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ÚVOD

Hippocampus

Hippocampus je klíčovou strukturou limbického systému. Byla mu přiznána řada úloh, 
zahrnujících například řízení některých typů chování nebo ukládání a organizaci paměťových 
stop v procesu učení (Chen a kol. 2003).

Tato struktura není zkoumána jen z důvodu poznání její úlohy v rámci celého 
centrálního nervového systému (CNS), ale je studována i z hlediska obecných nervových 
funkcí. Hippocampus představuje ideální model v morfologických studiích vzhledem ke svému 
poměrně pravidelnému rozložení neuronů a jejich dendritických polí, podrobnému popsání 
aferentních i eferentních drah a v neposlední řadě vzhledem ke svému dlouhému postnatálnímu 
vývoji, který umožňuje studium změn během ontogeneze (Pokorný 1982).

Ethanol a jeho vliv na CNS

Centrální nervová soustava (CNS) je nejvýše postaveným řídícím a integrujícím 
systémem v organismu. Čím výše stojí organismus ve vývojové řadě, tím dokonalejší je činnost 
jeho CNS, a tím je i větší schopnost organismu vyrovnávat se rychle a přiměřeně se změnami 
zevního i vnitřního prostředí. Čím je však CNS rozvinutější, tím složitější a současně také 
zranitelnější jsou funkce, metabolismus a struktura nervové tkáně.

Jedním z příkladů z celé řady látkek s excitotoxickými vlastnostmi jako jsou kainát 
(Riljak a kol. v tisku) či kyselina homocysteová (Langmeier a kol. 2003, Langmeier a kol. 
2006), které navodí změny v CNS, je i ethanol. Ethanol má vliv na téměř všechny tělní 
soustavy, ale mezi nejvíce vulnerabilní oblasti patří centrální nervový systém.

Ze studií, prováděných na zvířatech je známo, že jedním z nejzávažnějších následků 
účinku ethanolu je úbytek nervových buněk. (Chen a kol. 1998, 1999a, b, Livy a kol. 2003). 
Light a spolupracovníci (Light a kol. 2001) uvádějí, že vystavení čtyřdenních potkanů 
jednodenní expozici ethanolu v dávce 6,0 g/kg vede k apoptóze pyramidových buněk 
mozkových laloků.

Za normálních okolností není programovaná buněčná smrt nervových buněk CNS 
během ontogenetického vývoje ničím neobvyklým, nicméně nadměrný úbytek nervových 
buněk může být příčinou narušení komunikační síťě mezi jednotlivými buňkami, což může vést 
až k dysfunkcím kognitivních funkcí a poruchám chování (u lidí i u zvířat) (Chen a kol. 2003).

Negativní vliv ethanolu, podávaného během vývoje CNS, na strukturální integritu 
dendritů a množství dendritických trnů neuronů v oblasti substantia nigra, mozkové kůry a 
hippocampu, potvrdily i výsledky studií, které byly prováděny na animálních modelech (in 
vivo i in vitro) (Tarelo-Acuna a kol. 2000, Yanni and Lindsley 2000, Shetty a kol. 1993, 
Fabregues a kol. 1985). Abnormality na nervových vláknech a nesprávné uspořádání 
nervových svazků v mozku mohou být dalším následkem účinku ethanolu (Zimmerberg a 
Scalzi 1989). 

V souvislosti s prenatální expozicí ethanolu u potkanů byly prokázány změny v kinetice 
a stupni migrace neuronů v CNS (Miller 1997), až zastavení, proliferace a migrace kortikálních 
neuronů, vedoucí k poruchám vývoje celého kortikálního systému (Miller 1986, 1993). Byl 
popsán i vliv ethanolu, kdy docházelo k abnormálnímu dendritickému větvení neuronů, 
vystupujících z corpus callosum do zrakové kůry (Qiang a kol. 2002), defekty topografické 
organizace hippocampálních mechových vláken (West a kol. 1981, West a Hodges-Savola 
1983) a evidentní změny extracelulární matrix (Chen a kol. 2003).
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Vlivem ethanolu se mění i účinek některých mediátorů, například acetylcholinu, 
glutamátu a γ-aminomáselné kyseliny, katecholaminů, serotoninu, přičemž různé oblasti 
centrálního nervového systému reagují na expozici ethanolu odlišně a s různou intenzitou 
(Cooper a Rudeen 1988, Detering a kol. 1980a, b, Druse a kol. 1991, Kelly 1996a, b, Ranthbun 
a Druse 1985, Rudeen a Guerri 1985, Saitz 1998).

Velkým problémem je konzumace ethanolu v období těhotenství a následné narození 
dětí s fetálním alkoholovým syndromem (FAS), který se projevuje jak na fyzickém vzhledu 
dítěte (u právě narozených dětí, to je malá hlavička, plochý a široký nos, nedostatečně vyvinutá 
rýha mezi nosem a horním rtem), tak má vliv i na mentální funkce jako jsou poruchy chování, 
problémy s učením, hyperaktivita a mentální retardace.

Mnohé studie demonstrují, že vystavení potkanů expozici ethanolu během vývoje vede 
k redukci jak velikosti, tak hmotnosti jejich mozku (Maier a kol. 1997, 1999, Chen a kol. 
1998), přičemž k nejvýraznější mikroencephalii dochází po expozici ethanolu během časného 
postnatálního vývoje u potkanů, třetího trimestru a časného dětství u lidí.

Zajímavé je zjištění, že u potkanů, jediné podání vysoké dávky ethanolu (6,6 g/kg živé 
váhy) je dostačující k vyvolání nedostatečného růstu specifických oblastí mozku, například 
mozečku (Goodlett a kol. 1990). Olney a spolupracovníci. (Olney a kol. 2002) nedávno 
vyslovili hypotézu, že redukce objemu mozku a pokles neuronů CNS po perinatální expozici 
ethanolu by mohl být připsán neurodegeneraci cestou programované buněčné smrti, tj. 
apoptózy.

Mechanismus účinku ethanolu

Obecně má ethanol na CNS tlumivý vliv. Na jednu stranu snižuje aktivitu excitačních 
neurotransmiterů a jejich receptorů, na druhou stranu zvyšuje aktivitu inhibičních 
neurotransmiterů a příslušných receptorů. Během dlouhodobého vlivu ethanolu jsou však 
aktivovány mechanismy, které působí proti vlivu ethanolu a jejichž úkolem je obnovení 
„normálních“ funkcí CNS.

GABA receptory a jejich modulace ethanolem

Hlavním inhibičním neurotransmiterem v savčím mozku je kyselina gama-
aminomáselná. Receptory aktivované tímto mediátorem byly tradičně děleny na ionotropní 
GABAA receptory, přímo tvořící kanál pro Cl- ionty, a metabotropní GABAB receptory, 
spřažené prostřednictvím G-proteinů s Na+ a K+ kanály (Hill a Bowery 1981). Později byla tato 
klasifikace doplněna o třetí skupinu, GABAC receptorů, které stejně jako GABAA receptory 
tvoří Cl- iontový kanál, ale liší se od nich svým podjednotkovým složením, distribucí v 
organizmu a svými farmakologickými vlastnostmi (Beleboni a kol. 2004).

Navázáním ethanolu na GABAA receptory se usnadní navázání molekul kyseliny gama-
aminomáselné, otevření iontových kanálů a vstup Cl- do buňky po směru koncentračního 
gradientu. Zvýšení intracelulární koncentrace Cl- má za následek hyperpolarizaci a snížení 
excitability buňky (Suzdak a Paul 1987).

Odpovědí CNS na chronickou expozici ethanolu je jeho adaptace na ethanolem 
vyvolanou aktivaci GABAA receptorů, zprostředkovaná redukcí počtu GABAA receptorů na 
povrchu neuronů (Littleton 1998, Becker 1999).
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Glutamátové receptory jejich modulace ethanolem

Mezi hlavní excitační neurotransmitery centrálního nervového systému savců patří 
glutamát. Glutamátové receptory se dělí podle mechanismu jejich účinku na dva typy. 
Metabotropní, které cestou sekundárního posla (secondary messenger) aktivují „signální” 
intracelulární G-proteiny a ionotropní, jež jsou, vázány na iontové kanály. Ionotropní 
glutamátové receptory se dále rozdělují do tří skupin, které se nazývají podle svého příslušného 
selektivního agonisty: N-methyl-D-aspartátu (NMDA), α-amino-3-hydroxy-5-methyl-
izoxazolpropionátu (AMPA) a kainátu (Dingledine a kol. 1999).

V rámci skupiny ionotropních glutamátových receptorů se zdají být nejvíce citlivé na 
ethanol NMDA receptory (Samson a Harris 1992)., které zaujímají v této skupině zvláštní 
postavení díky svým jedinečným vlastnostem. K nim patří zejména vysoká afinita ke 
glutamátu, přítomnost koagonisty glycinu (v ionoforu je glycinové vazebné místo) a napěťově 
závislá blokáda extracelulárními Mg2+ (Cull-Candy a kol. 2001). Zvýšení intracelulární 
koncentrace Ca2+ prostřednictvím NMDA receptorů patří mezi klíčové mechanizmy synaptické 
plasticity, jež je podkladem řady vyšších nervových funkcí, jako jsou paměť nebo učení 
(Furukawa a kol. 2005).

Po expozici ethanolu dochází k zablokování NMDA receptorů a snížení neuronální 
excitability. Nicméně dlouhodobým inhibičním účinkem ethanolu na NMDA receptory se 
spouští v jádře genová exprese NMDA receptorových proteinů s následkem pozvolného 
zvýšení počtu NMDA receptorů (upregulace). Tento vzestup je doprovázen stoupajícím 
NMDA-indukovaným vtékáním kalciových iontů a následným zvýšením neuronální 
excitability (Hu a Ticku 1997, Samson a Harris 1992, Nie a kol. 1993).

Vlivem ethanolu na metabotropní receptory se zabývali například Miyoshi, Narita a 
jejich kolegové (Miyoshi o kol. 2006, Narita a kol. 2007), kteří také zaznamenali zvýšený počet 
metabotropních glutamátových receptorů v míše po chronické expozici ethanolu.

Metabolizmus ethanolu

Resorpce ethanolu probíhá prostou difúzí a začíná v ústech, v okamžiku požití 
alkoholického nápoje. Rychlost resorpce ethanolu z gastrointestinálního traktu do krve závisí 
především na difúzním spádu, na velikosti plochy zažívacího traktu, na koncentraci ethanolu a 
obsahu žaludku.

Ze vstřebaného ethanolu se přibližně 2 – 10% vyloučí dechem a močí, zbytek se 
metabolizuje, převážně v játrech. Extrahepatální metabolizmus ethanolu je zanedbatelný.

V hepatocytu existují tři způsoby metabolizace ethanolu a každý z nich je vázan na 
rozdílné subcelulární struktury (Hirt 1994).

Alkoholdehydrogenáza (ADH) oxiduje 2/3 až 3/4 vstřebaného ethanolu, je vázána na 
cytosol v buňce a její aktivita se s chronickou konzumací nezvyšuje (Hirt 1994, Veškrna 2003).

Mikrozomální ethanol oxidující systém (MEOS) oxiduje 1/4 až 1/3 vstřebaného 
ethanolu, je lokalizovaný na endoplazmatickém retikulu a jeho aktivita se s chronickou 
konzumací ethanolu zvyšuje 2 – 3x (Hirt 1994).

Kataláza oxiduje maximálně 2% vstřebaného množství ethanolu, lokalizovaná je na 
peroxizomech a její aktivita se s chronickou konzumací nezvyšuje (Hirt 1994).

Prostřednictvím alkoholdehydrogenázy je ethanol přeměněn na acetaldehyd, který je 
dále metabolizován na kyselinu octovou a acetylkoenzym A. Acetylkoenzym A je měněn v 
citrátovém cyklu (Krebsův cyklus) na oxid uhličitý a vodu.
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Zánik nervové buňky

Zánik nervové buňky je zásadně možný dvěma zcela odlišnými mechanismy, nekrózou 
nebo apoptózou (Johnson a Deckwerth 1993).

Apoptóza:

Apoptóza, která je za perinatální zánik neuronální populace především odpovědná, je 
primárně mechanismus fyziologický, který spolu s mitózou reguluje počet buněk 
v jednotlivých orgánech organismu (Johnson a Deckwerth 1993). Je charakterizována 
kondenzací chromatinu, segmentací jádra, svinutím plazmatické membrány do vakovitých 
výběžků, konstrikcí jejich báze a postupným vytvořením tzv. apoptických tělísek, obsahujících 
části cytoplazmy a fragmenty jádra. Přitom organely v těchto tělíscích jsou většinou intaktní a 
schopné funkce (Johnson a Deckwerth 1993, Ortiz a kol. 2000). Tělíska jsou postupně 
fagocytována gliálními elementy.

Proces apoptózy může být nastartován i celou řadou patologických faktorů, jako jsou 
např. hypoxie či anoxie (Vanucci a kol. 1990), aplikací řady neurotoxických a excitotoxických 
látek, jako jsou například kainát (Riljak a kol. 2005), kyselina homocysteová (Langmeier a kol. 
2003, 2006) nebo intenzivní elektrická stimulace. Mnohdy je potom velmi obtížné prokázat, 
zda vyvolaný zánik buněk proběhl cestou apoptózy nebo nekrózy.

Nekróza:

Nekróza, je na rozdíl od apoptózy,  patologický proces, vyvolaný většinou toxickým, 
tepelným či mechanickým vlivem (zranění, infekce, zánět nebo při poškození buněk a uvolnění 
lyzosomálních enzymů), který vyvolává rozvrat iontové intracelulární homeostázy, což vede k 
dilataci endoplazmatického retikula, alteraci mitochondrií, zduření buňky, vakuolizaci, 
karyolýze, následné ruptuře plazmatické membrány, uvolňování buněčného obsahu a tím k 
definitivnímu zániku buňky (Blomgren a Hagberg 2006, Criddle a kol. 2006).

PRACOVNÍ HYPOTÉZA

Pracovní hypotéza I: Perinatální expozice ethanolu povede k degeneraci
nervových buněk v oblasti hippocampu a gyrus 
dentatus.

Pracovní hypotéza II.: Míra degenerace neuronálních buněk v oblasti
hippocampu a gyrus dentatus bude úměrná koncentraci 
roztoku ethanolu.

Pracovní hypotéza III.: Expozice ethanolu vyvolá v hippocampu apoptózu.

Pracovní hypotéza IV.: V různých věkových skupinách se budou změny 
způsobené ethanolem lišit.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zran%C4%9Bn%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infekce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1n%C4%9Bt&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vakuolizace&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karyol%C3%BDza&action=edit
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CÍLE PRÁCE

Cílem práce byla analýza morfologických změn v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a ve 
ventrálním a dorzálním listu gyrus dentatus (VB DG, DB DG) během po dlouhodobé 
perinatální expozici ethanolu.

Chtěli jsme zjistit, zda:

I. Podaný ethanol způsobí degeneraci neuronů v hippocampu a gyrus dentatus.
II. Koncentrace ethanolu ovlivní denzitu Fluoro-Jade B pozitivních neuronů 

v hippocampu a gyrus dentatus.
III. Podaný ethanol způsobí apoptózu nebo nekrózu nervových buněk v oblasti 

hippocampu a gyrus dentatus.
IV. V různých věkových skupinách se budou změny způsobené ethanolem lišit.

METODIKA

Pokusná zvířata

Všechny pokusy byly prováděny ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK na samcích 
laboratorního potkana kmene Wistar (Rattus norvegicus) vlastního chovu. Zvířata byla chována 
ve zvířetníku za standardních podmínek. Teplota prostředí byla automaticky udržována na 
24±1°C, vlhkost vzduchu byla 60%. Periody tmy a světla se střídaly po 12-ti hodinách.

Zvířata byla chována v plastikových akváriích s pilinovou podestýlkou (30 x 30 x 40 
cm) a s volným přístupem k vodě a potravě (komerčně vyráběné pelety).
Mláďata byla kojena matkou a odstavena 28. den po porodu. 

K experimentům bylo použito celkem 120 zvířat, ve věku 18, 35, 90 a 360 dnů, jejichž 
matky pily ad libitum pouze čistou vodu nebo ethanol (10%, 20% EtOH). V každé kontrolní i 
experimentální skupině bylo 10 zvířat. Den narození byl počítán jako nultý den.

1) Kontrolní zvířata (18-ti denní, 35-ti denní, 90-ti denní a 360-ti denní zvířata), jejichž 
matky pily pouze čistou vodu (C).

2) Experimentální zvířata, jejichž matky pily pouze 10% roztok ethanolu (18-ti denní, 35-
ti denní, 90-ti denní a 360-ti denní zvířata) (10% EtOH).

3) Experimentální zvířata, jejichž matky pily pouze 20% roztok ethanolu (18-ti denní, 35-
ti denní, 90-ti denní a 360-ti denní zvířata) (20% EtOH).

Všechny experimenty byly prováděny v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti 
týrání č. 146/1992 Sb. tak, aby byl minimalizován jejich nezbytný počet. Předkladatelka této 
práce je držitelem příslušného atestu a absolvovala školení dle znění zákona.

Expozice ethanolu

Březí samice kmene typu Wistar, měly k dispozici, ad libitum, od prvního dne březosti 
až do odstavení mláďat (28. den od porodu) pouze 10% nebo 20% roztok ethanolu (EtOH), 
kontrolní skupina čistou vodu.

Průměrná spotřeba ethanolu na zvíře byla  41,8 ± 1,6 ml 10% roztoku EtOH /den a 41,6 
± 1,4 ml 20% roztoku EtOH/den.
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Po porodu až do odstavení mláďat, měly experimentální kojící samice v napaječkách k 
dispozici pouze ethanol. Po odstavení, 28. den postnatálního života byl roztok EtOH nahrazen 
čistou vodou.

Stanovení hladiny ethanolu

Zjišťování koncentrace ethanolu v krvi je možné pomocí zkoušky specifické nebo 
zkoušky orientační (Hirt 1994).

V současné době se považuje za objektivní specifickou zkoušku stanovení hladiny 
ethanolu v krvi metodou plynové chromatografie, jako zkouška orientační je uváděna 
Widmarkova zkouška, enzymatická metoda nebo osmometrická metoda.

Hladina ethanolu v krvi samic, jež pily 10% nebo 20%-ní ethanol, byla zjišťována 
metodou plynové chromatografie, konkrétně metodou standardu. Jako vnitřní standard byl 
použit izobutanol. Analýza byla provedena pomocí Chromatografu Philips PU 4410 v Ústavu 
soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN.

Koncentrace ethanolu v krvi byla stanovována u 24 experimentálních zvířat - 6 zvířat z 
každé skupiny:

1) Zvířata, která pila 10%-ní roztok EtOH - jednorázová expozice.
2) Zvířata, která pila 10%-ní roztok EtOH - chronická expozice
3) Zvířata, která pila 20%-ní roztok EtOH - jednorázová expozice
4) Zvířata, která pila 20%-ní roztok EtOH - chronická expozice

Jednorázová expozice ethanolu:

Hladina ethanolu v krvi matek byla stanovována 21. den prenatálního vývoje mláďat po 
jednohodinové expozici 10% nebo 20% ethanolu. Roztok ethanolu zvířata pila ad libitum. Aby 
byl zajištěn dostatečný příjem ethanolu, byly samice přes noc, před měřením, odstaveny od 
příjmu tekutin. Ráno byla samicím na hodinu dána k dispozici napáječka s 10% nebo 20% 
ethanolem 

Chronická expozice ethanolu:

Hladina ethanolu v krvi matek byla stanovována 21. den prenatálního vývoje.potomků. 
Během těchto 21 dnů měly samice v napáječkách k dispozici pouze 10% nebo 20% ethanol.

Koncentrace ethanolu v mateřském mléce a koncentrace ethanolu v krvi mláďat nebyla 
stanovována z technických důvodů. Pro úspěšnou analýzu, je zapotřebí 2,5 - 3ml krve a takové 
množství vzorku nebylo možné od jednoho zvířete získat.

Perfuze

18., 35, 90. a 360. den postnatálního vývoje byla zvířata, jejichž matky byly vystaveny 
působení ethanolu, transaortálně perfundována 4% pufrovaným neutrálním roztokem 
paraformaldehydu (paraformaldehyd v 0,1 M fosfátovém pufru, pH 7). Mozky byly vyjmuty 
z kalvy a přeneseny na 1 hodinu na dofixování do 4%-ního pufrovaného neutrálního roztoku 
paraformaldehydu. Poté byly mozky prosyceny 20% sacharózou k zajištění kryoprotekce.
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Histochemické metody

Kombinace barvení Fluoro-Jade B a barvení bis-benzimidem (Hoechst 33342)

V kryostatu nakrájené 40 µm silné transverzální řezy byly inkubovány v 0,1 M 
fosfátovém pufru, poté přeneseny na podložní skla Microscope Slides (Menzel-Gläser) 
potažená 0,5% želatinou a sušeny při teplotě 41,6°C po dobu nejméně 30 minut. Takto 
uchycené řezy byly proplachovány 1 minutu v 96% ethanolu, následně byly promývány vždy 
po dobu 2 minut nejprve dvakrát v roztoku 80% ethanolu, poté v 70% ethanolu a nakonec 3x 
promyty destilovanou vodou a ponořeny do 0,1%-ního roztoku manganistanu draselného 
(KMnO4). Po 15-ti minutách byly řezy důkladně promyty destilovanou vodou (3x).

Následovala inkubace s roztokem Fluoro-Jade B (Histo-Chem Inc.), při jehož použití se 
ředí jeho tzv. zásobní roztok (10 mg pevného práškového Fluoro-Jade B rozpuštěného ve 100 
ml destilované vody). Pro vlastní barvení se 4ml zásobního roztoku rozředí v 96 ml 0,1% 
roztoku kyseliny octové. Po 20 minutové inkubaci jsou řezy promývány opakovaně v 
destilované vodě.

V další fázi se řezy inkubují v 0,01% roztoku bis-benzimidu (Hoechst 33342, Sigma) 
po dobu 10 minut a dehydratují vzestupnou řadou alkoholů (70%, 80%, 96%). Vyschlé řezy 
jsou projasňovány v xylenu a následně zamontovány mediem D.P.X. Neutral Mounting 
Medium (Aldrich), překryty krycím sklem Microscope Cover Glasses (Menzel-Gläser) a 
usušeny v termostatu.

Obarvením histologických preparátů kombinací těchto barvení, můžeme, pouze změnou 
barevného filtru, ve fluoroscenčním mikroskopu pozorovat v jednom zorném poli buňky 
obarvené Hoechstem a právě degenerující buňky obarvené Fluoro-Jade B.

Kvantifikační anylýza

Kvantifikační analýza byla provedena v níže uvedených oblastech hippocampu 
CA1 oblast hippocampu (CA1)
CA3 oblast hippocampu (CA3)
Dorzální list gyrus dentatus (DB DG)
Ventrální list gyrus dentatus (VB DG)

Kvantifikace neuronální populace v hippocampu v barvení Hoechst 33342

Počet pyramidových (CA1, CA3 oblast hippocampu) a granulárních buněk (VB DG, 
DB DG) byly vždy počítané na třech místech, dané oblasti, na přesně stanovené ploše 2500 
μm2 – čtverec 50x50 μm. (N/ μm2 = denzita neuronů).
Čtverec byl vždy umístěn na začátek, do středu a na konec dané oblasti. Zjištěný počet buněk v 
jednotlivých čtvercích, umístěných v dané oblasti byl zprůměrován.

OLYMPUS AX70 Provis s epifluorescencí a digitální kamerou OLYMPUS DP70. Přímé 
zvětšení: 4x



13

Kvantifikace degenerujících neuronů v hippocampu v barvení Fluoro-Jade B

Pro stanovení denzity degenerujících (FJ/B-pozitivních) neuronů byl použit shodný 
postup jako u kvantifikace neuronální populace v barvení Hoechst 33342.

Analýza tloušťky stratum pyramidale v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a stratum 
granullare DB DG a VB DG v barvení Hoechst 33342

Tloušťka jednotlivých vrstev buněk byla opět měřena na třech místech: na začátku, ve středu a 
na konci dané oblasti. Zjištěné hodnoty z dané oblasti byly zprůměrňovány.

Všechna měření byla prováděna vždy ve třech za sebou jdoucích frontálních řezech 
jednoho hippocampu, v AP rovině, 3 mm od bregmatu. Souřadnice pro dospělá zvířata byly 
přepočítány pro nedospělá zvířata na základě vzdálenosti Bregma – Lambda, která u dospělých 
zvířat byla 8 mm (podle stereotaxického atlasu od Fifkové a Maršala 1960).

Vzhledem k celkovému počtu 120 použitých zvířat, bylo analyzováno 360 řezů 
hippocampu, tedy 30 řezů v každé experimentální skupině. Kvantifikace byla realizována 
pomocí systému pro obrazovou analýzu OLYMPUS AnalySIS.

Výsledky analýzy byly statisticky hodnoceny v programu GrafPadPrism 2,01, byla 
provedena analýza rozptylu One Way Anova a nepárový t-test k porovnání rozdílného počtu 
neuronů. Hladina významnosti byla stanovena na 
* p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰)

VÝSLEDKY

Hladina ethanolu v krvi experimentálních samic

Koncentrace ethanolu v krvi byla vyšší u experimentálních samic, které byly vystaveny 
jednorázové expozici ethanolu (Tab. 1).

EtOH [%] 10%-ní EtOH 20%-ní EtOH 

Jednorázová expozice 0.63 ± 0,084 [g/kg] 1.52 ± 0.099 [g/kg]

Chronická expozice 0,32 ± 0.091 [g/kg] 0.50 ± 0.112 [g/kg]

Tab. 1: Koncentrace ethanolu v krvi samic po jednorázové a chronické expozici ethanolu.
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18-ti denní zvířata

Kvantifikace neuronální populace v hippocampu v barvení Hoechst 33342

U všech zvířat, jejichž matky pily roztok ethanolu (10% nebo 20%) došlo oproti 
kontrolním skupinám, k poklesu počtu pyramidových a granulárních buněk ve všech 
sledovaných oblastech (Tab.2, Obr.1).

a) 10% EtOH: CA1 o 10,76%, CA3 o 11,36%, DB DG o 8,57%, VB DG o 9,21%.
b) 20% EtOH: CA1 o 23,85%, CA3 o 24,24%, DB DG o 25,00%, VB DG o 26,95%.

Tab. 2: Počet pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních buněk 
v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) po opakované 
expozici ethanolu u 18-ti denních zvířat. . Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 
(5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Kvantifikace degenerujících neuronů v hippocampu v barvení Fluoro-Jade B

Z celkového počtu pyramidových a granulárních buněk v hippocampu degenerovalo:
a) 10% EtOH: CA1: 48,28%, CA3: 51,28%, DB DG: 53,13%, VB DG: 50,00%
b) 20% EtOH: CA1: 88,89%, CA3: 84,00%, DB DG: 80,00%, VB DG: 80,58%

      (Tab. 3. Obr. 1))

Tab. 3: Počet degenerujících pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
18-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

18-ti denní zvířata Počet buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
13,00 ± 0,149

n=10
11,60 ± 0,306

n=10   ***
9,90 ± 0,179
n=10   ***

CA3
13,20 ± 0,200

n=10
11,70 ± 0,260

n=10   ***
10,00 ± 0,258

n=10   ***

DB DG
14,00 ± 0,365

n=10
12,80 ± 0,389

n=10   *
10,50 ± 0,340

n=10   ***

VB DG
14,10 ± 0,315

n=10
12,80 ± 0,490

n=10   *
10,30 ± 0,335

n=10   ***

18-ti denní zvířata Počet Fluoro-Jade B pozitivních buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní EtOH

CA1
0

n=10
5,60 ± 0,267
n=10   ***

8,80 ± 0,416
n=10   ***

CA3
0

n=10
6,00 ± 0,365
n=10   ***

8,40 ± 0,452
n=10   ***

DB DG
0

n=10
6,80 ± 0,249
n=10   ***

8,40 ± 0,452
n=10   ***

VB DG
0

n=10
6,40 ± 0,163
n=10   ***

8,30 ± 0,495
n=10   ***
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Analýza tloušťky stratum pyramidale v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a stratum 
granullare DB DG a VB DG v barvení Hoechst 33342

U všech zvířat, jejichž matky byly vystaveny expozici 10% nebo 20% EtOH jsme 
zaznamenali, oproti kontrolám, snížení vrstvy neuronálních buněk ve všech analyzovaných 
oblastech.

a) 10% EtOH: CA1 o 27,54%, CA3 o 34,89%, DB DG o 35,72%, VB DG o 21,47%.
b) 20% EtOH: CA1 o 47,28%, CA3 o 50,27%, DB DG o 44,42%, VB DG o 39,28%.
(Tab. 4, Obr. 2)

Tab. 4: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
18-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Ve všech oblastech CA1, CA3, DB DG a VB DG byly identifikovány buňky se 
segmentovanýni až zcela rozpadlými jádry.
Barvením Fluoro-Jade B, jež je markrem degenerujících buněk, bylo možné identifikovat a 
kvantifikovat tyto buňky v jednotlivých oblastech hippocampu a gyrus dentatus.

18-ti denní zvířata Tloušťka vrstvy buněk v analyzovaných oblastech [μm]

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
90,74 ± 2,284

n=10
65,76 ± 2,551

n=10   ***
47,82 ±2,871
n=10   ***

CA3
120,4 ± 3,826

n=10
78,39 ± 2,340

n=10   ***
59,88 ± 2,464

n=10  ***

DB DG
98,48 ± 1,982

n=10
63,30 ± 2,053

n=10   ***
55,10 ± 1,766

n=10   ***

VB DG
98,56 ± 3,059

n=10
77,39 ± 2,860

n=10   ***
59,84 ± 1,367

n=10   ***
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Obr. 1: Celkový počet a počet degenerujících pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 
hippocampu a granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus 
dentatus (VB DG) u 18-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 
(5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰).



17

Obr. 2: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních 

buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 18-ti 

denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), 

*** p ≤ 0,001 (1‰).
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35-ti denní zvířata

Kvantifikace neuronální populace v hippocampu v barvení Hoechst 33342

U všech zvířat, jejichž matky pily roztok ethanolu (10% nebo 20%) poklesl počet 
pyramidových a granulárních buněk ve všech sledovaných oblastech (Tab. 5, Obr. 11).

a) 10% EtOH: CA1 o 20,63%, CA3 o 23,19%, DB DG o 22,69%, VB DG o 30,18%.
b) 20% EtOH: CA1 o 33,59%, CA3 o 39,13%, DB DG o 40,25%, VB DG o 44,37%.

      (Tab. 5, Obr. 3)

Tab. 5: Počet pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a ganulárních buněk 
v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 35-ti denních 
zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 
0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Kvantifikace degenerujících neuronů v hippocampu v barvení Fluoro-Jade B

Z celkového počtu nervových buněk v jednotlivých oblastech hippocampu degenerovalo:
a) 10% EtOH: CA1: 29,80%, CA3: 28,30%, DB DG: 39,13%, VB DG: 26,27%
b) 20% EtOH: CA1: 48,27%, CA3: 54,76%, DB DG: 62,10%, VB DG: 48,94%
(Tab. 6, Obr. 3)

Tab. 6: Počet degenerujících pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního ( DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) 
u 35-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

35-ti denní zvířata Počet buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
13,50 ± 0,167
n=10

10,40 ± 0,249
n=10   ***

8,7 ± 0,313
n=10   ***

CA3
14,10 ± 0,348
n=10

10,60 ± 0,221
n=10   ***

8,40 ± 0,163
n=10   ***

DB DG
15,90 ± 0,407
n=10

11,50 ± 0,342
n=10   ***

9,50 ± 1,667
n=10   ***

VB DG
16,90 ± 0,407
n=10

11,80 ± 0,200
n=10   ***

9,40 ± 0,163
n=10   ***

35-ti denní zvířata Počet Fluoro-Jade B pozitivních buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
0

n=10
3,10 ± 0,277
n=10   ***

4,20 ± 0,249
n=10   ***

CA3
0

n=10
3,00 ± 0,258
n=10   ***

4,60 ± 0,371
n=10   ***

DB DG
0

n=10
4,50 ± 0,342
n=10   ***

5,90 ± 0,433
n=10   ***

VB DG
0

n=10
3,10 ± 0,233
n=10   ***

4,60 ± 0,306
n=10   ***
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Analýza tloušťky stratum pyramidale v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a stratum 
granullare DB DG a VB DG v barvení Hoechst 33342

U zvířat, jejichž matky byly vystaveny expozici ethanolu se ztenčila vrstva neuronálních buněk 
ve všech analyzovaných oblastech.

a) 10% EtOH: CA1 o 14,63%, CA3 o 17,85%, DB DG o 7,10%, VB DG o 20,39%.
b) 20% EtOH: CA1 o 36,29%, CA3 o 41,36%, DB DG o 26,18%, VB DG o 34,64%.
(Tab. 7, obr. 4)

Tab. 7: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních 
buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 35-ti 
denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), 
*** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Buňky změněného tvaru s granulovanými jádry a FJ/B pozitivní buňky byly přítomny ve všech 
analyzovaných oblastech hippocampu.

35-ti denní zvířata Tloušťka vrstvy buněk v analyzovaných oblastech [μm]

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
67,74 ± 1,205

n=10
57,83 ± 1,088

n=10   ***
43,16 ± 0,802

n=10   ***

CA3
96,02 ± 1,683

n=10
74,88 ± 1,294

n=10   ***
56,31 ± 1,147

n=10   ***

DB DG
62,68 ± 1,720

n=10
58,23 ± 1,948

n=10   **
46,27 ± 2,079

n=10   ***

VB DG
89,88 ± 1,688

n=10
71,55 ± 1,821

n=10   ***
58,75 ± 1,782

n=10   ***
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Obr. 3: Celkový počet a počet degenerujících pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 
hippocampu a granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus 
dentatus (VB DG) u 35-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 
(5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰).
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Obr. 4: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních 
buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 35-ti 
denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), 
*** p ≤ 0,001 (1‰).
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90-ti denní zvířata

Kvantifikace neuronální populace v hippocampu v barvení Hoechst 33342

U všech zvířat, jejichž matky pily roztok ethanolu (10% nebo 20%), poklesl, oproti 
kontrolním skupinám, počet pyramidových a granulárních buněk ve všech sledovaných 
oblastech.

a) 10% EtOH: CA1 o 21,31%, CA3 o 22,40%, DB DG o 29,53%, VB DG o 32,70%.
b) 20% EtOH: CA1 o 39,34%, CA3 o 40,00%, DB DG o 44,97%, VB DG o 52,57%.

      (Tab. 8, Obr.5)

Tab. 8: Počet pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních buněk 
v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 90-ti denních 
zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 
0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Kvantifikace degenerujících neuronů v hippocampu v barvení Fluoro-Jade B

V žádné ze sledovaných oblastí jsme nezaznamenali Fluoro-Jade B pozitivní buňky 
(Tab. 9).

Tab. 9: Počet degenerujících pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
90-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

90-ti denní zvířata Počet buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
12,20 ± 0,442

n=10
9,60 ± 0,163
n=10  ***

7,40 ± 0,167
n=10   ***

CA3
12,50 ± 0,224

n=10
9,70 ± 0,213
n=10   ***

7,50 ± 0,167
n=10   ***

DB DG
14,90 ± 0,233

n=10
10,50 ± 0,342

n=10   ***
8,20 ± 0,249
n=10   ***

VB DG
15,90 ± 0,779

n=10
10,70 ± 0,260

n=10   ***
7,70 ± 0,153
n=10   ***

90-ti denní zvířata Počet Fluoro-Jade pozitivních buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
0

n=10
0

n=10
0

n=10

CA3
0

n=10
0

n=10
0

n=10

DB DG
0

n=10
0

n=10
0

n=10

VB DG
0

n=10
0

n=10
0

n=10
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Analýza tloušťky stratum pyramidale v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a stratum 
granullare DB DG a VB DG v barvení Hoechst 33342.

U zvířat, jejichž matky pily roztok ethanolu, došlo k ztenčení vrstvy neuronálních buněk 
ve všech analyzovaných oblastech.

a) 10% EtOH: CA1 o 39,29%, CA3 o 25,74%, DB DG o 5,79%, VB DG o 20,73%.
b) 20% EtOH: CA1 o 54,19%, CA3 o 45,92%, DB DG o 26,97%, VB DG o 36,46%20%.
(Tab. 10, Obr. 6)

Tab. 10: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
90-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Buňky změněného tvaru s granulovanými jádry byly přítomny ve všech analyzovaných 
oblastech hippocampu. Fluoro-Jade B pozitivní buňky nebyly detekovány v žádné z 
analyzovaných oblastí hippocampu a gyrus dentatus (Tab. 9).

90-ti denní zvířata Tloušťka vrstvy buněk v analyzovaných oblastech [μm]

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
79,44 ± 2,193

n=10
48,23 ± 0,996

n=10   ***
36,39 ± 1,260

n=10   ***

CA3
97,51 ± 1,483

n=10
72,41 ± 2,755

n=10   ***
52,73 ± 1,942

n=10   ***

DB DG
62,37 ± 1,293

n=10
58,76 ± 0,694

n=10   *
45,55 ± 1,616

n=10   ***

VB DG
88,12 ± 1,558

n=10
69,85 ± 1,462

n=10   ***
55,99 ± 1,148

n=10   ***
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Obr. 14: Počet pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních buněk 
v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 90-ti denních 
zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 
0,001 (1‰).
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Obr. 15: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
90-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰).
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360-ti denní zvířata

Kvantifikace neuronální populace v hippocampu v barvení Hoechst 33342

U všech zvířat, jejichž matky pily roztok ethanolu (10% nebo 20%) poklesl počet 
pyramidových a granulárních buněk ve všech sledovaných oblastech.

a) 10% EtOH: CA1 o 16,67%, CA3 o 20,16%, DB DG o 30,71%, VB DG o 35,95%.
b) 20% EtOH: CA1 o 37,04%, CA3 o 39,47%, DB DG o 46,432, VB DG o 47,06%.
(Tab. 11, Obr. 7)

Tab. 11: Počet pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních buněk 
v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 360-ti denních 
zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 
0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Kvantifikace degenerujících neuronů v hippocampu v barvení Fluoro-Jade B Hoechst

V žádné ze sledovaných oblastí jsme nezaznamenali Fluoro-Jade B pozitivní buňky 
(Tab. 12).

Tab 12: Počet degenerujících pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
360-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

360-ti denní zvířata Počet buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
10,80 ± 0,133

n=10
9,00 ± 0,211
n=10   ***

6,80 ± 0,200
n=10   ***

CA3
11,40 ± 0,400

n=10
9,10 ± 0,180
n=10   ***

6,90 ± 0,180
n=10   ***

DB DG
14,00 ± 0,258

n=10
9,70 ± 0,213
n=10   ***

7,50 ± 0,167
n=10   ***

VB DG
15,30 ± 0,213

n=10
9,80 ± 0,211
n=10   ***

8,10 ± 0,173
n=10   ***

360-ti denní zvířata Počet buněk / 2500 μm2

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
0

n=10
0

n=10
0

n=10

CA3
0

n=10
0

n=10
0

n=10

DB DG
0

n=10
0

n=10
0

n=10

VB DG
0

n=10
0

n=10
0

n=10
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Analýza tloušťky stratum pyramidale v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a stratum 
granullare DB DG a VB DG v barvení Hoechst 33342

U zvířat, jejichž matky pily roztok ethanolu, došlo k ztenčení vrstvy neuronálních buněk 
ve všech analyzovaných oblastech (Tab. 13, Obr. 8).

a) 10% EtOH: CA1 o 32,04%, CA3 o 19,74%, DB DG o 7,57%, VB DG o 20,19%.
b) 20% EtOH: CA1 o 48,70%, CA3 o 41,48%, DB DG o 26,77%, VB DG o 35,18%.

Tab. 13: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 
360-ti denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 
(5‰), *** p ≤ 0,001 (1‰), n= počet zvířat.

Buňky změněného tvaru s granulovanými jádry byly přítomny ve všech analyzovaných 
oblastech hippocampu.

360-ti denní zvířata Tloušťka vrstvy buněk v analyzovaných oblastech [μm]

Oblast Kontrolní skupina 10%-ní EtOH 20%-ní OH

CA1
70,82 ± 2,287

n=10
48,13 ± 0,885

n=10   ***
36,33 ± 1,993

n=10   ***

CA3
88,91 ± 3,045

n=10
71,36 ± 2,068

n=10   ***
52,03 ± 1,841

n=10   ***

DB DG
62,19 ± 1,214

n=10
57,48 ± 0,788

n=10   **
45,54 ± 1,022

n=10   ***

VB DG
87,37 ± 2,525

n=10
69,73 ± 1,481

n=10   ***
56,63 ± 1,073

n=10   ***
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Obr. 7: Počet pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních buněk 
v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 360-ti denních 
zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), *** p ≤ 
0,001 (1‰).
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Obr. 8: Tloušťka vrstvy pyramidových buněk v oblasti CA1 a CA3 hippocampu a granulárních 
buněk v oblasti dorzálního (DB DG) a ventrálního listu gyrus dentatus (VB DG) u 360-ti 
denních zvířat. Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰), 
*** p ≤ 0,001 (1‰).
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Počet buněk v analyzovaných oblastech hippocampu a gyrus dentatus během vývoje

Obr. 9: Počet buněk v analyzovaných oblastech hippocampu a gyrus dentatus
   během vývoje
   C: Kontrolní skupiny, jejichž matky pily pouze čistou vodu.
   10% EtOH: Skupiny jejichž matky byly vystavené expozici 10%EtOH
   Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰),
   *** p ≤ 0,001 (1‰).
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Obr. 10: Počet buněk v analyzovaných oblastech hippocampu a gyrus dentatus
   během vývoje
   C: Kontrolní skupiny, jejichž matky pily pouze čistou vodu
   20% EtOH: Skupiny jejichž matky byly vystavené expozici 10%EtOH
   Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰),
   *** p ≤ 0,001 (1‰).
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Obr. 11: Počet buněk v analyzovaných oblastech hippocampu a gyrus dentatus
   během vývoje
   10% EtOH: Skupiny jejichž matky byly vystavené expozici 10%EtOH
   20% EtOH: Skupiny jejichž matky byly vystavené expozici 10%EtOH
   Hladina významnosti byla stanovena na * p ≤ 0,05 (5%), ** p ≤ 0,005 (5‰),
   *** p ≤ 0,001 (1‰).
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DISKUSE

Vliv prenatální nebo postnatální expozice ethanolu na vývoj centrálního nervovového 
systému byl již řadou autorů posán (Bothius and West 1990, Miki a kol. 2000a, b, c, Miller 
1995, Pierce a kol. 1989), nicméně model perinatální expozice ethanolu a jeho okamžitý a 
dlouhodobý vliv na oblast hippocampu a gyrus dentatus dosud studován nebyl.

Cílem naší práce byla analýza možných morfologických změn v hippocampální oblasti 
vyvolaných účinkem ethanolu.
Ve sledovaných oblastech jsme se zaměřily na počet neuronálních buněk obarvených bis-
benzimidem 33342 (Hoechst), denzitu Fluoro-Jade B pozitivních neuronů a tloušťku 
jednotlivých vrstev hippocampu.

Porovnáním počtu pyramidových buněk v oblasti CA1 a v oblasti CA3 hippocampu a 
granulárních buněk v oblasti dorzálního listu a ventrálního listu gyrus dentatus, mezi 
jednotlivými věkovými skupinami, bylo možné pozorovat změny v jednotlivých 
analyzovaných oblastech během vývoje.

U kontrolních zvířat jsme mezi 18. a 35. dnem postnatálního vývoje zaznamenali ve 
všech sledovaných oblastech zvýšení počtu buněk. Od 35. dne počet pyramidových a 
granulárních buněk v hippocampu a gyrus dentatus signifikantně klesal (Obr.9, 10).

U zvířat, která byla vystavená perinatální expozici 10% nebo 20% ethanolu, došlo 
během vývoje, ve všech analyzovaných oblastech, oproti kontrolním skupinám, 
k signifikantnímu snížení počtu pyramidových a granulárních buněk. (Obr. 9, 10). Povnáním 
výsledků skupin zvířat jejichž matky byly vystaveny expozici 10% EtOH a zvířat pocházejících 
od matek, které pily 20% EtOH, jsme zjistili větší úbytek pyramidových a granulárních buněk 
po účinku ethanolu o vyšší koncentraci (Obr. 11) a to ve všech analyzovaných oblastech a ve 
všech věkových skupinách.

Naše experimenty prokázaly, že ethanol způsobuje degeneraci neuronů - zvýšený počet 
FJ/B pozitivních buněk a úbytek pyramidových a granulárních buněk ve všech vymezených 
oblastech hippocampu a gyrus dentatus, u všech námi sledovaných věkových skupin. Se 
ztenčením vrstev neuronů korespondovala i jejich snížená denzita (N/2500μm2).

Barvení Fluoro-Jade B, které se váže na bazické proteiny, jež se vyskytují ve vysoké 
koncentraci v jádrech a cytoplazmě (Schmued a kol. 1997), označilo zvýšené množství 
degenerujících neuronů a to i několik dnů od poslední expozice ethanolu, nicméně pomocí 
tohoto markeru nelze specifikovat jakým způsobem došlo k zániku neuronálních buněk. 
Apoptózou nebo nekrózou? Při hledání odpovědi na tuto otázku jsme se zaměřili především na 
vlastnosti ethanolu.

Ethanol snadno difunduje tkáněmi. Je to dáno především tím, že je rozpustný jak ve 
vodě, tak v tucích a volně difunduje přes plazmatické membrány. Důsledkem mohou být 
změny struktury proteinů zabudovaných v mitochondriálních membránách (Kroemer a kol. 
1997) a významně se zvyšující hladiny cytochromu c a apoptózu-indukujícího faktoru (AIF) v 
mitochondriích (Ramachandran 2001).

Současně se EtOH váže na GABA receptory. Přítomnost ethanolu na receptoru 
usnadňuje navázání gama-aminomáselné kyseliny. Naopak na NMDA receptorech ethanol 
brání navázání kyseliny glutamové (Weight a kol. 1991, 1992).

V nezralém hippocampu během embryonálního období až do 2. – 3. týdne postnatálního 
života je hlavním excitačním neurotransmiterem GABA (Ben-Ari a kol. 1990, 1997, Mueller a 
kol. 1984), zatímco excitační glutamátergní synapse dosud není vyvinuta (Cherubini a kol. 
1991). Podstata mechanismu, kterým GABA vyvolává v nezralém hippocampu depolarizační 
účinek a v zralém hippocampu hyperpolarizační účinek není zcela jasná. Nicméně na základě 
dosavadních poznatků, by mohla být tato depolarizace způsobena přítomností dvou různých 
podtypů GABA receptorů, permeabilních ne jen pro Cl-, ale také pro Na+ a/nebo Ca2+ (Alger a 
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Nicoll 1982, Mueller a kol. 1984). Pokud by během embyonálního období v hippocampu 
převládal typ receptorů permeabilních pro Na+ a/nebo Ca2+ a vyskytovalo by se tam pouze 
několik GABA recetorů permeabilních pro Cl- , jak se domnívá Mueller a kolegové (Mueller a 
kol. 1984), došlo by skutečně po aktivaci těchto receptorů a vtoku Na+ a/nebo Ca2+. iontů do 
buňky a k depolarizaci buněčné membrány.

Jak hippocampus zraje, dochází ke strukturálním změnám podjednotek tvořících 
ionoformní kanály a počet „hyperpolarizačních“ GABA receptorů, permeabilních pro Cl- se 
zvyšuje na úkor „excitačních“ GABA receptorů permeabilních pro Na+ a/nebo Ca2+ (Mueller a 
kol. 1994).

Ve zralém mozku je kyselina gama-aminomáselná hlavním inhibičním 
neurotransmiterem (Diamond a Missing 199, Shefner a Osmanovič 1991), po aktivaci GABAA

receptoru a otevření iontového kanálu, vtéká Cl- do buňky, zvyšuje se jeho intracelulární 
koncentrace, což má za následek hyperpolarizaci buněčné membrány. Následkem je utlumení 
aktivity nervových buněk. Při dlouhodobém účinku ethanolu dochází k adaptaci CNS na 
přítomnost EtOH. Počet GABAA receptorů klesá a naopak se zvyšuje počet NMDA receptorů 
na povrchu neuronů. Vzestup počtu NMDA receptorů je doprovázen stoupajícím NMDA-
indukovaným vtokem kalciových iontů do buněk (Hu a Ticku 1997, Samson a Harris 1992).

Změna napětí pak vede k otevření Ca2+ L-napěťových kanálů a zvýšení intracelulární 
koncentrace Ca2+ (Ma a kol 2001). Výsledkem nadměrného vstupu kalcia do buňky může být 
excitotocita a zánik nervových buněk (Becker 1998).

Zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+ stimuluje expresi nNOS a následně produkci 
NO. NO může reagovat se superoxidem za vzniku peroxynitritu, který způsobuje lipidovou 
peroxidaci, rozštěpení RNA a DNA, inaktivuje cytochrom oxidázu C vazbou na komplex I-III 
a reaguje v přítomnosti hydroxylového radikálu s tyrozinovým zbytkem proteinů a v proteinu 
se formuje nitrotyrozin (Numagami a kol. 1997, Radi 2004, Blomgren a Hagberg 2006, 
Rodrigo a kol. 2005).

Skutečnost, že NO inhibuje mitochondriální dýchání, je známa po mnohá léta. Teprve v 
nedávné době bylo objeveno, že NO účinně a reverzibilně blokuje komplex IV cytochrom 
oxidázy C, kde se váže na vazebné místo pro kyslík. Tato vazba je doprovázena uvolněním 
reaktivních forem kyslíku a volných radikálů, které přispívají k uvolňování proapoptotických 
proteinů, a tak indukují cestou aktivace kaspázy apoptózu (Blomgren a Hagberg 2006, Mander 
a Brown 2004, Mander a kol. 2005).

Použití barviva Hoechst, které se váže na jadernou a mitochondriální DNA, nám 
umožnilo detekci granulovananých jader u všech experimentálních zvířat, což by potvrzovalo 
teorii apoptotického mechanismu zániku buněk. Protože se mechanismus účinku ethanolu 
během vývoje hippocampu a gyrus dentatus měnil v závislosti na zralosti CNS je 
pravděpodobné, že u všech experimentálních zvířat došlo k apoptotickému zániku buněk 
kombinací všech tří mechanismů účinků ethanolu: i) vlivem poškození struktury 
mitochondriálních proteinů, ii) nadměrnou stimulací GABA receptorů během prenatálního 
vývoje a iii) následkem zvýšeného počtu NMDA receptorů v období postnatálního života.

Buňky se segmentovanými jádry, které jsme identifikovali i u kontrolních zvířat, jsou 
důkazem, že v nervové tkáni dochází během života k přirozenému odumírání buněk. Apoptóza 
je zcela fyziologický děj, který se uplatňuje jak v prenatálním období, kdy dochází k cílené 
redukci nově vznikajících buněk, tak i na konci buněčného cyklu, při zániku buněk starých. 
S touto skutečností korespondují i naše výsledky, dokládající úbytek nervových buněk u 
kontrolních zvířat během jejich vývoje (Obr. 9, 10).

Sporadicky se u kontrolních zvířat vyskytovaly i FJ/B pozitivní buňky, nicméně 
v konkrétních oblastech, kde jsme prováděli kvantifikaci (čtverec 50 x 50 m2), jsme je 
nezaznamenali.
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Naopak největší denzitu FJ/B pozitivních buněk jsme zaznamenali u 18-ti denních 
zvířat a jejich počet během vývoje klesal. Příčinou by mohla být jednak skutečnost, že právě 
během raného vývoje nejintenzivněji probíhá fyziologická apoptóza a jednak adaptace 
centrálního nervového systému na přítomnost ethanolu. Během dlouhodobé expozice EtOH 
dochází k upregulaci MNDA receptorů a downregulaci GABA receptorů. Byly popsány i 
případy, kdy byla zaznamenána přítomnost nových GABAA receptorů, které byly vůči 
působení ethanolu téměř rezistentní (Samson a Harris 1992, Littleton a Little 1994), což může 
být vysvětlením větší odolnosti nervových buněk vůči působení ethanolu a tudíž menšího počtu 
degenerujících buněk u 35-, 90- a 360-ti denních experimentálních zvířat jejichž matky byly 
vystaveny účinku ethanolu.

Je důležité si uvědomit, že né jen EtOH, ale i jeho metabolity mají vliv na poškození 
CNS. Acetaldehyd, hlavní metabolit ethanolu, je rovněž rozpustný v tucích a může volně 
procházet přes plazmatické membrány. Někteří autoři se dokonce domnívají, že za toxicitu a 
teratogenní efekt ethanolu je zodpovědný právě acetaldehyd (Akabane 1970, Truitt and Walsh 
1971, Rahwan 1974, Mulvihill and Yeager 1976). O’Shea a Kaufman (O’Shea a Kaufman 
1979), ve své studii prováděné na myších, kterým byl během embryonálního vývoje podáván 
acetaldehyd, prokázali anomálie centrálního nervového systému, defekty v uzavírání nervové
trubice v kraniální a kaudální oblasti i kardiovaskulární poruchy. Plody byly výrazně menší, 
s nižší hmotností než kontroly, s podobnými symptomy jako u fetálního alkoholového 
syndromu. V rámci našich experimentů byla experimentální zvířata kontinuálně, vystavená 
účinkům ethanolu celé perinatální období. Lze tedy předpokládat, že i změny, které jsme 
zaznamenali v hippocampu a gyrus dentatus nastaly v důsledku kombinace přímého účiku 
ethanolu a jeho metabolitu acetaldehydu.

Naše experimenty také prokázaly vliv koncentrace EtOH na intenzitu degerativních 
změn neuronálních populací hippocampu. Porovnáním míry degenerace neuronů u zvířat, 
jejichž matky pily 10%-ní ethanol a zvířat, jejichž matky pily 20%-ní ethanol, je jasně patrný 
vyšší úbytek nervových buněk u potomků samic, které pily 20% roztok ethanolu. Výsledky 
podporují teorii přímé úměry mezi koncentrací EtOH a mírou neurogenerace v hippocampu.

Vlivem ethanolu během vývoje došlo v hippocampu k pozoruhodným změnám, pro 
které byl charakteristický úbytek nervových buněk, což se nepochybně projeví i na funkci 
celého centrálního nervového systému. Jaký vliv mají tyto změny na behaviorální projevy 
potkanů, to je otázka, které bychom se chtěli věnovat do budoucna.

SOUHRN

Dlouhodobý příjem ethanolu matkám vede k rozsáhlému poškození hippocampální 
formace jejich potomků. Za použití histochemické metody kombinace barvení bis-benzimide 
33342 (Hoechst) a Fluoro-Jade B jsme zjišťovali vliv ethanolu na struktury hippocampu a 
gyrus dentatus potkanů za vývoje a v dospělosti (18, 35, 90 a 360-ti denní zvířata).

Výsledky ukázaly, že u všech experimentálních zvířat, ve všech analyzovaných 
oblastech, došlo k degenerativním změnám, úbytku pyramidových a granulárních buněk a 
výskytu buněk se segmentovanými jádry. U zvířat, jejichž matky pily 20% roztok ethanolu 
byly změny oproti 10% roztoku ethanolu intenzivnější.

Největší denzitu degenerujících (FJ/B pozitivních) buněk jsme zaznamenali u 18-ti 
denních zvířat, jejichž matky byly vystaveny působení 20% EtOH. U 90- a 360-ti denních 
zvířat jsme ve sledovaných oblastech degenerující (FJ/B pozitivní) buňky nezaznamenali.

Vzhledem k vlastnostem EtOH a mechanismu jeho účinku se domníváme, že expozice 
EtOH během perinatálního období vyvolala v hippocampu a gyrus dentatus zvýšený zánik 
nervových buněk zřejmě apoptotickým mechanismem.
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Z dosažených výsledků vyplývá:
1. Perinatální expozice ethanolu vede k degeneraci nervových buněk v hippocampu a gyrus 

dentatus (Pracovní hypotéza I. byla potvrzena)
2. Míra degenerativních změn nervových buněk hippocampu a gyrus dentatus je přímo 

úměrná koncentraci EtOH (Pracovní hypotéza II. byla potvrzena).
3. Expozice ethanolu vyvolala ve všech sledovaných oblastech hippocampu a gyrus dentatus 

apoptózu (Pracovní hypotéza III. byla potvrzena).
4. V různých věkových skupinách byl kvalitativní výsledek účinku ethanolu stejný 

(degenerace a úbytek nervových buněk), rozdíl byl pouze kvantitativní (Hypotéza IV. byla 
potvrzena částečně).

LITERATURA

1. Akabane J.: Aldehydes and related compounds. International Encyclopedia of Pharmacology and 
Therapeutics 2: 523 – 560, 1970.
2. Alger B. E., Nicoll R. A.: Pharmacological edevidence for two kinds of GABA receptors on rat 
hippocampal pyramidal cells studied in vitro. J Physiol 328: 860 – 867, 1984.
3. Altman J., Das G. D.: Autoradiographic and histological evidence of postnatal Hippocampal neurogenesis 
in rats. J Comp Neurol 124: 319 – 336, 1965.
4. Andersen P., Sundberg S. H., Sveen O., Swann J. W., Wighström H.: Possible mechanisms for long-
lasting potentiation of synaptic transmission in hippocampal slives from guinea-pigs. J Physiol 302: 463 – 481, 
1980.
5. Angevine J. B.: Time of neuron origin in the Hippocampal region. An autoradiographic study in the 
mouse. Exp. Neurol. 2: 1-70, 1965.
6. Assaf S. Y., Crunelli V., Kelly J. S.: Action of 5-hydroxytryptamine on granule cells in the rat 
hippocampal slice. J. Physiol. 77: 377–382, 1981.
7. Barnes D. E., Walker D. W.: Prenatal ethanol exposure permanently reduces the number of pyramidal 
neurons in rat hippocampus. Brain Res 227: 333–340, 1981.
8. Bayer S. A.: Development of the Hippocampal region in the rat: II. Morphogenesis during embryonic and 
early postnatal life. J Comp Neurol. 190: 115 – 131, 1980.
9. Becker H. C.: Kindling in alcohol withdrawal. Alcohol Research and Health 1: 25 – 33, 1999.
10. Beleboni R. O., Carolino R. O., Pizzo A. B., Castellan-Baldan L., Countinho-Netto J., dos Santos W. F., 
Coimbra N. C.: Pharmacological and biochemical aspects og GABAergic neurotransmission: pathological 
relationships. Cell Mol Neurobiol 24: 707 – 728, 2004.
11. Ben-Ari Y., Rovira C., Gaiarsa J. L., Corradetti R., Robain O., Cherubini E.: GABAergic mechanism in 
the CA3 hippocampal region during early postnatal life. Prog Brain Res 83: 313 – 321, 1990.
12. Ben-Ari Y., Khazipov R., Leinekugel X., Caillard O., Gaiarsa J. L.: GABAA, NMDA, and AMPA 
receptors: a developmentally regulated „menagy a trois“. Trends Neuros20: 523 – 529, 1997.
13. Björklund A., Stenevi U.: Regeneration of monoaminergic and cholinergic neurons in the mammalian 
central nervous system. Physiol Rev 59: 62-100, 1981.
14. Blackstad T. W.: Commisural connections of the hippocampal region in the rat, with special reference to 
their mode of termination. J Comp Neurol 105: 417 – 537, 1956.
15. Blomgren K., Hagberg H.: Free radicals, mitochondria, and hypoxia – ischemia in the developing brain. 
Free Radic Biol Med 40: 388 - 397, 2006.

16. Bothius D.J., West J.R.: Alcohol-induced neuronal loss in developing rats: increased brain damage with 
binge exposure. Alcohol Clin Exp Res 14: 107–118, 1990.
17. Cooper J. D., Rudeen P. K.: Alterations in regional catecholamine kontent and turnover in the male rat 
brain in response to in utero ethanol exposure. Ethanol Clin Exp Res 12: 282 – 285, 1988.
18. Criddle D. N., Sutton R., Petersen O. H.: Role of CA2+ in pancreatic cell death induced by alcohol 
metabolites. J Gastroenterol Hepatol 21: 14 – 17, 2006.
19. Cull-Candy S., Brickley S,. Farrant M.: NMDA receptor subunits: diversity, development and disease. 
Curr Opin Neurobiol 11: 327 – 335, 2001.



37

20. Detering N., Collins R. M. Jr., Hawkins R. L., Luand P. T., Karahasan A.: Comparative effect of ethanol 
and malnutrition on the development of catecholamine neurons: changes in neurotransmitter levels. J Neurochem
34: 1587 – 1593, 1980a.
21. Detering N., Collins R. M. Jr., Hawkins R. L., Luand P. T., Karahasan A.: Comparative effect of ethanol 
and malnutrition on the development of catecholamine neurons: changes in norepinephrine turnover. J Neurochem
34: 1788 – 1791, 1980b.
22. Diamond I., Missing R. O.: Neurologic effect of alcoholism. WJM 161: 279 – 287, 1994.
23. Dingledine R., Borges K., Bowie D., Traynelis S. F.: The glutamate receptor ion channels. Pharmacol 
Rev 51: 7 – 61, 1999.
24. Druse M. J., Kuo A., Tajuddinj N.: Effect of in utero ethanol exposure on the developing serotonergic 
systém. Ethanol Clin Exp Res 15: 678 – 684, 1991.
25. Fabregues I., Ferrer I., Gairi J. M., a kol.: Effect of prenatal exposure to ethanol on the maturation of the 
pyramida neurons in the cerebrál cortex of the guinea-pig. A quantitative golfu study. Neuropatology and Applied 
neurobiology 11: 291 – 298, 1985.
26. Fifková E., Maršala J: Stereotaxic Atlas of the Brain of Rat, Rabbit and Cat. SZdN, Prague, 1960.
27. Furukawa H., Singh S. K., Mancusso R., Gouaux E.: Subunit arrangement and function in NMDA 
receptors. Nature 438: 185 – 192, 2005.
28. Goodlett C. R., Marcussen B. L., West J. R.: A sigle day of ethanol exposure dutiny the brain growth 
spurt induces brain weight restriction and cerebellar purkinje cell loss. Ethanol 7: 107 – 114, 1990.
29. Herlenius, E., Lagercrantz, H.: Development of neurotransmitter systems during critical periods. Exp 
Neurol 190: 8 - 21, 2004.
30. Hirt M.: Současné náhledy na metabolizmus etanolu. Soud Lék 39: 22 – 23, 1994.
31. Hu X. J., Ticku M. K.: Functional characterization of a kindling-like model of ethanol withdrawal in 
cortical cultured neurons after chronic intermittent ethanol exposure. Brain research 767: 228 – 234, 1997.
32. Chen W. J. A., Parnell S. E., West J. R.: Neonatal ethanol and nicotine exposure limits brain growth and 
depletes cerebellar Purkinje cells. Ethanol 15: 33 – 41, 1998.
33. Chen W. J. A., Parnell S. E., West J. R.:The effect of the ethanol and nicotine on developing olfactory 
bulb: loss of mitral cells and alteration in neurotransmitter level. Alcoholism 23: 18 – 25, 1999a.
34. Chen W. J. A., Parnell S. E., West J. R.:Early postnatal ethanol exposure produced long-term deficits in 
brain weight, but not the numer of neurons in the locus coeruleus. Brain Research 118: 33 – 38, 1999b.
35. Chen W. J. A., Maier S. E., Parnell S. E., West J. R.: Ethanol and the developing brain: Neuroanatomical 
studies. Ethanol Research and Health 2: 174 – 180, 2003.
36. Cherubini E., Gaiarsa J. L., Ben-Ari Y.: GABA: an excitatory transmitter in early postnatal life. Trends 
Neurosci 14: 515 – 519, 1991.

37. Johnson E. M. Jr., Deckwerth, T. L.: Molecular mechanisms of developmental neuronal death. Annu Rev 
Neurosci 16: 31-46, 1993.
38. Kelly S. J.: Ethanol exposure dutiny development alter hypothalamic neurotransmitter concentrations. J 
Neural Transm 103: 55 – 67, 1996a.
39. Kelly S. J.: Effect of ethanol exposure and artificial rearing dutiny development on septal and 
Hippocampal neurotransmitters in adult rats. Ethanol Clin Exp Res 20: 670 – 676, 1996b.
40. Koda L. Y., Bloom F. E.: A light and microscopic study of noradrenergic terminals in rat dentate gyrus. 
Brain Res 120: 327 – 335, 1977.
41. Kroemer G., Zamzami N., Susin S. A.: Mitochondrial kontrol of apoptosis. Imunology Today 19: 44 – 51, 
1997.
42. Langmeier M, Folbergrova J, Haugvicova R, Pokorny J, Mares P. Neuronal cell death in hippocampus 
induced by homocysteic acid in immature rats. Epilepsia 44: 299 - 304 2003.
43. Langmeier M, Folbergrova J, Haugvicova R, Riljak V. Neuroprotective effect of (R, S)-4-
phosphonophenylglycine against neuronal damage associated with homocysteic acid-induced seizures in immature 
rats. Prague Med Rep 107: 421 - 432, 2006.
44. Lewis P. R., Shute C. C. D.: The cholinergic limbic systém. J Neurol 99: 521 – 540, 1967.
45. Littleton J. M., Little H. J.: Current conceps of the neurobiology of ethanol dependence. Addition 89: 
1397 – 1412, 1994.
46. Littleton J.: Neurochemical mechanisms underlying alcohol withdrawal. Alcohol Research and Health 1, 
13 – 24, 1998.
47. Livy D. J., Maier S. E., West J. R.: Fetal ethanol exposure and tempoval vulnerability: Effects of binge-
like ethanol exposure on the ventrolateral nukleus of the thalamus. Alcoholism 25: 774 – 780, 2001.



38

48. Livy D. J., Miller E. K., Maier S. E., West J. R.: Fetal ethanol exposure and temporal vulnerability: 
Effects of binge-like ethanol exposure on the developing rat hippocampus. Neurotoxicology and Teratology 25: 
447 – 458, 2003. 
49. Loy R., Moore R. Y.: Ontogeny of the noradrenergic innervation of the rat hippocampal formation. Anat 
Embryo 157: 243 – 253, 1979.
50. Ma W., Pancrazio J. J., Andreadis J. D., Shaffer K. M., Stenger D. A., Li B. S. et al, Ethanol blocks 
cytozolic CA2+ responses triggered bz activation bz GABAA receptor / Cl- channels in cultured prolifereting rat 
neuroepithelial cells. Neuroscience 104: 913 – 922, 2001.
51. Maier S. E, Chen W. J.A., Miller J. A., West J. R.: Fetal ethanol exposure and temporal vulnerability 
regional differences in ethanol-induced microencephaly as a function of the timing of binge-like alcohol exposure 
during rat brain development, Alcoholism: Clinical and Experimental research 21: 1418-1428, 1997.
52. Mander P., Brown G. C.: Nitric oxide, hypoxia and brain inflammation. Biochem Soc Trans 32: 1068-
1069, 2004.
53. Mander P., Borutaite V., Moncada S., Brown G. C.: Nitric oxide from inflammatory-activated glia 
synergizes with hypoxia to induce neuronal death. J Neurosci Res 79: 208-215, 2005.
54. Mellandby J., Gray J. A., Quintero S., Holt L., McNaughton N.: Septal driving of hippocampal theta 
rhytm: A role for gamma-aminobutarate in the effect of minor tranguillizers?. Neuroscience 6: 1413 – 1419, 1981.
55. Miki T., Harris S.J., Wilce P., Takeuchi Y., Bedi K.S.: Neurons in the hilus region of the rat hippocampus 
are depleted in number by exposure to alcohol during early postnatal life. Hippocampus 10: 284–295, 2000a.
56. Miki T., Harris S.J., Wilce P., Takeuchi Y., Bedi K.S.: A stereological analysis of the effect of early 
postnatal ethanol exposure on neuronal numbers in rat dentate gyrus. Image Anal Stereol 19: 99–104, 2000b.
57. Miki T., Harris S.J., Wilce P., Takeuchi Y., Bedi K.S.: The effect of alcohol exposure during early life on 
neuron numbers in the rat hippocampus. I. Hilus neurons and granule cells. Hippocampus 13: 388–398, 2000c.
58. Miller M. W.: Effect of ethanol on the generation and migration of cerebrál cortical neurons. Science 233: 
1308 – 1311, 1986.
59. Miller M. W.: Migration of cortical neuron sis altered by gestational exposure to ethanol, Alcoholism: 
Clinical and experimental Research 17: 304 – 314, 1993.
60. Miller M. V.: Generation of neurons in the rat dentate gyrus and hippocampus: Effects of prenatal and 
postnatal treatment with ethanol. Alcohol Clin Exp Res 19: 1500 – 1509, 1995.
61. Miller M. W.: Effects of prenatal exposure to ethanol on callosal projection neurons in rat somatosensory 
cortex. Brain Research 766:121 – 128, 1997.
62. Miyoshi K., Narita M., Narita M., Suzuki T.: Involvement of mGluR5 in the ethanol-induced neuropathic 
pain-like in the rat. Neurosci Lett 410: 105 – 109, 2006.
63. Moore R. Y., Halaris A. E.: Hippocampal innervation by serotonin neuron sof the mid-brain raphe in the 
rat. J comp Neurol 104: 171 – 184, 1975.
64. Mulvihill J. J., Yeager A. M.: The fetal alcohol syndrome. Teratology 13, 345 – 348, 1976.
65. Mueller A. L., Taube J. S., Schwartzkroin P. A.: Development of hyperpolarizing inhibitory postsynaptic 
potentials and hyperpolarizing response to γ-aminobutyric acid in rabbit hippocampus studied in vitro. The journal 
of Neuroscience 4: 860 – 867, 1984.
66. Narita K., Miyoshi K, Narita M., Suzuki T.: Changes in function of NMDA receptor NR2B subunit in 
spinal cord of rats with neuropathy following chronic ethanol consumption. Life Sci 80: 852 – 859, 2007.
67. Nie Z., Yuan X., Madamba S. G., Siggins G. R.: Ethanol decrease glutamatergic synaptic transmission in 
rat nucleus accumbens in vitro naloxone reversal. J Pharmacol Exp Ther. 266: 1705 – 1712, 1993.
68. Numagami Y., Zubrow A. B., Mishra O. P., Delivoria-Papadopoulos M.: Lipid free radical generation 
and brain cell membrane alteration following nitric oxide synthase inhibition during cerebral hypoxia in the 
newborn piglet. J Neurochem 69: 1542-1547, 1997.
69. Olney J. W, Tenkova T., Dikranian K.: Ethanol induced apoptotic neurodegeneration in the developing 
C57BL/6 mouse brain. Developmental Brain Research 133: 115 – 126, 2002.
70. Ortiz A., Lorz C., Cataolan M. P., Justo P., Egido J.: Role and reguolation of apoptotic cell death in the 
kidney. Front Biosci 5: 735 – 749, 2000.
71. O’Shea K. S., Kaufman M. H.: The teratogenic effect of acetaldehyde: implications for the study of the 
fetal alcohol syndrome. J Anat 128: 65 – 76, 1979.
72. Pekny, M., Pekna, M.: Astrocyte intermediate filaments in CNS pathologies and regeneration. J Pathol
204: 428-437, 2004.
73. Pierce D.R., Goodlett C.R., West J.R.: Differential neuronal loss following early postnatal alcohol 
exposure. Teratology 40: 113–126, 1989.
74. Pokorný J.: Stavba hippocampálního systému. Československá fysiologie 5: 397 – 410, 1982.
75. Qiang M., Wang W. M., Elberger A. J.: Sekond trimester prenatal ethanol exposure alter development of 
rat corpus callosum. Neurotoxicology and Teratogeny 24: 719 – 732, 2002.



39

76. Radi R.: Nitric oxide, oxidants, and protein tyrosine nitration. Proc Natl Acad Sci 101: 4003-4008, 2004.
77. Rahwan R. G.: Speculation on the biochemical pharmacology of ethanol. Life Science 15, 617 – 633, 
1974.
78. Ramachandran V., Perez A., Chen J., Senthil D., Schenker S., Henderson G. I: In utero ethanol exposure 
cause mitochondrial dysfunction, which can result in apoptotic cell death in fetal brain: a potential role for 4-
hydroxynonenal. Alcohol Clin Exp Res 25: 862 – 871, 2001.
79. Ramón y Cajal. Histologie du systéme nerveus de l´homme et de vertébrés. Maloine, Paris,  762 – 793, 
1911.
80. Rathbun W., Druse M. J.: Dopamine, serotonin and acid metabolites in brain regions from the developing 
offspring of ethanol-treated rats. J Neurochem 44: 57 – 62, 1985.
81. Riljak V, Milotova M, Jandova K, Langmeier M, Maresova D, Pokorny J, Trojan S. Repeated kainic acid 
administration and hippocampal neuronal degeneration. Prague Med Rep 106: 75 - 78, 2005.
82. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Pokorný J., Langmeier M.: Morphological Changes in the 
Hippocampus Following Nicotine and Kainic Acid Administration.
Physiological Research, v tisku.
83. Rodrigo J., Fernandez A. P., Serrano J., Peinado M. A., Martinez A.: The role of free radicals in cerebral 
hypoxia and ischemia. Free Radic Biol Med 39: 26-50, 2005.
84. Rudeen P. K., Guerri C.: The effect the ethanol exposure in utero on acethylcholinesterase, Na/K-ATPase 
and Ca-ATPase activities in six region of rat brain. Alcohol Alcohol 20: 417 - 425, 1985.
85. Saitz R.: Introduction to alcohol withdrawal. Alcohol Health Res World 22: 5 – 12, 1998.
86. Samson H. H., Harris R. A.: Neurobiology of alcohol abuse. Trends in Pharmatological Science 13: 206 
– 211, 1992.
87. Segal M.: Physiological and pharmacological evidence for a serotonic projection to the hippocampus. 
Brain Res 94: 115 – 121, 1975.
88. Shefner S. A., Osmanovič S. S.: GABAA and GABAB receptors and the ionic mechanisms mediating 
their effects on locus coeruleus neurons. Prog Brain Res 88: 187 – 195, 1991.
89. Shetty A. K., Burrows R. C., Philips D. E.: Alterations in neuronal development in the substantia nigra 
pars compacta following in utero ethanol exposure, Immunohistochemical and golfu studies. Neuroscience 53: 
311 – 322, 1993.
90. Schmued L. C., Albertson C., Slikker W. Jr.: Fluoro-Jade: a novel fluorochrome for the sensitive and 
reliable histochemical localization of neuronal degeneration. Brain Res 751: 37 – 46, 1997.
91. Suzdak P. D., Paul S. M.: Ethanol stimulates GABA receptor – mediated Cl- ion flux in vitro: possible 
relationship to the anxiolytic and intoxicating actions of alcohol. Psychopharmacol Bull 23: 445 – 451, 1987.
92. Tarelo-Acuna L., Olvera-Cortes E., Gonzales-Burgos I.: Prenatal and postnatal exposure to ethanol 
induces changes in the shape ofthe dendrit spines from hippocampal CA1 pyramidal neuron sof the rat. 
Neuroscience Letters 286: 13 – 16, 2000.
93. Trojan S., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J.: Plasticita v neuroontogenezi. Prakt Lék 84: 439-441, 
2004a.
94. Trojan S., Langmeier M., Marešová D., Mourek J., Pokorný J.: Plasticity of the brain in 
neuroontogenesis. Prague Med Rep 105: 97-110, 2004b.
95. Truitt E. B., Walsh M. J.: The role of acetaldehyde in the actions of ethanol. i the biology of alcoholism 
(ed. Kissin B., Begleiter H.). Biochemistry 1, 161 – 195, 1971.
96. Vanucci R.C.: Experimental biology of cerebral hypoxia-ischaemia: Relation to perinatal brain damage. 
Pediatr Res 27: 317-326, 1990.
97. West J. R., Hodges C. A., Black A. C., JR: Prenatal ethanol axposure alters the organization of 
hippocampal mossy fibers. Science 211: 957 – 959, 1981.
98. West J. R., Hodges-Savola C. A: Permanent hippocampal mossy fiber hyperdevelopment following 
prenatal ethanol exposure. Neurobehavioral Toxicology and Teratology 5: 139 – 150, 1983.
99. Veškrna Z.: Metabolismus některých nízkomolekulárních alkoholů se zřetelem na funkci 
alkoholdehydrogenázy. Labor Aktuell 1: 16 – 18, 2003.
100. Weight F. F., Lovinger D., White G.: Alcohol inhibition of NMDA channel function. Alcohol Alcohol 
Suppl 1: 163 – 169, 1991.
101. Weight F. F., Aguayo L. G., White G., Lovinger D. M., Peoples R. W.: GABA- and glitamate-gated ion 
channels as molecular sites of alcohol and anesthetic action. Adv Biochem Psychpharmacol 47: 335 – 347, 1992.
102. Yanni P. A., Lindsley T. A.: Ethanol inhibits pyramidal neuron cultures. Developmental Brain Research 
120: 233 – 243, 2000.
103. Zhuravin I.A., Dubrovskaya N.M., Tumanova N.L.: Postnatal physiological development of rats after 
acute prenatal hypoxia. Neurosci Behav Physiol 34: 809 - 816, 2004.
104. Zimmerberg B., Scalzi L. V.: Commissural size in neonatal rats: Effect of sex and prenatal ethanol 
exposure. International  Journal of Developmental Neuroscience 7: 81 – 86, 1989.



40

PŘEHLED VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Články s IF:

1. Milotová M., Riljak V., Ortelová J., Marešová D., Pokorný J., Langmeier M.: Changes 
of hippocampal neurons after perinatal exposure to ethanol (perinatal ethanol abuse and 
hippocampal neurons)
v tisku ve Physiological Research (IF 1.809)

2. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Pokorný J., Langmeier M.: Morphological 
Changes in the Hippocampus Following Nicotine and Kainic Acid Administration.
v tisku ve Physiological Research (IF 1.809)

Články bez IF:

3. Milotová M., Riljak V., Langmeier M., Marešová D., Jandová K., Pokorný J., Trojan 
S.: Effect of the Perinatal Alcohol Abuse on the Development of Neuronal Population in the 
Hippocampus.
Prague Med Rep 106 (1): 71-74, 2005

4. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan 
S.: Repeated Kainic Acid Administration and Hippocampal Neuronal Degeneration.
Prague Med Rep 106 (1): 75-78, 2005.

5. Milotová M., Riljak V., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan 
S.: Alcohol abuse in mothers during gravidity and breastfeeding brings changes of 
hippocampal neurons in their offspring.
Prague Med Rep 107 (1): 103-107, 2006.

6. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Marešová D., Pokorný J., Trojan S., Langmeier 
M.: Changes in the number of nitrergic neurons in rats hippocampus following nicotine 
administration.
Prague Med Report 107 (1): 117-124, 2006

Sjezdová abstrakta:

7. Milotová M., Riljak V., Langmeier M., Marešová D., Jandová K., Pokorný J., Trojan 
S.: Effect of the perinatal alcohol abuse on the development of neuronal population in the 
hippocampus 
81. Fyziologické dni, Košice, 2. - 4.2. 2005, Physiol.Res. 54: P 34, 2005

8. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan 
S.: Repeated kainic administration and hippocampal neurons degeneration.
81. Fyziologické dni, Košice, 2. - 4.2. 2005, Physiol. Res. 54: P 41, 2005 

9. Milotová M., Riljak V., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan 
S.: Změny hippocampálních neuronů u potomků matek vystavených abusu alkoholu v průběhu 
těhotenství.
Neuroontogenetický diskusní den, Fyziologický ústav l. LF UK Praha, 14.12. 2005



41

10. Riljak V., Milotová M., Langmeier M.: Nikotin brání degeneraci neuronů hippocampu 
vyvolané podáním kyseliny kainátové.
6. Studentská vědecká konference, Praha, 23.5. 2005

11. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Marešová D., Pokorný J., Trojan S., Langmeier 
M.: Změny počtu nitrergních neuronů v hippocampu potkanů po aplikaci nikotinu.
Neuroontogenetický diskusní den, Fyziologický ústav l. LF UK Praha, 14.12. 2005

12. Milotová M., Riljak V., Pokorný J., Langmeier M.: Effect of the perinatal alcohol 
abuse on the development of neuronal population in rats.
Joint Meeting of German Society of Physiology and The Federation of European Physiological 
Societies, Munich-Germany, 26.3 - 29.3. 2006, Acta Physiologica 186 (1): P 213, 2006

13. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan 
S.: Nicotine and kainic acid administartion- changes in the density of hippocampal neurons.
Joint Meeting of German Society of Physiology and The Federation of European Physiological 
Societies, Munich-Germany, 26.3 - 29.3. 2006, Acta Physiologica 186 (1): P 116, 2006

14. Milotová M., Riljak V., Langmeier M., Marešová D., Jandová K., Pokorný J., Trojan 
S.: Alcohol abuse in mothers during gravidity and changes of hippocampal neurons in their 
offspring.
82. Fyziologické dny, Praha, 7. – 9.2. 2006, Physiol. Res. 55 (4): P 34, 2006

15. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan 
S.: Nicotine and kainic acid administartion- changes in the density of nitrergic neurons and 
identification of neurons extinction.
82. Fyziologické dny, Praha, 7. – 9.2. 2006, Physiol. Res. 55 (4): P 40, 2006

16. Milotová M., Riljak V., Marešová D.,Pokorný J., Langmeier M.: Degenerace 
hippocampu po prolongované expozici alkoholu.
83. Fyziologické dny, Brno, 6. – 8.2. 2007, Physiol. Res. v tisku, 2007.

17. Riljak V., Milotová M., Jandová K., Marešová D., PokornýJ., Langmeier M.: Changes 
in the nitrergic Neuronal Population of the Rat´s Hippocampus Following Nicotine and Kainic 
Acid Administration.
83.Fyziologické dny, Brno, 6. – 8.2. 2007, Physiol. Res. v tisku, 2007.

18. Farár V., Brabec J., Milotová M., Duysen E. G., Lockridge O., Mysliveček J., 
Hrabovská A.: Increase in the alfa1-adrenoceptor level in medulla oblongata of 
acetylcholinesterase knock-out mouse. Molecular Basis of Neurological and Psychatric 
Disorders, Martin, p. 37, 2006

19. Hrabovská A., Brabec J., Milotová M., Duysen E. G., Lockridge O., Mysliveček J.:
Acetylcholinesterase knockout mouse has decreased level of dopamine receptors. Molecular 
Basis of Neurological and Psychatric Disorders, Martin, p. 45, 2006



42

SUMMARY

The long-term consumption of ethanol by pregnant or nursing rat mothers results in 
extensive damage of the hippocampal area in their offspring. The histochemical methods 
combining bis-benzimide 33342 (Hoechst) and Fluoro-Jade B staining were used to detect 
ethanol effects on the structure of the rat hippocampus and gyrus dentatus during development 
and adult age (18, 35, 90 and 360 days old offspring).

In all experimental groups, in all analyzed areas, degenerative changes were observed, 
loss of pyramidal and granular cells and neural cells with segmented nuclei. In animals, whose 
mothers drunk 20% ethanol, structural changes were more intensive when compared with the 
group consuming 10% ethanol.

The highest density of the degenerating (FJ/B positive) cells was found in 18-days-old 
animals whose mothers were exposed to 20% ethanol. In the age of 90 and 360 days no 
degenerating cells were identified in the monitored areas.

With respect to the properties of the ethanol and mechanism of its effect we suppose 
that exposure to ethanol during the perinatal period induced the neural cell loss by apoptotic 
mechanism.

From the results of the work can be concluded:
1. The perinatal exposure to ethanol results in degeneration of neural cells in the 
hippocampus and gyrus dentatus (working hypothesis I was confirmed).
2. The rate of degenerative changes of the neural cells in the hippocampus and gyrus 
dentatus is directly proportional to the concentration of the ethanol consumed (working 
hypothesis II was confirmed).
3. Exposure to ethanol evoked probably apoptosis in the all observed areas (working 
hypothesis III was confirmed).
4. The qualitative result of ethanol effect was the same in different age groups 
(degeneration and loss of neural cells), difference was only quantitative (working hypothesis 
IV was not fully confirmed).
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