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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce je literární rešerší. Jejím cílem je shrnutí dosavadních poznatků 

o excitačních aminokyselinách, jejich excitotoxické aktivitě v rámci epilepsie a 

významných faktorů ovlivňujících poškození mozku během či po dlouhotrvajících 

epileptických záchvatech. Práce je rozdělena do dvou větších celků. První část (obecná – 

synapse a neurotransmiterový systém) popisuje excitační aminokyseliny a jejich koloběh 

v rámci synapse. Druhá část je zaměřena na excitotoxicitu během epileptických záchvatů, 

neuroprotektivní strategie, kterými je možno zabránit neuronální smrti, a na postupující 

neurodegeneraci s rostoucím dobou trvání epileptického statu. Na mojí bakalářskou práci 

bych chtěl navázat diplomovou prací týkající se neuroprotekce. 
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1. Seznam zkratek 
 

ATP - adenosintrifosfát 

cAMP – cyklický adenosinmonofosfát 

CNS – centrální nervová soustava 

EAA – excitační aminokyseliny (excitatory amino acids /angl./) 

EPSP – excitační postsynaptické potenciály 

GABA –  γ-aminomáselná kyselina 

GluRs – glutamátové receptory 

iGluRs – ionotropní glutamátové receptory 

mGluRs – metabotropní glutamátové receptory 

LTP – dlouhodobá potenciace (long-term potenciation /angl./) 

SE – Status epilepticus 
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2. Úvod 
 

Epilepsie je neurologické onemocnění postihující asi 0,5-1% obyvatel rozvinutých 

zemí, přičemž 10% pacientů má záchvaty častěji než 1x za měsíc. U více než 50% pacientů 

začíná epilepsie v dětství a často pokračuje po zbytek života. Pod název epilepsie je 

zahrnut soubor syndromů, které jsou charakterizovány opakovaným výskytem 

epileptických záchvatů. Epileptický záchvat je náhle vznikající porucha činnosti mozku, 

charakterizovaná příznaky motorickými, senzorickými, vegetativními, poruchami vědomí, 

chování a elektroencefalografickými příznaky. 

Epileptický záchvat může být vyprovokován celou řadou faktorů, jako je masivní 

elektrická stimulace, působení křečových jedů, změna vnitřního prostředí a podobně, a 

prakticky jakýkoli neuron nebo skupina neuronů může v důsledku působení výše 

uvedených faktorů produkovat epileptiformní aktivitu. Výskyt izolovaného epileptického 

záchvatu neznamená tedy ještě epilepsii. Jako epilepsie se označují chronické syndromy, 

charakterizované opakováním epileptických záchvatů bez zjevné příčiny. Podobně jako 

epileptické záchvaty i epilepsie jsou klasifikovány na základě doporučení International 

League Against Epilepsy (ILAE), přijatého v roce 1981.  

Základ moderní léčby epilepsie představuje především vhodně zvolená 

farmakoterapie, která je doplňována léčbou chirurgickou. Dlouhodobé studie ovšem 

ukazují, že u zhruba 50% pacientů léčených dostupnými antiepileptiky pokračují 

epileptické záchvaty, a u části těchto pacientů dochází k progresivním změnám jako je 

zvyšování frekvence záchvatů, zhoršování kognitivních funkcí či progresivní úbytek 

neuronů. Největší procento lékových rezistencí se vyskytuje u pacientů s komplexními 

parciálními záchvaty - okolo 70% (Aicardi a Shorvon, 1997). U části pacientů, trpících 

těmito formami epilepsie, je možné identifikovat příčinu vzniku onemocnění, jako jsou 

úrazy hlavy, status epilepticus, ischemické ataky či neuroinfekce. Tyto mozkové inzulty 

mohou u části postižených odstartovat celou kaskádu neurobiologických procesů, 

vedoucích ke vzniku spontánních epileptických záchvatů a tedy k epilepsii. Novější 

experimentální i klinické práce navíc dokazují, že u určitého procenta jedinců dochází 

k další progresi onemocnění pravděpodobně v důsledku rekurentních záchvatů, ovšem ani 

význam změn vyvolaných prvotním inzultem, zejména postupující neuronální degenerace, 

nemůže být zcela vyloučena. I když mechanismy této progrese nejsou známy, 
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experimentální studie jasně prokazují význam excitotoxického poškození v důsledku 

nadměrné excitace způsobené neurotransmitery ze skupiny excitačních aminokyselin.  

Excitační aminokyseliny (EAA) za normálních okolností hrají důležitou roli 

v centrální nervové soustavě obratlovců. Slouží k přenosu signálu mezi neurony, a jsou 

důležité i při tvorbě dlouhodobých potenciací (LTP) a paměťových stop. Na druhé straně 

mají velký význam i v patofyziologii řady chorob nervového systému, jakými jsou 

Alzheimerova a Parkinsonova choroba, Huntigtonova chorea, různé formy demence a 

v neposlední řadě i některé formy epilepsie. Proto se excitační aminokyseliny a jejich 

působení stalo terčem zájmu vědců, kteří studují význam systému EAA a jeho změn 

v patofyziologii těchto chorob a snaží se vytvořit nové strategie terapie těchto onemocnění.  
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3. Část obecná – synapse a neurotransmiterový systém 

 
U vyšších obratlovců je CNS řídícím ústředím organismu. Signály vedené 

dostředivými nebo odstředivými nervovými dráhami či signály vedené ve vnitřních 

drahách CNS se předávají mezi dvěma neurony pomocí vysoce specializované 

morfologické struktury – synapse. Jako synapse jsou v současné době označovány všechny 

funkční kontakty mezi membránami dvou buněk, z nichž alespoň jedna je neuronálního 

původu (Trojan a kol., 2003). V CNS převažují chemické synapse, kde se uplatňují 

neurotransmiterové systémy. 
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Obr. 1: Schéma synapse a jednotlivé fáze neurotransmise, které odpovídají 
jednotlivým podkapitolám obecné části. Excitační aminokyseliny jako neurotransmitery a 
jejich syntéza (3.1, 3.2); plnění, uskladnění a uvolňování vesikulů (vesikuly v reservní 
zóně jsou značeny šedou barvou) (3.3); působení EAA na postsynaptické receptory (3.4); 
uptake glutamátu a jeho recyklace (3.5) (Upraveno podle Trojan a kol., 2003; Danbolt, 
2001) 
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3.1 Excitační aminokyseliny 

Excitační aminokyseliny v chemické synapsi plní roli přenašečů signálů, které dorazí 

na presynaptickou část synapse v podobě akčního potenciálu. Po uvolnění z presynaptické 

části a průchodu synaptickou štěrbinou pak tyto aminokyseliny vyvolávají na 

postsynaptické části synapse EPSP (EPSP vznikají průnikem iontů skrz iontové kanály na 

postsynaptické membráně, což způsobí depolarizaci membrány a šíření signálu 

v postsynaptickém neuronu). Mezi hlavní EAA působících v CNS patří L-Glutamát a L-

Aspartát. Obě jmenované aminokyseliny mohou působit na stejné receptory na 

postsynaptické membráně. Liší se pouze ve schopnosti otevíraní iontových kanálů 

napojených na receptory EAA. Například působením L-Aspartátu na NMDA receptor (viz 

dále) je jeho iontový kanál otevřený po delší dobu než při působení L-Glutamátu. 

(Watkins, 1981)  

 

 
Obr. 2: Strukturní vzorce L-glutamátu (nalevo) a L-aspartátu (napravo) 

 

Vysoká koncentrace aminokyseliny L-glutamátu byla objevena v mozku ve 30. letech 

20. století. Už tehdy vyvstaly spekulace o jeho neurofyziologické roli, ale mluvilo se o 

něm spíše v souvislosti s Krebsovým cyklem, a tak pravá role L-glutamátu nebyla 

odhalena. Hayahashi (1954) injikoval L-glutamát do karotidy psů a opic a poté pozoroval 

křeče, které byly důsledkem působení L-glutamátu na CNS. Jako první navrhl, že L-

glutamát plní roli neuropřenašeče. Zanedlouho Curtis a kolegové (1960) tuto hypotézu 

potvrdili, ale přijmutí této domněnky trvalo ještě více než 20 let. V 80. letech díky objevu 

L-glutamátových antagonistů již o jeho neurofyziologické roli nebylo pochyb. (Watkins a 

Jane, 2006) 
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3.2 Syntéza excitačních aminokyselin 

L-glutamát a L-aspartát patří mezi neesenciální aminokyseliny tzn. organismus si je 

dokáže nasyntetyzovat pomocí vlastních biochemických pochodů.  Jako substráty pro obě 

aminokyseliny slouží metabolity z Krebsova cyklu, který se odehrává v mitochondriích. Ty 

jsou ve velkém počtu přítomny v presynaptické části.  

 

 
 

Obr. 3: Syntéza dvou hlavních excitačních aminokyselin (převzato z Voet a 
Voetová, 1995) 

 

Glutamát je syntetizován z 2-oxoglutarátu pomocí aminotransferázy, která napojí 

aminoskupinu na karboxylový uhlík. Následně může být převeden na glutamin pomocí 

glutamin-syntetázy, což je důležité při odstraňování glutamátu ze synaptické štěrbiny (viz 

kapitola 2.5). Aspartát je syntetizován z oxalacetátu opět pomocí aminotransferázy. A 

stejně jako glutamát může být i aspartát převeden na asparagin asparagin-syntetázou. (Voet 

a Voetová, 1995) 

 

 9



3.3 Uskladnění a uvolňování vesikulů  

Aby EAA mohly plnit svou funkci, musí být nejdříve transportovány do vesikulů. 

Naplněné vesikuly po příchodu signálu (akčního potenciálu) splývají s presynaptickou 

membránou  a uvolňují neurotransmitery (EAA) do synaptické štěrbiny. Splynutí vesikulu 

a membrány (exocytóza) předchází odchycení a přesunutí vesikulů z rezervní oblasti do 

aktivní zóny tzv. priming. Po primingu následuje tzv. docking, stav, ve kterém jsou 

vesikuly připraveny na exocytózu. (Murthy a Camilli, 2003) 

Akční potenciál je nezbytný pro exocytózu a následné vylití neurotransmiterů 

z vesikulu. Doputuje až do aktivní zóny, kde otevírá napěťově sensitivní Ca2+ iontové 

kanály. Pronikající Ca2+ ionty se váží na Ca2+ senzory, mezi které patří některé vesikulární 

transmembránové proteiny (obecně v-SNARE proteiny). Tento krok umožňuje interakci 

s transmembránovými proteiny na presynaptické membráně (obecně t-SNARE proteiny) a 

tak dojde k přiblížení a splynutí vesikulu s presynaptickou membránou. (Murthy a Camilli, 

2003)  

 

3.4 Postsynaptické receptory a jejich fyziologie 

Po splynutí vesikulu s presynaptickou membránou se uvolňují neurotransmitery do 

synaptické štěrbiny, která je 20-30 nm široká. Po krátké cestě doputují na postsynaptickou 

membránu, kde se vážou na své receptory. 

Zároveň s myšlenkou, že L-glutamát plní roli neurotransmiteru, Watkins a Curtis 

(1960) navrhli pomocí agonistů EAA tříbodový postsynaptický glutamátový receptor. 

(Watkins, 2000) 

 
 
Obr. 4: Tříbodový glutamátový receptor navržený Curtisem a Watkinsem (převzato 

z Watkins, 2000)  
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Existence receptorů byla definitivně potvrzena až po téměř 20 letech díky objevu 

specifických ligandů (agonistů a antagonistů) L-glutamátu. Díky těmto specifickým 

ligandům mohlo postupně dojít k rozdělení glutamátových receptorů, spojených 

s iontovým kanálem (ionotropní glutamátové receptory), na jednotlivé podtypy. 

V polovině 80. let byl objeven nový typ glutamátového receptoru, který byl spojen G-

proteinem a stimuloval hydrolýzu fosfatidylinositolfosfátu a mobilizaci intracelulárních 

Ca2+ zásob. Tento proces nebylo možno zastavit dosud známými L-glutamátovými 

antagonisty. Aby se odlišil od ionotropních receptorů, dostal tento receptor a všechny 

později objevené receptory spojené s G-proteiny název metabotropní glutamátové 

receptory. S použitím molekulární biologie byla v 90. letech určena struktura a přesné 

podjednotkové složení obou druhů receptorů, iGluRs i mGluRs, a receptory byly rozděleny 

do skupin. (Watkins, 2000) 

 

Receptory excitačních aminokyselin 
       
       
       

iGluR  mGluR 
       
       
       
       

NMDA AMPA Kainátové  Skupina I Skupina II Skupina III 
       

NR1a-h GluR1-4 GluR5-7  mGlu1a-d mGlu2 mGlu4a,b 
NR2A-D  KA1  mGlu5a,b mGlu3 mGlu6 

NR3  KA2    mGlu7a,b 
      mGlu8a,b 
       

 
   
Obr. 5: Rozdělení receptorů excitačních aminokyselin (upraveno podle Watkins a Jane, 
2006) 
 

 

Ionotropní glutamátové receptory 

 Do ionotropních receptorů patří tři hlavní rodiny - NMDA, AMPA a kainátové 

receptory pojmenované po agonistech L-glutamátu. Zprostředkovávají rychlé odpovědi na 

většině excitačních synapsí, neboť otevírají iontové kanály. 
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1) NMDA receptory 

Tuto rodinu tvoří 7 podjednotek (NR1,NR2A-D,NR3A,B). Jedná se o receptory, 

které jsou aktivovány N-methyl-D-aspartátem (NMDA). (Watkins a Evans, 1981). 

NMDA receptory se vyskytují u dospělého potkana v celém mozku i míše, avšak 

kvantitativní autoradiografie s L-[3H]glutamátem ukázala, že jejich regionální distribuce 

není rovnoměrná. Nejvíce značený byl hippokampus, zejména CA1 oblast. Mozková kůra 

vykazovala velkou různorodost značení mezi jednotlivými oblastmi a také vrstvami. 

Nejvíce byla značena I až III vrstva frontální kůry. Basální ganglia mají také variabilní 

výskyt NMDA receptorů. Největší koncentrace je v nucleus accumbens, střední 

koncentrace caudate/putamen a nejnižší je v globus palidus. Thalamický výskyt NMDA 

receptorů je opět velmi proměnlivý s místem, převažuje střední koncentrace. V mozkovém 

kmeni a středním mozku je výskyt NMDA receptorů nízký. (Monaghan a Cotman, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazebné 
místo pro 
glycin 

Vazebné místo 
pro L-glutamát Mg2+ iont  

K+ ionty 

Ca2+ a Na+ ionty 

 
Obr. 6: NMDA receptor a jeho vazebná místa (nalevo), NMDA receptor a ionty  

(napravo)         
                                                                                                       
NMDA receptory a jejich iontové kanály jsou propustné pro Na+, K+ a hlavně Ca2+ 

ionty. K tomu, aby ionty mohly pronikat kanálem ven či dovnitř buňky, je zapotřebí glycin 

a odstranění Mg2+ iontu z vnitřku iontového kanálu. Glycin je opravdový ko-agonista, 

který má své vazebné místo na receptoru, a v jeho nepřítomnosti se iontové kanály spojené 

s NMDA receptory neotevřou. Další nutnou podmínkou toku iontů kanálem je odstranění 

Mg2+ iontu. Při klidovém membránovém potenciálu -80mV je kanál blokován Mg2+ iontem 

a toky kanálem jsou téměř nulové. Teprve při depolarizaci okolní membrány na -30 až       

-20mV je Mg2+ iont odstraněn z lumen kanálu a kanálem tak mohou procházet toky iontů. 

Celkově lze o NMDA receptorech říct, že EPSP tvořené těmito receptory se objevují 
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pomalu, zato ale trvají delší periodu, než je tomu u AMPA a kainátových receptorů. 

(Ozawa a kol., 1998) 

 

2) AMPA receptory 

Tato rodina je tvořena 4 podjednotkami (GluR1-4). Dříve známé pod jménem 

quisqualátové receptory byly přejmenovány na AMPA receptory podle agonisty kyseliny 

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoazolpropinové (AMPA). K přejmenování došlo díky 

tomu, že quisqualát se vázal i na mGluRs. (Watkins, 2000) 

Jako u NMDA receptorů se první studie anatomického výskytu AMPA receptorů u 

potkana prováděly pomocí autoradiografie, kdy byla použita [3H]AMPA. Ve vysokých 

koncentracích byly AMPA receptory nalezeny v hippokampu a mozkové kůře (zvláště I až 

III vrstva). Střední koncentrace byly nalezeny v striatu a hlubších vrstvách kůry. 

Mezimozek, střední mozek i mozkový kmen vykazovaly nejnižší koncentraci AMPA 

receptorů. (Monaghan a kol., 1984) 

 

K+ ionty 

Ca2+ a Na+ ionty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Propustnost iontů u AMPA a kainátových receptorů (non-NMDA receptorů) 

 

AMPA receptory spojené s iontovými kanály jsou propustné pro Na+ a K+ ionty a 

téměř nepropustné pro Ca2+ ionty. Nicméně, bylo objeveno, že i AMPA receptory vykazují 

propustnost pro Ca2+ ionty, ale pouze v malých populacích neuronů v různých částech 

CNS potkana. Propustnost je podmíněna nepřítomností GluR2 podjednotky. Homomerické 

iGluRs sestávající se z GluR2 podjednotek nebo heteromerické iGluRs obsahující GluR2 

podjednotku mají velmi malou propustnost pro Ca2+ ionty.  (Ozawa a kol., 1998) 
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3) Kainátové receptory 

Podjednotky kainátových receptorů tvoří dvě příbuzné rodiny GluR5-7 a KA-1 a  

KA-2. Tyto receptory jsou selektivně aktivovány 2-karboxy-3-karboxymethyl-4-

isopropenylpyrrolidinem (kainátem). (Kew a Kemp, 2005) 

Distribuce kainátových receptorů byla jako u ostatních dvou typů ionotropních 

receptorů zprvu zkoumána autoradiografickým způsobem pomocí [3H]kainátu. Kainátové 

receptory jsou distribuovány v celé CNS uvnitř šedé hmoty, zvláště ve strukturách 

koncového mozku a mozečku. (Monaghan a Cotman, 1982) 

Kainátové i AMPA receptory se alternativně řadí do společné skupiny non-NMDA 

receptory. Z toho vyplývá, že kainátové receptory mají podobnou propustnost pro Na+, K+. 

Propustnost Ca2+ iontů závisí na podjednotkovém složení a přítomnost GluR6 podjednotky 

dovoluje kainátovým receptorům vtok Ca2+ iontů. (Ozawa a kol., 1998) 

 

Metabotropní glutamátové receptory 

mGluRs jsou členy větší receptorové rodiny, která je spojena s G-proteiny. mGluRs 

zprostředkovávají pomalé odpovědi, když aktivují G-proteiny a tím spouštějí různé 

metabolické děje.  V současnosti je známo 8 mGluRs, které byly rozděleny na základě 

sekvenční homologie, vazby sekundárních poslů a jejich farmakologie do 3 rodin (skupin). 

(Kew a Kemp, 2005) 

 

1) Skupina I 

Skupina I je tvořena 2 receptory (mGluR1 a mGluR5). Jsou aktivovány 1-amino-

cyklopentan-trans-1,3-dikarboxylovou kyselinou (trans-ACPD). (Danbolt, 2001). 

Aktivace GluRs z této skupiny stimuluje fosfolipázu C, která následně štěpí 

fosfatidylinositol 4,5-bisfosfát (PI(4,5)P2) na diacylglycerol (DAG) a inositol 1,4,5-

trisfosfát (IP3). DAG aktivuje proteinkinázu C a IP3 se váže na receptory na 

endoplasmatickém retikulu a způsobí uvolnění Ca2+ iontů. (Ozawa a kol., 1998; Alberts a 

kol., 2002) 
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Obr. 8: mGluR ze skupiny I s navázaným L-glutamátem (1) aktivuje G-protein (Gα 
podjednotku) (2). Ta aktivuje fosfolipázu C (3), která štěpí (4) fosfatidylinositol 4,5-
bisfosfát (A) na inositol 1,4,5-trisfosfát (B) a diacylglycerol (C). IP3 difunduje cytosolem a 
uvolňuje Ca2+ z endoplasmatického retikula (5). DAG zůstává v membráně a společně Ca2+ 
aktivuje proteinkinázu C (Upraveno podle Alberts a kol., 2002) 
 

2) Skupina II 

mGluR2 a mGluR3 receptory patří do skupiny II. Stejně jako skupina I, je i skupina 

II aktivována pomocí trans-ACPD. (Danbolt, 2001) 

Aktivace mGluRs z této, i ze skupiny III, vede k inhibici adenylátcyklázy a k poklesu 

syntézy cAMP. To se v konečném důsledku může projevit například ve snížené či zvýšené 

vzrušivosti membrány. (Ozawa a kol., 1998) 

 

3) Skupina III 

Skupina III je tvořena 4 receptory (mGluR4, mGluR6, mGluR7 a mGluR8). Tyto 

receptory se aktivují pomocí L(+)-2-amino-4-fosfobutyrové kyseliny (L-AP4). (Danbolt, 

2001) 
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3.5 Uptake a recyklace L-glutamátu 

L-Glutamát hraje důležitou roli při přenosu signálu mezi dvěma neurony v CNS. 

Proto je naprosto nezbytné, aby byla udržována jeho koncentrace v synaptické štěrbině a 

extracelulárním prostředí na nízké úrovni, jinak se může stát L-glutamát toxickou látkou 

(viz kapitola 4.1). Extracelulárně neexistuje žádný enzym, který dokáže metabolizovat     

L-glutamát. Jedinou cestou jak odstranit extracelulární L-glutamát je odčerpat ho pomocí 

transportních proteinů (uptake L-glutamátu). Ty se nacházejí na presynaptických i 

postsynaptických neuronech a astrocytech. (Danbolt, 2001)   

Jako hnací sílu k přečerpávání L-glutamátu využívá uptake elektrochemický gradient 

přes plazmatickou membránu neuronů i astrocytů. V astrocytech je jedna molekula          

L-glutamátu přenesena dovnitř se 3 Na+ ionty a 1 H+, ven je přenesen 1 K+ iont. (Danbolt, 

2001)   
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Obr. 9: Schéma uptakeu a recyklace L-glutamátu. L-glutamát je vypuštěn 

z presynaptického zakončení do synaptické štěrbiny. Následně je nasáván postsynaptickým 
neuronem (1), presynaptickým neuronem (2) a zejména astroglií (3). V astroglii je 
převeden na glutamin pomocí glutamin-syntetázy (4) a dopraven do presynaptického 
neuronu (5) (upraveno podle Danbolt, 2001) 

 

Nejvýznamněji se na recyklaci L-glutamátu podílejí astrocyty. Po nasátí může být    

L-glutamát zapojen do metabolických pochodů nebo může být pomocí glutamin-syntetázy 

převeden na glutamin, který je transportován do extracelulárního prostředí. 

Presynaptickými neurony je glutamin speciálními transportními proteiny přečerpán do 

cytosolu a poté je převeden zpět na L-glutamát, jenž může znovu sloužit jako 

neurotransmiter. (Danbolt, 2001)    
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4. Poškození mozku v důsledku dlouhotrvající epileptické aktivity 
 

 

4.1 Excitotoxická smrt neuronů v důsledku dlouhotrvající epileptické aktivity 

Neurodegenerace vzniklá jako důsledek jednotlivých epileptických záchvatů 

trvajících v řádech desítek sekund, i přes stoupající množství důkazů o molekulárních a 

buněčných změnách vzniklých v důsledku záchvatů, nebyla jednoznačně prokázána. Proto 

jsou mechanismy excitotoxického poškození neuronů v důsledku déletrvající záchvatové 

aktivity experimentálně studovány s použitím konvulzivního epileptického statu (status 

epilepticus; SE). SE je život ohrožující situace, jejíž vznik není vázán na onemocnění 

epilepsií. Podle nejnovějších definic je SE charakterizována jako epileptický záchvat 

trvající déle než 20 minut. Vztah mezi dlouhotrvající epileptickou aktivitou a ztrátou 

neuronů je diskutován již více než 100 let, protože v klinických situacích je obtížné oddělit 

působení SE a  dalších patologií. 

V 70. letech Meldrum a jeho kolegové (1973) prokázali u paralyzovaných a 

ventilovaných paviánů, že SE i při kompenzaci změn hladin kyslíku a glukózy vede ke 

ztrátě neuronů. Morfologické vyšetření prokázalo známky poškození neuronů zejména 

v neokortexu, thalamu a hippokampu. Také ani hyperpyrexie, která byla eliminována 

paralýzou svalů, ani nezměněná metabolická acidóza nezabránila poškození neuronů. 

Meldrum na základě tohoto zjištění navrhl hypotézu, že SE sám o sobě bez fyziologických 

změn může vyvolat poškození a smrt neuronů v mozku. Tato hypotéza se v dalších letech 

stala velmi zkoumaným předmětem. (Meldrum a kol., 1973; Lothman, 1990) 

Sloviter a Dempster (1985) později prokázali, že za poškozením neuronů během SE 

stojí nadměrné působení EAA. Vysoká dávka EAA vyvolávala neuronální poškození, které 

se velmi podobalo neuronálnímu poškození v mozcích epileptických pacientů i 

experimentálních zvířat. Vyslovili hypotézu, že poškození a smrt neuronů při SE je 

iniciováno EAA, jež jsou uvolňovány v toxických dávkách z nadměrně aktivních 

presynaptických neuronů. Již dříve dokázal Olney (1978), že nadměrné dávky EAA nebo 

jejich agonistů způsobují neuronální poškození či smrt. Tuto vlastnost EAA pojmenoval 

Olney termínem excitotoxicita. Excitotoxicita se dnes definuje jako proces neuronální 

smrti, která je způsobena nadměrnou nebo prodlouženou aktivací glutamátových receptorů. 

(Sloviter a Dempster, 1985; Balász a kol.,2006) 
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4.2 Mechanismy excitotoxické smrti neuronů 
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Obr. 10: Schematický obrázek shrnující kaskádu buněčných událostí vedoucí k neuronální 
smrti. Popis jednotlivých situací se nachází v následujícím textu. (upraveno podle Pitkänen 
a Kubová, 2004) 

 

GluRs a vtok Ca2+ iontů se podílejí na excitotoxicitě 

Při zvýšené aktivaci GluRs během SE, dochází k masivnímu průniku Ca2+ iontů do 

neuronu a zvýšení jejich intracelulární koncentrace [Ca2+]i nad kritickou mez vede ke 

spuštění kaskády buněčných událostí vyúsťující v neuronální degeneraci. (Balász a kol., 

2006) 
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Z iGluRs se na excitotoxické smrti významně podílí NMDA receptory, ovšem i 

AMPA a kainátové receptory, v závislosti na jejich podjednotkovém složení, mohou 

výrazně přispět k zvýšení [Ca2+]i. Otevřené iGluRs také depolarizují cytoplazmatickou 

membránu, což otevírá napěťově závislé Ca2+ a Na+ kanály a dochází tak k dalšímu vtoku 

Ca2+ a Na+ iontů. I stimulace mGluRs vede, již výše zmíněnými mechanismy, ke 

zmohutnění vtoku Ca2+ iontů. (Balász a kol., 2006; Pitkänen a Kubová, 2004) 

 

Mitochondrie mohou regulovat excitotoxicitu a zároveň startují smrtící kaskády 

Mitochondrie mají na neuronální homeostázu významný vliv. Nejen, že syntetizují 

ATP, které je nezbytné pro udržení membránového potenciálu, ale mohou také akumulovat 

Ca2+ ionty uvnitř matrix. Kdykoli, když  se [Ca2+]i zvedne nad kritickou mez, tak mohou 

regulovat následky nadměrného působení L-glutamátu. Nadměrný uptake Ca2+ iontů do 

mitochondrie při vysokých koncentracích L-glutamátu však vede k depolarizaci vnitřní 

membrány, což snižuje a později i zastavuje syntézu ATP, jehož nedostatek vede 

k depolarizaci cytoplazmatické membrány a zmohutnění vtoku Ca2+ a Na+ iontů. 

Depolarizace je doprovázena tvorbou volných radikálů, které běžně téměř nevznikají. Nižší 

koncentrace L-glutamátu vedou k vypouštění cytochromu c ze stresovaných mitochondrií, 

který je nutný pro odstartování kaspázové kaskády (viz apoptóza). Je zřejmé, že po průniku 

Ca2+ iontů do cytoplasmy je porucha mitochondrií dalším nezbytným předpokladem pro 

odstartování smrtících kaskád. (Nicholls a Budd, 2000; Pitkänen a Kubová, 2004) 

 

NO, volné radikály a poškozování vnitřních struktur neuronu 

Oxid dusnatý (NO) slouží v mozku za normálních okolností jako signální molekula, 

která je syntetizována Ca2+ dependentní neuronální NOsyntázou (nNOS). Nicméně, při 

zvýšené hladině Ca2+ iontů je syntéza NO zesílena a přispívá k excitotoxické smrti 

neuronu. NO reaguje s volnými radikály z mitochonrií, které samy o sobě jsou pro buňku 

škodlivé, a vzniká velmi nebezpečný peroxynitrit (ONOO-). Ten je označován jako finální 

produkt vedoucí k neuronální smrti. Peroxynitrit ničí buněčné struktury jako lipidy, 

proteiny, DNA a také proniká do mitochondrie, kde poškozuje respirační řetězec. (Almeida 

a kol., 1998;  Pitkänen a Kubová, 2004) 
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Excitotoxicita: Nekróza versus Apoptóza? 

Při neurodegeneraci se uplatňují dva základní mechanismy buněčné smrti: nekróza a 

apoptóza. Jedním z rozhodujících faktorů, určujících konečný mechanismus, je 

koncentrace L-glutamátu. Ve studii provedené Bonfocem a kol.(1995) byla tato skutečnost 

ověřena, když vědci vystavili neurony různým koncentracím NMDA. Nekróza jasně 

převažovala při vyšších koncentracích, kdežto apoptóza následovala po aplikaci nižších 

koncentrací. (Bonfoco a kol., 1995) 

 

Vlastnosti nekrotické a apoptotické neuronální smrti 

1) Nekrotická smrt je samovolná reakce neuronu a vyznačuje se rychlou deregulací 

buněčných aktivit, membránového potenciálu a vtoku iontů. Rozvrat membránového 

potenciálu je způsoben především rychlým vypotřebením ATP, neboť respirační řetězec je 

inhibován. Dochází také k masivní tvorbě volných radikálů a peroxynitritu, a tím ke 

štěpení vnitřních struktur. Rozsáhlá vakuolizace cytoplasmy, bobtnání mitochondrií a 

konečně lyze neuronu jsou klasické morfologické projevy nekrotické smrti. (Artal-Sanz a 

Tavernarakis, 2005; Almeida a kol., 1998)  

 

2) Apoptotická smrt je narozdíl od nekrózy regulovaný proces buněčné smrti. 

Nezbytný krok startující apoptózu je porucha mitochondrií, která vede k uvolnění 

cytochromu c do cytosolu. Cytochrom c formuje apoptosomy, které aktivují kaspázy 

s proteolytickou aktivitou. Štěpí široké spektrum proteinů (např. cytoskeletální proteiny, 

DNA-opravné enzymy či proteiny zahrnuté v signálních kaskádách), čímž je neuron 

neodvratně veden k záhubě. Apoptotický neuron je charakterizován smršťováním buňky, 

puchýřkovou cytoplazmatickou membránou, kondenzací cytoplasmy, chromatickou 

kondenzací, štěpení jaderné DNA a „balení“ buňky do apoptotických tělísek. (Artal-Sanz a 

Tavernarakis, 2005) 

 

Existuje celá řada studií, které naznačují, že SE (podobně jako další mozkové 

inzulty) vede k neuronální smrti oběma mechanismy. Na druhé straně však bylo 

prokázáno, že některé „apoptotické“ faktory mohou být aktivovány i v průběhu nekrózy a 

stejně tak i inhibitory kaspáz či proteosyntézy mohou chránit buňku jak proti apoptóze, tak 

proti nekróze. Obecně se apoptóza vyskytuje za přirozených podmínek pouze v průběhu 

prvních několika týdnů života potkana. U dospělých jedinců po SE sice dochází k aktivaci 

některých procesů typicky přičítaných apoptóze, ale „in vivo“ je s použitím současných 
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metod nemožné prokázat, zda poškozené neurony podléhají apoptóze či zda pouze dochází 

k aktivaci některých mechanismů programované buněčné smrti v průběhu akutní nekrózy 

(Fujikawa, 2000) 

 

 

4.3 Blokování excitotoxických mechanismů   

  Následky excitotoxické smrti mohou vyústit v narušení integrity mozku a narušení 

mozkových funkcí. Proto byly vyvinuty strategie tzv. neuroprotektivní strategie, kterými je 

možno zabránit excitotoxické smrti. Různé strategie jsou účinné na různých místech 

excitotoxické kaskády. 

 

 Neuroprotektivní strategie 
Blokáda exocytózy na presynaptických neuronech (blokáda 
Ca2+ nebo Na+ kanálů)  
Blokáda postsynaptických GluRs 
Blokáda napěťově senzitivních Ca2+ kanálů 
Využívání Ca2+ chelátorů  
Pohlcovače volných radikálů 
Redukce tvorby peroxynitritu pomocí nNOS inhibitorů 
Inhibice kaspázové kaskády 
Blokáda postsynaptické depolarizace 
 

Tab. 1: Přehled neuroprotektivních strategií (upraveno podle Fujikawa, 2006) 

 

 

4.4 Zranitelné oblasti mozku 

Zda-li bude poškozena určitá část mozku a jaký rozsah poškození mozku budou mít 

za následek záchvaty velmi záleží na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří typ a délka 

trvání epileptických záchvatů, genotyp, pohlaví, věk a případná předchozí léčba. 

Experimentálně se zkoumají oblasti náchylné k poškození pomocí konvulzivního SE, 

stejně jako mechanismy neuronální smrti. 

Fujikawa (1996) na zvířecích modelech sledoval vztah trvání inzultu a rozsahu a 

charakteru poškození mozku. Zjistil, že rozsah poškození (tj. počet degenerujících 

neuronů) i počet poškozených oblastí mozku stoupá s trváním SE. Jasný pokles počtu 

neuronů se projevil již po SE trvajícím 20 min. Neurodegenerace pokračovala po dobu 

minimálně 72h po ukončení SE. (Fujikawa, 1996) 
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Obr. 11: Časový přehled rozšiřujícího se poškození do jednotlivých částí mozku. 

Osa Y: Počet oblastí mozku s neuronální poškozením. Osa X: Doba trvání SE (v minutách) 
a regenerační doba po 3 hodinovém SE (v hodinách) (převzato z Fujikawa, 1996) 

 

 

 
 
Obr. 12: Evoluce neuronálního poškození během SE a regenerace po 3 hodinovém 

SE (převzato z Fujikawa, 1996)  
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5. Závěr 
 

Dosud publikované experimentální studie jasně prokazují, že dostatečně dlouho 

trvající epileptická aktivita vede k ireversibilnímu poškození neuronů. I krátké záchvaty 

mohou vyvolat řadu změn na úrovni molekulární či buněčné a tyto změny pak mohou 

tvořit podklad pro postupný zánik takto pozměněných neuronů, zvláště při opakování 

záchvatů.  I když včasné ukončení SE nebo potlačení záchvatů může rozsah poškození 

snížit, rozhodně není neurodegenerace zcela blokována. Proto je v současnosti je věnována 

velká pozornost i možnostem neuroprotekce jako terapeutického postupu, který alespoň 

částečně ochrání neurony před poškozením a zmenší tak rozsah vzniklé mozkové léze. 

K poškození neuronů dochází od počátku trvání inzultu, neurodegenerace je však 

dlouhodobý proces a degenerující neurony byly v experimentálních modelech prokázány 

týdny i měsíce po odeznění akutní fáze inzultu. Koncept neuroprotekce je založen na 

představě, že zmenšení rozsahu poškození sníží rozsah funkčních důsledků iniciálního 

inzultu. Některé studie s použitím experimentálních modelů tuto hypotézu potvrzují, 

funkční důsledky jsou však obvykle sledovány pouze v omezeném rozsahu. Je tedy možné, 

že neuroprotektivní léčba bude vznik a charakter funkčních důsledků poškození pouze 

modifikovat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23



6. Přehled literatury 
 

Aicardi J., Shorvon DS; Intractable epilepsy. In: Epilepsy: A Comprehensive Textbook. 

Eds. Engel, J, Jr., Pedley, TA, Lippincott-Raven Publisher (Philadelphia), 1997, pp. 1325-

1331 

 

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P; Molecular biology of the 

cell; Taylor&Francis Group, 2002; 0-8153-4072-9 

 

Almeida A., Heales SJ, Bolanos JP, Medina JM; Glutamate neurotoxicity is associated 

with nitrc oxide-mediated mitichondrial disfunction and glutathione depletion; Brain Res. 

1998; 790(1-2):209-216 

 

Artal-Sanz M., Tavernarakis N.; Proteolytic mechanisms in necrotic cell death and 

neurodegeneration; FEBS Lett. 2005; 579(15):3287-3296 

  

Balázs R.,Bridges RJ, Cotman CW; Excitatory amino acid transmission in health and 

disease; Oxford University Press, Inc., 2006; 0-19-515002-3 

 

Berkovic SF, Mulley JC, Scheffer IE, Petrou S; Human epilepsies: interaction of genetic 

and acquired factors; Trends Neurosci. 2006; 29(7):391-397 

 

Danbolt NC; Glutamate uptake; Prog Neurobiol. 2001; 65(1):1-105 

 

Fujikawa DG; Neuroprotective strategies in status epilepticus In: Status epilepticus: 

mechanisms and management / Wasterlain CG, Treiman DM; MIT Press 2006; 0-262-

23245-6 pp.463-479 

 

Fujikawa DG; Confusion between neuronal apoptosis and activation of programmed cell 

death mechanisms in acute necrosis; Trends Neurosci. 2000; 23:410-411 

 

Fujikawa DG; The temporal evolution of neuronal damage from pilocarpine-induced status 

epilepticus; Brain Res. 1996; 725(1):11-22 

 24



 

Holmes GL; Epilepsy in the developing brain: lessons from the laboratory and clinic; 
Epilepsia 1997; 38(1):12-30 
 

Kew JN, Kemp JA; Ionotropic and metabotropic glutamate receptor structure and 

pharmacology; Psychopharmacology 2005; 179(1):4-29 

 

Lothman E.; The biochemical basis and pathophysiology of status epilepticus; Neurology 

1990; 40(2):13-23 

 

Meldrum BS, Vigouroux RA, Brierley JB; Systematic factors and epileptic brain damage; 

Arch Neurol 1973; 29(2):82-87 

 

Meldrum BS, Garthwaite J.; Excitatory amino acid neurotoxicity and neurodegenerative 

disease; Trends Neurosci. 1990; 11(9):379-387 

 

Monaghan DT, Cotman CW; Distribution of N-Methyl-D-aspartate-sensitive L-

[3H]Glutamatebinding sites in rat brain; J Neurosci. 1985; 5(11):2909-2919 

 

Monaghan DT, Cotman CW; The distribution of [3H]kainic acid binding sites in rat CNS 

as determined by autoradiography; Brain Res. 1982; 252(1):91-100 

 

Monaghan DT, Yao D., Cotman CW; Distribution of [3H]AMPA binding sites in rat brain 

as determined by quantitative autoradiography; Brain Res. 1984; 324(1):160-4 

 

Murthy VN, Camilli P.; Cell Biology of the Presynaptic Terminal; Annu. Rev. Neurosci. 

2003; 26(1):701-728 

 

Nicholls DG, Budd SL; Mitochondria and neuronal survival; Physiol. Rev 2000; 

80(1):315-360 

 

Ozawa S., Kamiya H., Tsuzuki K.; Glutamate receptors in mammalian nervous system; 

Prog Neurobiol. 1998; 54(5):581-618 

 

 25



Pin JP, Galvez T., Prézeau L.; Evolution, structure, and activation mechanism of family 

3/C G-protein-coupled receptors; Pharmacol Ther. 2003; 98(3):325-354 

 

Pitkänen A., Kubová H.; Antiepileptic drugs in neuroprotection; Expert Opin. 

Pharmacother 2004; 5(4):777-798 

 

Sloviter RS, Dempster DW; Epileptic brain damage is replicated qualitatively in the rat 

hippocampus by central injection of glutamate or aspartate but not by GABA or 

acetylcholin; Brain Res Bull. 1985;15(1):39-60 

 

Trojan Stanislav a kolektiv; Lékařská fyziologie; Grada Publishing, a.s. 2003; 80-247-

0512-5 

 

Voet D., Voetová JG; Biochemie; Victoria publishing 1995; 1325 stran 

 

Watkins JC, Jane DE; The Glutamate story; Br J Pharmacol. 2006 Jan; 147(S1):S100-S108  

 

Watkins JC; L-glutamate as a Central Neurotransmitter: Looking Back; Biochem Soc 

Trans. 2000; 28(4):297-309 

 

Watkins JC, Evans RH; Excitatory amino acid transmitters; Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 

1981; 21(1):165-204 

 

Watkins JC; Pharmacology of excitatory amino acid transmitters; Adv Biochem 

Psychopharmacol. 1981; 29(2):205-12 

 

 

 

 

 

 

 26


