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Abstrakt 

Jako febrilní křeče jsou označovány epileptické záchvaty, vynikající v souvislosti 

s horečnatými stavy u dětí předškolního věku. U dospělých epileptiků se často 

v anamnéze vyskytuje febrilní status epilepticus (FSE), záchvat jehož trvání je delší než 

20 minut. Pro studium role febrilního epileptického statu ve vzniku epilepsie 

a neuronálního poškození je nezbytná existence relevantních animálních modelů. 

Předkládaná práce je zaměřená na morfologickou analýzu nově vytvořeného modelu 

febrilního epileptického statu, využívajícího kombinace krátkodobé hypertermie 

a chemicky vyvolaného epileptického statu u 10 dní starých laboratorních potkanů. 

V dospělosti byla zvířata podrobena video/EEG monitoringu a následně morfometrické 

analýze. Cílem práce bylo určit význam krátkodobé hypertermie v průběhu SE pro 

rozsah neuropatologických změn s využitím stereologického měření hipokampálního 

objemu. 

Abstract 

Febrile seizures are epileptic seizures, arising in connection with febrile conditions 

in children of prechool age. In adults with epilepsy is often present a history of febrile 

status epilepticus, seizure whose duration is longer than 20 minutes. To study the role 

of febrile status epilepticus (FSE) in the development of epilepsy and neuronal damage, 

it is necessary to have a relevant animal models. This work is focused on the 

morphological analysis of the new created model of febrile status epilepticus, using 

a combination of short-term hyperthermia and chemical induced status epilepticus at 10 

days old rats. In adulthood, the animals were examined by video/EEG monitoring, 

and then morphometric analysis. The aim of this study was to determine the importance 

of short-term hyperthermia during SE for neuropathological changes using stereological 

measurements of hippocampal volume. 

 

Klíčová slova 

epilepsie, epileptogeneze, febrilní status epilepticus, hypertermie, nezralý mozek, 

neuronální poškození, stereologie 

Key words 

epilepsy, epileptogenensis, febrile status epilepticus, hyperthermia, immature brain, 

neuronal injury, stereology 
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Seznam zkratek 

AMPA → 2-amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2- oxazol-4-yl)propionová kyselina  

CA → Cornu ammonis, oblast hipokampu 

CNS → Centrální nervová soustava 

EEG → 
Elektoencefalograf, přístroj zaznamenávající elektrickou aktivitu 

mozku 

FgÚ AVČR → Fyziologický ústav Akademie věd České republiky 

FJB → Fluoro Jade B, používá se k detekci degenerujících buněk 

FS → Febrile seizures, febrilní záchvaty 

FSE → Febrile status epilepticus, febrilní epileptický status 

HCN → 
Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated, hyperpolarizací 

aktivované cyklickými nukleotidy řízené kanály 

HEB → Hematoencefalická bariéra 

HHV-6 → Human Herpevirus 6, lidský virus patřící do čeledi Herpesviridae 

HT → Hypertermie 

HT+SE → Hypertermie + status epilepticus 

Ih → Tok iontů přispívající k udržení membránového potenciálu 

IL-1R1 → Interleukin-1 receptor 1, receptor pro IL-1 typ 1 

IL-1β → Interleukin-1 beta, cytokin 

ILAE → 
International League Against Epilepsy, Mezinárodní liga proti 

epilepsii 

IQ → Intelligence quotient, veličina udávající výši inteligence jedince 

Li-PILO → Lithium-pilokarpin 
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MRI → Magnetic resonance imaging, neinvazivní zobrazovací metoda 

MTS → 
Mesial temporal sclerosis, neurodegenerace středního spánkového 

laloku 

n=x → Number, číslo x vyjadřuje počet jedinců 

NIH → The National Institutes of Health, Národní institut zdraví 

NISSL → Nisslovo barvení, značí negativně nabité nukleové kyseliny 

NT+SE → Normotermie + epileptický status 

PFS → Prolonged febrile seizures, prolongovaný febrilní záchvat 

Pi → Pilokarpin 

PS → Prolonged seizures, Prolongované záchvaty 

Px → Postnatal, číslo x vyjadřuje počet dnů od narození 

SE → Status epilepticus, epileptický status 

TLE → Temporal lobe epilepsy, epilepsie spánkového laloku 

Video/EEG → 
Simultánní záznam elektrické aktivity mozku a chování 

pacianta/pokusného zvířete 
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Úvod 

Epilepsie představují jedno z nejčastějších neurologických onemocnění a postihují asi 

0,5-1 % populace. U zhruba 50 % pacientů začíná epilepsie v dětství a záchvaty mohou 

přetrvávat po zbytek života postiženého jedince. Epilepsie vzniká z řady příčin, 

genetických (změny ve struktuře receptorů či iontových kanálů), v důsledku vývojových 

poruch mozku (poruchy neuronální migrace), v souvislosti s neurodegenerativními 

onemocněními (Alzheimerova choroba), či jako důsledek poškození mozku (trauma, 

neuroinfekce, hypoxicko-ischemické poškození, ap.). Samotný epileptický záchvat 

nemusí znamenat epilepsii, pokud se vyskytuje v souvislosti s jiným patologickým 

stavem (hypoglykemické koma, metabolický rozvrat, otrava, ap.), který vede ke zvýšené 

dráždivosti mozku. Jednou z častých příčin vzniku epileptických záchvatů u dětí 

předškolního věku jsou horečnatá infekční onemocnění, s nimiž je spojen výskyt tzv. 

febrilních křečí. Febrilní křeče se vyskytují pouze v souvislosti se zvýšenou tělesnou 

teplotou a nejsou řazeny mezi epilepsie. Dlouhodobé epidemiologické studie však 

prokazují zvýšený výskyt epilepsie (především tzv. temporální epilepsie) u dospělých, 

kteří v dětství prodělali prolongovaný febrilní záchvat, tedy febrilní status epilepticus 

(FSE). S použitím moderních diagnostických zobrazovacích metod byly u části dětí 

po prodělaném FSE prokázány morfologické změny struktur temporálního laloku 

a progresivní atrofie hipokampu.  

Animální modely febrilních záchvatů představují optimální možnost jak studovat 

vliv věku, tělesné teploty a dalších faktorů na dlouhodobé důsledky epileptické aktivity 

či epileptického statu pro vývoj nezralého mozku a riziko vzniku epilepsie a mozkové 

atrofie bez vlivu dalších patologií. Relevantní model musí splňovat několik základních 

požadavků, mezi nimiž je nejvýznamnější podobnost iniciálního inzultu a jeho akutních 

i dlouhodobých důsledků s klinickou situací. Ke zjištění shody či podobnosti je potřebná 

komplexní analýza modelu, která zahrnuje jak hodnocení změn funkčních 

(epileptogenicita, charakter a tíži epileptických záchvatů, možné behaviorální 

či kognitivní změny), tak morfologických (rozsah, charakter a distribuce poškození 

mozku).  
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Literární přehled 

Epilepsie a typy epileptických záchvatů 

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění (Ono 

and Galanopoulou, 2012). Jako epilepsie je označován soubor syndromů vyznačujících 

se opakovaným výskytem epileptických záchvatů, které jsou definovány jako náhle 

vznikající porucha činnosti mozku, charakterizovaná změnou elektrické aktivity 

nervových buněk, která může, ale nemusí, být doprovázena příznaky motorickými, 

senzorickými, vegetativními, poruchami vědomí a chování (Berg et al., 2010). Epilepsie 

je chronické onemocnění, při kterém dochází obvykle bez zjevné příčiny ke vzniku 

epileptických záchvatů. Ty se ovšem mohou vyskytovat i samostatně bez toho, 

aby jedinec trpěl chronickým poškozením nervové tkáně. Vznik epileptického záchvatu 

může být indukován masivní elektrickou stimulací, podáním křečových jedů nebo jinak 

vyvolanou změnou vnitřního prostředí. Každý neuron, nebo skupina neuronů, může za 

takovýchto podmínek produkovat akutní epileptoformní aktivitu (Kubová, 2002). 

Ve zhruba polovině případů epilepsie vzniká v dětském či předškolním věku 

(Sander and Silanpä, 1997). Větší náchylnost k produkci epileptických záchvatů je dána 

převahou excitace, typickou pro nezralý mozek (Mareš et al., 1997; Portera-Cailliau 

et al., 1997). K dalšímu zvýšení nově diagnostikovaných epilepsií dochází po 65. roce 

života (Heaney et al., 2002). Nárůst incidence v tomto případě souvisí zejména 

s vaskulárními poruchami, neurodegenarativními změnami či mozkovými nádory, 

které často vedou ke vzniku symptomatických epilepsií (Sander and Bell, 2004). 

Z důvodu horší zdravotní péče a výskytu chorob v západním světě prakticky 

neznámých (parazitální onemocnění, atd.), je incidence epilepsie výrazně vyšší 

v rozvojových zemích třetího světa. Čísla, která se v této souvislosti nejčastěji objevují, 

hovoří to 5-8 jedincích s epilepsií na 1000 osob zdravé populace v západních zemích, u 

rozvojových zemí se odhaduje až 50/1000 (podle Mezinárodní ligy proti epilepsii, 

International League Against Epilepsy, ILAE). Je však třeba zdůraznit, že se jedná 

pouze o samotnou epilepsii, definovanou jako výskyt neprovokovaných, spontánních 

záchvatů, jejichž vznik nelze předvídat (Dubé, 2007). Výskyt záchvatů, které vznikají 

v důsledku jiných patologií (diabetes, metabolické poruchy, záněty mozku, atd.) nebo 

otrav, či lékových závislostí je podstatně vyšší, nejedná se však o epilepsii jako 

chronické onemocnění. Navíc ne každý záchvat má zjevné vnější projevy a v mnoha 
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případech si nemusí být zasažený jedinec ani vědom, že záchvat prodělal. Pro lepší 

představu rozsahu a členitosti této problematiky uvádím přehled základního členění 

záchvatů podle ILAE (Berg et al., 2010). 

 

Generalizované záchvaty 

 Tonicko-klonické záchvaty 

 Klonické záchvaty 

 bez tonických znaků 

 s tonickými znaky 

 Typické absence 

 Atypické absence 

 Myoklonické absence 

 Tonické záchvaty 

 Spasmy 

 Myoklonické záchvaty 

 Myoklonie očních víček 

 bez absencí 

 s absencemi 

 Myoklonické atonické záchvaty 

 Negativní myoklonus 

 Atonické záchvaty 

 Reflexní záchvaty při generalizovaných epileptických syndromech 

Fokální záchvaty 

 Fokální senzorické záchvaty 

 Fokální motorické záchvaty 

 Reflexní záchvaty 

 

U generalizovaných záchvatů se předpokládá celkové postižení mozku. 

Absence, označované též petit mal (Obr. 1), nejsou obvykle provázeny 

výraznějšími motorickými projevy, i když v některých případech lze pozorovat záškuby 

mimického svalstva či očních víček. Jedinec jako by se zastavil v čase, jeho schopnost 

vnímat i reagovat je zhoršena. Bezprostředně po ukončení záchvatu je jeho soustředění 
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obnoveno a dotyčný pokračuje dál, aniž by 

si mnohdy sám uvědomoval, že se něco 

přihodilo. Absence postihují nejčastěji děti 

školního věku a obvykle nijak nenarušují 

vývoj jedince ani nesnižují jeho intelekt. 

V 70 % případů dochází k remisi do 

osmnáctého roku života.    

Myoklonické záchvaty se projevují 

krátkými záškuby svalu nebo skupiny svalů. 

Tyto abnormální pohyby postihující obě 

strany těla ve stejný čas se vyskytují někdy 

samostatně, jindy nastávají v krátkém 

časovém odstupu po sobě. Přirovnat by se 

daly k záškubům končetin při usínání. 

Postihují nejčastěji obličejové svalstvo, krk, 

ramena a paže. Vyskytují se zpravidla u dětí, 

ale postihují všechny věkové skupiny. 

Atonické záchvaty, jejichž podstata 

vychází z poklesu svalového tonu (napětí). 

Mezi časté projevy patří pokles očních víček, 

sklonění hlavy, popřípadě, pokud jsou 

zasaženy horní končetiny, padání předmětů. 

Obvykle se poprvé objevují v dětském věku, 

a jejich projevy často přetrvávají i v dospělosti.   

Tonické záchvaty jsou vlastně opakem 

záchvatů atonických. Dochází při nich naopak 

ke zvýšení svalového tonu. 

Klonické záchvaty se projevují 

oboustrannými rytmickými záškuby nohou 

a rukou, což je důsledek rychlých změn 

kontrakce a relaxace svalů. 

Tonicko-klonické záchvaty jsou posledním 

typem generalizovaných záchvatů (Obr. 2). 

Obr. 1 Schéma generalizované absence 
(petit mal) s EEG záznamem (převzato 
z LHSC®) 

Obr. 2 Schéma generalizovaného tonicko-
klonického záchvatu (grand mal) 
s EEG záznamem (převzato 
z LHSC®) 
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Jedná se o kombinaci tonického záchvatu, který je po chvíli vystřídán záchvatem 

klonickým. Tonicko-klonické záchvaty, jinak také označovány grand mal, jsou 

ztvárněním představ většiny lidí o epileptickém záchvatu. Jsou provázeny ztrátou 

vědomí. Po ukončení záchvatu upadá osoba do bezvědomí, ze kterého se pozvolna 

probouzí zmatená a unavená.  

Parciální záchvaty vznikají jako elektrické výboje v jedné ohraničené oblasti mozku 

a častokrát souvisejí s poraněním hlavy, ischemickými ataky, neuroinfekcí, nebo 

tumorem (Hauser, 1997), ale u většiny případů zůstává příčina neznámá. U některých 

jedinců může docházet k postupnému šíření epileptické aktivity do další oblasti mozku 

a k postupné generalizaci této aktivity. V takovém případě hovoříme o záchvatech 

sekundárně generalizovaných. 

Parciální záchvaty s jednoduchou symptomatologií vycházejí z korových struktur 

a jejich projevy se liší v závislosti na oblasti, ze které vycházejí. Podle postižené oblasti 

může dojít nejčastěji k projevům motorickým (křeče určité svalové skupiny) 

či senzorickým (optické či akustické halucinace, pachuť v ústech, atd.) Osoby během 

záchvatů neztrácejí vědomí a jsou někdy schopny i komunikovat (s obtížemi) se svým 

okolím. Jsou si vědomi, nadcházejícího záchvatu a často na něj upozorní a i po jeho 

ukončení vědí, co se stalo.  

Při parciálních záchvatech s komplexní symptomatologií dochází k porušení nebo 

ztrátě vědomí. Tyto záchvaty vycházejí z limbických struktur a často začínají tzv. aurou, 

která může mít různé projevy v závislosti na mozkové oblasti, z níž záchvat vychází. 

V průběhu záchvatu dochází k poruchám vědomí, často se vyskytují automatismy 

(opakování zažitých pohybů, např. šlapání jako na kole). Během tohoto stavu nejsou 

lidé schopni komunikace se svým okolím, ztrácejí kontrolu nad pohyby i mluvením 

(pokud mluví, tak slova nedávají smysl) a zpětně si nevzpomínají, co se stalo. 

Sekundárně generalizované záchvaty začínají jako parciální záchvaty v určité 

oblasti mozku, následně se epileptická aktivita rozšíří a postihují obě hemisféry, čímž se 

stávají generalizovanými. V některých případech je velmi obtížné detekovat parciální 

počátek záchvatu. Podle klinických dat tvoří tento typ celých 30 % všech parciálních 

záchvatů. 

Samostatným typem záchvatů je status epilepticus (SE). Jedná se o souvislý 

záchvat trvající déle než 20 minut nebo o přerušovanou záchvatovou aktivitu, kdy mezi 
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jednotlivými záchvaty nedochází k normalizaci stavu (ILAE). Průběh a charakter 

epileptických záchvatů stejně jako jednotlivých typů epilepsií je tedy velmi variabilní. 

Charakter onemocnění se může v průběhu jeho trvání měnit. To je patrné především 

u epilepsií začínajících časně v průběhu postnatálního vývoje, zejména u tzv. věkově 

vázaných epilepsií, jejichž charakter je závislý na úrovni zralosti mozku a může být 

významně ovlivněn i patologickými změnami ve struktuře mozku. 

Experimentální modely epileptického statu 

Zásadní nevýhodou klinických studií je velká variabilita sledovaných souborů pacientů 

a dále nemožnost sledovat nezávisle jednotlivé faktory, odpovědné za vznik 

onemocnění nebo ovlivňující jeho průběh. Nevýhodou je i přítomnosti dalších patologií 

a nezbytnost dlouhé sledovací doby pro získání výsledků. Problémy přinášejí i hlediska 

etická (nezbytnost hledat co nejúčinnější léčbu, etická omezení v použití diagnostických 

metod, ap.). Pro lepší pochopení problematiky epileptické aktivity je proto vhodnější 

použití animálního modelu v laboratorních podmínkách. Studium jednotlivých 

mechanismů vzniku, rozvoje a důsledků epileptických záchvatů i epilepsie, vyhledávání 

rizikových faktorů či biomarkerů epileptogeneze, tedy procesu, vedoucímu ke vzniku 

epilepsie jako chronického onemocnění, a možností tento proces včas diagnostikovat, 

je založeno na existenci vhodných a relevantních animálních modelů (Kubová, 2002). 

Pro translokaci výsledků do humánní medicíny musejí být modely přesně 

charakterizovány nejen z hlediska záchvatové semiologie, ale i z hlediska dopadu 

jednotlivých typů záchvatů či epilepsií na další vývoj jedince a integritu mozkové tkáně 

i mozkových funkcí.  

 Pro studium epilepsie jako chronického onemocnění a především věkových 

specifik tohoto onemocnění se v současné době nejčastěji využívají modely sekundární 

epilepsie, vzniklé v důsledku poškození mozku, vyvolaného různými mechanismy, 

tzv. aquired epilepsies. Nejčastěji používaným inzultem je chemicky či elektricky 

vyvolaný epileptický status (SE), který má vysokou epileptogenicitu, což znamená, 

že vede ke vzniku spontánně se opakujících záchvatů až u 100% přežívajících jedinců, 

vystavených tomuto inzultu (Sankar et al., 1998; Kubová et al., 2004; Dubé et al., 2010) 

 Nejběžnějším modelem je SE podáním pilokarpinu, nespecifického agonisty 

muskarinových cholinerních receptorů. Ten se aplikuje buď samostatně (PILO) nebo 

v kombinaci s chloridem lithia (Li-PILO), kdy premedikace LiCl asi 24h před podáním 
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pilokarpinu umožní až desetinásobné snížení dávky pilokarpinu a minimalizuje tak 

periferní cholinergní účinky této látky (CIT). Dalším používaným křečovým jedem 

je kainát, specifický agonista kainátových receptorů excitačních aminokyselin. 

Pro vyvolání SE se většinou využívá podání jedné větší dávky kainátu nebo pilokarpinu, 

což ovšem mívá za následek vyšší úmrtnost zvířat (Kubová, 2009a). Je proto potřeba 

upravit dávku křečové látky natolik, aby se minimalizovala mortalita, ale přitom efektivně 

vyvolal křečový status. Jednou z možností je kumulativní aplikace nižších dávek látky 

až do počátku SE (Meier et al., 1992; Glien et al., 2001). Druhou možností je podání 

látek omezujících epileptickou aktivitu a potlačujících především motorické projevy SE, 

jako jsou barbituráty, nebo benzodiazepiny. Ty se podávají s požadovaným časovým 

odstupem po aplikaci konvulsancií. I jednorázové podání těchto látek obvykle snižuje 

mortalitu a zlepšuje rekonvalescenci pokusných zvířat. V některých studiích (Leite et al., 

1996; E. Motles et al., 2002) bylo k vyvolání SE použito podání křečových jedů 

intracerebrální injekcí přímo do limbických struktur či mozkových komor, na rozdíl 

od podání celkového. Tyto modely se od sebe 

výrazně liší v neuropatologických i funkčních 

následcích. Model lokálního podání excitotoxinů 

kombinuje přímý neurotoxický efekt těchto látek, 

s poškozením vyvolaným statem nebo opakovanými 

záchvaty (Kubová, 2009a). Hlavní výhodou modelů 

využívajících intraparenchymální aplikace křečových 

látek je eliminace případných periferních účinků 

křečových látek a snížení mortality pokusných zvířat.  

 Dalším způsobem vyvolání SE je elektrická 

stimulace limbických struktur. Podobně jako v případě 

použití chemokonvulsivních látek vede elektrická 

stimulace ke vzniku farmakoresistentního 

konvulsivního SE a následným změnám, 

které nastartují proces epileptogeneze.  

Obr. 5 Použití aplikační a snímací 
elektrody pro záznam 
z limbických struktur potkana  
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Epileptická aktivita a nezralá nervová soustava 

Jak už bylo několikrát zmíněno, epilepsie a epileptické záchvaty vykazují vysokou 

věkovou specifitu. Wasterlain (2002) uvádí, že novorozenci díky odlišnému 

cerebrálnímu metabolismu a neucelené neurální síti, jsou schopni snést i relativně 

dlouhotrvající záchvat bez nějakého výraznějšího poškození, jako je masivní ztráta 

neuronů. Ovšem v pozdějším dětství roste metabolický obrat mozku, postupně dozrává 

neuronální a synaptická síť. V závislosti na věku se mění exprese, složení a tím 

i citlivost receptorů a enzymů účastnících se regulace neuronální excitability 

i excitotoxických mechanismů. Tím stoupá riziko dopadu intenzivní epileptické aktivity. 

Mnohé studie poukazují na fakt, že nezralá neuronální síť snáze produkuje epileptickou 

aktivitu. Tento poznatek je v rozporu s nižší integritou a provázaností, kterou je CNS, 

v prvních fázích vývoje, charakterizována (Kubová, 2002). Vývojové studie jasně 

dokumentují, že nervový systém dozrává ještě dlouho v průběhu postnatálního období. 

Dochází k postupnému dozrávání transmiterových systémů, změnám ve struktuře 

receptorů a iontových kanálů, postupující myelinizaci, dozrávání mozkových struktur 

a jejich spojení a mnoha dalším změnám, které vedou k tomu, že epileptická aktivita 

je u mladších jedinců mnohem variabilnější, což dokazuje i existence většího množství 

věkově vázaných forem záchvatů epilepsií a epileptických syndromů (Aicardi et al., 

1997). 

Jedním z důvodů pro vyšší excitabilitu nezralého mozku je posun v rovnováze 

mezi inhibicí a excitací v prospěch excitace (Portera-Cailliau et al., 1997). Děje se tak 

z důvodu stimulace většího počtu neuronů během postnatálního období, které má 

za úkol minimalizovat přirozenou apoptotickou selekci neuronů. Excitabilita mozku 

se však nemění v průběhu vývoje lineárně, o čemž svědčí existence tzv. vývojových 

oken spojených s vyšší odpovědí nezralého mozku na externí podnět (Mareš et al., 

1997).  

 Výskyt těchto „vývojových oken“ je závislý nejen na úrovni zralosti mozku, 

ale i na charakteru použitého stimulu. To se projevuje rozdílnou a často věkově 

specifickou odpovědí na epileptogenní podněty i věkově vázanými změnami 

farmakologické citlivosti. Jednou z možností, jak tyto vývojové změny vzniku, šíření 

a charakteru epileptické aktivity sledovat, je použití tzv. křečových jedů 

(chemokonvulsantů) se známým mechanismem účinku. Chemokonvulsanty mohou 
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vyvolat různé typy epileptických záchvatů v závislosti na množství, způsobu podání 

a mechanismu účinku. Výsledný efekt může být významně ovlivněn věkem zvířat 

(Kubová, 2009a). Proto mohou být tyto látky použity pro studium postnatálního vývoje 

určitých epileptických jevů, excitability CNS, nebo různých systémů podílejících se na 

vzniku záchvatů (receptory, metabolické dráhy, iontové kanály, atd.). S použitím 

křečových látek se známým mechanismem účinku bylo například zjištěno, že nejvyšší 

citlivost ke křečím vyvolaným látkami, blokujícími GABAergní systém, se u potkanů 

vyskytuje kolem 3. týdne věku, zatímco citlivost k agonistům excitačních aminokyselin 

postupně klesá se stoupajícím věkem jedince (Kubová, 2009b). 

Epileptogeneze a neurodegenerace 

Proces, při němž dochází v důsledku iniciálního poškození mozku k řadě změn na 

molekulární, celulární i strukturální úrovni, které postupně vedou ke zvýšení excitability 

a ke vzniku spontánních epileptických záchvatů, tedy epilepsii, je označován jako 

epileptogeneze (Baram et al., 2002). V humánní medicíně jsou jako nejčastější 

epileptogenní inzulty uváděny mozkové úrazy, ischemické inzulty, neuroinfekce 

a epileptický status (Pitkänen and Sutula, 2002; Kubová, 2009a). Některé práce 

posledních let nevylučují možnou spoluúčast dvou nebo více těchto inzultů či jejich 

opakování při vzniku epilepsie. Jak uvádí Bender a Baram (2007), epileptogenezi lze 

časově rozdělit do tří fází: 

 Iniciální inzult, který nastartuje celou řadu změn od úrovně molekulární po úroveň 

systémovou. Změny jsou velmi komplexní, týkají se všech složek mozkové tkáně ať 

neuronální, gliové nebo vaskulární, a postupně pokračují i během následujících fází 

vzniku i průběhu epilepsie. 

 Latentní perioda, při které obvykle dochází k částečné úpravě stavu. Může být 

provázena změnami excitability mozku, ještě se však neobjevují spontánní záchvaty. 

Procesy vedoucí ke vzniku epilepsie stále probíhají. 

  Konečná fáze, kdy se objevují spontánní opakované záchvaty. V některých 

případech dochází k další progresy onemocnění, ztrátě citlivosti k léčbě, úbytku 

funkčních schopností a zhoršování kognitivních schopností. 

Významnými otázkami dnešní epileptologie jsou, zda neurodegenerace, vyvolaná 

primárním inzultem, je nezbytnou podmínkou k nastartování epileptogeneze a dále, jak 

je vznik a průběh onemocnění spojen s rozsahem a charakterem iniciálního poškození. 
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S tím souvisí i otázka zda opakované spontánní záchvaty vedou k další ztrátě neuronů. 

U dospělých zvířat byla již dříve jednoznačně prokázána souvislost mezi morfologickým 

poškozením mozku a intenzivní epileptickou aktivitou (Sloviter, 1987) a prokázán byl 

i její epileptogenní efekt (Lothman and Bertram, 1993; Melo et al., 1993). Vývojové 

studie nejsou však v tomto směru tak jednotné. Nezralý mozek byl dlouhou dobu 

označován jako rezistentní vůči poškození a epileptogenezi vzniklým v důsledku SE 

(Nitecka et al., 1984; Hirsch et al., 1992). S použitím moderních histologických technik 

byla však prokázána jak akutní neurodegenerace, tak vznik atrofie limbických struktur 

v důsledku SE vyvolaného v časných stadiích postnatálního vývoje hlodavců 

(2. postnatální týden; Sankar et al., 1998, Kubová et al., 2001; Sankar et al., 2002; 

Bender et al., 2003a, Kubová et al., 2004; Nairismägi et al., 2006). Další studie 

prokazují, že i v nezralém mozku vede SE k nevratným funkčním změnám a vzniku 

epilepsie v pozdějším věku (Kubova et al., 2004). Rozsah a charakter funkčních 

i morfologických změn jsou významně ovlivněny věkem při vyvolání inzultu. 

Sankar se spolupracovníky (1998) prokázal na základě zvýšeného množství 

neuron-specifických enolás a následně s použitím morfologických technik, 

že epileptický status indukovaný pomocí pilokarpinu a chloridu lithia, je u mláďat spojen 

s rozsáhlou ztrátou neuronů v oblasti CA1. Rozsah ztrát koreloval s věkem zvířat. 

Maximálních hodnot nabyl třetí postnatální týden (P21) a poškození přetrvalo až do 

dospělosti (Sankar et al., 1998). Další práce 

poškození v této oblasti potvrzují (Kubová 

et al., 2001; Sankar et al., 2002). S použitím 

MRI a morfometrické analýzy bylo zjištěno, 

že u 12-ti denních (P12) potkanů vede Li-

PILO SE k akutní neurodegenaraci a 

následné atrofii limbických struktur 

(hipokampus, amygdala i perirhinální 

kortex) (Nairismägi et al., 2006). U stejně 

starých mláďat za použití téhož modelu bylo 

s použitím specifických histologických 

metodik, detekujících degenerující neurony 

(Fluoro Jade B a silver staining), prokázáno 

poškození mediodorsálních jader thalamu, 

Obr. 6 Koronární řez mozkem laboratorního 
potkana. Červeně označen hipokampus. 
(Paxinos and Watson, 2005) 
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detekovatelné v intervalu 12 hodin až týdne po SE (Kubová et al., 2001). V preparátech, 

získaných ze zvířat vystavených opakovaným periodám SE ve věku 7-9 dní 

a barvených s použitím klasických technik (cresyl violet), nebylo neuronální poškození 

patrné (Santos et al., 2000).  Je tedy zřejmé, že výsledky studií, zaměřených na 

stanovení neuronálního poškození v důsledku SE jsou značně ovlivněny použitou 

metodikou. 

Vztah mezi věkem a rozsahem funkčního a morfologického poškození byl 

prokázán i u jiných modelů. Stafström (1992) pozoroval spontánní záchvaty 

u subpopulace potkanů vystavených kainátem vyvolanému SE 20. den postnatálního 

vývoje. Velíšek a Moshé (2003) shrnují poznatky z dřívějších prací a uvádějí, 

že kainátový model u potkanů způsobuje poškození CA1, granulárních buněk 

a především pak CA3 regionu a hilárních neuronů. Uvádí také, že kainátem indukovaný 

konvulsivní SE způsobuje viditelnou ztrátu buněk až u P20 potkanů, což je značný 

rozdíl v porovnání s pilokarpinovým modelem. Na druhou stranu Franck 

a Schwartzkroin už roku 1984 publikovali poškození pyramidálních neuronů v CA1 

oblasti u týdenních králíků v důsledku kainátového SE. Celkově se ukázalo, že citlivost 

mladých králíků k tomuto poškození je výrazně vyšší, než potkanů na srovnatelném 

stupni vývoje (Thompson and Wasterlain, 1997). 

Ze studií chemicky vyvolaného SE je zřejmé, že zásadní roli hraje věk a použitý 

model (Scantlebury et al., 2007). Dalším výrazně věkově specifickým typem 

epileptických záchvatů jsou, tzv. febrilní křeče, které se svými vlastnostmi odlišují 

od ostatních záchvatů. 

Febrilní křeče 

V případě febrilních křečí se jedná se o typ věkově vázaného epileptického záchvatu, 

jehož výskyt je spojen s horečnatým onemocněním. V současnosti existují dvě definice 

febrilních křečí (febrile seizures; FS), první používaná Národním institutem zdraví 

(The National Institutes of Health; NIH) (Nelson and Ellenberg, 1981) a druhou ILAE 

(1993). Obě definice se liší však jen velmi málo. NIH popisuje horečnaté záchvaty jako: 

„Událost v raném dětství, či v jeho průběhu, která obvykle nastává mezi třetím měsícem 

až pátým rokem života a která je spojená s horečkou, bez intrakraniální infekce nebo 

jiné zjevné příčiny. Záchvaty spojené s horečkou jsou vyloučeny v případě, že dítě již 

dříve prodělalo nehorečnatý záchvat“. Definice v podání ILAE se liší pouze ve věkové 
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hranici, když uvádí, že febrilní křeče mohou nastat již po prvním měsíci života jedince. 

Febrilní křeče jsou nejběžnějším typem záchvatů v dětském věku. Většina prací 

uvádí výskyt v rozmezí 2 až 5 % u dětí do pátého roku života. Drtivá většina záchvatů 

se odehrává přibližně mezi 6. měsícem a 3. rokem života, s vrcholem okolo 18. měsíce, 

6 - 15 % případů je u dětí starších čtyř let a u dětí školního věku je již výskyt značně 

neobvyklý (Hauser and Kurland, 1975; Annegers et al., 1987; Aicardi, 1994). 

Připomínám, že mluvíme o prvním epileptickém záchvatu, kterému nepředcházel žádný 

afebrilní záchvat, tedy záchvat bez přítomnosti zvýšené teploty. 

Výskyt febrilních křečí v jednotlivých státech Evropy a v USA se shodně pohybuje 

okolo hranice 2,5 % (Hauser, 1994). Vyšší výskyt (5,1 – 10,1 %) je uváděn v Asii 

a východních zemích (Pal, 1999; Hackett et al., 1997; Tsuboi, 1984). Rozdíly mohou být 

vysvětleny genetickými predispozicemi, specifickými faktory vnějšího prostředí (vyšší 

frekvencí a různorodostí infekčních a parazitálních onemocnění) nebo kulturními 

odlišnostmi západních a východních civilizací (např. způsob nocování; tzv. cosleeping) 

(Senanayake and Roman, 1993; Baram and Shinnar, 2002).  

Co se týče rozdílů v incidenci ve vztahu k pohlaví, některé studie udávají, 

že signifikance v tomto směru neexistuje (Verity et al., 1985; Offringa et al., 1991), jiné 

zas, že chlapci jsou mírně náchylnější, než dívky (Hauser, 1981; Forsgren et al., 1990). 

Udávané poměry chlapci:dívky se pohybují od 1,1:1 do 2:1. 

Sémiologie febrilních záchvatů  

Ani samostatné febrilní záchvaty nejsou z hlediska typologie jednotnou skupinou.  

Rozdělujeme je na jednoduché a komplikované. Na základě poznatků, vycházejících 

několika studií (Berg et al., 1997; Berg and Shinnar, 1996; Nelson and Ellenberg, 1978) 

vnímáme jako komplikované ty záchvaty, které splňují alespoň jednu z následujících 

podmínek:  

 vznikají jako fokální záchvaty, nebo vykazují fokální/ložiskové rysy během 

záchvatu 

 doba trvání delší nežli 10 - 15 minut (prodloužené záchvaty) 

 opakované záchvaty během 24 hodin od první epizody 

Mezi komplokované záchvaty se řadí i febrilní epileptický status (febrile status 

epilepticus, FSE), tedy takový stav, který vyhovuje jak definici komplexního febrilního 

záchvatu, tak definici statu (Maytal and Shinnar, 1990).   
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Jednoduchý febrilní záchvat je představován generalizovanými tonicko-klonickými 

křečemi bez příznaků fokální aktivity, trvajícími méně než 10 - 15 minut, který vzniká 

v kontextu s horečnatým onemocněním (ILAE, Commision on Epidemiology 

and Prognosis, 1993). Tyto méně závažné typy záchvatů (Aicadi and Chevrie, 1983; 

Viani and kol., 1987), tvoří 70 – 80 % všech febrilních záchvatů (Annegers et al., 1990; 

Al-Eissa, 1995; Berg and Shinnar, 1996). Zbylých 20 – 30 % tedy připadá na záchvaty 

komplikované, které, v případě febrilního statu, mohou vyústit až v poškození mozku, 

epilepsii a neurologické poškození (Aicadi and Chevrie, 1983; Viani et al., 1987). 

Prolongované febrilní křeče (prolonged febrile seizures, PFS) jsou tak ve středu zájmu 

studií zabývajících se problematikou záchvatů spojených s horečnatým onemocněním, 

k čemuž jistě přispívá i fakt, že FSE představuje 25 % všech dětských SE (Maytal 

and Shinnar, 1989; Maytal and Shinnar, 1990).   

Rizikové faktory vzniku febrilních křečí  

Vznik febrilních křečí u dětí je vázán na probíhající horečnaté onemocnění. Neznamená 

to však, že všechny děti mladší tří let prodělají při horečce záchvat. Co předurčuje 

postižené jedince k prodělání febrilních křečí? Zasažené děti jsou k záchvatům určitým 

způsobem „vnímavější“ a tak oproti ostatním znevýhodněny. Uvádí se, že v rámci 

stejného onemocnění vykazovaly děti s křečemi vyšší maximální teplotu v porovnání 

s jedinci, u kterých se FS nevyskytovaly (Berg and Shinnar, 1995). Je tedy možné, 

že organismus postižených jedinců reaguje přehnaně na přítomnost antigenů během 

onemocnění. 

Roli mohou hrát i jiné faktory, například genetická predispozice, protože 

prokázaným rizikovým faktorem je potvrzený výskyt FS mezi rodinnými příslušníky. 

V některých rodinách je riziko vzniku febrilních křečí výrazně vyšší, než v jiných. 

S pozitivní rodinnou historii se setkáváme u 25 – 40 % pacientů, přičemž u blízkých 

příbuzných je riziko větší (Hauser, 1985). Frekvence FS mezi sourozenci postižených 

se pohybuje od 9 % do 22 % (Van Esch, 1998). Navíc klinická data dokazují vyšší míru 

rizika u monozygotních dvojčat nežli u dizygotů a dvakrát vyšší riziko pro děti, jejichž 

oba rodiče měli febrilní záchvaty v porovnání s těmi, u kterých byl postižen pouze jeden 

z rodičů (Waruiru, 2004). Ačkoliv je vliv genetických faktorů na vznik FS nepopiratelný, 

způsob jakým se dědí, zůstává neznámý. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o vlivu 

genové vazby určitých chromozomů (II., V., VIII. a XIX.), v místech lokalizace genů pro 
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sodné kanály (Wallace, 2001). Více informací o případné roli mutací v těchto genech 

snad poskytnou nové epidemiologické studie, či použití geneticky modifikovaných 

laboratorních zvířat. 

Dalším faktorem, který se v literatuře uvádí nejčastěji v souvislosti prolongovanými 

febrilními záchvaty je abnormální vývoj mozkových struktur a s tím spojené dysfunkce. 

Tomuto tématu byla věnována pozornost především v 90. letech minulého století. 

Řada prací podporuje hypotézu, že febrilní křeče způsobují poškození hipokampu, 

degeneraci nervové tkáně a vznik hipokampální sklerózy (Hamati-Haddad and Abou-

Khalil, 1998; Kanemoto et al., 2000; VanLandingham et al., 1998), opakem je názor, 

že prolongované febrilní záchvaty jsou výsledkem již existujícího poškození, vzniklého 

na základě prenatálního či perinatálního inzultu, nebo genetické predispozice 

(Davies et al., 1996; Fernandez et al., 1998; Kobayashi et al., 2001). Vzhledem 

k existujícím faktům se zdá být druhé vysvětlení pravděpodobnější. Mohou však 

komplexní či prolongované FS celkovou situaci dále zhoršovat a přispívat tak 

k hlubšímu poškození mozku a jeho funkcí? Zdá se, že ano. 

Febrilní záchvaty a rozvoj epilepsie 

Ačkoliv nejsou febrilní záchvaty projevem epilepsie jakožto chronického onemocnění 

a jejich výskyt je jednoznačně vázán na horečnaté onemocnění, u určité části dětí 

trpících FS, v pozdějším věku epilepsie vznikla (Berg and Shinnar, 1994). 

Studie prokázaly, že jednoduché febrilní křeče nejsou spojeny se vznikem 

neurologických abnormalit. Na druhé straně, přítomnost komplikovaných 

a prolongovaných FS, především pak febrilního epileptického statu, je spojována 

s nepříznivým vývojem jedince a rizikem vzniku epilepsie v pozdějším věku. 

V pediatrické neurologii tvoří febrilní status 5 % všech febrilních záchvatů (Berg 

and Shinnar, 1996), což činí cca 20 % z celkového počtu komplexních febrilních 

záchvatů a bezmála 25 % z celkového množství SE (Dodson et al., 1993). Do druhého 

roku života se jedná vůbec o nejběžnější typ epileptického statu (2/3 všech SE) 

(Shinnar et al., 1997).  

Klinická pozorování naznačují, že výskyt prolongovaných FS zvyšuje riziko vzniku 

epilepsie v pozdějším věku. Shinnar a kol.  (Shinnar et al., 1997) sledovali v letech 

1984–1996 180 dětí po FSE a zjistili téměř 20 % riziko vzniku epilepsie. V jiných 

studiích bylo riziko vzniku epilepsie nižší. Dlouhodobé sledování 1706 dětí, které 
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prodělaly febrilní křeče, prokázalo vznik epilepsie u 2 % dětí. U dětí, u nichž se FS 

nevyskytovaly, bylo riziko čtyřnásobně nižší tj. 0,5 % (Nelson and Ellenberg, 1976). 

Podobné výsledky přinášejí i jiné studie, které uvádějí vznik epilepsie ve 2 - 4 % dětí 

trpících febrilními křečemi (Berg and Shinnar, 1994). 

 Co se týče funkčního poškození postižených jedinců, nebývá zpravidla 

intelektuálního charakteru. Nebyly například zjištěny rozdíly v inteligenci dětí s febrilním 

statem, u kterých se nevyvinula epilepsie, a jejich zdravými sourozenci (Ellenberg and 

Nelson, 1978). V britské studii zahrnující pětileté pacienty s FS, byly prokázány stavy 

úzkosti a spánkové obtíže, jako náměsíčnost, noční můry a problémy s usínáním (Verity 

et al., 1985). Zvýšená úzkost či hyperaktivita byla pozorována v dalších studiích (Verity 

et al., 1998; Chang et al., 2000). Van Esch se spolupracovníky objevil vážné 

neurologické obtíže, jako poruchy vývoje řeči či psychomotorické poruchy, u 5 % dětí 

s historií FSE. Dalších 19 % projevovalo mírnější formu těchto obtíží (Van Esch et al., 

1996). Souhrnně se uvádí, že dominantním vývojovým defektem jsou vady řeči. 

Klinické studie dokazují, že prolongované či komplikované febrilní záchvaty mají 

negativní dopad na normální vývoj jedince. Otázkou zůstává, zda jsou PFS 

dostatečným impulzem k vzniku neuronálních abnormalit. 

Febrilní křeče, epilepsie temporálního 

laloku a neurodegenerace 

 Výsledky klinických studií jasně prokazují souvislost 

mezi přítomností FSE a pozdějším vznikem 

temporální epilepsie (temporal lobe epilepsy, TLE), 

při které spontánní epileptická aktivita vychází 

z oblasti temporálního (spánkového) laloku. 

Dokumentují, že 30 - 50 % dospělých s TLE prodělalo 

v raném dětství febrilní křeče (Gloor, 1991; Franch 

a Williamson, 1993). Právě prolongovanými febrilními 

záchvaty indukovaná neurodegenerace, byla 

považována za mechanismus vzniku mesiální 

temporální sklerózy (mesial temporal sclerosis, MTS), 

Obr. 8 Mesiální temporální sklerosa. 
Na snímku z MRI dobře 
patrná redukce v levém 
spánkovém laloku. (American 
Academy of Neurology ®) 
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hlavního patologického znaku TLE (Sagar and Oxbury, 1987; Theodore et al., 1999). 

MTS, popsaná v 85 - 88 % případů TLE, je charakterizovaná ztrátou neuronů 

především v CA1 a CA3 regionu. K hlubšímu poznání v této oblasti přispěl rozvoj 

neinvazivních zobrazovacích technik, především pak magnetické resonance (MRI) na 

přelomu 70. a 80. let minulého století. Díky tomu se v mnoha studiích prokázala 

redukce objemu mesiotemporálních struktur u pacientů s TLE (v porovnání 

s kontrolami), stejně jako fakt, že tato redukce je daleko výraznější u jedinců, 

kteří prodělali prolongované febrilní křeče (Cenders et al., 1993; Scott et al., 2002). 

Osoby s FS v průběhu raného dětství, vykazují vyšší stupeň MTS, nežli osoby 

s dlouhotrvající epilepsií bez FSE v anamnéze. 

Klinické studie však nemohou jednoznačně prokázat, že prolongované křeče jsou 

příčinou MTS. Stejně tak mohou být následkem již existující mozkové abnormality, která 

se díky záchvatu a následným vyšetřením objevila. V klinické medicíně lze však roli FS 

ve vzniku MTS jen obtížně oddělit od ostatních patologií či genetických vlivů. Animální 

modely tak představují optimální možnost jak prokázat, zda FSE může v nezralém 

intaktním mozku vyvolat neurodegeneraci a nastartovat epileptogenezu. Experimentální 

studie, provedené na naivních mláďatech potkanů, jasně prokazují, že FSE způsobují 

dlouhodobé změny v hipokampálních okruzích, vedoucí ke změnám v presynaptickém 

GABAergním inhibičním přenosu (Chen and Baram, 1999), následně ke zvýšené 

excitabilitě (Dubé and Chen, 2000) a pozdějšímu vzniku epilepsie (CIT). 

Dubé se spolupracovníky (2006) zjistila vznik TLE u 35% P10 mláďat vystavených 

FSE a většina ostatních zvířat (82%) vykazovala epileptoformní rysy EEG, přičemž 

kontrolní zvířata byla beze změn. Zvýšenou excitabilitu připisuje molekulárním změnám 

na úrovni iontových kanálů (vápník propouštějící AMPA kanály, endokanabinoidní 

receptory a HCN kanály), vedoucím až ke změně iontových proudů podílejících se na 

membránovém potenciálu, hyperpolarizaci postižených neuronů a následné 

synchronizované oscilaci neuronálních sítí (Dube et al., 2009). Podobné závěry vyvozují 

ze svých studií i ostatní laboratoře zabývající se důsledky FSE na nezralý mozek (Chen 

et al., 2001; Santoro and Baram, 2003; Brewster et al., 2005). Přítomnost 

morfologického poškození neuronů a jejich případných ztrát se v této souvislosti 

nepotvrdila v žádné studii (Baram et al., 2002; Pitkänen et al., 2002; Dubé et al., 2000, 

2006 and 2010). Což je jednoznačný rozdíl oproti ostatním laboratorním modelům. 

Především u chemicky vyvolaných SE jsou rozsáhlé neuronální ztráty potvrzeny jak 
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u dospělých zvířat, tak u mláďat (viz výše).  

Hypertermie 

Zvýšená tělesná teplota, hypertermie, je stav, který předchází vzniku febrilních křečí. 

Klinické studie udávají u dětí jako spodní hranici pro vznik FS tělesnou teplotu 

38,0 - 38,4 °C (Berg and Shinnar, 1997; El.Radhi, 1986). Hodnoty nejčastěji používané 

v experimentálních studiích se pohybují nad hranicí 40 °C. Například Schuchmann 

uvádějí pro P8 - P11 mláďata průměrnou hodnotu 41,8 ± 0,7 °C a pro P22 - P23 

hodnotu 44,2 ± 1,1 °C (Schuchmann et al., 2006). Teplotní maximum by mohlo mít 

souvislost se vznikem komplikovaných febrilních křečí (Berg, 1993; Berg and Shinnar, 

1996), neboť děti, u kterých se záchvaty vyskytly při nižší teplotě (< 38,9 °C), 

vykazovaly během záchvatu tendenci k fokálním projevům nebo k opakování v rámci 

jednoho horečnatého onemocnění. 

Důležitou roli ve  vzniku FS mohou hrát i mediátory uvolňované během horečky. 

CNS je velmi citlivý na změny vnitřního prostředí včetně teploty. Positivní vliv 

hypertermie na  imunitní reakci při napadení organismu mikroorganismy, tedy podpora 

zánětlivé reakce, byl prokázán v mnoha studiích (Kuikka and Valtonen, 1998; Gozzoli et 

al., 2001; Jiang et al., 2002). Jiné výzkumy naopak podtrhují význam hypertermie při 

zhoršení poškození organismu, například při srdeční zástavě (Zeiner et al., 2001) 

či dalších hypoxicko-ischemických inzultech (Inder et al., 2004; Eicher et al., 2005; 

Shankaran et al., 2005; Aiyagari a Diringer, 2007) nebo poranění mozku (Dietrich et al. 

1996). Teplota významně ovlivňuje veškeré pochody v nervovém systému včetně 

elektrické aktivity neuronů, citlivosti receptorů a aktivity enzymů (Hodgkin and Katz, 

1949). Dochází ke změnám kinetiky hlavních iontových proudů a některé iontové kanály 

jsou na teplotě přímo funkčně závislé. Teplotou vyvolaná destabilizace systému může 

vést ke zvýšení neuronální aktivity, frekvence a synchronizace neuronálních výbojů 

a následně až ke vzniku epileptického záchvatu.  

Na druhé straně stojí názor, podpořený omezenou účinností antipyretik pro snížení 

nebezpečí FS, že teplota, jakožto fyzikální faktor, nemá při vzniku FS hlavní slovo a pro 

vznik záchvatu jsou klíčové především cytokiny a jiné mediátory, které se uvolňují 

v průběhu infekce. Obdobný scénář se v poslední době spojuje nejen s FS, 

ale i s ostatními akutními a chronickými neurodegenerativními poruchami, jako např. 

cévní mozkové příhody nebo Alzheimerova choroba (Allan, 2005). Bylo kupříkladu 
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prokázáno, že interleukin-1 beta (IL-1β), jeden z prvních známých cytokinů, zvyšuje 

neuronální dráždivost (z části přes AMPA receptory). IL-1β je syntetizován buňkami 

hipokampu v odpovědi na horečku nebo hypertermii (Heida and Pittman, 2005). 

Po uvolnění se IL-1β s velkou afinitou váže na receptor typu 1 (IL-1R1), který je 

obsažen v gliových buňkách (mikroglie, astrocyty) a neuronech, i ve strukturách 

hematoencefalické bariéry (HEB). Aktivace receptoru spouští signální kaskády, které 

zprostředkovávají jak krátkodobou, tak dlouhodobou odpověď. Zatímco rychlý efekt se 

týká především změn iontových kanálů, zprostředkovaných aktivací specifických kinas, 

a vede k vtoku Ca2+ iontů (Stellwagen, 2005), dlouhodobé změny závisí na aktivaci 

transkripce genů způsobujících strukturální a funkční změny glií a neuronálních sítí 

(Brewster and Dubé, 2002; Bender et al., 2003b). Příkladem mohou být změny 

v expresi hyperpolarizací aktivovaných, cyklickými nukleotidy řízených, kanálů (HCN), 

které jsou zodpovědné za Ih
 
proud (tok kationtů přispívající k udržení membránového 

potenciálu neuronu). Právě takové změny byly objeveny u hipokampálních 

pyramidových buněk po působení prolongovaných febrilních záchvatů (Schuchmann, 

2006; Chen, 2001).  

Je tedy zřejmé, že cytokiny (především IL-1β), které jsou během zánětu a horečky 

v CNS syntetizovány, mají dopad na excitabilitu mozku (Brewster, 2005). Význam IL-1β 

při vzniku febrilních křečí, dokládá i studie, při které musela být u myší, které neměly 

receptor IL-1R1, použita daleko vyšší teplota k vyvolání záchvatu (Dubé, 2005). 

Na druhou stranu experimentální studie i klinická zkušenost jasně prokazují, že křeče 

mohou být vyvolány i prostou hypertermií bez přítomnosti infekce. Zvýšení tělesné 

teploty pomocí teploty prostředí (teplá koupel, proud horkého vzduchu), které vyvolává 

záchvaty jak u dětí, tak u experimentálních zvířat, ukazuje, že cytokiny představují 

jeden z mechanismů, nikoli však jediný mechanismus, vedoucí ke vzniku epileptických 

záchvatů při zvýšení tělesné teploty organismu. Spouštěč epileptické aktivity je pro 

následné děje v organismu zcela zásadní, proto by mělo mít porozumění vlastnostem 

hypertermie, jakožto iniciátoru FS, vysokou prioritu v dalším experimentálním výzkumu. 

Důsledky epileptické aktivity  

Do jaké míry má intenzivní epileptická aktivita dopad na funkci a vývoj nervové 

soustavy, je stále předmětem výzkumu. Názory na poškození kognitivních vlastností 

a motoriky po SE se v jednotlivých studiích mohou významně lišit. Rozsáhlé populační 
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studie z dřívějších let prokazují, že u 20 % vývojově normálních dětí, které prodělaly SE 

ve věku jednoho měsíce až 15 let, se vyvinuly motorické poruchy a 33 % bylo mentálně 

retardováno (IQ < 80) (Aicardi and Chevrie, 1970 a 1983). Další práce pozorovala 

mentální či neurologické následky u 40 ze 79 postižených dětí (Fujiwara et al., 1979). 

Novější studie (Shinnar, 2010) tyto výsledky však popírají. Důvodem pro rozdílné 

výstupy těchto studií může být významné zlepšení terapeutických postupů a lékařské 

péče v dnešní době.  

Pro zodpovězení otázky, zda prolongovaný epileptický záchvat může poškodit 

funkční schopnosti a další vývoj původně zdravého jedince, se dnes využívají 

experimentální modely. I když je tento problém velmi intenzivně studován, výsledky 

jednotlivých pracovišť jsou jen obtížně srovnatelné především pro značnou metodickou 

nesourodost, která výrazně omezuje možnost vytvoření komplexní představy 

o následcích epileptické aktivity (přehledně Kubová, 2011). Ještě komplikovanější je 

situace v hodnocení funkčních důsledků prolongované epileptické aktivity 

v experimentálních ontogenetických studiích. Hodnocení funkčních schopností 

nezralých zvířat musí být založeno na volbě odpovídajících testů, které respektují 

Obr. 7 Schematické znázornění některých základních úloh, používaných experimentálně k funkční 
a behaviorální analýze. (A) Morrisovo vodní bludiště; (B) open field test; (C) rotarod test; 
(D) radiální vyvýšené bludiště. (Lynn Talton ©) 
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vývojové stádium jedince. Nejčastěji se studie zaměřují na vývoj motorických 

schopností, kdy je nezbytné si uvědomit disproporce ve vývoji pohybového aparátu 

potkanů. Nejen, že vývoj předních končetin probíhá rychleji, než vývoj zadních, 

ale celkově je tento proces dokončen až na začátku třetího postnatálního týdne. Během 

této periody se při pohybu mláďat přechodně vyskytují určité fenomény, které mohou 

být z funkčního hlediska mylně interpretovány (Kubová, 2002). Na základě popisu 

vývoje lokomotorické aktivity u laboratorního potkana (Altman and Sudarshan, 1975) 

byla vytvořena řada základních testů, které dnes používá většina laboratoří při výzkumu 

fyzického stavu, chování a paměti jedinců (soupis jednotlivých testů by měl být 

k nalezení v základních behaviorálních učebních textech, uvádím proto odkazy pouze 

na některé stěžejní práce: Bossier and Simon, 1962; Bronstein, 1972; Altman 

and Sudarshan, 1975; Morris, 1981; Ba and Seri, 1995; Wall and Messier, 2001). I když 

existují i testy zaměřené na sledování vývoje dalších funkcí (kognice, sociální chování), 

jejich využití pro diagnostiku vývojových poruch u modelů epilepsie je v současné době 

minimální. Na základě původních studií, zaměřených na funkční poškození vyvolané 

prolongovanou epileptickou aktivitou převládal názor, že nezralý mozek je vůči 

funkčnímu poškození rezistentní. Z tehdejších studií vyplývalo, že mladší vývojová 

stádia, nevykazují po SE změny motorické, kognitivní či emocionální poškození 

(Holmes et al., 1988; Thurber et al., 1992; Liu et al., 1994). Dlouhodobé negativní 

důsledky na kognitivní funkce se prokázaly teprve u potkanů, kterým byl status vyvolán 

systémovou aplikací kainátu až v 5. týdnu věku. S hlubším studiem této problematiky se 

však prokázalo, že i ve velmi nezralém mozku, může SE nebo prolongovaný záchvat 

vést ke kvantitativním či kvalitativním změnám funkčních parametrů. 

Nedostatky v prostorové paměti po prodělání epileptického statu, byly u dospělých 

zvířat popsány již ve starších pracích (Leite et al., 1990; Harrigan et al., 1991). Později 

byly prokázány testem v Morrisově vodním bludišti i problémy s prostorovým učením 

u potkanů se statem vystaveným na P14 (LiCl-pilokarpinový model) (Wu et al., 2001). 

S použitím stejného testu byly prokázány změny i u zvířat, u kterých byl SE vyvolán 

12. den věku (Kubová et al., 2004). Potkani vystavení SE v P25 se také učili pomaleji 

nežli kontrolní zvířata a dokonce nikdy nedosáhli jejich úrovně. Další studie ukázaly, 

že rozsah pojištění, na hipokampu závislé prostorové paměti, roste s postupujícím 

zráním mozku. P1, P7 i P14 potkani vystavení kainátovému statu vykazovali 

dlouhodobé deficity v prostorové paměti (Lynch et al., 2000). V již dříve zmiňované 
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práci Dos Santose a jeho kolegů, kteří zjišťovali efekt tří následných statových epizod 

na P7 - P9 potkany, se uvádí přítomnost poruch učení a zvýšená spontánní vyhledávací 

aktivita v pozdějším věku, zatímco v motorickém ohledu (rota-rod test) 

se experimentální a kontrolní zvířata nelišila. Lokomoční nedostatky se neobjevily ani 

ve zmiňované práci Wu a kol. (2001) na P14 potkanech, zatímco na příkladu P12 a P25 

mláďat byly prokázány trvalé změny při řešení motorických úloh (Kubová et al., 2000).  

Informace o možné retardaci vývoje funkčních schopností, trvalém funkčním 

poškození či kvalitativních změnách funkčních parametrů v důsledku časných 

prolongovaných záchvatů jsou však nedostatečné a tyto faktory musejí být dále 

studovány. I když ještě všechny důsledky dlouhotrvající epileptické aktivity nejsou zcela 

známé, je patrné, že ani velmi nezralý mozek není k negativním účinkům této aktivity 

resistentní. Je proto důležité věnovat pozornost výzkumu takových typů záchvatů, 

které jsou charakteristické právě pro vyvíjející se mozek, jako jsou kupříkladu febrilní 

křeče.  

 

Stereologie 

Mozková tkáň je velmi složitou, přesto však dynamickou strukturou. Patologické 

procesy a neurodegenerativní změny se tak odrážejí ve změnách morfologie tkáně. 

Tyto změny jsou v dnešní době, díky existenci sofistikovaných neinvazivních 

zobrazovacích metod (MRI, CT atd.), vcelku dobře zjistitelné. Ačkoliv jsou molekulární 

studie pro celkové pochopení problematiky daného biologického fenoménu přínosné 

a například pro cílenou léčbu často zásadní, z klinického hlediska, především 

v diagnostice, mají zobrazovací metody svojí nezastupitelnou úlohu. Proto má výzkum 

morfologie struktur a jejich změn takový význam.  

 Stereologie je nástroj, který pomáhá získat z informací, pořízených na základě 

vizualizovaného záznamu morfologie struktury, data, která z nich nedokážeme pouhým 

okem vyčíst. Jedná se o matematickou disciplínu, zabývající se rekonstrukcí vlastností 

prostorových objektů na základě jejich projekcí či řezů nižší dimenze (Hlubinka; 2004). 

Rozkladem na jednodušší, snadněji definované a měřitelné prvky pomáhá vytvořit 

přesnou analýzu velikosti, tvaru a počtu složitějších objektů (Glaser et al., 2007). 

V základním principu se jedná o spojení geometrie a statistiky. Ze statistického hlediska 

se využívají stejné principy, jako při výzkumu veřejného mínění. Vychází se z informací 



30 

 

získaných z typických a reprezentativních vzorků (částí populace), které se extrapolují 

na celou strukturu (celou populaci). V případě kompletně homogenní struktury je možno 

kteroukoli část považovat za typický vzorek, tento způsob se označuje jako modelové 

skládání. Stejná metoda nelze ovšem použít u heterogenních materiálů, nebo tkání. 

V těchto případech je potřeba větší množství náhodně zvolených vzorků. Tato metoda, 

která je hojně využívána právě v biologickém výzkumu, se označuje jako vzorkové 

skládání a aplikace, založené na tomto principu, jsou směrovány třeba k určení počtu 

prvků v určité struktuře (např. celkový počet neuronů v mozku) (Howard, 2005). 

 Sofistikované stereometrické programy, které se v neurobiologických laboratořích 

využívají, napomáhají k odhalení strukturálních změn a ve spojení behaviorálními testy 

dávají konkrétnější představu o vztahu poškození a jeho důsledků. Je však třeba 

podotknout, že i s použitím moderních neuroanalytických metod, je nepatrná změna 

v struktuře, například malý úbytek buněk, špatně prokazatelný. Přesto, pokud se jedná 

o ztráty ve specifické populaci neuronů, mohou tyto drobné změny být spojeny 

s výrazným funkčním poškozením (Kubová, 2002). Provázání elektografických 

a morfologických analýz s testy funkčního poškození a behaviorálních důsledků inzultů 

by proto mělo být součástí epileptogenetických výzkumů. 
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Cíle diplomové práce 

V epileptologii se dlouhou dobu mělo za to, že hypertermie nemá vliv na neuronální 

poškození spojené s FSE u potkaních mláďat (Sarkisian et al., 1999), zatímco 

u dospělých zvířat zhoršuje poškození mozku vyvolané SE (Liu et al., 1993; 

Lundgren et al., 1994). Ovšem modely, převážně používané ke studiu febrilního statu, 

nedokáží rozlišit mezi důsledky hypertermie a důsledky dlouhotrvající epileptické 

aktivity, neboť hypertermie je v nich využita k indukci záchvatů (Tot et al., 1998; 

Dubé et al., 2000; Bender et al., 2003). Laboratoř v Los Angeles (Veterans 

Administration Greater Los Angeles Healthcare System, Epilepsy Research, Los 

Angeles, California, USA) ve spolupráci s Oddělením vývojové epileptologie 

(Fyziologický ústav AVČR, v.v.i., , Praha, Česká republika) společně vytvořili 

kombinovaný model Li-PILO vyvolaného SE a hypertermie u P10 mláďat laboratorního 

potkana. Jedinci byli vystaveni stejnému insultu, tedy chemicky vyvolanému SE, 

v normotermických i hypertermických podmínkách. Výsledky tak vypovídají o vlivu 

tělesné teploty na rozsah a charakter funkčních a morfologických změn, vyvolaných 

tímto insultem  

Cílem tohoto společného projektu bylo zjistit zda (1) zvýšená tělesná teplota 

zvyšuje rozsah a mění charakter akutního a chronického morfologického poškození, (2) 

zvyšuje riziko vzniku epilepsie v pozdějším věku a (3) mění charakter či závažnost 

spontánně vznikajících záchvatů. Studie byla provedena s použitím širokého spektra 

metodik, jak akutně, tj. v průběhu 24h po SE  (akutní video-EEG, morfologická detekce 

akutní neurodegenerace pomocí Fluoro-Jade B, ultrastrukturální studie pomocí 

elektronové mikroskopie), tak chronicky 5 měsíců po SE (dlouhodobé video-EEG 

monitorování /30 dní 24h denně/ pro detekci spontánních záchvatů, morfometrická 

a stereologická analýza pro zjištění chronického poškození mozku). 

Předkládaná diplomová práce je součástí této rozsáhlé studie. Cílem diplomové 

práce a jedním z cílů projektu bylo určit rozsah atrofie hipokampu s použitím 

stereologických metod. Výsledky měly ukázat, jestli hypertermie v průběhu SE zvyšuje 

pokles objemu hipokampu, prokázaný v předchozí práci (Nairismägi et al, 2006). Dalším 

cílem bylo srovnání dvou metodik, založených na stejných principech, ale lišících se 

finanční i časovou náročností. Otázkou bylo, zdali i levnější a jednodušší metoda, která 

nevyžaduje speciální a nákladné vybavení, poskytuje relevantní a srovnatelné výsledky.  
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Materiál a metody 

Tato práce vznikla ve spolupráci s Epilepsy Research Laboratory, VA Greater Los 

Angeles Health Care System, West Los Angeles, USA v rámci řešení projektu ME08045 

MŠMT ČR (HK). Na americkém pracovišti byla provedena příprava zvířat, 

elektrofyziologická část akutních i chronických experimentů a po jejich ukončení 

i perfuse a postfixace mozků. Poté byly mozky v kryoprotektivním mediu odeslány na 

Oddělení vývojové epileptologie FgÚ AVČR v Praze, kde bylo provedeno histologické 

zpracování tkáně a morfometrická analýza. 

Předkládaná diplomová práce představuje část tohoto projektu, pro přehlednost 

a komplexnost jsou v metodické části popsány i postupy a části experimentů, na jejichž 

provedení jsem se nepodílel (uvedeny v ohraničeném poli) 

 

Zvířata 

Studie byla provedena s použitím desetidenních (P10) samců laboratorního potkana 

kmene Wistar (Simonsen laboratory, Gilroy, California), přičemž za P0 byl uvažován 

den narození. Mláďata byla odstavena od matek jednadvacátý den (P21). Všechna 

zvířata byla chována v teplotně i vlhkostně stabilní místnosti s pravidelným světelným 

režimem 12/12 (světelný cyklus začínal v 7:00 dopoledne) a s volným přístupem 

k potravě i vodě. Experimenty byly provedeny v souladu s platnými předpisy a se 

souhlasem Institutional Animal Care and Use Committee of West Los Angeles VA 

Medical Center. 

 

Vyvolání SE a hypertermie 

Experimenty byly provedeny s použitím lithium-pilokarpinového modelu (Li-PILO model; 

Hirsch et al., 1992). Lithium chlorid (3 mEq/kg) byl podán intraperitoneálně devítidenním 

mláďatům potkana (P9). Status epilepticus byl vyvolán subkutánním podáním pilokarpin 

hydrochloridu (60 mg/kg) následující den (P10). 

 Zvířata, u kterých měla být navozena hypertermie, byla ihned po pilokarpinové 

injekci umístěna do speciálně zkonstruované teplotní komůrky plovoucí ve vodní lázni 

temperované na 40°C. K měření tělesné teploty byl po celou dobu experimentu použit 

digitální teploměr s rektální sondou (Tegam 872A, Geneva, Ohio). Když rektální teplota 
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dosáhla 39 °C, byla mláďata ponechána v komůrce po dobu 30 minut. Poté byla zvířata 

přemístěna do prostředí o pokojové teplotě, dokud rektální teplota neklesla na 37°C 

a pro snížení mortality jim byl intraperitoneálně podán diazepam (1 mg/kg). Následně 

byla umístěna na výhřevnou destičku (37 °C) dokud nedošlo k plnému návratu 

do normálního stavu (v průměru 6 hodin) a vrácena k matce. Od umístění do teplotní 

komůrky byla rektální teplota měřena v 10 minutových intervalech. 20 minut po podání 

diazepamu byla teplota změřena ještě čtyřikrát v 30 minutových rozestupech. 

 Mláďata v normotermické skupině prošla stejnou procedurou, jen teplota 

prostředí byla udržována na 37 °C. Kontrolní skupina zvířat byla vystavena pouze 

hypertermii (HT) bez SE. Všechna zvířata byla přibližně pět hodin po vyvolání SE 

rehydratována fyziologickým roztokem v množství 10 % tělesné váhy. 

 

Video/EEG monitorování produkce spontánních záchvatů 

Čtyři měsíce po vyvolání SE byly zvířatům implantovány registrační elektrody (skupina 

HT+SE n=20; skupina NT+SE n=10). Implantace epidurálních elektrod nad levou 

frontální (AP=2 mm; L=2,5 mm) a ocipitální kůru (AP=-3,8 mm; L=3 mm) byla 

provedena v isofluranové anestezii (2,5 %). Po týdenní rekonvalescenci byla zvířata 

připojena k video/EEG systému umístěna do plastových boxů s pitím a potravou 

a napojena na EEG monitorovací systém (Data Science Internacional).  Zvířata byla 

kontinuálně video/EEG monitorována po dobu 1 měsíce 24 h denně.  

 

Histologie 

Po ukončení video/EEG (pět měsíců po SE) byla zvířata anestetizovaná pomocí 

pentobarbitalu (150 mg/kg) a transkardiálně zperfundována 0.37 % roztokem 

NaS (1 ml/g) po dobu 10 minut a následně 4% paraformaldehydem v 0.1 M fosfátovém 

pufru, pH 7.4 (1ml/g), 4 °C, po dobu 10 minut (Sloviter, 1982). Po ukončení perfuse byly 

mozky vyjmuty, post-fixovány v 4 % paraformaldehydu po dobu tří hodin a pak umístěny 

do kryoprotektivního roztoku, obsahujícího 20% glycerol v 0.02 M draselném pufru.  

 

V kryoprotektivním mediu byly mozky zaslány kurýrní službou na Oddělení vývojové 

epileptologie AVČR, kde byly zamraženy v suchém ledu, uloženy při teplotě  -70 °C 

a postupně zpracovány.  
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Zmražené mozky byly s použitím kryokatu Leica CM 1900 nakrájeny v koronální rovině 

na řezy o tloušťce 30 μm (systém serie řezů 1 z 5) a řezy byly umístěny 

do kryoprotektivního roztoku (30 % ethylen glykolu, 25 % glycerolu v 0.05 M 

sodnofosfátovém pufru) a uloženy při teplotě -20% až do zpracování. Jedna sada řezů 

byla po přenesení na želatinovaná podložní skla obarvena kresylovou violetí a použita 

pro morfometrickou analýzu. 

 

Příprava želatinovaných skel: 

1. Skla v nerezových stojáncích čistíme 30 minut v roztoku EXTRANu v ultrazvuku 

2. Důkladný oplach skel pod tekoucí vodou 

3. Krátký oplach skel destilovanou vodou 

4. Skla přes noc naložena do roztoku LABOCLEANERu 

5. Důkladný oplach skel pod tekoucí vodou 

6. Krátký oplach skel destilovanou vodou (případně uložení do destilované vody 

a příprava želatiny – viz níže) 

7. Okapaná skla vkládáme na 5 minut do želatiny 

8. Skla opatrně vyjmeme a odsajeme buničinou přebytečnou želatinu 

9. Potažená skla necháváme do druhého dne v termostatu při teplotě 37 °C 

10. Hotová skla skladujeme v boxech 

 

Příprava želatiny na potahování skel: 

Do 500 ml studené vody přidáme za mírného míchání 5 g želatiny. Poté zahřejeme 

na 60 °C, necháme částečně zchladnout a přidáme 0,25 g síranu chromito-draselného 

[KCr(SO4)2 x 12 H2O] a 0,1 g azidu sodného (NaN3). Roztok za tepla filtrujeme do velké 

skleněné kyvety. Želatina nesmí ztuhnout před nanesením na skla, proto ji udržujeme 

stále zahřátou, tím, že kyvetu vložíme do nádoby s horkou vodou. 

 

Metodika barvení dle Nissla barvení:  

1. 96 % ethanol + chloroform (1:1) 1-4 hod. 

2. 100 % ethanol 10 min 
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3. 90 % ethanol 10 min 

4. 70 % ethanol 5 min 

5. Krátký oplach dest. H2O s 0,25 ml CH3COOH  

6. Kresyl violeť 10-15 min 

7. Krátký oplach dest. H2O s 0,25 ml CH3COOH  

8. 70 % ethanol ~3 min 

9. 90 % ethanol ~3 min 

10. Kontrola pozadí pod mikroskopem (není-li pozadí 

dostatečně světlé zpět krok 8.) 

 

11. 100 % ethanol ~3 min 

12. 100 % ethanol  ~3 min 

13. Aceton : xylen (2:1) krátce 

14. Aceton : xylen (1:1) krátce 

15. Aceton : xylen (1:2) ~2 min 

16.  Xylen 5-10 min 

17. Uložení obarvených skel s řezy do vysokých 

kyvet s xylenem do druhého dne 

 

18. Montování krycích skel Solakrylem  

 

Stanovení objemu hipokampu  

Ke stanovení objemu byly použity řezy barvené kresylovou violetí. Měření bylo 

provedeno pouze na pravém hipokampu, protože levá mozková hemisféra byla použita 

k implantaci elektrod pro monitoring EEG a tento zákrok spolu s dlouhotrvající 

přítomností elektrod může způsobit poškození tkáně při jejím zpracování. Pro měření 

byly využity všechny řezy, které obsahovaly hipokampus. Pro měření byla použita serie 

řezů, vzdálených 150 m. Počátek hipokampu (první měřený řez) brány viditelné 

neurony v CA3 oblasti (ventrálně od Corpus callosum a dorsolaterálně od třetí mozkové 

komory) a jako poslední řezy, na kterých byla patrná přítomnost granulární vrstvy Gyrus 

dentatus a pyramidových buněk CA1. Struktura hipokampu byla viditelná v průměru na 

40 řezech jednoho mozku. Obrysy struktury byly stanoveny podle stereotaxického 

atlasu mozku potkana (Paxinos and Watson, 2005). Pro zachování objektivity měření, 

nebylo předem známé rozdělení vzorků do testovaných skupin.   
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Objem byl stanoven stereologicky s použitím Cavaleriho principu (viz níže). 

Jedním z cílů této práce bylo srovnání dvou postupů měření, které jsou sice založené 

na stejném principu, ale vyžadují jiné vybavení. 

 

Program Ellipse  

Pro zjištění objemu hipokampu pomocí programu Ellipse, bylo potřeba pořídit fotografie 

zkoumaných řezů. K nafocení bylo použito mikoskopu Olympus SZX-ILLB200 

s kamerou Sony SSC-M370CE (CCD - black and white camera). Před každou 

kompletní sérií záznamů jednoho mozku byl pořízen snímek speciálního podložního 

skla s měřítkem o velikosti 1 mm. To bylo při následném zpracování v programu Ellipsa 

použito jako kalibrační jednotka. Při snímkování řezů, musel být obsažen vždy celý řez, 

aby se s ním dalo následně v programu pracovat. U mikroskopu bylo proto nutné použít 

menší zvětšení. Kvůli nižšímu rozlišení kamery byla kvalita pořízených fotografií nízká 

Cavalieriho princip je matematický model vytvořený na základě teze italského 

matematika Bonaventury Francesca Cavalieriho (1598 - 1647). Ten v díle Geometria 

indivisibilibus continuorum (1635) popsal svou metodu výpočtu objemu těles takto: 

„Když dvě tělesa mají stejnou výšku a když řezy rovinami, které jsou rovnoběžné 

s jejich podstavami a mají od nich stejnou vzdálenost, jsou takové, že poměr jejich 

obsahů je vždy stejný, potom objemy těles mají týž poměr.“  

Rozdělil tělesa do nekonečně malých částí, v podobě vrstviček (pro náš případ 

řezů), které mají nižší dimenzi, nežli vyšetřovaný útvar (2D plochy oproti 3D objemu). 

I když jsou jednotlivé vrstvičky oproti sobě posunuté, jejich narovnáním vzniká těleso 

o neměnném obsahu. Při výpočtu objemu se vychází z nastavených parametrů 

(tloušťka řezu, interval rozestupu řezů) a množiny označených bodů. 

 

V = t ×  𝐴𝑖 

MBF Bioscience © 
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a snímky při zvětšení špatně čitelné, což nepříznivě ovlivňuje orientaci na řezech.  

Snímky upraveny v programu Adobe Photoshop CS2. Úpravy se týkaly doostření, 

zvýšení kontrastu, redukce šumu a podobných korekcí za účelem vizualizace struktur 

na původních snímcích špatně čitelných. Obsah snímku, proporční či jiné zásadní 

informace nebyly těmito úpravami pozměněny.  

V programu Ellipse (Ellipse version 2.0.5.1, ViDiTo ©, Košice, Slovenská 

republika) se vytvoří přes daný obraz síť bodů o námi definované hustotě. Zvolen 

rozestup bodů sítě 10 px, skutečná hodnota v závislosti na změřené velikosti 

kalibračního měřítka (v našem případě činil rozestup přibližně 200 µm). V síti 

se následně označují body, které se kryjí se zkoumanou oblastí. Celkový počet 

vybraných bodů by poté měl pokrývat plochu, kterou na řezech zkoumaná oblast zabírá 

a díky znalosti rozestupu těchto bodů a rozestupu řezů jsme schopni určit objem takové 

oblasti. Problematické jsou hranice struktury, u kterých je potřeba rozhodnout, zdali má 

být bod vybrán jakožto součást plochy, nebo zůstat neoznačen jako součást pozadí 

(platí i pro druhou metodu). Je proto vhodné zobrazit body sítě v podobě symetrických 

křížků a stanovit si pravidlo 

podle, kterého budeme 

křížky označovat 

(viz Obr. 9). Toto je potřeba 

dodržovat nejen v průběhu 

měření jednoho mozku, 

ale i u všech dalších 

měření, abychom zachovali 

jednotné podmínky 

a výsledky byly po stránce 

jejich získání unifikované 

a srovnatelné. 

 

Stereo Investigater  

Díky projektu Neuroimage, který na FgÚ AVČR zafinancoval Evropský fond pro 

regionální rozvoj v rámci Operačního programu pražské konkurenceschopnosti, bylo 

možno provést měření za pomoci nejkvalitnějšího hardwarového i softwarového 

zařízení. Program Stereo Investigater od společnosti MBF Bioscience 

Obr. 9 Schéma zvoleného kritéria pro výběru křížového bodu. 
Označovány byly pouze body, které zkoumanou oblast 
(zelené pole) překrývaly současně minimálně horním 
a pravým ramenem. 
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(MicroBrightField, Inc., Vermont, USA) je komplexní nástroj pro stereologii. Umožňuje 

přesné počítání buněčných populací, analýzu, mapování a měření morfometrických 

vlastností biologických struktur.  

Nespornou výhodou této metody je kvalita obrazové informace. V programu 

Stereo Investigater je k dispozici živý náhled na mikroskopovaný objekt, který 

je naprosto identický s obrazem viditelným v okulárech mikroskopu. Není potřeba 

pořizovat fotografie, měření probíhá přímo během mikroskopování. Systém umožňuje 

použití většího zvětšení, protože není potřeba, aby při zpracování byla vidět celá plocha 

řezu najednou. Program dokáže síť bodů, obdobnou té v Ellipse, ukotvit k označenému 

místu na řezu a ta se tak při manipulaci se stolkem mikroskopu posouvá společně 

s preparátem. Navíc je možné i během měření proostřovat a lépe tak rozpoznat hranice 

struktur, což značně přispívá k přesnosti měření.  

Vzhledem k větší časové náročnosti tohoto postupu nebylo provedeno měření 

všech vzorků (krom kontrol), ale pouze náhodně vybraného souboru (5 mozků pro 

každou statovou skupinu). Při měření použit mikroskop Olympus BX51TF s kamerou 

Q Imaging (12 bit, color) a objektiv Olympus UplanSApo 10x/0,40 (∞/0,17/FN26,5). 

S ohledem na velikost struktury a zvětšení zvolen rozestup bodů sítě 100 µm. 

Statistika 

Naměřená data byla analyzována pomocí MS Excel (Microsoft Corp., Redmont, WA, 

USA) a SigmaPlot (Systat Software; Chicago, USA) a prezentovaná hodnota 

± standartní odchylka. Měření byla porovnávána pomocí t-testu a pomocí One way 

ANOVA testu. Hodnota p<0,05 byla považována za signifikantní. 
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Výsledky 

 

 

 

  Vzorky 
Specifikace 

Objem pravého 
hipokampu [mm3] 

HT NT+SE HT+SE Ellipse MBF 

FST_01    • 48,20 - 
FST_02  •   41,69 - 
FST_03    • 41,33 - 
FST_04  •   42,10 - 
FST_05  •   46,28 - 
FST_06    • 41,00 34,79 
FST_07  •   45,05 38,58 

FST_08  •   39,98 33,61 
FST_10  •   44,66 37,10 
FST_11  •   47,53 40,00 
FST_12  •   46,51 38,82 
FST_13    • 44,54 - 
FST_14    • 42,51 - 

FST_15    • 43,48 37,43 
FST_16    • 34,33 - 
FST_17    • 46,42 - 
FST_18    • 43,76 - 
FST_19  •   39,90 - 
FST_20    • 35,63 - 
FST_21    • 31,63 - 

FST_22    • 28,18 - 
FST_23    • 35,54 - 
FST_24  •   40,64 - 
FST_25    • 38,78 33,82 
FST_26    • 40,28 35,18 
FST_27    • 46,64 38,77 
FST_28    • 44,41 - 

FST_29    • 43,31 - 
FST_30    • 41,91 - 
FST_32    • 50,30 - 
FST_33 •    51,35 45,59 
FST_34 •    44,53 42,29 
FST_35 •    46,19 44,56 
FST_36 •    54,62 43,03 

Tabulka 1. 

Souhrnný přehled 

provedených 

měření. V levé části 

označení vzorků, 

uprostřed 

specifikace přípravy 

zvířete, vpravo 

naměřené objemy 

pravého 

hipokampu.  
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Objemy pravé poloviny hipokampu [mm3] 

HT NT+SE HT+SE 

FST_34 44,53 FST_19 39,90 FST_22 28,18 

FST_35 46,19 FST_08 39,98 FST_21 31,63 

FST_33 51,35 FST_24 40,64 FST_16 34,36 

FST_36 54,62 FST_02 41,69 FST_23 35,54 

  FST_04 42,10 FST_20 35,63 

  FST_10 44,66 FST_25 38,78 

  FST_07 45,05 FST_26 40,28 

  FST_05 46,28 FST_06 41,00 

  FST_12 46,51 FST_03 41,33 

  FST_11 47,53 FST_30 41,91 

    FST_14 42,51 

    FST_29 43,31 

    FST_15 43,48 

    FST_18 43,76 

    FST_28 44,41 

    FST_13 44,54 

    FST_17 46,42 

    FST_27 46,64 

    FST_01 48,20 

    FST_32 50,30 

prům. objem [mm3]  49,17  43,43  41,11 

1SD  4,65  2,90  5,65 

2SD  9,29  5,79  11,29 

 

Objemy pravého  hipokampu [mm3] 

 
Ellipse 

 

 
MBF; Stereo Investigater 

 HT NT+SE HT+SE HT NT+SE HT+SE 

51,35 45,05 41,00 45,59 38,58 34,79 

44,53 39,98 43,48 42,29 33,61 37,43 

46,19 44,66 38,78 44,56 37,10 33,82 

54,62 47,53 40,28 43,03 40,00 35,18 

  46,51 46,64   38,82 38,77 

průměrný objem 
[mm3] 49,17 44,75 42,04 43,87 37,62 36,00 

1SD 4,65 2,90 3,08 1,49 2,47 2,04 

2SD 9,30 5,80 6,17 2,98 4,93 4,08 

Tabulka 2. 

Přehled výsledků měření 

programem Ellipse s výpočtem 

aritmetických průměrů 

a standartních odchylek. 

Tabulka 3. 

Srovnání vzorků měřených oběma programy. Výpočet aritmetických průměrů a standartních 
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Graf 1. Srovnání objemů pravého hipokampu u zvířat, vystavených hypertermii bez 

SE (levý sloupek, prázdná kolečka), zvířat vystavených SE 

za normotermických podmínek (prostřední část, šedivá kolečka) a zvířat 

vystavených SE za hypertermických podmínek (pravý sloupek, černá 

kolečka). Červená kolečka v obou skupinách statovaných zvířat znázorňují 

hodnoty měřené s použitím obou metodik. V zeleném poli jsou objemy 

hipokampů zvířat, u nichž byly detekovány konvulsivní spontánní záchvaty 

v chronické fázi onemocnění. Červená úsečka znázorňuje průměrnou 

hodnotu u každé experimentální skupiny; [*] p≤0,05 (One-way ANOVA). 
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1. Vliv epileptického statu a hypertermie u nezralých zvířat na objem hipokampu 

v dospělosti (tabulka 2., graf 1.): 

Studie byla provedena s použitím počítačového programu Ellipse u zvířat 

přežívajících 5 měsíců po inzultu. Objem hipokampu u zvířat vystavených pouze 

zvýšené tělesné teplotě (n=4) byl 49,17±9,29 mm3. Status epilepticus 

v normotermických (n=10) i hypertermických podmínkách (n=20) vedl ke snížení 

objemu o 11,7% a 16,4% (49,17±9,29 vs. 41,11±11,29 mm3), přičemž rozdíl mezi 

zvířaty vystavenými hypertermii a hypertermii během SE byl signifikantní (p´=0,016; 

Mann-Whitney test). Objem hipokampu u zvířat s kombinovaným inzultem 

(hypertermie a SE) byl o  5,3% nižší než u zvířat vystavených SE za 

normotermických podmínek, rozdíl ale nebyl statisticky signifikantní. Objem 

hipokampu byl u 25% (5/20) ze skupiny kombinovaného inzultu menší než průměrný 

objem, zjištěný u zvířat vystavených SE za normotermických podmínek -2SD 
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Graf 2. Srovnání objemů vzorků měřených oběma programy. 
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a u 30% (6/20) zvířat nižší než průměrný objem hipokapmu -2SD u zvířat 

vystavených pouze působení hypertrmie samotné. Tato subpopulace zvířat je 

považována za zvířata s atrofií hipokampu. Žádné ze zvířat normotermické skupiny 

nesplnilo definici atrofie hipokampu. 

 

2. Srovnání výsledků měření objemů s použitím dvou metod (tabulka 3., graf 2.): 

U měření programem Stereo Investigater nebylo provedeno celkové statistické 

zhodnocený z důvodu menšího souboru měřených vzorků. Tato metoda byla použita 

především pro porovnání s programem Ellipse. Ze srovnání vzorků, měřených 

zároveň v obou programech, byla u obou skupin zvířat, které prodělali status, 

zjištěna signifikance (NT+SE skupina p=0,003; HT+SE skupina p=0,006; obojí 

t test). Tento rozdíl je patrný z grafu 2., ten však dokazuje, že se jedná o posun vždy 

stejným směrem. Ten je zřejmě dán větší přesností měření systému Neuroimage, 

o kterém svědčí i menší hodnoty 2SD pro jednotlivé skupiny. Jako koeficient chyb, 

tedy přesnost stereologického odhadu, byl zvolen parametr Gundersen m=0 

(Gunderesen and Jensen; 1987). Ten v 79% měření (11/14) vycházel pod 

1% hranicí (Ø 0,008). 

Diskuze 

Modely, v současné době používané k výzkumu vztahu epileptické aktivity a zvýšené 

teploty, využívají jako primární inzult především prolongovaný hypertermický záchvat. 

Rychle zvýšená tělesná teplota vede u mláďat potkana starých 10-12 dní k rozvoji křečí, 

které ustávají při snížení tělesné teploty na normální úroveň, tj. asi 35-37°C podle věku 

zvířat. Tento model je pokládán za klinicky relevantní pro sledování důsledků febrilních 

křečí. Dostupné studie však doposud neprokázaly vznik morfologického poškození 

u tohoto modelu ani u subpopulace pokusných zvířat. Rovněž použitelnost tohoto 

modelu pro sledování vlivu tělesné teploty na rozsah a charakter funkčních či 

morfologických důsledků epileptické aktivity je omezená, protože hypertermie je jedinou 

příčinou vzniku záchvatů. Nový model Li-PILO státu, komplikovaného zvýšenou 

tělesnou teplotou, umožňuje tento faktor hodnotit. Naše studie popisuje vliv hypertermie 

na průběh a akutní i chronické důsledky chemicky vyvolaného SE. I když se 

předkládaná diplomová práce zabývala hodnocením pouze jediného parametru, tj. 
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srovnání objemů hipokampu a stanovení vlivu hypertermie na míru hipokampální 

atrofie, je pro pochopení významu studie nezbytné v diskuzi zmínit i další dosažené 

výsledky. V průběhu akutní studie, v níž byla s použitím video/EEG monitoringu po dobu 

24h registrována elektrická aktivita mozku u skupiny hypertermických 

i normotermických zvířat, nebyl nalezen žádný rozdíl v tíži, charakteru či trvání 

epileptické aktivity mezi oběma experimentálními skupinami. To znamená, že rozdíly 

v morfologických či funkčních důsledcích, zjištěných v dalších částech studie, nemohou 

být vysvětleny zhoršením průběhu SE, tedy zhoršením iniciálního insultu. V souladu 

s předcházejícími studiemi (Nairismägi  et al, 2006; Kubová, nabídnuto do tisku) naše 

výsledky ukazují, že i samotný SE bez dalších patologií vede v časných stádiích vývoje 

jedince k hipokampální atrofii. Rozsah i distribuce akutního poškození hipokampu 

v modelu Li-PILO je závislý na věku v okamžiku vyvolání SE. Zatímco u desetidenních 

potkanů se akutní poškození vyskytuje zejména v oblasti Gyrus dentatus a pouze 

výjimečně jsou degenerující neurony nalezeny v CA1 (Suchomelová, nepublikované 

výsledky), u čtrnáctidenních zvířat je výrazná degenerace v CA1 pozorována u všech 

přežívajících jedinců. U P21 mláďat je patrné i výrazné poškození v CA3 oblasti (Sankar 

et al., 1998).  

V předložené studii vedla hypertermie v průběhu SE k signifikantnímu poklesu 

objemu měřeného hipokampu ve srovnání s jedinci, vystavenými pouze působení 

hypertermie či samotnému SE za normotermických podmínek. V našem modelu 

nedošlo v průběhu samotné hypertermie ke vzniku akutních epileptických záchvatů ani 

k neurodegeneraci. Na druhé straně ovšem hypertermie v průběhu SE vedla ke zvýšení 

počtu degenerujících neuronů (FluoroJade B positivních) i ke zvýšení počtu oblastí s 

výskytem značených buněk – degenerující buňky se objevily i v extrahipokampových 

oblastech limbického systému, především v amygdale, a poškození se objevilo 

u vyššího počtu zvířat ve skupině (Suchomelová, nabídnuto k publikaci).  

Morfometrická analýza, provedená po skončení video/EEG monitoringu 

(5 měsíců po SE), prokázala nesignifikantní pokles objemu hipokampu u zvířat 

vystavených kombinovanému inzultu v porovnání se zvířaty vystavenými pouze SE za 

normotermických podmínek. Ve skupině zvířat s hypertermií v průběhu SE byla zjištěna 

subpopulace jedinců (25% jedinců ve skupině) s objemem hipokampu nižším než byl 

průměr v normotermické skupině -2SD. Na základě naší definice a výsledků 

předchozích prací (Nairismägi  et al, 2006) považujeme tento pokles za hipokampální 
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atrofii. Otázkou zůstává, zda je vetší rozsah poškození hipokampu asociován s vyšším 

rizikem vzniku epilepsie či s vyšší tíží záchvatů? Naše studie ukázala, že hypertermie 

v průběhu SE zvyšuje riziko vzniku epilepsie v průběhu dalšího života. S pomocí 

kontinuálního video/EEG monitoringu, trvajícího 1 měsíc, byla 5 měsíců po inzultu 

epilepsie diagnostikována u 56% normotermických zvířat a u 85% hypertermických 

zvířat. I když není tento rozdíl statisticky významný, zvýšení rizika o téměř 30% je 

z klinického hlediska alarmující. Velmi zajímavý je i nález změny v charakteru záchvatů, 

protože u 30% jedinců, vystavených v průběhu SE působení hypertermie se objevily 

konvulsivní spontánní záchvaty, zatímco v normotermické skupině byly detekovány 

pouze subklinické (elektrografické) záchvaty nekonvulsivní povahy (Suchomelová, 

nabídnuto k publikaci). Výskyt výhradně nekonvulsivních záchvatů, projevujících se 

pouze elektrografickou záchvatovou aktivitou bez motorických korelátů, byl popsán již 

v předcházejících studiích v modelu chemicky vyvolaného SE u zvířat P10-P12 (Kubova 

et al, 2004; Kubová, nabídnuto k publikaci) i v jiných modelech (perinatální hypoxie; 

Rakhade et al, 2011). Na druhou stranu, vznik spontánních konvulsivních záchvatů byl 

popsán u modelu febrilních křečí, vyvolaných pouze hypertermií trvající více než 

1 hodinu. Pokud trval prolongovaný záchvat 20 minut, byly u epileptických jedinců 

v pozdějším věku rovněž pozorovány pouze nekonvulsivní spontánní záchvaty (Dube et 

al, 2010). Rozdíl v charakteru záchvatů může tedy souviset s dobou trvání SE, v našem 

modelu se ovšem trvání inzultu mezi normotermickými a hypertermickými zvířaty 

nelišilo. Souvisí tedy zhoršení charakteru záchvatů se zvětšením rozsahu 

morfologického poškození? Naše výsledky tuto možnost nepotvrzují, protože objem 

hipokampu byl u hypertermické skupiny pouze o 5.3% nižší než u normotermické 

skupiny a navíc se konvulsivní záchvaty neobjevily ani u jednoho zvířete s hipokampální 

atrofií. Rovněž předcházející studie, provedené na dospělých zvířatech (kontinuální 

video/EEG monitoring trvající 6 měsíců) neprokázaly korelaci mezi tíží hipokampálního 

poškození a tíží epilepsie, vyjádřené frekvencí či celkovým trváním záchvatů (Pitkänen 

et al, 2002). Ani naše předcházející práce, provedené na zvířatech, vystavených SE 

v časných stadiích vývoje, neprokázaly souvislost mezi poškozením hipokampu 

a vznikem epilepsie (Kubová, nabídnuto k publikaci). Řada studií zároveň prokazuje 

postupující neurodegeneraci i mozkovou atrofii u zvířat vystavených SE na různém 

věku. U zvířat se SE ve věku 3 týdnů nebo později byla postupující neurodegenerace 

s pomocí histologických technik, označujících degenerující buňky (FluoroJade B, 
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impregnace stříbrem), prokázána v limbických oblastech včetně hipokampu i několik 

měsíců po SE (Pitkanen et al, 2002; Kubová, nabídnuto k publikaci). Bez ohledu na 

charakter či trvání záchvatů v chronické fázi onemocnění, nebyly Fluoro Jade B 

pozitivní buňky zachyceny u zvířat vystavených působení SE na P10 či P12 déle než 

týden po inzultu (Kubová, nepublikované výsledky). Při volumetrii ovšem počet neuronů 

reprezentuje jen jednu z veličin, podílejících se na celkovém objemu hodnocené 

mozkové struktury. Ten je dále tvořen i extracelulárním prostorem, gliovými buňkami 

a cévami.  Zároveň nejen počet, ale i celkový objem neuronů, závisející například i na 

velikosti dendritů a axonů či počtu dendritických trnů, významně ovlivňuje celkový 

objem struktury. Podrobná morfologická analýza vlivu hypertermie na tyto další faktory, 

tvořící objem hipokampu, zatím neexistuje, ale předcházející studie naznačují, 

že epileptická aktivita (opakované záchvaty vyvolané injekcí tetanotoxinu do hipokampu 

P10 potkanů) vede ke snížení počtu i velikosti denritických výběžků u přežívajících 

jedinců (Jiang et al, 1998).  

Výsledky naší kolaborativní studie prokazují, že zvýšení tělesné teploty během 

chemicky vyvolaného SE nezhoršuje průběh iniciálního inzultu, ale zvyšuje riziko vzniku 

epilepsie v průběhu dalšího života a zároveň vede k mírnému zhoršení morfologického 

poškození. Další, navazující práce se bude věnovat analýze změn na molekulární 

úrovni (struktura receptorů, změny v produkci zánětlivých markerů, apod.), které by 

mohly vysvětlit zhoršení epileptogeneze a vytvořit tak novou cílovou strukturu, 

použitelnou pro vyhledávání nových terapeutických postupů.  

Dalším cílem předkládané diplomové práce bylo porovnání spolehlivosti 

a pracnosti dvou metod stanovení hipokampálního objemu. Pro porovnatelnost obou 

metodik byly dvě skupiny mozku zhodnoceny s použitím obou metodik stejným 

hodnotitelem. Rozdíl mezi měřeními by 13.7% . Výsledky získané s použitím programu 

Ellipse vykazovaly vyšší hodnoty, pravděpodobně proto, že pro méně zkušeného 

pracovníka je obtížnější stanovit hranice struktury na snímcích získaných s malým 

rozlišením. Chyba mezi měřeními byla nicméně v podstatě stejná pro všechna zvířata. 

Domníváme se tedy, že obě metodiky přinášejí srovnatelné výsledky a na 

spolupracujícím pracovišti, které nedisponuje systémem MBF, může být používáno 

dostupnější programové vybavení. 
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Závěr 

Provedená analýza pomocí stereologických programů nás tedy přivedla k následujícím 

závěrům: 

1. Status epilepticus vyvolaný systémovým podáním pilokarpinu má u P10 mláďat 

za následek zmenšení objemu hipokampu, což dokládá jeho negativní dopad na 

buňky této významné limbické struktury. Tento fakt vyplývá ze signifikantního 

rozdílu objemů mezi HT+SE a HT skupinami. 

2. Z porovnání změřených objemů hipokampů teplotně odlišných statových skupin 

(HT+SE vs. NT+SE) nevyplývá statisticky relevantní rozdíl. Ovšem tendence 

k redukci objemu s rostoucí teplotou je z hodnot dobře patrná. V průměru činí 

1,97 mm3. 

3. Velký rozptyl hodnot, který je patrný především u výstupů z programu Ellipse, 

poukazuje na specifickou reakci jedinců na způsobený inzult. 

4. Zjištěné objemy jednotlivých vzorků jsou v závislosti na použitém programu 

rozdílné. Hodnota rozdílu ovšem zůstává vcelku jednotná (6,15±1,84 mm3), 

poměry jsou tedy zachovány a tak lze pro komparativní analýzu použít oba 

programy. 

 

První uvedený fakt potvrzuje závěry uvedené v řadě předchozích studií, totiž, že 

podáním chloridu lithia a pilokarpinu dochází u mláďat laboratorního potkana 

k vyvolání epileptického statu, který způsobuje neurodegenerativní změny 

limbických struktur, které se odráží v redukci objemu hipokampu. Díky nově 

vytvořenému modelu, který odděluje působení vlastní epileptické aktivity a vliv teploty, 

můžeme konstatovat, že zvýšená teplota v průběhu inzultu tento proces negativně 

ovlivňuje a umocňuje tak míru poškození, která je patrná v tendenci k rostoucí 

redukci objemu hipokampu, ačkoliv tento fakt není podpořen signifikantní hodnotou 

rozdílu. Toho nebylo dosaženo nejspíš i díky širokému spektru naměřených hodnot, 

patrného u větších měřených souborů (HT+SE skupina v programu Ellipse). Tento 

rozptyl je dán rozdílnými dispozicemi (např.: velikost mozku), odlišnou reakcí každého 

jedince na tak silný inzult jako je epileptický status a také možnou chybou v měření, 
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díky obtížné čitelnosti struktur na některých řezech. 

Pokud se ohlédneme zpět za vytyčenými cíli této práce, můžeme konstatovat, že 

se je podařilo naplnit. Za pomoci stereologického měření prováděného pět měsíců po 

vyvolání SE dvěma nezávislými programy se nám podařilo prokázat redukci objemu 

hipokampálních struktur, jakožto následku epileptické aktivity. Dále jsme poukázali na 

fakt, že zvýšená teplota v průběhu iniciálního epileptického záchvatu umocňuje jeho 

neurodegenerativní vliv na objem zkoumané oblasti. Zároveň výzkum umožnil 

objektivně posoudit práci v obou programech a pomohl odhalit nedostatky a přednosti 

každého z nich. Ukázalo se, že pro potřeby základní stereologické analýzy, není nutná 

práce s nejmodernější a drahou technikou. Ta je ovšem se zvyšujícími se nároky na 

přesnost a možnosti využití nezastupitelná jednoduššími programy. 

Přínos celkové studie k dané problematice je především v použitém modelu. Ten 

pomohl posunout výzkum vlivu teploty, jakožto podstatného a dobře regulovatelného 

faktoru, novým směrem. Jelikož se jedná o první pokus s tímto modelem, mohl by se 

stát východiskem pro další obdobné výzkumy, které by z něj mohly nejen vycházet, ale 

především jej doplňovat, rozšiřovat a vylepšovat. Z tohoto pohledu by bylo jistě 

přínosné do dalších studií zařadit též skupinu zvířat, které by byla teplota během 

iniciálního inzultu naopak snižována a sledoval se tak její případný protektivní účinek. 

Pro ještě přesnější stereologii by přispělo zařazení magnetické rezonance, která by 

pomohla odhalit případné vývojové odlišnosti nervových systémů jednotlivých 

pokusných zvířat a napomohla tak k odhalení rozsahu neurodegenerace. 

Nová studie, jejíž součástí je i tato diplomová práce, snad stojí na začátku cesty, 

která by měla být významným přínosem pro klinickou praxi a která by mohla 

v budoucnu vést u řady pacientů ke snížení negativních důsledků epileptické aktivity. 
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