím
nejvěrnější (animální) model deprese. Protoţe není moţné zjistit, jak potkani přemýšlejí, ani jejich
pocity ani náladu, jsme odkázáni pozorovat pouze chování a dedukovat z jejich projevu duševní stav
(Harkin, Kelly and Leonard; 2003).
Tento model bývá přirovnáván k situaci, kdy člověk z jakéhokoliv důvodu přijde o jeho hlavní
smysl – zrak či pokud ztratí paměť. Vzhledem k relativnímu porovnávání neuroanatomie potkana a
člověka, víme, ţe člověk má také velmi dobře vyvinutý čichový systém, který často lidé nevnímají
jako tolik důleţitý. Struktura čichových bulbů se fylogeneticky překryla pro člověka a vyšší primáty
jedinečnou novinkou – neokortexem. Tudíţ tato struktura je u člověka oproti potkanovi vnořená do
přední části telencefalonu.
Zatímco většinu ţivočichů můţeme povaţovat za makrosmaty, člověk společně s opicemi
patří mezi mikrosmaty. Přesto není morfologické uspořádání čichového receptoru příliš rozvinuté.
Čichové buňky jsou neurony, které jsou schopné percepce signálu, ale také jsou schopny generovat
akční potenciál, který pak vedou dále. Tedy svým uspořádáním jsou primitivním recepčním orgánem.
Korová část čichového analyzátoru u člověka neodpovídá svým rozsahem čichovému mozku
(Mysliveček, 2003).
2.0 – Čichový systém a olfaktorická bulbektomie
Čich úzce souvisí s dalším smyslem – s chutí. Oba dva jsou nezbytné pro příjem potravy a
také chuť jídla zahrnuje i vůni dané potravy. Z hlediska funkční klasifikace je můţeme zařadit mezi
systémy s chemosenzorickými receptory, avšak v uţším slova smyslu čichové buňky řadíme mezi
telereceptory oproti chuťovým buňkám, které patří pod exteroreceptory.
Telereceptory jsou umístěny v čichové sliznici, tedy ve specializované části nosní sliznice.
Chemické látky rozptýlené ve vzduchu, jako jsou feromony a odoranty, jeţ se rozpouštějí v hlenové
vrstvě nosní sliznice, jsou adekvátním podnětem pro tyto receptory. Základní vůně, jako můţou být
éterová, čpavá, hnilobná, piţmová, kafrová, mentolová či květinová, jsou oproti základním barvám a
chutím pouze předpokládány. Čichové buňky jsou modifikované bipolární neurony. Čichová tyčinka
(modifikovaný dendrit) vybíhá z buňky směrem do sliznice, kde se rozšiřuje a vytváří několik řasinek
zanořených do hlenové vrstvy.
Mechanismus vzniku akčního potenciálu spočívá v interakci odorantů s OBP (proteiny
váţícíodoranty). Po jejich interakci se OBP váţou na receptory spřaţené s G-proteiny, konkrétně s G olf
(olfaktorický G-protein). Ten aktivuje adenylátcyklázu a vzniklý cAMP pak aktivuje proteinkinázu A.
Ta fosforyluje Na+ iontové kanály, čímţ způsobí jejich otevření, vtok sodíku a depolarizaci. Tento
6

depolarizační receptorový potenciál je zároveň generátorovým potenciálem a vede ke vzniku akčního
potenciálu v iniciálním segmentu axonu čichové buňky (Mysliveček, 2003).
Čichová dráha začíná u axonů čichových buněk, které se sdruţují do fila olfactoria a které dále
procházejí skrz lamina cribrosa čichové kosti do přední jámy lební. Poté vstupují do čichového bulbu
(bulbus olfactorius, OB), kde dochází k přepojení těchto axonů s dendrity mitrálních (M) a
chomáčkovitých (T) buněk. Toto propojení můţeme pozorovat jako kulovité synaptické komplexy
(glomeruli olfactorii). Axony M a T buněk vytvářející olfaktorický trakt směřují do primární čichové
oblasti, která zahrnuje rostrální okrsky telencefala – nc.olfactorius anterior, tuberculum olfactorium,
area prepiriformis, piriformní kůra, area periamygdaloidea, včetně projekcí do amygdaly a arey
entorinalis (area 28 podle Brodmana). Všechny tyto struktury jsou součástí limbického systému, z
nichţ můţe být dále informace vedena do dalších oblastí mozku s různým funkčním významem. Po
přepojení směřují další axony z piriformní kůry do talamu (ncl. medialis dorsalis) a poté do
orbitofrontální korové oblasti (area 34), čímţ je zajištěna vědomá percepce čichové informace.
Propojením z amygdaly do limbického systému je zajištěno emocionální podbarvení čichové
informace. A v neposlední řadě jsou zpracovány paměťové procesy spojené s čichem v entorinální
kůře. Prepiriformní kůra můţe být povaţována za vlastní čichové ústředí, odkud vedou další aferenty
či se můţeme setkat s prepiriformní kůrou jako spojempreferenčně vedoucím do limbického systému.
Tedy primární čichová oblast je zatím diskutována.
2.1.0 – Neuroanatomie olfaktorického systému a čichového laloku
U většiny obratlovců, čichový bulbus představuje rostrální část mozku. U člověka však
čichové bulby jsou naventrální straně mozku. Čichové laloky jsou podpírány a chráněny cibriformním
plátem (deskou cribriformu) čichové kosti, který ji odděluje od savčího čichového epitelu a který je
perforován axony čichových nervů. Bulbus je rozdělen do dvou různých anatomických struktur: MOB
a AOB.
Stavba čichového systému
Čichové laloky jsou bilaterálními výběţky rostrálního telencefalonu (koncového mozku) a
zaujímají 4% z celkové hmoty mozku u dospělého potkana (Cain, 1974). Rozsáhlá efferentní spojení s
limbickým systémem a s vyššími mozkovými centry vedou k dalekosáhlejším účinkům olfaktorické
bulbektomie neţ je pouhá anosmie (ztráta čichu) jako taková (Obr. 1). Po lézi čichového laloku
dochází k celémuspektru změn. Z nichţ některé, jako např. iniciální buněčný odpad či otok mozku
(edém), mohou poškodit přiléhající mozkové oblasti (Brunjes, 1992), ale sekundární změny delšího
rozsahu mohou být důsledkem narušení vaskulatury a také anterográdní, retrográdní a transneuronální
degenerace (Schoenfeld and Hamilton, 1977). Také můţe docházet ke změnám v počtu synapsí a
v jejich funkci např. rašení nových vláken (sprouting), denervační suprasenzitivitě a pozorvány jsou i
další formy synaptické dynamiky (Van Riezen and Leonard, 1990; Brunjes, 1992). Bulbektomie
vyvolává změny v mnoha relativně vzdálených oblastech mozku v důsledku přerušení spojení mezi
čichovými laloky a dalšími mozkovými oblastmi.
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Obr. 1 – Znázornění propojení mezi hlavním (MOB) a přídavným (AOB) čichovým lalokem a s
dalšími oblastmi mozku potkana.
Použité zkratky: VNO – Vomeronásální orgán; DOT – Dorzální olfaktorický trakt; MFB – Mediální
svazek předního mozku (Medial forebrain bundle); MNA – Mediální jádro amygdaly (Medial nucleus
of the Amygdala); Pak – Periamygdalární kůra (Periamygdaloid cortex); BNST – (Bed nucleus of the
Stria terminalis); OE – Olfaktorický epitel; AON – Anteriorní olfaktorické jádro (Anterior olfactory
nucleus); Pik – piriformní kůra (Piriform cortex); ACAN – (Anterior cortical amygdaloid nucleus);
PCAN – (Posterolateral cortical amygdaloid nucleus); Ek – Entorinální kůra (Entorhinal cortex)
Převzato a upraveno podle publikace: Kelly J. P. et al., 1997
Potkani mají v nosní dutině dva chemosenzorické orgány – čichový epitel, který vysílá axony
do hlavního čichového bulbu (Main Olfactory Bulb, MOB) a vomeronasální orgán, který projikuje do
přídatného čichového bulbu (Accessory Olfactory Bulb, AOB). Tyto oddělené smyslové orgány mají
tedy i odlišné cíle v CNS. Třetí, jakousi "smíšenou" komponentou je nervus terminalis, který je
pravděpodobně přispívá k čichové percepci prostřednitcvím inervace obou z jiţ výše zmíněných
struktur (Bojsen-Moller, 1975). Centrální projekce těchto systémů je pak rozloţena především po
mediálním povrchu předního mozku (Brunjes, 1992).
2.1.1 – Struktura čichového laloku
Čichový lalok
MOB je v tangenciální a v radiální rovině charakterizován šesti dobře-definovanými vrstvami
(Switzer et al., 1985). Uvnitř MOB existují dvě anatomické řady (Macrides and Davis, 1983). Vnější
řada, leţící nejblíţe k povrchu, se skládá z buněk glomerulů a zevní klubkovité buňky (external tufted
cells), které jsou hlavně dopaminergní a GABA-ergní (Halasz et al., 1977; Switzer et al., 1985).
Vnitřní řada, leţící nejvíce ve středu, se skládá hlavně ze středních a vnitřních klubkovitých a
mitrálních buněk, které uvolňují především acetylcholin (Ach), serotonin- (5-HT), noradrenalin (NA),
enkefalin- (ENK) a substanci P (Halasz and Shepherd, 1983). Zjednodušené schéma cytoarchitektury
popisuje Obr. 2.Obecně je předpokládáno, ţe daný systém funguje jako filtr příchozích stimulů, na
rozdíl od asociativního okruhu, který má mnoho vstupů a výstupů. Avšak je známo, ţe čichové laloky
také přijímají "top-down" informace z oblastí mozku, jako amygdala, neokortex, hippokampus, locus
coeruleus anebo substantia nigra. Moţné funkce OB jsou zpravidla definovány ve čtyřech okruzích: 1.
rozlišení jednotlivých odorantů; 2. zvýšená citlivost detekce odorantu; 3. filtrování „pachového šumu“
pro zvýšení přenosu vybraných odorantů a 4. místo zapojení vyšších mozkových oblastí pro detekci či
diskriminaci odorantů. Zatímco všechny tyto funkce by teoreticky mohly plynout z uspořádání okruhu
olfaktorického bulbu, není jasné, zda je některá z těchto funkcí zprostředkována výhradně čichovým
lalokem. Analogicky jako je tomu u podobných částí mozku, jako např. u sítnice (retina). Tedy stále
zůstává otázkou, jak čichové bulby filtrují příchozí informace z receptorových neuronů v prostoru,
nebo jak se filtrují příchozí informace v čase.

Obr. č. 2: Schéma zapojení čichových neuronů.
Převzato z Wikimedia Commons
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2.1.2 – Významné buněčné typy v čichovém laloku
Hlavní čichový lalok (MOB)
Čichové laloky přenášejí informace o pachové stopě (odorantu, chemické molekule) z nosu do
mozku, a jsou tedy nutné pro správné fungování jednoho ze smyslů - čichu. Stejně jako nervový
okruh, glomerulární vrstva přijímá přímé vstupy (afferenty) z čichových nervů, (tvořenými axony z
přibliţně deseti milionů čichových receptorových neuronů v čichové sliznici), z oblasti nosní dutiny.
Konce axonového klastru, kulovité struktury známé jako glomeruly, přijímají vstup tak, ţe kaţdý
glomerulus obdrţí input především z čichových receptorových neuronů, které vyjadřují stejné čichové
receptory. Glomeruly jsou také prostoupeny dendrity neuronů z tzv. mitrálních (M) buněk, které pak
vystupují v efferenty do čichové kůry. V čichovém laloku existuje mnoho typů interneuronů, včetně
periglomerulárních buněk, jejichţ synapse prostupují uvnitř a mezi glomeruly. A také granulární
buňky, které tvoří synapse s mitrálními buňkami. S ohledem na výše uvedené předpoklady rozlišujeme
dvě třídy interneuronů, buňky periglomerulární a granulární.
Hlavní čichový lalok má vícevrstevnou buněčnou architekturu. V pořadí od povrchu do středu
se nacházejí následující vrstvy (Obr. 3): glomerulární, vnější plexiformní, mitrální, vnitřní
plexiformní a granulární.

Obr. č. 3: Koronální snímek buněčných jader hlavního čichového laloku u myši.
Modře je vyznačená glomerulární vrstva; červeně externí plexiformní vrstva a vrstva mitrálních
buněk a zeleně je vyznačená interní plexiformní a vrstva granulárních buněk.
Převzato z Wikimedia Commons


Gromerulární vrstva

Vlákna čichového nervu jsou propojeny s mitrálními buňkami v glomerulární vrstvě laloku.
Gromerulární vrstva, nejvíce superficiální (na povrchu), sestává z dendritického větvení mitrálních
buněk (glomerulů), z vláken čichového nervu a z periglomerulárních buněk. Periglomerulární buňky
propojují více větvení dendritů mitrálních buněk v rámci glomerulů a jsou schopny laterální inhibice
okolních glomerulů během excitace dendritického stromu konkrétní mitrální buňky. Kaţdá mitrální
buňka je v kontaktu s nejméně jedním tisícem vláken čichového nervu.


Vnější plexiformní vrstva (EPL)

Vnější plexiformní vrstva zahrnuje procházející dendrity mitrálních buněk a několik dendritů
klubkovitých buněk, které jsou svou velikostí podobné mitrálním. Některé z dendritů granulárních
buněk jsou propojeny s dendrity mitrálních buněk pomocí specializované dendrodendritické synapse
neboli reciproční synapse, kterou můţeme pozorovat jako vesikuly v presynaptické a postsynaptické
membráně.
Tento typ synaptické inerakce, dominantní v této vrstvě, spočívá v párování recipročních
kontaktů mezi sekundárními dendrity M/T buněk a spiny dentritů granulárních buněk. Reciproční pár
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zahrnuje 2 typy synapsí – 1. typem jsou synapse vedoucí z mitrálních do granulárních buněk
(excitační), zatímco druhý typ zahrnuje synapse vedoucí opačným směrem – z granulárních do
mitrálních buněk (inhibiční). Tyto reciproční dvojice tvoří více neţ 80% synapsí ve vnější plexiformní
vrstvě. Na úrovni výstupní kontroly v této vrstvě, různé podskupiny granulárních buněk jsou
dominantní pro kaţdý typ neuronu: vnější granulární buňky kontrolují vnější a středně leţící
klubkovité buňky a “spodní” granulární buňky kontrolují mitrální buňky. Stejně jako jsou tvořeny
synapse dendrity, tak externí plexiformní vrstva také zahrnuje axony přicházející z buněk s krátkými
axony a centrifugálními vlákny (z lokcus coeruleusa z tzv.horizontálního limbu diagonálního
Broccova pruhu (horizontal limb of diagonal band of Broca, HldbB). Tyto zakončení představují 1.
typ synapsí především směřující do granulárních buněk.
Klubkovité buňky také příjmají vstup z granulárních buněk prostřednictvím
dendrodendritického a dendrosomatického propojení. Pyramidové mitrální buňky představují největší
neurony čichového laloku, které můţeme najít v úzkém pruhu mezi vnější a vnitřní plexiformní
vrstvou.


Mitrální buněčná vrstva

Mitrální buněčná vrstva je tvořena těly mitrálních buněk, kde kaţdá vysílá své primární
dendrity do glomerulární vrstvy, Tam vysílají své sekundární dendrity do vnější plexiformní vrstvy
protkáním téměř celého obvodu laloku. Mitrální buňky jsou největšími neurony v čichovém bulbu a
mají charakteristický pyramidální tvar. Jejich primární dendrity směřují radiálně ven ke glomerulům.
Kaţdá mitrální buňka má také několik sekundárních dendritů, které směřují laterálně do vnější
plexiformní vrstvy. Jak primární, tak i sekundární dendrity mají hladký povrch, tudíţ je řadíme mezi
“aspinové” neurony. Axony mitrálních buněk prostupují hlouběji do čichového laloku, přes vrstvu
granulárních buněk, pokračují kaudálně aţ k posterolaterálnímu povrchu kde tvoří laterální
olfaktorický trakt (LOT, lateral olfactory tract). Vlákna AOB se sbíhají do přídavného olfaktorického
traktu (AOT, accessory olfactory tract), který vede podél LOT. Sekundární dendrity mitrálních buněk
zasahují do vzdálenějších oblastí čichového laloku a vliv jedné mitrální buňky můţe působit dál,
stejně jako jednotlivé granulární buňky jsou propojeny s mnoha mitrálními buňkami.Toto by mohlo
býti anatomickým podkladem pro laterální inhibici v čichovém laloku, které je přisuzována významná
role ve schopnosti rozlišovat jednotlivé pachy.


Vnitřní plexiformní vrstva (IPL)

Tato vrstva se nachází mezi mitrální a granulární buněčnou vrstvou a je tvořená dendrity
granulárních buněk vedoucích skrz aţ do EPL. Některé axony a dendrity buněk s krátkými axony
(short-axon cells) a zakončení centrifugálních (odstředivých) vláken se zde také nacházejí, jinak je tato
vrstva poměrně chudá na těla buněk. Vnější klubkovité buňky vysílají své axony do IPL, kde vytváří
hustý/celistvý trakt a prostupují tuto vrstvu na druhou stranu čichového laloku, kde končí na apikálním
větvení granulárních buněk. Tedy aktivita neuron na jedné straně můţe ovlivnit aktivitu na druhé
straně laloku.


Granulární vrstva

Tato vrstva je tvořená těly mnoha interneuronů, jak granulárními buňkami, tak i krátkoaxonálními
buňkami. Zakončení axonů se nachází na dendritických trnech granulárních buněk. Ty pocházejí z
vnitřních (axonální kolaterály M/T buněk a axony hlouběji uloţených krátoaxonálních buněk), tak i z
centrifugálních vstupů. Vlákna z pars medialis anteriorního olfaktorického jádra zakončují v hlubší
polovině granulární vrstvy, zatímco pars posterior, ventralis, dorsalis a lateralis anteriorního
čichového jádra zakončují ve vnější polovině granulární vrstvy.
Bazální dentrity mitrálních buněk jsou propojeny s interneurony, známými jako granulární
buňky, které podle některých teorií vytváří laterální inhibici mezi mitrálními buňkami. (Wilson, 2008).
Není zatím jasné, co jakou funkční roli můţe laterální inhibice hrát, i přestoţe se můţe podílet na
posílení poměru signál-šum v pachovém vjemu (angl. signal-to-noise ratio) sníţením bazální aktivity
okolních neaktivních neuronů. Synapse mezi mitrálními a granulárními buňkami je ze zvláštní třídy
synapsí, které jsou dendro-dendritické, coţ znamená, ţe obě strany synapse jsou tvořené dendrity,
schopné uvolňovat neurotransmitery. V tomto konkrétním případě, mitrální buňky uvolňují excitační
neurotransmiter glutamát, a granulární buňky vylučují inhibiční neurotransmiter kyselinu gamaaminomáselnou (GABA). V důsledku své obousměrnosti (angl. bi-directionality), dendro-dendritická
synapse můţe vést k tomu, ţe se mitrální buňky inhibují sami navzájem (tzv.auto-inhibice), stejně jako
mezi sousedními mitrálními buňkami (laterální inhibice).
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Přídatný čichový lalok (AOB)
Přídatný čichový bulbus, leţící na dorzálně-posteriorní oblasti hlavního čichového laloku,
tvoří paralelní dráhu, nezávislou na MOB. Jedná se o druhou dráhu zpracování informace v čichovém
systému. AOB přijímá axonální vstup z vomeronasálního orgánu, smyslového epitelu odlišného od
hlavního čichového epitelu, který detekuje feromony. Stejně jako MOB, afferentace přídatného
čichového bulbu je tvořena synapsemi s mitrálními buňkami v glomerulech. Nicméně, mitrální buňky
v AOB projikují své axony do cílových míst, amygdaly a hypotalamu, kde mohou ovlivňovat
agresivní a partnerské chování.
Čich se odlišuje od ostatních senzorických systémů, kde periferní senzorické receptory
přepojují vjemy na cestě do kortexu v mezimozku (angl. diencephalon) tím, ţe přímo neuron přijímají
tyto vjemy, které putují nejkratší cestou ke zpracování.Mj. proto jsou čichové bulby tolik významné
pro olfaktorický systém.
2.1.3 – Afferentní a efferentní spoje čichového laloku
Aferentní spojení čichového laloku
Olfaktorické senzorické neurony jsou bipolární buňky, kaţdá mající dendrit zasahující do
mukózní stěny (epitelu), kde vedou i k řasinkám, které umoţňují komunikovat prostřednictvím
odorantů s buňkou, a axon projikující do čichového bulbu. Toto je velká rodina genů kódující 7
transmembránových domén receptorových proteinů, jejichţ exprese je omezená pouze na čichový
epitel,kóduje individuální odorantové receptory. Jednotlivé senzorické neurony představují 1 či více
typů těchto receptorů.
Pokud hovoříme o centrifugálních vstupech, víme, ţe čichové laloky jsou velmi
kontrolovanou neurostrukturou. Rozsáhlá propojení jsou tvořená vlákny anteriorního olfaktorického
jádra a také kolaterálami axonů pyramidálních neuronů v čichové kůře, z nichţ všechny zakončují v
granulární vrstvě. Axony z rostrálních oblastí piriformní kůry končí na superficiální vrstvě
granulárních buněk, zatímco více kaudální oblasti vysílájí afferenty do hlubších částí granulární
vrstvy. Odstředivé (centrifugální) afferenty také vystupují z jádra horizontálního limbu diagonálního
svazku, z loccus coeruleus a z rafeálního jádra; z nichţ všechny zakončují v obou – jak v glomerulární
vrstvě, tak také v perigromerulárních oblastech gromerulární vrstvy.
Navíc, M/T buňky projikují do tzv. pars externa anteriorního čichového jádra, jehoţ buňky
projikují via anteriorní komisury aţ do oblasti kontralaterálního 1 bulbu homotypického k oblasti
ipsilaterálního2 bulbu ze kterého obdrţují dané vstupy. Odpovídající oblasti těchto dvou bulbů se tedy
mohou ovlivnit navzájem. Aktivace komisurální dráhy elektrickou stimulací anteriorního čichového
jádra či kontralaterálního čichového bulbu vytváří silnou inhibici M/T buněk, zprostředkovanou
granulárními buňkami. Druhá bilaterální dráha zahrnuje čichové informace, které jsou přenášeny do
kontralaterální hemisféry na úrovni piriformního kortexu.
Hlavní vstupní vlákna čichových laloků (Obr. 4) představují cholinergní a GABAergní vstup
z horizontálního pásu diagonálního Brocova svazku (Zaborsky et al., 1986), serotonergní projekci
z tzv. B8 jádra nc. raphe (Halasz, 1990; Cairncross et al., 1979) a noradrenergní aferentaci z locus
coeruleus (Shipley et al., 1985). Po přetětí axonů nervových buněk (tzv. axotomii) dochází v těchto
oblastech k transneuronální degeneraci (Brunjes, 1992). Tento proces společně spolupřispívá k
výrazným sekundárním následkům bulbektomie (Schoenfield et al., 1977; Leonard and Tuite, 1981).

1
2

Nacházící se v zrcadlovém pohledu v druhé hemisféře.
Nacházící se v rámci jedné hemisféry na druhé straně v zrcadlovém pohledu.
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Obr. č. 4: Schéma aferentních a eferentních spojení čichových laloků. Barevně vyznačené dráhy
představují aferentní spoje. Jednotlivé barvy pak vyjadřují konkrétní neuropřenašeče.
Označení
Oranţová
Černá
Hnědá
Ţlutá
Fialová
Zelená
Červená

NT
Glutamát
Histamin
GABA
Acetylcholin
Noradrenalin
Serotonin
Dopamin

Depo NT
Anteriorní olfaktorické jádro
Mamilární tělíska
Globus pallidus
Horizontální pás diagonálního Brocova svazku
Loccus coeruleus
Rafeální jádro
Substantia nigra

Publikace
Watanabe et al., 1984
Auvinen and Panula, 1985
Zaborsky et al., 1986
Zaborsky et al., 1986
Shipley, 1988
Halasz, 1990

Pouţité zkratky: AOB – Přídavný čichový lalok, AON – Anteriorní olfaktorické jádro, BNST – „Bed
nucleus of the Stria terminalis”, Entor.kortex – Entorinální kůra, GP – Globus pallidus (pallidum),
H.l.d.b.B – „Horizontal limb of the Diagonal band of Broca” – horizontální pás diagonálního Brocova
svazku, Hypot. – Hypotalamus, H – Habenula a její jádra, Loccus c. – Loccus coeruleus, MOB –
Hlavní čichový lalok, MC – Mamilární tělíska, Nc. accumb. – Nukleus accumbens, R – Rafeální
jádro, Sub. nigra – Substantia nigra, VTA – Ventrální tegmentální area.
Převzato a upraveno podle publikace: Kelly J. P. et al., 1997
Efferentní spojení olfaktorického bulbu
Mitrální a klubkovité buňky (o obou typech se uvaţuje jako o glutamátergních) jsou hlavní
projekční neurony čichového laloku a vysílají své axony do tzv.olfaktorického traktu (olfactory tract)
(Switzer et al., 1985). Mitrální buňky projikují spíše do centrálních struktur (např.zadní piriformní
kůry, amygdaly (anteriorní a posterolaterální oddíly centrálního jádra), a entorhinálního kortexu (angl.
entorhinal cortex) (Haberly and Price, 1977). Klubkovité buňky projikují více rostrálně, např do
přední piriformní kůry (anterior pyriform cortex) (Haberly and Price, 1977; Switzer et al., 1985;
Brunjes, 1992).Projekce AOB zahrnují dorzální olfaktorický trakt, amygdalu (mediální a
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posteromediální divize centrálního jádra) a tzv.bed nucleus of striata terminalis (BNST, které se také
někdy označuje jako tzv. “prodlouţená amygdala”) (Leonard and Tuite, 1981; Switzer et al.,
1985).Ani hlavní, ani přídatný čichový lalok neprojikují kontralaterálně.
Badatelé navrhli představu, ţe klíčovou oblastí pro syntézu olfaktorické a non-olfaktorické
informace by mohla být superficiální jádra amygdaly (McDonald, 1992).Amygdalární podoblasti s
přímou inervaci z obou laloků, jak z MOB, tak z AOB, jsou úzce propojeny (Obr. 5, McDonald,
1992).Zvláště výstupní oblasti amygdalárního komplexu jsou předmětem zvláštního zájmu.BNST je
povaţován za rozšíření mediálních a centrálních jader amygdaly díky jeho cytoarchitektuře (Amaral et
al., 1992).Zakončení neuronů z AOB jsou na sloupci vláken od mediální amygdaly směrem k
mediálním oblastem BNST. Další cíle mediálního jádra amygdaly spojené přes stria terminalis
zahrnují mediální, anteriorní a ventromediální oblasti hypothalamu a mediální preoptickou oblast
(medial preoptic area). Centrální jádro zasahuje prostřednictvím laterálních oddílů BNST do nucleus
accumbens, nc. caudatus, putamen a do hypothalamu(DeOlmos et al., 1985). Spolu s těmito
projekcemi, dorzální komponenta BNST zasahuje do laterálních jader septa. Ventrální dráha, tzv.
amygdalofugální dráha, další z hlavních drah jimiţ opouštějí axony amygdalu,zasahuje do
premamilární, tak do preoptické oblasti a hypothalamických jader. Komisurální dráha propojuje
amygdaly obou hemisfér přes anteriorní komisuru (commisura anterior).

Obr. 5: Schématické znázornění dráhy stria terminalis a amygdalofugální dráhy.
Pouţité zkratky: B – Bazální jádro amygdaly, BN – Bed nucleus of the Stria terminalis, CNA –
Kortikální jádro amygdaly, CeNA – Centrální jádro amygdaly, H – Hippokampus, LNA – Laterální
jádro amygdaly, M – Mediální jádro amygdaly, NloT – Jádro laterálního olfaktorického traktu, OB –
čichový lalok, PA – Premamiliární area, POA – Preoptická area, STP – Dráha Stria terminalis, vmH –
Ventro-mediální hypotalamus.
Převzato a upraveno podle publikace: Kelly J. P. et al., 1997.
Další mozkovou oblastí získávající vstup z čichových laloků je tzv. mediální svazek předního
mozku (MFB – Medial Forebrain Bundle), jenţ úzce souvisí se stria terminalis a jenţ je hlavním
zdrojem noradrenergních a serotonergních zakončení v čichovém laloku (Van Riezen and Leonard,
1990). Axony přicházející z anteriorního olfaktorického jádra, z čichového tuberkulu a z piriformní
kůry mají zakončení ve ventrální části MFB (Powell et al., 1965). Mnoho z těchto axonů skrze
amygdalu vstupuje do MFB a pokračuje do dorzálního středního mozku (mesencephalon). Dorzální
MFB získává inervaci také z hippokampu, ze septa, z jádra diagonálního Brocova pásu (angl. nucleus
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of diagonal band of Broca), z frontálního kortexu a z nucleus accumbens(Millhouse, 1969).
Výše uvedený popis hlavních systémů projekce čichových laloků a souvisejících limbických
struktur dokresluje mnohotvárnou povahu jader v limbické oblasti a v dalších regionech mozku (viz.
Obr. 4), která můţe být bulbektomií ovlivněna. Ve všech těchto oblastech se po lézi čichového laloku
vyskytuje alespoň částečná denervace.
2.2.0 – Procedura olfaktorické bulbektomie
Tato kapitola, ačkoliv se můţe zdát svou povahou metodická, se pokusí ktátce popsat
proceduru odnětí čichového laloku u laboratorního potkana.
Zpravidla jsou pouţiti dospělí samci potkanů různých kmenů.Někteří autoři popisují vyuţití
kmene Sprague-Dawley, ale také dalších linií.jako Wistar nebo Long-Evans.Zvířata jsou nejprve
ponechána v aklimatizační periodě jeden týden před zahájením operací, kdy jsou přivykána na kontakt
s expeimentátorem (tzv. handling). Zvířata jsou uvedena do hluboké celkové anestézie za pouţití
vhodného anestetika (inhalační anestézie isofluranem, injekce pentobarbitalu popř. směsi kateminu a
xylazinu. Po expozici lebky a jejím očištění a desinfekci rány jsou v čelní kosti bilaterálně pomocí
trepanační vrtačky vytvořeny otvory o průměru 2 mm v poloze 8 mm anteriorně od bregmy (coţ je
anatomický termín označující místo protnutí čelního a temenního švu pouţívaný jako referenční
poloha) a oboustranně 2 mm od střední čáry (Obr. 6). Čichové laloku mohou být viditelné skrze tyto
otvory a lze je mechanicky odsát. silnou injekční jehlou propojenou s vodní vývěvou. Při operaci je
třeba vyvarovat se poškození kůry čelního laloku mozku.Otvory v lebce můţeme během operace
ošetřovat hemostatickou houbou pro minimalizaci krevních ztrát. Po pčlivém oštření rány jsou
zpravidla aplikována antibiotika a analgetika před uzavřením rány. Potkani s falešnou operací (angl.
sham surgery) jsou vyuţity jako kontrolní skupina a podstoupí identický postup, přičemţ je vynechána
pouze aspirační léze.

Obr. 6 – Horní kresba ukazuje pohledem shora polohu bregmy na lebce potkana. Spodní
snímek bregmu znázorňuje jako vertikální osu na koronálním řezu o 14ti mikronech
Upraveno podle Wikimedia Commons
Zvýšená pozornost při operaci by měla být věnována vyjmutí MOB bez poškození
anteriorního olfaktorického jádra (lat. nc. anterior olfactori). Pokud je zákrok veden dostatečně
rostrálně od olfaktorického bulbu, je moţné provést selektivní lézi bez poškození předního
olfaktorického jádra (Van Riezen and Leonard, 1990). Nicméně, často v tomto případě nepodstupují
degeneraci všechny projekce z laloku a experimentální studie prokázaly, ţe senzorická funkce můţe
po zachování části tkáně přetrvat, (Slotnik et al., 1987). Existuje také představa,ţe čichová sliznice je
schopna regenerovat funkční olfaktorický systém (Monti-Graziadei et al., 1992; Brunjes 1992). Proto
je nezbytné zpětné histologické posouzení rozsahu poškození struktury na konci experimentální studie.
Zvířata, která vykazují buď neúplné odstranění, anebo poškození jiných oblastí mozku,, musí být
vyloučena z následné analýzy.
Po operaci je zařazena delší, zpravidla dvoutýdenní zotavovací perioda, během níţ jsou zvířata
ponechána v klidu s volným přístupem k vodě a potravě. Tato doba je zároveň optimální pro rozvoj
bulbektomického syndromu (Van Riezen and Leonard, 1990).
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Při studiu olfaktorické bulbektomie jako experimentálního modelu deprese, jsou často potkani
po operaci chováni ve skupinách po 4, a to následovně: 2 bulbektomovaní jedinci a dvě zvířata s
falešnou operací v jedné kleci. Pravidelné přivykání – handling – můţe napomoci sníţení agrese
vyvolané daným umístěním v boxech (Leonard and Tuite, 1981). Hladina koncentrací bazálního
kortikosteronu coby markeru stresové reakce, detekovaná u potkanů s bulbektomií i falešně
operovaných zvířat, naznačuje minimální stres u operovaných potkanů (Song et al., 1994a). Nicméně,
podle dosavadních experimentálních protokolů, kdy bylo nezbytné jednotlivá zvířata během pokusu
chovat samostatně, se zdá, ţe většina fyziologických parametrů např. měření spotřeby potravy a vody
anebo aktivita jedince v boxu během 24-hod. periody a také behaviorální reakce jednotlivě umístěných
zvířat, se neliší od těch, jeţ jsou umístěna ve skupině (Kelly et al., 1993).
Ve studii s vyuţitím OBX je nutné brát v úvahu i konsekvence falešné operace (shamsurgery). Zpravidla jsou porovnávány behaviorální odpovědi u potkanů s bulbektomií, u zvířat s
falešnou operací a také u zvířat, jimţ je vyřazen čich, (non-operatedrats); toho lze dosáhnout
např.injekcí tribromoethanolu. Neoperované zvířata s experimentálně navozenou anosmií vykazovala
však stejné výsledky jako falešně operovaní potkani (sham-operated) v úlohách vyvýšeného kříţového
bludiště (elevated plus maze) a Morrisova vodního bludiště (Morris water maze; MWM). Protokol
čichové bulbektmie někdy zahrnuje podávání antidepresiv před behaviorálním testováním.
3.0 – Změny v CNS navozené bulbektomií
3.1.0 – Neurochemické
Zatím neznáme teorii, která by přesně vystihovala neurochemickou podstatu poruchy nálady
deprese, To je dáno tím, ţe s neustálým poznáváním dalších procesů, jenţ souvisejí s normálním
přenosem signálu, se objevují nové moţnosti, jak můţe být toto onemocnění zapříčiněno – geneticky s
vrozenými poruchami, tak i ovlivněním psychofarmaky těchto procesů.
Nejdříve byly předpokládány neuropřenašečové hypotézy, kdy je deprese způsobena
nedostatkem z některých neurotransmiterů, především NorA a 5-HT. Takto však nebylo moţné
vysvětlit opoţděný nástup účinků antidepresiv.Tedy se hypotézy dále rozšiřovaly o myšlenku
receptorové příčiny, která poruchy nálady vysvětluje změnami v hustotě a citlivosti membránových
NT receptorů.I v tomto případě nebylo moţné vysvětlit všechny důsledky působení antidepresiv a
stabilizátorů nálady a proto jsou brány v úvahu i postreceptorové hypotézy.Tedy jsou studovány
procesy v plasmatické membráně, v cytosolu, v organelách a v jádře neuronu. Tento přechod od
moţných vysvětlení deprese se prolíná, některé teorie jsou pouze rozšiřující, jiné naopak mohou
přinést nový pohled. Obecně je však můţeme dělit dle typu neuropřenašeče, receptoru či
transdukčního systému, ze všech moţných uvádím pouze některé (Tabulka 1).
NT hypotézy:
Tyto teorie vznikly především na základě pozorování účinků antidepresivních látek, TCA a
IMAO, na NT systémy. NT hypotézy vycházejí ze skutečnosti, ţe výrazným primárním
biochemickým účinkem TCA je blokáda reuptake monoaminových NTů, která vede k jejich zvýšeným
koncentracím v synaptických štěrbinách.Podobně IMAO inhibují deaminaci monoaminových NTů v
presynaptických zakončeních, a zvyšují tak jejich dostupnost.
Katecholaminová hypotéza (1964) – Deprese je spojena s absolutním nebo relativním
nedostatkem katecholaminů, především NorA, ve funkčně významných adrenergních receptorových
místech v mozku, zatímco mánie je spojena s funkčním nadbytkem daných NTů.
Indolaminová hypotéza (1966) – Deprese je alespoň částečně vyvolána poklesem hladin
indolaminů, hlavně 5-HT, v mozku.
Cholinergní-adrenergní rovnovážná hypotéza (1972) – Deprese je způsobena převahou
cholinergního systému nad adrenergním a mánie naopak.
“Permisivní” hypotéza (1974) – Nedostatečná centrální indolaminergní transmise “připouští”
afektivní poruchu, ale není dostačující pro její vznik.Bere se v úvahu podobná příčina vzniku
afektivního stavu, změna v centrální katecholaminové transmisi, která je při mánii zvýšená a při
depresi sníţená.Korekce nízkých hladin 5-HT by tedy měla utlumovat afektivní poruchu.
Dopaminová hypotéza (1975) – Depresi provází nedostatek dopaminu.
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Hypotéza biogenních aminů (1975) – Deprese je zapříčiněna poruchou funkce
noradrenergního, ale ne dopaminergního a serotonergního systému, nebo poruchou v serotonergním,
ale ne v noradrenergním systému.
Monoaminová hypotéza (1983) – Nedostatek monoaminových NTů při depresi je primárním
faktorem vedoucím ke sníţení serotonergní a noradrenergní activity u některých typů deprese.
Patofyziologickým základem deprese jsou sníţené koncentrace monoaminových NTů – 5-HT,
NorA nebo dopaminu – v cns; antidepresiva zvyšují hladiny těchto NTů v mozku (díky inhibici jejich
reuptake nebo metabolismu, zvýšením jejich blokádou α2 auto- a heteroreceptorů na monoaminergních
neuronech).
Zdokonalená monoaminová hypotéza (2006) – Zvýšené hladiny monoaminooxidázy typu a
mohou být brány jako obecný process sniţující monoaminy (bez vztahu k určitým symptomům),
zatímco regionální hustota monoaminových přenašečů má selektivní vliv na jednotlivé monoaminy (se
silným vztahem k určitým symptomům).
Tato poměrně nově vyslovená hypotéza dopňuje předešlou teorii.Zvýšení mimobuněčných
koncentrací monoaminů vede k adaptivním změnám monoaminových systémů, zahrnujícím
desenzibilizaci inhibičních auto- a heteroreceptorů, včetně presynaptických α2-adrenergních a 5-HT1B
receptorů a somatodendritických 5-HT1A receptorů v určitých oblastech mozku.
Změna NT
· Redukovaný NorA
· Zvýšená denzita β-adrenoreceporu
NorA
· Zvýšená denzita α2 -adrenoreceptoru
· Zhoršená reakce růstového hormonu na klonidin
· Redukovaný 5-HT, snížená 5-HIAA
· Redukovaný trombocytární uptake(vstřebání/absorpce) 5-HT
5-HT · Zvýšené/snížené navázání [3 H]-imipraminu

Reference
Song and Leonard, 1995
Van Riezen and Leonard, 1990
Hong et al., 1987
Grealy, 1991
Jancsar and Leonard, 1984; Lumia et al.,1992; Song and Leonard, 1995
Butler et al., 1988
Jesberger and Richardson, 1986, Al-Khatib et al., 1988

· Zvýšená denzita 5-HT2 receptoru
· Zvýšená lokomoční reakce k agonistům
· Redukované muskarinové receptory
Ach
· Redukované konvulze vyvolané pilokarpinem
· Zvýšený turnover GABA
· Zvýšené GABAA receptory
GABA
· Zvýšené GABAB receptory
· Zvýšené „obsazení“ vazebných míst benzodiazepiny
· Alterovaná distribuce PCP
Glut
· Redukované lokomoční reakce k PCP a MK-801

Early et al., 1994
McGarvey, 1995; McGrath et al., 1995; McNamara, 1995; Song and Leonard, 1995
Early et al., 1994
Millan et al., 1986
Jancsar and Leonard, 1984
Dennis et al., 1993
Dennis et al., 1993
Beauchemin et al., 1994
Dennis et al., 1994
Dennis et al., 1994; Nsimba et al., 1994; Redmond et al., 1995a

NT

Tabulka 1: Změny v hladinách neuropřenašečů (NT) po OBX.
Pouţité zkratky: NorA – Noradrenalin, 5-HT – Serotonin, Ach – Acetylcholin, GABA – kyselina
gamma-aminomáselná, Glut – Glutamát.
Převzato a upraveno podle publikace: Kelly J. P. et al., 1997
3. 1. 0 – Neurotransmiterové změny po OBX
NA (Noradrenalin)
Tento neuropřenašeč spolu se serotoninem byly vůbec prvními antidepresivy, které ovlivňují
noradrenergní funkci neuronálních receptorů v cns (Schildkraut, 1965). Mnoho studií naznačuje, ţe
OBX způsobuje sníţení normálních hladin a obratu („turnover“) norA, shrnuto v publikaci Van Riezen
and Leonard, 1990. Ačkoliv víme, ţe tyto změny některé studie neprokázaly (Broekkamp et al., 1986).
Věří se, ţe rozdílné výsledky mohou záviset na pouţité metodě, jíţ se snaţíme kvantifikovat mnoţství
NorA.
Z receptorových hypotéz popisující katecholaminy uvádím tyto: Úloha presynaptických α 2adrenoreceptorů (1981) – hustota těchto receptorů je zvýšena ve vysokoaffiních stavech při depresi;
Úloha postsynaptických α2-adrenoreceptorů (1986) – senzitivita těchto receptorů je sníţena při depresi
a nakonec Sjednocující adrenoreceptorová hypotéza afektivních poruch, jeţ říká, ţe primární příčina
onemocnění spočívá v abnormalitě některých z NT systémů (5-HTergní, NorAergní, GABAergní,
peptidergní, cholinergní, aj.), coţ ovlivňuje aktivitu locus coeruleus (LC), funkci NorAergních
nervových zakončení nebo dostupnost NorA v synapsích. V této teorii hrají klíčovou roli buňky LC, ať
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uţ jsou inhibovány či stimulovány jakýmkoliv NT v této dráze.Porucha nálady – mánie i deprese – je
pak způsobena změnou NorA aktivity LC.
Další výsledky experimentů zjistily sníţenou hladinu NorA ve frontální kůře a v hypotalamu u
OB potkanů, která byla detekována pomocí metody HPLC (typ kapalinové chromatografie) a kterou je
moţné pozitivně ovlivnit tricyklickými antidepresivy a selektivními serotoninovými reuptake
inhibitory(=SSRIs)(Song and Leonard, 1995). Dále byla prokázána zvýšená hustotaβ-adrenoreceptorů
v hematocytech (krevních buňkách) (Van Riezen and Leonard, 1990) a také v amygdale a v
hippokampuOB potkanů.Studie také ukázaly korelace mezi zvýšeným počtem centrálních α2adrenoreceptorů (Hong et al., 1987), zvýšenou hustotou těchto receptorů v lymfocytech (Healy et al.,
1983) a v patofyziologii mozku sebevraţedných obětí (Meyerson et al., 1982).Avšak při studiu
funkčních reakcí OB potkanů k antidepresivům, jako jsou hypotermie (zvýšená teplota) vyvolaná
clonidinem a ţíznivé projevy vyvolané salbutamolem (“drinking responses”), nebyly prokázány
rozdíly od SO kontrol (Redmond, 1995). Nicméně se ukázalo, ţe oslabená (“blunted”) odpověď
růstového hormonu3 na clonidin (Grealy, 1991) u OB potkanů, je shodná s tou, která byla pozorována
u pacientů s depresí (Siever, 1987; Dinan, 1994).
5-HT (Serotonin)
Serotonin je jedním z nejvýznamnějších NTů, který reguluje mnoho 5-HT fyziologických
funkcí.5-HT neurony mají buněčná těla lokalizovaná především ve skupině jader obklopující rafeální
jádra ve středním mozku. 5-HT je rychle inaktivován vysokoafinním transportním systémem (SERT)
po uvolnění do synaptické štěrbiny, čímţ je zajištěn jeho zpětný přenos (reuptake) do presynaptické
části.
Serotoninové receptorové hypotézy vycházejí z toho, ţe změny v jeho aktivitě, která je
tlumena dlouhodobou léčbou antidepresivy, se projevuje zvýšenou 5-HTergní neurotransmisí,
tj.desenzibilizací inhibičních 5-HT receptorů – somatodendritických 5-HT1A a terminálních 5-HT1B
autoreceptorů. Tato zjištění byla formulována na základě pozorování projevů změn 5-HT transmise
pacientů s depresí, jako můţou např. být: sníţený počet vazebných míst SERT v mozkové tkáni
sebevrahů a depresivních osob a v krevních destičkách neléčených pacientů a sníţený uptake 5-HT v
krevních destičkách; nízké koncentrace 5-HIAA (hlavní metabolit 5-HT) v mozkomíšním moku
depresivních pacientů či stejná zjištění “post-mortem” v mozkové tkáni sebevrahů; sníţené
plasmatické koncentace tryptofanu (pozn. po redukci příjmu Trp váţný relaps v remisi pacientů, kteří
odpovídali na 5-HTergní antidepresiva); zvýšená hustota 5-HT2 vazebných míst v mozku u sebevrahů,
stejně jako v trombocytech depresivních pacientů, desenzibilizace nebo sníţený počet 5-HT1A
receptorů; glukokortikoidní hyperaktivita anebo klinická účinnost antidepresiv, které ovlivňují 5-HT
systém (př. všechny inhibitory uptake 5-HT). V roce 1994 byla akceptována dosud nejnovější
hypotéza – O propojení funkcí NorAergních a 5-HTergních systémů – inhibiční presynaptické α2adrenoreceptory na 5-HT zakončeních jsou supersenzitivní při těţké formě deprese, coţ vede ke
sníţení 5-HT neurotransmise, některá antidepresiva (IMAO, blokátory uptake NorA, α 2adrenergníagonisté) vede k desenzibilizaci α2-adrenergních heteroreceptorů na 5-HT zakončeních.
Na experimentální úrovni byla pozorována sníţená hladina serotoninu v mozku OB potkanů,
doprovázená se sníţenou koncentrací kyseliny 5-hydroxyindolacetické (=5-HIAA), tyto abnormality
byly utlumeny chronickou léčbou antidepresivy (Jancsar and Leonard, 1984; Lumia et al.,1992; Song
and Leonard, 1995). Tato fakta byla podpořena výsledky, ukazující zvýšené hladiny 5-HIAA v
hippokampu a v amygdale, zjištěné “post-mortem” u sebevraţedných obětí (Horton et al., 1990).
Sníţený uptake 5-HT trombocytů, pozorovaný u OB potkanů, byl normalizován léčbou
antidepresivy (Butler et al., 1988). Nepatrné sníţení v navázání [3H]imipraminu na vazebné místa v
hippokampu, bylo vyléčeno amitriptylinem (Stockert et al., 1988). Jiní autoři uvádějí zvýšené
navázání [3H]imipraminu, jenţ je moţné normalizovat nomifensinem (Al-Khatib et al., 1988), zatímco
byl prokázán vzrůst v jeho navázání ve středním mozku a sníţení jeho navázání v mostě a v
hippokampu (Jesberger and Richardson, 1986). U pacientů trpících depresí byly nalezeny redukce 5HT uptake v trombocytech (Butler and Leonard, 1988; Healy et al., 1983) a ve vazbě
[3H]imipraminu(Briley et al., 1980; Langer et al., 1980). Změna hustoty 5-HT receptorů byla shledána
jak u pacientů s depresí, tak i u OB potkanů. Tedy zvýšený počet 5-HT2 receptorů, který byl nalezen v
3

(Růstový hormon (somatotropní hormon, STH, GH) je protein s nízkou molekulovou hmotností (21 500),
skládající se ze 191 aminokyselin. Je tvořen v buňkách adenohypofýzy)
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mozku OB potkana (Early et al., 1994) a v trombocytech u depresivních pacientů (Butler and Leonard,
1988),je moţné zmírnit dlouhodobou (chronickou) léčbou antidepresivy (Butler and Leonard, 1988;
Early et al., 1994).
Zvýšené plasmatické koncentace α1-kyseliny glykoproteinové, předpokládaného modulátoru
5-HT přenašeče, byly nalezeny jak u OB potkanů (Arnold and Meyerson, 1990), tak u pacientů s
depresí (Nemeroff et al., 1990). D-fenfluramin (McGarvey, 1995), MDMA (3,4MethyleneDioxyMethAmphetamin, extáze) (McGrath et al., 1995) a 5-HT1A parciální agonista
ipsapiron (McNamara, 1995) vyvolávázvýšenou lokomoční aktivitu po OBX. Tyto výsledky naznačují
regulovanou funkci v uvolňování serotoninu, tak i regulaci funkce serotonergních receptorů. Sníţená
hypotermní reakce k MDMA byla nalezena u OB potkanů (McGrath et al., 1995), zatímco tato
fyziologická odpověď nebyla potvrzena výsledky testující 8-OH-DPAT (Kelly and Leonard, 1994;
Redmond, 1995). Sníţená hypotermní reakce na agonistu 5-HT1A receptorů buspiron byla pozorována
u depresivních pacientů (Cowen et al., 1994), narozdíl od koncentrace adrenokortikotropního hormonu
(ACTH, adrenokortikotropin)a růstového hormonu (STH, somatotropin), které byly v normě. Zatímco
jiní autoři uvádějí oslabenou kortizolovou odpověď na ipsapiron (Meltzer and Mayes, 1994).
Endokrinní reakce k 5-HT prekurzoru L-tryptofanu a D-fenfluraminu naznačují změnu v uvolňování
5-HT, spíše neţ změnu postsynaptických 5-HT receptorů (Cowen, 1993).
Glutamát
V poslední době je pozornost věnována při studiu neurobiology deprese také jiným neţ
monoaminovým NT systémům, především glutamátergním a GABAergním. Předpokládá se, ţe při
depresi nastávají změny neurotransmise a homeostázy glutamate, jejichţ regulace přes glutamátergní
metabotropní receptory (hlavně mGlu2, mGlu3a mGlu5) a přes NMDA nebo AMPA receptory by
mohla být cílem při vývoji nových antidepresiv. Vzhledem k tomu, ţe astrocyty se podílejí na uptake,
metabolismu a recyklování glutamate, jsou tyto gliové buňky také předmětem zájmu.
Nerovnováha excitačních a inhibičních aminokyselin se předpokládá po OBX (Van Riezen a
Leonard, 1990). Po OBX byly prokázányzvýšené koncentrace glycinu(Harvey et al., 1975), zatímco se
ukázalo, ţe se zároveň sniţují hladiny glutamátu a aspartátu(Collins, 1984; Scholfield et al., 1983). Nmethyl-D-aspartátový (NDMA) receptor byl prokázán jako společný lokus aktivity antidepresivních
látek(Paul et al., 1994), coţ bylo potvrzeno i v psychobiologii deprese (Papp a Moryl, 1994). Nyní
chronická léčba antidepresivy (CAT=Chronic antidepressant treatment) spočívá ve sníţení potence
vytěsnit [3H]5,7-dichlorokynurenickou kyselinu z glycinových receptorů, které nejsou senzitivní ke
strychninu (Redmond, 1995). Toto je v rozporu s výsledky, které uvádí, ţe nejsou odlišnosti v těchto
vazbách ve frontálním kortexu sebevraţedných lidí (Nowak et al., 1995). U OB potkanů byly
prokázány redukce NMDA receptorového navázání (za uţití [ 125]iodo-MK-801 jako ligandu) v
několika oblastech mozku - v prefrontální a pyriformní kůře, tak i u laterálního amygdalárního a
anteroventrálního talamického jádra - tím, ţe bylo přerušeno spojení s čichovými bulby (Dennis et al.,
1994). Sníţené reakce v lokomoční aktivitě byly vyvolány PCP (Fencyklidin, “andělský prach”,
disociativní anestetikum) (Nsimba et al., 1994; Redmond et al., 1995) a MK-801 (chirální molekula
podobná ketaminu, disociativní anestetikum) (Dennis et al., 1994).Naopak byly objeveny zvýšené
tzv.rozněcující (“kindling”) reakce zprostředkované via NMDA receptorů v mediální amygdale u OB
potkanů (Nakanishi a spol., 1990).Tedy můţeme říci, ţe reakce vyvolané na NMDA receptorech jsou
zvýšené po OBX, zatímco účinky nekompetitivních NMDA agonistů jsou sníţené.
ACh (Acetylcholin)
Cholinergní-adrenergní receptorová hypotéza (1984) popisuje, ţe s depresí je spojena
supersenzitivita presynaptických ACh receptorů v mozkové kůře a zvýšený počet postsynaptických
muskarinových Ach receptorů ve striatu a v hippokampu.
Po OBX bylo zjištěno přechodné zvýšení cholinacetyltransferázy(Broekampp et al., 1986),
které je moţné zmírnit podáním fyzostigminu (Leonard, 1988).Navíc OB potkani byli méně citliví
kekřečovité projevyvyvolaným pilokarpinem(Millan a spol., 1986). Sníţené navázání ACh na
muskarinové receptory (za uţití [3H]quinuklidinyl benzilátu jako ligandu) bylo utlumeno léčbou
mianserinem (Hirsch, 1980; Earley a spol., 1994). Toto se avšak neprokázalo “post-mortem” v
mozkové tkáni sebevrahů, kde byla naopak nalezena zvýšená hustota návázání ACh na muskarinové
receptory (Meyerson a spol., 1982).
GABA (ϒ-GammAminoButiricAcid)
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Zhoršená funkce GABAergního systému je u některých jedinců dědičným biologickým
znakem pro náchylnost ke vzniku afektivní poruchy.Pokud dojde vlivem vnějšího prostředí (např. při
stresu či nadměrném poţívání alkoholu) ke zvýšení hladin mimobuněčné GABA, můţe tomít za
následek rozvoj deprese nebo mánie. Po léčbě anebo po uplynutí určité doby symptomy vymizí a
systém se vrací do původního stavu. Takto charakterizuje depresi GABAergní hypotéza (1980).
Zvýšený obrat neuropřenašeče GABA v amygdale byl prokázán po OBX(Jancsar a Leonard,
1984).Role GABAergní funkce při depresi je demonstrována jako redukce jak v centrální, tak i v
periferní benzodiazepinovéneuronální síti OB potkanů (Beauchemin et al., 1994; Dennis et al., 1995) a
ve zvýšení splenických periferních typů benzodiazepinových receptorů (P-TBRs), které jsou utlumeny
léčbou antidepresivy (Dennis et al., 1994).P-TBR je senzitivní na endokrinní změny a stres (Weizman
et al., 1995). Kupodivu doposud nebyla v tomto ohledu prokázána modifikace P-TBR v trombocytech
u pacientů trpících depresí (Weizman et al., 1995).
Závěrem bych uvedla ještě dvě hypotézy, které ujednocují výše uvedené NT systémy v rámci
onemocnění deprese. První, sjednocená neurochemická teorie deprese (1995), bere v úvahu vzájemné
interakce dopaminergního, 5-HTergního, NorAergního, GABAergního a glutamátergního
system.Druhouhypotézou je neurotransmiterová rovnováţná teorie (1996).Ta doplňuje předchozí tím,
ţe myšlení, úzkost a nálada jsou modulovány dopaminem, NorA a GABA, kdeţto 5-HT je stabilizující
látka, která se podílí na návratu mysli do jejího homeostatického stavu.
Preklinické a klinické studie ukazují, ţe stress a deprese způsobují atrofii nebo ztrátu neuronů
v limbických a kortikálních oblastech, zatímco antidepresiva tyto účinky obracejí. Studie tedy dále
směřují k moţnosti farmakologické upregulace signálních drah růstových faktorů nebo k neurogenezi.
Nově můţe být také vznik deprese vysvětlován dysfunkcí v odezvě na stres projevující se
hyperaktivitou CRF (i nadmněrnou stimulací CRF 1 receptorů – především u těţších forem deprese),
coţ by mohlo býti farmakologickým podkladem pro léčbu duševních poruch vyvolaných stresem.
3.2.0 – Strukturní změny vyvolané OBX
Olfaktorický systém potkana tvoří část limbické oblasti, ve které amygdala a hippokampus
přispívají k emocionálním a paměťovým komponentům chování.Je však důleţité připomenout, ţe
pouhou ztrátou čichu (anosmie), která vyplývá z provedené bilaterální bulbektomie, nejsou vyvolány
behaviorální abnormalityanalogické jako u pacientů s těţkou depresí v případě operace, jejímţ
důsledkem je periferně vyvolaná anosmie. Tedy danou lézí čichových laloků je způsobena hlavní
dysfunkce v cyklu: kortex – hippokampus – amygdala, který s největší pravděpodobností způsobuje
dané změny chování. Tyto neuroanatomické oblasti se také zdají být postiţené u pacientů s těţkou
formou deprese.Neurotransmiterové, endokrinní a imunnitní změny rozsáhle koriguje akutní, avšak ne
chronická léčba antidepresivy.
Změny po OBX: význam amygdaly
I kdyţ bereme v úvahu to, ţe potkan je závislý na čichových podnětech, které jsou významné
pro jeho interakci s prostředím, můţeme předpokládat, ţe behaviorální důsledky neplynou z pouhé
anosmie. Jak jiţ bylo řečeno, léze projekce od vomeronasálního orgánu k amygdale se také vyskytuje
po OBX. Její anosmický efekt můţe být reakcí zvířat na feromony a přispívá i k behaviorálním
změnám (Leonard a Tuite, 1981). Je však pravděpodobné, ţe anosmie nezpůsobuje hlavní změny
chování, keré jsou pozorovány u OB potkanů.Anosmie vyvolaná proplachováním nosní dutiny
roztokem sulfátu zinku neměla za následek behaviorální změny pozorované u potkanů po OBX
(Cairncross, 1976).Tato studie byla podpořena experimentemvedeným p. Calcagnettim a jeho kolegy,
kde byla prokázána podmíněná preference místa u OB potkanů vyvolanákokainem(Calcagnetti a kol.,
1996).
OBX vyvolává retrográdní degeneraci neuronů vedoucích do a z MOB a AOB. Neuronální
degenerace se také projeví v četných a přídavných projekčních oblastech, které směřují do kortexu, do
hippokampu, do amygdaly, do loccus coeruelus a do jader dorzálního ráfku (dorsal raphe nuclei). Tyto
strukturní změny v lokcus coeruelus a v rafeálních jádrech pravděpodobně představují dysfunkční
noradrenergní a serotonergní systémy, které jsou pozorovány po OBX (Janscar a Leonard, 1983).V
této souvislosti byla v rozporu následující zjištění.Rozsáhlé ztráty rafeálních neuronů se vyskytují po
OBX (Nesternova et al., 1997), naopakneuronální degenerace se také vyskytuje v hippokampu a v
amygdale po OBX (Carlsen et al.., 1982).
Rozsáhlé strukturní změny po OBX zahrnují následovné. Bylo pozorováno rozšíření laterální a
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třetí komory u dospělých potkanů několik týdnů po operaci (Wrynn a kol., 2000), coţ souvisí se
sníţením objemu hippokampu. Pomocímagnetické resonance bylo také potvrzeno, ţe se změny
vyskytují v intenzitě signalů i v kortexu (ve frontální, v okcipitální a v cingulátní oblasti), v
hippokampu, v kaudátní a v amygdaloidní oblasti (Wrynn a kol., 2000).
Strukturní změny v amygdale, v hippokampu a v kortexu nepochybně způsobují majoritní
deficity v paměti a v kognitivních funkcích, které se projevují u OB potkani.
Napříkladfunkcesenzitizace reflexu polekání narušená bulbektomií vyvolávající stres (McNish a
Davis, 1997), či změny, které plynou z dysinhibice inhibičního vstupu z čichových laloků do
amygdaly. Další změny související s tímto efektem zahrnují zvýšení elektricky vyvolaných
evokovaných potenciálů, zvýšení vstřebávání 2-deoxyglukózy (Shibata a Watanabe, 1994) a facilitace
úlekové odpovědi (Watanabe a kol., 1982).Lze také předpokládat, ţe mnoho změn chování jeprimárně
způsobeno dysinhibicí amygdaly plynoucí ze senzitizace úlekové reakce vyvolanéstresempo OBX.
Primární změny ve fci amygdaly poskytují konstrukční validitu OB modelu.
Drevets uvedl, ţe se vyskytují velmi podobné změny u pacientů s těţkou depresí (Wrynn a
kol., 2000). Abnormální krevní průtok a metabolismus glukózy v mozku jsou úspěšně léčeny u
některých forem deprese. V ohledu na výše uvedené změny a jejich rozsahu, byl proveden experiment,
kde se ukázaly korelace mezi objemem komor a stupněm poškození kognitivních funkcí a funkcí
paměti (Kellner a kol., 1986). Také změny v funkci hippokampu způsobují deficity ve schopnosti
prostorového učení po OBX (Kelly a kol., 1997).
Zásadní význam neuroanatomických drah propojujících čichové laloky s dalšími oblastmi
mozku byl zkoumán na úrovni selektivní chirugické lézi a neurotoxické lézi. Např. Lézemi
bazolaterálního jádra amygdaly, které je klíčovým článkem systému předního mozku/telencefalonu
pro schopnost asociativního učení u potkana (Gallagher and Holland, 1992), můţeme způsobit mnoho
z behaviorálních změn pozorovaných u OB potkana (Hatfield a kol., 1992), zatímco deficit v
averzivním chuťově-podmíněným chování způsobeným specifickou amygdaloidní lézí a bulbektomií
můţe odráţet anhedonické chování (Janscar a Leonard, 1981). Poškození ve struktuře amygdaly
společně s dysfunkcí ráfku středního mozku/mezencefalonu (angl. mid-brain raphe) (Lorden a
Margules, 1977) mohou také způsobovat deficity v asosiativním učení/paměti.
Neurotoxické léze se také pouţívají k demonstrování důleţitosti rozdílů mezi
neurotransmiterovými systémy/dráhami, které jsou vyvolány po bulbekční lézi. Tedy, po bilaterální
aplikaci serotoninového neurotoxinu 5,7-dihydroxytryptaminu (5,7-DHT) do čichových laloků, do
dorzálního ráfku (angl. dorsal raphe) či do anteriorního kortikálního jádra (angl. anterior cortical
nucleus) amygdaly jsou vyvolány deficity v PAL (passive avoidance learning) (Cairncross a kol.,
1981; Kagashe and Leonard, 1989). 5,7-DHT léze čichových laloků vytvářejí hyperaktivitu u potkanů
v OF, behaviorální změnu, která se také vyskytuje po OBX (Cairncross a kol., 1979). Hyperaktivita je
utlumena pomocí chronické léčby amitrypty/ilinem či mianserinem. Léze, prostřednictvím
neurotoxinů: 6-hydroxydopaminu a kainickyselinou, čichových laloků, které také způsobují
hyperaktivní chování, jsou léčeny chronickým podáváním antidepresiv (Martin, 1991).
Čili studie lézí poskytují esenciální informace, jeţ zahrnují behaviorální charakteristiky OB
potkanů. Je jasné, ţe mnoho drah a jejich neuropřenašečů, které souvisejí s bilaterální OBX, mají za
následek většinu z narušení senzorického zpracování a neurotransmise v rozsáhlé síti jader, která jsou
odpovědná za tento behaviorální syndrom.
Neurocyto-histologické změny po OBX
Co se týče neuronů, bulbektomie sničuje počet synapsí a počet dendritických spinů a SHAFTS
v piriformní kůře (Hall and Macride, 1983). Podobné změny nastávají v oblastech CA1 a CA3
hippokampu.Tyto strukturní změny lze léčit chronickým podáváním antidepresiv (Duman a kol.,
1997). Neurodegenerace hippokampálních neuronů vyvolaná stresem můţe být potlačena chronickou
léčbou antidepresivy, coţ by mohlo znamenat pro model OB potkana, ţe nemusí vystihovat nejen
některé formy deprese, ale také moţnost léčby/řešení stresu neustále přicházející z okolního prostředí
(Duman a kol., 2001a,b).
V rámci buněčných změn amygdaly, prodlouţená/zesílená exprese jun, jednoho z genů časné
odpovědi naznačuje schopnost poškozených neuronů regenerovat, tato exprese nastává po OBX
nejméně po dobu 8 dnů (Wrynn a kol., 2000). Jsou tedy předpoklady, ţe tyto změny by mohly odráţet
neuronální regeneraci a synaptickou remodelaci (angl. synaptic remodeling).
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Anatomické, behaviorální a biochemické změny dostupné z literatury jsou prováděny
převáţně na dospělých zvířatech. Čili dalo by se předpokládat, ţe tyto neurodegenerativní,
zdůrazňující abnormality tohoto modelu, jsou výraznější u dospělých jedinců. Tento fakt, byl potvrzen
experimentem, spočívajícím ve srovnání určitých behaviorálních a biochemických změn, na skupině
zvířat: pubescentní (9-ti týdenní) jedinci se staršími potkany (19ti měsíční) po OBX (Slotnik a kol.,
1999). Dospělá zvířata vykazují větší atrofii frontální/parietální kůry a středního
mozku/mezencefalonu.Tyto změny jsou doprovázeny rozdíly v lokomoční aktivitě (výraznější
hyperaktivní chování je více u starších potkanů neţ mladších) a stupněm anhedonie (vyšší u starších
jedinců).Na buněčné úrovni, zvýšená schopnost reagovat monoaminů stimulovanými adenylcyklázou
IN PREPARATIONS OF temporální/okcipitální kůry a cerebella se vyskytuje pouze u mladších
potkanů.Výsledky těchto studií naznačují, ţe synaptická plasticita a schponost neuronální regenerace
je podstatně omezená v mozku starších potkanů.Díky těmto klinickým zjištění víme, ţe geriatrická,
neboli stařecká, deprese je velmi těţko léčitelná, kdy např.pacienti projevují/odpovídají
nepatrnou/velmi slabou terapeutickou odpověď k serotoninovému reabsorpci (RE-UPTAKE)
inhibitorů (Nelson a kol., 1995). Tedy zdá se, ţe existují biologické rozdíly mezi mladšími a staršími
pacienty trpící depresí, které je moţno ukázat pomocí mladých a starších potkanů po OBX.
3.3.0 – Behaviorální změny OB potkanů
Odstranění čichových laloků vyvolává u potkanů širokosáhlé behaviorální změny, které se
pokusím stručně shrnout.
3.3.1 – Zvýšená lokomoční aktivita v testu otevřeného prostoru
Zvýšené prozkoumávání prostoru v uzavřené arénce, např.v O-F testu, je jedním z
nejvěrnějších ukazatelů poruch chování OB potkanů (Klein and Brown, 1969; Van Riezen and
Leonard 1990).Obvykle má box následující metodické zadání: velikost aparatury o průměru 90 cm,
reflexivní hliníkové stěny 75 cm vysoké a osvětlení 60 W ţárovkou umístěnou uprostřed nad
aparaturou (Stockert et al., 1988).
Při umístění do boxu v testu otevřeného prostoru ), potkani vykazují hyperaktivní chování.
Tato změna chování v open-field (=O-F) testu se vyskytuje pouze v souvislosti s OBX, a tedy není
spojený se ztrátou čichu způsobenou periferně-vyvolanou anosmií (Sieck and Baumach, 1974;
Leonard and Tuite, 1981; Van Riezen and Leonard, 1990).
Vyvolání hyperaktivní reakce je obecně závislé na ostrém osvětlení a reflektivních stěnách
boxu O-F a také je spojené s chováním vyvolaným stresem, včetně tigmotaxe4a defekace. Povaha testu
vypovídá expozici novému prostředí, která je spojená se zvýšeným stresem anebo s anxietickým
chováním, coţ je povaţováno za kritický ukazatel na OBX závislé hyperaktivitě (Kelly et al., 1997).
Tyto výsledky nebyly vţdy prokázané, protoţe se OB potkani v některých experimentech zdáli
být schopni reagovat stejným způsobem jako jejich SO kontroly (Mar et al., 2002).Také behaviorální
dysinhibice charakteristická pro OBX je spíše testována v jiných behaviorálních testech neţ v O-F.
OB potkani vykazují reakci podobnou anxiolytickému projevu chování v testu vyvýšeného kříţového
bludiště, ve Vogelově konfliktu a v testech passive-avoidance (P-A) (Wieronska et al., 2001).Jiní
autoři předpokládají, ţe behaviorální změny, které jsou spojené s OBX, zahrnují zvýšenou aktivitu v
O-F a souvisejí se ztrátou schopnosti správně defenzivně reagovat spíše neţ pouhé obecné zvýšení
lokomoční aktivity (De Prato Primeaux and Holmes, 1999; Stock et al., 2001). Dále byla pozorována
vyšší noční aktivita OB potkanů průměrně deset dní po odstranění čichových laloků (Giardina and
Radek, 1991), ale aktivita v denní fázi (po 12 hodinách střídání světla a tmy) OB potkanů byla
srovnatelná s SO kontrolami (O´Halloran et al., 1993). Dlouhodobým podáváním antidepresiva
imipraminu je tento deficit chování utlumen (Giardina and Radek, 1991).
Samozřejmě musíme brát v úvahu správné načasování OB syndromu, kdy je udávana
dvoutýdenní perioda postačující k jeho rozvoji (Kelly et al., 1997).Bez ohledů na podmínky testu,
zvýšená aktivita spojená s tímto modelem se liší od ostatních, na stresu-postavených behaviorálních
modelech deprese modelující spíše agitované (roztroušené), neţli retardované (opoţděné) projevy
chování. Proto byl OB model navrţen jako model podskupiny pacientů trpících depresí s
psychomotorickou agitací (Wilner, 1990).
4

”kdy zvíře má tendenci z daného objektu utéci prostřednictvím panáčkování a snahou se dostat nahoru z
prostoru ven”
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3.3.2 – Změny ve vyhýbavém chování
Díky behaviorálním důsledkům byl OB syndrom také navrţen jako podklad podpírající
hypotézy, ţe můţe být uţitečný i ve výzkumu jako experimentální model Alzheimerova typu senilní
demence (Yamamoto, 1991). Tato domněnka byla podpořena výsledky ukazující, ţe cholinergní
neurony jsou degenerovány se zpoţděním čtrnácti dnů po OBX při pozorování deficitů paměti v úloze:
(Step-Through Passive Avoidance task.V tomto testu se potkani učí nevstupovat do preferované
tmavší části arénky, ale do jasně osvětlené části pomocí jemných elektrických šoků(Van Riezen et al.,
1976). Potkani po OBX, kteří se tuto úlohu nebyli schopni naučit, po podání antagonistů M 1-receptoru
oxotremorinem a McN-A-343 se jejich učící křivka zlepšila. Je tedy pravděpodobné, ţe M 1
muskarinové receptory hrají významnou roli při zlepšování zpracování paměťové informace (Hozumi
et al., 2003).
Potkani měli také behaviorální deficity v podobném testu Step-down Passive Avoidance task,
při kterém jsou trénování k setrvání na dřevěné platformě pomocí mírných elektrických šoků (Joly and
Sanger, 1986).
Podobně byly pozorovány deficity schopnosti učení v testu pasivního vyhýbání (King and
Cairncross, 1974). Tyto výsledky naznačují nařušenou hippokampální funkci po lézi, která způsobuje
špatné zpracování a konsolidování paměťové stopy.
Behaviorální abnormality byly také pozorovány v dalších učících a paměťových úlohách, jako
jsou: Eight-Arm Radial Maze , MWM, Three Panel Runway Apparatus a Three-Lever Operant task .
Deficity v TPRAsu se objevují se zpoţděním po odstranění bulbé a a lze je utlumit podáním inhibitoru
cholinesterázy fysostigminu (Yamamoto et al., 1994).Byly pozorovány i další behaviorální reakce
související s OBX, jako např.nehybnost (imobilita, součástí averzivně-motivovaného chování), která je
vyvolaná mírnými elektrickými šoky do podláţky (De Prato Primeux and Holmes, 2000). Studie také
prokázaly, ţe potkani nevyţadují čichové vjemy pro efektivní výkon v těchto testech. Z toho můţeme
usuzovat, ţe zhoršení paměti s emočními změnami u potkanů s OB syndrome by mohlo být klíčové v
dalším experimentálním modelu – demence (Yamamoto, 1991).
3.3.3 – Změny v prostorovém učení
Prostorové učení
Schopnost komunikovat a orientovat se v prostředí je pro většinu organismů esenciální. V
rámci charakteristik jednotlivých kategorií prostorové navigace – orientace vůči přímo percetabilním
cílům a orientace k nepřímo viditelným cílům, kde jsou nutné komplexní kognitivní procesy s jistou
mírou abstrakce – se zaměřím především na alo- a idiotetickou orientaci v prostředí. Kognitivní mapy,
poprvé definované E. C. Tolmanem (Tolman, 1948) a zobrazující prostorové rozvrţení prostředí v
mozku, nám poskytují informace o jednotlivých orientačních bodech a vztazích mezi nimi a
subjektem. Dále můţeme navigaci dělit na alotetickou, definovanou manţeli Mittelstaedtemovými
(1980), jakoţto process integrování informace o prostorových vztazích mezi orientačními, různě
vzdálenými, body, a idiotetickou, definovanou zahrnující zpracování informací subjektem během
pasivní anebo aktivní lokomoce, zde stimuly přicházejí z interních receptorů, jako např. z
proprioreceptorů, receptorů vestibulárního systému aj.
Alotetická orientace je zprostředkovávána hippokampální formací, zatímco jednotlivé
struktury zodpovědné za idiotetickou orientaci jsou stále diskutovány. Jí jsou přisuzovány jako
významná neurostruktury následující: hippokampální formace (významná k paměťovému záznamu),
retrospleniální (k integraci dráhy a společně s posteriorní parietální kůrou významná k vyvolání
asociací mezi alotetickými a idiotetickými informacemi) a parietální oblasti kůry.
MWM – Morrisovo vodní bludiště (MWM, Morris Water Maze) bylo navrţeno jako test
prostorové navigace u hlodavců skotským vědcem Richardem G. Morrisem, který hledal takový test,
jenţ by poskytoval orientaci pouze pomocí vzdálených orientačních bodů (Morris, 1981). MWM se
velikostně liší u testování myší a potkanů, u obou však zůstává stejný princip experiment. Kruhový
bazén se zakalenou vodou a v ní ponořenou platformou nám v různých verzích umoţňuje zjišťovat
deficity paměti. Standardním testem alotetické orientace je experiment se skrytým ostrůvkem pod
hladinou a s náhodnými startovními cíly na periferii bazénu, ve kterém se potkan orientuje pouze
orientačními body v místnosti. Při testování referenční paměti jsou potkani vypouštěni v řádech dnů z
různých míst na okraji bludiště, přičemţ se během jednotlivých denních plaveb poloha platform
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nemění. Ve sloţitější verzi (delayed match-to-place) je nutné nejdříve potkana s úkolem seznámit
(osmi plavbami ze všech míst během jediného dne) tak, ţe je ostrůvek viditelně označen a je vynořený
nad hladinu. Poté samotný test spočívá ve dvou plavbách s ponořenou platformou v kaţdém dni (10
celkem). Při první je hledání její polohy zcela náhodné a tudíţ se stává, ţe jí nenajdou, pak musí
experimentátor potkana navést a ponechat mu čas “na zapamatování si” cesty, popř. konkrétní polohy.
Následuje pauza, 15 sekund anebo 90 minut, po které je plavba opakována z jiného místa periferie
bazénu. Doba, jíţ potkan stráví hledáním či vybavováním si paměťové stopy polohy platformy, nám
ukazuje krátkodobou (pracovní) paměť v podobě klesající či stoupající učící křivky.
Radiální bludiště – představuje vyvýšená platforma s nejčastěji 4-, 8- anebo 12ti rameny na
jejichţ koncích je umístěna skrytá potravní odměna. Potkan pak z centrální pozice navštěvuje
jednotlivá ramena, kde je odměněn. V případě, ţe rameno potravu neobsahuje, je tento vstup počítán
jako chyba. Při testování referenční paměti jsou po všechny dny naplněna pouze některá, ale vţdy
stejná, ramena a v rámci dnů se zjišťuje schopnost zvířete si je pamatovat. Naopak test pracovní
paměti spočívá v naplnění všech ramen odměnou a hodnotí se doba, za kterou zvíře najde veškerou
potravu.
OBX a prostorové učení
Potkani po OBX vykazují deficity učení v MWM (Kelly et al., 1993; Redmond et al., 1994),
které je moţné napravit chronickou léčbou paroxetinem, fluvoxaminem(Redmond et al., 1994),
analogem adrenokortikotropního hormonu (4-9) ORG 2766 (Van Rijzingen et al., 1995) a SSRI
antidepresivy (Song and Leonard, 2005). Přesto však bylo zjištěno, ţe tento deficit je pouze přechodný
díky spontánnímu revitalizaci učení v MWM pozorované 6 týdnů po bulbektomii (Van Rijzingen et
al., 1995).
Další test prostorového učení je 8-ramenné bludiště(Olton et al., 1977) ve kterém byly
pozorovány nedostatky v učení (McGrath, 1996; Hall and Macrides, 1983) léčitelné dlouhodobým
podáváním antidepresiv. Zde je nutné uvaţovat změny jídlem-motivovaného chování, které nejsou
spojeny se sníţeným příjmem potravy, protoţe jak OB potkani tak i SO kontroly v testování mají
stejný příděl potravy a stejnou dostupnost. Dále existují testy septo-hippokampální funkce, které
nezávisejí na čichových podnětech a tudíţ jsou adekvátními ukazateli toho, ţe OBX ovlivňuje také
oblasti mozku, jeţ s čichem primárně nesouvisejí (Brunjes, 1992), coţ podpírá fakt, ţe periferně
vyvolaná anosmie nemá vliv na výkon v MWM (Van Rijzingen et al., 1995).
3.3.4 – Změny v jídlem-motivovaném chování
Tento experiment byl navrţený ke zjištění “schopnosti vyčkat” (waiting capacity) v T bludišti
(Bizot et al., 1988). Tento experiment testuje jídlem-deprivované (hladové) potkany, kteří si mohou
vybrat mezi malou, ale okamţitou odměnou a větší, zato zpoţděnou odměnou (“jackpot”). Typickou
odpovědí potkanů, kteří nepodstoupili ţádnou léčbu, je volba menší okamţité odměny jídla v
opakovaném provedení testu.
Akutní léčba antidepresivy, např. imipraminem, tyto projevy léčí tak, ţe se prodluţuje “čekací
lhůta” k získání potravní odměny, tedy postupně si častěji potkani vybírají “jackpot”, kdeţto podáním
benzodiazepinů vyvoláme opačný efekt (Thiebot et al., 1985). Při výběru buď malé anebo větší
odměny si obě skupiny (OB i SO potkani) vybírají větší odměnu, avšak OB potkanům trvá déle, neţ ji
v bludišti najdou. Při testování behaviorálních deficitů po čekací periodě si SO kontroly vybírají menší
okamţitě dostupnou odměnu, kdeţto OB potkani raději počkali a zůstali u výběru větší potravy (Kelly
and Leonard, 1996). OB potkani vykazují zřetelné rozdíly v jídlem-motivované chování v Tbludišti,podobně jako jim déle trvá nalezení odměny v testu přímé dráhy (Leonard et al., 1979).
Chronická léčba imipraminem neutlumuje tyto na OBX-závislé deficity v T-bludišti (Kelly and
Leonard, 1996).
3.3.5 – Změny v podmíněné chuťová averzi
Tyto testy jsou zaloţeny na pozorování, jak se potkani budou vyhýbat předloţenému jídlu či
pití (tekutiny), pokud onemocní během krátké doby po jeho konzumaci. Velmi častým je kombinace
sladkého roztoku (podmiňující stimul) a averzivní sloţky – např. chlorid lithia. V takovém testu trvá
OB potkanům kratší dobu k potlačení naučené reakce na daný sladký roztok (Janscar and Leonard,
1981). Také bylo zjištěno, ţe podáním 5-hydroxytryptaminového (5-HT)1A agonisty 8-hydroxy2-(di-npropylamino)tetralinu (8-OH-DPAT) je vyvolána větší averzivní reakce OB potkanů neţ u jejich SO
kontrol (Redmond et al., 1995b). Chronickým podáním paroxetinu, fluvoxaminu a desipraminu se
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tento deficit normalizuje (Redmond et al., 1995b).
3.3.6 – Hypercitlivost ke stresorovým faktorům
Stresory, jako jsou foukání vzduchu do obličeje potkana či kontrolovaný mírný stres – např.
zvukem, způsobují větší zvýšení 5-HIAA v nc. accumbens u OB potkanů oproti SO kontrolám
(Connor et al.,1999), ukazující zvýšenou serotonergní senzitivitu k akutnímu stresu OB potkanů. OB
potkani také mají výšší koncentrace kortikosteronu5 v plazmě, avšak ne adrenokortikotropního
hormonu (ACTH) před vystavením zvířete stresu a vyšší koncentrace ACTH a kortikosteronu po
zavedení stresových podmínek ve srovnání s SO kontrolami.Účinky denního podávání fluoxetinu
nebyly pozorovány.Je však prokázáno sníţení hladin ACTH vyvolaných stresem, coţ odpovídá
immobilizačnímu stresu (Marcilhac et al., 1999).Další typy experimentálně vyvolaných stresových
faktorů vyvolávají neţádoucí rozdílné projevy chování OB potkanů, z nichţ uvádím polekání
(startle),které nemusí být dostatečně stresující, zato však ukazující signifikantní rozdíly mezi OB a SO
potkany (McNish and Davis, 1997; Mar et al., 2000).
Integrace čichových laloků potkanů je významná pro vyvolání normálních kardiovaskulárních
a autonomických reakcí na řadu evokujících stimulů. Bulbektomie také ukázala utlumení
kardiovaskulárních sympatoexcitatorních reakcí na hypotenzi6, stres vzduchovou tryskou a kouřem,
stejně jako zvýšený bazální krevní tlak ve srovnání s SO kontrolami (Moffit et al., 2002).
3.3.7 – Jiné behaviorální odpovědi
Můţe se také stát, ţe se objeví u potkanů po OBX či jiných OB zvířat nasledující druhy chování: u
samic zvýšený výskyt kanibalismu vlastních mláďat (infanticida), agrese mezi samci, teritoriální
agrese anebo sníţení sexuálního chování (Lumia et al., 1987; Tyler and Gorski, 1980). Tyto důsledky
léze však nemůţeme vysvětlovat pouze ztrátou čichu, která je způsobená olfaktorickou bulbektomií
(Leonard and Tuite, 1981).
Dalšími deficity v projevech chování OB potkanů můţou např. být: podmíněná preference
místa, denní příjem roztoků sacharinu a sacharózy, posilování sociálních vztahů, nadšené běhání v
bludišti (potravně motivované) a spontánní běhání v kole/kolečku ve srovnání s SO kontrolami
(Calcagnetti et al., 1996; Kelly et al., 1997) vyvolané kokainem, který ovlivňuje nucleus accumbens.
Podobně změny v chování reflektují anhedonickou vlastnost (neschopnost proţívat radost) OB
syndromu.Naopak se ukázalo, ţe testovaná OB zvířata tíhnou k získání a poţití amfetaminu ve
srovnání s SO kontrolami.Tedy bulbektomie pravděpodobně zvyšuje posilující účinky amfetaminu
(Holmes et al., 2002).Tyto výsledky můţoiu mít zvláštní význam pro klinické léčení deprese jako
afektivní poruchy a často s tímto související drogové závislosti.
Další behaviorální změny můţou být abnormality v cirkadiálních rytmech(Possidente et al.,
2000), ty zde zmiňuji pouze okrajově pro přehled širokého spektra behaviorálních důsledků
bulbektomie, a vraţedné chování(Van Riezen and Leonard, 1990).
Vražedné chování
Tento druh chování, jako jeden z moţných vyvolaných po OBX, je zajímavý z důvodu své
specifity a také pro zjištění, jak působí antidepresiva na potkany. Mimo jiné stojí za poznámku uvést,
ţe dané testování není v rozporu s mezinárodní platnou legislativou o laboratorních zvířatech v Evropě
a v USA. Jednorázové podání farmakologických látek, jako jsou nejen antidepresiva, ale také i
anxiolytika, anticholinergika a antihistaminika, utlumuje vyvolané vraţedné chování (Takoaka et al.,
1988; Noguchi et al., 1992).
3.4.0 – Další fyziologické změny spojené s OBií
Kdyţ jsou potkani umístěni ve velmi nízké teplotě prostředí (4°C), nejsou schopni udrţovat
svoji tělesnou teplotu (Forster et al., 1980).Nicméně, v běţné pokojové teplotě (22°C) tělesná teplota
OB potkanů je stejná jako u SO kontrol (Redmond, 1995).OB potkani mají niţší klidovou tepovou
frekvenci, stejně tak jako kdyţ jsou umístěni do nového prostředí, vypovídající o noradrenergní změně
v amygdale (Van Riezen and Leonard, 1990).
5

Spolu s kortizolem patří mezi glukokortikoidy, které pozitivně ovlivňují tvorbu glukózy v tkáni. Zvýšená
hladina glukózy způsobuje příznaky euforie a radosti.Podávání glukokortikoidů v terapeutických dávkách však
můţe být komplikováno rozvojem deprese či jiné psychotické poruchy.
6
Nízký tlak krve v tepnách.
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OB potkani mají také zvýšené hladiny sodíku v plazmě, coţ je zřejmé z jejich monitorování
během celého dne (24 hodin), které přetrvávají ještě nejméně 10 týdnů po operaci (Kelly, 1991).Stejná
sníţení plazmatického sodíku byla pozorována u pacientů s depresí (Coppen and Shaw, 1963).Přičemţ
dané hodnoty nejsou spojeny se sníţeným objemem krve, např.u testovaných gracilnějších jedinců
(sníţená hmotnost v důsledku vyvolané deprese), jak bylo vyloučeno normálními hodnotami hladiny
hematokritu OB potkanů. Nemůţe ani být tato hypernatremie vysvětlena jako okamţitá odpověď
organizmuna operační zákrok, protoţe sníţené hladiny Na + postupně klesají během 2 týdnů po
bulbektomii.
Také byla zaznamenána u OB potkanů “sníţená frekvence rychlého pohybu očí” ve spánku
(Sakurada et al., 1976; Sakurada and Kitura, 1977). Touto fyziologickou odpovědí byly potvrzeny
výsledky hyperaktivity u zvířat po OBX v testech O-F, pokud se u OB potkanů objevila normální
frekvence pohybu očí, pak byla podávaná antidepresiva účinná (Early, 1984).
4.0. – Validita experimentálního modelu deprese u OB potkana
4.1 –Relevance a validita OBX jako animální model onemocnění depresí
Experimentální přístupy jako např.vyuţívání zranitelných faktorů pro depresi včetně mateřské
deprivace, vystavení psychofyziologickému stresu či pomocí farmakologického vyčerpání monoaminů
v NT systémech, zahrnovaly nejrůznější pokusy ve vývoji platnosti tohoto modelu.Nicméně ţádný
přístup není moţná tak radikální jako je tomu v případě odstranění podstatné části mozku, u
olfaktorické bulbektomie jako experimentálního modelu deprese. Výše uvedené poruchy chování
odlišují tento model od jiných modelů testovaných na ţivých organismech v tom, ţe má významnou
platnost při modelu roztroušené deprese (model of agitated depression). OBX u hlodavců vyvolává
takové behaviorální změny, ţe zvířata reagují na chronickou, ale ne akutní, léčbu antidepresivy. Čili
tento model napodobuje časový průběh působení antidepresiv (“mimicking time-course of
antidepressant action”) na klinické úrovni. Stálé uţívání a popularita modelu v průběhu posledních 33
let je dokladem jeho uţitečnosti při zkoumání neurobiologických mechanismů působení antidepresiv,
stejně jako je vyuţívaná patofyziologie u majority onemocnění depresí.
OB potkanní model deprese byl předmětem mnoha publikovaných článků (Leonard and Tuite,
198+; Willner, 1990; Van Riezen and Leonard, 1990; Brunjes, 1992; Kelly et al., 1997)..Někteří
zastánci OBX modelu naznačují, solidoní fenomenologickou validitu s depresivní poruchou u lidí,
zvláště u roztroušené deprese (Kelly et al., 1997). Jiní naopak argumentují, ţe stabilizace poruch nálad
v chování po dlouhodobém podávání antidepresivních látek je více předvídatelné ověření pro účinnost
antidepresiv spíše neţ model depresivní patofyziologie.
4. 2. - Existuje důkaz narušení čichové funkce u onemocnění depresí?
Obecně se předpokládá, ţe vnímání a zpracování emocionálních podnětů je pozměněno u
pacientů s těţkou formou deprese.Tito pacienti se také projevují tím, ţe více očekávají negativní
zkušenosti a naopak méně jsou očekávané pozitivní zkušenosti (MacLeod and Byrne, 1996). Většina
studií, které pracují s antidepresivními pacienty, je zaměřena na řeč a vizuální stimulyjako
emocionální podněty, ale některé studie přinesly důkazy odlišné emocionální percepce odorantů u
pacientů s těţkou depresí (Steiner et al., 1993; Pause et al., 2000). Paul a jeho kolegové zjistili, ţe
depresivní pacienti vykazují sníţenou citlivost čichu natolik, ţe lze předpokládat závaţnost formy
deprese. Po úspěšné léčbě se citlivost čichu zlepšila (Pause et al., 2001).
Porucha limbické funkce, která poskytuje emocionální substrát pro čich, můţe být také
vysvětlována následujícími výsledky testů. PET (pozitronová emisoní tomografie) snímky
depresivních pacientů naznačují, ţe piriformní, orbitofrontální a insulární kortex jevýznamnýpro
vnímání pachů (Zatorre et al., 1992). Jiní prokázali, ţe amygdala je aktivována, pokud averzivnínebo
nový pach je vystaven pacientovi (Zald and Prado, 1997). Zdá se, ţe piriformní kortex a amygdala
jsou struktury spojené s primárním olfaktorickým kortexem, zatímco insulární a orbito-frontální kortex
jsou spojené se sekundárním olfaktorickým kortexem. PET zobrazovací studie u zdravých
dobrovolníků poskytly výsledky o tom, ţe orbitofrontální kortex se obecně podílí na zpracování
emocionálních informací (Rolls, 1998). Dále, ţe insula je aktivována negativními emocemi (Lane R.
D. et al., 1997), zatímco amygdala hraje klíčovou roli v kódování paměti příjemných, nepříjemných a
negativních emocí (Lane R. S. et al., 1997). Změny v těchto oblastech se nově prokázaly u pacientů s
depresí (Brody et al., 1999). Čili můţeme předpokládat na základě výše uvedeného, ţe porucha funkce
limbického systému u pacientů s těţkou formou depresemůţe být spojena se změnou v
chemosenzorické percepci, jak je tomu u sníţené citlivosti čichu těchto pacientů.
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Jak tyto změny, klinicky pozorované u depresivních pacientů, mohou souviset s
neuroanatomickými změnami způsobenými OB u potkana? Jednoduše, tyto spojení mezi čichovými
bulby a amygdalou (McNish and Davis, 1997; Otto et al., 2000; Jesberger and Richardson, 1988) jsou
přerušeny v důsledku bulbektomie. Na základě toho, ţe bazolaterální amygdala zprostředkovává
strach-podmiňující chování a ukládání negativních emocí do paměti (Armony and LeDoux, 2000), lze
předpokládat, ţe bilaterální OB nemusí vést pouze ke ztrátě čichu, ale také ke změně v ukládání si
negativních zkušeností do paměti, které narušují normální zpracování stimulů z vnějšího prostředí
prostřednictvím amygdaly.
4.3 – Je možné považovat OBX u potkana za platný animální model onemocnění depresí?
Kritéria, která jsou dodnes diskutabilní, jsou nejvíce limitována tím, ţe není reálně moţné
navodit přesně definované základní symptomy těţké deprese u laboratorních zvířat, podobně jako je
tomu v případě projevů jako: zhoršená nálada, nevděk či náklonnost k anarchii, pocity viny aţ
sebevraţedné myšlenky.Jinými slovy by se dalo říci, ţe nejsme tato kritéria, jako symptomatologická
analogie k lidské depresi, schopni splnit.Úskalí mohou spočívat např.v moţnosti jiného řešení s
ohledem na rozdíly v gyrifikaci či lateralizaci mozkové kůry; ve vrozených vadách či jinak
podmíněných onemocnění, které nelze naprosto důsledně charakterizovat u jednotlivých zvířat v
testované skupině; snášenlivost a rizika pouţívaných anestetik v daném experimentu či obecně
rozdílná fyziologie, psychobiologie, způsob ţivota aj. laboratorních zvířat a člověka. A tudíţ jsme
nuceni pouze pozorovat behaviorální projevy a na jejich základě nejen vyhodnocovat výsledky testů,
ale také odhadovat jejich psychobiologii z jejich chování v dané úloze. Pokud chceme dosáhnout co
nejlepších výsledků experimentu musíme dbát na to, abychom byli schopni objektivně identifikovat,
dodrţovat generování vysoké mezistupeňové jednotnosti a schopnosti, kterou by odpovídal tento
model klinicky účinné antidepresivní léčbě.
OB model deprese nenese ţádnou zdánlivou podobnost k etiologii, tzn. k příčině dané
dysfunkce způsobující depresivní onemocnění u lidí. Tedy dalo by se říci, ţe takřka nelze splnit
kritéria pro konstrukční validitu modelů deprese, stejně jako je tomu u etiologie deprese u lidí jako
takové. Proto tento model můţe být omezen pouze na testování, které jsou velmi podobné svými
behaviorálními důsledky těm, které byly pozorovány v klinické praxi. Naopak validitu modelu OBX
posilují fakta, ze studií, jako jsou: nezbytnost stresu k vyvolání OB syndromu a subjekti (testovaní
pacienti) léčení antidepresivy. Pacienti nemocní depresí vykazují přehnané reakce na stresory působící
v jejich kaţdodenním ţivotě (Richardson, 1991; McNish and Davis, 1997). Stále zůstává otázkou, zda
tyto animální modely mohou poskytnout významné výchozí vyuţití v základním neurobiologickém
výzkumu, jenţ by mohl přinést uţitečné poznatky o způsobu působení antidepresiv, popř. i dalších
typů léčiv. I přestoţe mají antidepresiva korelační účinky, podobně jako v případě lidské deprese a u
OB syndromu.
4.4 – Potencionální přínos antidepresiv k neuronálnímu “přežití”
I přestoţe v minulosti proběhlo mnoho výzkůmů, které zjišťovaly potencionální mechanismy
zásadní chování pro spojené s OBX, je stále nejasné, z jakého důvodu jsou antidepresiva v tomto
modelu prokazatelně účinná. Na základě nejnovějších farmakologických výsledků, se nám nabízí
moţné odpovědi na některé základní otázky týkající se mechanizmů působení antidepresiv u OB
modelu deprese u potkana.
Klíčové by mohly být výsledky studií, které ukazují plasticitní zesilující efeklty antidepresiv a
antidepresivům-podobnému působení neurotrofních faktorů u animálních modelů deprese, naznačující
změny v nervové soustavě a pasticitě po antidepresivní léčbě. Studie antidepresivních látek se
zaměřují především na serotoninové a noradrenalinové dráhy, avšak lze uvaţovat i působení na
neuropeptidové a aminokyselinové transmiterové systémy. Dlouhodobá léčba antidepresivy aktivuje
dráhu transdukce cAMP signálu a zvyšuje hladiny mRNA kódující protein CREB, na který se váţe
cAMP v hippokampu potkanů. Tento časový průběh indukce CREB protein odpovídá terapeutickému
působení antidepresiv.CREB můţe také aktivovat i další geny.Např.dlouhodobá antidepresivní léčba
zvyšuje hippokampální expresi neurotrofního faktoru BDNF v mozku. Mimoto bylo zjištěno, ţe
BDNF zesiluje růst serotoninových a noradrenergních neuronů a navíc tyto neurony ochraňuje před
neurotoxickým poškozením (Reid and Stewart, 2001; Duman, 2002; Nestler et al., 2002).
Doposud se také netestovala neuroregenerativní schponost antidepresiv spočívající v indukci
neurotrofních faktorů v mozku po OBX. Dosud existující hypotézy, kterým by mohla jistá vysvětlení
komplimentovat, ţe by mohla bulbektomie poškozovat specifickou zranitelnou populaci neuronů,
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které jsou zásadní pro OB syndrom.Proto neurotrofní působení antidepresiv poskytuje uţitečné
zdůvodnění těchto potencionálně unifikujících hypotéz, týkajících se působení antidepresiv a
patofyziologii OB syndromu. Zatím však toho není mnoho známo o tom, ţe bulbektomie vyvolává
zvýšené hladiny BDNF a nervového růstového faktoru (NGF, angl.nerve growth factor) v cingulární
kůře, coţ by naznačovalo, ţe olfaktorická ablace (ztráta čichu) můţe ovlivnit neurotrofní signalizaci v
vzdálenějších oblastech mozku.
¨

5.0 - Závěr
Po odstranění čichových laloků potkani projevují syndrom behaviorálních deficitů, které
reflektují narušení kortikálních, limbických a hypothalamických oblastí. Tento model je unkátní ve
svém rozsahu působení ve srovnání s ostatními modely deprese, jakoţto je jediný, který vzniká
prostřednictvím neurodegenerativních procesů. Antidepresiva jsou schopna obnovit deficit chování po
OBX u těchto zvířat - zejména hyperaktivní reakce OB potkanů v testu NO-FE. OBX je proto velmi
zajímavým a uţitečným modelem pro stadium neurodegenerativních procesů, které vytváří
behaviorální změny, citlivé k léčbě antidepresivy. Podobnosti mezi tímto syndromem a klinickou
depresí jsou stale diskutabilní. Jako neexistuje jistota v biochemické podstatě u onemocnění depresí,
tento model nemůţe predikovat jisté mechanismy působení.
Mnoho studií, které byly provedeny ve snaze objevit základní neurochemické podstaty
pozorovaných deficitů chování v tomto modelu. Tento model poskytuje širokou rozmanitost spojenou
s makroskopickými, strukturálními, buněčnými a biochemickými změnami. Je spíše pravděpodobné,
ţe jsou právě narušení neurochemických systémových interreakcí v mozku za to více odpovědné.
Jedna moţná výhoda OB modelu je, ţe vytváří komplexní změny organismu, málokdy zahrnující
jednotlivé části nebo jednotlivé neurotransmiterové systémy.
Navzdory symptomům a biochemické diversitě, sjednocujícím aspektem tohoto modelu je
jeho schopnost reagovat na antidepresivní léky. Antidepresiva se objevila, aby se mohla navrátit
rovnováha neuronální aktivity v mozku po zásahu OBX. Výsledky ukazují vzrůstající plasticitu a
vzrůstající neurotrofické účinky antidepresiv. Tedy OB potkan můţe nakonec poskytnout šablonu pro
budoucí vývoj látek směřujících k neurodegenerativním aspektům afektivních poruch a zárověň
poskytuje moţnost řešení i schizo-afektivních poruch a v Alzheimerově chorobě.
Většina modelů deprese se ukázala být schopna detekovat doposud prokázané a dostupné na
farmaceutickém trhu antidepresiva, jeţ jsou aţ doposud pokládána za hlavní činitele ovlivňující
centrální monoaminergní systémy. Klinická zkušenost s těmito léky ukazuje, ţe dosavadní léky nejsou
zdaleka ideální. Čili, nynější platnost pro současného uţívání zvířecích modelů bude dale testována
pokud nové léky poskytnou i jiné skupiny chemických látek, které se odklání od tradičních
monoaminových cílů, např. metabotropní receptory aminokyselin, NO 2-synthasa, neuropeptidy a
neurotrofické faktory.
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