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Historický prehľad
Laboratórny potkan (Rattus norvegicus) je jeden z najpoužívanejších experimentálnych zvierat. Slúži
ako modelový organizmus pri analýze množstva biologických procesov a patologických mechanizmov,
ako napr. kardiovaskulárne ochorenia, metabolické poruchy (lipidový metabolizmus, diabetes
mellitus), neurologické a neuropsychiatrické ochorenia (ako napr. mozgová porážka, epilepsia či
Alzheimerova choroba), neurobehaviorálny výskum alebo autoimúnne ochorenia (ako napr. artritída),
nádorové a renálne ochorenia. Poskytuje mnohé unikátne výhody na modelovanie humánnych
ochorení s následným testovaním liečiv a prírodných látok či pri štúdiu odpovedí na environmentálne
faktory. Veľkosť laboratórneho potkana, v porovnaní s myšou, vytvára ideálne podmienky pre
fyziologické manipulácie. Okrem toho sa v klinickej toxikológii potkany využívajú na testovanie
chemických látok (Hedrich, 2000).
V 18. storočí sa v Európe premnožili divo žijúce potkany a začala sa invázia hnedých potkanov. S tým
spojený následný odchyt prinášal zárobok pre lovcov potkanov a zároveň sa rozmohol predaj potravín,
ktoré slúžili ako návnada pre potkany. Odchyt potkanov neskôr vyústil vo veľmi obľúbenom vtedajšom
športe – bitke potkanov (rat baiting, obrázok 1). Časom chov potkanov pre účely súťaže priniesol
krížením nové zvláštnosti týchto zvierat, ako napr. nové farby (albino typy či potkany s „kapucňou“).
Prvýkrát bol v roku 1828 jeden z týchto albinov privedený do laboratória, kde na ňom testovali účinky
hladovania. V priebehu nasledujúcich 30 rokov sa potkany využívali na viaceré experimenty a tak sa
potkany stali prvým domestikovaným zvieraťom, využívaným na čisto vedecké účely (Hedrich, 2000).

Obr. 1 Bitka potkanov, obrázok z roku 1823
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Rat-baiting)
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V Japonsku sa potkany chovali ako domáce zvieratá už počas obdobia Edo (1603-1868) a v 18. storočí
boli publikované prvé príručky s návodom na chov domácich potkanov, ktorých autormi boli Youso
Tamanokakehashi (1775) a Chingan Sodategusa (1787) (Kuramoto, 2012).
Potkan našiel skoré využitie vo vedeckom výskume hneď v niekoľkých oblastiach: Willard Stanton Small
predpokladal, že na sledovanie rýchlosti procesu učenia môže byť využitý potkan v bludiskovom teste.
Tento návrh vo svojej dizertačnej práci využil v roku 1903 John Broadus Watson, známy americký
psychológ, ktorý založil smer tzv. behaviorizmu (Watson, 1903). Prvú kolóniu laboratórnych potkanov
v Amerike využil v roku 1908 Elmer McCollum na výskum výživových požiadaviek organizmu (Day,
1974), nasledovaný vedcami ako Thomas Burr Osborne a Lafayette Mendel na stanovenie podrobností
o metabolizme a využití bielkovín. Reprodukčná schopnosť potkanov bola študovaná na Inštitúte
experimentálnej biológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley dvojicou vedcov Herbert McLea Evans a
Joseph A. Long (Long & Evans, 1922). Genetiku potkanov študovali William Ernest Castle v Busseyovom
inštitúte Harvardskej univerzity, až kým ho v roku 1994 nezatvorili (Lindsey & Baker, 2006). Prvým
vyšľachteným kmeňom potkanov bol kmeň Wistar v roku 1906, pomenovaný podľa inštitútu, v ktorom
vznikol (Wistar inštitút). Viac ako polovica kmeňov laboratórnych potkanov je odvodená od tohto
kmeňa (Clause, 1998).
Žiaľ história priniesla aj také obdobia, kedy laboratórne potkany našli aj úplne iné, bizarné využitie.
Počas druhej svetovej vojny slúžili potkany aj ako potrava, britskí biológovia jedli laboratórne potkany
so smotanou (Lorey, 2003).
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Kmene potkanov a ich využitie v experimentálnej biológii
V roku 1909 neuroanatóm Henry H. Donaldson napísal, že: „Vyšľachtiť potkana na vedecké účely bol
vynikajúci nápad, pretože s albino potkanmi sa jednoducho manipuluje, prirodzene a rýchlo sa množia
a prinášajú na svet veľa potomstva. Sú to zvieratá, reagujúce na podmienky meniaceho sa vonkajšieho
prostredia a dokážu sa veľa naučiť. Bolo by náročné nájsť iné zviera, ktoré by spĺňalo všetky tieto
atribúty v takejto milej podobe, ako je práve albino potkan“ (Clause, 1993).
Potkany sa vyznačujú istou zvláštnosťou a to, že ich oči vyzerajú často akoby mali pod očami krv. Ide
o chemickú látku zvanú porfyrín, ktorú produkujú Harderove žľazy za okom potkana a ktorá obsahuje
pomerne veľké množstvo železa. To spôsobuje, že potkanie slzy sú "krvavé", teda majú červenú farbu.
Na zdravom potkanovi si červené slzy všimnete hlavne po tom, čo sa prebudil, viditeľnejšie sú na
zvieratách, ktoré majú bledšiu farbu srsti (na čiernom, aguti, mink či burmese potkanovi červená farba
viac menej splýva s farbou srsti a slzy nie sú tak očividné). Väčšie množstvo porfyrínu sprevádza aj rôzne
ochorenia dýchacích ciest a zápaly oka.
Metamorfóza potkana z diabolského prenášača moru k hrdinovi modernej medicíny vyplynula
z mnohých vedeckých prác rôzneho zamerania. Preto sa pomaly začali šľachtiť potkany na mnohoraké
využitie. A tak má každé ochorenie, ktoré vedci chcú študovať, katalóg všetkých možných kmeňov
potkanov s rôznym genetickým pozadím, vhodným na sledovanie signálnych dráh a mechanizmov
daného

ochorenia. Vhodný

kmeň potkana je možné si vyhľadať napr. na stránke:

https://rgd.mcw.edu/wg/help3/strains/.
Pred samotným popísaním niektorých kmeňov potkanov je potrebné vysvetliť si pojem outbredný
a inbredný kmeň. Outbredné kmene sú definované ako kmene pochádzajúce od známych, geneticky
heterogénnych rodičov. Nevýhodou týchto kmeňov je, že každá chovná línia môže byť geneticky
rozdielna. Čiže kmene Wistar či Sprague Dawley môžu mať odlišné genetické pozadie, ak sú zakúpené
od rozdielnych dodávateľov. Je však pravdou, že takéto skutočnosti sú už v dnešnej dobe eliminované.
Inbredné kmene sú kmene charakterizované príbuzenskou plemenitbou. Čiže príbuzenským krížením
po 20 generácií došlo k vzniku na 98% zhodných jedincov. Po 40 generáciách sú tieto jedince zhodné
temer na 100%. Zvieratá rovnakého veku a pohlavia by mali byť teda geneticky rovnaké. Tento
predpoklad však nie je úplne správny, pretože zvieratá z rôznych chovateľských inštitúcií môžu
vykazovať genetický drift aj napriek tomu, že pochádzajú z toho istého zdroja. Ich genetická stabilita
však pretrváva dlhé roky.
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Kmeň Wistar
V roku 1906 v americkom inštitúte Wistar vo Filadelfii bol ako prvý vyšľachtený kmeň potkana Wistar
(Clause, 1993; Clause, 1998). Tzv. outbredné potkany Wistar sa od toho času stali najpopulárnejším
kmeňom potkanov a je to tak dodnes. Sú charakteristické širokou hlavou, dlhými ušami a dĺžkou
chvosta, ktorá je vždy kratšia ako dĺžka tela. Viac ako polovica kmeňov potkanov dnes je odvodená od
„Wistarov“. Využívajú sa v rôznych oblastiach výskumu, od sledovania zmien správania,
neurobehaviorálneho výskumu (depresia, neurodegeneratívne ochorenia) (Kokosova et al., 2015) až
po výskum infekčných (Singhal et al., 2011) a onkologických chorôb (rakovina prostaty, rakovina
hrubého čreva, rakovina prsníka, pľúc a i.) (Bhatnagar et al., 2013), toxikológie (Kartheek & David,
2018), starnutia (Santulli et al., 2015) či ako operačný model.

Obr. 2 Potkan kmeňa Wistar

Kmeň Long-Evans
Tento outbredný kmeň bol vyvinutý v roku 1915 dvojicou vedcov, doktormi Longom a Evansom,
skrížením samičiek potkanov kmeňa Wistar so sivými samcami. Ide o biele zvieratá s čiernou,
príležitostne

hnedou

„kapucňou“.

Využívajú

sa

ako

modelové

organizmy

neurobehaviorálnych prejavov (Turner & Burne, 2014) a obezity (Li et al., 2008).

Obr. 3 Potkan kmeňa Long-Evans
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pri

štúdiu

Kmeň Sprague Dawley
Tento outbredný kmeň bol vyvinutý v roku 1925 v spoločnosti Sprague Dawley (Madison, Wisconsin)
radou krížení jediného „kapucňového“ samca a šiestich bielych samičiek neznámeho pôvodu. Kmeň
Sprague Dawley sa využíva na rôzne experimenty v nutričnom či medicínskom výskume, ako napr. pri
rakovine prsníka (Kiskova et al., 2014). Ide o zvieratá pokojnejšie ako kmeň Wistar; manipulácia
s týmito zvieratami je jednoduchšia. Potkany Sprague Dawley majú typicky dlhší chvost ako je dĺžka ich
tela.

Obr. 4 Potkan kmeňa Sprague Dawley

Kmeň Fischer
V roku 1920 bol tento inbredný kmeň potkanov vyvinutý M.R. Curtisom na Kolumbijskej univerzite. Má
široké využitie v nutričnom, toxikologickom či chirurgickom výskume, napr. (Pogribny et al., 2008;
Mestre et al., 2015).

Obr. 5 Potkan kmeňa Fischer
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Kmeň Zucker
Tento kmeň sa využíva na výskum obezity a hypertenzie. Zvieratá boli pomenované po tvorcoch
kríženia, Loisovi M. a Theodorovi F. Zuckerovcoch. Títo páni sú známi priekopníci vo výskume genetiky
obezity (Zucker & Zucker, 1962). Obézne Zucker potkany majú vysoké hladiny lipidov a cholesterolu
v krvi a sú rezistentné na inzulín bez sprievodnej hyperglykémie, majú vysokú hmotnosť a vysoký počet
tukových buniek (Oana et al., 2005).

Obr. 6 Potkan kmeňa Zucker

Bezsrsté kmene
Bezsrsté kmene potkanov sa využívajú na výskum imunitného systému či ochorení obličiek. Doteraz je
známych viac ako 25 génov, spôsobujúcich recesívnu „neochlpenosť“

laboratórnych zvierat.

Najznámejšie z nich sú pomenované ako rnu (Rowett nude), fz (fuzzy) alebo shn (shorn).
Prvé Rowett nudes, identifikované v roku 1953 v Škótsku, nemali týmus. Chýbajúci orgán totiž ohrozuje
imunitný systém jedinca, spôsobuje infekcie respiračného traktu a výrazné zväčšenie očí (Festing et al.,
1978).
Fuzzy potkany boli popísané v roku 1976 v laboratóriu v Pennsylvánii. Tento model je známy tým, že
fz/fz recesívne zvieratá umierajú na progresívne zlyhanie obličiek, vo veku asi jedného roka zvieraťa
(Ferguson et al., 1979).
Ostrihané (shorn) potkany boli vyšľachtené z potkanov Sprague Dawley v Connecticute v roku 1998
(Moemeka et al., 1998). Zvieratá trpia počas života spontánne viacerými formami ochorenia obličiek.

Obr. 7 Shorn potkan
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Základné fyziologické parametre laboratórneho potkana
Potkany patria do radu hlodavce, čeľaď myšovité. Patria k R-stratégom, to znamená, že behom svojho
krátkeho života samica potkana privedie na svet veľké množstvo potomstva. Potomstvo R-stratégov
musí byť pohyblivé (opatrené končatinami), aby mohlo čo najskôr nájsť a obsadiť vhodné stanovište.
Keďže laboratórny potkan bol vyšľachtený tak, aby čo najviac spĺňal podmienky na modelový
organizmus, existujú štúdie, ktoré porovnávajú potkana s človekom od anatomickej stavby, cez
fyziologickú, biochemickú a metabolickú stránku až po dĺžku života, či správanie sa. V tabuľke č. 1 sú
uvedené základné životné parametre laboratórneho potkana.
Tabuľka 1: Základné životné parametre laboratórneho potkana podľa (Harkness & Wagner, 1989)
Základné parametre
Telesná hmotnosť dospelca: samec/samica

450-520/250-300 g

Hmotnosť pri narodení

5-6 g

Telesná teplota

35,9 - 37,5°C

Počet chromozómov (diploidná sada)

42

Dĺžka života

2,5 – 3,5 roka

Príjem potravy

10 g/100 g tel. hmotnosti/deň

Príjem tekutín

10-12 ml/100 g tel. hmotnosti/deň

Prechod gastrointestinálnym traktom

12 – 24 hod.

Nástup sexuálnej aktivity

65 – 110 dní

Dĺžka sexuálnej aktivity

350 – 440 dní

Počet vrhov za život

7 – 10

Dĺžka cyklu

4 – 5 dní

Gestácia

21 – 23 dní

Veľkosť vrhu

6 – 12 (max. 20) mláďat

Odstavenie mláďat

21 dní

Zloženie mlieka

13% tuk, 9,7% proteíny, 3,2% laktóza

Respiračná frekvencia

70 – 115/ min.

Objem vdychu

0,6 – 2,0 ml

Využitie kyslíka

0,68 – 1,10 ml/g/hod.

Frekvencia srdca

250 – 450/ min.

Objem krvi

54 – 70 ml/kg tel. hmotnosti

Tlak krvi

84 – 134/60 mm Hg
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Krvný obraz poskytuje základné informácie o zdravotnom stave jedinca. U ľudí sa najčastejšie vykonáva
v rámci preventívnej prehliadky a pri podozrení na infekčné či hematologické ochorenia. Biochemické
parametre z krvného séra poskytujú prehľad o niektorých orgánoch testovaného organizmu. Odber
krvi musí prebiehať vždy rovnakým spôsobom. Všetky testované zvieratá by mali mať rovnaké
podmienky, aby výsledky mohli byť interpretované a vyhodnotené správne a zároveň, aby
odzrkadľovali skutočný stav a dokázali poslúžiť ako štartovací mostík v klinických štúdiách a ďalšom
testovaní. Existujú faktory, ktoré spôsobujú variabilitu výsledkov, ako napr. pohlavie, či vek.
Potkany ako modelový organizmus majú presne definované rozhrania parametrov krvného obrazu,
pretože sa vďaka nim definuje vzťah zložiek krvi k patologickým zmenám v organizme. V tabuľke č. 2
sú uvedené základné parametre krvného obrazu laboratórneho potkana, v tabuľke 3 biochemické
parametre.
Ako už bolo vyššie spomenuté, patologické stavy sú v organizme sprevádzané aj zmenami niektorých
parametrov krvi. Napr. je všeobecne známe, že znížený počet červených krviniek znamená anémiu, či
zvýšený počet leukocytov naznačuje prítomnosť zápalu či infekcie v organizme, ale môže byť prítomný
aj počas onkologického ochorenia. Preto jedno zo základných vyšetrení pri experimentoch so
zvieratami je vyšetrenie parametrov krvného obrazu. Ak je teda laboratórne zviera privezené do
zvieratníka, kde bude podrobené testovaniu, je umiestnené na 7-10 dní do karanténnej miestnosti, kde
sa jednak aklimatizuje na prostredie zvieratníka, ale je aj oddelené od ostatných experimentálnych
zvierat. Počas tohto obdobia je potrebné zvieratám krv odobrať a nechať otestovať na zistenie
prípadných abnormalít, ktoré musia byť odstránené ešte pred vykonaním experimentu. V opačnom
prípade experimentátor získa iba skreslené výsledky z experimentu, ktoré môžu viesť k chybným
záverom.
Krv koluje v uzavretom cievnom systéme. Privádza kyslík a živiny k bunkám, odvádza odpadové
produkty metabolizmu buniek do vylučovacích orgánov, transportuje hormóny a iné účinné látky na
miesto ich pôsobenia. Okrem toho má termoregulačnú funkciu, zúčastňuje sa na regulácii homeostázy
v tele a v neposlednom rade na obranných mechanizmoch organizmu (vrodená a získaná imunita).
Imunitný systém je riadiaci, kontrolný a regulačný systém, skladajúci sa z niekoľkých desiatok
bunkových typov, produkujúcich vlastné signálne molekuly či stimulujúcich antigén-rozpoznávajúce
mechanizmy (Bazin et al., 1985). Jedná sa o komplexný systém, tvorený orgánmi, tkanivami, bunkami,
a interakciami medzi rôznymi signálnymi molekulami s cieľom ochrany organizmu pred vonkajším či
vnútorným napadnutím organizmu. Bunky imunitného systému sa všeobecne delia na dve základné
skupiny, podľa toho, z akého vývojového radu vznikli (Kroese et al., 1990).

15

Tabuľka 2: Rozmedzie parametrov krvi laboratórneho potkana podľa (Harkness & Wagner, 1989)
Krvný obraz
Červené krvinky (red blood cells; RBC)

7,4±2,41012/L

Biele krvinky (white blood cells, WBC)

5,1±2,4109/L

Lymfocyty

3,2±0,9109/L

Lymfocyty

65-85%

Neutrofily

9-34%

Eozinofily

0-6%

Bazofily

0-1,5%

Monocyty

0-5%

Monocyty

0,2±0,1109/L

Granulocyty

1,3±0,6109/L

Hematokrit

42,0±2,1%

Hemoglobín (HGB)

155,5±0,8g/L

Priemerný objem bunky (mean corpuscular volume; MCV)

57,1±,.5fL

Distribučná šírka erytrocytov (red cell distribution width; RDW)

10,9±0,4%

Priemerná koncentrácia korpuskulárneho HGB (mean corpuscular 368,8±5,3 g/L
hemoglobin concentration; MCHC)
Trombocyty

573,0±382,0109/L

Distribučná šírka krvných doštičiek (platelet distribution width; PDW)

15,9±0,4%

Podiel krvných doštičiek (plateletcrit; PCT)

0,7±0,3%

Priemerný objem trombocytov (mean platelet volume; MPV)

7.7±0.6fL

Imunitné bunky sa vyvíjajú z myeloidného radu (granulocyty: bazofily, eozinofily, neutrofily a
mastocyty;

agranulocyty: makrofágy, dendritické bunky) a z lymfoidného radu (T-lymfocyty, B-

lymfocyty a natural killer - NK bunky). Z myeloidnej progenitorovej bunky v kostnej dreni vznikajú
erytrocyty, krvné doštičky, neutrofily, monocyty /makrofágy a dendritové bunky. Z lymfoidných
progenitorových buniek vznikajú NK bunky, T-lymfocyty a B-lymfocyty (Kroese et al., 1990).
Antigén prezentujúce bunky (antigen presenting cells) tvoria spolu s T-lymfocytmi spojenie medzi
špecifickou a nešpecifickou imunitou. Antigén prezentujúce bunky prezentujú antigén na tzv. MHC
glykoproteínoch a komplexy MHC glykoproteínov s týmito antigénmi sú následne rozpoznávané
nezrelými T-lymfocytmi, ktoré môžu následne aktivovať niektoré mechanizmy buniek nešpecifickej
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imunity, aktivovať B-lymfocyty (tzv. pomocné T-lymfocyty) alebo samé pôsobiť cytotoxicky (tzv.
cytotoxické T-lymfocyty) (Giorda et al., 1990; Kroese et al., 1990; Kveberg et al., 2011a).
Hlavný histokompatibilný komplex (major histocomatibility complex MHC), u potkanov nazývaný ako
RT1, je lokalizovaný na chromozóme 17 (Kroese et al., 1995). RT1 molekula MHC triedy I je kódovaná
veľkým množstvom génov, ako RT1A, RT1.F, s graviditou asociovaný lókus (pregnancy-associated
locus), RT1.C, RT1.E, RT1.N, RT.BMI a RT.1M. Gény RT1A a RT1.E sú podobné myšacím H-2K a H2D
a gény RT1.N, RT.BMI a RT.1M sú veľmi podobné myšacím H-2TlO/H-2T22, H-2T23 a H-2M (Kroese et
al., 1995; Matsuda et al., 2000; Kveberg et al., 2011b). Okrem toho boli u potkanov identifikované aj
lókusy, ako RT1.S1 a RT1.S2, s piatimi exónmi, podobnými lókusom systému MHC triedy I (Vivier et al.,
2011). RT1.B a RT1.D patria do MHC triedy II a vykazujú podobnosť s myšacími molekulami H-2A a H2E (Matsuda et al., 2000).
V imunitnom systéme potkanov boli identifikované viaceré imunoglobulíny - IgG, IgA, IgM, IgE a IgD,
ktorý sa ešte delí do podtried. Potkanie IgG1 a IgG2a sú podobné myšacím IgG2b a IgG2c sú homológne
s myšacími IgG2a/IhG2b a IgG3 (Matsuda et al., 2000).
Dendritické bunky sú profesionálne antigén prezentujúce bunky, zodpovedné za zretie naivných T
buniek počas imunitnej odpovede. Identifikácia dendritických buniek je zväčša založená na morfológii,
pretože im chýbajú špecifické povrchové markery, iné ako MHC triedy II (Giorda et al., 1990). Niektoré
populácie potkaních dendritických buniek nesú na svojom povrchu antigén, rozpoznávaný
monoklonálnou protilátkou OX-62, ktorý má podobné biochemické vlastnosti ako integrín. Dendritické
bunky preukázali aj cytotoxickú aktivitu, avšak tá sa líši medzi potkanmi a myšami. Dendritické bunky
v slezine a týmuse exprimujú NK bunkový R proteín 1 (NKR proteín 1), zvyšuje sa tým ich cytotoxická
schopnosť a tak sa predpokladá, že dendritické bunky potkanov môžu vykazovať aktivitu podobnú NK
bunkám (Matsuda et al., 2000).
Fagocyty: Línia monocyty - makrofágy u potkanov je rozoznávaná troma monoklonálnymi protilátkami
– ED1, ED2 a ED3. ED1 rozoznáva väčšinu buniek rady monocyt – makrofág, ostatné dva sa delia na
podtypy a podľa toho rozoznávajú isté typy buniek. Makrofágy fungujú ako zdroj eikozanoidov
a cytokínov, modulujúcich imunitné odpovede, a hrajú kľúčovú úlohu v primárnej obrane voči
patogénom, ako vírusy či baktérie. Makrofágy potkanov majú kapacitu syntetizovať či sekrétovať
množstvo cytokínov a chemokínov, ako napr. interleukín (IL) 1, 3, 10, interferón 7, TNFα (tumor
necrosis factor alpha), TGFß (transforming growth factor beta), PDGF (platelet-derived growth factor),
MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1), a makrofágové zápalové proteíny (MIP 10t a 2)
(Matsuda et al., 2000).
Granulocyty: Medzi granulocyty zaraďujeme neutrofily, bazofily, eozinofily a mastocyty.
17

Neutrofily vznikajú v kostnej dreni ako terminálne diferencované bunky a v krvi kolujú niekoľko hodín,
potom prestupujú do tkanív a orgánov. Na rozdiel od človeka, u ktorého neutrofily predstavujú najviac
zastúpené biele krvinky, potkan má obrátený pomer v zastúpení počtu neutrofily / lymfocyty. Jadro
neutrofilov je segmentované a v cytoplazme sa nachádzajú početné granuly, ktoré obsahujú enzýmy
a molekuly, ktoré podporujú obrannú funkciu neutrofilov (Borregaard, 2010). Zvýšený počet
neutrofilov je asociovaný so zvýšenými odpoveďami na stres alebo vypätie a samozrejme s infekčnými
ochoreniami, ako aj s akútnym zápalom (O'Connell et al., 2015).

Eozinofily vznikajú v kostnej dreni, odkiaľ v nezrelom stave putujú do sleziny, kde dozrievajú. Sú
charakteristické svojimi svetlo červenými kruhovými granulami v cytoplazme. Jadro zrelých
eozinofilov má viac lobulov s kondenzovaným chromatínom a zväčša býva kruhové (O'Connell et
al., 2015). Hlavnou funkciou eozinofilov je ochraňovať hostiteľa pred parazitmi. Eozinofily sú však
multifunkčné leukocyty, ktoré hrajú úlohu v patogenéze mnohých zápalových procesoch, vrátane
alergických reakcií (Weller, 1991).
Bazofily sú v krvi potkana veľmi zriedkavé. Majú viacero veľkých kruhových granúl v cytoplazme
a segmentované jadro. Bazofily, tak ako eozinofily, zvyšujú svoj počet počas alergických reakcií
a počas prítomnosti parazitov v organizme. Pozoruhodným znakom bazofilov je ich rýchla a silná
expresia interleukínov IL-4 a IL-13. Bazofily exprimujú rôzne receptory pre cytokíny (napr. IL-3R,
IL-5R a GM-CSFR), chemokíny (CCR2 a CCR3), komplement (CD11b, CD11c, CD35 a CD88),
prostaglandíny (CRTH2), imunoglobulíny (FcεRI a FcγRIIb) či rôzne molekuly asociované s
patogénmi (TLR-Toll-Like Receptory) (Metz et al., 2008).
Mastocyty sú veľké okrúhle bunky, ktoré vznikajú v kostnej dreni, odkiaľ putujú krvou ako nezrelé
formy do tkanív, kde dochádza k ich dozrievaniu (Dahlin & Hallgren, 2015). Mastocyty hrajú rôzne
úlohy v regulácii zápalových procesov, pri remodelácii tkaniva, pri obrane hostiteľa a tiež majú
vplyv na reguláciu imunitných reakcií (Oldford & Marshall, 2015). Aktivované mastocyty produkujú
množstvo cytokínov a chemokínov vrátane histamínu (Abraham & St John, 2010).
Lymfocyty sú druhom bielych krviniek, agranulocytov, majú veľké jadro, ktoré vypĺňa temer celú bunku.
Lymfocyty sú základom špecifickej imunity. Pochádzajú z kostnej drene (B lymfocyty) a z týmusu (T
lymfocyty). Vytvárajú protilátky bielkovinovej povahy – imunoglubulíny).
T lymfocyty: Pre-T-lymfocyty (tymocyty) sa po vzniku v kostnej dreni krvnou cestou presúvajú do
týmusu, kde dozrievajú na tzv. naivné T-lymfocyty. Rozdiel medzi lymfocytmi pred a po ich "pobyte" v
týmuse je predovšetkým vo vytvorených povrchových ko-stimulačných molekulách. Ide predovšetkým
o antigény, ako CD4, CD8 a antigénne receptory TCR (T-cell receptor). Potkanie CD4- CD8+ bunky
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dokážu diferencovať na bunky CD4+ CD8+ bez akejkoľvek stimulácie aj v podmienkach in vitro
(O'Connell et al., 2015). Avšak stimulácia CD4- CD8+ buniek s niektorými protilátkami vedie k indukcii
expresie IL-2R reťazca v potkaních CD4+ CD8+ bunkách, čo následne vedie k diferenciácii CD4+ CD8+
buniek na CD4- CD8+ bunky (Borregaard, 2010). Z tohto vzťahu je pravdepodobné, že do zrenia T
lymfocytov potkanov je zapojený interleukín IL-2 (kapitola, 2000). Okrem toho je známe, že kým u myší
je ligácia TCR sama o sebe schopná indukovať CD4+ T-lymfocyty z CD4+ CD8+ buniek (a tým sú myšacie
CD4+ CD8+ bunky predurčené stať sa CD4+ T-lymfocytmi), u potkanov sa CD4+ CD8+ bunky predurčujú
k vzniku CD8+ T-lymfocytov (Matsuda et al., 2000; Borregaard, 2010). Ako už bolo spomenuté, Tlymfocyty majú na svojom povrchu antigénne receptory TCR. Na základe ich afinity k MHC molekulám
dochádza k selekcii. Pri negatívnej selekcii sú usmrtené T-lymfocyty s veľmi vysokou afinitou k MHC
glykoproteínom a pri pozitívnej selekcii sú vyselektované tie, ktoré disponujú istým stupňom afinity k
MHC glykoproteínom. Kvôli bariére medzi krvou a týmusom sú tvorené aj tzv. PAE bunky (peripheral
antigen expressing cells). Sú to bunky schopné prezentovať dozrievajúcim T-lymfocytom antigény,
ktoré sa vyskytujú sa v organizme mimo týmusu. Tie lymfocyty, ktoré sa ešte nestretli s antigénom,
nazývame ako naivné T-lymfocyty. Tieto lymfocyty opúšťajú týmus a osídľujú týmus dependentné
oblasti v sekundárnych lymfatických orgánoch (slezina, lymfatické uzliny, slizničné lymfoidné tkanivo)
(Kroese et al., 1990).
B-lymfocyty: B-lymfocyty spoločne s T-lymfocytmi tvoria dve hlavné zložky malých lymfocytov. Blymfocyty dozrievajú v kostnej dreni a sú definované na základe komplexu BCR (B cell receptor). BCR
pozostáva z molekúl protilátok viažucich sa na membránu (imunoglobulíny sIg alebo mIg) v komplexe
s molekulami imunoglubulínov Igα (CD79a) a Igβ (CD79b). Kým sIg rozpoznáva a viaže antigén, CD79a
a CD79b participujú na signálnej transdukcii BCR (Bazin et al., 1985). B-lymfocyty sú zložkou špecifickej
(získanej) imunity a môžu fungovať ako antigén prezentujúce bunky s cieľom aktivivať T-lymfocyty.
Takto hrajú dôležitú úlohu tiež bunkami sprostredkovanej imunitnej odpovedi. Jeden zo základných
rozdielov medzi B-lymfocytmi potkana a človeka alebo myši je, že potkania subpopulácia CD5+ Blymfocytov doteraz nebola popísaná. Zrelé B-lymfocyty potkana sa dajú jednoducho odlíšiť od iných
typov leukocytov buď na základe expresie sIg alebo na základe expresie rôznych izoforiem CD45, ktoré
sú pre B-lymfocyty jedinečné. B-lymfocyty tiež nesú na svojom povrchu Fcγ receptory (FcγR), patriace
do superrodiny imunoglobulínov. Väčšina Fcγ receptorov ľudí, myší a potkanov sú FcγRI (CD64), FcγRII
(CD32) and FcγRIII (CD16). tieto receptory sa viažu na Fc región imunoglobulínu IgG, čím pomáhajú
odstraňovať

imunokomplexy

(https://www.bdbiosciences.com/documents/BD_Research_Rat_Immunology_Brochure.pdf).
Potkania línia B-lymfocytov je identifikovaná troma monoklonálnymi protilátkami - HIS14, HIS22
a HIS24, proti epitopom CD45R, podobným myšacím B220. Ich expresia sa líši od rôznych stupňov
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vývoja B-lymfocytov. Antigény, rozpoznávajúce HIS14 a HIS24 sú exprimované na B-lymfocytoch
v kostnej dreni a ich expresia sa zachováva počas celej doby maturácie, čiže zrenia. Expresia antigénu
HIS24 je znížená v marginálnej zóne sleziny (Kroese et al., 1990; Kroese et al., 1995). Na druhej strane
je expresia antigénu HIS22 asociované striktne s povrchom IgM- IgD+ zrelých B-lymfocytov (Matsuda
et al., 2000).
Natural killer (NK) bunky sú dôležitou súčasťou imunitného systému, pretože sa zúčastňujú pri
eliminácii parazitárnych či vírusových patogénov. Radia sa medzi bunky vrodenej imunity, ale svojou
funkciou ich radíme často aj ku adaptívnej imunite (Vivier et al., 2011). Potkanie NK bunky boli
identifikované ako veľké lymfocyty, ktoré exprimujú asialo-GM1 a CD8 receptory, ale nie CD5
(Reynolds et al., 1981). NKR proteín I je typom membránového receptora II, ktorý bol popísaný
prvýkrát na NK bunkách potkanov. Jeho funkciou je rozpoznávanie buniek, cytotoxická aktivita
a uvoľňovanie granúl (Giorda et al., 1990; Kveberg et al., 2011b).

Tabuľka 3: Biochemické parametre v krvi laboratórneho potkana podľa (Harkness & Wagner, 1989;
Ihedioha et al., 2013)
Biochemické parametre
Sérové proteíny

5,7 – 6,4 g/dl

Močovina

10,0-13,0 mg/dl

Albumín

3,3-5,0 g/dl

Kreatín

0,5-0,6mg/dl

Vápnik

9,4-11,3mg/dl

Fosfor

6,7-9,6mg/dl

SGOT (AST)

78,0-109,0 IU/l

SGPT (ALT)

23,0-28,0 IU/l

Celkový cholesterol

69,0-92,0mg/dl

HDL-cholesterol

29,09-54,55mg/dl

LDL-cholesterol

38,12- 81,44 mg/dl

Triacylglyceroly

26,0-145,0 mg/dl

Skratky: AST – asparátaminotransferáza; ALT – alanínaminotransferáza; HDL – lipoproteíny s vysokou
hustotou; LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou; SGOT - sérová glutámová oxaloacetická transamináza;
SGPT – sérová glutamát pyruváttransamináza
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Biochemické vyšetrenie krvného séra zahŕňa parametre, ktoré sledujú dusíkový profil, minerálny profil
či hepatálno – enzymatický profil vyšetrovaného zvieraťa.
Bielkoviny sú syntetizované s výnimkou imunoglobulínov v hepatocytoch, v malej miere i v
plazmatických bunkách, slezine, kostnej dreni či lymfatických uzlinách. Stanovenie celkových bielkovín
sa využíva v diagnostike a liečbe rôznych chorôb, napr. pečene, obličiek alebo kostnej drene, ako aj pri
ďalších metabolických alebo nutričných poruchách. Ak sú celkové bielkoviny v krvi znížené, môže sa
jednať o nefrotický syndróm, či malabsorpčný syndróm, ale aj o kwashiorkor (akútny deficit bielkovín).
Pri posudzovaní je preto dôležité vedieť, či príjem krmiva zvieraťom ostal nezmenený a či ostal
zachovaný apetít jedinca. Hyperproteinémia sprevádza stavy dehydratácie či ochorenia ako
monoklonálne

gammapatie,

ku

ktorým

sa

radí

napr.

mnohopočetný

myelóm

(https://www.nspkch.sk/bielkoviny).
Dusíkatý profil z biochemického vyšetrenia krvi vytvárajú tri parametre – močovina, albumín
a kreatinín.
Močovina (urea) je spojená s funkciou najmä dvoch orgánov a to s pečeňou a obličkami. Pečeň
spracováva živiny, je to miesto tvorby niektorých hormónov, ako aj ich inaktivácie, tvorí sa v nej žlč
a odstraňujú sa nepotrebné a škodlivé toxické látky z organizmu (napr. močovina). Tieto látky sú
odstraňované močom, ktorý sa tvorí v obličkách. Močovina je hlavným dusíkatým odpadovým
produktom metabolizmu a vzniká pri rozpade proteínov. Pri výraznom zvýšení v krvi v dôsledku
obličkovej insuficiencie sa vylučuje aj cez sliznicu gastrointestinálneho traktu. S baktériami, ktoré viažu
ureázu, sa opäť štiepi na toxický amoniak (https://sk.medixa.org/liecba/urea-mocovina).
Albumín je hlavným plazmatickým proteínom. Albumín je vylučovaný pečeňou pri jej normálnej funkcii.
Albumín udržiava správnu rovnováhu tekutín v tele. Pomáha aj pri regenerácii tkanív a napomáha telu
rásť

vďaka

transportovaniu

hormónov

a živín

(https://www.medicalnewstoday.com/articles/322403.php) . Hyperalbuminémia existuje iba relatívna
a sprevádza stavy dehydratácie. Klinický význam má hypoalbuminémia, ktorá sa vyskytuje pri
hepatopatiách, nefrotickom syndróme, exsudatívnych enteropatiách, sepse či akútnej fáze zápalu
(https://www2.ikem.cz/plm_lp/_LP_00507-L0000006.htm).
Kreatinín je produktom endogénneho metabolizmu svalov. Jeho hlavný podiel sa filtruje cez glomeruly.
Nie je závislý od kŕmenia a neovplyvňuje ho ani endogénny metabolizmus proteínov. Preto je jeho
koncentrácia v sére v priebežnom vyšetrení spoľahlivá. Podáva podstatný dôkaz o glomerulárnom
systéme.

Je

zvýšený

pri

dehydratácii

či

renálnej

(https://www.medicalnewstoday.com/articles/322380.php).
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insuficiencii

a hypoalbuminémii

Minerálny profil sledovaného jedinca dáva obraz o zastúpení minerálov (najmä vápnik a fosfor) v tele.
Vápnik je jeden z najdôležitejších minerálov v tele. Je základom kostí a zubov. Ide o esenciálny prvok
pre správne fungovanie buniek, prenos nervových vzruchov, zrážanie krvi a zúčastňuje sa na
metabolických procesoch. Látkovú výmenu vápnika riadia prištítne telieska. Deregulácia homeostázy
mitochondriálneho vápnika Ca2+ je asociovaná s mnohými patologickými procesmi, pretože zvyšuje
produkciu reaktívnych foriem kyslíka (reactive oxygen species – ROS) (Tandoğan & Ulusu, 2005).
Hyperkalcémia je asociovaná s endokrinopatiami ako napr. hypertyreóza či Addisonova choroba,
s niektorými malígnymi tumormi a s hypofosfatémiou. Hypoklacémia vzniká pri hypoparatyreóze, Di
Georgeovom syndróme (genetické ochorenie s poruchou vývoja orgánov krku) alebo pri nedostatku
vitamínu D.
Fosfor je po vápniku druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom v tele. Hrá dôležitú úlohu pri
mineralizácii kostí a je esenciálny pre správne fungovanie buniek. Sérová hladina fosforu je udržiavaná
v určitom rozmedzí prostredníctvom komplexnej interakcie medzi intestinálnou absorpciou, výmenou
intracelulárnych zásob s kostnými a renálnou tubulárnou reabsorpciou. Fosfor je často zastúpený aj
v strave a preto je absorpcia fosforu v črevách veľmi účinná. Hlavným regulátorom homeostázy fosforu
sú obličky (Takeda et al., 2004). Hypofosfatémia spojená s hyperfosfatúriou je aspociovaná
s hypofosfatemickou osteomaláciou či rachitídou. Hyperfosfatémia spojená s hypofosfatúriou je
aspociovaná s hypoparatyreózou a pseudohypoparatyreózou.
Hepatálno – enzymatický profil vyšetrovaného jedinca podáva obraz o stave enzýmov a pečeni. Stav
pečene hodnotíme podľa obrazu aktivity sérových enzýmov SGOT, SGPR, GMT a ALP.
SGOT (sérová glutamicko-oxaloacetická transamináza alebo asparát aminotransferáza, AST) patrí
medzi tzv. pečeňové nešpecifické enzýmy. Jej vysoká aktivita je asociovaná s činnosťou srdcovej
a kostrovej svaloviny či obličiek. Aktivita tohto enzýmu sa zvyšuje obzvlášť pri postihnutí svaloviny.
Zvýšené hodnoty SGOT môžu indikovať poškodenia pečene ako napr. akútna hepatitída, poškodenia
pečene spojené s požívaním alkoholu alebo poškodením z liekov, srdcové problémy, ochoreniami
žlčníka,

nádorovými

ochoreniami,

počas

gravidity

je

asociovaná

s preeklampsiou

(https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Hepatalne_testy.aspx?did=4&sdid=48
&tuid=0&).
SGPT (sérová glutamická pyruvát transamináza alebo alanín aminotransferáza, ALT) je enzým
vyskytujúci sa v pečeni a srdci. Jej zvýšené hladiny indikujú poškodenie pečene alebo srdca (napr.
srdcový infarkt (https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6321).
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Triacylglyceroly a cholesterol sú rozdielne typy lipidov, cirkulujúce v krvi. Kým triacylglyceroly
uskladňujú nespotrebované kalórie a zabezpečujú energiu telu, cholesterol sa využíva ako stavebný
prvok pre bunky a na tvorbu hormónov. LDL je skratka pre anglický výraz „low density lipoprotein“
(lipoproteín s nízkou hustotou). LDL častice majú za úlohu transportovať cholesterol a triacylglyceroly
do tkanív a takto ich zásobovať. Nadmerné hladiny týchto častíc v krvi spôsobujú ukladanie
cholesterolu v cievnych stenách, čo často vedie k rozvoju aterosklerózy. Preto sa cholesterol prenášaný
LDL časticami nazýva aj zlým cholesterolom. Jeho hladina v krvi by mala byť čo najnižšia. HDL je skratka
pre anglický názov „high density lipoprotein“ (lipoproteín s vysokou hustotou). HDL častice plnia
opačnú funkciu ako LDL a to transportujú nadbytočný cholesterol z tkanív do pečene, kde sa vylučuje
do žlče a premieňa na žlčové kyseliny potrebné pri trávení tukov. Preto sa cholesterol prenášaný HDL
časticami nazýva dobrý cholesterol. Čím je jeho hladina vyššia, tým lepšie pre náš organizmus. Zvýšené
hladiny triacylglycerolov vedú k ateroskleróze a môžu spôsobiť pankreatitídu. Sú taktiež asociované
s cukrovkou 2. typu, metabolickým syndrómom, hypotyroidózou alebo ako sprievodný jav počas liečby
beta blokátormi či imunosupresívami (https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-bloodcholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186).
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Behaviorálne prejavy a neurobehaviorálny výskum
Začiatkom 19. storočia po vyšľachtení prvých laboratórnych potkanov sa pozornosť vtedajších vedcov
sústredila na prejavy ich správania. Keďže sa jednalo o pomerne nepreskúmaný druh, sledovali sa
základné prejavy správania týchto zvierat (napr. proces zapamätania si a učenia v bludiskách) a neskôr
ich správanie po rôznych zmenách prostredia (nedostatok potravy, nedostatok miesta, nepretržité
svetlo, rôzne druhy potravy).
Dnes už poznáme základné prejavy správania potkanov, vieme, že tieto krátko žijúce sociálne zvieratá
sa rýchlo rozmnožujú a jednoducho sa s nimi manipuluje. Pre jednoduchú manipuláciu s nimi, pre ich
krátky životný cyklus a fyziologickú podobnosť s človekom sa laboratórne potkany stali jedným
z najpoužívanejších animálnych modelov vo vede a výskume vôbec.
Od čisto behaviorálnych prejavov sa po roku 1848 začalo sledovať aj čosi iné ako iba „obyčajné
správanie“. Za týmto posunom k novému behaviorálnemu smeru s názvom neurobehaviorizmus stojí
príhoda muža menom Phineas Gage. Tento muž vtedy pracoval na železnici vo Vermonte, kde stavali
novú železničnú trať. Nešťastnou náhodou došlo k explózii a kovová tyč v plnej rýchlosti prerazila
Phineasovi hlavu. Prišiel o časť mozgu, ale zázračne prežil. Vtedajší lekári ho pozorne sledovali. Phineas
žil ešte mnoho rokov, ale tí, ktorí ho poznali pred nehodou tvrdili, že to už nie je naozaj on. Po nehode
sa Phineas stal agresívny a hrubý. Jeho pamäť a inteligencia však ostali nedotknuté, vďaka čomu lekári
usúdili, že za rôzne aspekty osobnosti sú zodpovedné rôzne časti mozgu. A Phineasov prípad prispel aj
k ďalšiemu objavu – zistilo sa, že mozog sa dokáže zregenerovať. Po tomto období sa vedci sústredili
nielen na správanie ako také, ale aj na to, ktorá časť mozgu je za čo zodpovedná.
Značnou mierou k celému behaviorálnemu výskumu prispel ruský akademik Ivan Petrovič Pavlov
(objektom jeho výskumu bol pes). Patrí k priekopníkom podmienených reflexov, za čo dostal v roku
1904 Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu. Pavlov patril k ruskej fyziologickej škole, ktorá sa
zameriavala na fyziologický výskum CNS a Pavlov do celej tejto koncepcie priniesol nový aspekt tým,
že prepojil CNS s produktami jeho činnosti, s psychickými prejavmi (Rozo & Rodríguez-Moreno, 2015).
Jeho experimenty na psoch ho preslávili po celom svete a dopomohol k popularizácii etológie. Pavlov
pozoroval, že psy slinili, keď im do miestnosti každý deň nosieval jedlo. Ak však vošiel do miestnosti
bez jedla, psi slinili úplne rovnako. A tak sa rozhodol vykonať jednoduchý experiment, v ktorom psi
naučil, že svoju potravu dostanú pri zasvietení svetla. Pozoroval pritom sekréciu slín. Po naučení zvierat
začal zasvecovať svetlo bez prinesenia potravy a pozoroval sekréciu slín, ktorá bola rovnako intenzívna.
Naučený reflex nazval ako podmienený, čiže klasické podmieňovanie. Doteraz sa tento typ testu radí
k testom na pamäť a učenie, rovnako ako rôzne formy labyrintov (T, Y, lúčový labyrint) a bludísk
(Barnessovo bludisko), využívaných vo vtedajšej dobe veľmi frekventovane.
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Pavlovovým pokračovateľom v skúmaní reflexov bol o niekoľko rokov neskôr Burrus Frederic Skinner.
Bol toho názoru, že klasické podmieňovanie je veľmi zjednodušené, a že je dôležité dívať sa na
správanie z hľadiska príčin akcie a jej dôsledkov. Nazval to ako operatívne podmieňovanie (Staddon &
Cerutti, 2003). Zostrojil klietku, známu dodnes ako Skinnerov box, v ktorom sledoval proces učenia sa
formou odmeny alebo trestu a to bez zásahu experimentátora. Zviera sa svojimi skúsenosťami učí
samo. Tento test sa radí k testom na pamäť a učenie a využíva sa dodnes.
Okrem spomínaných testov sa na pamäť a učenie v súčasnosti využívajú dotykové obrazovky
(touchscreen operant function; (Mar et al., 2013)), testy rozpoznávania objektov (novel object
recognition test; (Antunes & Biala, 2012)), Morrisov vodný bazén (Morris water maze; (Nunez, 2008))
a mnoho ďalších.
Dotykové obrazovky patria k jedným z najpopulárnejších metód na hodnotenie kognitívnych funkcií
hlodavcov. Dotykové obrazovky umožňujú vykonávať množstvo kognitívnych testov na podobnom
princípe ako je to pri testovaní ľudí. Táto metóda spôsobuje minimum stresu, má vysoký translačný
potenciál a umožňuje vysoký stupeň štandardizácie. Obrazovky sa využívajú predovšetkým pri štúdiu
neurodegeneratívnych ochorení (schizofrénia, frontotemporálna demencia, Alzheimerova či
Hungingtonová choroba), ako aj pri charakterizovaní úloh vybraných častí mozgu, neurotransmiterov
či génov hlodavcov (Mar et al., 2013).
Test rozpoznávania objektov slúži na testovanie učenia, pamäte, preferencie novosti, vplyvu rôznych
oblastí mozgu v procese rozpoznávania a dokonca na štúdium rôznych liekov a ich účinkov. Princípom
tohto testu je schopnosť zvieraťa rozpoznávať nové objekty vo svojom okolí. Test má tri hlavné fázy:
návyk (habituácia), fáza oboznamovania sa a fáza testovania. V prvej fáze návyku je každému zvieraťu
umožnené voľne skúmať otvorené pole (open field) v neprítomnosti predmetov. Zviera sa potom
vyberie z testovacej arény a umiestni sa do domovskej klietky. Počas úvodnej fázy sa zviera umiestni
na niekoľko minút do otvorenej arény, ktorá obsahuje dva identické objekty (A + A). Aby sa zabránilo
nútenému skúmaniu predmetov, hlodavce sa do arény vkladajú na opačnej strane arény a vždy
chrbtom k objektom. Samotná experimentálna časť sa potom výrazne nelíši od predchádzajúcej. Zviera
sa po istom čase vráti do testovacej arény, avšak tentokrát s dvoma objektami (A + B), pričom B objekt
je nový. Zdravé potkany trávia viac času skúmaním nového predmetu počas prvých niekoľkých minút
testovacej fázy (Antunes & Biala, 2012).
Morisov vodný bazén (alebo bežne popisovaný aj ako bludisko) je jeden z najbežnejších
a najznámejších testov na učenie a pamäť. Sleduje sa v ňom priestorová orientácia a pamäť. Zviera je
vložené do kruhového bazénu, naplneného vodou s pre zviera komfortnou teplotou okolo 25°C. Na
dne bazéna je umiestnená priesvitná platforma, ktorú sa má zviera naučiť nájsť. Aby sa zabránilo
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orientácii zrakom, voda je mierne zakalená a to pridaním sušeného mlieka. Úlohou zvieraťa pri prvom
vložení je náhodne nájsť ostrovček (platformu). Pokiaľ zviera nenájde platformu do 60 sekúnd, je na
ňu položené a ponechané na nej minimálne 20 sekúnd. Potom sa zviera vyberie z bazéna a po vysušení
srsti teplým vzduchom sa vloží do domovskej klietky. Test sa bude opakovať trikrát po uplynutí troch
hodín (krátkodobá pamäť) a potom o 8 dní jedenkrát (dlhodobá pamäť) (Nunez, 2008).
Vďaka týmto testom dnes už vieme, že napr. za ukladanie pamäťových stôp a proces učenia je
zodpovedná mozgová štruktúra hippokampus (Jarrard, 1993). Je to centrum, kde počas celého života
prebieha neurogenéza, čiže tvorba nových nervových buniek (Boldrini et al., 2018)). Tento proces je
potlačený často pri nádoroch mozgu, počas depresie či pri neurodegeneratívnych poruchách. Preto sa
tieto testy využívajú napr. pri testovaní nových antidepresív, či liekov proti neurodegeneratívnym
ochoreniam.
Mnoho behaviorálnych aparatúr na testovanie potkanov sa v súčasnosti využíva na vyhodnocovanie
charakteristík, ako napr. sociálne interakcie, senzoricko motorické funkcie, úzkostné a depresívne
správanie či kognitívne funkcie. Väčšina týchto testov je komplexná a ich využitie vyžaduje zváženie
niekoľkých aspektov, ako napr. dôvod motivácie správania sa potkana v teste, interakcia medzi
zvieraťom a experimentátorom, zdroje variability v samotnom teste i okolitom prostredí, senzorická
modalita, ktorú zviera požaduje na vyriešenie úlohy, ako aj finančné náklady a potrebné pracovné úsilie
experimentátora.
Najčastejšie sa využívajú testy na exploráciu, čiže na skúmanie nového prostredia, v ktorom sa zviera
ocitne. Sú to najbežnejšie testy, vychádzajúce z predpokladu, že každý živý tvor prirodzene skúma
v novom prostredí. V týchto testoch je samozrejme možné sledovať aj parametre nebojácnosti
(odvahy) či úzkosti, ako napr. počet prechodov cez stred, či defekácia. Medzi tieto testy patrí test
otvoreného poľa (open field test (Tatem et al., 2014)), skúmanie dutín (hole board test; (Brown &
Nemes, 2008)), Murble burying test (Deacon, 2006; Thomas et al., 2009), vyvýšený krížový labyrint
(elevated pluz maze; (Cruz et al., 1994; Tejada et al., 2009)).
Test otvoreného poľa je jedným zo základných testov na sledovanie prirodzenej explorácie. Každé
zviera a dokonca aj človek má prirodzenú zvedavosť a preto je tento test založený na sledovaní
lokomotorickej aktivity (prejdená trajektória, rýchlosť pohybu), hladiny anxiety (vstup do stredovej
časti aparatúry, čas, aký v tejto časti strávi, zamrznutie alebo freezing, urinácia, defekácia), známok
komfortného správania (čistenie sa) a vôle skúmať nové prostredie (postavenie na zadné končatiny
alebo rearing, výpady hlavou alebo stretch attend postures). Zviera je v aparatúre snímané kamerou
a kamerový záznam sa spracúva softvérovo (Tatem et al., 2014).
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Skúmanie dutín (hole board test) je testom na sledovanie exploračného správania hlodavca. Na rozdiel
od testu otvoreného poľa, kde sa časť správania sústreďuje na lokomotorickú aktivitu, test skúmania
dutín je podľa vedcov dôveryhodnejším testom na sledovanie explorácie. Ponorenie sa potkana do
otvoru teda považujú za platný dôkaz neofílie (čiže atraktivity nového podnetu). Test môže mať
kruhovú alebo štvorcovú podstavu a po celej ploche aparatúry sú dutiny. Tieto dutiny má zviera
preskúmať. Test trvá spravidla 10 minút a je rozdelený do časových blokov, v závislosti od experimentu.
Zaznamenávajú sa vstupy do nového priestoru (zviera sa presunie z jedného priestoru aparatúry do
nového tak, že všetky štyri labky sa musia dotknúť dna dierky, čiže nového priestoru), pohyby hlavou
(posun hlavy do nového priestoru diery do minimálne takej úrovne, že uši zvieraťa sú pod hladinou
aparatúry) a zdvíhanie sa na zadné končatiny alebo rearing (zviera sa postaví na zadné končatiny
a pritom vzpriami telo). Jednotlivé vstupy do nového priestoru sú následne využité na vypočítanie
lokomócie (počet vstupov do všetkých priestorov, zrátané dokopy) a percenta vstupov, ktoré boli
v centrálnej časti aparatúry (Brown & Nemes, 2008).
Test zahrabávania guličiek (Murble burying test) je testom, ktorý využíva spontánne hrabacie správanie
hlodavcov, ak im je dodané dostatočné množstvo substrátu. Hrabanie pochádza od voľne žijúcich
predkov, ktorí sa živili semenami, obilím, hmyzom a inými potravinami, ktoré sa nachádzajú v pôde
alebo popadanom lístí. Aparatúra je zväčša priesvitná klietka s dôkladne umytými stenami aj dnom
s 4,5 cm vysokou podstielkou, ktorá je jemne utlačená. Je potrebné nezabudnúť na to, že farba
aparatúry môže ovplyvniť správanie zvierat. Na podstielke sú pravidelne poukladané sklenené guličky.
Experimentátor určí čas, za ktorý bude zviera pozorovať (zvyčajne 10-30 minút). Zvieratá svojou
hrabavou činnosťou náhodne zahrabú jednotlivé guličky. Následne sa vyhodnocuje percento
zahrabaných guličiek. Okrem toho sa v teste sledujú aj iné prejavy správania, ako sú napríklad prejavy
anxiety. Tie nám pri vyhodnocovaní napovedia o primárnej motivácii zvieraťa. Ak totiž zviera prejavuje
zvýšené známky anxiety, jeho exploračné prejavy môžu byť potlačené a v teste experimentátor nezíska
objektívne výsledky. Zviera sa totiž bojí a neexploruje (Deacon, 2006; Thomas et al., 2009).
Vyvýšený krížový labyrint slúži na testovania explorácie, avšak je veľmi populárnym aj pri sledovaní
miery anxiety. Aparatúra je zložená z dvoch otvorených a dvoch uzavretých ramien. Prirodzenou
aktivitou zvieraťa je skryť sa v tmavej časti. Jeho prirodzená zvedavosť však väčšinou preváži nad
strachom a zviera začne preskúmavať prostredie, v ktorom sa nachádza. V teste sa sleduje exploračné
správanie (postavenie sa na zadné končatiny, počet prechodov cez stredovú časť aparatúry), miera
anxiety a hlavne odvahy (defekácia a urinácia, zamrznutie alebo freezing, počet vstupov na otvorené
ramená, čas strávený na otvorených ramenách) (Cruz et al., 1994; Tejada et al., 2009).
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Testy sociálneho správania sú založené na sociálnych interakciách a na hierarchickom usporiadaní
sociálnej skupiny. Sleduje sa agresívne správanie, izolácia spoločensky žijúcich zvierat, nadriadenosť
a submisivita.
Medzi testy, sledujúce anxietu a depresívne prejavy, patrí nútené plávanie (forced swimm test;
(Slattery & Cryan, 2012; Yankelevitch-Yahav et al., 2015)) či test naučenej bezmocnosti (learned
helpness; (Takamori et al., 2001; Vollmayr & Henn, 2001)).
Test núteného plávania je jeden z najčastejšie používaných testov, ak experimentátor sleduje depresii
podobné stavy laboratórnych zvierat. Ide o priehľadnú aparatúru (bazén), naplnenú vodou do takej
výšky, aby sa zviera nedokázalo dotknúť dna aparatúry. Experimentátor využíva dve miestnosti, jednu
prípravnú, kam sa zviera umiestni po dobu 30 minút a druhú testovaciu. Aparatúra má výšku asi 50 cm
a priemer najmenej 20 cm. Ak sa testujú v miestnosti viaceré zvieratá, je potrebné medzi jednotlivé
aparatúry vložiť zástenu, aby sa testované zvieratá nevideli. Testovanie trvá spravidla 5 minút. Sledujú
sa viaceré prejavy správania – imobilizácia alebo splývanie, čiže stav, kedy zviera nepláva, len sa voľne
vznáša na vode; škrabanie sa je stav, kedy sa zviera snaží dostať von z aparatúry tým, že jeho predné
končatiny hrabú akoby na vodnej hladine; a stav, kedy zviera pláva, čiže predné aj zadné končatiny sa
pohybujú. Po ukončení testu je nevyhnutné zviera uložiť do klietky s pripravenými výhrevnými lampami
a výhrevnými podložkami, aby nedošlo u zvierat k hypotermii. Po vysušení sa zvieratá vrátia do
domovských klietok (Slattery & Cryan, 2012; Yankelevitch-Yahav et al., 2015).
Test naučenej bezmocnosti bol vytvorený v roku 1975 Seligmanom a jeho princípom je, že zviera, ktoré
sa naučí, že nedokáže kontrolovať akýkoľvek averzívny podnet (napríklad elektrický šok), upadá do
stavu bezmocnosti, beznádeje. Test zväčša trvá minimálne 24 hodín, zvieratá dostávajú
v experimentálnej klietke v pravidelných intervaloch elektrické impulzy. Tento test sa využíva prevažne
pri štúdiu depresie a depresii podobných stavov (Takamori et al., 2001; Vollmayr & Henn, 2001)).
Ako už bolo spomenuté, každý typ testu je možné použiť na sledovanie viacerých prejavov správania,
je potrebné ho správne vyhodnotiť. Testy na exploračné či sociálne správanie je možné využiť i na
testovanie úzkostného a depresívneho správania či modifikovať jednotlivé testy.
Okrem týchto typov testov poznáme test čuchu (food burying test; (Zou et al., 2015)), testy na
motorickú aktivitu (test otvoreného poľa, otáčavé koleso – running wheel test; (Novak et al., 2012))
či testy na motorickú koordináciu (rotarod (Voss et al., 2003; Shiotsuki et al., 2010) a test obrátenej
klietky (Schaar et al., 2010; Hoffman & Winder, 2016)).
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Obr. 8 Skinnerov box
(https://en.wikipedia.org/wiki/Operant_conditioning_chamber)

Obr. 9 Vyvýšený krížový labyrint (vľavo) a test otvoreného poľa (vpravo)
( https://fhssbyu.com)

Veľmi často sa v predklinickom výskume s animálnymi modelmi využívajú testy na štúdium jemnej
motoriky končatín hlodavcov a na zabezpečenie špecifickej rehabilitácie po poranení miechy,
traumatickom poškodení mozgu, porážke, či pri modeloch s neurodegeneratívnymi ochoreniami.
Medzi takéto testy patrí napr. Montoyov test schodov (Montoya staircase test; XX), test uchopovania
prednou labkou (forelimb reaching test 20) a Test dosiahnutia a uchopovania pelety (single pellet
reaching and grasping 10) a mnoho iných. Test uchopovania pelety (nazývaný aj ako skilled reaching
task alebo single pellet reaching task) je veľmi rozšírený na testovanie hlodavcov. Potkany sú schopné
rýchlo sa naučiť a natrénovať si v tomto teste pohybové úkony podobné tým ľudským. Preto sa tento
test neustále vylepšuje a sledujú sa nové parametre pri výstupoch, za účelom lepšieho pochopenia
a vylepšenia motoriky končatín po poranení nervového systému (Torres-Espín et al., 2018).
Test uchopovania pelety (single pellet reaching and grasping) je rozšíreným testom na sledovanie
motoriky prednej končatiny hlodavcov a na zabezpečenie rehabilitácie po neurologických ochoreniach.
Limitom tohto testu je vysoká intenzita trénovania zvierat a čas vynaložený na tréning. Počas
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tréningovej fázy zviera musí prednou končatinou uchopiť 30 až 50 cukrových peliet (kritérium závisí od
daného experimentu) umiestnených po oboch stranách (prípadne jednej strany) behaviorálneho boxu.
Tréningová fáza slúži na naučenie a vylepšenie techniky uchopenia pelety preferovanou končatinou,
keďže potkan na úchop preferuje jednu z predných končatín (ojedinele aj obe). Po ukončení
tréningovej fázy sa potkanom operačne vykoná poškodenie nervového systému. Potkanom sa počas
trénovania aj testovania obmedzí príjem potravy, aby boli motivované uchopovať cukrové pelety.
Počas celej doby testovania je denne zaznamenávaná aj telesná hmotnosť potkanov. V samotnom
teste sa potkan opäť umiestni do otvoreného boxu z plexiskla. Na uchopenie všetkých peliet je
stanovený časový limit (napr. 10 minút). Skóre 1 je ak potkan získal peletu úchopom poškodenou
prednou končatinou a priviedlo si ju priamo do úst. Skóre 1 je pridané v prípadoch, ak zviera uspeje na
prvý pokus, ale aj ak využije viacero pokusov na uchopenie pelety. Za pokus je považované, ak sa zviera
za peletou natiahne cez štrbinu. Ak sa zvieraťu podarí uchopiť peletu, ale spadne mu do boxu na zem
skôr, ako si ju dá do úst, dostáva zviera skóre 0,5. Ak zvieraťu spadne peleta z prednej končatiny skôr,
ako ju stihne vtiahnuť do testovacieho boxu, dostáva skóre 0. Úspešnosť celého testu sa vyhodnocuje
ako súčet získaných peliet, vydelený počtom pokusov (Starkey et al., 2011).
Horizontálny rebrík (horizontal ladder test) je test, v ktorom sa hodnotia jemné motorické schopnosti
predných a zadných končatín. V závislosti od experimentu sa experimentálne potkany trénujú pred
samotným testovaním, kedy potkan musí prejsť cez horizontálny rebrík 20-krát, ako motivácia sa
využívajú odmeny (čokoládové pelety, čokoládové cereálie). Alebo sa tento test využíva ako „Neznámy
test“ (Novel task), kedy sa horizontálny rebrík reprezentuje potkanom až po operatívnom poškodení
nervového systému. Telesná hmotnosť potkanov sa zaznamenáva denne. Počas testovacej fázy sa
testu zúčastní zviera trikrát a jeho aktivita je zaznamenávaná videokamerou. Krok zvieraťa je
hodnotený ako správny, ak zviera umiestni stred plantárnej časti končatiny na priečku rebríka a uchopí
ju všetkými článkami prstov pod priečkou. Nesprávne kroky sú kategorizované ako článková chyba
(digit error), ak jeden alebo viac článkov prstov je umiestnených za priečkou, chyba zápästia (wrist
error), ak zviera umiestnilo končatinu pred priečky a zápästie poskytovalo podporu celej hmotnosti,
a chyba sklzu (slip error), ak sa zviera pošmyklo alebo skĺzlo z priečky z oboch strán. Úspešnosť testu
sa hodnotí ako podiel správnych krokov k celkovému počtu krokov jednotlivej končatiny x 100 vo
všetkých troch opakovaniach testu (Metz & Whishaw, 2009).
Uchopovanie pelety na schodisku (staircase grasping) je testom na zisťovanie jemných motorických
schopností pomocou sledovania uchopovania cukrových peliet. Zviera sa položí na 10 minút do boxu z
plexiskla so schodíkmi, pričom na jednotlivých úrovniach schodíkov sa nachádzajú cukrové pelety (pre
identifikáciu peliet jednotlivých úrovní schodíkov sú tieto pelety farebne rozlíšené, napríklad prvá
úroveň schodíka červené pelety, druhá úroveň zelené pelety atď.). Môže sa vyhotoviť aj videozáznam
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z testu. Na konci testu sa spočítajú pelety, ktoré ostanú na jednotlivých schodíkoch a tie, ktoré sú
popadané na zemi mimo schodov. Pelety mimo schodov sa počítajú ako „miscounted“. Počet
zjedených peliet sa teda vyhodnotí ako: (celkový počet peliet – (zvyšné pelety + miscounted pelety)
pre každú stranu/končatinu. Úspešnosť testu sa hodnotí ako: (počet zjedených peliet/celkové pelety)
x 100, normalizované k maximálnemu možnému skóre (30 peliet, alebo v závislosti od experimentu)
v teste (http://lafayetteneuroscience.com/products/rat-staircase).
Test úzkeho trámu (narrow beam test) je testom na preukázanie deficitov v rovnováhe a koordinácii
jemnej motoriky končatín. Zviera musí prejsť dlhým zúženým trámom (1,4 m), rozdeleným na 24
rovnako dlhých segmentov. Trám sa zužuje od šírky 6 cm na začiatku po 1,5 cm na konci. Zdravý potkan
nemá nijaký problém prejsť cez trám po celej jej dĺžke a to bez straty rovnováhy. Avšak potkany
s léziami na mieche zoskakujú z trámu prípadne strácajú rovnováhu v rôznych častiach jej zúženia,
podľa funkčných deficitov. Miera úspešnosti sa vyhodnocuje podľa segmentu (0-24), v ktorom prvýkrát
spadli alebo stratili rovnováhu a zošmykla sa im jedna z končatín (Gonzenbach et al., 2012).
Plantárny teplotný test (plantar heat test) je citlivou metódou na meranie nocicepcie pri tepelnej
hyperalgézii. Testovaný potkan sa vloží do plexitového boxu, ktorý je umiestnený na vyvýšenej
sklenenej tabuli. Mobilný zdroj infračerveného svetla je využívaný ako zdroj tepla. Po fáze aklimatizácie
sa tento zdroj posunie pod prednú končatinu potkana. Aktiváciou infračerveného zdroja sa zapne
časovač s citlivosťou 0,1 sekundy, ktorý sa automaticky zastaví pri odtiahnutí končatiny zvieraťa. Počas
testovania sa ohrieva každá končatina zvlášť 3-5-krát, pričom sa stanoví priemerný latenčný čas
odtiahnutia končatiny za daný test (Wahl et al., 2018).
Šikmé lezenie (inclined climbing) je testom lokomotorických funkcií. Potkany sa netrénujú na tento test,
avšak aklimatizujú sa na aparatúru týždeň pred samotným testovaním (v závislosti od experimentu).
Jednotlivé potkany sú umiestnené na aparatúru, aby ju preskúmali a vošli na všetky jej časti a plochy.
Tento proces sa opakuje trikrát. Aparatúra sa skladá z dvoch radov ôsmich platforiem, pričom medzi
pravou a ľavou stranou je sklon 10°. Platformy sú pohyblivé a vzdialenosti medzi nimi je možné meniť.
Zdravé zvieratá sa šplhajú z dolnej časti aparatúry smerom k vrcholu tak, že premiestňujú končatiny
z jednej platformy na druhú, pričom sa testovanie opakuje trikrát. Test sa zaznamenáva, pričom
videokamery sú umiestnené kolmo na rovinu po oboch stranách aparatúry. Vždy dvaja „slepí“ (blinded)
experimentátori vyhodnocujú chyby počas testovania. Chyba je definovaná ako neschopnosť zvieraťa
postaviť sa na plantárnu stranu zadnej končatiny na nasledovnú platformu. Okrem toho sa
zaznamenávajú rôzne formy správania a počítajú sa ako chyby: platforma je preskočená; končatina sa
dotkla plantárnou stranou, ale labka sa počas výpadu pošmykla z platformy; viacero pokusov zvieraťa
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postaviť sa plantárnou stranou končatiny na tú istú platformu; alebo kontakt inej časti tela
s platformou (Maier et al., 2009).
Testovanie laboratórnych potkanov však prináša aj určité úskalia. Experimentátor nikdy nesmie
zabúdať na variabilitu medzi pohlaviami. Pri vyhodnocovaní správania je potrebné myslieť aj na
interindividuálne rozdiely v správaní toho istého jedinca počas dňa či sezóny, ale i na rozdiely v
správaní jedincov tej istej experimentálnej skupiny. Pri testovaní zvierat je najdôležitejšia interakcia
medzi samotným testovaným zvieraťom a experimentátorom. Zviera počas testovania musí cítiť čo
najmenej stresu, aby sa správalo prirodzene. Preto sa v súčasnosti behaviorálne testy zautomatizovali
(kamerové systémy, softvéry). Avšak éra automatizácie priniesla mnoho nevýhod. Správne
vyhodnotenie veľkého množstva dát a ich správna interpretácia je často kľúčová pri vyhodnocovaní
správania zvieraťa.
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Spôsoby podávania látok
Všetky substancie, či už ide o chemické zlúčeniny, prírodné látky, syntetické liečivá, protilátky, bunkové
línie alebo iné substancie, sú zvieratám podávané rôznymi spôsobmi, najvhodnejšími pre účinok
sledovanej látky. Každý spôsob má svoje výhody a nevýhody, napr. absorpcia, biodostupnosť či
metabolizmus, ktoré musia byť dôkladne zvážené pred aplikáciou substancie. Pri každom spôsobe
podania látky je okrem iného potrebné zvážiť jej toxicitu, rozpustnosť, podávaný objem látky, injekčné
techniky atď. (Nebendahl, 2000).
Podľa vyhlášky EÚ a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR je potrebné eliminovať stres
zvieratám, preto si musí každý experimentátor vopred uvedomiť všetky následky, vyplývajúce
z podávania sledovanej substancie. Podľa zásady humánneho zaobchádzania so zvieratami (Stuart &
Robinson, 2015) je potrebné prevádzanie každého zákroku na živom zvierati zabezpečiť skúseným
odborníkom, ktorý zodpovedá za najmenej bolestný spôsob podania látky.
Potkany sú inteligentné zvieratá a dokážu sa veľa naučiť. Experimentátor by mal každý deň k zvieratám
prísť a učiť ich, že sa s nimi manipuluje (tzv. handling). Napriek tomu, že je to časovo náročné,
zvieratám sa takto minimalizuje stres pri zákrokoch. Sedácia či celková anestézia sa odporúča
zvieratám iba ak techniky zahŕňajú bolesť, alebo podávané látky sú známe tým, že spôsobujú bolesť.
Niekedy sa miesto podávania látky musí pred podaním ošetriť napr. dezinfekčným prostriedkom či
horúcou vodou. Samozrejme v prípade podávania látok, spôsobujúcich bolesť, je nutné pred
samotným podaním aplikovať lokálne anestetikum na prevenciu bolesti (Turner et al., 2011).
Spôsoby podávania látok delíme na enterálne a parenterálne. Medzi enterálne patria perorálne,
sublinguálne, rektálne a podanie žalúdočnou sondou. Medzi parenterálne patria podania ako napr.
intradermálne, subkutánne, intravenózne a intraarteriálne, intramuskulárne, intraperitoneálne,
a menej známe intratekálne (do miechy), intracerebrálne (do mozgového parenchýmu),
intracerebroventrikulárne (do mozgových komôr) či inhaláciou.
Všetky parenterálne spôsoby podávania látok musia byť prevádzané aseptickými technikami a nástroje
musia byť sterilné a zbavené pyrogénnych látok. Aby sa zabránilo poškodeniu tkaniva a aby sa
zabezpečila správna dávka je potrebné poznať toxicitu látky, a samozrejme jej rozpustnosť. Taktiež
netreba zabúdať na správne pH roztoku. Potkany, tak isto ako ľudia, sú známe tým, že tolerujú
rozmedzie pH 4,5-8,0 (Woodard, 1965). Najvyššia tolerancia bola zistená pri intravenóznom podaní
kvôli pufrovacej kapacite krvi. Rozpustnosť v tukoch, chemicko-fyzikálne vlastnosti, stupeň ionizácie či
veľkosť molekúl sledovanej látky sú dôležité faktory vzhľadom na stupeň absorpcie danej látky
v organizme. Substancie rozpustné v telesných tekutinách budú absorbované rýchlejšie. Ionizované
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substancie, nerozpustné v tukoch, sú absorbované iba prostredníctvom špecifických receptorov, ak
také existujú (Nebendahl, 2000).

Perorálne podávanie látok
Perorálne podávanie látok (= per os) je najjednoduchší spôsob podania látky potkanovi, pretože sa
látka podáva buď v pitnej vode, inej tekutine alebo zamiešaná v potrave. Tento spôsob podávania však
nie je možný pri substanciách, ktoré sú nestráviteľné, chemicky nestále v pitnej vode alebo ak iritujú
mukózu gastrointestinálneho traktu. Ide o nestresujúci (v prípade zabudovania sledovanej látky do
potravy či pitnej vody) či minimálne stresujúci spôsob (v prípade aplikovania látky pipetou do ústnej
dutiny) podávania látky a deje sa teda za normálnych fyziologických podmienok a iba podané látky
ovplyvňujú organizmus. V prípade podávania látok v pitnej vode alebo v potrave je potrebné
monitorovať denný príjem vody a potravy, aby experimentátor vedel približné množstvo prijatej látky.
Je však potrebné nezabudnúť na faktory, ktoré môžu účinok látky značne ovplyvniť, napr. cirkadiánne
rytmy. Potkany sú súmračné tvory a väčšiu časť potravy a vody prijímajú v tmavej fáze dňa. Niektoré
látky je dobré prijímať na prázdny žalúdok, iné po jedle. Príjem vody a potravy závisí od teploty
miestnosti, preto podľa EÚ a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR musí byť vlhkosť a teplota
v určitom rozmedzí (Nebendahl, 2000).

Sublinguálne podávanie látok
V humánnej medicíne je tento spôsob podávania pod jazyk pri niektorých liečivách veľmi populárny
(napr. nitroglycerín). Pri laboratórnych potkanoch sa podávajú niektoré látky prostredníctvom
sublinguálnych ciev. Tomuto zákroku nutne predchádza celková anestézia (Waynforth & Parkin, 1969).

Intragastrické podávanie látok
Intragastrické podávanie látok sa vykonáva pomocou špeciálnej ohnutej alebo rovnej ihly s guľovým
hrotom alebo slepým ukončením. Pred aplikovaním látky takýmto spôsobom je potrebné overiť si dĺžku
ihly, pretože zvieratá sú rôzne veľké. Takto je možné podávať okrem tekutín aj kapsuly alebo iné tuhé
látky, avšak tento zákrok smie vykonávať iba zaškolený odborník (Norred, 1983).
Gaváž umožňuje podanie presnej dávky substancií priamo do žalúdka. Pri hladujúcich zvieratách, ak je
látka rozpustená v tekutine, podstatné množstvo dávky prechádza rýchlo cez žalúdok do tenkého
čreva. Absorpcia je omnoho rýchlejšia ako pri perorálnom podávaní. Avšak pri používaní tejto techniky
hrozí riziko traumy; tento zákrok smú prevádzať iba skúsení odborníci. Okrem toho je potrebné si
uvedomiť, či je v čase podania žalúdok prázdny alebo plný a aký objem podávanej látky sa doň vmestí.
Preto sa takýmto spôsobom odporúča do žalúdka vpraviť iba malý objem tekutiny (Nebendahl, 2000).

34

Rektálne podávanie látok
Tento spôsob podávania látok sa využíva v humánnej medicíne (napr. rektálne čípky), u hlodavcov je
využívaný iba zriedka. Zákrok je prevádzaný prevažne tubáciou. Pri tomto zákroku je potrebné vyhnúť
sa akýmkoľvek vzduchovým bublinám v tekutine, ktorej objem u hlodavcov nesmie presiahnúť 1-2ml
(Nebendahl, 2000).

Parenterálne podávanie látok
Parenterálne podávanie látok zahŕňa aplikáciu látok do tela tak, že látka neprechádza
gastrointestinálnym traktom. Ak sa aplikuje malý objem tekutiny, hovoríme o injekcii, ak sa aplikuje
veľký objem, jedná sa o infúziu. Pri tomto spôsobej podávania látok je potrebná zručnosť pri
manipulovaní so zvieratami, pretože sa jedná o zákroky spôsobujúce stres a diskomfort a je im
priradený stupeň krutosti stredne krutý podľa Nariadenia vlády 377/2012 Z. z.

Intradermálne podávanie látok
Najčastejšie miesta výkonu sú koža pokrývajúca chrbtovú a abdominálnu stranu tela. Koža musí byť
zbavená srsti. Keďže už samotné vyholenie časti tela je pre potkana stresujúce, je potrebné ho vykonať
niekoľko dní pred samotným intradermálnym (i. d.) podaním látky. Pri tomto podávaní je možné
injektovať iba malý objem tekutiny (0,05-0,1ml). Sú na to určené špeciálne krátke hypodermické ihly
(Shick). Úkon vykonáva zaškolený pracovník (Nebendahl, 2000).

Subkutánne podávanie látok
Subkutánne (s. c.) podávanie látok v porovnaní s inými spôsobmi má viacero výhod. Subkutánny
priestor je dostatočne prekrvený kapilárami, podávaná látka sa rýchlo dostáva do krvného riečiska.
Tento priestor je však citlivý na nefyziologické rozmedzie pH. Preto aplikovaný roztok musí mať správne
pH (Jones, 2012).

Intramuskulárne podávanie látok
Tento spôsob podávania pôsobí rýchlejšiu absoprciu látky ako pri subkutánnom podávaní. I.m.
podávanie (do hĺbky max. 5mm) je väčšinou bolestivý zákrok, preto je potrebné, aby ho vykonával
skúsený odborník. Intramuskulárne injekcie pre potkanov sa podávajú do stehenného svalu. Väčší
objem a potenciálne iritujúce látky by sa mali podávať do kvadricepsu, ktorý pokrýva anteriórnu stranu
stehna. Okrem toho sa intramuskulárne podávajú látky do oblasti gluteálnych svalov zadnej končatiny
(Nebendahl, 2000).

Intravenózne podávanie látok
Intravenózny spôsob podania je najefektívnejším spôsobom podania látok zvieratám, pretože
obchádza potrebu absorpcie rozpustenej látky. Pri tejto metóde sa látky podávajú ako bolus alebo ako
infúzia priamo do krvných ciev (jednorázovo alebo opakovane) (Obr. 10). Podávanie látok
intravenóznou cestou závisí od farmakokinetiky látky, ako aj od maximálnej tolerovanej dávky,
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časového intervalu (požadovaná ako intenzita dávkovania), či potreba minimalizovať kolísanie
maximálnej a minimálnej koncentrácie látky v krvi.
Kým u ľudí je to zákrok minimálne stresujúci, zvieratá pociťujú diskomfort a ten je potrebné
minimalizovať. Deje sa tak krátkymi ihlami či katétrami, motýlikmi, ktoré minimalizujú perivaskulárnu
traumu atď. Intravenózny spôsob podávania látky, aj keď je účinný, môže byť u zvierat nebezpečný a
osoby, ktoré túto techniku prevádzajú, musia absolvovať odbornú prípravu a prax na zabezpečenie
spôsobilosti. Netreba zabúdať na techniky po odstránení katétra alebo ihly, aby sa minimalizovala
strata krvi a bolestivá tvorba hematómu. Ak sa tekutiny alebo infúzie podávajú chronicky, zvieratá by
sa mali starostlivo sledovať kvôli príznakom preťaženia tekutinami a pľúcnemu edému, ako je dyspnoe
a cyanóza. Chronicky implantované katétre vyžadujú pravidelné čistenie a údržbu, aby sa zabezpečila
priechodnosť a zabránilo sa infekcii (Nebendahl, 2000; Turner et al., 2011).

Intraarteriálne podávanie látok
Pri intraarteriálnom podaní sa využíva najčastejšie femorálna artéria alebo karotida, alebo intratýmická
či intraspinálna injekcia (Shimizu, 2004).

Obr. 10 Intramuskulárne (im), intravaskulárne (iv), subkutánne (sc) a intradermálne (id) spôsoby podávania látok podľa
(Turner & Burne, 2014)
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Tabuľka 4: Maximálne odporúčané dávky pre jednotlivú administráciu látok pre potkana vzhľadom na
spôsob podávania podľa (Diehl et al., 2001).

PO

SC

IP

IM

ml/kg
OD MD

ml/kg
OD MD

ml/kg
OD MD

ml/kg
OD
MD

Druh

IV
(bolusová
injekcia)
ml/kg
OD MD

IV
(pomalá
injekcia)
ml/kg
OD MD

Laboratórny
10
40
5
10
10
20
0,1* 0,2*
5
ND ND
20
potkan
OD = osvedčená dávka, MD = maximálna dávka, ND = dáta nie sú v dispozícii, * dávka v mililitroch na
jedno miesto vpichu; pre ne-fluidné injekcie sa musí zvážiť čas absorpcie pred opätovným dávkovaním,
Nie viac ako dve intramuskulárne miesta aplikácie sa majú použiť denne, pri subkutánnej administrácii
je nutné použiť maximálne dve alebo tri miesta injekcie denne.
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Odber biologického materiálu
Biologický materiál ako krv, moč, stolica, sliny, nosový sekrét, tkanivový mok, peritoneálna tekutina,
žlč, pankreatická šťava, semeno, tekutiny pohlavného traktu samíc, výpotok (synoviálny, pleurálny,
ascitický), pot, mlieko, lymfa, hnis, či cerebrospinálny mok, slúži v experimentálnej biológii ako veľmi
cenný nástroj na sledovanie abnormalít počas rôznych ochorení či na stanovovanie relevantných
biomarkerov ochorení. V humánnej medicíne slúži analýza biologického materiálu predovšetkým na
správne stanovenie diagnózy, cielenú terapiu a realizáciu efektívnych liečebných a ošetrovateľských
aktivít.
Jedným z významných faktorov, ktoré vplývajú na spoľahlivosť laboratórneho výsledku, je spôsob
odberu biologického materiálu.
Na rozdiel od odberu biologického materiálu v experimentálnych laboratórnych podmienkach,
v klinike pri odoberaní a spracovávaní biologického materiálu od pacienta je potrebný aj informovaný
súhlas pacienta so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov (v
ambulancii, lôžkovom oddelení).
Spôsob odberu biologického materiálu vo vedeckých zariadeniach závisí od účelu, na ktorý sa
biologická tekutina získava, od vybavenia laboratória a aj od skúseností odborníkov.
Najčastejšie sa odoberajú biologické tekutiny ako krv a moč. Ide o najmenej invazívne zákroky. Krv sa
delí na venóznu, arteriálnu, arteriovenóznu (čiže zmiešanú, získanú dekapitáciou zvieraťa) alebo
kapilárnu. Podľa toho potom experimentátor zvolí spôsob a miesto odberu. Okrem toho je potrebné si
uvedomiť, že hoci je možné rôznymi technikami odberu získať aj veľké množstvo krvi, nesmie sa
presiahnuť istá kritická hranica, kedy zviera už nemá šancu bez odobratej krvi prežiť (Weiss et al.,
2000).
Niektoré spôsoby odberu krvi sú popísané na nasledujúcich stranách.

Odber krvi pri rýchlej dekapitácii
Dekapitácia je procedúra, pri ktorej sa oddelí hlava od tela. Ide teda o jednorazový odber krvi. Tečúca
krv je arteriovenózna a dá sa jednoducho odobrať na zhotovenie dostatočného množstva séra či
plazmy priamo na pripravenú Petriho misku. Takto je možné odobrať veľké množstvo celkovej krvi (Rijn
et al., 2011).

Kardiálna punkcia
Srdcová punkcia je vhodná metóda na získanie veľkej a kvalitnej vzorky krvi z eutanazovaného potkana
alebo potkana pri hlbokej terminálnej anestézii. Kardiálna punkcia je vhodná pre všetky kmene
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potkanov. Vzorka 10 - 15 ml krvi sa môže získať v závislosti od veľkosti potkanov, ich zdravotného stavu
a či im pri odbere krvi bije srdce. Vzorky krvi sa odoberajú zo srdca, prednostne z komory, do ktorej je
možné pristupovať buď cez ľavú stranu hrudníka, cez membránu z hornej časti hrudnej kosti, alebo
vykonaním torakotómie. Krv sa má odobrať pomaly, aby sa zabránilo kolapsu srdca. Kardiálna punkcia
by sa nemala používať, ak sa vykonáva laváž peritonea na zber buniek, pretože táto technika môže
spôsobiť únik krvi do peritoneálnej dutiny (Parasuraman et al., 2010).

Retroorbitálna punkcia
Prvýkrát túto metódu popísal Pettit v roku 1913 a úspešne sa využívala v mnohých laboratóriách.
Pravdou však je, že časom sa stala najkontroverznejšou metódou na odber krvi. Je nepopierateľné, že
technika odberu je príliš riskantná a sprevádzaná mnohými vedľajšími účinkami. Zvieratá musia byť
v celkovej anestézii (Weiss et al., 2000).
Krv sa odoberá z venózneho sínusu. Potkan leží, krk jemne potiahnutý a oko jemne vypúlené. Kapilárna
trubica/pipeta je vložená mediálne, laterálne alebo dorzálne. Krv sa nechá voľne pretekať cez kapilárnu
trubicu, aby sa zabezpečila správna aseptická technika. Získaná vzorka je zmes žilovej krvi a tkanivovej
tekutiny a nie venózna krv (Ayers et al., 2012).

Odber z vena saphena
Technika má viacero možností prevedenia. Jej výhodou je, že zviera nepotrebuje celkovú ani lokálnu
anestéziu, a ak je navyknuté na dotyk, nepredstavuje veľký stres. Pred samotným odberom je potrebné
zviera v dostatočnom predstihu (odporúča sa viac ako deň vopred) na zadnej labke oholiť
a dezinfikovať. Ak by sa srsť neoholila, krv by stekala do srsti a odber by nebol možný. Zároveň by sa
krv kontaminovala srsťou. Technika sa môže prevádzať takto: Hlava zvieraťa sa zabalí do plachtičky,
zároveň s hlavou sa imobilizujú predné končatiny a trup. Z plachtičky sa vyberie iba zadná končatina.
Labka sa potrie vazelínou, aby sa po vpichu ihly do vena saphena krv sústredila do jednej veľkej kvapky,
ktorú je možné odobrať pipetou alebo nechať voľne stekať prúdom do mikroskúmavky. Pri tejto
technike je s dobrým prevedením možné odobrať okolo 200µl krvi (Weiss et al., 2000).

Odber z chvostovej vény
Chvost potkana má dorzálnu vénu, dve laterálne vény a ventrálnu artériu. Veľkou výhodou odberu krvi
z chvosta je arteriálny tlak, ktorý spôsobuje dobrý tok krvi bez potreby pomocných odsávacích či
vákuových zariadení. Potkan sa buď uspí alebo sa vloží do imobilizačného boxu tak, aby sa nehýbal pri
odbere. Chvost potkana sa nahreje, aby krv lepšie tiekla. Ukazovákom experimentátor zatlačí chvost
asi 5cm od análneho otvoru tak, aby bola tepna viditeľná. Tá sa potom prepichne pozdĺž ukazováka. Po
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odobraní potrebného množstva krvi sa ihla vyberie a krvácanie sa zastaví stlačením gázy v mieste
vpichu. Takýmto spôsobom je možné získať až 1ml krvi (Weiss et al., 2000).

Odber moču
Moč je možné odoberať viacerými spôsobmi. Jeden z najpoužívanejších je využitie metabolickej klietky,
kde je zberná nádoba na moč. Ďalej je možné odoberať moč priamo nadvihnutím chvosta, manuálnym
vyvinutím suprapubického tlaku s následným priložením mikroskúmavky k močovému otvoru (tzv.
indukovaná urinácia). Okrem toho je možné odoberať moč aj použitím kaníl a katétrov, či punkciou
močového mechúra, avšak tento postup je jednoduchšie a účinnejšie vykonávať pri uspatom zvierati,
alebo až post mortem (Weiss et al., 2000).

Odber cerobrospinálnej tekutiny
Mozog je oddelený od obehového systému pomocou hematoencefalickej a hematolikvorovej bariéry.
Hematoencefalická bariéra obmedzuje prechod mnohých liekov a ich mozgová dispozícia sa často líši
od toho, čo sa pozoruje v periférnych orgánoch. Distribúcia liečiva v mozgu je určená výmenou liečiva
medzi krvou, mozgovou intersticiálnou tekutinou, mozgovými bunkami a cerebrospinálnou tekutinou
(Friden et al., 2009; Loryan et al., 2013). Odber vzoriek cerebrospinálnej tekutiny sa môže vykonávať z
rôznych odberných miest, ako sú mozgové komory alebo cisterna magna, prípadne prepichnutím
lumbálnej membrány (bežný postup u ľudí). Vzorky tkanivového moku a cerebrospinálnej tekutiny sa
môžu odoberať v rôznych časových intervaloch od toho istého zvieraťa, aby sa vytvoril koncentračno časový profil a to za účelom zníženia interanimálnej variability a zníženia počtu zvierat potrebných na
experiment. V predklinickom prostredí je možné odoberať vzorky cerebrospinálnej tekutiny rôznymi
metódami, ako je kanylácia cisterny magna, intraventrikulárna kanylácia alebo punkciou cisterny
magna. Všetky tieto techniky zahŕňajú špecializovanú chirurgickú techniku na implantáciu kanyly a
použitie stereotaxického aparátu na lokalizáciu miesta pre vpichnutie. Punkcia cisterny magna je
zvyčajne terminálna a vyžaduje si samostatné skupiny zvierat pre každý časový bod (Ostermann et al.,
2004; Shen et al., 2004). Jednoduchá technika odberu cerebrospinálnej tekutiny bola zavedená
pomocou pripravenej kanyly (hypodermická ihla s rozmerom 23G bola narezaná na 1 cm a vložená do
skúmavky PE-50 (20 cm)), pričom ostalo odkrytých cca 5 mm zošikmeného konca. Silikónová guľôčka
bola pripevnená (cca. 5 mm) za skoseným koncom, aby sa obmedzila hĺbka vpichu v mieste vpichu ihly)
a nevyžadovalo sa žiadne chirurgické alebo sofistikované vybavenie. Pred každým odberom
cerebrospinálnej tekutiny sa potkany oholili a uspali s použitím isofluranu. Hlava bola ohnutá smerom
nadol do 45° a cerebrospinálna tekutina (30-40 μl) bola zbieraná vertikálne prepichnutím cisterny
magna pomocou pripravenej kanyly. Silikónové guľôčky v kanyle pomohli zabrániť hlbšiemu
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prepichnutiu cisterny magny a poškodeniu akýchkoľvek tkanív. Cerebrospinálna tekutina pretekala cez
kanylu kapilárnym pôsobením a zozbieraný objem sa reguloval označením na kanyle a vytiahnutím
kanyly, keď sa dosiahne požadované množstvo (Mariappan et al., 2014).
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Spôsoby anestézie a usmrtenia laboratórnych potkanov
Anestézia znamená „stratu citlivosti“. Môže to znamenať stratu vedomia (celková anestézia), alebo
strata citlivosti môže byť obmedzená len na malú časť tela (lokálna anestézia). Väčšie časti tela môžu
byť znecitlivené injekciou anestetík okolo nervových kmeňov tak, aby sa vytvorila regionálna anestézia.
Každá z týchto techník sa môže použiť u laboratórneho potkana, ale celková anestézia sa aplikuje
najbežnejšie. Je to preto, že poskytuje stratu vedomia, ako aj stratu citlivosti a tak bráni akémukoľvek
úzkostnému spojeniu s vykonávanou experimentálnou procedúrou počas anestézie. Celková anestézia
zabezpečuje tiež, že zviera zostáva do značnej miery imobilizované, dochádza k svalovej relaxácii a k
potláčaniu reflexnej aktivity.
Celková anestézia sa vytvára pomocou injekčných alebo inhalačných anestetík alebo kombináciou
týchto dvoch metód. Často podaním jediného anestetika vieme vyvolať všetky požadované znaky
celkovej anestézie: strata citlivosti, analgézia, potlačenie reflexnej aktivity a svalová relaxácia.
Alternatívne môže byť poskytnutá kombinácia anestetík, z ktorých každé prispieva k celkovému účinku.
Výhodou tejto metódy je, že nežiadúce vedľajšie účinky anestetík môžu byť často minimalizované.
Vedľajšie účinky anestetík sú zvyčajne závislé aj od dávky anestetík. Preto podávanie viacerých liekov
v kombinácii pri relatívne nízkych dávkach má často menšie účinky na hlavné telesné pochody ako pri
použití jedného anestetika. U laboratórneho potkana sa táto kombinácia anestetík podáva ako
jednorazová injekcia.
Výber anestetika závisí od procedúry, ktorá sa bude vykonávať, cieľov experimentu a iných faktorov,
ako napr. vek zvieraťa (prehľad anestetík viď v tabuľke 5). Pred samotnou anestéziou sa niekedy
vyžaduje hladovanie zvieraťa na zamedzenie zvracania. Nikdy sa však nezamedzuje zvieraťu príjem
tekutín. Počas anestézie ostávajú oči zvieraťa otvorené. Je preto potrebné nezabudnúť aplikovať
oftalmologické kvapky kvôli zabráneniu korneálneho vysušenia alebo traumy.
Pri celkovej anestézii sa potláča aktivitu v mozgu a v mieche, čo spôsobuje že zviera stráca vedomie.
Pri hlbších úrovniach anestézie sa zviera stáva necitlivým na bolestivé podnety. Často poklesne krvný
tlak a respirácia. Ak je však anestézia príliš hlboká, depresia týchto telesných pochodov môže ohroziť
život. Preto ak je to možné a dovoľuje to vybavenie laboratória, odporúča sa monitorovať kardiálne
a respiračné funkcie zvieraťa. Všetky zvieratá aj ľudia podliehajú pri anestézii hypotermii. Hypotermia
indukuje výrazný fyziologický stres, ktorý môže predĺžiť zotavenie zvieraťa alebo byť aj fatálna. Preto
experimentátor musí zabezpečiť zvieratám teplo doplnkovými zdrojmi tepla, ako napr. prikrývky,
elektrické ohrievané podložky, nahriaté gélové podložky. Nikdy však neumiestňujeme zviera priamo
na zdroj tepla. Po prebratí zvieraťa z anestézie je potrebný prísun tekutín. Ak zviera nedokáže piť samo,
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aplikujeme teplé tekutiny subkutánne či intraperitoneálne. Zviera po anestézii sa ukladá osobitne do
čistej klietky na papierový obrúsok bez podstielky s cieľom zamedziť vdýchnutie malých častíc, ktoré
môžu spôsobiť tracheálnu obštrukciu či pneumóniu. Je potrebné pamätať na zabezpečenie tepla
a dostatku vody a potravy, ak sa zviera preberie. Pred, počas a aj po anestézii je nevyhnutné dbať na
bezpečie zvieraťa a účinnosť anestetika.
Kontrola nežiadúcej variability je rozhodujúca pre vytváranie vysoko kvalitných výskumných údajov.
Zvýšená variabilita údajov spôsobená použitím nevhodnej anestetickej techniky alebo nesprávnym
použitím tejto techniky môže viesť k zvýšeniu počtu zvierat potrebných na experiment. Starostlivo
naplánovaná anestézia je preto nevyhnutnosťou. 3R sú všeobecne akceptovaným etickým rámcom pre
uskutočňovanie humánnych a vysoko kvalitných experimentov na zvieratách. „Replacement“
(Nahradenie) = je metóda, ktorá zabráni alebo nahradí použitie zvierat, „Reduction“ (Znižovanie) = je
metóda, ktorá znižuje počet použitých zvierat v experimente, „Refinement“ (Zdokonalenie) = je
metóda, ktorá znižuje bolesť a úzkosť na minimum, ktorú zažívajú tie zvieratá, ktoré je potrebné
opakovane používať. Starostlivo naplánovaná anestézia je nevyhnutnou súčasťou aplikácie princípov
Zdokonalenia („Refinement“) a Znižovania („Reduction“) vo výskumných projektoch. Protokoly by mali
načrtnúť metódy, ktoré sa použijú a tiež zhrnúť opatrenia, ktoré sa prijímajú na minimalizáciu bolesti
a strachu počas predoperačného, intraoperačného a aj pooperačného obdobia.

Analgézia
Analgetiká sa používajú na dosiahnutie vyváženej anestézie, neuroleptanalgézie (neuroleptiká) a na
zníženie pooperačnej bolesti. Analgetická aplikácia pred chirurgickým zákrokom je obzvlášť užitočná
pri potenciálne invazívnych procedúrach. Existujú tri hlavné typy analgetík: a) opiáty, ako napr.
buprenorfín, butorfanol, morfín, pentazocín a meperidín, ktoré pôsobia na CNS prostredníctvom
stimulácie opioidných receptorov; b) periférne pôsobiace zlúčeniny, ako sú antihistaminiká alebo
lokálne anestetiká, ktoré blokujú nociceptorové impulzy; a c) nesteroidné antiflogistiká (NSAID), ako je
aspirín alebo acetaminofén. Opiáty sú najefektívnejšie analgetiká a môžu stimulovať alebo potláčať
CNS v závislosti od podanej dávky (Shibutani, 2000).

Inhalačné anestetiká
Aplikujú sa vdychovaním, inhaláciou do pľúc pomocou narkotizačných prístrojov; sú to plyny. Medzi
známe inhalačné anestetiká patrí rajský plyn (oxid dusný), dietyléter, halotán či chloroform. Izoflurán
je súčasné preferované inhalačné anestetikum. Má rýchly a spoľahlivý nástup a zotavenie. Inhalačná
anestézia môže byť aplikovaná buď za pomoci inhalačných komôrok, masiek na tvár či
endotracheálnych trubíc alebo v sklenenom zvone, kde pod mriežkou na gáze je nakvapkané
anestetikum.
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Ak experimentátor používa inhalačnú anestéziu, musí vykonávať prácu v digestore alebo inom
anestetickom systéme, ktorý je vybavený systémom zachytávania plynov, aby sa minimalizovala
expozícia plynom pri práci (https://www.researchservices.umn.edu/services-name/research-animalresources/research-support/guidelines/anesthesia-rats).

Injektabilné anestetiká
Výhodou injektabilných anestetík je ich jednoduchý spôsob podania. Môže mať však pomalý nástup
účinku, čo spôsobuje ťažkosti pri kontrole úrovne anestézie (Shibutani, 2000). Pri aplikovaní
anestetickej látky je potrebné brať do úvahy vek zvieraťa, kmeň, zdravotný stav, telesnú hmotnosť,
a pohlavie. Intramuskulárna anestézia sa neodporúča potkanom kvôli častým komplikáciám ako
tkanivová iritácia, krvácanie. Po operáciách totiž potkany tie miesta ešte viac iritujú tým, že si ich
vyhryzávajú oni sami, alebo iné jedince v klietke. Kombinovanie viacerých anestetík ako napr. ketamín
v kombinácii s xylazínom je dnes bežne a úspešne využívané po celom svete, hlavne v humánnej
medicíne.
Tabuľka 5: Anestetiká používané v experimentoch s laboratórnymi potkanmi
Anestetikum

dávka

podanie

čas anestézie

tiopental

20 mg/kg

i.v.

< 10 min

pentobarbital

50 mg/kg samec

pentobarbital

25 mg/kg samica

i.v., i.p.

< 20 min

fentanyl-fluanizón + diazepam

0,3 ml/kg + 2,5 mg/kg

i.p.

20 min

chloralhydrát

400 mg/kg

i.p.

1h

fentanyl + medetomidín

0,3 mg/kg + 0,3 mg/kg

i.p.

>1h

uretán

1000-1200 mg/kg

i.p.

>6h

α-chloralóza

55-65 mg/kg

i.p.

8h

ketamín + xylazín

40-90 mg/kg + 5-10 mg/kg

i.p.

45-90 min

ketamín + diazepam

40-80 mg/kg + 5-10 mg/kg

i.p.

20-30 min

Upravené podľa (Shibutani, 2000) a https://www.researchservices.umn.edu/services-name/researchanimal-resources/research-support/guidelines/anesthesia-rats
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Lokálne anestetiká
Lokálne anestetiká sú typom injektabilného anestetika. Lokálne anestetiká blokujú nervové impulzy
tým, že špecificky viažu Na+ kanál v membráne nervových buniek. Spôsoby podávania zahŕňajú lokálne
podanie cez sliznicu (nos, oko atď.) alebo sa aplikujú priamo do tkanív a okolo nervových zväzkov.
Medzi lokálne anestetiká patrí napr. lidokaín či bupivakaín. Lidokaín má rýchly nástup (1-2 minúty), ale
krátky účinok (1-2 hodiny). Bupivakain má pomalý nástup (10-15 minút), ale pôsobí dlhodobo (4-8
hodín). Pri použití kombinácie anestetík môže mať lokálna anestézia rýchly nástup s relatívne dlhou
dobou

účinku

(https://www.researchservices.umn.edu/services-name/research-animal-

resources/research-support/guidelines/anesthesia-rats)
Spôsoby usmrtenia zvierat sú rôzne a ich výber závisí od využitia tkanív a krvi pre ich následné analýzy.
Ak napríklad experimentátor potrebuje natívne tkanivá aj s prítomnou krvou, môže využiť
najjednoduchší spôsob usmrtenia – predávkovanie potkana anestetikom. Ak potrebuje krv a tkanivá
bez predošlého ovplyvnenia anestetikami, využije napríklad rýchlu dekapitáciu. Ak sa zameriava na
štúdium mozgu, môže využiť transkardiálny preplach. Ak je zviera mladé, je možné využiť cervikálnu
dislokáciu, hoci táto metóda je viac využívaná pri myšiach.
Usmrcovaniu zvierat predchádza príprava pomôcok a miesta. Všetky postupy sú dané zákonom. Presný
postup

sa

nachádza

na

stránke

Štátnej

veterinárnej

a potravinovej

správy

SR

(https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/SOP.pdf). Pri usmrcovaní zvierat sa musia prijať opatrenia
potrebné na predchádzanie bolesti a na minimalizovanie strachu a utrpenia zvierat. Každá zvolená
metóda musí viesť k bezprostrednej strate vedomia a k následnému usmrteniu. Strata vedomia musí
byť navodená tak, aby nevyvolávala zbytočný strach, bolesť, úzkosť a utrpenie. Bezvedomie musí byť
navodené až do výkonu usmrtenia.

Usmrtenie zvierat podaním letálnej dávky anestetika
Za najvýhodnejší a najhumánnejší spôsob zabíjania sa považuje usmrtenie podaním letálnej dávky
anestetika. Zvieratá je možné usmrcovať aj inak, ale vždy v súlade s nariadením vlády SR č. 315/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
(https://www.svps.sk/zvierata/chovatelia_pokusy.asp).

Rýchla dekapitácia
Dekapitácia je procedúra, využívaná pri malých zvieratách, ako potkany, myši či vtáky. Prevádza sa
rýchlym prerezaním krku zvieraťa (a zlomením väzov) v blízkosti hlavy pomocou gilotíny s ostrou
čepeľou, prípadne dekapitačnými nožnicami. Výhodou tejto techniky je to, že poskytuje prostriedky na
získanie mozgových tkanív a tekutín, ktoré nie sú kontaminované chemikáliami, ako sú anestetiká
(plyny či tekutiny). Metóda však patrí k najviac diskutovaným čo sa týka zachovania zásad o humánnej
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eutanázii. Ak je dekapitácia prevedená profesionálne, ide o najjednoduchší a najhumánnejší spôsob
zabitia zvieraťa (Rijn et al., 2011).

Transkardiálna perfúzia s možnou následnou fixáciou
Po podaní anestézie sa zvieratá usmrtia preplachom cez ľavú srdcovú komoru. Po sagitálnom reze cez
brušnú dutinu a rebrá sa odhalí srdce. Po vsunutí ihly do ľavej srdcovej komory sa zviera prepláchne
fyziologickým roztokom, kým sa z tela neodplaví všetka krv. Na tento účel existuje tzv. peristaltická
pumpa, ktorá vháňa tekutinu do ihly a teda do tela zvieraťa. Po transkardiálnom preplachu zvyčajne
nasleduje fixácia čerstvým 4%-ným roztokom paraformaldehydu. Kým samotná transkardiálna perfúzia
zachováva vaskulatúru tkanív, po fixácii fixačný roztok nahradí všetku krv a orgány ostávajú zafixované
zvnútra. Cieľom fixácie je rýchle a rovnomerné uchovanie tkaniva v natívnom stave. Kým fixovanie
excidovaného tkaniva, získaného napr. po rýchlej dekapitácii, či po predávkovaní anestetikami, sa
prevádza ponorením tkaniva do fixatíva na dlhší čas (najlepšie týždne), fixovanie tkaniva pri
transkardiálnej perfúzii je účinnejšie, keďže fixačné činidlo je v každej cieve či kapiláre tkaniva.
Výhodou priameho perfúzneho fixačného prostriedku v obehovom systéme je teda to, že chemikália
môže rýchlo dosiahnuť každý kútik tela prirodzenou vaskulárnou sieťou (Gage et al., 2012).
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Teoretická časť
Hrudník – kostený podklad
Kostený podklad hrudníkovej dutiny u potkana tvoria
-

Vertebrae thoracicae (hrudníkové stavce)

-

Costae (rebrá), ktorých je 13 párov

-

o

Costae verae (pravé rebrá) - 1.-7.

o

Costae spuriae (nepravé rebrá) – 8.-10.

o

Costae fluctuantes (voľné rebrá) – 11.-13.

Sternum- manubrium, corpus a processus xiphoideus

Obr. 11 Kostra potkana
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Anatomy_and_physio
logy_of_animals_Mamalian_skeleton.jpg)

Hrudníková dutina má otvory pre komunikáciu kraniálnym
(viscerálny priestor krku) a kaudálnym smerom (brušná
dutina):

Apertura thoracis superior - horná hrudníková apertúra, cez
ktorú komunikujú štruktúry hrudníka, krku a hlavy.

Je

ohraničená prvým hrudníkovým stavcom, prvým párom rebier
a horným okrajom manubrium sterni.
Obr. 12 Schematický obrázok hrudníka

Apertura thoracis inferior - dolná hrudníková apertúra, cez ktorú s apertura thoracis superior a inferior
komunikujú štruktúry hrudníka a brucha. Hranicu tvorí dolný
okraj hrudného koša a dolný okraj sterna.
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(https://d1yboe6750e2cu.cloudfront.net/i/1755
be7b71faad8cd311489f601ae29698d372b4)

Dutiny hrudníka
Samotná hrudníková dutina (Obr. 13) je
pomocou membranóznej blany- pohrudnice
(pleura) rozdelená na 3 menšie dutiny –
cavitas

pleuralis,

mediastinum

a cavitas

pericardii.

Obr. 13 Fotka hrudníka po odklopení prednej hrudníkovej
steny

Pohrudnicová dutina (cavitas pleuralis)
Pleura je tenká, priesvitná, serózna membrána. Časť pleury, ktorá je pevne zrastená s pľúcami,
nazývame popľúcnica (pleura visceralis). Druhá časť pleury, ktorá nalieha na stenu hrudníkovej dutiny
a bránicu, je nástenná pohrudnica (pleura parietalis). Medzi parietálnou a viscerálnou pleurou sa
nachádza cavitas pleuralis, vyplnená tekutinou, ktorú produkujú mezenchýmové bunky pleury. Keďže
máme pravé a ľavé pľúca, aj cavitas pleuralis je rozdelená na pravú a ľavú časť, ktoré navzájom
nekomunikujú. Pravú aj ľavú cavitas pleuralis oddeľuje v mediánnej rovine medzipľúcie (mediastinum,
septum mediastinale).

Pleurálna dutina

Obr. 14 Schematický obrázok pleurálnej dutiny
(https://viamedici.thieme.de/api/images/l/b/r/i/e/f/ana_007300_steckbrief.png)
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Osrdcovníková dutina (cavitas pericardii)
Dvojvrstvové pericardium vytvára tuhý väzivový obal, v ktorom je uložené srdce. Tak ako pleura, aj
pericard pozostáva z dvoch listov. Viscerálny list (lamina visceralis), tiež epicard, nalieha na srdce.
Druhým listom je lamina parietalis. Medzi týmito listami sa nachádza štrbina (cavitas pericardii)
vyplnená tekutinou (liquor pericardii). Liquor pericardii znižuje trenie a umožňuje jednoduché kĺzanie
oboch listov perikarda pri pohyboch srdca.

Obr. 15 Schematický obrázok osrdcovníkovej dutiny
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3cLqmMEKg0Fln6SXmrtRMMcYqZbVkLFVuNwl81QklWh
2Eeuy6fw)

Mediastinum
Je priestor medzi dvoma pleurálnymi dutinami. Zjednodušene môžeme povedať, že je to priestor medzi
pľúcami. V tomto priestore sa nachádza srdce, ktoré je uložené takmer v strede hrudníkovej dutiny.
Pozdĺž chrbtice nachádzame oesophagus, cievy (aorta thoracica, vena azygos a hemiazygos) a nervové
štruktúry. Celé mediastinum môžeme rozdeliť na štyri časti.
Mediastinum medius, priestor vyhradený pre srdce a jeho obaly.
Mediastinum anterius, ležiace medzi srdcom a prednou stenou hrudníka.
Mediastinum superius, priestor nad srdcom. Jeho hranicou je myslená čiara, ktorá spája angulus sterni
a medzistavcovú platničku medzi štvrtým a piatym hrudníkovým stavcom.
Medistinum posterius, priestor uložený za srdcom.

Každá časť mediastina obsahuje špecifické štruktúry a orgány, ktoré popisujeme podľa ich
charakteristík a topografických vzťahov.

50

Sagitálny rez hrudníkom so
znázorneným mediastinom.
Žltá časť znázornuje mediastinum
medius, priestor určený pre srdce
(cor), jeho obaly a nervus phrenicus.
Zelená čast (nad srdcom) je
medistinum superior.
Fialová časť (pred srdcom) je
mediastinum anterior.
Modrá časť (za srdcom) predstvauje
medistinum posterior.

Obr. 16 Schematický obrázok mediastina- sagitálny rez hrudníkom človeka

(https://www.google.sk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn1.teachmeseries.com%2Ftmanatomy%2Fwpcontent%2Fuploads%2F20171222215148%2FThe-Superior-Anterior-Middle-and-Posterior-)

Obr. 17 Schematický obrázok mediastina človeka - frontálny náhľad
(https://i.pinimg.com/originals/64/4c/16/644c16a38598403da20434f2645bc53a.jpg)
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Frontálny náhlad na hrudník.
Zjednodušená schéma znázorňujúca srdce v mediastinum medius (modré), pľúca (zelené)
a mediastinum superius (žlté).

Mediastinum superius a posterius

Obr. 18 Schematický obrázok štruktúr v mediastinum superius
(https://image.slidesharecdn.com/5-130908013706-/95/mediastinum-9-638.jpg?cb=1378611499)

Zjednodušene sa dá povedať, že štruktúry mediastinum superius sú uložené v piatich vrstvách.
Postupujúc v predozadnej rovine, prvým orgánom je týmus. Za ním nasleduje venózna vrstva, ktorú
predstavujú vv. brachiocephalicae. Ich sútokom vzniká horná dutá žila, v. cava superior.
Nasleduje arteriálna vrstva. Tú predstavuje zo srdca vystupujúci oblúk srdcovnice, arcus aortae a jej
vetvy (truncus brachiocephalicu, a. carotis communis, a. subclavia sinistra). Popod arcus aorte prebieha
pravá pľúcna tepna (a. pulmonalis dextra), ktorá vzniká rozdelením pľúcnice, truncus pulmonalis. Ľavá
pľúcna tepna (a. pulmonalis sinistra) prebieha horným mediastinom popred koncový úsek oblúku aorty
(v skratke - truncus pulmonalis sa rozdelí na a. pulmonalis dx., ktorá prebieha pod arcus aorte a a.
pulmonalis sin., ktorá leží pred arcus aortae).
V ďalšej vrstve nasleduje trachea a za ňou oesophagus.
V arteriálnej vrstve mediastinum superius prechádzajú aj blúdivé nervy, n. vagus dx. et sin., ktoré
inervujú srdce a bráničné nervy, nn.phrenici, pre inerváciu bránice.
Arcus aortae pokračuje distálnym smerom ako aorta thoracica, ktorá už je spolu s oesophagom
uložená pri chrbtici v mediastinum posterius.
V ďalšej vrstve nasleduje priedušnica, trachea, s paratracheálnými lymfatickými uzlinami, ktoré
zbierajú lymfatickú drenáž z pľúc.
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Poslednú vrstvu nasadajúcu na chrbticu v mediastinum superius predstavuje priebeh pažeráka,
oesophagus, spolu s najväčšou lymfatickou cievou v tele – hrudníkový miazgovod, ductus thoracicus.
V mediastinum posterius nachádzame hrudníkovú srdcovnicu (aorta thoracica), ktorá zbieha po ľavej
strane tiel hrudníkových stavcov. Po prednej ploche tiel prebieha pažerák (oesophagus), ktorý prekrýva
priebeh hrudníkového miazdovodu (ductus thoracicus) a systém azygóznych vén.

Respiračný a kardiovaskulárny systém
Pľúca
Pľúca (pulmo) sú uložené po stranách srdca, sú pokryté membránou, ktorú nazývame popľúcnica
(pleura visceralis). Pravé pľúca potkana pozostávajú zo 4 lalokov (kraniálny, mediálny, chvostový - lobus
caudatus a pľúcny - pulmonaris). Najmenší z nich je lobus pulmonaris, ktorý leží voľne za srdcom. Ľavé
pľúca tvorí jeden veľký lalok. Tento lalok je prichytený pomocou membrány k zadnému okraju
oesophagu alebo k lobus pulmonaris.

Priedušnica
Priedušnica (trachea) je dlhá trubica, ktorej tvar udržiavajú chrupky polkruhovitého tvaru. Ich funkciou
je zabrániť kolapsu trubice pri vdychu. Trachea sa rozdelí na pravý a ľavý bronchus, ktoré vstupujú do
pľúc a následne sa delia na menšie priedušničky (bronchioly).
Trachea spája hrtan (larynx) s pľúcami a umožňuje prechod vzduchu počas respirácie.

Srdce
Srdce (cor) je svalovoväzivový kuželovitý orgán, ktorý sa nachádza v strede hrudníkovej dutiny.
Pozostáva z dvoch tenkostenných predsiení a dvoch hrubostenných komôr. Na srdci popisujeme
základňu srdca (basis cordis), kde zo srdca vystupujú veľké cievy. Oproti základni sa srdcový kužeľ
zužuje do srdcového hrotu (apex cordis).
Do srdca prichádza odkysličená krv z tela, cez hornú a dolnú dutú žilu (vena cava superior et inferior).
Ich sútokom vzniká pravá predsieň (atrium dextrum). Pravá predsieň na prednej strane srdca vybieha
do slepého výbežku – pravého uška (auricula dextra). Nástrih alebo punkcia pravého uška sa používa
pri odkrvení (exsangvinácii) celého tela laboratórneho zvieraťa. Pravá komora je od predsiene na
povrchu srdca oddelená prostredníctvom pravého venčitého žliabku (sulcus coronarius dexter),
v ktorom prebieha pravá venčitá tepna (arteria coronaria dextra). Priestor pravej predsiene od pravej
komory oddeľuje trojcípa chlopňa (valva tricuspidalis).
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Pravá komora (ventriculus dexter) zaberá pravú plochu srdca, ktorou nasadá srdce na pravé pľúca. Do
pľúc sa krv dostáva z pravej komory cez tri polmesiačikovité chlopne (valvulae semilunares)
prostredníctvom pľúcnice (truncus pulmonalis). Tá sa po krátkom priebehu delí na pravú a ľavú pľúcnu
tepnu (arteria pulmonalis dextra et sinistra). Z pľúc sa okysličená krv vracia do srdca cez pľúcne žily do
ľavej predsiene (atrium sinistrum). Prostredníctvom dvojcípej chlopne (valva bicuspidalis, mitralis) sa
krv vlieva do ľavej komory (ventriculus sinister). Stenu ľavej komory tvorí hrubý myokard, ktorého
hrúbku podmieňuje systolický systémový tlak. Na horizontálnom reze srdcom ľavá komora tvorí
prevažnú časť rezu ako hrubá kruhová vrstva myokardu s centrálnou dutinou. Pravá komora sa k ľavej
prikladá len ako štrbinovitý priestor v rozsahu medzikomorového septa. Hrot srdca (apex cordis) je
tvorený len myokardom ľavej komory.

Obr. 19 Schematický obrázok srdca a priečny rez srdca.
Obojstranné šípky poukazujú na rôznu hrúbku steny ventriculus dexter a sinister.
(VCS- vena cava superior, VCI- vena cava inferior, AD- atrium dextrum, VDx- ventriculus dexter, TP- truncus pulmonalis, AAarcus aortae, AS- atrium sinistrum, VSin- ventriculus sinister, AuDx- auricula dextra, AC- apex cordis)

Hrudníková aorta (aorta thoracica) a jej vetvy
Srdcovnica (aorta) je najväčšou cievou tela potkana. Začína v ľavej komore ako vzostupná srdcovnica
(aorta ascendens), vytvorí oblúk (arcus aortae) a pokračuje kaudálnym smerom ako zostupná
srdcovnica (aorta descendens).
Aorta descendens leží pri ľavom boku chrbtice v mediastinum posterius. Po prechode cez hiatus
aorticus v bránici sa dostáva do brušnej dutiny a nazývame ju brušnou srdcovnicou (aorta
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abdominalis). Celý jej priebeh je viditeľný z pohľadu ľavej pleurálnej dutiny, kde ju môžeme aj
podviazať v prípade zámerného odpojenia kaudálnej časti cievneho systému.
Vetvy aorty:
Z oblúka srdcovnice (arcus aortae) odstupujú vetvy zásobujúce hlavu a horné končatiny. Sú to
plecovohlavový kmeň (truncus brachiocephalicus), ľavá spoločná krčnica (arteria carotis communis
sinistra) a ľavá podkľúčna tepna (arteria subclavia sinistra) (všimnite si asymetriu cievneho zásobenia).
Z aorta descendens odstupujú vetvy pre hrudníkovú stenu a zároveň aj vetvy pre orgány hrudníka.
Zadné medzirebrové tepny (arteriae intercostales posteriores) sú uložené v intercostálnych
(medzirebrových) priestoroch a vyživujú stenu hrudníka. Vetvy, ktoré zásobujú orgány, nazývame
viscerálne vetvy. Sem radíme arterie bronchiales, mediastinales, oesophagiales, poericardiales
a arteriae phrenice superiores.

Obr. 20 Schematický obrázok cievneho systému potkana
(http://anatomyid.com/wp-content/uploads/2017/05/labelled-diagram-of-a-rat-similiar-rat-dissection-diagram-labeledkeywords.jpg)
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Venózny systém
Venózny sytém zahŕňa štyri systémy vén:
1. Venae cavae
2. Systém portálnych vén
3. Pulmonárny systém
4. Koronárny systém
Z týchto systémov pri podávaní látok zohráva najdôležitejšiu úlohu práve portálny systém, tiež
nazývaný hepatálny.
Význam portálneho systému u potkana:
Vena porta má 4 výrazné prítoky
1. Vena lieno- gastrica – zbiera krv zo žalúdka (venter) a sleziny (lien)
2. Vena duodenalis- zbiera krv z dvanástnika (duodenum) a pankreasu (pancreas)
3. Vena mesenterica anterior – zbiera krv z hrubého čreva (ileum, caecum, colon ascendens,
transverzu et descendens) a rekta (rectum)
4. Vena mesenterica posterior- zbiera krv z recta

Hepatálny systém prináša do pečene krv obohatenú o živiny prijaté tráviacim systémom, kde prebieha
ich ďalšia metabolizácia.

Obr. 21. Schematický obrázok venózneho systému potkana
(https://www.biologycorner.com/resources/rat_circ_vein.gif)
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Diaphragma
Bránica (diaphragma) je svalové septum, ktoré oddeľuje hrudníkovú a brušnú dutinu. Tvoria ju svalové
vlákna, ktoré odstupujú z kostených podkladov hrudného koša a driekových stavcov. Tieto svalové
snopce sa spoločne upínajú do centrálnej väzivovej blany (centrum tendineum). Inervácia bránice
pochádza z krčnej nervovej pletene (plexus cervicalis) prostredníctvom bráničného nervu (nervus
phrenicus). Každá štruktúra, ktorá prechádza medzi týmito dutinami, ju musí prerážať. Na bránici sú tri
viditeľné otvory, ktoré slúžia ako miesto prechodu pre oesophagus, aortu a vena cava inferior.
Otvor pre vena cava inferior je v úrovni Th8.
Hiatus oesophageus sa nachádza v úrovni Th10. Slúži pre prechod oesophagu, nervus vagus
a oesophagiálnych ciev.
Hiatus aorticus sa nachádza v úrovni Th12. Prechádza ním aorta, ductus thoracicus a žilová spojka
s brušnými nástennými žilami.
V strede bránice sa nachádza väzivová časť, centrum tendineum, ktoré ma tvar trojlístka. Okružuje ho
svalová časť bránice. Svalové vlákna vyžarujú laterálne do stien.

Obr. 22 Obrázok bránice (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Diaphragm_-_2.png)
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Pitva hrudníka
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Anatomická pitva
Nástroje potrebné pri disekcii
-

Podložka

-

Špendlíky

-

Chirurgická a anatomická pinzeta

-

Skalpel, nožnice

-

Rukavice

-

Tampóny, svorky, peany

-

Plastová laboratórna strička s fyziologickým roztokom

-

Dezinfekčné roztoky

Pripevnenie o podložku
-

Zviera musí byť prichytené o podložku, aby nedochádzalo k jeho otáčaniu.

-

Ako podložku môžeme zvoliť polystyrén, mriežku, alebo iné materiály, na ktoré zviera
uchytíme špendlíkmi alebo šnúrkami.

-

Je dôležité dbať na to, aby sa podložka dala vyčistiť, alebo po ukončení disekcie vyhodiť.
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Orientácia- roviny a smery

Obr. 23 Obrázok orientácií a smerov na tele potkana (https://www.slideserve.com/zazu/rat-dissection)
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Pitva hrudníka

Fixácia potkana
Telo potkana sa fixuje k pevnej podložke v polohe podľa potreby preparácie. Najčastejšie sa
používa poloha na chrbte s abdukovanými (rozpaženými) končatinami. Na ventrálnej (brušnej)
strane tela pozorujeme pohlavné rozdiely (miešok a kožný kryt penisu u samca/vulvu, prsné
bradavky u samice).

Odpreparovanie kože
Kožu uchopíme do chirurgickej pinzety približne vo výške mečovitého výbežku (processus
xiphoideus) a mierne nadvihneme. Tým oddelíme kožu od svalovej fascie tela a vytvoríme kožnú
riasu, ktorú následne prestrihneme priečnym rezom.
Do vzniknutého otvoru v podkožnom tkanive zasunieme ostré nožnice, ktoré následne
roztvoríme. Takto oddelíme kožu od povrchovej fascie svalov tela, bez poškodenia svalov.
Na vnútornej ploche kože pozorujeme mliečne žľazy a ich cievne zásobenie.
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Otváranie brušnej dutiny
Po odpreparovaní kože z ventrálnej časti trupu uchopíme processus xiphoideus [PX] do
chirurgickej pinzety a nadvihneme ho. Zvýrazní sa tak väzivový pruh prebiehajúci lineárne stredom
brušnej steny k lonovej spone (symphysis pubica) panvových kostí – linea alba [LA].
Svalovú stenu následne transverzálne prestrihneme, čím prestrihneme priamy brušný sval
(musculus rectus abdominis). Vzniknutým otvorom vnikne vzduch do brušnej dutiny, uvoľní
priestor pre zasunutie nožníc bez porušenia brušných orgánov.
Bočné svaly brušnej steny prestrihneme popod rebrový oblúk (arcus costae) bilaterálne (na oboch
stranách) až k chrbtici.
Následne prestrihneme brušnú stenu pozdĺž linea alba po jej ľavej strane až k lonovej spone.
Preštudujeme uloženie intraperitoneálnych orgánov brušnej dutiny.
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Otváranie hrudníkovej dutiny
Nadvihnutím processus xiphoideus pri otvorenej brušnej dutine pozorujeme svalové snopce bránice
(diaphragma), ktorá oddeľuje brušnú a hrudníkovú dutinu. Prestrihnutím bránice vnikne do
pleurálnych dutín vzduch, ktorý spôsobí skolabovanie pľúc a vytvorí tak priestor pre zasunutie nožníc
bez poškodenia pľúc.
Nožnice zasunieme do pleurálych dutín kolmo na priebeh rebier, ktoré bilaterálne prestrihujeme
kraniálnym smerom.
Vzniknutý výsek trojuholníkového tvaru preklopíme kraniálne, čím otvoríme hrudníkovú dutinu.

Štúdium hrudníkových orgánov a stavby steny
Po oboch stranách hrudníkovej dutiny pozorujeme kolabované pľúca, ktoré sú navzájom oddelené
prostredníctvom mediastina. Povšimneme si ,že pravé pľúca potkana pozostávajú zo štyroch lalokov,
ľavé pľúca tvorí jeden lalok. V mediastine (medzipľúcí) nachádzame srdce (cor).

63

Vyberanie orgánov hrudníkovej dutiny
Mierne nadvihneme srdce a pinzetou uchopíme štruktúry mediastina prebiehajúce pod ním.
Pozorujeme priebeh dolnej dutej žily (vena cava inferior) na pravej strane mediastina, ktorú
doprevádza pravý bráničný nerv (nervus phrenicus dexter). Pažerák (oesophagus) zaberá ľavú časť
dolného mediastina a kryje svojim priebehom dorzálne uloženú hrudníkovú srdcovnicu (aorta
thoracica). Od pažeráka vľavo k bránici zbieha ľavý bráničný nerv (nervus phrenicus sinister). Medzi
týmito štruktúrami prebieha hlavný hrudníkový miazgovod (ductus thoracicus) ako najväčšia lymfatická
cieva tela. Všetky štruktúry prestrihneme nožnicami až k chrbtici. Následne nájdeme v hornom
mediastine priebeh priedušnice (trachea) odklopením lalokov detskej žľazy [Th] (thymus), ktorú
uchopíme pinzetou. Prestrihneme ju aj za ňou následne prebiehajúci pažerák. Nožnicami pomaly
pokračujeme poza komplex orgánov hrudníkovej dutiny až k bránici.

Pitva hrudníkového komplexu
Po vybratí hrudníkového komplexu pozorujeme jednotlivé laloky pľúcnych krídiel, pravé pľúca potkana
pozostávajú zo štyroch lalokov, ľavé pľúca tvorí jeden lalok. Srdce je uložené centrálne.
Na srdci nachádzame bázu srdca s výstupom veľkých ciev. Horná dutá žila [VCS] je prekrytá lalokmi
detskej žľazy [Th] a sa spája s dolnou dutou žilou [VCI] sútokom do pravej predsiene (atrium dextrum).
Tá vybieha do pravého uška (auricula dextra)[˃] – miesto nastrihu pri exsangvinácii (odkrvení) celého
tela. Pravé uško do steny pravej komory (ventriculus dexter) oddeľuje sulcus coronarius, v ktorom
prebieha pravá vencovitá tepna (arteria coronaria dextra). Oproti báze srdca nachádzame srdcový hrot
(apex cordis) [˃], ktorý je súčasťou steny ľavej komory (ventriculus sinister) – miesto na zavedenie ihly
pre preplach krvného riečišťa .
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