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Cíl práce: Cílem této práce je představit oxid dusnatý (NO) a jeho roli ve fyziologii a 

patofyziologii centrálního nervového systému (CNS) se zaměřením na epileptickou 

aktivitu nervové tkáně. Náš výzkum, který byl proveden in vitro na potkaních 

hipokampálních řezech, porovnává experimentální biochemické modely (nízká 

koncentrace hořčíku Mg2+, vysoká koncentrace draslíku K+, Carbachol, Bicuculline a 4-

aminopyridine model). Takto změněné podmínky prostředí řezu by měly vyvolávat  

epileptickou aktivitu v nervové tkáni potkana. Konečným cílem práce je vytvoření 

optimálního experimentálního modelu epileptické aktivity in vitro, který je 

předpokladem pro další experimenty především pro optické zobrazovací techniky, 

jejichž pomocí jsme schopni detekovat NO. 

 

Metody: Měření bylo provedeno na řezech hippocampu laboratorních potkanů in vitro. 

Potkani byli dekapitováni v hluboké anestesii éterem. Mozek byl rychle exstirpován 

z lebky a nařezán v okysličeném (95%) a chlazeném (0,5 °C) uměle vytvořeném 

mozkomíšním moku s použitím vibratomu na frontální řezy o šířce 400 µm a uchovány 

po dobu nejméně 2h v ustalovací komůrce. Řezy byly poté přemístěny do nahrávací 

komůrky, kde byly zcela ponořeny do proudícího umělého mozkomíšního moku ( 5 

ml/min a při teplotě ± 33 °C ) a za použití peristaltického čerpadla. Stimulaci jsme 

prováděli bipolární stimulační elektrodou umístěné do oblasti hilus gyrus dentatus 

hippocampi. Detekční elektroda byla umístěna do pyramidové vrstvy v oblasti CA1. 

Experimentální modely byly vytvořeny změnou koncentrace iontů v uměle vytvořeném 
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mozkomíšním moku (u modelu s nízkou koncentrací hořčíku a vysokou koncentrací 

draslíku) nebo aplikací farmaka do tohoto roztoku (u modelu s použitím Carbacholu, 

Bicucullinu a 4-AP) .          

 

Výsledky: Hodnotili jsme osm hippocampálních řezů s těmito výsledky. Nepodařilo se 

nám vyvolat tonicko-klonické záchvaty epileptické aktivity na žádném z řezů a u 

žádného experimentálního modelu. Jediný model, který se svým průběhem přiblížil 

epileptické aktivitě byl model s vysokou koncentrací draslíku (10mM). Kromě modelu 

s použitím Carbacholu, jsme úspěšně vyvolali epileptické výboje u nízké koncentrace 

Mg2+, vysoké koncentrace K+ (10mM), Bicucullinu (13μM and 33μM) v kombinaci 

s vysokou koncentrací (7mM KCl) a 4-AP (250μM). 
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vysoká koncentrace K+, Carbachol, Bicuculline, 4-AP.    
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