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Úvod 

Porucha autistického spektra (ASD) zahŕňa heterogénnu skupinu porúch neurovývinu. 

Hlavnými behaviorálnymi príznakmi ASD sú komunikačné deficity, narušená sociálna 

interakcia a repetitívne správanie (1). Neurovývinový deficit a motorická dysfunkcia sú 

spoločnými znakmi ASD a môžu byť prvými príznakmi ešte pred samotnými behaviorálnymi 

prejavmi. Najtypickejšími postihnutiami súvisiacimi s narušeným neuromotorickým vývinom 

je tiež zlá koordinácia či problémy s učením komplexných motorických schopností. Tieto 

charakteristiky by mohli hrať dôležitú úlohu ako skoré markery pri vývoji autizmu či jeho 

diagnostike (2). 

Jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k vzniku ASD je pohlavie, pretože prevalencia je 

u mužov takmer 4-krát vyššia ako u žien, pričom pomer pohlavia mužov a žien je od 2,5: 1 do 

4: 1 (3). Existujú stovky známych génov zodpovedných za príčinu ASD u ľudí. Jedným z 

najlepšie opísaných génov je vysoko konzervovaný gén „SH3 and multiple ankyrin repeat 

domains 3“= shank3 gén (4). SHANK3 proteín hrá dôležitú úlohu v postsynaptickej membráne 

pri glutamátergických synapsách ako proteín lešenia. Je dôležitý aj počas signalizácie pretože 

ovplyvňuje postsynaptickú excitačnú neurotransmisiu (5). Delécia alebo iné mutácie 

terminálneho konca génu shank3 vedú k sérii rôznych, ale príbuzných symptómov vrátane 

širokej škály intelektuálnych a behaviorálnych deficitov (6). 

Hoci je ASD diagnostikovaný v rannom detstve (do 3 roku života), väčšina experimentov sa 

uskutočňuje na dospelých autistických zvieracích modeloch (7). Pre účinné diagnostické a 



terapeutické stratégie v ASD je potrebný vhodný zvierací model so všetkými znakmi tejto 

neurovývinovej poruchy, vrátane zhoršeného neuromotorického vývinu. Predovšetkým v 

počiatočných vývinových štádiách, by sa na rôznych zvieracích modeloch ASD mali 

prejavovať autistické znaky, ako je neuromotorické a neurovývinové oneskorenie, tak ako je 

to typické pre deti s ASD (8). Viaceré štúdie ukázali, že rôzne delécie v odlišných doménach 

v géne shank3 môžu mať za následok rôzne neurovývinové fenotypy (9).  

Navyše tento model autizmu s mutáciou v doméne PHZ (B6.129-Shank3tm2Gfng/J), ktorý je často 

používaným zvieracím modelom autizmu, nebol doteraz analyzovaný. Naším hlavným cieľom 

bolo preto preskúmať, či mláďatá myší so Shank3-/- genotypom majú v porovnaní s WT (wild 

type) myšami oneskorený neurovývin súvisiaci so senzoricko-motorickými zručnosťami a 

reflexmi. Ďalej sme sa zamerali na to, či je mužské pohlavie rizikovým faktorom, ktorý 

zosilňuje autistický fenotyp počas raného vývinu u Shank3-/- myší.  

Materiál a metódy 

Táto štúdia bola vykonaná podľa pokynov EÚ pre vedecké experimenty na zvieratách 

(smernica 2010/63/EÚ) po schválení protokolu Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 

SR a etickou komisiou Ústavu patofyziológie v Bratislave, Slovenská republika. V tomto 

experimente sme využili myši kmeňa C57BL/6 oboch pohlaví́ a rôznych genotypov – 

SHANK3 (B6.129-Shank3tm2Gfng/J, tiež známy ako Shank3B- ; ♀ n=5, ♂ n=4) a WT (♀ n=11, 

♂ n=3), ktoré podstúpili batériu neurovývinových testov, každý deň od narodenia až po 21. 

postnatálny deň.  

Neurovývinové testy: 

1. Vývinové míľniky: otvorenie očného viečka, rozvinutie ušného lalôčika, prerezanie 

zubov 

2. Reflexy: pretočenie sa z chrbta na 4 labky, test dopadu na všetky 4 labky, úchop 

prednými a zadnými labkami, reflex na akustický podnet, taktilný reflex, reflex ušníc, 

reflex očného viečka 

3. Motorické zručnosti: Iniciácia chôdze, negatívna geotaxia, udržanie sa na lane 



Mláďatá boli so svojou matkou až do odstavenia, a boli držané za kontrolovaných podmienok: 

teplota miestnosti (21–24 ° C), vlhkosť (55% –65%) a cyklus svetlo/tma – 12/12 hodín. 

Hmotnosť všetkých zvierat bola meraná každý deň od PND = 1 do odstavenia (PND = 21).  

Dáta boli analyzované jedno-faktorovou analýzou variancie (One-way ANOVA) na testovanie 

účinku genotypu (Shank3-/-, WT) a pohlavia (GraphPad Prism 6.0 Software Inc., La Jolla, San 

Jose, CA, USA). Štatistickým testom dvoj-faktorovej  (two-way) ANOVA s opakovanými 

meraniami sme vyhodnotili výsledky testu negatívnej geotaxie, testu pretočenia sa z chrbta, 

iniciáciu chôdze (GraphPad Prism 6.0 Software Inc., La Jolla, San Jose, CA, USA). V prípade, 

že výsledky zo štatistickej analýzy ANOVA boli štatisticky významné (p <0,05), použili sme 

„post-hoc“ test – Bonferroniho analýzu. Výsledky boli vyjadrené ako priemer + SD. 

Výsledky  

Od PND = 4 do PND = 7 potrebovali mláďatá oboch pohlaví s genotypom Shank3-/- dlhší čas 

na otočenie sa z chrbta na labky v porovnaní s WT (oneskorenie Shank3-/- na: PND = 4, bolo 

21,4 sekundy, p < 0,001; na PND = 5 bolo 31,8 s, p <0,001; na PND = 6 bolo 17,1 s, p = 0,009; 

PND = 7, 23,9 s, p <0,001; Obr. 1). 

 
Obr. 1: Test otočenia sa z chrbta na labky. PND=postnatalny deň; * označuje p<0.05 ** označuje 
p<0.01 and *** označuje p<0.001. Data sú prezentované ako priemer + SD. Shank3-/-: ♀ n=5, ♂ n=4; Wild 
type: ♀ n=11, ♂ n=3.  

 

Negatívna geotaxia 
 

WT 
SHANK3-/- 

 



 V teste negatívnej geotaxie bol významný vplyv času (F (9 144) = 2,18, p <0,05), žiadny 

účinok genotypu (F (1,16) = 0,66, p = 0,43) a významný účinok interakcie času a genotypu (F 

(9 144) = 2,4, p <0,05). Pri analýze rozdielov medzi jednotlivými skupinami boli Shank3-/-  

myši, v porovnaní s WT, významne pomalšie pri otáčaní a stúpaní nahor na PND = 13 

(oneskorenie Shank3-/- 38,64 sekundy, p <0,05, Obr. 2). V ďalších testoch motorickej 

koordinácie a pohybovej aktivity boli významné rozdiely len v čase (p <0,001) - všetky zvieratá 

sa v týchto testoch v priebehu času rovnako zlepšovali z PND = 1 na PND = 21. 

 
 
 

Obr 2. Test negatívnej geotaxie. PND=postnatalny deň; * označuje p<0.05 ** označuje p<0.01 and *** 

označuje p<0.001. Data sú prezentované ako priemer + SD. Shank3-/-: ♀ n=5, ♂ n=4; Wild type: ♀ n=11, 

♂ n=3. 

Medzi skupinami neboli nájdené signifikantné rozdiely v ostatných dňoch či testoch (test 

otvorenia očí, prerezania horných a dolných zubov, oddelenia ušnice a rozvinutie ucha, či test 

dopadu na všetky 4 labky).  
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Diskusia 

V tejto štúdii sme sa zamerali na míľniky neurovývinu v široko používanom genetickom 

modeli ASD – Shank3-/- s mutáciou v doméne PHZ (B6.129-Shank3tm2Gfng/J), s osobitným 

zreteľom na pohlavné rozdiely. Výsledky naznačujú neurovývinové deficity u Shank3-/- myší, 

avšak tieto deficity sú obmedzené na niektoré postnatálne dni. Neboli pozorované rozdiely v 

otváraní očných viečok, vyrážke horného a dolného rezáka, rozvinutí ucha a očných viečok, 

usporiadaní vzduchu a reflexoch zášklbov uší. Navyše, ani v jednom teste sa nevyskytli žiadne 

účinky pohlavia. To naznačuje, že samotná mutácia – Shank3-/- nemusí byť dostatočná na to, 

aby u mláďat spôsobila deficit v neurovývine, ktorý sa zvyčajne pozoruje u jedincov s ASD.  

V našom experimente sme nehodnotili, či oneskorenie vývinu pretrváva až do dospelosti. No 

v našej štúdii bolo hlavným cieľom testovať neurovývin u myší so špecifickou mutáciou v 

shank3 géne, ktorý je oneskorený u jedincov s ASD. Preto do budúcna je naším cieľom doplniť 

tento experiment o údaje z behaviorálnych testov zameraných na autistické črty u dospelých 

jedincov s rovnakou mutáciou v shank3 géne. 

Ako vyplýva z predchádzajúcich štúdií, nezrovnalosti vo výsledkoch testovania neurovývinu 

na zvieracích modeloch ASD môžu byť spôsobené pôvodom samotného vývoja ASD. Napriek 

vysokej dedičnosti nie je genetický faktor jediný, ktorý hrá úlohu v etiopatogenéze ASD. Rôzne 

genetické mutácie v rovnakých génoch môžu viesť k rôznym fenotypom. Navyše je potrebné 

brať do úvahy vplyv environmentálnych faktorov, ktoré môžu spôsobiť ASD, ako je vysoká 

prenatálna expozícia testosterónu alebo zápal u novorodencov. Prenatálna expozícia plodov 

vyššej koncentrácii androgénu ako je fyziologická koncentrácia, súvisela s vývojom ASD u 

ľudí (10), ale aj u zvierat (11). Zápal v prenatálnom štádiu môže byť ďalším environmentálnym 

faktorom, ktorý interaguje s genetickými predispozíciami v patogenéze autizmu (12). 

Oneskorenie motorickej koordinácie sa pozorovalo u iného mutantného kmeňa Shank3 

(Shank3Δ4–22) a tiež u modelu autizmu indukovaného kyselinou valproovou (13)  alebo 

kyselinou propiónovou (chemikálie spojené s ASD) (14). 

Na otestovanie, či model Shank3 (B6.129-Shank3tm2Gfng/J) spolu s faktormi prostredia môžu 

spôsobiť neurovývinové oneskorenie, a na to aby Shank3-/- model mohol slúžiť na štúdium 

autizmu, sú potrebné ďalšie štúdie. Ďalej predpokladáme, že zvierací model ASD s tromi 

zásahmi môže byť relevantnejším modelom na napodobnenie syndrómov ASD. V takomto 

modeli by sa mali skúmať účinky mužského pohlavia, genetickej predispozície (napr. mutácia 



génu shank3) a prenatálneho poškodenia životného prostredia (napr. nadbytok perinatálneho 

androgénu, zápal, kyselina valproová, kyselina propiónová alebo nadmerný stres matky) na 

neurovývinové vlastnosti ASD.  Na záver teda navrhujeme, že vyplývajúc z našich dát, 

samotná Shank3-/- mutácia pravdepodobne nestačí na vyvolanie konštantných 

neurovývinových deficitov u mláďat, ktoré sa zvyčajne pozorujú u jedincov s ASD. 

Optimalizácia a nájdenie zvieracieho modelu autizmu, ktorý by bol najviac podobný autizmu 

prebiehajúcemu o ľudí by posunul poznanie tejto poruchy dopredu nie len na molekulárnej 

úrovni ale aj na diagnostickej či terapeutickej úrovni. 

Výskum bol podporený grantom APVV-15-0045 od Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
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