ADHD

LDE (ľahká detská encefalopatia) - LMD (ľahká mozgová dysfunkcia)
príčiny vzniku:

Attention Deficit Hyperactive Disorder

- 75 % dedičnosť, keď má dieťa ADHD, je vysoká pravdepodobnosť, že to
niekto v rodine už má

neliečiteľné, ale zvládnuteľné ochorenie mozgu
kombinácia - neschopnosť udržať pozornosť, hyperaktivita, impulzívnosť
deti bývajú inteligentné avšak ich sociálna inteligencia býva nízka
postihuje 3–7% detí, v 40–50% prípadoch pretrváva do dospelosti,
vyskytuje sa u 4–5 % dospelých
3x častejšie diagnostikované u chlapcov, lebo sú častejšie hyperaktívni
https://www.youtube.com/watch?v=yRYl9Bf0yhs

po 15´14´´

gény a ADHD
Li Z, Chang SH, Zhang LY, Gao L, Wang J: Molecular genetic studies of
ADHD and its candidate genes: a review. Psychiatry Res. 2014
219(1):10-24
- environmentálne vplyvy počas tehotenstva: fajčenie, alkohol
- predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť
- a ďalšie teórie

ADHD Child vs. Non-ADHD Child Interview
A Day in the Life with ADHD

Čo robiť s ADHD deťmi?
- nekonfliktné prostredie, podnety na zapamätanie si, systemizácia informácií,
motivovať, dávať skôr krátke úlohy, možnosť vybiť si napätie z námahy
- detaily:
- prácu rozdeliť na malé úlohy, ktoré treba dôsledne kontrolovať a motivovať ku
ďalšej snahe, upevňovať sebavedomie, disciplínu a akceptovanie autority
(deti majú často pocit, že všetko, čo spravia, je zle a prestanú sa snažiť)

- často sa vyskytuje v kombináciami s inými poruchami: depresia, dyslexia,
dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a i.
- poruchy noradrenergního a dopaminergního mozgového systému
- mozgové oblasti, ktorých funkcia býva najčastejšie zmenená: nucleus
caudatus, putamen, amygdala, nucleus accumbens a hippocampus

- pravidelný režim dňa – podporujeme schopnosť koncentrovať sa podmienenými
reflexami
- striedať učenie s fyzickou činnosťou, lebo inak dieťa začne vyrušovať
- pri ADHD kombinovanom s inou poruchou (napr. čítania) ponúkneme možnosť
čítať komiksy alebo krátke príbehy s veľkým písmom
- komunikovať s odborníkmi a ľuďmi s podobnými problémami

Farmakologická liečba:

Atomoxetin (Strattera) – selektívny inhibítor spätného vychytávania noradrenalinu
Methylfenidát (Ritalin, Concerta) – inhibítor spätného vychytávania
katecholamínov, primárne dopamínu a slabý agonista serotonínových
receptorov
Modafinil (Provigil) – slabý inhibítor spätného vychytávania dopamínu, ktorý
aktivuje výdaj orexínu a histamínu z laterálneho hypotalamu a
tuberomamilárneho jadra.
Bupropion (Wellbutrin) - inhibítor spätného vychytávania dopamínu a
noradrenalínu
Dextroamfetamin (Dexedrin) - inhibítor spätného vychytávania dopamínu,
noradrenalínu a serotonínu
Soli dextroamfetaminu (Adderall) - inhibítor spätného vychytávania dopamínu a
noradrenalínu

Terminológia z neurobiológie:
nucleus caudatus, putamen
amygdala, hippocampus
nucleus accumbens
noradrenalín
dopamín
serotonín
- inhibítor spätného vychytávania
- agonista
- antagonista
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Organizácia centrálneho nervového systému
• CNS = mozog + chrbtová miecha
- miecha je segmentálne rozdelená podľa stavcov, je
však kratšia ako chrbtica
- napriek tomu miechové nervy odstupujú z chrbtice
vo výške príslušných stavcov
- spinálny nerv obsahuje aferentné vlákna zo
zadných koreňov aj eferentné vlákna z predných
koreňov – je to teda zväzok nervových vlákien s
rôznou funkciou aj smerom priebehu
•PNS
•Somatický
riadi predovšetkým kostrové svalstvo a vedie
aferentné signály zo zmyslových buniek
•Autonómny
riadi najmä obehovú sústavu a vnútorné orgány
•Sympatikus
•Parasympatikus
•Enterický
•Črevná motilita a sekrécia

koncový mozog (telencefalon)
začal sa vyvíjať, keď protochordáty začali aktívne vyhľadávať potravu
Postupná diferenciácia mozgových hemisfér:
A – primitívne štádium, B, C – obojživelník, D – plazy, E, F - cicavce

morfologické a funkčné rozdelenie bazálnych ganglií
Nucleus caudatus a putamen sa súhrnne označujú ako striatum (neostriatum)
Globus pallidus (paleostriatum).

archikortex

paleokortex

Putamen a pallidum sa nazývajú aj nucleus lentiformis.

- sú tu tri systémy neurónov – dopaminergný (striatum, sub.nigra),
GABA-ergný (striatum, sub.nigra a gl.pallidus) a cholinergný
(sub.nigra), podmienka normálnej funkcie je ich vzájomná
rovnováha

striatum
neokortex
tkanivo hemisfér sa u väčšíny stavovcov delí na striatum, paleokortex a archikortex
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Nucleus caudatus
audatus
• C shaped structure
• Lateral wall of lateral ventricle
• Head, body and tail of caudate
are parallel to anterior horn,
body and inferior horn of the
lateral ventricle

Putamen and Globus Pallidus
•

•

•

•

Limbický systém
• Morfologicky a funkčne nie je presne vymedzenou štruktúrou
• Tvorí ho niekoľko vzájommne poprepájaných kôrových a
podkôrových oblastí a jadier
Kôrová časť limbického systému (limbická kôra) je niekedy
spolu s amygdalovým systémom označovaná aj ako
viscerálny mozog
Tvorí ju:
Paleokortex - centrum čuchového analyzátora
Archikortex - predovšetkým hippokampus a
gyrus dentatus, amygdala
Mezokortex - gyrus parahippocampalis, časť
gyrus cinguli (5 vrstvový – tvorí prechod k neokortexu, lobus
insulae...

Putamen + Globus Pallidus
= lentiform or lenticular
nuclei
Fills in space between the
inferior horn and the anterior
horn and body of the lateral
ventricle.
Gap between the lentiform
nuclei and the lateral
ventricle filled by the caudate
nucleus.
The posterior limb of the
internal capsule separates
the lentiform nuclei from the
thalamus.

Inferior

Posterior

Dorsal

limbický systém
štruktúry odvodené od paleokortexu a archikortexu
prostredníctvom limbického systému sa uskutočňuje komplexné inštinktívne a
emocionálne správanie, ukladanie pamäťových stôp a vytváranie nových reakcií
organizmu
-časti mozgovej kôry: orbitofrontálna oblasť, gyrus cinguli, hippocampus,
parahipokampálny gyrus, gyrus pyriformis
-podkôrové oblasti: septum, amygdala, hypotalamus, predný talamus
-dostáva informácie aferentnými vláknami z autonómneho nervstva, kôrových
senzorických oblastí a je citlivý na humorálne faktory
-výstupy smerujú do mozgovej kôry, retikulárnej formácie a cez hypotalamus je
napojený na autonómny nervový systém

Olfactory Cortex

Monkey brain
From the Digital Anatomist website
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- amygdalový systém reguluje aktivitu spojenú so
sexuálnym správaním v záujme zachovania rodu
alebo druhu
- s prejavmi emócií
- s vyhľadávaním a prijímaním potravy v záujme
zachovania jedinca
- pri poškodení limbického systému môže nastať
strata určitých návykov spojených s príjmom potravy,
môžu vymiznúť agresívne prvky správania a zmeny v
sexuálnej oblasti
- pokusy: založené na existencii malého počtu spojení
limbického systému a neokortexu vo frontálnom
laloku
- tieto štruktúry sa navzájom ovplyvňujú

ak sa nucleus amygdalae zničí, zviera sa stane
patologicky miernym
- ak sa zničí neokortex v oblasti frontálneho laloku
zjavia sa niektoré reakcie agresivity
-

limbický systém sa u človeka podieľa na formovaní
afektívnej a intelektuálnej činnosti
-

hippocampus má osobité vlastnosti
pamäťové stopy
- je spojený s neokortexom, talamom, retikulárnou
formáciou a hypotalamom
- spracúva nervové vzruchy vedúce z mozgovej kôry
do hypotalamu
-

hippokampus
-

neuróny hipokampu majú fyziologické osobitosti

vzruchová aktivita na aferentné podráždenie má
dlhší čas latencie, pretrváva dlhšie a má menšiu
stabilitu ako neuróny neokortexu
-

veľmi silným podnetom pre neuróny hippocampu je
nový neznámy podnet, ktorý spôsobuje prechod od
orientačnej pátracej reakcie k reakcii pozornosti a má
význam pre tvorbu podmienených reflexov
-

Nucleus accumbens

úloha v procesoch vedúcich k vzniku závislostí

neurón
stavba: somat, dendrity, axón, axónový
hrbolček, iniciálny segment, myelínová
pošva
synapsie: chemické
nervovosvalová platnička
elektrické
zmiešané
neuroglie
(výživa, opora, ochrana, fagocytóza
poškodených neurónov, myelínová
pošva)
ependymové bunky
astrocyty
oligodendroglie
mikroglie
Schwannove bunky
satelitné bunky
hematoencefalická bariéra
(cirkumventrikulárne orgány)
reflex (reflexný oblúk: receptor,
aferentná dráha, centrum v mieche,
eferentná dráha, efektor)
akčný potenciál
vedenie vzruchu
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Synapsia =
funkčný kontakt medzi membránami dvoch buniek, z ktorých je aspoň jedna
neuronálneho pôvodu
synapsie: chemické, nervovosvalová platnička, elektrické, zmiešané (chemický
aj elektrický prenos)

Chemická synapsia:
prenos signálu mediátormi (transmiter), synaptické zdržanie
0,3-1 ms
• presynaptická časť – synaptické vezikuly, aktívna zóna,
Ca2+ kanály, exocytóza
keď vzruch dosiahne p.č. zvyšuje Ca2+, kalcium aktivuje
presun synaptických váčkov k aktívnej zóne
• synaptická štrbina
• postsynaptická časť – receptory
Na+ kanály – excitačný postsynaptický potenciál (EPSP)
K+ a Cl- kanály – inhibičný postsynaptický potenciál
(IPSP)
Akčný potenciál vzniká na základe časovej a
priestorovej sumácie EPSP a IPSP.
Prenos nervovej aktivity na chemickej synapse:

Funkčná definícia neuromediátoru:
1.Látka je syntetizovaná v neuróne
2.Látka je prítomná v presynaptickom zakončení a je uvolňovaná v dostatočnom
množstve na vyvolanie špecifického účinku
3.Ak je látka podaná exogénne vyvolá rovnaký efekt ako endogénny mediátor
4.Existuje špecifický mechanizmus na jeho odstránenie zo synaptickej štrbiny
Acetycholín
Biogénne amíny:
dopamín
noradrenalín
adrenalín
serotonín
histamín
Aminokyseliny:
kyselina γ-aminomaslová
glutamát
glycín

Acetylcholín:
•autonómny NS (všetky pregangliové aj postgangliové
zakončenia parasympatika)
•CNS: miecha, predĺžená miecha
•na nervovosvalovej platničke
receptory:
•muskarínový typ: v srdci, inhibítor atropín
•nikotínový typ: nervovosvalová platnička, inhibítor
kurare
na postsynaptickej membráne sa hydrolyzuje
acetylcholínesterázou

1.

Syntéza mediátoru v presynaptickom neuróne

2.

Skladovanie a výdaj mediátoru do synaptickej štrbiny

3.

Interakcia mediátoru s receptorom

4.

Odstránenie mediátoru zo synaptickej štrbiny

Noradrenalín:
•väčšina sympatikových
postgangliových zakončení
•CNS: hypotalamus, predĺžená miecha,
mozoček
receptory:
•α väčšinou excitačné
•β väčšinou inhibičné
časť mediátora difunduje do okolia a
priľahlej glie
noradrenalín sa spätne vychytáva
zvyšok sa oxiduje MAO alebo
metyluje
katechol-O-metyltransferázou

katecholamíny
Neuromodulátory:
zmena citlivosti postsynaptickej membrány,
endorfíny, enkefalíny, substancia P, prostaglandíny

DOPA - dihydroxyfenylalanín

- dvojvrstva
- fosfolipidy
fosfatidylcholín
- hydrofilná časť
- hydrofóbna časť

- hydrofóbna časť fosfolipidov tvorí vonkajšie povrchy membrány, viažu sa
na ne glykolipidy a oligosacharidy
- hydrofóbnu časť fosfolipidov tvoria reťazce mastných kyselín, ktoré
vytvárajú strednú vrstvu membrány

Model

- proteíny môžu byť do membrány vnorené, alebo byť povrchovo situované
- tvoria 25-75 percent hmotnosti membrány
- tvoria štrukturálny základ iónových kanálikov, zaisťujú aktívny a spriahnutý
transport, receptory
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- dynamické zmeny v membráne popisuje model tekutej mozaiky
- podľa tohto modelu je membrána tvorená tekutou fázou lipidov, do ktorej
sú mozaikovito zabudované globulárne proteíny. Proteíny lokalizované na
povrchu membrány sa nazývajú periférne proteíny, proteíny, ktoré
membránou prestupujú sa nazývajú integrálne proteíny, proteíny sú v rámci
membrány mobilné

- lipidové dvojvrstvy sú pre
väčšinu látok nepriepustné
- jednoduchou difúziou
prechádzajú malé nepolárne
molekuly ako O2 a CO2
- testovanie na umelých
systémoch in vitro

VIDEO
Lipidy
Video
proteiny

Laser Tweezers

link

kľudový potenciál sa síce podieľa na pasívnom transporte a vzniká aj vďaka aktívnemu transportu

kľudový potenciál
Kľudový potenciál:
na membráne živých buniek je možné namerať tzv. kľudový potenciál
– 50 až – 90 mV
príčinou kľudového potenciálu je nerovnomerné rozloženie intracelulárnych a
extracelulárnych iónov
uplatňujú sa K+, Na+, Cl– a fixné anióny bielkovín
prostredníctvom aktívneho trasportu je Na+ trvale čerpaný von z bunky výmenou za K+
(3 Na+ von a 2 K+ do bunky)
následkom toho je koncentrácia K+ 35 krát vyššia vo vnútri bunky a koncentrácia Na+ je
20 vyššia v extracelulárnej tekutine než v bunke
anióny bielkovín a fosfátov nemôžu bunku opustiť pasívnou cestou, membráne je pre ne
nepriepustná
kľudová membrána je pre K+, ktorý je aktívne kumulovaný v bunke, relatívne dobre
priepustná, preto K+ difunduje podľa koncentračného spádu von zatiaľ čo nedifuzibilné
anióny zostávajú vnútri
tým vzniká malý potenciálový rozdiel medzi vnútorným a vonkajším povrchom
za kľudových podmienok je membrána málo priepustná pre Na+, preto nemôže
kompenzovať elektrický potenciál
membrána je relatívne dobre priepustná pre Cl-, Cl- difunduje von z bunky proti
koncentračnému gradientu vďaka narastajúcemu potenciálu
napokon sa ustáli rovnovážny potenciál pre K+ a Cl- daný silou elektrických a
chemických poteniciálov pre oba ióny

kľudový a akčný potenciál

ak je podráždená vzrušivá bunka, t.j. bunka nervová alebo svalová, mení sa
vodivosť membrány pre ióny a tým aj potenciál na membráne
Nervový vzruch:
vzniká v iniciačnom segmente
je vedený jedným smerom - centrifugálne
rýchlosť šírenia až 120 m.s-1
šírenie bez dekrementu
Akčný potenciál:
po dosiahnutí depolarizácie o 15mV permeabilita m. pre Na+ stúpa, ale odtok
K+ udržiava m. potenciál, po dosiahnutí spúšťacej úrovne ⇒
- depolarizácia, transpolarizácia
(+30 až +40 mV), repolarizácia
otvorenie napäťovo riadených
Na+ kanálov
- pomalé otváranie K+ kanálov
- zatvorenie Na+ kanálov
- obnovenie rozloženie iónov
Na+ K+ ATP dependentnou pumpou
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intracelulárne

extracelulárne

Na+

12 mmol/l Na+

K+

145 mmol/l

155 mmol/l K+

Ca2+

10-8-

Cl–

10-7

mol/l

4 mmol/l

HCO3–

Cl–

8 mmol/l HCO3–

A–

4 mmol/l

Ca2+

2 mmol/l
120 mmol/l
27 mmol/l

155 mmol/l

kľudový
membránový
potenciál

https://www.youtube
.com/watch?v=fHR
C8SlLcH0

-90 mV

https://www.youtube.c
om/watch?v=h_kWFM2faQ

Na+-K+ ATP dependentná pumpa transportuje 3 Na+ von a 2 K+ do bunky

Vedenie vzruchu v myelinizovaných vláknach:
- saltatórne vedenie vzruchu
- u myelinizovaných vlákien dráždi lokálny prúd nervovú memebránu až v
najbližšom Ranvierovom záreze (nódiu)
- na rozdiel od internódia je membrána bohato obsadená napäťovo riadenými
iónovými kanálikmi a preto len tu dochádza k depolarizácii
- vzruch preskakuje značné úseky nervového vlákna 0,3-1,2 nm – tým sa jeho
vedenie zrýchľuje a je energeticky efektívnejšie
- myelínová pošva práni preskakovaniu vzruchu z jedného axónu na druhý
- rýchlosť vedenia vzruchu je vyššia u hrubšieho vlákna ako u tenšieho

Vedenie vzruchu:
- vzruch je funkčným prejavom činnosti neurónu
- v mieste vzniku vzruchu sa selektívne mení priepustnosť membrány → lokálny elektrický prúd →
aktivácia membrány susedného úseku axónu
- akčný potenciál vzniká vždy rovnakým spôsobom, preto sa vzruch šíri bez dekrementu
- myelinizované nervové vlákna – saltatórne vedenie vzruchu

Dráždivá (nevodivá) membrána

Vzrušivá (vodivá) membrána

Reaktibilnosť na
podnety
Zmena polarizácie

dráždivá chemicky

dráždivá elektricky

depolarizácia aj hyperpolarizácia

len depolarizácia

Podstata zmeny
polarizácie

zvädšenie priestupnosti pre Na+
(depolarizácia, EPSP) alebo K+ a
Cl– (hyperpolarizácia, IPSP)

Časový priebeh
odpovede

odpoveď spojitá, stupňovaná,
dlhá latencia, sumácia EPSP a
IPSP

zväčšenie priepustnosti pre
Na+
(spúšťacia úroveň → akčný
potenciál)
odpoveď „všetko alebo nič“,

Elektrografický prejav

pomalý potenciál (desiatky ms)

hrot (spike) – ms alebo zlomky
ms

Propagácia

nešíri sa

šíri sa

Farmakol. ovplyvnenie

citlivosť na farmaká

malá citlivosť na farmaká

Vzájomné vzťahy

ovplyvňuje vzrušivú membránu v
susedstve (na určitej úrovni
depolarizácie vzniká vzruch 15
mV)
postsynaptická membrána,
značná časť povrchu sómy,
dendrity

spôsobujej sekréciu mediátora
na synapse

Výskyt vo vzrušivých
štruktúrach

krátka latencia (absolútna a
relatívna refraktérna fáza)

axón, svalové vlákno, časť
sómy (axónový hrbolček)
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