
Souhrn 

 Glutamátové receptory NMDA a AMPA typu procházejí během časných stadií postnatálního vývoje 

intenzivními funkčními změnami danými modifikací jejich podjednotkového složení (Pachernegg et al., 2012: 

Paoletti et al., 2013). Velké zastoupení NMDA receptorů obsahujících NR2B podjednotku a AMPA receptorů 

neobsahujících GluA2 podjednotku (prostupných pro Ca
2+

) v nezralém mozku se podílejí na vysoké excitabilitě, 

vzniku záchvatů, excitotoxicitě a zániku neuronů (Vizi et al., 2013). 

IEM1460 jako specifický antagonista AMPA receptorů prostupných pro Ca
2+

 vykazuje antikonvulsivní 

působení v časných stadiích vývoje, přičemž účinek IEM1460 závisí na místu vzniku záchvatů, stadiu vývoje a 

expresi GluA2 podjednotky.  

Ro 25-6981 maleát (selektivní antagonista NMDA receptorů obsahujících podjednotku NR2B) vykazuje 

antikonvulsivní aktivitu v časném postnatálním období. Antikonvulsivní efekt u 12-denních potkanů trval 

minimálně 110 minut, to znamená, že tato látka by mohla být použitelná i klinicky. 

Vývojový profil exprese NR2B, NR2A a GluA2 podjednotek (tedy těch, které jsme ovlivňovali 

v elektrofyziologických pokusech) v různých částech mozku může přinést informace o potenciálních cílech 

věkově specifické antiepileptické a neuroprotektivni léčby. Stanovovali jsme změny v genech GRIN2A, GRIN2B 

a GRIA2A a proteinu GluA2 v šesti oblastech mozku potkanů – frontální, parietální a okcipitální kůře, dorsálním 

a ventrálním hipokampu a v talamu – na pěti vývojových stadiích (až po mladé dospělé potkany). 

Naše výsledky potvrdily, že v mozku potkana vzrůstá s věkem množství GRIA2A genu a proteinu GluA2 

podjednotky. Ve většině oblastí mozku exprese GRIN2A mRNA významně vzrůstá s věkem, zatímco množství 

GRIN2B mRNA lehce pokleslo v pozdějších stadiích vývoje. Ve většině mozkových oblastí se během vývoje 

poměr exprese mRNA GRIN2A/GRIN2B zvyšuje.  

LiCl/pilokarpinový status epileptikus (SE) vyvolaný u hlodavců v časných stadiích ontogeneze může 

změnit vývojový profil exprese genů a proteinů specifických podjednotek NMDA a AMPA receptorů. Existuje 

řada studií popisující vývojové změny těchto podjednotek většinou v hipokampu, méně často v neokortexu, ale 

vždy jako celku a většinou jen v jednom interval po SE. Zjišťovali jsme vliv SE vyvolaného v časné ontogeneze 

na vývoj genů kódujících NR2A a NR2B podjednotky NMDA receptorů a GluA2 podjednotky AMPA receptorů 

v šesti oblastech mozku v čtyřech až pěti vývojových stadiích.  

Potvrdili jsme publikovaná data ukazující vliv SE na vývoj vybraných podjednotek NMDA a AMPA 

receptorů.  Naše výsledky prokázaly, že SE vyvolaný 12 den po narození vede k dramatickým změnám exprese 

GRIA2A mRNA a GluA2 proteinu během vývoje až do dospělosti. Vyšší exprese GluA2 podjednotky je 

bezprostřední odpovědí na zvýšenou excitabilitu a může představovat neuroprotektivní mechanismus snižující 

prostupnost pro Ca
2+

 (Porter et al., 2006). Zvýšena exprese GRIA2A genu a GluA2 proteinu v dorsálním 

hipokampu přetrvávají až do dospělosti. Znamená to, že tato část hipokampu je schopna aktivovat endogenní 

antiepileptické mechanismy, které udržují rovnováhu excitace a inhibice po SE. Snížená exprese GluA2 

podjednotky, kterou jsme nalezli ve ventrálním hipokampu po SE a která se objevuje ještě před excitotoxickou 

degenerací neuronů (Hanada, 2014), může znamenat, že tato struktura je zranitelná excitotoxicitou nejenom 

během vývoje, ale i v dospělosti. 

Exprese genů GRIN2A a GRIN2B kódujících NR2A a NR2B podjednotky byla výrazně ovlivněna SE 

vyvolaným v časném vývoji. Naše výsledky potvrdily literární data prokazující pokles GRIN2A mRNA a časné 

zvýšení úrovně GRIN2B mRNA. Tyto změny mohou vést ke sníženému výskytu proteinů NR2A a vyššímu 

výskytu NR2B, což mění normální vývoj kinetiky NMDA receptorů a tím úroveň excitability. Naše data ukazují, že 

ventrální hipokampus je obzvlášť ovlivněn SE, zvýšená exprese GRIN2B byla prokázána i v dospělosti. Nižší 

poměr GRIN2A/GRIN2B exprese může znamenat zvýšenou excitabilitu (Papatheodoropoulos et al. 2005). Naše 

výsledky demonstrují, že jedna episoda SE v časném vývojovém období může měnit excitabilitu v řadě oblastí 

mozku a tyto změny můžou přetrvávat do dospělosti. Problémem je, že LiCl/paraldehydové kontroly vykazují 

podobné změny jak v expresi GluA2 genu a proteinu, tak i v expresi GRIN2A a GRIN2B. To znamená, že i 

samotná kombinace LiCl a paraldehydu výrazně mění normální vývoj glutamátových receptorů. 
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