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NEUROBIOLOGIE AUTIZMU
NEUROBIOLOGY OF AUTISM
VÌRA KLENEROVÁ, SIXTUS HYNIE
Ústav lékaøské biochemie 1. LF UK v Praze
SOUHRN
Autizmus je pervazivní vývojová neuropsychiatrická porucha s relativnì velmi èastým výskytem, která je podmínìna jak genetickými
faktory, tak faktory prostøedí. Kromì autizmu se vyskytuje i øada dalších symptomaticky podobných poruch, které se oznaèují jako
„spektrum autistických poruch“ (ASD). Hlavními pøíznaky jsou narušené reciproèní sociální interakce, poruchy vývoje øeèi a kognitivních
funkcí a preference stereotypního chování. V souèasnosti je uvádìna více než dvacítka teorií vzniku autizmu a ASD. V tomto pøehledu
je vìnována pozornost neurobiologii autizmu, a práce je zamìøena na úlohu peptidu oxytocinu pøi vzniku této neurovývojové poruchy.
Pøi léèbì autizmu se uvažuje i o použití oxytocinových analogù, jmenovitì dlouhodobì pùsobícího agonisty karbetocinu; ve vlastních
experimentech na potkanech jsme prokázali jeho protistresové pùsobení v behaviorálních testech v otevøeném poli.
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SUMMARY
Autism is pervasive developmental neuropsychiatric disorder with relatively very frequent incidence, which is caused by both genetic
and environmental factors. In addition to autism there are numerous disorders with similar symptomatology, which are called „the
autism spectrum disorders” (ASD). The main symptoms are deficits in social interactions, abnormalities in language and cognitive
functions development, and preference in stereotyped behavior. At present, there are enumerated more than two dozens of theories of
autism and ASD etiologies. In this review we devote more attention to the neurobiology of autism, and the article concentrates on the
role of peptide oxytocin in the origin of this neurodevelopmental disorder. In the treatment of autism there is also considered the use
of oxytocin analogs, namely the long-acting agonist carbetocin; in our own experiments on rats we demonstrated its antistress effects
in behavioral tests in the open field.
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Autizmus popsal L. Kanner v r. 1943 jako zvláštní formu
dìtské psychózy, kterou nazval „raný infantilní autizmus“
(Kanner, 1943). V té dobì se pøedpokládalo, že autizmus
zpùsobuje špatná výchova v rodinì bez pøimìøených citových
vazeb. Vlastní výzkum této poruchy na vìdeckých biologických základech zaèal až v 60. letech minulého století. Od této
doby bylo uvedeno velké množství teorií snažících se vysvìtlit
mechanizmus vzniku tohoto stavu, ale pøesto etiopatogeneze
není doposud uspokojivì objasnìna. V poslední dekádì geometrickou øadou pøibyly publikace zabývající se problematikou autizmu a dalších pervazivních vývojových poruch, jak
z klinického hlediska, tak na úrovni bunìèné a molekulární.
Velký zájem o tuto poruchu podnítil i Dustin Hoffman ve
filmu Rain Man, líèící životní osudy autisty.
Nahromadilo se množství informací, které si èasto protiøeèí, avšak nìkteré teorie zabývající se mechanizmem vzniku
této poruchy se zdají být velmi perspektivní. Mezi nì patøí
na pøedním místì úloha oxytocinu, a zhodnocení jeho úlohy
u tohoto onemocnìní je jedním z cílù tohoto pøehledu.
Charakteristika autizmu
Autizmus je popisován jako stav, kdy je jedinec uzavøen do
sebe a je tak odtržen od reality, žije svým vlastním snovým
životem ve svém vlastním vnitøním svìtì. V dùsledku této
poruchy je narušený kontakt s realitou, které dítì nerozumí,

nechápe, co vidí, slyší a prožívá. Následuje porucha komunikace, sociálního chování, emocionální lhostejnost a velmi
èasto tìžké poruchy kognitivních funkcí.
Z dnešního pohledu je autizmus definován jako tìžká
neurovývojová porucha s poèátkem v raném dìtství, s výskytem cca 60 pøípadù na 10 000 jedincù (Fombonne, 2003).
Nìkteré novodobé statistiky uvádìjí však daleko èastìjší výskyt. Pøestože je výskyt této poruchy nižší než 0,1 %, ohrožení
života v raném dìtství, tìžký dopad na rodiny, dlouhodobé
léèení a další, to vše dìlá z tohoto onemocnìní velký sociální
a ekonomický problém (Bristol et al., 1996).
Americká Psychiatrická Asociace (American Psychiatric
Association, 2000) uvádí 3 hlavní diagnostická kritéria
autizmu:
1. porucha sociálního cítìní (nedostatek sociální vzájemnosti, snížený kontakt oèima, porucha rozpoznání jedineènosti ostatních osob);
2. nenormálnost komunikace (opoždìná nebo nekompletní
øeè, deficit v jak prelinguistickém, tak verbálním vyjadøování,
nezájem o dìtské hry);
3. stereotypní chování (neobvyklý vztah k objektùm, rigidní
lpìní na rutinì a rituálech, jednoduché pohybové manýry,
napø. mávání rukama).
V Èeské republice používaná Mezinárodní klasifikace
nemocí – 10. revize (MKN-10, 2000) øadí autizmus mezi
pervazivní vývojové poruchy pod kódem F84.0 a uvádí
následující charakteristiku (citováno): „tato porucha je
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charakterizována kvalitativním zhoršením vzájemných spoleèenských interakcí a zpùsobù komunikace a omezeným,
stereotypnì se opakujícím repertoárem zájmù a aktivit. Tyto
kvalitativní abnormality jsou pronikavým rysem chování
jedince ve všech situacích, i když jejich stupeò mùže být rùzný. U vìtšiny pøípadù není vývoj od útlého vìku normální,
kromì nìkolika málo výjimek se chorobný stav projevuje
v prùbìhu prvních 5 let. Obvykle, ale ne vždy, se vyskytuje
urèitý stupeò narušení kognitivních funkcí, ale poruchy
jsou definovány podle chování, které je odchylné vzhledem
k mentálnímu vìku jedince“.
Pod F84.0 se øadí vedle dìtského autizmu ještì další poruchy: Atypický autizmus, Rettùv syndrom, jiné dezintegraèní
poruchy v dìtství, hyperaktivní porucha sdružená s mentální
retardací a stereotypními pohyby, Aspergerùv syndrom a jiné
pervazivní vývojové poruchy (viz Hrdlièka, 2002). V literatuøe
se pro tuto kategorii poruch bìžnì používá termín porucha
autistického spektra (angl. „Autism spectrum disorders“,
ASD). Poruchy sociálních vztahù a chování, jaké nalézáme
u autizmu, napø. narušená schopnost komunikace, poruchy
øeèi, snížená kapacita myšlení, opakující se chování, sebepoškozování, agresivita, stereotypie, rituály, poruchy emotivity (emocionální lhostejnost a další), se mohou soubìžnì
vyskytovat i u øady dalších psychiatrických poruch, jako je
schizofrenie aj. (viz Höschl et al., 2002).
Autizmus zùstává znepokojujícím problémem souèasné
medicíny, neboś doposud neexistuje specifická, hodnovìrná
terapie této pervazivní poruchy. Bìhem posledních dvou
dekád byl uèinìn velký pokrok v psychiatrické terapii, avšak
u autizmu je terapie stále témìø na zaèátku a porozumìní
neurobiologie autizmu je klíèovým aspektem pro farmakoterapii této poruchy.
Etiologie autizmu
Pøíèina autizmu není dosud známa. Nìkteøí pøedpokládají,
že jde o biochemickou poruchu, jiní pøedpokládají poruchu
psychiatrickou bez známé etiologie. Naše dosavadní poznatky
o chování u lidí jsou omezeny složitostí studia a komplexitou
lidského chování. Existuje však mnoho studií autizmu na
animálních modelech; díky tomu, že byl potvrzen soulad a urèitá analogie mezi hodnocením chování a dalších parametrù
získaných z animálních modelù a nálezy u lidí, lze z pokusù
na zvíøeti pøenášet získané poznatky i do studií této poruchy
u èlovìka. Existuje však nejménì dvacet teorií vysvìtlujících
pøíèinu autizmu.
Pøesná etiologie autizmu není dosud plnì objasnìna. Je
prokázáno, že autizmus je vývojová porucha. A stejnì tak
jako u jiných neurovývojových syndromù lze pøedpokládat,
že se autizmus objevuje velmi èasnì pøi vývoji CNS a zahrnuje
kaskádu komplexu interakcí genù a prostøedí. Velké množství
prací pøináší dùkazy, že v etiologii autizmu se podílejí genetické faktory (Folstein, Rosen-Sheidley, 2002; Szatmari et al.,
2007) a faktory vnìjšího prostøedí (Acosta, Pearl, 2003). U nás
vyšel nedávno zajímavý pøehled, který se zaobírá podrobnìji
genetickými aspekty autizmu (Fialová, 2007). Bailey et al.
(1996) usuzuje, že genetické vlivy v etiologii autizmu pøevládají, tvoøí však komplex zahrnující èetné geny, které pùsobí
„pøídatnì“, nebo cestou genetické heterogenity. Geny, oznaèované jako putativní, tedy nebudou pøíèinou autizmu, ale
budou pøispívat k zvýšení pravdìpodobnosti jeho vzniku.
Pøestože je pøijímána teorie, že autizmus je neurovývojový
syndrom, neexistuje dosud odpovídající, dobøe definovaný
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neurochemický, neurofyziologický nebo neuroanatomický
podklad této poruchy. Byly popsány nìkteré neuroanatomické zmìny a zmìny nìkterých biologicky aktivních
látek (Bauman, Kemper, 1985; Lam et al., 2006), které jsou
nìkterými autory považovány za možné kandidáty na etiologické pøíèinné faktory pro vznik autizmu; poruchy ve
vývoji nìkterých mozkových struktur, deficit èi nadbytek
nìkterých látek v mozku aj., mohou pøíèinnì souviset se
symptomy porušené komunikace a s poruchami kognitivních funkcí. Velká pozornost je pøedevším vìnována zmìnám
v úèincích vasopresinu a oxytocinu v mozku s cílem dokázat, že pøedevším oxytocin hraje dùležitou úlohu pøi vzniku
autizmu. Tento pøedpoklad je založen na velkém množství
prací o úèincích oxytocinu na sociální a kognitivní funkce
u animálních modelù (viz Insel et al., 1999; 2000) a jsou
podloženy øadou nedávných molekulárních studií o tomto
neuropeptidovém systému u lidí.
Je nad rámec tohoto èlánku popsat všechny etiologické
faktory, jimž se pøipisuje úèast na vzniku autizmu; bylo
vysloveno více než 20 teorií. Jako pøíklad lze uvést teorii nadbytku opioidù, snížené množství volného sulfátu, metylaèní
teorii autizmu, teorii stresu a imunitní poruchy, virovou
teorii, vliv vakcinace, vliv lektinù a sekretinu, deficienci
vitaminu A v tìhotenství, vliv kouøe a látek zneèišśujících
prostøedí, oxytocinovou a vasopresinovou teorii autizmu
apod.
Omezíme se pouze na velmi struèný pøehled, s odkazy na
údaje v literatuøe. Podrobnìji se zamìøíme na úlohu oxytocinu v centrálních behaviorálních regulacích.
Genetické faktory
Pro úèast genetických faktorù v etiologii autizmu svìdèí
klinické studie i stále se zvyšující poèet údajù z molekulární
biologie. Napø. u sourozencù autistických dìtí byly zjištìny
èastìjší duševní poruchy a poruchy vývinu øeèi než u zdravé
populace; pro genetický faktor svìdèí i 95,7% pravdìpodobnost výskytu autizmu u obou monozygotních dvojèat na
rozdíl od dvouvajeèných dvojèat, kde je pravdìpodobnost
23,5% výskytu (Bailey et al., 1995); výskyt autizmu je cca
4krát èastìjší u chlapcù než u dívek (viz McNamara et al.,
2008).
Pøedpokládá se, že lidé s autizmem mají alterovanou
genetickou výbavu, a byla popsána celá øada genù majících
vztah k autizmu (viz Gupta, State, 2007; viz Fasemi et al.,
2005). Èetné studie uvádìjí desítky genù s možným spojením
s ASD, nejèastìji je popisováno propojení na chromozomy
7q a chromozomy 17q. Z dalších kandidátních genù je nejvìtší pozornost vìnována genùm kódujícím transportéry
pro serotonin a GABA receptory, SLC25A12 (mitochondrial
aspartate/glutamate carrier) gen, GABRB3 (GABA-A receptor beta-3) gen a gen pro serotoninový trasportér SLC6A4
(Coutinho et al., 2007). Dalším genem je i RELN gen, který
kóduje extracelulární serin-proteázu (Quattrocchi et al.,
2002), která má dùležitou funkci, jak bìhem embryonálního vývoje mozku (Tissir, Goffinet, 2003), tak i v dospìlosti
(Weeber et al., 2002). Mutace tohoto genu byly popsány nejen
u autizmu, ale i u poruch uèení, hypoplastického mozeèku,
ataxie, kognitivních poruch aj. (viz Fasemi et al., 2005). Jako
nejpravdìpodobnìjší kandidát se však uvádí gen EN2 (engrailed 2), který je lokalizovaný na chromozomu 7q36.3 a je
zapojen ve vývoji mozeèku; více viz pøehled Gupty a Stata
(Gupta, State, 2007).
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Neuroanatomické faktory a neuropatologie autizmu

Animální modely autizmu

Ze studií post-mortem a ze zobrazovacích studií vyplývá, že
autizmus je porucha charakterizovaná abnormalitami mozku
(viz Casanova, 2007), uvedeme pouze nìkteré pøíklady. Limbický systém hraje dùležitou úlohu v uèení, pamìti, emocích
a chování, a hraje hlavní úlohu pøi zpracování, integraci a generalizaci informací. Z tohoto dùvodu anatomické abnormality
v limbickém systému se zdají být klíèovým znakem autizmu,
vèetnì porušené akvizice a použití jazyka a v deficitech sociálního chování (Minshew, Golstein, 1997). Tomuto pøedpokladu
odpovídají mikroskopická pozorování v autistickém mozku,
vykazující redukovanou bunìènou velikost, zvýšenou bunìènou denzitu bilaterálnì v hipokampech, amygdale, entorhinálním kortexu, mamilárních tìlíscích, mediálním septálním
jádøe a v pøedním cingulárním gyru, tj. strukturách tvoøících
hlavní souèást limbického systému (Bauman, Kemper, 1994).
Dále jsou popisovány u austistù zmìny v mozeèku, napø. redukovaný poèet Purkyòových bunìk; pøedpokládá se, že tyto
léze jsou prenatálního pùvodu (Kemper, Bauman, 1998). Neuropatologické nálezy u autizmu neprokázaly akutní bunìèné
zmìny, ani výskyt specifického agens, který by v kritickém
stadiu vývoje ovlivòoval nìkteré orgány.
Dnešní moderní vyšetøovací metody (viz Mosconi et al.,
2006) umožnily prokázat u autistù i další zmìny v mozkové
èinnosti projevující se napø. zmìnami ve velikosti nìkterých
oblastí mozku, zmìnami v EEG, snížením prokrvení mozku
aj. Zobrazovací metody prokázaly anatomické zmìny mozku,
pøedevším v oblastech souvisejících s kognicí, øeèí a sociálním
chováním, a to v závislosti na rozsahu autistické symptomatiky, a jsou v souladu s mikroskopickými nálezy.

Dùležitost genetického faktoru v etiologii autizmu podnítila vývoj mutantních myších modelù umožòujících studium
této poruchy. Crawleyová uvádí rozsáhlý pøehled modelù
u transgenních a knockoutovaných myší vhodných ke studiu
autizmu, které vykazují zmìny sociálního chování, stereotypního chování i zmìny komunikace (Crawley, 2007).
Další modely využívají výše popsané zmìny neurotransmiterù, neuromodulátorù a neuropeptidù pøi studiu autizmu
(viz Klauck, Poustka, 2006). U autistù byly napø. zjištìny
vysoké hladiny serotoninu v plazmì (hyperserotonémie), zatímco v mozku jsou hodnoty serotoninu nízké. Toto zjištìní
je podkladem modelu autizmu u potkanù (McNamara et al.,
2008). U tohoto modelu potkani vykazují obdobné zmìny
jako u humánního autizmu, tj. zmìny sociální, behaviorální
a zmìny hladin peptidù; tyto zmìny jsou provázeny deficitem
množství bunìk v hypotalamickém jádru, kde se syntetizuje
oxytocin.
Výzkum s hlodavci a nìkterými primáty ukázal, že oxytocin a jemu strukturálnì podobný vasopresin hrají dùležitou
úlohu pøi sociálních kontaktech (Insel et al., 1999; 1997).
V severní Americe žije nìkolik druhù hrabošù, kteøí se navzájem odlišují sociálním chováním (Insel, Young, 2001; Young
et al., 1998, Young, 2002). Prérijní hraboši (Microtus ochrogaster) posloužili v sofistikovaných pokusech jako dùležitý
zdroj informací o úèincích oxytocinu v sociálním chování
(viz Carter, 2003). Dospìlí jedinci jsou monogamní, vytváøejí
heterosexuální páry, žijí spoleènì a plní spoleènì rodièovské
povinnosti v péèi o potomstvo a uvádí se u nich celoživotní
vìrnost. Carterová porovnala tohoto hraboše s jeho pøíbuzným hrabošem horským (Microtus pennsylvanicus), o kterém je známo, že neudržuje monogamní párování a naopak
vyhledává a støídá partnery. Ve srovnávací studii sledovala
výskyt oxytocinových receptorù v mozku a hladiny oxytocinu
v plazmì a další parametry. Prérijní hraboši vykázali vysoké
plazmatické hladiny oxytocinu, velké množství oxytocinových
receptorù, pøedevším v nc. accumbens bohatém zároveò na
dopaminové receptory, na rozdíl od horského hraboše, který
má malé množství oxytocinových receptorù v jiných oblastech
mozku. Rozdíl byl i v dalších projevech sociálního chování,
kdy hraboš prérijní více vyhledává fyzický kontakt a spoleènost ostatních hrabošù aj.

Biochemické nálezy
Øada studií uvádí u autizmu biochemické abnormality (viz
Lam et al., 2006); jde pøedevším o zmìny neurotransmiterù
a neuromodulátorù, které jsou nezbytné pro vývoj mozku
a neurotransmise, pro morfologii specifických neuronù, jejich
propojení a velikosti. Je nad rámec této publikace uvádìt podrobnìjší pøehled tìchto nálezù, omezíme se pouze na výèet
nejdùležitìjších biochemických zmìn (viz Baghdadli et al.,
2002). U dospìlých autistù bylo nalezeno snížení cholinergní
transmise se snížením cholinergních receptorù v mozkové kùøe
(Lippielo, 2006). U mnohých autistù byla nalezena zvýšená
hladina serotoninu v plazmì (viz McNamara et al., 2008), která
se vyskytuje i u nìkterých dìtí s jinou psychickou poruchou.
Øada prací popisuje zvýšenou plazmatickou hladinu glutamátu
u dospìlých autistù (Shinohe et al., 2006; Komatu et al., 2006).
Rovnìž byly prokázány zmìny v GABAergní funkci spojené
s autizmem (Freund, 2003; van Kooten et al., 2005) a z dalších
látek byly u autistù nalezeny zmìny dopaminu a noradrenalinu
(Hettinger et al., 2008). Prenatální vlivy na aktivitu dopaminu
zahrnují úèinky psychologického stresu matky, horeèky matky,
genetické a hormonální faktory aj., hypoxii plodu, užívání
nìkterých lékù. Všechny tyto faktory se mohou podílet na
vzniku tzv. „hyperdopaminergního stavu“, který bývá pøítomen
u autizmu (Previc, 2007). Tyto odchylky od normy se dávají
do souvislosti s chováním autistù, tj. pøedevším se zmìnami
v sociálních vztazích, problémy s uèením, nezájmem o okolí
atd. Z peptidových neurotransmiterù a neuromodulátorù je
nejvìtší pozornost vìnována vasopresinu a oxytocinu; z dosavadních nálezù však vyplývá, že pro etiologii autizmu má vìtší
význam oxytocin.

Studium centrálních úèinkù oxytocinu u lidí
Výzkum centrálních úèinkù oxytocinu je velmi intenzivní
za využití animálních modelù, zatímco tento výzkum u lidí
zùstává pomìrnì omezený (viz Heinrichs et al., 2003). Pilotní
studie však naznaèují, že i u lidí, podobnì jako u experimentálních zvíøat, mají neuropeptidy obdobné úèinky na chování,
pamìś, anxietu, stresové odpovìdi aj. O centrální regulaèní
úloze oxytocinu jsme pojednali v samostatném pøehledu
(Hynie, Klenerová, 2008). Výzkum peptidù se zamìøuje na
pacienty s psychickými poruchami, které jsou doprovázeny
sociálním deficitem typu autizmu, sociální fóbie aj. nebo
na pacienty s poruchami vyvolanými stresem, a na zjištìní,
zda se u tìchto poruch souèasnì vyskytuje i charakteristická dysfunkce v oxytocinovém metabolizmu. Typické je, že
symptomy psychogenního autizmu (narušená schopnost
komunikace, emocionální lhostejnost aj.) rychle ustupují
pøi intenzivních a dlouhotrvajících projevech náklonnosti,
kdy dochází zároveò k zvýšené sekreci oxytocinu. Oxytocin
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je rovnìž dùležitý pro zajištìní kognitivních funkcí (viz Hollander et al., 2007; Barz, Hollander, 2006).
Existuje nìkolik nálezù ukazujících, že oxytocin mùže být
v pøíèinné souvislosti se vznikem autizmu; to je v pøípadech,
kdy matka dostávala oxytocin bìhem porodu; poruchy porodu se vyskytují u matek s narušením sulfataèních pochodù.
Cholecystokinin-A (CCK) uvolnìný z neurohypofýzy spolu
s oxytocinem, má vysoce afinní receptory v neurohypofýze
a stimuluje sekreci oxytocinu a vasopresinu. Tento CCK receptor musí být sulfurován, v pøípadì nedostatku sulfátových
látek není CCK-A receptor funkèní. Efekt CCK v neurohypofýze je blokován inhibitory protein kinázy C, které také
blokují úèinky a-MSH na sekreci oxytocinu. Dùležité jsou
nálezy, že sekrece oxytocinu je významnì regulována opioidními látkami. Úèinky rùzných návykových látek, vèetnì opiátù
a kokainu, mohou být ovlivnìny oxytocinem a tyto interakce
mohou vysvìtlovat, proè sociální prostøedí, tj. pøítomnost
nebo chybìní sociální podpory, má význam v regulaci vývoje
látkové závislosti (Kovács et al., 1998).
Úloha oxytocinu v sociálních vztazích
a pøi léèbì nìkterých psychických poruch
Vìtšina pøednášek vìnovaných oxytocinu na svìtových
kongresech zaèíná promítnutím rùznì odvážných milostných
aktù nebo madony s dítìtem. Oxytocin je nazýván hormonem
lásky (Neumann, 2007a) a je považován za hormon, který se
podílí na pocitech vzájemnosti, na prožitku a uspokojení ze
sexuálního vyvrcholení, je zodpovìdný za mateøskou lásku
a zpùsobuje, že sociální kontakty nám jsou pøíjemné. Pøi
vzájemném kontaktu, aś již pøi milostném vztahu, vztahu
matka dítì aj., se zapojují všechny smysly. U èlovìka je však
nejdùležitìjší zrakový systém, zatímco u ostatních zvíøat je
to èichový systém. V interpersonální komunikaci se pøipisuje
dùležitá úloha výrazu lidské tváøe a výrazu oèí s tím, že právì aktivace oxytocinových receptorù v nìkterých oblastech
mozku je nutná pro tento sociální kontakt (Gustella et al.,
2008; Haxby et al., 2002).
Psychosociální rizikové faktory, jako je nedostatek sociálních kontaktù, úmrtí blízké osoby aj., pøispívají k širokému
spektru nejen somatických a psychosomatických, ale i psychických poruch (Bruce, 2002; Kraemer et al., 2001). Pozitivní
sociální interakce mají naopak velmi silné úèinky, které jsou
prospìšné pro somatické zdraví i psychiku. Vliv sociální
podpory je u lidí nejvíce studovaný sociální faktor (Knox,
Uvnas-Moberg, 1998; MacMahon, Lip, 2002; Paykel, 2001).
V literatuøe se objevilo velké množství prací podporujících
teorii, že intenzivní sociální podpora je spojena s pozitivními
úèinky u rùzných nemocí, jako jsou kardiovaskulární poruchy, hypertenze, ale také vyrovnání se se stresem (viz Uvnas,
1998). Bylo popsáno, že pozitivní sociální kontakt vede ke
snížení volného kortizolu ve slinách (Kirschbaum et al.,
1995), snížení kardiovaskulární reaktivity (Uchino, Garvey,
1997) v odpovìdi na akutní stres aj. První studii o úèincích
sociální podpory a oxytocinu na endokrinní systém, náladu
a anxietu v odpovìdi na psychosociální stres, provedl u lidí
Heinrichs (Heinrichs et al., 2003, 2004).
Zachování tzv. emocionální homeostázy (viz Waldherr, Neumann, 2007), zahrnující regulaci dobøe vybalancované hladiny anxiety, je klíèová funkce limbického systému v mozku.
Oxytocin jako neurotransmiter a neuromudulátor je vitální
souèástí limbického neuronálního okruhu a podílí se na jeho
správné funkci (Ring et al., 2006; Neumann, 2007b). Oxytocin
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pøispívá k udržení pozitivních emocí i dalším mechanizmem:
sexuální aktivita a chování aktivují uvolòování oxytocinu
i v samèím mozku. Takto aktivovaný nový oxytocinový systém
pak pøispívá ke snížení emocionální odpovìdi na anxiogenní
stimuly, které mohou být dùležitým neurobiologickým mechanizmem podporujícím pozitivní úèinky sexuální aktivity
na mentální a fyzické zdraví.
Studie u autistických pacientù ukázaly, že tito mají oproti
kontrolním dìtem signifikantnì nižší hladiny plazmatického
oxytocinu. Zvýšené hladiny oxytocinu byly spojeny s vyšším
skórem u sociálních a vývojových testù u neautistických
dìtí, ale nižším skórem u autistických dìtí, což naznaèuje
souvislost zmìn hladin oxytocinu s autizmem (Modahl et al.,
1998; Hollander et al., 2003). Byla také naznaèena souvislost
mezi hladinami oxytocinu a obsesivní kompulzivní poruchou
(OCD) (Leckman et al., 1994a; Altemus et al., 1999). Zvýšené
hladiny oxytocinu byly oznaèeny jako pøíèina nìkterých projevù u OCD, jako jsou nadmìrné obavy, kompulzivní mytí
a èištìní aj. (Leckman et al., 1994a; Leckman et al.,1994b).
Zvýšené hladiny oxytocinu byly také prokázány u Prader-Willi
syndromu, který pøedstavuje genetickou poruchu s duševní
retardací, poruchou regulace apetitu a rizikem vzniku OCD
(Martin et al.,1998; Leckman 1998).
V souèasnosti se výzkum týká nejen neurobiologie autizmu, ale jsou i snahy o nalezení farmakoterapie této poruchy (Malone et al., 2005). Tato oblast je však nad rámec
tohoto pøehledu. Øada analogù oxytocinu byla navržena
k použití jako terapeutická náhražka oxytocinu v jeho periferních indikacích. Jedním z nich je karbetocin (1-butanoic
acid-2-(O-methyl-L-tyrosine)-1-carbaoxytocin, který vykazuje
uterotonické a laktaèní úèinky (Atke et al., 1987; Norstrom
et al., 1990; Silcox et al., 1993; Vilhardt et al., 1997; Boucher
et al., 1998). Poloèas karbetocinu je 4-10 x delší než u oxytocinu, což se projeví jeho prodlouženým úèinkem. Bylo však
demonstrováno, že karbetocin mùže kromì agonistického
úèinku mít i kompetitivnì antagonistický úèinek na pùsobení oxytocinu (Engstrom et al., 1998). Navíc se u nìj mohou
vyskytnout i nìkteré nežádoucí úèinky.
Karbetocin a nìkteré další dlouhodobìji pùsobící oxytocinové analogy byly zkoušeny jako antidepresiva. Napø.
karbetocin byl podáván spolu se selektivními inhibitory
zpìtného pøíjmu serotoninu (fluvoxamin, paroxetin, sertralin
nebo fluoxetin) ke zmírnìní nìkterých psychiatrických poruch, jako jsou OCD, autizmus nebo Prader-Willi syndrom
(Quay, 2005).
V našich vlastních pokusech na potkanech jsme zjistili,
že karbetocin antagonizoval deterioraèní úèinky akutního
imobilizaèních stresu na chování potkanù v otevøeném poli
(celková ubìhlá distance, panáèkování aj.) (Klenerová, Hynie,
2007).
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