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SOUHRN  

Tato práce pojednává o více�etných aspektech zm�n excitability mozkové tkán�, 
které lze pozorovat b�hem rozvoje ischemické léze a p�i epilepsii.  

V úvodu práce jsme se zabývali experimentálními modely ischémie z nichž byl 
posléze v naší laborato�i zvolen a zaveden model fototrombotické ischemické léze u 
potkana. Ú�innost tohoto modelu byla ov��ena morfologicky na koronárních �ezech 
barvených TTC.  

Dále jsme zkoumali zm�ny somatosenzorických evokovaných potenciál�
zaznamenávaných na povrchu k�ry b�hem rozvoje fototrombotické ischemické léze. 
Zjistili jsme, že dochází ke snížení amplitudy komponent somatosenzorického 
evokovaného potenciálu, což je v souladu se sou�asnými poznatky. Neo�ekávaný nález 
mén� vyjád�ených zm�n u kontrolní skupiny a kontralateráln� k místu, kam dopadal 
parsek, p�i�ítáme vlivu dopadu laserového sv�tla na mozkovou k�ru. Stejn� si 
vysv�tlujeme i zkrácení latence vlny N2 u obou skupin na obou stranách.  

V další �ásti práce jsme zjistili, že akutní zm�ny jednotkové aktivity zaznamenávané 
v blízkosti rozvíjejícího se ischemického ložiska voln� kopírují p�edpokládané zm�ny 
perfúze této oblasti. To rovn�ž sv�d�í pro ú�innost modelu fototrombotické ischemické 
kortikální léze. Neo�ekávané však byly mén� výrazné a p�echodné zm�ny podobného 
charakteru u kontrolní skupiny, které vysv�tlujeme ú�inkem samotného laserového sv�tla 
na mozkovou k�ru. 

Ve �tvrté �ásti této práce popisujeme implementaci semiautomatického hodnocení 
pr�b�hu komponent somatosenzorického evokovaného potenciálu v �ase, které jsme byli 
nuceni vytvo�it pro analýzu dat z našich výše uvedených experiment�. Vybrali jsme a 
upravili pro naše speciální pot�eby n�které programovací techniky (nejbližší soused, 
simulované ochlazování s vícerozm�rným optimaliza�ním kritériem). Výstup programu 
jsme ov��ili porovnáním s reprezentací pr�b�hu záznamu v trojrozm�rném grafu. 

Pátá �ást této práce zahrnovala návrh a implementaci algoritmu s cílem hodnocení 
našich záznam� jednotkových potenciál� z t�etí �ásti této práce. Vytvo�ený program 
vyhov�l našim požadavk�m. V programu jsme použili a upravili n�které obecné 
programovací postupy a metody vyt�žování dat (filtrace dat, neuronová sí�, algoritmus k-
means, analýza hlavních komponent). V porovnání s ostatními popsanými metodami bylo 
dosaženo velmi dobré úrovn� detekce jednotek. 

Vzhledem k pozorováním v p�edchozích experimentech jsme se v p�edposlední �ásti 
práce rozhodli prozkoumat vliv samotného laserového sv�tla na excitabilitu mozkové 
tkán�. Tyto zm�ny srovnáváme i s nálezy u kontrolních skupin z p�edchozích 
experiment�. P�edpokládáme, že zm�ny excitability (zm�ny latencí a amplitud vln 
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evokovaného potenciálu a jednotkové aktivity) jsou vzhledem k �asovým konstantám 
zp�sobeny zm�nami hladin intracelulárních iont� vyvolanými laserovým sv�tlem. To je 
z�ejm� i mechanismem zodpov�dným za posun frekven�ního maxima sm�rem k vyšším 
hodnotám po ukon�ení rytmické kortikální stimulace laserem nebo b�hem opakované 
stimulace k�ry krátkým laserovým pulsem. Podobné zm�ny odpov�di na korovou 
elektrickou stimulaci a elektrickou stimulaci periferního nervu na stran� kontralaterální 
ke svícení lze z�ásti vysv�tlit p�sobením ambientního sv�tla a mechanismem diaschízy.  

V poslední �ásti práce jsme ukázali, že i v období postiktální inhibice lze prokázat 
zvýšenou excitabilitu na pozadí p�evládající inhibice pomocí stimulace salvou �ty� pulz�
o nižší intenzit� v interiktálním období. Domníváme se, že snaha o vyvolání 
opakovaného epileptického záchvatu stejnou nebo vyšší intenzitou stimulace paradoxn�
m�že akcentovat inhibi�ní systémy a tak vést k zesílení refraktivity v období postiktální 
inhibice. Pro úplnost dodáváme, že pomocí stejného stimula�ního schématu, ale 
s použitím laserových místo elektrických puls�, se nám epileptické fenomény vyvolat 
nepoda�ilo. 
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SUMMARY 

This thesis deals with multiple aspects of changes in excitability of brain tissue that 
can be observed during development of cortical ischemic lesion and epilepsy. 

Firstly, we thoroughly explored experimental models of cerebral ischemia and we 
introduced and adapted a model of a cortical photothrombotic ischemic lesion in a rat. 
This model was morphologically verified on coronal slices incubated in TTC. 

Next, we researched changes in somatosensory evoked potentials recorded on cortex 
during development of cortical ischemic photothrombotic lesion. The observed decrease 
in amplitude of components of the somatosensory evoked potential is congruent with the 
current state of knowledge. Unexpectedly, less pronunced changes were apparent in the 
control group and in the contralateral hemisphere. They can be attributed to the influence 
of the laser light alone on the cortex. Similar effect can be expected to cause shortening 
of latency in both groups and both hemispheres. 

Thirdly, we confirmed that acute changes of single unit activity recorded in the 
vicinity of a developing ischemic focus resemble expected changes of local perfusion. 
This also confirms efficacy of the model of cortical photothrombotic ischemic lesion. We 
also observed similar, but less conspicuous and transitory changes of single unit activity 
in the control group, which we attribute to the effect of the laser light. 

In the fourth part, we described the implementation of semi-interactive detection of 
components of somatosensory evoked potential in time, that was necessary for the 
evaluation of our aforementioned experiments. We deliberately employed several 
programming techniques (nearest neighbour, simulated annealing with multidimensional 
optimization criterion). The output of the program was verified by comparison with the 
recording in a three dimensional chart. 

The fifth part of the work involved the design and implemetation of an algorithm for 
detection and evaluation of single unit activity recorded in the third part of this work. The 
program we designed met our requirements. We used and adapted several common 
programming techniques and datamining methods (data filtration, neuronal network, k-
means algorithm, principal component analysis). In comparison with other methods, the 
level of detection achieved with our program was excellent. 

In the light of our previous findings, we researched the influence of laser light in the 
visible spectrum on excitability of brain tissue. These changes were compared with 
findings in previous experiments as well. We assume, that changes in excitability 
(changes of latency, amplitude of components of evoked potentials and single unit 
activity) are with regard to the latency of their onset caused by changes in concentration 
of intracellular ions induced by exposure to laser light. This is also the suggested 
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mechanism responsible for shift of frequency maximum after cessation of rhythmic 
cortical stimulation with laser or during repeated stimulation of cortex by short laser 
pulses. Similar changes in response to electric cortical stimulation or electric stimulation 
of peripheral nerve observed in the contralateral hemisphere can be explained by the 
influence of ambient light or by diaschisis. 

Finally, in the last part of the research work, we showed that a burst of four electrical 
pulses can unmask persistently increased excitability overshadowed by massive 
inhibition even in the interictal period when postictal inhibition sets in. We believe that 
repeated stimulation of the same or increased intensity may paradoxically stimulate 
inhibitory systems and ultimately lead to increased refractivity in the postictal inhibition 
period. In comparison, with the same stimulation scheme and laser instead of electric 
pulses, we were unable to provoke any epileptic phenomena. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A/D analogov� - digitální (p�evodník) 
ADC0, 
ADC1 

ozna�ení snímaných kanál� na A/D p�evodníku 

ART Adaptive Rezonance Theory, um�lá neuronová sí�
ATP adenosintrifosfát 
B.�. bengálská �erve�
BAEP brainstem auditory evoked potentials 
BG bazální ganglia 
CBF cerebral blood flow, pr�tok krve mozkem 
CBV cerebral blood volume, objem krve v mozku 
cCBF  cortical cerebral blood flow, pr�tok krve mozkovou k�rou 
CED Cambridge electronic design, výrobce hardware a software pro digitalizaci a 

záznam signálu 
CFS CED filling system, proprietární formát ukládání dat firmy Cambridge 

electronic design 
CNS centrální nervový systém 
CSD cortical spreading depression, korov� se ší�ící deprese 
CT computed tomography, výpo�etní tomografie 
DPSS diode-pumped solid-state laser, typ diodového laseru 
E.B erythrosin B, fotosenzitivní barvivo 
ECoG elektrokortikografie 
EEG elektroencefalografie 
EKG elektrokardiografie 
EMG elektromyografie 
FLAIR fluid attenuated inversion recovery, MRI sekvence používaná k zobrazení 

mozku v T2 vážených obrazech s potla�ením signálu tekutiny 
GAME Group of Adaptive Models of Evolution, ensemblová hybridní 

samoorganizující um�lá neuronová sí�
GMDH Group Method of Data Handling, hybridní samoorganizující um�lá 

neuronová sí�
H2O voda 
HbO2 oxygenovaná krev 
HbR deoxygenovaná krev 
	2 chí-kvadrát, statistický test a rozložení 
i.p. intraperitoneáln�
i.v.  intravenózn�, nitrožiln�
ICA independent component analysis, analýza nezávislých komponent 
ISI inter-spike intervals, intervaly mezi hroty (jednotkovými potenciály) 
KTP kaliumtitanylfosfát 
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LTP long-term potentiation, dlouhodobá potenciace 
MCAO middle cerebral artery occlusion, experimentální model ischémie 
MITA Maximum Integral Transform Alignment, metoda detekce hrot�

(jednotkových potenciál�) v záznamu 
Mpix megapixel 
MRI magnetic resonance imaging, magnetická rezonance 
Nd:YVO4 yttriumvanad dotovaný neodynem 
NIR normal information radius, metoda ur�ování vzdálenosti dvou vektor�
NP t�ída problému, u kterých lze v polynomiáln� omezeném �ase pomocí 

Turingova stroje rozhodnout, zda mají �ešení 
NPH NP-hard, NP-t�žký problém 
NpHR chloridová pumpa �ízená sv�tlem 
NPO NP problém v optimaliza�ní variant�
O(f(x)) notace výpo�etní složitosti algoritmu, která je shora asymptoticky omezená 

funkcí f(x) 

(f(x)) notace výpo�etní složitosti algoritmu, která je shora i zdola asymptoticky 

omezená funkcí f(x) 
OR logický sou�et 
PCA principal component analysis, analýza hlavních komponent 
PMMA polymethylmetakrylát 
RAM random-access memory, pam�� s p�ímým p�ístupem 
RBF Radial Basis Function, um�lá neuronová sí�
RGB barvený model �ervená-zelená-modrá 
SNR signal-to-noise ratio, odstup signál-šum 
SOM Self-Organising Map, um�lá neuronová sí�
spont. spontánní 
SSEP somatosenzorický evokovaný potenciál 
TIFF  tagged image file format, formát digitálního obrazu 
TSO problém obchodního cestujícího (traveling salesperson) v optimaliza�ní 

variant�
TTC 2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid 
VLSI very large scale integration, elektronický obvod s vysokou integrací 
YAG yttrio-hlinitý granát 
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1. ÚVOD 

1.1. Ischémie, hypoxie a penumbra v CNS 
Ischémie mozku je celosv�tov� �astou p�í�inou invalidity a úmrtnosti. Incidence 

cévní mozkové p�íhody dosahuje 4 – 4,5 na 1000 obyvatel za rok a roste exponenciáln�
s v�kem. Po 55. roce života se každou dekádou zdvojnásobuje [1]. Ischémie znamená 
nedostate�ný pr�tok krve tkání. Vzniká nej�ast�ji v d�sledku obstrukce toku v lumen 
zásobující tepny. 

V mozku je ischémie charakterizována nekrózou ve svém centru a metabolickými a 
funk�ními poruchami ve tkáni, které nekrózu lemují. Tato oblast je ozna�ována jako 
penumbra [2,3]. Bu�ky v centru odumírají velmi rychle. Obvykle zde bun��ná smrt 
nastává již b�hem jedné až dvou minut po úplné okluzi cévy. Bu�ky v okrajové oblasti 
jsou „omrá�eny“, metabolicky i synapticky kompromitované (nedostate�né zásobení 
kyslíkem a glukózou cestou ojedin�lých kolaterál), ztrácejí svou funkci postupn�, a 
pokud není v�as (do n�kolika málo hodin) obnovena perfúze, podléhají rovn�ž nekróze 
nebo apoptóze [4,5]. V této oblasti rovn�ž nastává excitotoxická smrt bun�k [6]. Pokud 
však dojde k obnovení perfúze, mohou se zotavit. Lassen tyto neurony ozna�il jako spící 
krasavice „sleeping beauties“ [7]. Tato oblast p�edevším je ter�em nejen interven�ních 
výkon� v �e�išti magistrálních tepen, ale i významného farmakologického úsilí o 
prodloužení životnosti �i dokonce zachování viabilních neuron�. 

1.1.1. Ischémie a hypoxie 
Ischémie znamená nedostate�ný pr�tok krve, který nezajistí dostate�nou oxygenaci 

tkán� (nepom�r mezi pot�ebou perfúze a aktuální perfúzí tkán� �i orgánu). Název pochází 
z �eckého isch- (��	) = omezení a haima (����) = krev. Vede ke tká�ové hypoxii �i 
anoxii. Ischémie vždy vede k hypoxii, nicmén� hypoxie m�že existovat bez ischémie. 
P�í�in ischémie je celá �ada: nej�ast�ji se však setkáváme s trombózou, embolií, zevní 
kompresí tepny, s traumatem, aterosklerózou a hypotenzí. Ischémie m�že zp�sobit 
nekrózu, pokud se nepoda�í v�as obnovit perfúzi. Ischémie je patofyziologickým 
mechanismem mnoha onemocn�ní – ischemické choroby srde�ní, ischemické cévní 
mozkové p�íhody, ischemické choroby dolních kon�etin a dalších. Orgány nejcitliv�jšími 
na ischémii jsou mozek, srdce a ledviny. Ischémie mozku spouští ischemickou kaskádu, 
kdy dochází k uvol�ování proteolytických enzym�, reaktivních kyslíkových radikál� a 
dalších substancí, které p�ispívají k bun��né smrti [8]. 

Byla popsána celá �ada mechanism� a kaskád, které vedou k bun��né smrti neuron�
v zasažené oblasti. Na jejich po�átku stojí deplece intracelulárního adenosintrifosfátu 
(ATP), depolarizace a zvýšení permeability bun��né membrány, se snížením 
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intracelulárního pH, zastavením Na+/K+ ATPázy se zvýšením intracelulárního sodíku a 
influxem kalcia [9]. 

1.1.2. Ischemická kaskáda 
Ischemická kaskáda je množina d�j�, biochemických reakcí, které jsou vyvolány v 

mozku a jiných tkáních, které se ocitnou ve stavu nedokrevnosti, nap�. mozek p�i 
ischemické cévní mozkové p�íhod�. Pokud nedojde k obnovení ob�hu, v�tšina neuron�
v centru umírá formou nekrózy. Ischemická kaskáda, která se na jejím vzniku m�že 
podílet, obvykle probíhá dv� až t�i hodiny, ale m�že p�etrvávat i dny, dokonce i po 
obnovení krevního ob�hu. Ischemická kaskáda není kaskádou v pravém slova smyslu – 
d�je se vzájemn� ovliv�ují a vytvá�ejí tzv. „bludné kruhy“ [10]. Nedostatek kyslíku 
potla�í produkci ATP, bu�ka p�ejde do anaerobního metabolizmu. P�estanou fungovat 
ATP-dependentní transportní mechanismy, bun��ná membrána se depolarizuje. To 
umožní prostup iont� (v�etn� kalcia) skrz bun��nou membránu vedoucí k uvoln�ní 
neurotransmitter�, zejména glutamátu. Ten stimuluje NMDA a AMPA receptory, s nimi 
spojené iontové kanály dále zvyšují propustnost bun��né membrány pro kalcium. 
Nadbytek kalcia zp�sobí nadm�rnou excitaci bun�k, tvorbu volných radikál�, reaktivního 
kyslíku a enzym� závislých na kalciu – endonukleáza, ATPáza, fosfolipáza v procesu 
nazvaném excitotoxicita [6]. Dochází k porušení bun��né membrány (fosfolipáza), což 
dále ješt� zvyšuje její permeabilitu. Poškozené mitochondrie uvol�ují další látky a 
apoptotické faktory do cytoplazmy, dochází k expresi proapopotického proteinu bax, je 
aktivována apoptóza cestou kaspáz [11,12]. Smrt bu�ky zp�sobí uvoln�ní glutamátu a 
toxických chemických látek do okolí a dochází k prohloubení poškození okolních bun�k. 
Vzniká zán�t, který p�itahuje a aktivuje leukocyty – zejm. fagocyty, ale i neutrofily, 
dochází k narušení hematoencefalické bariéry [13,14]. P�estupem molekul z cévního 
�e�išt� cestou porušené hematoencefalické bariéry se rozvíjí otok (osmoticky), který 
zp�sobuje stla�ení a další poškození mozkové tkán�. 

Poznání patofyziologie a molekulární podstaty ischemické kaskády vedlo pokusy o 
ovlivn�ní jejích n�kterých krok� sm��ující k omezení rozsahu ischemického poškození. 
V centru pozornosti byly potenciáln� neuroprotektivní látky jako nap�íklad antagonisté 
NMDA receptor� nebo blokátory vápníkových kanál�. Nicmén�, výsledky klinických 
studií jejich p�ínosnost nepotvrdily. Do t�etí fáze klinických pokus� se probojoval 
scavenger volných kyslíkových radikál� NXY-059. Jeho ú�innost se však v opakovaném 
klinickém pokusu (Saint-2) nepotvrdila a p�estal být dále vyvíjen a používán [15,16]. 
Volným radikál�m, které stojí na cest� k bun��nému poškození p�i hypoxii, je p�i�ítána i 
úloha signálních molekul. P�edpokládá se, že preconditioning hypoxií (zlepšení tolerance 
k hypoxii po p�edchozí expozici hypoxii) je práv� dílem zp�soben volnými radikály, 
p�inejmenším proto, že je efektivn� potla�en podáním scavenger� volných radikál� p�ed 
expozicí [17,18]. Jeho ú�innost je nejv�tší, když p�edchází 24-72 hodin samotnému 
inzultu. Ú�innost hypoxického preconditioningu je p�ipisována �asné genové expresi tzv. 
heat-shock protein�, avšak p�esný mechanismus není ješt� pln� objasn�n [19]. HIF-1 
(hypoxia inducible factor) a HIF-2 jsou další transkrip�ní faktory, které regulují 
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bun��nou odpov�� na hypoxii [20]. Tyto faktory jsou neustále exprimovány, p�i vzniku 
hypoxie se však prodlužuje jejich polo�as a tím i množství a koncentrace a mohou tak 
ovlivnit expresi �ady gen�, kde se vážou na tzv. hypoxia responsive element (HRE) [21]. 
Další slibnou strategií je modulace imunitní odpov�di, která hraje svou úlohu i 
v reperfúzním poškození [22], nebo preconditioning �i postconditioning [23]. Relativn�
nedávno byla diskutována role nekódující ribonukleové kyseliny (ncRNA), která 
ovliv�uje genovou transkripci a translaci, by� sama proteiny nekóduje, 
v preconditioningu a p�i ischemickém poškození mozku s možností jejího 
neuroprotektivního využití p�i ischemicko-reperfúzním poškození [20]. 

1.1.3. Modely ischémie mozku u potkana 
Výzkum patofyziologických pochod� a jejich fyzikální a farmakologické ovlivn�ní 

zpravidla nelze z etických d�vod� provád�t na pacientech. Z tohoto d�vodu byla 
vyvinuta �ada experimentálních model� ischémie, jak in vivo (zví�ecí modely), tak in 
vitro (tká�ové �i bun��né modely).  

T�íd�ní experimentálních model� ischémie mozku d�lí modely podle distribuce 
ischémie na ischémii globální, postihující celý mozek, hemisferální, postihující 
hemisféru, multifokální, s mnoha drobnými ložisky, a fokální, vznikající v ur�itém 
ohnisku [24–28]. Etiologie ischémie m�že být jak extravaskulární, kdy etiologické agens 
p�sobí mimo lumen cévy, �i intraluminální, kdy agens p�sobí uvnit� dot�ené cévy. 
D�lení p�ehledn� shrnuje následující tabulka (Tab. 1): 

Tab. 1: D�lení model� ischémie. 

Distribuce ischémie 
Etiologie ischémie 

Extravaskulární Intravaskulární 

Globální ligace, elektrokauterizace, 
komprese obou a. carotis int. 
nebo com. a a. vertebralis 

hypotenze, asystolie (srde�ní 
zástava) 

Hemisféra ligace magistrálních tepen s 
nekompletním arteriálním 
kruhem 

intraarteriální perfúze voskem, 
polyvinyl acetátem 

Multifokální  embolizace mikro�ásticemi �i 
autologní koagulovanou krví 

Fokální – bodová klip selektivní embolizace 

Fokální – 
segmentální 

více�etné klipování, 
elektrokauterizace, 
vazospasmus 

Fogartyho katetr, embolizace 
elastickými vále�ky, uzáv�r 
intralumináln� uloženým vláknem, 
fototrombóza 
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Použité experimentální zví�e by m�lo mít co nejv�tší anatomickou i funk�ní 
podobnost s �lov�kem – ideální jsou pro tento ú�el primáti. Hypotézy je možno testovat 
na menších živo�iších s nižšími náklady. Výsledky a záv�ry lze pak n�kdy jen velmi 
omezen� vztahovat ke klinickému stavu �lov�ka postiženého iktem.  

1.1.3.1. Globální ischémie 

Ligací a elektrokauterizací kr�ních tepen lze vytvo�it vysoce ú�inný model globální 
ischémie, který se ale v praxi p�íliš nevyskytuje (nap�. disekce aorty s uzáv�rem 
spole�ných karotid – Obr. 1, Obr. 2). Tzv. four vessel occlusion model (uzáv�r �ty� tepen) 
byl zaveden v roce 1979 a spo�ívá v elektrokauterizaci vertebrálních tepen s naložením 
rozevíratelných svorek na ob� a. carotis com. [29]. Varianta tohoto modelu s uzáv�rem 
obou a. carotis com. a a. basilaris byla dopln�na v roce 1985 pod názvem three vessel 

occlusion model – uzáv�r t�í tepen [30]. Vn�jší komprese kr�ních cév vytvá�í model 
globální ischémie, který lze �asov� jednoduše dávkovat, model však napodobuje vzácnou 

situaci – strangulaci. Zvláštností je rovn�ž, že jsou komprimovány jak tepny tak i žíly. 
Manžeta �asto naléhá i na karotický sinus a navozuje tak stimulaci parasympatiku. Avšak 
v�tšina událostí, které v lidském t�le zap�í�i�ují globální ischémii mozku, pramení 
z dysfunkce kardiovaskulárního systému (nap�. systémová hypotenze, srde�ní zástava). 
Srde�ní zástavu lze pochopiteln� vyvolat i u potkana nap�. kompresí cévní stopky ke 
sternu avšak s rizikem toho, že v�tšina zví�at nep�ežije - nap�. t�i �tvrtiny zví�at nep�ežijí 
po 10 minutách [12].   

Obr. 1: Hypoperfúze mozku jako klinický obraz globální ischémie u pacienta: vypo�ítané mapy 
cerebral blood volume (CBV) vlevo a cerebral blood flow (CBF) vpravo z perfúzního CT vyšet�ení 
mozku. Obrázek z archívu autora. 
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Obr. 2: Disekce aorty s uzáv�rem obou spole�ných karotid (zobrazena levá) zobrazená na CT-
angiografii aorty jako klinický p�íklad globální ischémie u pacienta. Obrázek z archívu autora. 

1.1.3.2. Ischémie jedné hemisféry 

Selektivn� lze modelovat ischémii jedné hemisféry u �ásti populace Mongolského 
pískomila, která postrádá obdobu Willisova okruhu [31]. Tuto vlastnost mají i další savci, 
nap�. p�ežvýkavci, u kterých vertebrální tepny zásobují pouze svaly krku. Tato situace ale 
op�t modeluje vzácnou situaci u �lov�ka – ligaci karotidy u pacient� s nefunk�ním 
Willisovým okruhem pro aterosklerózu �i kongenitální malformaci. Perfúze hemisféry 
n�kterými látkami obvykle vyvolá unilaterální mozkový infarkt. Tyto látky však 
vyvolávají delší okluze p�ilehlých cév, a tím je zamezeno kolaterální cirkulaci, a to se v 
praxi p�i cévní mozkové p�íhod� nikdy nestane. Nevznikne tedy penumbra, která je 
p�edm�tem výzkumu. Jde totiž o oblast, jejíž osud lze terapeuticky ovlivnit. 

1.1.3.3. Multifokální a fokální ischémie 

U vyšších živo�ich� je oblíbená p�ímá aplikace klip� na v�tve a. cerebri media. 
Jednotlivé klipy ale mohou vytvo�it pouze malou segmentální okluzi, z�ídkakdy v�tší než 
je samotný klip. Navíc komprese cévy zven�í m�že vyvolat jinou patofyziologickou 
odpov�� než trombus a stát se tak zdrojem artefakt�. Pr�tok cévami mozku je totiž �ízen 
jak metabolicky, tak i neurogenn�. Elektrokauterizace mozkových cév vyvolává 
vazospasmus a ni�í p�ilehlé vaskulární nervstvo. 

Emboliza�ní metody ovliv�ují vaskulární nervy minimáln�. V roce 1955 byl na 
Mayo Clinic vyvinut model, který využíval autologní embolizaci injekcí krevního 
koagula. Vzhledem k fragmentaci koagula jsou oblasti ischémie mnoho�etné [32]. P�esto 
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je tato metoda v ur�itých typech studií vhodná. Injekce materiálu p�esn� definované 
velikosti do karotického �e�išt� vede k rozsáhlé prekapilární okluzi a nabízí i možnost 
nap�. radioaktivního zna�ení [33,34]. V n�kterých p�ípadech ale vede k fatálním 
následk�m, a proto lze použít spíše jen u akutních experiment�. Tato metoda navíc nemá 
oporu v reálném život� �lov�ka. 

Z b�žných postup� interven�ní radiologie vychází metoda p�ímé embolizace a. 
cerebri media intralumináln� zavedeným katetrem jako obdoba emboliza�ních výkon� u 
�lov�ka [35]. Z pochopitelných d�vod� lze použít jen u v�tších zví�at, než jsou 
laboratorní hlodavci. Embolizaci lze provést i mikrosférami injikovanými cestou zevní 
karotidy do vnit�ní karotidy a to nejen u primát� [36], ale i u hlodavc� [37].  

Oblíbeným modelem je podvaz a. cerebri media, tzv. MCAO model (middle cerebral 
artery occlusion), jehož první zmínku jsme našli v roce 1951 [38]. Tento model byl dále 
rozvíjen, zdokonalován, testován a zejména hojn� používán. Okluzi a. cerebri media lze 
provést i bez kraniotomie transorbitálním p�ístupem [39,40]. Uzáv�ru a. cerebri media lze 
docílit i zavedením tenkého vlákna do jejího lumen z arteriotomie [41–43] nebo p�es 
vnit�ní karotickou tepnu [44], a to nejen u hlodavc�, ale i u primát� – nap�. Freret et al. 
zavedli model uzáv�ru a. cerebri media vložením nylonového vlákna cestou zevní 
karotidy u primáta [45]. Vytažením vlákna po ur�ené dob� ischémie dosáhneme 
reperfúze, která v klinice �asto nastává. Použití potaženého nylonového vlákna snižuje 
variabilitu infarktu mezi zví�aty [46]. Model ischemie po uzáv�ru a. cerebri media u psa 
nebo opice zp�sobuje zm�ny blížící se nález�m z klinické praxe humánní medicíny [47] 
a má i podobné histologické charakteristiky. Experimentální chirurgický uzáv�r a. cerebri 
media u potkana popsal a ov��il Tamura et al. v roce 1981 [48,49]. 

P�echodnou vazokonstrikci s výrazným snížením toku tepnou s navozením ischémie 
v jejím teritoriu lze vyvolat injekcí endothelinu-1 do její blízkosti. Injekci lze provést i 
stereotakticky. Výrazné snížení pr�toku trvá kolem 20 minut a poté se pr�tok op�t 
postupn� zvyšuje [50]. 

Experimentální model fototrombotické ischemické léze byl poprvé popsán v roce 
1985 [51] a dále rozvíjen nejen jeho autory [52–55]. Jedná se o dob�e reprodukovatelnou 
metodu, kde k uzáv�ru cév dochází v oblasti ozá�ené sv�tlem ur�ité vlnové délky (). Tak 
lze docílit plošného uzáv�ru drobných tepének na povrchu mozku p�i osvícení v�tší 
plochy nebo sv�tlo zam��it na v�tší cévu a vyvolat její uzáv�r. Jako fotosenzitizující látka 
se nej�ast�ji používá bengálská �erve� (Rose Bengal dye), která reaguje na zelené sv�tlo 
(maximum okolo vlnové délky 560nm). Vznikají volné radikály, které, pokud jsou v 
dostate�né koncentraci, zp�sobují lézi endotelu cévní st�ny v ozá�ené oblasti. Poruchou 
smá�ivosti st�ny následn� dojde k trombotizaci lumen, uzáv�ru cév a ischemizaci dané 
oblasti [56,57].  

Funk�ní pr�kaz selektivní ú�innosti experimentálního modelu fototrombotické léze 
p�inesla studie z roku 1992 [58,59], která ukázala funk�ní postižení potkan�, u kterých 
byla léze vyvolána ve frontálních lalocích. Zví�ata vykazovala zhoršení krátkodobé 
pam�ti, které ale nebylo doprovázeno motorickým deficitem. Histologické ov��ení 
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modelu fototrombotické léze v oblasti distální a. cerebri media provedli v roce 1993 
Markgraf et al., kte�í navíc prokázali podstatnou skute�nost, že rozsah ischemického 
postižení mozkové k�ry p�i stejné metodice je u kmene Wistar odlišný od kmene 
Sprague-Dawley v tom, že u potkan� kmene Wistar jsou ischemické léze celkov� menší, 
nestejnom�rné a vykazují v�tší zónu nekompletní ischémie [60]. K pr�kazu ischemické 
léze lze použít jak tlusté �ezy a histologické preparáty, tak i fluorescen�ní mikroskopii, a 
dokonce i in vivo zobrazovací metody, které umož�ují sledování jejího rozvoje [61]. Na 
magnetické rezonanci lze krom� nativních sekvencí (difúze, T2 a T1 vážených obraz� a 
sekvence FLAIR s potla�ením signálu vody) systémov� podat kontrastní látku, která 
b�hem aktivace fotosenzitivního barviva z�stává v trombózovaných cévách a dále po 
ukon�ení iradiace se již nevychytává [62]. Tak lze porovnat iniciální velikost postižené s 
oblasti s jejím rozsahem po terapeutickém zásahu �i bez n�ho. V morfologickém 
hodnocení rozsahu léze lze uplatnit i speciální kontrastní látky a dedikované p�ístroje pro 
výpo�etní tomografii a magnetickou rezonanci vyvinuté pro ú�ely výzkumu [63,64].  

laser
bengálská �erve�

zakrytí o�í

Obr. 3: Obecné schéma modelu fototrombotické léze zahrnuje systémové podání fotosenzitivní látky 
a ozá�ení cílového místa sv�tlem (laserem). Obrázek vytvo�en autorem. 

Krom� p�ímého ozá�ení korové oblasti, kterou chceme ischemizovat, nabízí model 
fototrombotické léze vyvolání selektivní ischémie i v hlubokých mozkových strukturách 
pomocí stereotakticky zavedeného optického vlákna. Tím se sv�tlo p�ivede do zvolené 
oblasti bez výrazn�jšího porušení okolních struktur [65]. Fototrombotickou lézi lze 
vytvo�it i ve v�tší tepn� – s modelem fototrombotického uzáv�ru a. cerebri media 
pracovali nap�íklad Nakayama et al., kte�í tuto tepnu nap�ed chirurgicky odhalili [66]. 
Otázkou je, zda by bylo možno oba výše uvedené p�ístupy kombinovat, tj. zda je možno 
spolehliv� vyvolat fototrombotickou lézi v�tší tepny ozá�ením pomocí stereotakticky 
zavedeného optického vlákna. Krom� dob�e reprodukovatelného uzáv�ru v�tví a. cerebri 
media je možno provést i její neinvazivní rekanalizaci. Jak ukázali Yao et al., tu lze 
indukovat ozá�ením YAG laserem (yttrio-hlinitý granát) v ultrafialovém pásmu [67]. Pro 
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vyvolání fototrombotické léze není ani nutné provád�t kraniotomii. Jak ukázal již 
zakladel metody Brant D. Watson, po aplikaci bengálské �erven� sta�í pro vyvolání 
ischémie provést ozá�ení distálního �e�išt� a. cerebri media sv�tlem i p�es intaktní kalvu 
zbavenou m�kkých pokrývek [51,68]. Zjednodušením pro laboratorní podmínky je 
použití bílého spektra (s tepelným filtrem) místo laserového sv�tla, které vyvolává 
podobné ischemické léze [69,70]. 

Model fototrombotické léze je univerzální. Hayasaka et al. popisují použití 
fototrombózy i v oblasti jater chirurgickým otev�ením dutiny b�išní a zavedením 
sv�telného vodi�e do centra levého laloku jater [64], Yano et al. zase vyvinuli model 
ischemické kolitidy u potkana [71]. 

Od prvního �lánku o experimentálním modelu fototrombózy již uplynulo více jak 
�tvrt století [51,53]. Model byl použit v �ad� experiment� studujících ischémii nejen 
mozku, ale i v jiných oblastech – mezi druhou nejstudovan�jší skupinu pat�í lé�ba 
neovaskularizace rohovky [72] nebo choroidey v rámci v�kem podmín�né makulární 
degenerace [73]. O tom, že fototrombóza je stále na po�adu dne sv�d�í množství 
publikací v posledních letech používající tento model. 

1.2. Hodnocení elektrické aktivity mozku 
Elektrofyziologie získává informace o elektrických vlastnostech bun�k a tkání a 

jejich zm�nách. Jsou to zm�ny nap�tí a proudu a další vypo�ítávané hodnoty. M��it je je 
možné na úrovni iontových kanál� i sumy zm�n elektrického pole celých orgán�. 
Elektrické projevy �innosti jednotlivých neuron� (jednotek) jsou zm�ny polarizace jejich 
povrchové membrány – otevírání a uzavírání jednotlivých iontových kanál�, 
postsynaptické potenciály a potenciály ak�ní. M��ení elektrické aktivity neuron� lze 
rozd�lit následovn�: 

1.2.1. Extracelulární záznamy: 

1.2.1.1. Jednotková aktivita 

Ke snímání elektrických projev� vn� bu�ky (extracelulárn�) jsou obvykle využívány 
sklen�né nebo metalické mikroelektrody. Velikost a tím i odpor jejich hrotu odpovídají 
velikosti oblasti, z níž jsou schopny zaznamenat zm�ny potenciálového pole, které 
popisuje Coulomb�v zákon a t�etí Maxwellova rovnice (Gauss�v zákon elektrostatiky) 
[74]. 

Záznam zm�n membránového potenciálu bu�ky je možné získat po penetraci 
povrchové membrány. Jeho tvar je vzhledem k podmínkám snímání konstantn�jší než 
záznam extracelulární, který je závislý na vzdálenosti hrotu elektrody od neuronu a jeho 
lokalizaci v��i jednotlivým �ástem neuronu. 

Sklen�nými mikroelektrodami s menším odporem nebo kovovými jehlovými 
elektrodami lze sledovat aktivitu i v�tšího po�tu jednotek sou�asn� (tzv. multi-unit 

activity). Analýzou vzájemných �asových vztah� jejich ak�ních potenciál� je možné do 
ur�ité míry popsat funkci neuronálních okruh�, v nichž jsou zapojeny [75]. 
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1.2.1.2. Potenciálová pole 

Extracelulární potenciálová pole p�edstavují elektrický potenciál generovaný v�tšími 
skupinami bun�k. To lze rovn�ž formáln� popsat t�etí Maxwellovou rovnicí, která �íká, 
že elektrický tok libovoln� vn� orientovanou plochou S je roven celkovému volnému 
náboji v prostorov� ohrani�ené oblasti. Rovnice v integrálním tvaru zní: 

kde  

je celkový volný elektrický náboj v objemu V, � je objemová hustota náboje [C/m3], D je 
elektrická indukce [C/m2] a S je plocha ohrani�ující prostorový náboj [m2]. 

V praxi jsou známé aplikace m��ení extracelulárních potenciálových polí jako 
(vzhledem k rozsahu tématu pouze stru�ný vý�et): 

• elektroencefalografie (EEG) – suma�ní potenciály mozku snímané z povrchu 
hlavy, 

• elektrokortikografie (ECoG) – suma�ní potenciály mozku snímané z k�ry mozku, 
• elektrokardiografie (EKG) – elektrické potenciály srde�ní aktivity snímané 

kon�etinovými, prekordiálními a dalšími svody, 
• elektromyografie (EMG) – elektrické potenciály aktivity svalových bun�k, 
• elektroneurografie (ENG) – elektrické potenciály aktivity neuron� v centrálním 

nervovém systému. 

1.2.2. Intracelulární záznamy: 
Intracelulární záznam elektrické aktivity bu�ky je m��ením nap�tí �i proudu podél 

bun��né membrány. Aby bylo možno m��it membránový potenciál, musí být hrot 
elektrody zano�en do bu�ky. Používají se sklen�né mikroelektrody s hrotem menším než 
1 mikrometr napln�né tekutinou svými fyzikáln� chemickými vlastnostmi podobnou 
tekutin� intracelulární. 

1.2.2.1. Nap��ový zámek 

Pro n�která pozorování je výhodné udržet za všech okolností stálý transmembránový 
potenciál. K tomu se využívá metoda nap��ového zámku, která umož�uje lépe popsat 
vlastnosti p�íslušné biologické membrány. Využívá se i pro studium charakteristik 
membránových receptor� spojených s iontovými kanály i iontových kanál� samotných. 
Principiáln� se jedná o zp�tnovazební obvod, který udržuje konstantní hodnotu 
membránového potenciálu [76].  

1.2.2.2. Proudový zámek 

Metoda proudového zámku zaznamenává membránový potenciál tak, že sice také 
p�ivádí proud do bu�ky cestou registra�ní elektrody, ale na rozdíl od nap��ového zámku 
se zde m�že membránový potenciál voln� m�nit, transmembránový proud je však 
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udržován stabilní. Technika je používána pro sledování odpov�di bun�k na vstup proudu 
(což simuluje otevírání membránových iontových kanál�). 

1.2.2.3. Ter�íkový zámek 

Tato technika umož�uje studium �innosti jednotlivých kanál� bun��né membrány. 
Elektroda, op�t sklen�ná mikropipeta s otev�eným koncem pr�m�ru kolem jednoho 
mikrometru po speciálních úpravách, tvo�í na svém konci plochý kruh, který se p�iloží na 
bun��nou membránu. Pipeta je napln�na roztokem vhodným pro daný experiment (nap�. 
roztok podobný intracelulární tekutin�). Kovová elektroda, která je v kontaktu s tímto 
roztokem vede proud do zesilova�e. Po p�iložení konce mikropipety na bu�ku je 
vyvinuto sání, které p�itáhne bun��nou membránu na špi�ku elektrody. Takto je možné 
sledovat membránu celé bu�ky, nebo membránu odd�lit tak, aby bylo možné její vnit�ní 
nebo vn�jší povrch vložit do roztoku se sledovanými látkami. 

1.3. Evokované potenciály 
Evokovaný potenciál (nebo evokovaná odpov��) je elektrický potenciál 

zaznamenaný u �lov�ka �i zví�ete jako odpov�� na zevní podn�t. Liší se od potenciál�
spontánních. Základním znakem evokovaného potenciálu je tvarová uniformita p�i 
aplikaci shodných podn�t�. Amplituda m�že být pom�rn� nízká, obvykle od jednoho do 
n�kolika mikrovolt�. Pro srovnání, amplitudy EEG dosahují desítky mikrovolt� a EMG 
jednotky milivolt�. Aby bylo možno tyto malé amplitudy na pozadí jiných biologických 
elektrických signál� a okolního šumu rozeznat, je obvykle nutno zpr�m�rovat mnoho 
zaznamenaných evokovaných potenciál�. Signál je �asov� vázaný na podn�t a v�tšina 
šumu probíhá náhodn� nebo s jinou frekvencí než aplikovaný podn�t. Proto je možno 
šum potla�it jednoduchým pr�m�rováním opakovaných odpov�dí. 

1.3.1. Senzorické evokované potenciály 
Senzorické evokované potenciály jsou zaznamenávány z centrálního nervového 

systému po stimulaci senzorických orgán� nebo drah. Obvykle jsou vyvolávány 
definovaným p�irozeným podn�tem (dotyk, tlak, záblesk sv�tla, zvuk atp.) nebo 
elektrickou �i elektromagnetickou stimulací. Senzorické evokované potenciály jsou 
široce používány v klinické praxi k objektivní diagnostice nej�ast�ji poruch vedení 
vzruchu, p�i patologických stavech s fokálním postižením (nap�. neurinom akustiku, 
poruchy zrakové dráhy) �i difúzním postižením (degenerativní onemocn�ní jako nap�. 
roztroušená skleróza). Senzorické evokované potenciály lze u �lov�ka i u laboratorních 
zví�at zaznamenávat pomocí EEG (ev. ECoG) bu� v jednoduchém zapojení (unipolární 
záznam nad primární somatosenzorickou oblastí) nebo klasicky pomocí elektrod 
uložených podle systému 10-20. 

1.3.2. Motorické evokované potenciály 
Zm�ny elektrického pole je možno vyvolat i sm�rem opa�ným – stimulací mozkové 

k�ry a registrací elektrických zm�n ve svalech. N�kdy se pro záznam t�chto zm�n 
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používá termín motorické evokované potenciály. Elektrická stimulace se provádí p�i 
chirurgických výkonech, kdy je pot�eba co nejp�esn�ji zmapovat funk�ní topografii 
centrálního nervového systému. U bdících pacient� se využívá transkraniální magnetické 
stimulace, kdy stimulem je elektromagnetický pulz. Motorické evokované potenciály 
jsou pak zaznamenávány ze sval�. 

1.3.3. Hodnocení evokovaných potenciál�
Jak již bylo uvedeno, zpravidla nelze pro nízkou amplitudu signálu hodnotit záznam 

jedné odezvy na podn�t. Je nutné nashromáždit t�chto odpov�dí více (v praxi desítky, 
stovky) a vytvo�it z nich aritmetický pr�m�r. Pokud p�edpokládáme, že odpov�� je 
uniformní a p�esn� �asov� lokalizovaná se známou latencí po podn�tu na rozdíl od 
okolního šumu (spontánní EEG, EKG, vn�jší elektrický a elektromagnetický šum), který 
je náhodný a zejména nemá �asovou souvislost s podn�tem, pak práv� šum m�žeme 
odstranit zpr�m�rováním této odezvy. 

Statické hodnocení evokovaných potenciál� se odvíjí od m��ení odchylek amplitud a 
latencí daných komponent vlny od normálu. Standardní ozna�ení vln zna�í P jako 
pozitivní a N jako negativní vlnu s dodatkem latence v ms (nap�. P100 je pozitivní vlna s 
latencí 100 ms) nebo po�adí vlny (nap�. N1 je první negativní vlna).  

Dynamické hodnocení evokovaných potenciál� nachází své opodstatn�ní v pr�b�hu 
akutních experiment�. Záznam evokovaných potenciál� b�hem rozvoje iktu je 
nestacionární, protože dochází ke zm�nám latence jednotlivých vln – nej�ast�ji je 
popisováno prodloužení latence první negativní a první pozitivní vlny [77–79]. Rovn�ž 
m�že dojít k p�echodnému vymizení vln [80] a jejich znovuobjevení v pr�b�hu 
experimentu [77]. Zm�ny jsou v �ase spojité [81,82]. Pokud bychom zaznamenávali 
somatosensorické evokované potenciály v primární projek�ní oblasti a kontralateráln� po 
dobu jedné hodiny s opakováním stimulu každou vte�inu, dostali bychom 60 x 60 = 3600 
záznam� na jeden kanál. Jak již bylo uvedeno výše, pro hodnocení evokovaných 
potenciál� používáme jejich zpr�m�rování v �asovém okn�, nap�. 15 vte�in (Obr. 4). P�i 
vytvo�ení pr�m�ru každých 10 vte�in dostaneme 60 x 6 – 15 = 345 záznam�
evokovaného potenciálu na jeden kanál. Hodnotíme-li u každého evokovaného potenciálu 
první t�i vlny, u nich dále amplitudu a latenci, dostaneme 345 x 3 vln x 2 hodnoty x 2 
hemisféry (kanály) = 4140 hodnot na jedno zví�e. To d�lá celkem 99360 hodnot na 3 
skupiny po 8 zví�atech. Toto množství je v reálném �ase manuáln� nehodnotitelné. 
Vezmeme-li v úvahu zm��ení a zapsání dvou hodnot (amplitudy a latence) za 30 vte�in, 
dostaneme 35 dn� �isté práce – v p�ípad� osmihodinové pracovní doby pak 5 m�síc�. 
Zjednodušením problému na vyhodnocení pouze vybraných okamžik� v záznamu ale 
ztratíme velkou �ást dat a st�ží tak nalezneme body, ve kterých se záznamy liší nejvíce 
(Obr. 4, Obr. 5). 
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Obr. 4: Trojrozm�rný graf zobrazuje vývoj somatosenzorického evokovaného potenciálu (SSEP) v 
�asu. Na ose x je �as pr�b�hu experimentu od 0 do 54. minuty, na ose y pr�b�h jednotlivých 
evokovaných potenciál� sestrojených v daném okamžiku experimentu. Amplituda evokovaných 
potenciál� je v arbitrárních jednotkách (normalizována v��i záznamu p�ed experimentem). Vlastní 
experimentální data. 
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Obr. 5: Vývoj somatosenzorického evokovaného potenciálu (SSEP) zachycený pouze ve t�ech bodech 
- na za�átku, uprost�ed a na konci záznamu s nadm�rnou simplifikací problému a ztrátou informace. 
Srovnání s trojrozm�rnou reprezentací celého pr�b�hu experimentu na Obr. 4. Vlastní 
experimentální data. 

1.4. Jednotkové potenciály 
Pod termínem záznam jednotkového potenciálu rozumíme registraci elektrické 

aktivity jednoho neuronu extra- nebo intracelulárn�. Když zavedeme do mozku žijícího 
zví�ete elektrodu o nižším odporu, m�žeme zaznamenávat elektrickou aktivitu v�tší 
skupiny neuron� (tzv. multi-unit activity). Pokud tamtéž zavedeme mikroelektrodu se 
špi�kou o pr�m�ru 3 až 10 mikrometr�, m�žeme zaznamenávat aktivitu jediného nebo 
n�kolika neuron�. Zaznamenávaná aktivita je zp�sobena zm�nami elektrického pole, 
jejichž podkladem jsou p�esuny iont� nap�í� plazmatickou membránou neuronu p�i 
zm�nách membránových potenciál� vyvolaných postsynaptickými proudy, kapacitn� a 
p�i vzniku ak�ního potenciálu. 

Vzhledem k tomu, že extracelulární i intracelulární registrace je zam��ena na shodné 
d�je téhož subjektu, lze tyto p�i�adit k jednotlivým fázím zm�n membránového 
potenciálu. Ak�ní potenciály jsou jediným zp�sobem elektrického p�enosu informace 
neuronem do blízkosti dalšího neuronu. Pokud pomineme u savc� vzácné elektrické 
synapse, p�enos z neuronu na neuron je chemický. Ak�ní potenciál je vlastn� binární 
p�enos informace. 

Mikroelektrody pro záznam jsou vyrobeny bu� z jemných drátk� (wolfram) nebo ze 
skla. Kovové mikroelektrody jsou obvykle chemicky broušené a jejich hrot umož�uje 
kvalitní záznam extracelulární aktivity více jednotek. B�žn�ji jsou užívány sklen�né 
mikropipety, jejichž hrot je tažením tvarován podle ú�elu, k n�muž mají sloužit. Velikost 
hrotu se pohybuje v mikrometrech. Pro kvalitu záznamu je d�ležitá impedance (jednotky 



- 26 - 

MΩ). Impedance elektrody menší než 1 MΩ obvykle umož�uje záznam signálu z více 
neuron� v okolí jejího hrotu. Vyšší impedance umož�ují lepší záznam aktivity jednotlivé 
bu�ky a jsou-li spojeny s ost�ejším hrotem i pr�nik do bu�ky a intracelulární záznam její 
aktivity. Sklen�né elektrody pro extracelulární záznam jsou obvykle pln�ny 3 molárním 
roztokem NaCl. 

1.4.1. Hodnocení jednotkových potenciál�
Vzhledem k unitární odpov�di neuronu, známé jako „vše nebo nic“, nemá význam 

hodnotit extracelulární záznam jeho ak�ních (jednotkových) potenciál� jinak než z 
�asového hlediska. Zm�ny amplitudy vznikají nej�ast�ji na základ� zm�n 
extracelulárního prost�edí (nap�. edém), �i geometrického vztahu neuronu a elektrody. Na 
rozdíl od evokovaných potenciál� zde hodnotíme záznam spontánní elektrické aktivity, 
která se zvn�jšku jeví jako stochastický (Poisson�v) d�j, jehož konstantu lze ovlivnit 
zm�nou experimentálních podmínek. Vzhledem k nízkému výkonovému pom�ru signálu 
a šumu je p�i vyhledávání jednotkových potenciál� v záznamu nutno data p�edzpracovat 
a šum potla�it. V záznamu lze hodnotit jak �etnost výboj� za zvolený �asový interval 
(aktivita), tak jejich eventuální vazbu (párování) a vývoj t�chto znak� v �ase. V jednom 
záznamu multi-unit aktivity lze do ur�ité míry odlišit jednotkové potenciály malého po�tu 
bun�k a následn� se pokusit analyzovat jejich vztahy.  

Vzhledem k tomu, že jsou intervaly mezi výskytem jednotkových potenciál� (tzv. 
inter-spike intervals, ISI) r�zné, neužíváme termínu frekvence, který je spíše vyhrazen 
pro periodické jevy. Píšeme proto o jednotkové aktivit�, aktivit�, nebo �etnosti 
jednotkových potenciál� (hrot�) za �asovou jednotku. 

1.5. Optimaliza�ní algoritmy v hodnocení záznamu evokovaných 
potenciál�
P�i vyhledávání latence ur�ité vlny evokovaného potenciálu obvykle vycházíme z 

jeho okamžitého pr�b�hu a z našich empirických znalostí o pr�b�hu jednotlivých 
komponent. V místech, kde se tvar evokovaného potenciálu zásadn�ji m�ní, dochází k 
rychlé zm�n� extrém� k�ivky. P�i výrazn�jší zm�n� tvaru evokovaného potenciálu 
nemusíme být schopni rozhodnout, který z extrém� pat�í které vln�, jež byla d�íve jasn�
vyjád�ena (Obr. 6). Tyto problémy mimo jiné �eší automatické hodnocení evokovaného 
potenciálu pomocí výpo�etní techniky. 
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Obr. 6: Komponenty evokovaného potenciálu p�i hodnocení s ohledem na okolí (vlevo) a bez ohledu 
na okolí (vpravo). Na obou grafech jsou pr�b�hy stejného somatosenzorického evokovaného 
potenciálu v r�zných �asech v pr�b�hu experimentu. Body stejné barvy ozna�ují, jak byla ozna�ena 
stejná komponenta evokovaného potenciálu (vrchol vlny). P�i hodnocení s ohledem na okolí je vývoj 
vlny spojitý, i když vlna není na první pohled z�eteln� vyjád�ena. Pokud hodnotíme evokované 
potenciály izolovan�, nelze zejména p�i oplošt�ní záznamu s jistotou identifikovat, který extrém 
k�ivky odpovídá dalším komponentám evokovaného potenciálu (první negativní vlna je vždy 
z�ejmá), a proto dochází p�i manuálním hodnocení k jejich “rozmíchání”. Vlastní experimentální 
data. 

Optimaliza�ní kritérium je funkce, která ur�uje, jak dobré je nalezené lokální �ešení 
problému pomocí daného algoritmu, resp. umožní porovnat dva body ve stavovém 
prostoru stran optimalizace. V našem p�ípad� je stavový prostor vícerozm�rný – �as 
experimentu (osa x) a latence (osa y) evokovaného potenciálu. T�etí rozm�r, amplituda 
evokovaného potenciálu (osa z), slouží k výpo�tu optimaliza�ního kritéria. Optimaliza�ní 

problém je nalezení cesty ve stavovém prostoru odpovídající pr�b�hu komponenty 
evokovaného potenciálu. Obecn� se jedná o tzv. problém obchodního cestujícího v 
optimaliza�ní variant� („traveling salesperson“, TSO), kdy existuje xy cest, kde x je po�et 
uvažovaných datových bod� v záznamu jednoho evokovaného potenciálu (rozsah latencí, 
kde p�edpokládáme lokální extrém) a y je po�et evokovaných potenciál� v pokusu, který 
závisí na kroku, po kterém evokované potenciály sestavujeme a celkové délce záznamu. 
Pro úplnost dopl�me, že tento optimaliza�ní problém spadá do t�ídy NP (NPO). 

Zhruba �e�eno je optimaliza�ní kritérium vyjád�eno amplitudou (osa z) a blízkostí 
bod� v ose y v definovaném okolí na ose x. P�i procházení všech možných cest daného 
stavového prostoru bychom museli spo�ítat v p�ípad� našich záznam� 10370 cest. Z tohoto 
d�vodu se užívají heuristické algoritmy, které nalezou optimální �ešení v rozumném 
(resp. polynomiáln� ohrani�eném) �ase. 

Z nejznám�jších heuristických algoritm�, které �eší optimalizaci, jmenujme 
následující [83]:  

• Evolu�ní programování – evolutionary programming [84] 
• Tabu vyhledávání – tabu search [85,86] 
• Simulované ochlazovaní - simulated annealing [87] a jeho varianty 
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Evolu�ní algoritmy (simulovaná evoluce) 

Svým principem napodobují evoluci. Algoritmus genetického programování je 
inicializován množstvím po�áte�ních �ešení, která jsou náhodn� generována ze stavového 
prostoru. Z iniciální populace se selekcí na podklad� optimaliza�ního kritéria (zde tzv. 
“fitness function“) vybere subpopulace, která kombinací vytvo�í filiální generaci [84]. 
Algoritmus je ukon�en, je-li nalezeno dostate�n� vyhovující �ešení, prob�hne zadaný 
po�et cykl�, optimaliza�ní funkce nejlepšího �ešení dosáhla v n�kolika generacích plaeau, 
nebo vypršel alokovaný výpo�etní �as. Hlavní nevýhodou tohoto algoritmu je nutnost 
výpo�tu optimaliza�ní funkce pro každého jedince z každé populace, která zvyšuje 
výpo�etní složitost. Dalším problémem je riziko uváznutí v lokálním minimu. Evolu�ní 
algoritmus se uplat�uje i v tvorb� ensemblových hybridních samoorganizujících 
neuronových sítích (nap�. GAME, Group of Adaptive Models of Evolution). 

Tabu vyhledávání (tabu search) 

Tento algoritmus používá datovou strukturu nebo lépe množinu pravidel, která 
definují body ve stavovém prostoru, které jsou zakázané, neboli tabu [85]. Jedná se 
nej�ast�ji o body v okolí lokálního optima, které mají horší optimaliza�ní kritérium. To je 
jeden z mechanism�, který zabra�uje uváznutí algoritmu. Krom� krátkodobé pam�ti, 
která obsahuje prošlé body stavového prostoru po stanovenou dobu, se zavádí i 
st�edn�dobá a dlouhodobá pam�� definovaná jako množina pravidel, která sm��ují 
prohledávání do oblastí stavového prostoru, kde je v�tší pravd�podobnost nalezení 
optimálního �ešení, nebo zajiš�ují diverzitu vyhledávání tak, aby algoritmus neuvázl v 
n�jakém lokálním minimu. Tabu vyhledávání vychází z jediného iniciálního �ešení, které 
lze vytvo�it nap�íklad algoritmem nejbližšího souseda (nearest neighbour). 

Simulované ochlazování (simulated annealing) 

Tato metaheuristika napodobuje fyzikální princip žíhání kov�, kdy se atomy o vyšší 
teplot� pohybují ze své p�vodní polohy p�es stavy o vyšší energii tak, že p�i ochlazování 
zaujímají jiné polohy o nižší energii [87]. Možnost resp. pravd�podobnost p�echodu ze 
stavu o nižší energii jako funkce teploty, která se v pr�b�hu procesu snižuje, je základním 
principem, který zabra�uje tomu, aby algoritmus uvázl v lokálním minimu. Simulované 
ochlazování rovn�ž vychází z jediného iniciálního �ešení. Algoritmus vyžaduje vhodné 
nastavení iniciální teploty, definování funkce pro ochlazování resp. stanovení aktuální 
teploty, funkce pro nalezení sousedního stavu a funkce pro výpo�et pravd�podobnosti 
p�ijetí stavu s vyšší energií (resp. cenou). Funkce pro výpo�et optimaliza�ního kritéria 
(nebo p�esn�ji v tomto p�ípad� energie, ceny) daného �ešení je stejná jako u dalších 
algoritm�. Mezi výhody tohoto algoritmu pat�í relativn� jednodušší definice a nastavení 
konstant a funkcí simulovaného ochlazování a naše dobré zkušenosti z jiných prací.  

1.5.1. Datamining a hodnocení záznam� jednotkových potenciál�
Výpo�etní technika má v hodnocení záznam� elektrické aktivity neuron�

nezastupitelnou roli. Vyhledávání grafoelement� v záznamu a vyhledávání závislostí a 
odlišností mezi skupinami záznam� dob�e odpovídá definici vyt�žování dat (datamining),
jak ji vytvo�il v roce 1996 Usama Fayyad: „Datamining je netrivální proces zjiš�ování 
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platných, neznámých, potenciáln� užite�ných a snadno pochopitelných závislostí v 

datech“ [88]. Mezi metody vyt�žování dat �adíme regresní analýzu, rozhodovací stromy, 
rozhodovací pravidla, asocia�ní pravidla, metody založené na analogii, induktivní logické 
programování, analýzu hlavních komponent a neuronové sít�. Vztah nasbíraných dat a 
kone�ného produktu – znalostí, které z nich získáme, lze schématicky zobrazit jako 
znalostní pyramidu (Obr. 7). 

zašum�ná data

znalosti

data

informace

Obr. 7: Znalostní pyramida ukazuje vztah zaznamenaných dat a výstupu experimentu (znalostí) jako 
vícestup�ový proces. Obrázek vytvo�en autorem. 

1.5.1.1. Vyhledávání jednotkových potenciál�

Vyhledávání jednotkových potenciál� je klasický problém, kdy se snažíme odstranit 
šum a získat pouze tento signál. Tento problém je v literatu�e opakovan� diskutován a 
�ešen, �asto však vlastní uspo�ádání experimentu �i m��ení vyžaduje modifikace co se 
p�esnosti a rychlosti vyhodnocení tý�e. N�které aplikace nap�. vyžadují hodnocení v 
reálném �ase nebo p�i omezené výpo�etní síle. Senzitivita a specificita algoritmu je 
vykoupena jeho vysokou výpo�etní složitostí. Metody lze rozd�lit na základ� �asové 
složitosti, užití um�lé inteligence, fuzzy operátor�, shlukování a nutnosti zásahu 
operátora b�hem vyhodnocování dat. 

Hodnocení prakticky každého biosignálu za�íná p�edzpracováním, které hraje roli v 
kvalit� dalších stup�� hodnocení. Hlavními úkoly p�edzpracování jsou: 

1. �išt�ní dat: dopln�ní chyb�jících hodnot, identifikace a vy�azení odlehlých 
hodnot, redukce šumu (clustering, binning), vyhlazení, 

2. integrace dat: z více databází, rámc�, záznam�, 
3. transformace dat: normalizace (maximum ... minimum, z-score, softmax scaling), 
4. redukce dat: snížení objemu dat, tak aby výb�r produkoval stejné výsledky p�i 

menší výpo�etní složitosti. 
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V obecném p�ípad� vstupují do hry jak náhodné šumy (bílý šum pozadí), tak i 
pravidelné signály jako nap�. pulzace cév �i okolní sí�ové rušení (i p�i snaze o jeho 
minimalizaci použitím uzemn�ní a Faradayovy klece).  

Vyhledávání hrot� na základ� minimální amplitudy je jednoduchá a snadno 
implementovatelná metoda s lineární výpo�etní složitostí �(n) a snadnou obvodovou 
realizací [89]. Pokud zvolíme práh p�íliš vysoko, ztratíme �ást hrot� (falešná negativita), 
pokud ho zvolíme p�íliš nízko, získáme zase množství falešn� pozitivních hrot�. Existuje 
i možnost automatického nastavení prahu, nap�íklad jako násobek standardní odchylky 
[90]. To funguje dob�e u neuron�, které mají malou aktivitu. V p�ípad� rychle po sob�
následujících výboj� a salv nastává problém se zvýšením standardní odchylky, která již 
nereflektuje skute�ný odstup šumu od signálu. �ešení tohoto problému bylo nalezeno v 
neparametrické veli�in� s odhadem okolního šumu podle: 

která je mén� náchylná na vyšší frekvenci výboj� [91]. Jako hranice pro detekci hrotu byl 
požíván p�tinásobek této hodnoty. Vyhledávání hrot� na základ� prahu amplitudy, který 
je posazen níže, než by odpovídalo skute�nosti, se používá k p�edvybrání vhodných 
kandidát� na výboje, jež jsou dále zpracovány.  

Známé je i využití tvarov� definovaných omezení (nap�. strmost �i ostrost), nebo 
metoda o�ezávacího okna (tzv. „window discriminators“) zaru�ující jak minimální 
amplitudu, tak i dostate�nou strmost [92,93] (Obr. 8). Window discriminators mají 
nevýhodu v tom, že vyžadují manuální nastavení parametr� okna a je velmi obtížné tyto 
parametry nastavit tak, abychom odlišili dva r�zné tvary. Pro svou jednoduchost jsou 
implementovány v �ad� komer�ních program� - nap�. MicroCal Origin. Krom� základní 
verze se objevily i varianty a �ada vylepšení [94]. Hlavní výhodou window discriminators 
je malá výpo�etní složitost, která v minulosti umožnila implementaci pomocí 
elektronických obvod� v reálném �ase. 
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Obr. 8: O�ezávací okno - ak�ní potenciál musí mít dostate�nou strmost i amplitudu, aby byl p�ijat. 
Amplituda je v arbitrárních jednotkách. Obrázek vytvo�en autorem s využitím vlastních 
laboratorních dat. 

Další metodou je „Maximum Integral Transform Alignment“, neboli MITA. Metoda 
je založená na integraci negativní a pozitivní �ásti ak�ního potenciálu (Obr. 9). Oba 
integrály lze následn� využít pro detekci a dokonce i t�íd�ní jednotkových potenciál�. 
Algoritmus probíhá ve dvou krocích takto: v první fázi (fáze extrakce) se provede 
výpo�et integrál� (v diskrétním p�ípad� samoz�ejm� sum) v definovaném �asovém okn�
v celém pr�b�hu záznamu. V druhé fázi (fáze zarovnání) se v p�edem stanoveném 
�asovém odstupu od nalezených maxim z první fáze vypo�te další integrál. Tyto dv�
hodnoty lze následn� použít k t�íd�ní jednotek. Výhodou MITA je i pom�rn� nízká 
výpo�etní složitost s rozumným po�tem špatn� klasifikovaných hrot� kolem 1,2%, což je 
dobré pro obvodovou realizaci pomocí VLSI (integrovaných obvod�). Grafoelementy, 
které vykazují malé zm�ny po dobu snímání, mohou být nalezeny podle svých 
charakteristických vlastností [95,96]. 
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Obr. 9: Maximum Intergral Tranform Alignment (MITA): druhý integrál (B) je po�ítán ve fixní, 
p�edem stanovené vzdálenosti od prvního integrálu (A). Amplituda je v arbitrárních jednotkách. 
Obrázek vytvo�en autorem s využitím vlastních laboratorních dat. 

Další technikou, která umož�uje identifikaci ak�ních potenciál�, je filtrace s 
pásmovou propustí (band-pass filter). Filtrace signálu by mimo jiné m�la být prvním 
krokem všech ostatních algoritm�. Sofistikovan�jší metody zahrnují transformaci signálu 
cestou nap�. vlnkové (wavelet) [91,97] nebo Fourierovy transformace [98], metody, které 
jsou jinak hojn� používané v multimediální kompresi: vlnková transformace nap�. u 
komprese obrazu a Fourierova transformace nap�. u komprese zvuku. Výhodou vlnkové 
transformace je optimální dekompozice signálu v �asovém a frekven�ním prostoru, 
charakteristika vlny je pak zachycena ve více koeficientech, což je vhodné pro další 
t�íd�ní grafoelement�. 

Pro t�íd�ní grafoelement� se krom� již uvedené vlnkové transformace [99–102] užilo 
a užívá dalších metod, z nichž jmenujme ješt� analýzu hlavních komponent (pricipal 

component analysis, PCA) [103,104]. V neposlední �ad� jsou to neuronové sít�
[102,104,105]. 
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Obr. 10: Schéma klasické neuronové sít� Backpropagation. Sí� má t�i vrstvy: vstupní, skrytou a 
výstupní. Mezi sousedními vrstvami je úplné propojení. Jednotlivé neurony p�edstavují váhy, ze 
kterých se vypo�ítává výstupní vektor k vektoru p�iloženému na vstup. Obrázek vytvo�en autorem. 

Obecn� �e�eno, neuronové sít� se snaží v n�kterých aspektech napodobit funkci 
živých vzájemn� spojených neuron� za ú�elem �ešení n�jakých problém�. Jejich 
základním znakem je, že se skládají z v�tšího množství vzájemn� propojených 
výkonných prvk�. Každý prvek transformuje data na vstupu na výstupní data podle dané 
p�enosové funkce a m�že p�i tom uplatnit svou lokální pam��.  

Obr. 11: McCulloch-Pits�v Perceptron jako základní stavební jednotka neuronové sít�. Perceptron 
provádí vážený sou�et vstupních hodnot podle nastavených vah. Výstup m�že být binární v p�ípad�
prahové funkce (klasický perceptron) nebo obecn� jakákoliv jiná výstupní funce. Vlastní ilustrace. 

Neuronové sít� obecn� pracují ve dvou krocích: u�ení a vybavování. Rozlišujeme 
dva typy u�ení: u�ení s u�itelem a bez u�itele. P�i u�ení s u�itelem se neuronové síti 
p�edloží na vstup problém se známým �ešením. Sí� si nastavuje váhy na základ� rozdílu 
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svého výstupu, tak aby se lišil od správného �ešení co nejmén�, a tím se „u�í“. Typickým 
p�edstavitelem tohoto typu u�ení je vícevrstvá neuronová sí� Backpropagation (Obr. 10, 
Obr. 12) složená z perceptron� (Obr. 11) – jednoduchých výkonných prvk� provád�jících 
vážený sou�et s prahovou (nebo obecn� jakoukoliv jinou) funkcí [104,106–108] 
uspo�ádaných ve vstupní (input), skryté (hidden) a výstupní (output layer) vrstv� a její 
varianty [101,102,109,110]. Naopak, u�ení bez u�itele probíhá samoorganizací sít� tak, 
že sí� hledá ve vstupních datech spole�né znaky. Vzory jsou p�edkládány bez znalosti 
požadovaného výstupu a váhy jsou nastavovány v pr�b�hu celé aktivní fáze.  

P�i rozhodování, zda použijeme neuronovou sí� s u�itelem nebo bez n�ho vycházíme 
z faktu, že záznam (nap�. jednotkových potenciál�) se m�že v �ase výrazn� m�nit. 
Vyhodnocované záznamy mají délku až p�l hodiny a dochází k experimentálnímu 
zásahu. Není možné procházet záznam za ú�elem vyhledání vhodných kandidát� na 
„správné“ a „špatné“ vzory. Navíc i nalezená aktivita se m�že m�nit tak, že již nebude 
sítí rozpoznávána jako „správný“ vzor. Z podobného d�vodu rovn�ž nelze užít rozt�íd�ný 
výb�r vzor� z jiného již vyhodnoceného záznamu. �ešením je sí� bez u�itele s následným 
interaktivním výb�rem vzor�. 

Obr. 12: Ukázka sít� Backpropagation (u�ení s u�itelem) s nastavenými váhami. Obrazový výstup a 
data z programu JavaNNS. Vstupní vrstva vlevo, skrytá vrstva uprost�ed, výstupní vrstva vpravo. 
�ísla na spojnicích ukazují váhy, �ísla pod jednotlivými výkonnými prvky (�tverce) jejich aktuální 
hodnotu. 

Pokud p�edpokládáme, že se v záznamu bude vyskytovat více odlišných vzor�, je 
nutné užít samoorganizující sí� s vlastností shlukové analýzy umož�ující na základ�
celo�íselných vstup� rozlišit (nebo lépe shlukovat grafoelementy do) více vzor�. Ze 
znám�jších sítí p�ipadajících v úvahu máme na výb�r: 

1. SOM (Self-Organising Map) – shluková analýza, princip organizace a 
sousednosti [111,112] (Obr. 13). 

2. ART (Adaptive Rezonance Theory) – paralela mechanismu dlouhodobé 
potenciace (LTP) typické pro neurony hipokampu. Není stanovena horní hranice 
po�tu neuron�, obtížn� je odhadnutelná vzdálenost dvou vzor�, který by vedl na 
„rozumný“ po�et neuron�. 
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3. Analýza hlavních komponent (PCA – principal component analysis), distribuce 
vzor� podle dimenzí s nejv�tším rozptylem. Tato metoda je v naší práci užita 
jenom jako dopln�k k následující síti. 

4. RBF (Radial Basis Function) - shluková analýza pomocí algoritmu „k-means“ – 
z�ejm� nejlepší �ešení [110]. Sí� RBF s algoritmem k-means je vhodná jak ke 
zpracování EEG signálu tak ke t�ídení grafoelement�. Jedná se o sít� s t�emi 
vrstvami neuron� a dop�edným ší�ením signálu (Obr. 14). 

Obr. 13: Ukázka sít� SOM (u�ení s u�itelem). Obrazový výstup a data z programu JavaNNS 
(Kohonenova mapa) ukazuje sí� po u�ení. �ím vice zelené, tím v�tší vzdálenost od hledaného �ešení. 



- 36 - 

váha v
1

v
2

v
3

v
4

výstup

�

V
s
tu

p
n

í 
v
rs

tv
a

S
k
ry

tá
 v

rs
tv

a

V
ý
s
tu

p
n
í 

v
rs

tv
a

vstup

vstup

vstup

vstup

Obr. 14: Schéma neuronové sít� RBF. Sí� má t�i vrstvy. Mezi vstupní a skrytou vrstvou (vrstvou 
RBF neuron�) je úplné propojení. RBF neurony v tomto p�ípad� vypo�ítávají vzdálenost na základ�
funkce normálního rozložení s daným st�edem. Výstupní vrstva obsahuje jediný výkonný prvek 
provád�jící sumaci. Vlastní ilustrace. 

Kom� vstupní (rozv�tvovací) vrstvy má sí� skrytou vrstvu, kterou tvo�í RBF neurony 
a výstupní vrstvu tvo�enou perceptrony. Mezi vstupní vrstvou a skrytou vrstvou je úplné 
propojení. RBF neurony používají funkce s euklidovskou metrikou, nej�ast�ji Gaussovu 
funkci normálního rozložení, kde rozptyl udává strmost. Pokud se vstupní vektor 
vyskytuje ve sfé�e vlivu daného neuronu, dochází k jeho aktivaci. Neurony výstupní 
vrstvy jsou klasické perceptrony, které zpravidla provád�jí výpo�et sumy p�ísp�vku 
jednotlivých RBF neuron�. 

Pro u�ení sít� RBF se klasicky využívá algoritmus k-means. V zásad� existují dv�
varianty: standardní nebo adaptivní k-means algoritmus.  

Standardní k-means algoritmus je inicializován náhodným uspo�ádáním st�ed� RBF 
neuron�. Pro všechny vzory z trénovací množiny je vypo�ítána p�íslušnost k nejbližšímu 
vzoru. Podle vzor�, které se p�i�adily k danému RBF neuronu je vypo�ítána hodnota jeho 
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st�edu jako pr�m�r p�i�azených vzor�. Toto se opakuje až do té doby, kdy se p�íslušnost 
vzor� z testovací množiny k RBF neuron�m již dále nem�ní. 

Naopak pro zpracování biosignálu, který je v �ase nekonstantní, je zajímav�jší 
adaptivní verze k-means algoritmu. Stejn� jako u standardní verze za�íná náhodným 
rozmíst�ním st�ed� RBF neuron�. Ke vzoru p�iloženému na vstup vyhledá nejbližší shluk 
(resp. RBF neuron), jehož st�ed se „poposune“ sm�rem k tomuto vzoru, p�i�emž míra 
posunutí se v pr�b�hu u�ení snižuje dle klesající prom�nné, která op�t m�že být n�jakou 
asymptotickou funkcí 

Zde existuje jedna varianta, kdy pokud není ve stanovené vzdálenosti od vzoru st�ed 
RBF neuronu, vytvo�í se nový. I zde je pot�eba generaci nových RBF neuron� postupn�
omezovat klesající prom�nnou �i absolutním po�tem RBF neuron�. Zásadní význam má 
správné nastavení celého procesu. P�íliš malé okolí RBF neuronu by vedlo ke generaci 
zbyte�n� velkého množství dalších neuron�, naopak p�íliš velké okolí by nevedlo ke 
generaci žádného. Pro úplnost uve�me, že algoritmus k-means pat�í do t�ídy NP-t�žkých 
problém� (NPH) [113], v praxi algoritmus probíhá v polynomiáln� ohrani�eném �ase. 

Fuzzy t�íd�ní (fuzzy clustering) resp. fuzzy k-means je voln�jší variantou tohoto 
algoritmu [114]. Každý vzor pat�í do každého ze shluk� (resp. ke každému z RBF 
neuron� u sít� RBF), k n�kterému však více, k jinému velmi málo. Centrum shluku je pak 
dáno váženým pr�m�rem vzor�. Pr�b�h u�ení je obdobný algoritmu k-means. 

Další modifikací je použití histogramu interval� mezi hroty k ur�ení, zda jeden shluk 
reprezentuje aktivitu jednoho neuronu �i více [115]. Další možností je Bayesovská 
(pravd�podobnostní) implementace t�íd�ní ak�ních potenciál� [116]. 

Neuronová sí� RBF se obecn� používá ve dvou aplikacích – jako aproximátor a jako 
klasifikátor. Z podhledu analýzy biosignálu je druhé použití d�ležit�jší. Úplné propojení 
vstupní (rozv�tvovací) vrstvy umož�uje každému z RBF neuron� posoudit vzdálenost 
svého st�edu. Spojení RBF neuron� s výstupní vrstvou je realizováno tak, že tyto neurony 
provád�jí logický sou�et (funkce OR) v p�ípad� nespojité sféry vlivu RBF neuron� [nap�. 
Heavisideova funkce [117]], �i prostý sou�et s nastavenou prahovou hodnotou v p�ípad�
spojité sféry vlivu (nap�. funkce normálního rozložení). 

Shlukování (clustering) podobných grafoelement� a analýza hlavních komponent 
usnad�ují odlišení odlehlých hodnot a signál� z více bun�k zaznamenaných simultánn� v 
jednom záznamu (multi-unit activity) s p�ítomností nezanedbatelného množství 
elektronického šumu. Významné pokroky ve výpo�etní technice v posledním desetiletí 
nám umož�ují implementaci stále složit�jších a p�esn�jších algoritm� pro automatickou 
hodnocení záznam� na cenov� dostupných strojích a �asto i v reálném �ase. 

1.6. Ú�inek sv�tla na mozkovou k�ru 
Sv�tlo je elektromagnetické zá�ení o vlnových délkách, které zachytí lidské oko, tj. 

mezi 390 a 750nm. Krom� vnímání �ásti spektra elektromagnetického zá�ení za ú�elem 
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prostorové orientace vnímají biologické systémy sv�tlo i z pohledu p�íjmu energie s 
vazbou na bun��ný metabolismus a genovou expresi. Známé je otá�ení rostlin za sv�tlem 
(fototropizmus) nebo diurnální otá�ení podle Slunce (heliotropizmus) [118], které mají 
jak biologické (genová exprese, d�lení bun�k), tak i fyzikální p�í�iny (turgor). 

Vnímání sv�tla u živo�ich� se d�je na zna�n� odlišných úrovních složitosti. 
Sv�tlo�ivnou skvrnu (stigma) lze najít již u jednobun��ných organism� nap�. rodu 
Euglena – Krásnoo�ko, což jsou jednobun��né bi�íkaté organismy. Slouží k 
synchronizaci biologických pochod� s rytmem denního sv�tla a vytvá�ení cirkadiánních 
rytm�. Pochopiteln� tyto organismy neumí rozlišit tvar zdroje sv�tla. Sv�tlo�ivná skvrna 
se však nachází v blízkosti bi�íku. Organismus tak i zjiš�uje, odkud p�ichází sv�tlo, aby 
se k n�mu mohl p�iblížit pomocí bi�íku (fototaxe) za ú�elem fotosyntézy [119]. Tzv. 
nevizuální fotorecepci (�ití sv�tla, které nevytvá�í obraz) vykazují zhruba dv� t�etiny 
živo�ich� [120]. 

Ovlivn�ní sv�tlo�ivných bun�k sv�tlem a složkami spektra blízkými sv�tlu 
(infra�ervené, ultrafialové zá�ení) na všech úrovních fylogeneze je dob�e prozkoumané. 
Existují práce zabývající se p�ítomnosti fotosenzitivních neuron� u dalších bezobratlých a 
jejich ovlivn�ní [121]. Mén� se však ví o ovlivn�ní bun�k, které nejsou k fotorecepci 
ur�eny u vyšších živo�ich� (obratlovc�), zejména samotných korových neuron�. 

V roce 1988 byl publikován �lánek, ve kterém se auto�i zabývali ú�inkem sv�tla na 
korové neurony u potkan� [122]. Experiment byl proveden na 0,5mm tenkých 
povrchových �ezech r�zných oblastí k�ry dosp�lých potkan�. �ezy byly pono�eny do 
inkuba�ního roztoku, který obsahoval radioaktivn� ozna�enou kyselinu �-aminomáselnou 
([3H]GABA) a aminooctovou kyselinu k zabrán�ní metabolismu [3H]GABA. Poté byly 
pono�eny do Ringerova roztoku s vyšším pom�rem draselných iont� za r�zných 
sv�telných podmínek. Auto�i opakovan� m��ili uvol�ování radioaktivn� zna�ené 
[3H]GABA do roztoku v �asových intervalech a zbytkovou aktivitu v mozkových �ezech. 
Experimentem zjistili, že bílé sv�tlo o nízké intenzit� kolem 1,3 mW/cm2 vedlo ke 
zvýšenému uvol�ování [3H]GABA o 31%. Naproti tomu, když byla intenzita sv�tla vyšší, 
kolem 1,9 mW/cm2, uvol�ování [3H]GABA se snižovalo, resp. bylo nižší oproti kontrole 
ve tm�. Zajímavé je to, že u jednoho experimentu se ani p�i optimálních podmínkách 
neprokázala odpov�� uvol�ování [3H]GABA na bílé sv�tlo o nízké intenzit�. V práci 
bohužel nebylo rozlišeno, z jakého typu bun�k (neurony, glie) GABA pocházela. 

Jaká je paralela experimentu v b�žném život�? Na Zemi je solární konstanta (výkon 
slune�ního zá�ení dopadajícího kolmo na plochu) 136mW/cm2 [123]. V mírném pásmu je 
energie dopadajícího viditelného zá�ení odhadována na 55mW/cm2 za slune�ného 
poledne v lét� a zhruba desetinová v p�ípad� zatažené oblohy. U potkana bylo zm��eno, 
že frakce sv�tla, která proniká neoholenou hlavou, se pohybuje mezi 4,7 až 11,9%, p�i 
ozá�ení sv�tlem 9mW/cm2, to �iní 0,42 až 1,07 mW/cm2. Zde se ale již dostáváme do 
hodnot, které v popsaném experimentu m�ly vliv na uvol�ování GABA. Vzhledem k 
tomu, že denní sv�tlo m�že u malých obratlovc� p�ímo ovliv�ovat hypothalamus, který je 
uložen hluboko v kraniu, lze p�edpokládat jeho ú�inek i na povrch mozkové k�ry u 
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�lov�ka a to zejména v nižších vlnových délkách viditelného spektra a ultrafialového 
zá�ení [124]. 

1.7. Postiktální inhibice 
Po epileptickém záchvatu obvykle následuje období postiktální inhibice, kdy je 

obtížné vyvolat další epileptický záchvat. To platí i v p�ípad� epileptického záchvatu 
vyvolaného elektrickou stimulací [125,126]. B�hem postiktální inhibice lze sledovat �adu 
jev� jako nap�íklad zm�ny chování [127,128], zm�ny v EEG [128] a v evokovaných 
potenciálech [129], zm�ny na molekulární úrovni [130,131]. Mechanismy, které vedou 
k postiktální inhibici, jsou aktivovány již b�hem epileptického záchvatu a mají vliv na 
jeho ukon�ení zejména prost�ednictvím výrazné aktivní inhibice [132,133]. P�i hodnocení 
excitability neuron� k dalšímu záchvatu b�hem postiktální inhibice se obvykle používá 
stimulace o vyšší intenzit� [125] s cílem p�ekonat sníženou excitabilitu v tomto období. 

1.8. Hypotézy a cíle 
Prvním cílem této práce bylo zavést a ov��it experimentální model fokální ischémie 

u potkana v naší laborato�i, abychom mohli sledovat pomocí elektrofyziologických 
metod zm�ny funkce CNS b�hem vzniku a rozvoje ischemického ložiska. Rozhodli jsme 
se zavést, upravit a ov��it model fototrombotické ischemické léze [51,54], který je dob�e 
popsanou a reprodukovatelnou metodou, která je navíc málo invazivní. Zásadní výhodou 
je to, že lze již b�hem rozvoje ischemické léze provád�t kontinuální záznam 
evokovaných �i jednotkových potenciál�. 

Zavedení nového modelu do laboratorní praxe vyžaduje jeho morfologické a funk�ní 
ov��ení k vylou�ení systematických chyb jako je termická nekróza mozkové k�ry, 
fyzikáln�-chemického ovlivn�ní elektrod laserovým sv�tlem a dalších zm�n, které by 
nesouvisely s ischemickou lézí. Krom� morfologického ov��ení léze bylo podstatné 
sledovat funk�ní zm�ny. Zajímaly nás akutní zm�ny excitability nejen b�hem samotného 
vzniku léze ale i �asn� po jejím vzniku. Zam��ili jsme se nejprve na kontinuální 
sledování akutních zm�n somatosenzorických evokovaných potenciál�, které jsou 
v klinické praxi d�ležitým testem nap�. správného pr�b�hu operací kr�ních tepen. Toto 
jsme v další fázi doplnili o sledování akutních zm�n jednotkových potenciál�. D�vodem 
byla naše praktická zkušenost s t�mito metodami a to, že odrážejí celkové zm�ny aktivity 
v relativn� malé oblasti – nap�. na okraji ischemického ložiska. Stanovili jsme si 
následující hypotézy: 

Hypotéza H0a: model fototrombotické léze nevytvá�í morfologicky detekovatelnou lézi. 

Hypotéza H0b: u modelu fototrombotické léze se nem�ní somatosensorické evokované 
potenciály (SSEP) zaznamenávané na povrchu k�ry. 

Hypotéza H0c: u modelu fototrombotické léze se nem�ní jednotková odpov�� neuron�
(tzv. single-unit activity). 
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Krom� samotného experimentu se dalším cílem práce stal vývoj a implementace 
algoritmu pro vyhledávání pr�b�hu komponent somatosensorického evokovaného 
potenciálu pro ú�ely jeho dynamického hodnocení v �ase. Zm�ny latencí a amplitud 
komponent evokovaného potenciálu, které jsou m��eným parametrem a odpov�dí na 
vyvolanou patologii, totiž probíhají spojit�. Pokud bychom vybrali pouze n�kolik 
(jednotky) �asových okamžik�, ve kterých bychom hodnotili vlny evokovaného 
potenciálu, dopustili bychom se nadm�rné simplifikace problému s tím, že by nám unikly 
významné zm�ny jinde. Program bude inherentn� semi-automatický, s uživatelským 
vstupem, který definuje parametry vyhledávané komponenty evokovaného potenciálu, tj. 
kterou z komponent vlastn� vyhledáváme. Motivací k této �ásti práce byla pot�eba 
komplexn�jšího pohledu na data získaná v experimentu, který ov��oval vliv ischemické 
léze vyvolané fototrombózou [51,52] na somatosensorické evokované potenciály.  

Tuto vícemén� metodickou �ást práce ponecháváme bez hypotézy, nebo� zde postrádá 
význam, protože kvalitu výstupu nelze objektivn� hodnotit jinak než výpo�etní složitostí. 

Dále vznikla pot�eba nástroje pro hodnocení zm�n jednotkových potenciál�. Hned na 
úvod je d�ležité uv�domit si motivaci implementace algoritmu pro vyhledávání 
grafoelement�. P�edstavme si záznam jednotkové aktivity délky 30 minut p�i vzorkovací 
frekvenci 10kHz, kde každý dvoutisící bod p�edstavuje grafoelement, který má být 
ozna�en. Celkem zde nalezneme 9000 grafoelement�. Jejich ozna�ení (resp. vypsání 
latence) vyžaduje kolem 50 hodin práce, která se ale nedá vykonávat cyklicky a 
bezchybn� po delší dobu. Pokud budeme mít t�i skupiny zví�at po osmi jedincích, 
dostaneme 50 dní �isté práce, tj. kolem sedmi m�síc� p�i osmihodinové pracovní dob�. 

Zam��me se tedy nyní na problém, který jsme museli �ešit na našem pracovišti: 
vyhledávání jednotkových potenciál� v nestacionárním záznamu. Vzhledem k tomu, že 
jsme nenašli vhodný nástroj pro izolaci jednotkových potenciál� (z našich dostupných 
program� se jednalo o Origin 6.0 firmy Microcal, Signal 1.8 firmy Cambridge Electronic 
Design), stalo se naším dalším cílem vytvo�ení nástroje pro detekci jednotkových 
potenciál�. Práce zahrnovala rešerši možností hodnocení jednotkových potenciál�, která 
p�edcházela vlastní implementaci. K návrhu a implementaci algoritmu jsme si stanovili 
následující hypotézy (podmínky): 

Hypotéza Ha: lze vytvo�it takový algoritmus pro identifikaci jednotkových potenciál�, 
který v obvyklém záznamu z naší laborato�e ozna�í více jak 98% hrot� správn�, resp. 
falešná negativita a falešná pozitivita nep�esáhne 2%. 

Hypotéza Hb: rozložení hrot� ve fyziologickém záznamu jednoho neuronu nalezených 
implementovaným algoritmem má náhodné rozd�lení – Poissonovo nebo logaritmicko-
normální [134].  

Poissonovo rozd�lení definujeme jako: 
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, 
kde � je rovna o�ekávané (st�ední) hodnot� E(X) a varianci var(X) 

, 
k = 0, 1, 2, … a e je základ p�irozeného logaritmu. Logaritmicko-normální rozd�lení 
definujeme jako: 

, 
kde � je st�ední hodnota a � je standardní odchylka p�irozeného logaritmu prom�nné. 

V našich p�edchozích experimentech jsme vyvolávali ischemickou lézi mozkové 
k�ry metodou fototrombózy. P�i této metod� se fotoaktivní látka (bengálská �erve�) 
aktivuje zeleným laserovým sv�tlem o dané vlnové délce (p�ípadn� bílým sv�tlem), kdy 
dochází k p�ímému osvitu mozkové k�ry. Zajímalo nás proto, jaký vliv na funkci 
mozkové k�ry má pouhý p�ímý osvit laserovým sv�tlem bez p�idání fotoaktivní látky, 
která by zp�sobila ischémii. K této myšlence nás vedly již provedené experimenty s 
cílem zhodnotit ovlivn�ní somatosenzorických evokovaných potenciál� p�i ischémii, kde 
jsme pozorovali a prokázali jisté zm�ny i u kontrolní skupiny, kde byl místo 
fotoaktivního barviva podán pouze fyziologický roztok. 

Dalším cílem práce bylo objasnit vliv samotného p�ímého ozá�ení mozkové k�ry 
laserovým sv�tlem. Krom� samotné pulsní stimulace provád�né r�znými stimula�ními 
vzory (jednotlivé pulsy r�zné délky a salvy puls�) jsme se rozhodli pokusit se vyvolat 
epileptiformí aktivitu rytmickou stimulací k�ry laserovým sv�tlem (srovnání 
s elektrickou rytmickou korovou stimulací v další �ásti práce) a ovlivnit kontinuálním 
svícením laserovým sv�tlem odpov�� na korovou elektrickou stimulaci. K pr�kazu 
funk�ních zm�n jsme se rozhodli zaznamenávat evokované potenciály, resp. sumace 
p�ípadných odpov�dí na stimulaci laserovým sv�tlem. Stanovili jsme si následující 
hypotézy: 

Hypotéza H0a: Pulzní stimulace k�ry laserovým sv�tlem nemá odpov�� v ECoG a 
nevyvolá zm�ny ve výkonovém spektru. 

Hypotéza H0b: Rytmická stimulace mozkové k�ry laserovým sv�tlem není schopna 
vyvolat epileptiformní aktivitu ani zm�ny výkonového spektra. 

Hypotéza H0c: Kontinuální iradiace mozkové k�ry laserovým sv�tlem nemá vliv na 
odpov�� na kortikální elektrickou stimulaci. 

Hypotéza H0d: Kontinuální iradiace mozkové k�ry laserovým sv�tlem nemá vliv na 
jednotkovou aktivitu. 

Hypotéza H0e: Kontinuální iradiace mozkové k�ry laserovým sv�tlem nemá vliv na 
somatosenzorické evokované potenciály. 
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V další �ásti naší práce jsme se rozhodli ov��it náš p�edpoklad, že v pr�b�hu 
postiktální inhibice se soub�žn� s rozsáhlou inhibicí vyskytuje i p�etrvávající 
hyperexcitabilita neuron�. Tu jsme se pokusili odhalit salvou �ty� puls� o frekvenci 8Hz 
o nižší intenzit�, než která byla použita pro vyvolání epileptického záchvatu. 

Hypotéza H0a: salva �ty� puls� o nižší intezit� než která byla použita pro vyvolání 
epileptického záchvatu rytmickou korovou elektrickou stimulací není schopna 
demaskovat reziduální hyperexcitabilitu mozkové tkán� a vyvolat následný výboj 
v interiktálním období. 
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2. METODIKA 

2.1. Metodika použitá ve více experimentech 

2.1.1. Zví�ata 
K provedení experiment� in vivo jsme zvolili samce laboratorního potkana kmene 

Wistar. Jedná se o outbrední kmen albín� druhu Rattus norvegicus, který byl založen v 
roce 1996 ve Wistar Institute v Philadelphii, Pensylvánie, USA. Potkani kmene Wistar 
jsou t.�. nejpoužívan�jšími laboratorními zví�aty na Ústavu normální, patologické a 
klinické fyziologie 3. LF UK, z �ehož vyplývají i naše hlubší zkušenosti s tímto kmenem. 
Zví�ata byla chována p�i pokojové teplot� 21 ± 1 °C. Denní rytmus byl rozd�len na 12 
hodin sv�tla a 12 hodin tmy, kdy rozsvícení bylo na�asováno na 6. hodinu ranní. Zví�ata 
m�la po celou dobu volný p�ístup k vod� a k potrav�. Všechny �innosti se zví�aty byly 
provád�ny v souladu s etickými doporu�eními 3. léka�ské fakulty Univerzity Karlovy a 
rovn�ž v souladu s doporu�eními Zákona na ochranu zví�at �eské Republiky, který 
odráží p�íslušné sm�rnice Evropské unie. Protokol a provedení experimentu bylo 
schváleno etickou komisí 3. léka�ské fakulty Univerzity Karlovy. Zvláštní pé�e byla 
v�nována zamezení �i minimalizaci p�ípadné bolesti �i utrpení zví�at, které by mohly p�i 
experimentu vzniknout. Zví�ata byla obecn� 6-9 týdn� stará, o hmotnosti 200 – 400 
gram� (v jednotlivých experimentech pochopiteln� v menším rozmezí). Používali jsme 
výhradn� samce, abychom tak vylou�ili vliv estrálního cyklu. Dodavatelem byl ANLAB 
s.r.o., �eská republika. 

2.1.2. Anestézie 
V našich experimentech jsme používali dva druhy celkové injek�ní (resp. 

intraperitoneální) anestézie. Dostate�nou hloubku anestézie jsme testovali jako odpov��
na stisk planty jedné z dolních kon�etin anatomickou pinzetou. 

Ketamin + Xylazin: Ketamin 100mg/kg intraperitoneáln� (Narkamon, Spofa, �eská 
republika), Xylazin 7mg/kg interaperitoneáln� (Rometar, Spofa, �eská republika). V 
p�ípad� nedostate�né hloubky anestézie byla p�idána 1/4 - 1/2 kalkulované dávky dle 
hloubky anestézie. 

Pentobarbital: v množství 70mg/kg intraperitoneáln�, v p�ípad� nedostate�né 
hloubky anestézie p�idána 1/4 až 1/3 kalkulované dávky (Thiopental, VUAB, �eská 
republika). 

2.1.3. Opera�ní protokol 
V celkové injek�ní anestézii jsme pomocí n�žek zbavili opera�ní pole srsti. Incizi 

m�kkých tkání jsme provedli v sagittálním sm�ru v délce cca 1cm a dále pokra�ovali 
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tupou preparací až na periost kalvy. V kalv� jsme vytvo�ili trepana�ní otvory nejprve 
m�lkým návrtem zevní laminy vrtákem o pr�m�ru 0,5 mm a poté opatrn� trepanem o 
pr�m�ru 3mm. P�i trepanaci jsme kladli zvláštní d�raz na šetrnou techniku k vylou�ení 
traumatizace mozkové k�ry. P�ípadný zbytek vnit�ní laminy byl odstran�n ostrým 
há�kem. Otvory byly vytvá�eny v primární somatosenzorické oblasti se st�edem 2mm 
lateráln� a 2mm dorzáln� od bregmatu. Povrch k�ry byl udržován vlhký, avšak pouze tak, 
aby nebyl tekutinou zalit. Toto samoz�ejm� bylo provád�no pouze mimo záznam a mimo 
stimulace, tak abychom do záznamu nevnášeli artefakty. 

2.1.4. Elektrody 
Kuli�kové elektrody pro snímání ECoG jsme vytvo�ili zah�átím konce st�íbrného 

drátku (pr�m�r 0,25mm), na jehož konci se vytvo�ila drobná kuli�ka od 0,6 do 1,0mm 
pr�m�ru. Konce elektrod pak byly pochloridovány bu� pono�ením do taveniny chloridu 
sodného (teplota tání 801°C) nebo pono�ením do lázn� SAVO (SAVO Original, 
Biochemie Group, �eská republika), které obsahuje Chlornan sodný a Hydroxid sodný, 
na 24 hodin. Poté byly elektrody opakovan� opláchnuty destilovanou vodou, p�ipájeny na 
konec snímacího kabelu a nevodiv� uchyceny do stereotaktického p�ístroje. Referen�ní 
elektroda byla umis�ována rostráln� mezi nosní k�stky a m�kké tkán� hlavy do prostoru 
vytvo�eného tupou preparací. 

Tenké sklen�né elektrody pro zaznamenávání jednotkových potenciál� byly 
vytvo�eny zah�átím a tažením tenké sklen�né trubi�ky o pr�m�ru 1mm na taha�i. 
Elektrody byly poté napln�ny 3 molárním roztokem chloridu sodného a do dutiny byl 
zaveden tenký st�íbrný drátek. Elektrody, jejichž impedance ležela mimo stanovené 
hodnoty (impedance 6 ± 1.5 M�) nebyly pro ú�el tohoto pokusu použity. Elektrody byly 
zavád�ny pomocí elektrického posuvu do k�ry v oblasti primární somatosenzorické 
oblasti do hloubky maximáln� 1,5mm pod povrch k�ry. 

2.1.5. Fototrombóza, laser 
Pro vyvolání fokální ischémie v primární somatosensorické oblasti jsme zvolili 

techniku fototrombózy. Cestou periferní kanyly zavedené do ocasní žíly potkana bylo 
podáno fotosenzitivní barvivo bengálská �erve� (4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-
tetrajodofluorescein) v dávce 20mg/2ml/kg rozpušt�né v 0,9 % roztoku chloridu sodného 
(fyziologický roztok). U zví�at v kontrolní skupin� jsme podávali pouze fyziologický 
roztok ve stejném množství. Cílové místo pak bylo ozá�eno diodovým laserem (DPSS - 

diode-pumped solid-state laser, Obr. 15). Doba ozá�ení pro vyvolání fototrombózy byla 
stanovena na 9 minut. Laserové sv�tlo m�lo vlnovou délku 532nm, udávaný výkon 
50mW/mm2 a ozá�ená plocha byla ve tvaru kruhu o ploše menší než 1mm2. V dalších 
experimentech bylo laserové sv�tlo spínáno pomocí hradlového obvodu. 
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Obr. 15: Technické podrobnosti funkce diodového laseru s výstupní vlnovou délkou paprsku 532nm: 
diodový laser s vlnovou délkou 808nm excituje krystal Nd:YVO4 (yttriumvanad dotovaný 
neodynem), ze kterého vychází sv�tlo o vlnové délce 1064nm. To je následn� p�evedeno KTP 
krystalem (kaliumtitanylfosfát) na polovi�ní vlnovou délku 532nm. Upraveno z Wikipedie. 

2.1.6. Sb�r dat 
Sb�r dat byl p�i experimentech s laserem provád�n p�i uchycení zví�ete ve 

stereotaktickém p�ístroji a na vyh�ívané podložce. Celý experiment byl umíst�n do 
Faradayovy klece a všechny vodivé �ásti konstrukce a stereotaktického p�ístroje byly 
uzemn�ny. Snímací kabel se t�emi žilami (2 x registra�ní elektroda, 1 x referen�ní 
elektroda) byl veden do p�edzesilova�e konstruovaného pomocí dvou opera�ních 
zesilova�� napájených 9V baterií s prom�nným zesílením. P�edzesilova� byl rovn�ž 
umíst�n ve Faradayov� kleci. Zesílený signál byl veden do 16-bitového A/D p�evodníku 
Micro 1401 interface (Cambridge Electronic Design Limited, UK, rozsah vstupního 
nap�tí ±5V) a byl zaznamenáván pomocí softwarového produktu Signal for Windows 
1.80 utility (Cambridge Electronic Design Limited, UK). Data byla ukládána v 
proprietárním formátu CFS (CED Filling System). Vzorkovací frekvence byla volena 
podle typu záznamu s ohledem na Nyquist�v-Shannon�v vzorkovací teorém [135] od 
1kHz do 10kHz v r�zných experimentech. 

2.1.7. Elektrická stimulace 
V experimentech používáme dva druhy elektrické stimulace: kortikální stimulaci a 

stimulaci periferního nervu. V p�ípad� periferního nervu jsme použili šetrn�
vypreparovaný n. ischiadicus, na který jsme p�iložili dv� st�íbrné stimula�ní elektrody 
spojené m�kkým plastovým polštá�kem. Stimulovali jsme bipolárním obdélníkovým 
pulzem délky 1 ms. Intenzita stimulace byla zvolena jako 2,5 násobek prahu, p�i kterém 
za�ala být detekovatelná odpov��. V p�ípad� k�ry jsme použili pár st�íbrných 
kuli�kových elektrod o pr�m�ru 0,8±0,2mm ve vzdálenosti 1 mm od sebe, uložených v 
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trepana�ních otvorech v oblasti primární somatosensorické k�ry. Intenzita stimulace byla 
stanovena obdobným zp�sobem. Použili jsme izolovaný lineární stimulátor A365 a A395, 
World Precision Instruments, Inc., USA. 

2.1.8. Morfologické zpracování mozku 
Po samotném experimentu byly opera�ní rány chirurgicky ošet�eny suturou. T�i dny 

nato jsme zví�ata uvedli do hluboké anestézie (Pentobarbital) a provedli dekapitaci a 
šetrné vyjmutí mozku, který byl následn� ochlazen v lázni fyziologického roztoku o 
teplot� 2 - 6 °C. Pomocí ocelové matice na vytvá�ení �ez� mozku potkana v koronární 
rovin� (World Precision Instruments, Inc., USA) jsme vytvo�ili 1mm široké koronární 
�ezy v oblasti trepana�ních otvor�. �ezy byly následn� inkubovány pomocí reduk�ního 
testu TTC (2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid). Ten se skládá z 2 krát 15 minut inkubace 
�ez� v 2% TTC (�ezy se musí po 15 min. obrátit) v temnu p�i teplot� 37°C s jejich 
následným opláchnutím a pono�ením do 10% roztoku formaldehydu [81,136–139]. V 
p�ítomnosti zachovalého mitochondriálního respira�ního �et�zce se bezbarvý TTC 
redukuje na triphenylformazan, který má �ervenou barvu [140,141]. �ezy byly následn�
vyfotografovány digitálním fotoaparátem Olympus Camedia C4040 (4 Mpix rozlišení) s 
makro objektivem. Snímky byly uloženy v nekomprimovaném formátu TIFF (tagged 
image file format). Hodnocen byl sou�et neobarvené plochy v míst�, kam dopadalo 
laserové sv�tlo, a to na �ty�ech �ezech. 

2.1.9. Statistické hodnocení 
Statistické hodnocení výsledk� experiment� jsme provád�li v programech Microsoft 

Excel 2003 (Microsoft Corp., USA) a GraphPad Prism (GraphPad Software, Inc., USA). 
Pro testování, zda má zkoumaná prom�nná normální rozložení, jsme zvolili D’Agostino 
and Pearson omnibus normality test. Pro testování významnosti rozdíl� mezi skupinami 
zví�at a hemisférami jsme použili bu� t-test nebo Mann-Whitney U-test, p�i párových 
porovnáních párový t-test nebo Wilcoxon�v párový test. Pro testování závislosti dat 
v kontingen�ní tabulce jsme použili 	2 test. Za významnou jsme považovali p hodnotu 
menší než 0,05. 

2.2. Speciální metodiky 

2.2.1. Experimentální model ischémie 
V této �ásti práce jsme zavedli model fototrombotické ischemické léze v naší 

laborato�i, který jsme zvolili pro jeho dobrou reprodukovatelnost a pro p�edpokládanou 
velikost ischemického ložiska p�im��enou pro naše pot�eby. Model jsme se rozhodli 
ov��it morfologicky a prozkoumat akutní zm�ny somatosenzorických evokovaných 
potenciál� b�hem rozvoje ischemické léze. Zví�ata byla rozd�lena do dvou skupin – 
experimentální (12 zví�at) a kontrolní skupina (9 zví�at). V celkové anestézii 
(pentobarbital) po chirurgické p�íprav� (viz spole�né metodiky) byla naložena bipolární 
stimula�ní elektroda na levý n. ischiadicus, záznamové elektrody na ob� primární 
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somatosensorické oblasti a referen�ní elektroda nad nosní k�stky a zví�e fixováno ve 
stereotaktickém p�ístroji. 

U obou skupin bylo zapo�ato záznamem 3 minut evokovaných potenciál�. 
Stimulátor byl nastaven na 2,5 násobek hodnoty, p�i které za�ala být korová odpov��
poprvé patrná. Stimulovali jsme obdélníkovým 1ms pulzem jednou za vte�inu. U 
experimentální skupiny byla systémov� podána bengálská �erve�, u kontrolní skupiny 
fyziologický roztok v odpovídajícím množství. Poté následovalo 9 minut oza�ování 
primární projek�ní oblasti, celkový záznam trval 54 minut p�i vzorkovací frekvenci 1 
kHz (Obr. 16, obr. 17). Po ukon�ení pokusu byla zví�ata chirurgicky ošet�ena suturou, 
abychom po 72 hodinách provedli morfologické zpracování mozku, jak uvedeno výše.  
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Obr. 16: Schéma záznamu somatosenzorických evokovaných potenciál� (šedivá) a �asový vztah k 
injekci bengálské �erven� (�ervená) a oza�ování k�ry laserem (sv�tle zelená). 

Rozsah léze na �ezu byl m��en jako maximální plocha, kde bylo patrné nepochybné, 
by� sebemenší snížení sytosti barvení v míst�, kde byl vytvo�en trepana�ní otvor. 
Celkovou plochu léze jsme získali sou�tem plochy na �ty�ech nejbližších �ezech. M��ení 
bylo provedeno manuáln� pomocí grafického programu ImageJ 1.45 (Wayne Rasband, 
Research Services Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, 
USA). Hodnotitel nem�l informaci o tom, ze které skupiny preparát pocházel. Pro 
statistické zpracování výsledk� byl užit neparametrický test (Mann-Whitney U-test), 
protože jsme nep�edpokládali normální rozložení hodnot. To navíc nelze na takto malém 
vzorku reáln� testovat, resp. samotný test lze provést již se dv�ma hodnotami, nicmén� je 
to chybný postup [142].  
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i.v. injekce bengálské �erven� nebo 
fyziologického roztoku do ocasní žíly

potkan (Wistar) chirugická p�íprava, trepanace 
kalvy, preparace n. ischiadicus

kontinuální svícení laserem 9 
minut, bipolární stimulace n. 
ischiadicus, záznam 54 minut
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morfologické zpracování 
mozku, barvení TTC, 

fotografování preparát�

semiautomatická detekce pr�b�hu 
vln, statistické hodnocení

m��ení, statistické hodnocení

Obr. 17: Zjednodušené schéma pr�b�hu experimentu: experimentální model ischémie a vliv ischémie 
na somatosenzorické evokované potenciály. Obrázek vytvo�en autorem s použitím vlastních 
experimentální dat. 

Elektrická odpov�� v obou primárních somatosenzorických oblastech byla 
vyhodnocena pomocí programu, který byl za tímto ú�elem vytvo�en a jehož bližší popis 
je v samostatné kapitole. Záznamy byly porovnány mezi experimentální a kontrolní 
skupinou, mezi levou a pravou hemisférou pomocí neparametrického testu (Mann-
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Whitney U-test). Porovnání se záznamem p�ed vyvoláním ischémie bylo porovnáno 
rovn�ž pomocí neparametrického testu (Wilcoxon�v párový test). 

V dalším experimentu, kde jsme hodnotili akutní zm�ny jednotkových potenciál� v 
�ase, jsme použili celkem 32 potkan�. Vzorkovací frekvence byla 10 kHz. 
Zaznamenávali jsme celkem dva kanály – jednotkové potenciály tenkou sklen�nou 
elektrodou z hloubky 950 až 1500 mikrometr� pod povrchem k�ry a ECoG z 
kontralaterální strany kuli�kovou elektrodou v referen�ním zapojení. Celkem bylo 
zaznamenáváno 5 minut spontánního záznamu, poté 9 minut b�hem svícení laserovým 
sv�tlem následováno dalšími 11 minutami, celkem 25 minut záznamu (Obr. 18). Zví�ata 
byla rozd�lena do t�í skupin: 

1) SS: svícení a záznam mikroelektrodou na stejné (ipsilaterální) stran� (10 zví�at), kde 
bylo svíceno laserem, 

2) OS: svícení a záznam mikroelektrodou na opa�né (kontralaterální) stran� (10 zví�at), 

3) SSKO: svícení a záznam mikroelektrodou na stejné (ipsilaterální) stran�, kde bylo 
svíceno, s aplikací fyziologického roztoku místo bengálské �erven� (12 zví�at). 
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Obr. 18: Schéma záznamu jednotkových potenciál� (šedivá) a �asový vztah k injekci bengálské 
�erven� (�ervená) a iradiaci k�ry laserem (sv�tle zelená). 

Zm�ny v jednotkových potenciálech byly vyhodnoceny pomocí programu, který byl 
za tímto ú�elem vytvo�en a jehož bližší popis je op�t v samostatné kapitole. 

2.2.2. Analýza evokovaných potenciál� v �ase 
Abychom mohli analyzovat záznam evokovaných potenciál� v �ase (t.j. kontinuáln�

v rozsahu celého 54-minutového záznamu), museli jsme navrhnout a vytvo�it vlastní 
program. Ten byl implementován v programovacím jazyce C++. Výpo�ty probíhaly na 
PC s procesorem AMD Sempron 3000+ a 512MB RAM. 

Pro hodnocení záznam� evokovaných potenciál� zpravidla zpr�m�rováváme více 
odpov�dí na daný stimulus – vizuální, zvukovou, elektrickou �i magnetickou stimulací 
atp. Základním parametrem, který musíme stanovit p�i vytvá�ení evokovaného potenciálu 
z více odpov�dí, je jejich po�et, ze kterého zpr�m�rováním vytvo�íme jeden evokovaný 
potenciál. Jedná se o kompromis mezi kvalitou evokovaného potenciálu ve smyslu 
potla�ení okolního šumu, zachycením okamžitých zm�n jeho tvaru (�asového rozlišení) a 
délkou záznamu. P�i zkracování zpr�m�rovávaného úseku postihneme zm�ny latence a 
amplitudy komponent evokovaného potenciálu v kratším �asovém okn�, naopak p�i 
prodlužování tohoto úseku snížíme podíl šumu. 

Dalším problémem jsou okrajové datové body ve vzdálenosti poloviny ší�e okna od 
za�átku a konce, které lze �ešit redundancí dat (Obr. 19). P�ed p�sobením sledované 
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prom�nné za�neme záznamem délky poloviny ší�e okna. Totéž p�idáme na konec 
záznamu. 

záznam

okrajová data okrajová data

klouzavý
pr�m�r

Obr. 19: Schéma �ešení okrajových bod� p�i výpo�tu klouzavého pr�m�ru p�idáním redundantních 
okrajových dat v délce poloviny ší�e klouzavého pr�m�ru. Vlastní ilustrace. 

Výpo�etní složitost klouzavého pr�m�ru roste lineárn� s po�tem datových bod�
�(n). V praxi, kde p�edpokládáme kontinuální zm�ny parametr� evokovaného potenciálu 
(latence a amplitudy vln), není nezbytn� nutné po�ítat klouzavý pr�m�r v každém 
datovém bod� (nap�. po jedné vte�in�), ale v rozmezí zlomku délky, ze které se klouzavý 
pr�m�r vypo�ítává. Tím snížíme i po�et bod� vstupujících do dalšího stupn�
postprocessingu a zárove� zamezíme, aby rozdíly mezi sousedními záznamy byly p�íliš 
velké. 

Vyjád�ení „kvality“ nalezeného pr�b�hu vlny: 

Pro výpo�et „kvality“ (tzv. „ceny“) dosaženého �ešení je nutno stanovit algoritmus, 
abychom mohli mezi sebou jednotlivá �ešení porovnat. Pro zjednodušení uvádíme námi 
navržený výpo�et “ceny” následujícím pseudokódem: 
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kde import_factor, import_shift, sigma(time), sigma (peak), zone jsou zvolené konstanty,  

current_frame, frame_time, y, peak_time, time jsou prom�nné z datového pole, 

weighted_average(), normal_dist() jsou p�íslušné funkce. 

Krom� toho jsou bonifikovány (násobeny zadanou konstantou: peak_bonus, 

selected_bonus) vlastnosti lokálních extrém� následujícím zp�sobem: 

a) Oboustranné ustupování lokálního extrému: * peak_bonus za každý krok 
ob�ma sm�ry od zkoumaného bodu 

b) Cesta prochází vybraným lokálním extrémem: * selected_bonus.

A n�které naopak penalizovány (d�leny zadanou konstantou: border_penalty): 
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c) Penalizace za p�ekro�ení stanovené hranice latence: / border_penalty.

  

Konstrukce iniciálního �ešení probíhá “greedy” algoritmem, rovn�ž známým pod 
pojmem nejbližší soused (nearest neighbour). Od zvoleného bodu, který byl manuáln�
nalezen v kterémkoliv ze sestrojených evokovaných potenciál�, hledáme na ob� strany 
postupn� nejbližšího souseda ve smyslu optimaliza�ního kritéria [143]. 

K optimalizaci iniciálního �ešení byla zvolena metaheuristika simulované 
ochlazování [87], která nejvíce vyhovovala zvolenému zadání. Její název je odvozen od 
podobnosti s žíháním oceli. Základní myšlenkou je to, že pravd�podobnost p�ijetí stavu s 
vyšší cenou �ešení (horší kvalita �ešení) se postupn� (exponenciáln�) snižuje. Jednoduše 
�e�eno to znamená, že na za�átku má algoritmus v�tší volnost procházet i horší �ešení, 
aby p�es n� nalezl cestu k ješt� lepším �ešením (Obr. 20, obr. 21). Jedná se o 
mechanismus, který zabra�uje uváznutí algoritmu v lokálním minimu. Jeho myšlenku lze 
vyjád�it následujícím pseudokódem: 
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Pr�b�h simulovaného ochlazování

P�ijatá �ešení
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a
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Po�áte�ní teplota = 10
Po�áte�ní teplota = 0,1

Obr. 20: Ukázka pr�b�hu simulovaného ochlazování. �erven�: pr�b�h algoritmu p�i po�áte�ní 
teplot� 0,1. Mod�e: pr�b�h algoritmu p�i po�áte�ní teplot� 10. Na ose x jsou jednotlivé kroky. Na ose 
y je výpo�et optimaliza�ního kritéria („cena“) daného �ešení. Vlastní ilustrace s použitím vlastních 
experimentálních dat. 

Obr. 21: Ukázka úpravy cesty pomocí algoritmu simulovaného ochlazování. Na ose y je latence od 
stimula�ního podn�tu, na ose x je po�adové �íslo ak�ního potenciálu (po deseti vte�inách). Po�áte�ní 
cesta je mod�e. Optimalizovaná cesta je �erven�. Vlastní ilustrace s použitím vlastních 
experimentálních dat. 

�
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Vstupní data jsou ve formátu CFS (CED Filling System), což je binární formát, ve 
kterém jsou primárn� zaznamenávána v akvizi�ním programu Signal. Pro �tení soubor�
toho typu byla využita knihovna, která je voln� ke stažení ze stránek Cambridge 
Electronic Design, Ltd. Výstupní data z programu jsou v tabulce s hodnotami odd�lenými 
tabulátorem, aby šla p�ímo importovat do tabulkových kalkulátor� pro další (statistické) 
zpracování. 

Velký d�raz byl kladen na p�ehledné grafické uživatelské rozhraní programu 
(“usability”) odd�lením skupin souvisejících prvk�, zvolenou velikostí a tvarem 
jednotlivých ovládacích a zobrazovacích prvk�. Vývoj a lad�ní programu jsme provedli s 
použitím experimentálních dat z naší laborato�e. 

Kontrolu správnosti implementace algoritmu jsme ov��ovali graficky porovnáním s 
p�edpokládaným pr�b�hem komponenty ak�ního potenciálu v trojrozm�rném grafu.  

2.2.3. Analýza jednotkových potenciál� v �ase 
Pro hodnocení nestacionárního záznamu jednotkových potenciál� (aktivity 

jednotlivých nervových bun�k) v délce 20 minut jsme byli nuceni navrhnout a vytvo�it 
program pro jejich vyhledávání a t�íd�ní. Ten byl rovn�ž implementován v jazyce C++. 
Výpo�ty probíhaly na stejném stroji, jak je uvedeno výše. Algoritmus byl implementován 
ve t�ech krocích [144].  

V prvním kroku probíhá p�edzpracování (preprocessing) dat (Obr. 22, obr. 23, obr. 
24). Nízké frekvence jsou potla�eny ode�tením klouzavého pr�m�ru (t.j. plovoucí nuly, 
„baseline“) od záznamu. Ší�i okna pro výpo�et klouzavého pr�m�ru jsme stanovili 
minimáln� jako trojnásobek hledaného jednotkového potenciálu, který v našem p�ípad�
typicky trval 1,2 ms, resp. 12 datových bod�. Pr�m�rovaný interval 36 datových bod�
nám dává „cut-off“ frekvenci kolem 100 Hz. Vyhlazení záznamu probíhá nahrazením 
datového bodu pr�m�rem tohoto bodu, p�edcházejícího a následujícího bodu, tj. v okolí 
±0,1 ms. 
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Obr. 22: Postup vyhledávání a t�íd�ní jednotkových potenciál� v implementovaném programu. 
Vlastní experimentální data. 

Obr. 23: P�edzpracování záznamu: ode�tení základní �áry (baseline, klouzavý pr�m�r) a vyhlazení 
záznamu. Výchylka je uvedena v arbitrárních jednotkách (normalizace záznam�). Vlastní 
experimentální data. 
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Obr. 24: Schéma postupu p�edzpracování záznamu, jak se zobrazuje na ovládacím panelu 
programu. Po na�tení záznamu program provede vyhlazení záznamu, ode�tení základní �áry a 
vypo�ítá a zobrazí strmost. Výchylka osy y je v arbitrárních jednotkách (normalizace záznam�). 
Pomocné úse�ky na ose x jsou po 20ms (osa x udává po�adové �íslo datového bodu p�i vzorkovací 
frekvenci 10kHz). Signál je mod�e, strmost zelen�, základní �ára šediv�. Vlastní experimentální data. 

Cílem druhého kroku je snížit na minimum po�et datových bod� vstupujících do 
kroku t�etího, který je výpo�etn� nejsložit�jší. Algoritmus vyhledává body, které se dle 
svých charakteristik a charakteristik svého okolí nejvíce blíží jednotkovému potenciálu. 
Body, které daná kritéria spl�ují, jsou s nejv�tší pravd�podobností hroty, které hledáme. 
Z charakteristik jsme vybrali ty, které nejlépe pomáhají odlišit jednotkový potenciál od 
šumu na pozadí. Jedná se o amplitudu, strmost a symetrii stanovované v místech 
lokálních extrém�. 
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Obr. 25: Symetrie hrotu. Pod pojmem symetrie rozumíme pom�r rozdílu amplitudy lokálního 
extrému a amplitudy v definované vzdálenosti p�ed a za tímto extrémem. V tomto p�ípad� je 
hodnota okolo 3. Signál je mod�e. Výchylka je uvedena v arbitrárních jednotkách (normalizace 
záznam�). Pomocné úse�ky na ose x jsou po 1ms (osa x udává po�adové �íslo datového bodu p�i 
vzorkovací frekvenci 10kHz). Vlastní experimentální data. 

Kritérium strmosti a symetrie (Obr. 25, obr. 26): Strmost je definována jako první 
derivace k�ivky v bod� (dx/dy), v našem nespojitém signálu lépe �x/�y �i xk+i/2 – xk-i/2 / 
yk+i/2 – yk-i/2 , kde i odpovídá ší�ce okolí bodu. Vzhledem k ekvidistantnímu vzorkování a 
konstantní (definované) délce okolí i bodu lze výpo�et zjednodušit na xk+i/2 – xk-i/2 . 
Rozhodovacím kritériem ale není jen absolutní hodnota strmosti, d�ležitá je také symetrie 
strmosti. Výrazn� asymetrické hodnoty sv�d�í spíše pro artefakt. Jako kritérium symetrie 
volíme pom�r strmosti p�ed a po vyšet�ovaném bodu a naopak, který by nem�l 
p�esáhnout zvolenou hodnotu. V našich záznamech se jeví vhodné hodnoty 
multiplikativní konstanty v oboru <6; 10>. 

Obr. 26: Strmost hrotu. Signál je mod�e, strmost zelen�. K�ivka strmosti zobrazuje rozdíl amplitudy 
dvou sousedních bod�, strmost je m��ena v definované vzdálenosti p�ed a za extrémem amplitudy 
signálu. Výchylka je uvedena v arbitrárních jednotkách (normalizace záznam�). Pomocné úse�ky na 
ose x jsou po 1ms (osa x udává po�adové �íslo datového bodu p�i vzorkovací frekvenci 10kHz). 
Vlastní experimentální data. 

Kritérium amplitudy (Obr. 27): Amplituda je y-ová výchylka od základní �áry 
(baseline). P�edstavuje další základní kritérium pro výb�r bodu. V našem p�ípad� je 
definovaná jako pr�m�rná amplituda bodu a jeho okolí o polom�ru i,  

, 
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které samoz�ejm� m�že mít i nulovou vzdálenost. Vzhledem k tomu, že se p�i výpo�tu 
velikost okolí bodu nem�ní, je možné p�i vzájemném porovnávání amplitud vypustit 
d�lení. 

Obr. 27: Amplituda hrotu. Amplituda je definovaná jako y-ová výchylka ve vyhlazeném záznamu po 
ode�tení základní �áry (baseline). Signál je mod�e, strmost zelen�, základní �ára šed�. Výchylka je 
uvedena v arbitrárních jednotkách (normalizace záznam�). Pomocné úse�ky na ose x jsou po 1ms 
(osa x udává po�adové �íslo datového bodu p�i vzorkovací frekvenci 10kHz). Vlastní experimentální 
data. 

Kritérium lokálního extrému (hrotu): Extrém funkce je definován jako bod, ve 
kterém nabývá první derivace nulové hodnoty. Tak tomu je i u ekvidistantn�
vzorkovaného signálu. Derivaci nahradíme strmostí (viz „Kritérium strmosti“) a m�žeme 
konstatovat, že lokální extrém nalezneme mezi dv�ma body, pro které platí, že strmost 
jejich okolí nabývá opa�ného znaménka. Vzhledem k odlišné definici okolí u kritéria 
strmosti a amplitudy nemusí být maximum záznamu ani v jednom ze zú�astn�ných bod�. 
M�že být umíst�no v jeho bezprost�ední blízkosti. P�esné vyst�ed�ní extrému nebo 
maximální hodnoty je nezbytné v další fázi p�i porovnávání a shlukování jednotlivých 
úsek� záznamu. 

Jak amplituda, tak strmost jsou reprezentovány rozmezím hodnot a jsou 
vypo�ítávány ve vztahu k okolí s nastavitelnou ší�í, typicky ±5 datových bod�, tj. ±0,5 
ms v našem p�ípad�. Na konci druhého kroku je po�et potenciálních kandidát� na 
jednotkové potenciály zmenšen na zlomek p�vodní hodnoty. Vyhledávání bod� nemusí 
vždy napoprvé dopadnout nejlépe. Záznamy se mezi sebou liší, proto je nutné u každého 
záznamu nastavit „rozlišovací úrove�“ podle aktuálního tvaru, charakteru šumu, 
amplitudy hrot� atd. K tomu nám mohou pomoci p�edpo�ítané statistiky, jako je 
pr�m�rná amplituda a pr�m�rná strmost, které jsou po�ítány p�i prvním na�tení záznamu. 
Obecn� vzato, kritéria výb�ru by m�la mít rad�ji v�tší senzitivitu než specificitu. Falešn�
pozitivní body je možné následn� odhalit v dalším kroku p�i shlukování grafoelement�. 
Nicmén�, pokud si zvolíme zbyte�n� velký po�et bod�, bude výpo�et další �ásti trvat 
déle. 

Poslední t�etí krok zahrnuje shlukování a je závislý na vn�jším (interaktivním) 
vstupu. Cílem je p�i�adit hroty vybrané ve druhém kroku k ur�itému množství nejbližších 
vzor�. Toto umož�uje postihnout variabilitu ak�ních potenciál� v �ase a rozlišit odlišné 
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typy, resp. aktivitu n�kolika r�zných bun�k. Shlukování se provádí na síti RBF dle 
algoritmu k-means. Ten p�i�azuje dané vektory x1, x2 … xm, obsahující n komponent 
(datové body jednotlivých hrot�) nejbližšímu shluku. Shluk, který má nejmenší 
vzdálenost od daného vektoru, je upraven proporcionáln� ke své síle, tj. po�tu již 
p�i�azených vektor�. To rovn�ž zaru�uje konvergenci algoritmu. Lineární vzdálenost 
mezi vektory je definována jako 

      m 

� x1, x2 � = � | x1,i – x2,i | 

     i=1 

a nejbližší vektor je ten, který má nejmenší vzdálenost od daného shluku.  

Vzhledem k tomu, že nelze dop�edu zhodnotit rozmanitost typ� ak�ních potenciál�, 
není po�et shluk� implicitn� závislý na jejich rozdílnosti, ale je nastavený p�edem. Pokud 
je vzdálenost mezi dv�ma nejbližšími vzory menší než vzdálenost za�azovaného vektoru 
a jeho nejbližšího vzoru, vytvo�í se z daného za�azovaného vektoru vzor nový. Pokud 
po�et vzor� p�ekro�í limit, který je explicitn� zadán, dva nejbližší se spojí do jednoho a 
nový vzor vznikne proporcionáln� k síle každého z p�vodních (tj. proporcionáln� k po�tu 
již p�i�azených vektor�). Další osud shluk� je interaktivn� ur�en v programu podle jejich 
tvaru a po�tu p�i�azených hrot�, jak je v grafickém uživatelském rozhraní p�ehledn�
zobrazeno (Obr. 43). Shluky, které nemají tvar typický pro jednotkový potenciál, mohou 
být jednoduše vypušt�ny. Shlukování pak m�že být opakováno s tím, že každé další 
následující rozt�íd�ní shluk� je vždy jemn�jší. 

Vývoj a lad�ní programu jsme op�t provedli s použitím experimentálních dat z naší 
laborato�e.  

Testování schopnosti algoritmu vyhledávat ak�ní potenciály bylo provád�no na 
um�le vytvo�eném záznamu délky 2 minut. Ten byl sestaven superpozicí záznamu bez 
ak�ních potenciálu a ak�ních potenciál� bez šumu, a to v r�zném pom�ru amplitud od 1:0 
po 1:1,5 (Obr. 28). Výstup našeho programu jsme dále porovnali s deseti minutovými 
záznamy hodnocenými manuáln�. 

V rámci této �ásti práce jsme rovn�ž testovali schopnost odlišit šum od jednotkového 
evokovaného potenciálu u sít� SOM (Self-Organizing Map, samoorganizující mapa) 
v aplikaci NeuralZOOM (Obr. 40), dále hybridní samoorganizující sít� GAME (Group of 
Adaptive Models of Evolution) v programu vytvo�eném na FEL �VUT (Obr. 41) a sít�
Backpropagation se dv�ma skrytými vrstvami v programu JavaNNS (Obr. 42). 
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Záznam jednotkových potenciál� a šumu v pom�ru 1:1 p�ed smíšením
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Záznam generovaný smíšením signálu a šumu v pom�ru 1:1
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Obr. 28: Záznam jednotkových potenciál� a šumu v pom�ru 1:1 p�ed smísením (naho�e) a po 
smísení (dole). Na obrázku naho�e jsou �isté jednotkové potenciály vyobrazeny modrou barvou a 
záznam bez jednotkových potenciál� (šum) barvou r�žovou. M��ítko osy y je v arbitrárních 
jednotkách. 

Distribuce jednotkových potenciál� byla porovnána s Poissonovým a logaritmicko-
normálním rozložením kalkulovaných parametr� pomocí testu 	2. 

Pro usnadn�ní hodnocení jednotkových potenciál� jsme vytvo�ili pomocný program, 
který zobrazuje intervaly mezi hroty (inter-spike intervals, ISI) vynesené do dvou os (ISI 
p�ed hrotem a po hrotu) do tzv. poincaré grafu [145]. Program zobrazuje poincaré grafy v 
r�zných �asových okamžicích po sob�, sou�asn� s barevným odlišením nebo tažením 
myši jako m�nící se sekvenci (Obr. 29). 
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Obr. 29: Program pro zobrazení inter-spike intervals (ISI) do poincaré grafu v r�zných �ástech 
záznamu. Vstupní data se zadávají do sloupce 1: latence hrot�, 2: d�lení interval� do skupin 
histogramu a 3: d�lení �asové osy (pr�b�hu experimentu). Dvourozm�rný poincaré graf uprost�ed 
ukazuje rozložení ISI (osa x: interval p�ed hrotem, osa y: interval po hrotu). Bod�m jsou p�i�azeny 
barvy podle umíst�ní na �asové ose, jejíž �ásti lze selektivn� vybrat ve sloupci 6, nebo vybrat celou 
délku experimentu tla�ítkem “All”, nebo postupn� zobrazovat od za�átku do konce tažením lišty 9. 
Grafy lze ukládat do grafického souboru tla�ítkem “2wmf”. Sloupec 7 slouží pro export dat pro 
histogram rozložení ISI. Okno 8 zobrazuje statistiky z interval� na �asové ose (po�et bod�, pr�m�r a 
medián ISI). V ukázce byla použita vlastní data. 

2.2.4. Vliv p�ímého ozá�ení k�ry laserem na ECoG 
Pro studium vlivu p�ímého ozá�ení mozkové k�ry laserem jsme provedli �adu in vivo 

experiment�. Ve všech byla použita anestezie xylazin + ketamin a chirurgická technika 
popsaná v obecné �ásti. B�hem svícení laserovým sv�tlem m�lo zví�e zakryté o�i a levou 
polovinu hlavy aluminiovou fólií tak, aby na n� nemohl nedopadat ani p�ípadný odraz 
laserového sv�tla. 

V první �ásti experimentu probíhal první spontánní záznam, svícení laserem p�es 
alobal a kalvu ješt� p�ed provedením trepanace na pravé stran� (Obr. 30). Laserové sv�tlo 
dopadalo na pravou primární somatosenzorickou oblast. V rámci experimentu bylo 
použito celkem 14 jedinc�, z nichž t�i b�hem experimentu uhynuli, a jeden záznam byl 
nehodnotitelný pro artefakty. Vzorkovací frekvence byla 10kHz. Pro experiment byl 
navržen následující rozvrh: 

1) spontánní záznam 2 minuty 
2) stimulace laserovým pulsem p�es alobal délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 

400ms, celkem 250 frame 
3) stimulace laserovým pulsem p�es kalvu délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 

400ms, celkem 250 frame 
4) po provedení trepanace i na pravé stran� pokra�ujeme spontánním záznamem délky 2 

minuty z obou hemisfér 
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5) stimulace laserovým pulsem p�ímo na k�ru délky 10ms se zpožd�ním 10ms, délka 
frame 400ms, celkem 250 frame 

6) stimulace laserovým pulsem p�ímo na k�ru délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka 
frame 400ms, celkem 250 frame 

7) stimulace laserovým pulsem p�ímo na k�ru délky 100ms se zpožd�ním 10ms, délka 
frame 400ms, celkem 250 frame 

8) stimulace laserovým pulsem p�ímo na k�ru délky 200ms se zpožd�ním 10ms, délka 
frame 400ms, celkem 250 frame 

9) stimulace salvou laserových puls� p�ímo na k�ru délky 8 puls� krát 10ms se 
zpožd�ním 10ms a rozestupy 10ms, délka frame 400ms, celkem 250 frame 

10) stimulace salvou laserových puls� p�ímo na k�ru délky 16 puls� krát 5ms se 
zpožd�ním 10ms a rozestupy 5ms, délka frame 400ms, celkem 250 frame 

11) spontánní záznam 2 minuty 
12) kontinuální stimulace laserovými pulsy p�ímo na k�ru délky 70ms s rozestupy 

130ms, délka frame 400ms, celkem 250 frame 
13) kontinuální stimulace laserovými pulsy p�ímo na k�ru délky 10ms s rozestupy 

130ms, délka frame 400ms, celkem 250 frame 
14) spontánní záznam 2 minuty 
15) dvakrát kontinuální 8Hz stimulace laserovými pulsy p�ímo na k�ry délky 50ms s 

rozestupy 75ms, po dobu 20s, délka záznamu celkem dv� minuty 
16) po naložení bipolárních stimula�ních elektrod do trepana�ního otvoru na levé stran�

elektrická stimulace obdélníkovým pulsem délky 1ms se zpožd�ním 10ms, délka 
frame 400ms, celkem 150 frame 

17) elektrická stimulace obdélníkovým pulsem délky 1ms se zpožd�ním 10ms za 
konstantního svícení laserem, délka frame 400ms, celkem 750 frame 

18) elektrická stimulace obdélníkovým pulsem délky 1ms se zpožd�ním 10ms, délka 
frame 400ms, celkem 150 frame 

19) spontánní záznam 2 minuty 

Na konci experimentu bylo zví�e chirurgicky ošet�eno a za 72 hodin provedeno 
morfologické zpracování mozku s barvením TTC. 
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Obr. 30: Vliv p�ímého ozá�ení k�ry laserem na ECoG: uspo�ádání experimentálního prostoru. 
Obrázek vytvo�en autorem. 

Ze záznam� bylo provedeno ru�ní hodnocení vln jednotlivých komponent odpov�di 
na korovou elektrickou stimulaci s ozna�ením podle schématu na obr. 31: 
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Obr. 31: Ozna�ení komponent odpov�di na elektrickou korovou stimulaci. Barva záznamu 
znázor�uje stranové odlišení: �ervená vpravo (kam dopadalo laserové sv�tlo), modrá vlevo (kde bylo 
stimulováno). Amplituda je v arbitrárních jednotkách (normalizace záznam�). Obrázek vytvo�en 
autorem s použitím vlastních experimentálních dat. 

Pro statistické vyhodnocení výsledk� byl použit t-test. 

V druhé �ásti experimentu (kontrolní skupina) bylo použito 8 zví�at. Vzorkovací 
frekvence byla 2kHz. V této �ásti experimentu byly oba trepana�ní otvory vytvo�eny již 
p�ed záznamem dat. Rozvrh experimentu jsme stanovili takto: 

1) spontánní záznam 2 minuty 
2) stimulace laserovým pulsem p�es alobal délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 

2500ms, celkem 150 frame 
3) stimulace laserovým pulsem p�es papír délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 

2500ms, celkem 150 frame 
4) stimulace laserovým pulsem na k�ru délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 

2500ms, celkem 150 frame 
5) �ty�ikrát kontinuální 8Hz stimulace laserovými pulsy p�ímo na k�ru délky 50ms s 

rozestupy 75ms, po dobu 20s, délka každého záznamu celkem dv� minuty 
6) �ty�ikrát kontinuální 8Hz korová stimulace elektrickými pulsy (bipolární elektroda, 

obdélníkový puls) 1ms, s rozestupy 124ms po dobu 20s, za kontinuálního svícení 
laserem, délka každého záznamu celkem dv� minuty [146]. 

7) spontánní záznam 2 minuty 
8) kontinuální 8Hz stimulace laserovými pulsy p�ímo na k�ru délky 50ms s rozestupy 

75ms, po dobu celou dobu záznamu, délka frame 30s, celkem 20 frame. 
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Po ukon�ení vyšet�ení byla zví�ata usmrcena prohloubením anestezie. K vylou�ení 
nenáhodných jev� jsme u n�kolika zví�at doplnili ru�ní spoušt�ní puls�. 

Ve t�etí �ásti experimentu (druhá kontrolní skupina) jsme použili celkem 9 zví�at. 
Vzorkovací frekvence byla rovn�ž 2kHz. V této �ásti experimentu byly rovn�ž oba 
trepana�ní otvory vytvo�eny již p�ed snímáním záznamu. Rozvrh experimentu jsme 
stanovili následovn�: 

1) spontánní záznam 2 minuty 
2) stimulace laserovým pulsem p�es nepr�hledný plast délky 50ms se zpožd�ním 10ms, 

délka frame 2500ms, celkem 150 frame 
3) stimulace laserovým pulsem p�es pr�hledný plast rozost�ující laserové sv�tlo délky 

50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 2500ms, celkem 150 frame 
4) stimulace laserovým pulsem p�ímo na k�ru délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka 

frame 2500ms, celkem 150 frame 
5) stimulace laserovým pulsem na k�ru ze vzdálenosti 1 metr délky 50ms se zpožd�ním 

10ms, délka frame 2500ms, celkem 150 frame 
6) spontánní záznam 2 minuty 
7) kontinuální 8Hz stimulace laserovými pulsy p�ímo na k�ru délky 50ms s rozestupy 

75ms, po dobu celou dobu záznamu, délka frame 30s, celkem 20 frame. 

Po ukon�ení vyšet�ení byla zví�ata usmrcena prohloubením anestezie. 

Ve �tvrté �ásti experimentu jsme provedli podobný pokus jako ve t�etí �ásti, 
nicmén� na rozkrojeném jablku. Ú�elem bylo zjistit, jaké má laserové sv�tlo vliv na 
bu�ky, které nejsou považovány za excitabilní. Rozvrh experimentu jsme stanovili takto: 

1) spontánní záznam 2 minuty 
2) stimulace laserovým pulsem délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 500ms, 

celkem 100 frame 
a) svícení z blízka k pravé registra�ní elektrod�
b) svícení z blízka k levé registra�ní elektrod�
c) svícení z blízka 3mm od levé registra�ní elektrody 
d) svícení z blízka mezi levou a pravou registra�ní elektrodu 
e) svícení z blízka na pravou registra�ní elektrodu p�es nepr�hledný plast 
f) svícení z blízka na pravou registra�ní elektrodu tangenciáln�
g) svícení z dálky k pravé registra�ní elektrod�
h) svícení z dálky mezi levou a pravou registra�ní elektrodu 

V páté �ásti experimentu jsme provedli podobný pokus jako ve �tvrté �ásti, 
tentokrát byly elektrody zano�eny do um�lé houby navlh�ené fyziologickým roztokem. 
Rozvrh experimentu jsme stanovili takto: 

1) spontánní záznam 2 minuty 
2) stimulace laserovým pulsem délky 50ms se zpožd�ním 10ms, délka frame 500ms, 

celkem 100 frame 

a) svícení z blízka k pravé registra�ní elektrod�

b) svícení z blízka mezi levou a pravou registra�ní elektrodu 
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c) svícení z blízka na pravou registra�ní elektrodu p�es nepr�hledný plast 

d) svícení z blízka na pravou registra�ní elektrodu tangenciáln�

e) svícení z dálky k pravé registra�ní elektrod�
V šesté �ásti experimentu jsme na 4 potkanech provedli stejný experiment jako v 

první �ásti, avšak se vzorkovací frekvencí 2kHz a bez oza�ování p�es kalvu �i alobal. Na 
rozdíl od prvního experimentu byly oba trepana�ní otvory zhotoveny již p�ed snímáním 
záznamu. Primárním cílem této �ásti bylo morfologické zpracování mozkových �ez� za 
použití fluorescen�ního mikroskopu (OlympusTm) v laborato�i prof. MUDr. Jaroslava 
Pokorného, DrSc., ve Fyziologickém ústavu 1. léka�ské fakulty University Karlovy v 
Praze [61]. 

2.2.5. Pr�lom postiktální inhibice salvou puls� o nižší intenzit�
V této �ásti práce jsme testovali hypotézu, že krátká salva �ty� puls� o nižší intenzit�

než je intenzita pro vyvolání samotného epileptického záchvatu je schopna demaskovat 
p�etrvávají hyperexcitabilitu mozkové tkán� na pozadí masivní inhibice, která je hlavním 
rysem postiktální inhibice. Celkem 18 zví�at bylo rozd�leno do dvou skupin po devíti 
jedincích. Zví�ata byla uvedena do injek�ní anestézie pentobarbitalem. Po chirugické 
p�íprav� byly implantovány bipolární stimula�ní elektrody na povrch pravé 
somatosenzorické k�ry, registra�ní elektrody na povrch somatosenzorické a zrakové k�ry 
oboustrann�. Elektrody byly vodiv� spojeny s konektorem, který byl upevn�n ke kalv�
akrylátovou prysky�icí.  

Týden nato jsme provedli samotný experiment. Po záznamu 5 minut spontánního 
ECoG záznamu jsme ur�ili práh pro evokované potenciály zvyšováním intenzity 
elektrické stimulace, než se objevila interhemisferická odpov��. Epileptický záchvat 
jsme v obou skupinách vyvolávali 8Hz stimulací obdélníkovými pulsy o 5-násobné 
intenzit� než byl stanovený práh po dobu 20s. Na za�átku a mezi t�mito stimulacemi 
jsme provád�li po dobu 10 minut stimulaci 2,5 násobkem stanoveného prahu u skupiny A 
jedním obdélníkovým pulsem a u skupiny B salvou �ty� obdélníkových puls� o frekvenci 
8Hz (Obr. 32). U obou skupin jsme m��ili délku následného výboje po 20s stimulaci a 
vyhledávali následný výboj po interiktálních stimulacích. B�hem stimulací jsme 
zaznamenávali zm�ny chování zví�at (zejména ztrátu rovnováhy s pádem). Délku 
následného výboje po 20s stimulacích jsme porovnali mezi skupinami pomocí t-testu. 
Po�et interiktálních následných výboj� jsme mezi skupinami porovnali pomocí U testu. 
Pro porovnání zm�n chování zví�at (ztráta rovnováhy) jsme použili 	2 test. 
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Skupina A

Skupina B

Obr. 32: Schéma stimula�ního protokolu. Zví�ata ve skupin� A byla mezi 20s stimulacemi 
(interiktáln�) stimulována pouze jedním pulsem s odstupem 20s, zatímco zví�ata ve skupin� B salvou 
�ty� 8Hz puls�. Vlastní ilustrace. 
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3. VÝSLEDKY 

3.1. Morfologické ov��ení experimentálního modelu ischémie 
M��ení plochy postižené tkán� (Obr. 33) je p�ehledn� shrnuto v tabulce (Tab. 2). 

Plocha výpadku barvení TTC byla u experimentální skupiny 7,7±4,4mm2 a u kontrolní 
skupiny 1,2±0,8mm2. 

Tab. 2: Celková plocha postižené tkán� na jednomilimetrových �ezech barvených TTC v mm2 v 
experimentální a kontrolní skupin�. 

Celková plocha postižené tkán� p�i barvení TTC [mm2]

Zví�e �íslo 1 2 3 4 5 6 9 10 11 SUMA Pr�m�r Medián 

Experimentální 
skupina 

14,75 3,76 15,16 5,58 8,02 5,16 7,92 4,76 4,18 69,29 7,7 5,58 

Kontrolní 
skupina 

0,81 1,41 0,72 2,46 1,58 0,61 2,29 1,07 0,27 11,22 1,2 1,07 

Pro porovnání se studiemi jiných autor� je nutno provést p�epo�et na objem jako 
plocha násobená ší�í �ezu, v našem p�ípad� 1mm. Formáln� k testování normality 
rozložení nam��ených hodnot dle D'Agostino & Pearson omnibus normality test jsou 
výsledky shrnuty v tabulce (Tab. 3). Nicmén�, jak již bylo uvedeno, testování normálního 
rozložení na takto malém vzorku je zavád�jící. 

Tab. 3: Výsledky testování normality rozložení plochy postižené tkán� na 1 mm �ezech barvených 
TTC v experimentální a kontrolní skupin�. 

Test normality rozložení

Parametr p hodnota výsledek

Experimentální skupina 0,26 (n.s.) normální rozložení 

Kontrolní skupina 0,63 (n.s.) normální rozložení 

Pro testování statistické významnosti rozdílu (Mann Whitney U test) dostáváme p-
hodnotu menší než 0,0001. Prokazujeme tak, že model fototrombotické kortikální léze v 
naší laborato�i vytvá�í morfologicky patrnou lézi. 
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Obr. 33: Výpadek barvení TTC jako zn. fokální ischémie indukované fototrombózou. Zelená šipka 
ozna�uje místo ozá�ení laserovým paprskem. Šrafovaná plocha vpravo zobrazuje rozsah 
ischemického ložiska. 

Souhrn výsledk�: prokázali jsme, že model fototrombotické kortikální ischemické léze 
zavedený v naší laborato�i vytvá�í morfologicky detekovatelnou lézi. Morfologické 
ov��ení modelu ischemické léze ukázalo jeho ú�innost a bylo základním p�edpokladem 
k dalším �ástem práce. 

3.2. Akutní zm�ny somatosenzorických evokovaných potenciál�
u modelu fototrombotické ischemické léze 
Výsledky tohoto experimentu jsou p�ehledn� shrnuty na Obr. 35 a Obr. 36, které 

ukazují pr�b�h latence a amplitudy první (N1) a druhé (N2) negativní vlny a první 
pozitivní vlny (P1) v �ase (Obr. 34). Ukázalo se, že b�hem iradiace dochází ke snížení 
amplitudy N1, N2 a P2 u kontrolní skupiny a N1 u experimentální skupiny na 
ipsilaterální stran� vzhledem ke stimulaci n. ischiadicus. Na kontralaterální stran�
dochází ke snížení amplitudy b�hem svícení u N1 a b�hem a p�echodn� po svícení u N2 a 
P1 u experimentální skupiny. U kontrolní skupiny docházelo ke snížení amplitudy N1 a 
N2 pouze b�hem svícení. Zkrácení latence na kontralaterální stran� jsme pozorovali u 
experimentální skupiny u N2 na za�átku svícení, prodloužení latence u N2 v druhé 
polovin� záznamu a u P1 krátce po svícení. U kontrolní skupiny došlo k prodloužení 
latence u N1 p�echodn� po skon�ení iradiace a u P1 v druhé polovin� záznamu. Uvád�ny 
jsou pouze statisticky významné zm�ny (p<0,05) dle t-testu. 
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Obr. 34: Somatosenzorický evokovaný potenciál – ozna�ení komponent: první a druhá negativní vlna 
N1 a N2, první pozitivní vlna P1. Vlevo záznam ipsilateráln� ke stimulaci n. ischiadicus, vpravo 
záznam kontralateráln� (primární projek�ní oblast). Amplituda je uvád�na v arbitrárních 
jednotkách. Záznam ipsilateráln� (vlevo) má menší amplitudu a je oproti záznamu z primární 
projek�ní oblasti (vpravo) zv�tšen 5x, aby byly vlny patrné. Vlastní ilustrace. 

Obr. 35: Latence a amplituda komponent somatosenzorického evokovaného potenciálu na stran�
ipsilaterální ke stran� stimulace n. ischiadicus, tj. neoza�ované stran�. Zelený proužek ukazuje dobu 
svícení laseru, modrý a �ervený proužek zase statistickou významnost zm�n amplitudy nebo latence 
jednotlivých vln oproti baseline. Amplituda je uvád�na v arbitrárních jednotkách (normalizace 
záznam�). 
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Obr. 36: Latence a amplituda komponent somatosenzorického evokovaného potenciálu na stran�
kontralaterální ke stran� stimulace n. ischiadicus (primární projek�ní oblast), tj. oza�ované stran�. 
Zelený proužek ukazuje dobu svícení laseru, modrý a �ervený proužek zase statistickou významnost 
zm�n amplitudy nebo latence jednotlivých vln oproti baseline. Amplituda je uvád�na v arbitrárních 
jednotkách (normalizace záznam�). 

Celkov� shrnuto jsme v této �ásti experimentu zjistili, že b�hem osvitu dochází ke 
snížení amplitudy komponent somatosenzorického evokovaného potenciálu v primární 
projek�ní oblasti jak u kontrolní tak i experimentální skupiny. Ipsilateráln� ke stran�
stimulace docházelo rovn�ž ke snížení amplitudy u obou skupin, u experimentální 
skupiny však je statistická významnost vzhledem k v�tšímu rozptylu hodnot prokazatelná 
jen u vlny N1. Zm�ny latencí komponent, které jsme prokázali u obou skupin a na obou 
stranách, jsou komplexn�jší. 

Souhrn výsledk�: b�hem rozvoje fototrombotické ischemické kortikální léze jsme 
prokázali zm�ny latence a amplitudy komponent somatosenzorického evokovaného 
potenciálu, které byly komplexního charakteru. Hlavním zjišt�ním bylo snížení 
amplitudy b�hem rozvoje ischemické léze v experimentální ale i v kontrolní skupin�, 
které do�asn� p�etrvávalo pouze v experimentální skupin�. 

3.3. Akutní zm�ny jednotkových potenciál� u modelu 
fototrombotické ischemické léze 
Výsledky experimentu jsou p�ehledn� shrnuty na Obr. 37. Na stran�, kam dopadalo 

laserové sv�tlo, došlo k poklesu �etnosti jednotkových potenciál�, který byl významný u 
experimentální skupiny (SS) p�i konci svícení a u kontrolní skupiny (SSKO) na za�átku 
svícení. Významn� snížená byla jednotková aktivita u experimentální skupiny (SS) oproti 
kontrolní skupin� (SSKO) ke konci svícení a na konci záznamu a oproti záznamu opa�né 
strany (OS) b�hem svícení a krátce i po svícení. Jak je vid�t z grafu (Obr. 37), tak snížení 
aktivity na stran�, kam dopadalo laserové sv�tlo, nastává krátce po za�átku svícení a u 
experimentální skupiny p�etrvává, na rozdíl od kontrolní skupiny, kde je patrná tendence 
k návratu k výchozím hodnotám.  
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Jednotkové potenciály: �etnost výboj�  - medián, vážené hodnoty
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Obr. 37: Pr�b�h aktivity jednotkových potenciál� b�hem a po vzniku kortikální fototrombotické 
léze. Zelen� je vyzna�ena doba osvitu k�ry laserem. Další proužky ozna�ují statistickou významnost 
rozdíl� mezi skupinami (dv� barvy) nebo v porovnání se záznamem p�ed experimentálním zásahem 
(jedna barva). Klí� k barvám je umíst�n pod nadpisem. 

Obecn� vzato, pouhým pohledem na Obr. 37 je patrné snížení aktivity na oza�ované 
stran� (SS, SSKO), které má u kontrolní skupiny (SSKO) tendenci po ukon�ení svícení k 
postupnému návratu k p�vodním hodnotám, zatímco u experimentální skupiny p�etrvává. 

Souhrn výsledk�: prokázali jsme zm�ny aktivity jednotkových potenciál� b�hem 
rozvoje ischemické kortikální léze vyvolané fototrombózou. Hlavním zjišt�ním bylo 
snížení jednotkové aktivity v pr�b�hu svícení na ozá�ené stran� u experimentální i 
kontrolní skupiny. U kontrolní skupiny byla po ukon�ení svícení patrna tendence 
k op�tovnému návratu jednotkové aktivity. 

3.4. Analýza somatosenzorických evokovaných potenciál�
v �ase 
Výsledkem této �ásti práce je program implementovaný v jazyce C++, jehož grafické 

uživatelské rozhraní je na Obr. 38. 
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Obr. 38: Grafické uživatelské rozhraní programu na vyhledávání komponent evokovaného 
potenciálu. 

Program obsahuje tla�ítka na spoušt�ní následujících funkcí:  

„Export array“: otev�e soubor se zdrojovými daty v akvizi�ním formátu CFS, 
importuje data ze zadaného kanálu v po�tu zadaných fram�. Zobrazí data v levém okn� a 
zkopíruje je do schránky Windows. 

„Peak heights“: importuje amplitudy k �asovým bod�m z levého okna, zobrazí je v 
pravém okn�. 

„Find sequence“: hlavní funkce, p�e�te data (jako funkce „Export array“), nalezne 
po�áte�ní �ešení, které optimalizuje pomocí algoritmu simulovaného ochlazování. 
Výsledky zobrazí v levém okn� a pr�b�h simulovaného ochlazování v okn� pravém. 

Kvalitu výstupu našeho programu lze st�ží objektivn� zhodnotit, jak již bylo 
nazna�eno výše. Výsledek jsme proto hodnotili pouze porovnáním trojrozm�rné 
rekonstrukce dat a vypo�ítaného �ešení. Celkov� jsme vyhodnotili pr�b�h 108 
negativních (N1 a N2) a 72 pozitivních (P1) vln (Obr. 34). 

Konzistenci nalezeného �ešení jsme ov��ili porovnáním s grafickou trojrozm�rnou 
interpretací (Obr. 39). V n�kolika p�ípadech, kde jsme nebyli s �ešením zcela spokojeni, 
jsme upravili parametry vyhledávání. Ve všech p�ípadech byla fináln� nalezena správná 
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cesta v celém rozsahu. U 97% záznam� vedlo simulované ochlazování ke zlepšení 
iniciálního �ešení. Nejvýrazn�jší optimalizace iniciální cesty bylo dosaženo v místech, 
kde nebyl pr�b�h vlny zcela jednozna�ný, tj. zejména u poslední sledované komponenty 
(N2). To navíc zaru�uje konzistenci provedeného hodnocení pr�b�hu vlny. 

Výsledkem a smyslem programu je nalezení pr�b�hu komponenty evokovaného 
potenciálu v celé délce záznamu. Díky tomuto programu jsme mohli sestrojit grafy 
vývoje jejich latence a amplitudy v �ase a tyto dále v celém rozsahu statisticky 
vyhodnotit (viz Obr. 35 a Obr. 36) a tak prokázat zm�ny, které by nám p�i manuálním 
hodnocení pouze n�kolika vybraných bod� zcela jist� unikly. 

Obr. 39: �asový pr�b�h jednotlivých komponent evokovaného potenciálu v pr�b�hu celého 
experimentu a jejich porovnání s trojrozm�rným grafem. Ze znalosti okolí lze nalézt komponentu 
evokovaného potenciálu v okamžiku, kdy je tato špatn� vyjád�ena nap�. v d�sledku 
experimentálního zásahu. �ervená a žlutá jsou první a druhá negativní vlna (N1, N2). Zelená a 
modrá jsou první a druhá pozitivní vlna (P1, P2). 

Souhrn výsledk�: poda�ilo se nám navrhnout a implementovat vlastní algoritmus 
využívající r�zných programovacích technik pro vyhodnocování pr�b�hu vln 
evokovaného potenciálu v �ase. Jedin� díky n�mu jsme tak mohli vyhodnotit zm�ny 
somatosenzorických potenciál� b�hem vzniku fototrombotické ischemické korové léze ve 
všech zaznamenaných bodech, což by ru�ním hodnocením jinak nebylo možné. 

3.5. Analýza jednotkových potenciál� v �ase 
Výsledkem této �ásti práce je program implementovaný v programovacím jazyce 

C++, který umož�uje semiautomatickou detekci jednotkových potenciál� v �ase a jejich 
t�íd�ní. Shlukování je provád�no na síti RBF dle algoritmu k-means, který se ukázal jako 
nevhodn�jší pro tuto aplikaci. Testovali jsme i sí� SOM (aplikace NeuralZOOM), kde byl 
po�et chybn� za�azených vzor� 4% (Obr. 40). 
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Obr. 40: T�íd�ní grafoelement� na neuronové síti SOM v aplikaci NeuralZoom (u�ení s u�itelem) – 
obrázky z aplikace: vlevo transformace vstupních vektor� do dvoudimenzionálního prostoru 
(�erven� jsou ozna�eny hledané grafoelementy). Vpravo neurony a jejich rozd�lení (zelen� jsou 
obarveny neurony, které odpovídají hledaným grafoelement�m). Tato sí� za�adila chybn� 4% vzor�. 
Použita vlastní data. 

Další testovanou sítí byla hybridní samoorganizující sí� (GAME, Group of Adaptive 

Models of Evolution) založená na síti GMDH (Group Method of Data Handling) [147]. 
Ta dosahovala chybovosti 1,5% (Obr. 41). Tato sí� má v našem p�ípad� jednu podstatnou 
nevýhodu a to, že u�ení probíhá s u�itelem a nikoliv samoorganizací. My však 
p�edpokládáme, že tvar a zejména amplituda jednotkových potenciál� se budou b�hem 
experimentu m�nit. 
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Obr. 41: Struktura sít� GAME. Horní obrázek ukazuje sí� po fázi u�ení, dolní obrázek stejnou sí� po 
zjednodušení - pro�ezání (pruning). �ada barevných štít� naho�e znázor�uje vstupní vrstvu, šikmé 
�áry znázor�ují propojení jednotlivých neuron�. Neurony typu “Li” mají lineární p�evodní funkci, 
typu “Po” naopak polynomiální. Vpravo naho�e jsou zobrazeny tyto funkce s konkrétními 
hodnotami dle vektoru aktuáln� p�i�azenému na vstup. Výstup z programu FEL �VUT s použitím 
vlastních experimentálních dat. 

T�etí testovanou sítí byla klasická neuronová sí� Backpropagation (Obr. 42) 
s chybovostí 2%. Ta však má rovn�ž v našem p�ípad� omezené použití, protože u�ení 
probíhá s u�itelem. 
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Obr. 42: Ukázka sít� Backpropagation (u�ení s u�itelem) se dv�ma skrytými vrstvami a s 
nastavenými váhami. Vlevo je sí� s úplným propojením, vpravo po zjednodušení - pro�ezání 
(pruning). Graf vlevo dole ukazuje pr�b�h u�ení s postupn� klesající. Obrazový výstup z programu 
JavaNNS, pro u�ení byla použita vlastní experimentální data. 

�ást programu, kde probíhá shlukování je výpo�etn� nejnáro�n�jší. Výpo�etní 
složitost roste p�ibližn� lineárn� s po�tem bod� vybraných v prvním kroku a maximáln�
exponenciáln� s po�tem shluk�. Vzhledem k tomuto m�že být doba výpo�tu zkrácena 
nejlépe omezením po�tu shluk�. 
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Obr. 43: Grafické uživatelské rozhraní programu na vyhledávání a t�íd�ní hrot� (jednotkových 
potenciál�) po první iteraci shlukování. Po otev�ení záznamu (1) se tento zobrazí v horním okn� (2). 
Po vybrání hrot� na podklad� definovaných kritérií (3) se tyto hroty ozna�í. Panel t�íd�ní hrot� (4) 
se nalézá nalevo od zobrazených vzor� (5), kde je lze rovn�ž dále ru�n� t�ídit. Datový výstup s 
nalezenými hroty (poloha v záznamu, k�ivka a strmost) se nalézá vpravo (6). Použita vlastní 
experimentální data. 

Pro usnadn�ní orientace v množství vzor� jsme do programu p�idali možnost 
vynesení dvou komponent (amplitudy a strmosti s volitelným bodem v porovnávaném 
úseku) do dvojrozm�rného grafu – zjednodušená obdoba PCA (analýza hlavních 
komponent, angl. Principal Component Analysis). V okn� pod grafem zobrazujícím 
vzory se nalézá p�ehledový graf sou�tu vzdáleností všech vzor� v každém bod�
porovnávaných úsek� jak pro amplitudu, tak i pro strmost. Výb�r bodu v porovnávaném 
úseku, který bude vynesen do grafu PCA, závisí na charakteru záznamu. Uživatel m�že 
vycházet jak z p�ehledového grafu, tak i z grafu záznam�: vybírá tak místa, která jsou z 
hlediska odlišnosti jednotlivých vzor� nejpopisn�jší. V grafu analýzy hlavních 
komponent je možno provád�t výb�r jak vzor�, tak i samotných porovnávaných úsek� ze 
záznamu (resp. kandidát� na jednotkové potenciály). Výsledek výb�ru vzor� je možno 
zobrazit v základním grafu vzor� na hlavním panelu. Jednotlivé porovnávané úseky je 
možno ozna�it a vypustit. To má další výhodu: pokud dva blízké shluky pokrývá jeden 
vzor, m�žeme z n�ho vybrat jen �ást p�i�azených úsek�. 

Grafické uživatelské rozhraní je �ešeno ve stylu ovládacího panelu, na kterém jsou 
všechny pot�ebné ovládací i zobrazovací prvky viditelné bez dalších zbyte�ných klik� na 
záložky nebo podformulá�e (Obr. 43). V levém sloupci je umíst�n výb�r souboru ke 
zpracování v�etn� listování systémem soubor�. Iniciální adresá� je ko�enový adresá�
programu. Dvojitým klikem na soubor dojde k jeho na�tení a vypo�ítání základních 
statistik. 
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V pravém horním okn� se nachází graf se záznamem. Elektivn� se zobrazuje 
vyhlazená k�ivka, pr�b�žná strmost a plovoucí nula (základní �ára, baseline), jejichž 
barvy jsou zvoleny tak, aby umož�ovaly co nejv�tší p�ehlednost. Barvy k�ivek je rovn�ž 
možno zm�nit. V grafu se rovn�ž zobrazují nalezené body v�etn� jejich barevného 
p�i�azení vzor�m. V okn� grafu je sice možný výb�r a mazání nalezených bod�, i když 
tato funkce v praxi nenabývá v�tšího významu; bod� k ozna�ení je mnoho a úkolem 
programu je, aby se postaral o usnadn�ní jejich výb�ru. K�ivku je možno p�ibližovat, 
oddalovat a posouvat.  

Podlouhlé okno grafu uprost�ed panelu slouží k náhledu záznamu. Zobrazuje polohu 
horního grafu vzhledem k celé délce záznamu. Ukazuje i histogram po�tu vybraných 
bod�, velikost jednoho okna histogramu je možné zvolit.  

Nejv�tší �ást panelu je vyhrazena pro porovnávání okolí vybraných bod�
(p�edvybraných úsek�) na neuronové síti. Základem je okno s grafy vzor�. Jednotlivé 
parametry se nastavují na nejbližším panelu (nalevo od grafu), kde se i spoušt�jí 
jednotlivé operace nad polem vzor�. P�ímo v okn� grafu je možno tahem myši vybírat 
skupinu vzor� �i zaklikáním jednotlivé exemplá�e. Podle vzor� jsou barevn� odlišeny 
vybrané body v záznamu v horním grafu (Obr. 44). Vybrané záznamy lze opakovan�
t�ídit (nevybrané vzory jsou smazány) do �ím dál v�tších podrobností. Tlouš�ka �ar v 
grafu vypovídá o relativní síle vzor� (po�tu p�i�azených jednotkových potenciál�). 

Obr. 44: Grafické uživatelské rozhraní programu na vyhledávání a t�íd�ní hrot� (jednotkových 
potenciál�): druhý krok shlukování, kde byly vybrány dva nejhojn�ji zastoupené vzory. Graf naho�e 
zobrazuje ozna�ené hroty s barevným rozlišením p�i�azeného vzoru. Vzory jsou zobrazeny v dolním 
grafu v odpovídající barv�. Vlastní experimentální data. 

Kliknutím na tla�ítko PCA se zobrazí rozložení bod� a vzor� dle dvou vybraných 
komponent (Obr. 45). I v tomto grafu je možný manuální výb�r vzor� ur�ených k další 
analýze. 
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Obr. 45: Grafické uživatelské rozhraní programu na vyhledávání a t�íd�ní hrot� (jednotkových 
potenciál�): pomocný graf ur�ený k analýze shluk� vzor� („o“) a úsek� záznamu („x“) pomocí 
analýzy dvou komponent. Vybrané úseky záznamu mají �ervenou barvu, vybrané vzory mají 
modrou barvu. Hodnoty na osách jsou v arbitrárních jednotkách. Vlastní experimentální data. 

Textový výstup umíst�ný p�i pravém okraji umož�uje zobrazení vypo�ítaných dat: 
vybraných bod�, bod� p�i�azených vybraným vzor�m, k�ivky vzor� (Obr. 44). Obsah 
textového pole lze jedním kliknutím zkopírovat do schránky a p�ímo p�enést od jiného 
programu, nap�. tabulkového kalkulátoru k dalšímu vyhodnocení. 

Kone�ným výstupem programu je sekvence vybraných bod� s jejich okolím 
(p�ilehlým úsekem záznamu). Po�adí v p�vodní posloupnosti, p�edzpracovaný záznam a 
vypo�tená strmost okolí bod� jsou charakteristiky, které jsou bu� ukládány do binárního 
souboru (po�adí jako 32-bitové celé �íslo následované datovými body jako 16-bitová celá 
�ísla), nebo mohou být exportovány do textového pole jako celá �ísla odd�lená 
tabulátorem. Odtud jsou pak p�ístupná dalšímu výpo�tu ve statistických programech a 
tabulkových kalkulátorech. 



- 80 - 

Obr. 46: Struktura v�ty ukládané sekvence vybraných bod� a jejich okolí. Záznam za�íná celým 
�íslem, které ozna�uje pozici v záznamu, následuje 50 bod� k�ivky a 50 bod� strmosti v okolí 
vybraného bodu. Malé “b” ozna�uje bit. Vlastní ilustrace. 

Program jsme použili k vyhodnocení našich experiment� pro detekci jednotkových 
potenciál� v záznamech o 12 miliónech datových bod� (20 minut p�i vzorkovací 
frekvenci 10 kHz). Program správn� rozpozná 100% jednotkových potenciál� (0% 
falešn� negativních �i falešn� pozitivních) v záznamech s mírnou úrovní šumu. V 
záznamech s vysokou úrovní šumu pak o n�co mén� - porovnání hodnocení záznam� o 
r�zných pom�rech smíšeného šumu a signálu je zobrazeno v tabulce (Tab. 4) a v grafu 
(Obr. 47). 

Tab. 4: Porovnání hodnocení záznam� jednotkových potenciál� s r�znou úrovní pom�ru signál:šum 
v našem programu. 

Pom�r 
signál:šum 

1:0,0 1:0,1 1:0,2 1:0,3 1:0,4 1:0,5 1:0,6 1:0,7 1:0,8 1:0,9 1:1,0 1:1,1 1:1,2 1:1,3 1:1,4 1:1,5 

% chybn�
ozna�ených

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,89 3,33 4,67 6,89 7,56 11,33

Jako v jiných aplikacích i zde lze volit nastavením parametr� programu mezi lepší 
senzitivitou �i specificitou.  

Obr. 47: P�esnost algoritmu vyhledávání jednotkových potenciál� je vynesena v procentech pro 
r�zné pom�ry signálu a šumu. 

Pro další otestování programu jsme porovnali histogram latencí spontánního 
záznamu s Poissonovým rozd�lením s vypo�ítanými momenty (Obr. 48) a jejich odlišnost 
zamítli pomocí 	2 testu. 
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Porovnání histogramu latencí jednotkových potenciál�
spontánního záznamu a Poissonova rozložení se stejnými 
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Obr. 48: Porovnání histogramu latencí jednotkových potenciál� ze spontánního záznamu a 
Poissonova rozložení se stejnými parametry (	). Vlastní data. 

Pro porovnání s logaritmicko-normálním rozložením jsme zvolili exponenciální 
d�lení základního intervalu (Obr. 49). Pomocí 	2 testu se neprokázal statisticky 
významný rozdíl v porovnání s normálním rozložením stejných parametr� N(x, �). 

Porovnání histogramu latencí jednotkových potenciál�
spontánního záznamu s logaritmicko-normálním rozložením se 
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Obr. 49: Porovnání histogramu latencí jednotkových potenciál� spontánního záznamu s 
logaritmicko-normálním rozložením se stejnými parametry N(x, 
). Patrná jsou dv� lokální maxima 
v 9. a menší v 12. intervalu, které odpovídají dv�ma r�zným neuron�m. Druhé maximum je 
nevýrazné, protože tento neuron m�l nižší aktivitu. 

V p�ípad� relativn� stacionárního záznamu aktivity více neuron� (tzv. multi-unit 
activity) je program schopen tyto rozlišit bu� pomocí p�i�azených vzor�, nebo 
zjednodušené analýzy hlavních komponent (PCA) (Obr. 50). 
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Obr. 50: Analýza záznamu jednotkových potenciál� se dv�ma typy jednotkových potenciál� (graf 
vlevo naho�e), které lze dob�e separovat na základ� tvaru (graf vpravo naho�e a vlevo dole) nebo 
analýzy hlavních komponent jejich vzor�. Vlastní data. 

�asová složitost první (p�edzpracování) a druhé �ásti výpo�tu (p�edvýb�r bod�) je 

(n), u t�etí �ásti (shlukování) je O(nv

2), kde v je nastavený po�et vzor� (shluk�) (Obr. 
51, Obr. 52 a Obr. 53). Výstupem programu je binární soubor obsahující vektory 
vybraných jednotkových potenciál� v�etn� jejich �asové lokalizace nebo obdobná 
tabulka pro použití v tabulkovém kalkulátoru. 
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Výpo�etní složitost p�edzpracování záznamu v závislosti na 
délce zpracovávaného záznamu

y = 5E-05x - 5,3637
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Obr. 51: Výpo�etní složitost p�edzpracování záznamu v závislosti na délce zpracovávaného záznamu. 
Z grafu je z�ejmé, že výpo�etní složitost p�edzpracování záznamu je lineární, což je v souladu s 
teoretickým odhadem. Vlastní data. 

Obr. 52: Výpo�etní složitost shlukování (t�etí fáze) v závislosti na po�tu vzor�. Z k�ivek je z�ejmé, že 
algoritmus pracuje v polynomiáln� ohrani�eném �ase, což je v souladu s teoretickým odhadem 
výpo�etní složitosti. Vlastní data. 
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Obr. 53: Výpo�etní složitost v závislosti na po�tu zpracovávaných úsek� roste podle teoretického 
p�edpokladu lineárn� s po�tem zpracovávaných úsek� i jejich délkou (délka vzoru je uvedena 
v po�tech datových bod�). Vlastní data. 

Výsledkem této �ásti práce je program, který nám umožnil kontinuální hodnocení 
vývoje aktivity jednotkových potenciál� v �ase, které bychom jinak hodnotili manuáln�
v námi arbitrárn� stanovených �asových okamžicích. Díky tomuto programu jsme mohli 
sestrojit �asový pr�b�h aktivity zaznamenávané bu�ky a najít statisticky významné 
rozdíly mezi skupinami v celém rozsahu záznamu (Obr. 37). 

Souhrn výsledk�: v této �ásti práce byl navržen a implementován semi-interaktivní 
algoritmus vyhodnocení �asového pr�b�hu jednotkových potenciál�, který dosáhl 
požadované p�esnosti. Rozložení hrot� ve fyziologickém záznamu vyhodnoceném 
pomocí tohoto programu má p�edpokládanou distribuci. Vytvo�ený program nám 
umožnil hodnocení našich experimentálních záznam� jednotkových potenciál� b�hem 
rozvoje fototrombotické ischemické kortikální léze v celém jejich pr�b�hu, nikoliv pouze 
v p�edem zvolených okamžicích, a tak prokázat zm�ny, které by p�i ru�ním hodnocení 
unikly. 

3.6. Vliv p�ímého ozá�ení k�ry laserem na ECoG 
V první �ásti experimentu, kde jsme porovnávali vliv kontinuálního ozá�ení k�ry 

laserovým sv�tlem na odpov�� na elektrickou korovou stimulaci (Obr. 55), jsme ru�ním 
hodnocením jednotlivých komponent odpov�dí p�ed za�átkem osvitu, v každé minut�
svícení a po svícení zm��ili hodnoty (celkem 896 ru�n� nam��ených hodnot) uvedené v 
tabulce (Tab. 5) a grafu (Obr. 54). 
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Tab. 5: Tabulka ukazuje latence a amplitudy jednotlivých komponent odpov�di na elektrickou 
korovou stimulaci na stran�, kde bylo stimulováno (šedivý nadpis) a kam dopadalo laserové sv�tlo 
(�ervený nadpis). 

ADC0 – latence komponent vln na levé stran� (kde probíhala elektrická stimulace) v [ms] 

komponenta 
odpov�di 

p�ed svícením 
první minuta 
svícení 

pátá minuta 
svícení 

po svícení 

N1-latence 0,0243 0,0241 0,0241 0,0242

P1-latence 0,0270 0,0269 0,0271 0,0270

N2-latence 0,0279 0,0282 0,0284 0,0283

P2-latence 0,0345 0,0341 0,0349 0,0354

ADC0 – normovaná amplituda komponent vln na levé stran� (kde probíhala elektrická 
stimulace) 

komponenta 
odpov�di 

p�ed svícením 
první minuta 
svícení 

pátá minuta 
svícení 

po svícení 

N1-amp -1330,3 -1218,1 -1161,8 -1134,3

P1-amp -614,1 -566,6 -554,5 -552,6

N2-amp -751,8 -701,5 -691,8 -677,6

P2-amp 619,1 562,1 530,8 521,8

ADC1 – latence komponent vln na pravé stran� (kde svítilo laserové sv�tlo) v [ms] 

komponenta 
odpov�di 

p�ed svícením 
první minuta 
svícení 

pátá minuta 
svícení 

po svícení 

N1-latence 0,0239 0,02385 0,02372 0,02375

P1-latence 0,0269 0,02693 0,02678 0,02676

N2-latence 0,0280 0,02805 0,02813 0,02805

P2-latence 0,0347 0,0349625 0,034975 0,0352

ADC1 – normovaná amplituda komponent vln na pravé stran� (kde svítilo laserové sv�tlo)  

komponenta 
odpov�di 

p�ed svícením první minuta 
svícení 

pátá minuta 
svícení 

po svícení 

N1-amplituda -761,3750 -731,75 -746,75 -725,125

P1-amplituda -434,6250 -408,125 -406,625 -397,125

N2-amplituda -490,7500 -463 -469,375 -459,375

P2-amplituda 322,1250 321,625 323,5 317,25
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Obr. 54: Nam��ené hodnoty jednotlivých komponent odpov�di na korovou elektrickou stimulaci. * 
ozna�uje statistickou významnost mezi kategoriemi spojenými svorkou dle párového t-testu. ADC0: 
levá strana, kde se stimulovalo. ADC1: pravá strana, kam dopadalo laserové sv�tlo. Modrý sloupec: 
záznam p�ed iradiací, fialový sloupec: záznam na za�átku iradiace, žlutý sloupec: záznam na konci 
iradiace, tyrkysový sloupec: záznam po ukon�ení iradiace. 

Z výsledk� této �ásti vyplývá, že na pravé stran� (kam dopadalo laserové sv�tlo) se 
p�i svícení a po svícení mírn� zkracuje latence první vlny. Navíc se na pravé stran�
p�echodn� p�i svícení snižuje amplituda druhé vlny. 

Obr. 55: Ukázka odpov�di na korovou elektrickou stimulaci. ADC0: levá, stimulovaná strana, 
ADC1: pravá strana, kam svítil laser. Vlastní data.

U p�ímé stimulace k�ry pouze laserovým sv�tlem v uspo�ádání salvy 8 puls� délky 
0,01s a 16 puls� délky 0,005s a stimulace jedním pulsem délky 0,01s, 0,05s, 0,1s, 0,2s se 
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u n�kterých zví�at objevoval stimula�ní artefakt na pravé stran� (ADC1, strana, kam svítil 
laser, Obr. 56), v žádném p�ípad� jsme nepozorovali hodnotitelnou odpov�� na stimulaci, 
která by p�evyšovala okolní šum. Zpr�m�rovávaný záznam jsme vytvá�eli z celé délky 
jednoho typu odpov�di. Na zkoušku jsme nasnímali záznamy i o délce 4000 pr�b�h�, 
nicmén� ani zde žádná hodnotitelná odpov�� patrná nebyla. 

Obr. 56: Ukázka stimula�ního artefaktu p�i stimulaci pravé hemisféry laserem. ADC0 - modrá: levá 
hemisféra, ADC1 - �ervená: pravá hemisféra, kam dopadalo laserové sv�tlo. Vlastní data. 

V �ásti experimentu, kde byla použita stimulace laserovým pulsem délky 10 nebo 
70ms s rozestupem 130ms, jsme vytvo�ili spektrální výkonovou k�ivku pomocí rychlé 
Fourierovy transformace (FFT). Porovnali jsme spektra obou stimula�ních rozvrh� se 
spontánním záznamem. Výsledky jsou p�ehledn� uvedeny v grafu (Obr. 57 a Obr. 58). 
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Obr. 57: Výkonové spektrum - stimulace laserem: puls 10ms, gap 130ms. ADC 0 (modrá): levá 
hemisféra, ADC 1 (�ervená): pravá hemisféra, kam dopadalo laserové sv�tlo. ADC0 - spont a ADC1 - 
spont jsou ze spontánního záznamu. Bled� modrá a bled� �ervená horizontální �ára ozna�ují oblasti 
statistické významnosti rozdílu v ADC0 a ADC1 mezi spontánním a stimulovaným záznamem. 

Statisticky významný rozdíl lze prokázat u stimulace 10ms pulsem ve frekvencích 
2,4 – 4,9Hz a 9,8 – 22,0Hz v nestimulovaném kanále (ADC0) a ve frekvencích do 
12,2Hz a 24,4 – 26,9Hz ve stimulovaném kanále (ADC1).  

U stimulace 70ms pulsem lze statisticky významný rozdíl prokázat v 
nestimulovaném kanále (ADC0) ve frekvenci kolem 2,4Hz; ve stimulovaném kanále 
(ADC1) statisticky významný rozdíl prokázat nelze (Obr. 58). 
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Obr. 58: Výkonové spektrum - stimulace laserem: puls 70ms, gap 130ms. ADC 0 (modrá): levá 
hemisféra, ADC 1 (�ervená): pravá hemisféra, kam svítil laser. ADC0 - spont a ADC1 - spont jsou ze 
spontánního záznamu. Bled� modrá horizontální �ára ozna�uje oblast statistické významnosti 
rozdílu v ADC0 mezi spontánním a stimulovaným záznamem. 

U 8Hz stimulace laserem délky 20s jsme vytvo�ili frekven�ní spektra po ukon�ení 
stimulace a spo�ítali celkový výkon v tomto �asovém okn�. Výsledky jsou uvedeny 
p�ehledn� v grafu (Obr. 59, Obr. 60). 
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Obr. 59: Výkonové spektrum p�ed stimulací, po ukon�ení první a druhé 20s korové stimulace 
laserem a po stimulaci. Levá hemisféra (ADC0), kontralateráln� ke stimulaci laserem. 

Obr. 60: Výkonové spektrum p�ed stimulací, po ukon�ení první a druhé 20s korové stimulace 
laserem a po stimulaci. Pravá hemisféra (ADC1), kde bylo stimulováno laserem. 
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A�koliv je z graf� (Obr. 59, Obr. 60, Obr. 61) patrné, že p�i stimulaci laserovým 
sv�tlem dochází na obou stranách k posunu prvního maxima do vyšších frekvencí, na 
našem vzorku jsme toto prokázali hrani�n� statisticky významné pouze mezi záznamem 
p�ed stimulací a první stimulací na pravé stran� (p = 0,0497). Rovn�ž výkon celého 
spektra se mezi spontánním záznamem a záznamy po 8Hz stimulaci statisticky významn�
nem�ní. Neprokázali jsme ani p�ítomnost epileptických fenomén� po ukon�ení 8Hz 
stimulace laserem b�hem vizuální interpretace záznamu ECoG. 

Obr. 61: Frekven�ní maximum p�ed stimulací, po ukon�ení první a druhé 20s korové stimulace 
laserem a po stimulaci. ADC0 je levá strana, ADC1 je pravá strana, kde bylo stimulováno (svíceno). 
* ozna�uje statisticky významný rozdíl. 

Vzhledem k tomu, že velmi krátké pulsy laserového sv�tla nejsou p�es ochranné 
brýle patrné, rozhodli jsme se k ov��ení toho, že skute�n� probíhají, použít 
videozáznamu. Ukázka 10ms pulsu je na obrázku (Obr. 62) . 



- 92 - 

Obr. 62: Obrázek z laborato�e exportovaný z videa, které jsme po�izovali pro dokumentaci existence 
velmi krátkých puls� laserového sv�tla zelené barvy. Ozna�en je generátor (1) laserového sv�tla, 
papír (2), na který laserový paprsek (šipka) dopadá, a odrazy (3) na konstrukci. 

U zví�at v této �ásti experimentu, kde jsme provedli morfologické zpracování mozku 
do tlustých �ez� barvených TTC, jsme výpadek barvení neprokázali (Obr. 63).  

Obr. 63: Na obrázku je fotografie tlustého �ezu (1mm) mozkem potkana v úrovni trepana�ních 
otvor� v primární somatosensorické oblasti barvený TTC. Na �ezu není patrný výpadek barvení, 
který by sv�d�il pro p�ítomnost avitální tkán�. 

V druhé �ásti experimentu, ve které jsme vytvo�ili kontrolní skupinu, se p�i svícení 
laserem p�es alobal a papír neprokázaly žádné zm�ny v záznamu. V p�ípad� p�ímé 
stimulace k�ry laserovým pulsem délky 50ms byla patrná krom� velmi drobného 
stimula�ního artefaktu i odpov�� mezi 100 až 200ms (tj. s latencí 40 až 140ms po 
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ukon�ení stimulu). Tyto zm�ny jsou diskrétní, ale nepochybné, a vyskytují se v obou 
kanálech, tj. na stimulované i nestimulované stran� (Obr. 64, Obr. 65). 

Pr�b�h odpov�di na korovou stimulaci laserovým pulsem délky 50ms

  
Obr. 64: Ukázka pr�b�hu odpov�di na korovou stimulaci laserovým pulsem délky 50ms s latencí 
10ms od za�átku rámce (frame) u jednoho zví�ete. Délka osvícení vyzna�ena zeleným obdélníkem. 
ADC0 (modrá): levá strana, ADC1 (�ervená): pravá strana, kam dopadalo laserové sv�tlo. Záznam 
vyhlazen zpr�m�rováním okolí o polom�ru 25 bod�. Amplituda je uvedena v arbitrárních 
jednotkách. 

Obr. 65: Vážená suma amplitud záznam� v pr�b�hu odpov�di na korovou stimulaci laserovým 
pulsem délky 50ms s latencí 10ms od za�átku rámce (frame) u jednoho zví�ete. Délka osvícení 
vyzna�ena zeleným obdélníkem. ADC0 (modrá): levá strana, ADC1 (�ervená): pravá strana, kam 
dopadalo laserové sv�tlo. Záznam vyhlazen zpr�m�rováním okolí o polom�ru 25 bod�. Amplituda je 
uvedena v arbitrárních jednotkách. 



- 94 - 

U 8Hz stimulace laserovým sv�tlem délky 20s jsme na ECoG záznamech 
neprokázali žádné zm�ny, které by m�ly charakter epileptických fenomén�. P�i 8Hz 
stimulaci elektrickými obdélníkovými impulsy bylo u t�ech zví�at patrno n�kolik 
epileptických fenomén� (hroty) a u jednoho zví�ete se poda�ilo vyvolat krátký záchvat 
délky 4s (Obr. 66). 

Obr. 66: ECoG záznam krátce po ukon�ení elektrické korové stimulace. U jednoho zví�ete se 
poda�ilo vyvolat krátký epileptický záchvat délky 4s. Kanál ADC 0 je snímán z levé strany, kde 
probíhala elektrická stimulace – zde je patrný 1,5s artefakt vzniklý p�ebuzením zesilova�e. Kanál 
ADC 1 ze strany pravé. Amplituda je uvedena v arbitrárních jednotkách. Zobrazení záznamu v 
programu Signal. 

P�i kontinuální dlouhé 8Hz stimulaci k�ry laserem se u žádného zví�ete nevyskytly 
epileptické fenomény. 

Ve t�etí �ásti experimentu u druhé kontrolní skupiny jsme p�i stimulaci jedním 
pulsem neprokázali detekovatelnou odpov�� ani p�i svícení p�ímo na k�ru. Nebyly 
patrny ani stimula�ní artefakty. Spojením p�edchozích skupin vznikla v�tší skupina, ve 
které jsme se pokusili najít vlny, které by mohly potenciáln� odpovídat odpov�di na osvit 
laserovým pulsem. Vznikly tak dv� skupiny: experimentální skupina, kde se svítilo p�ímo 
na k�ru, a kontrolní skupina, kde byl mezi svazek laserového sv�tla a k�ru p�idán 
nepr�svitný plast. Manuáln� jsme vyhodnotili experimenty s jednotlivým pulsem délky 
50ms, který za�ínal v 10ms (Obr. 68). Pr�b�hy jednotlivých skupin jsou uvedeny 
p�ehledn� v grafu (Obr. 67). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami jsme 
neprokázali. 
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Vážená suma záznam� odpov�dí na 50ms puls laserového sv�tla na obou 
stranách u experimentální a kontrolní skupiny

Obr. 67: Vážená suma odpov�dí na 50ms puls laserového sv�tla u experimentální a kontrolní skupiny 
v obou kanálech. ADC0 je levá strana, ADC1 je pravá strana, kam se svítilo laserem (doba osvícení 
vyzna�ena sv�tle zeleným pruhem). �ervená a modrá k�ivka jsou experimentální záznamy, kde se 
svítilo p�ímo na k�ru. Oranžová a tyrkysová jsou kontrolní záznamy, kde byl laserovému paprsku 
do cesty postaven nepr�hledný plast. Amplituda je vyjád�ena v arbitrárních jednotkách. 

Porovnání amplitud a latencí odpov�dí na stimulaci laserem
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Obr. 68: Porovnání amplitud a latencí jednotlivých vln odpov�dí na korovou stimulaci laserovým 
pulsem délky 50ms. Kanál ADC0 je snímán nad levou hemisférou, ADC1 nad pravou hemisférou, 
kam dopadalo laserové sv�tlo. U kontrol byl do laserového paprsku vložen nepr�hledný plast. 
Amplituda je vyjád�ena v arbitrárních jednotkách.  

Ve �tvrté �ásti experimentu jsme se pokusili ov��it charakter a p�vod stimula�ních 
artefakt�. Elektrody byly položeny na rozkrojené jablko. P�i stimulaci p�es plast se 
zobrazila izoelektrická linie. P�i pulsech laserového sv�tla sm��ovaných na jablko z 
blízka i z dálky se zobrazil stimula�ní artefakt (Obr. 69). P�i dalších pokusech o 
polohování paprsku laserového sv�tla jsme zjistili, že stimula�ní artefakt je tím 
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výrazn�jší, �ím blíže dopadá k dané snímací elektrod�. Artefakt se navíc vytvo�il i p�i 
tangenciálním dopadu paprsku na elektrodu tak, že prakticky nedopadal na povrch jablka. 

Stimulace jablka laserovým pulsem délky 50ms p�ímo, z blízka
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Stimulace jablka laserovým pulsem délky 50ms p�es 
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Obr. 69: Stimulace jablka laserovým pulsem délky 50ms (za�átek v 10ms) p�es nepr�hledný plast, 
p�ímo z blízka a z dálky k pr�kazu charakteru stimula�ního artefaktu. ADC0 (modrá): 
nestimulovaná strana. ADC1 (�ervená): stimulovaná strana (kam dopadalo laserové sv�tlo - doba 
osvícení vyzna�ena sv�tle zeleným pruhem).  Amplituda je uvedena v arbitrárních jednotkách. 

V páté �ásti experimentu jsme stejný pokus zopakovali na neživém p�edm�tu – 
um�lé houb� navlh�ené fyziologickým roztokem. Výsledky byly obdobné jako ve �tvrté 
�ásti. 
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V této sérii experiment� jsme provád�li r�zná schémata stimulace k�ry laserovým 
sv�tlem a kontinuální svícení s elektrickou kortikální stimulací. Prokázali jsme zm�ny 
excitability mozkové k�ry podobné jako u kontrolních skupin v p�edchozích 
experimentech, kde b�hem samotného ozá�ení docházelo ke snížení amplitudy SSEP 
oboustrann� a snížení jednotkové aktivity na osvícené stran�. Zde bylo patrné mírné 
snížení amplitudy komponent odpov�di na kortikální stimulaci a zm�ny latence první 
negativní vlny oboustrann�. Po rytmické 8Hz kortikální stimulaci délky 20s laserovým 
sv�tlem docházelo ke zm�nám výkonového spektra na stimulované a mén� i na 
kontralaterální stran�. Jednalo se o posun frekven�ního maxima doprava o cca 5Hz. 
Náznak t�chto zm�n jsme pozorovali i p�i mén� intenzivní repetitivní stimulaci pulsem 
délky 10 a 70ms s rozestupem 130ms. P�i kortikální stimulaci laserovým pulsem délky 
50ms jsme identifikovali diskrétní odpov�� s latencí 40 až 140ms. Nepoda�ilo se nám 
vyvolat epileptiformní fenomény žádným uspo�ádáním stimulace mozkové k�ry 
laserovým sv�tlem. Dále jsme se pokusili ov��it charakter stimula�ního artefaktu, který 
vznikal p�i korové stimulaci laserem, opakováním pokusu na jablku a neživém p�edm�tu. 
Zjistili jsme, že artefakt je výrazn�jší, když paprsek dopadá blíže k elektrod�. 

Souhrn výsledk�: prokázali jsme, že samotná iradiace mozkové k�ry potkana laserovým 
sv�tlem vyvolává komplexní zm�ny v ECoG záznamu. Pozorovatelné byly zm�ny ve 
frekven�ním spektru záznamu na ozá�ené a dokonce i kontralaterální stran� p�i 
opakované stimulaci laserovým pulsem. Zm�ny frekven�ního spektra po ukon�ení 20s 
rytmické kortikální stimulace laserovým sv�tlem jsou patrné na stimulované stran�, 
hrani�ní statistické významnosti dosahuje pouze posun frekven�ního maxima po první 
stimulaci. Samotnou stimulací mozkové k�ry laserovými pulsy se nám nepoda�ilo 
vyvolat epileptické fenomény – samotná rytmická stimulace k�ry laserovým paprskem 
není dostate�ným podn�tem pro vyvolání epileptického záchvatu (srovnání s následující 
kapitolou). Neprokázali jsme ani odpov�� na stimulaci k�ry jednotlivými pulsy 
laserového paprsku. V interhemisferické odpov�di na korovou elektrickou stimulaci jsou 
b�hem oza�ování mozkové k�ry laserem prokazatelné komplexní zm�ny amplitudy a 
latence jednotlivých komponent odpov�di, zejména zkrácení latence první vlny a snížení 
amplitudy druhé vlny. Pro úplnost zde uvádíme i nálezy u kontrolních skupin 
v experimentech uvedených v p�edchozích kapitolách, kde jsme prokázali snížení 
amplitudy somatosenzorického evokovaného potenciálu a útlum jednotkové aktivity 
b�hem iradiace mozkové k�ry. 

3.7. Pr�lom postiktální inhibice salvou puls� o nižší intenzit�
P�ed zapo�etím první 20s kortikální 8Hz stimulace jsme u jednotlivých puls�

(skupina A) neprokázali žádnou epileptiformí aktivitu, zatímco u salvy �ty� puls�
(skupina B) u jednoho zví�ete byla patrna odpov�� na stimulaci. Po 20s stimulacích jsme 
v interiktálním období prokázali u skupiny A pouze n�kolik krátkých epileptiformních 
fenomén�, zatímco u skupiny B jich bylo významn� více po první, druhé a �tvrté 
stimulaci (p<0,05). Rovn�ž celkový po�et krátkých záchvat� byl významn� vyšší u 
skupiny B (p<0,01) (Obr. 70). 
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Obr. 70: Pr�m�rný po�et krátkých záchvat� po stimulaci jedním pulsem (skupina A) nebo salvou 
�ty� puls� (skupina B). Chybové úse�ky udávají sm�rodatnou odchylku. Hv�zdi�ky ozna�ují 
statistickou významnost (p<0,05). 

Pr�m�rná doba trvání záchvatu po 8Hz stimulaci délky 20s byla vyšší u skupiny B, ale 
pouze po druhé stimulaci byl rozdíl statisticky významný (p<0,05) (Obr. 71) .  

Trvání epileptického záchvatu vyvolaného 8Hz 
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Obr. 71: Trvání epileptického záchvatu po 8Hz stimulaci délky 20s bylo delší u skupiny B (�ervená 
barva) než u skupiny A (zelená barva), avšak pouze po druhé stimulaci byl rozdíl statisticky 
významný (p<0,05, ozna�eno hv�zdi�kou). 
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U skupiny B jsme prokázali významn� vyšší po�et zví�at, u kterých došlo ke ztrát�
rovnováhy v souvislosti s 8Hz stimulací délky 20ms (p<0,05) (Obr. 72). 

Ztráta rovnováhy p�i 8Hz stimulaci délky 20s
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Obr. 72: Porovnání po�tu zví�at, u kterých došlo p�i 8Hz stimulaci délky 20s ke ztrát� rovnováhy, 
mezi skupinami. Zelen� skupina A, �erven� skupina B. Statisticky významný rozdíl jsme prokázali 
pouze b�hem druhé stimulace (ozna�eno hv�zdi�kou). 

Souhrn výsledk�: v tomto experimentu jsme prokázali, že v interiktálním období lze 
pomocí kortikální elektrické stimulace salvou �ty� slabých puls� o nižší intenzit� vyvolat 
krátké záchvaty �ast�ji než p�i použití jednoho pulzu. Zárove� u skupiny, kde bylo v 
interiktálním období stimulováno salvami �ty� puls�, došlo k významnému prodloužení 
epileptického záchvatu po ukon�ení druhé 8Hz kortikální stimulace délky 20s a 
�ast�jšímu výskytu pádu zví�ete b�hem indukovaného epileptického záchvatu. Zatímco 
rytmickou kortikální elektrickou stimulací se nám da�í vyvolat epileptické fenomény 
pokaždé, p�i stimulaci k�ry stejným stimula�ním vzorem ale laserovým paprskem 
namísto elektrického pulsu jsme v p�edchozích experimentech epileptické fenomény 
nezaznamenali. 
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4. DISKUSE 

4.1. Experimentální model ischémie – fototrombotická 
ischemická kortikální léze 

Pro srovnání naší implementace modelu fototrombotické léze jsme provedli porovnání s 
jinými autory: 

Choi et al. použili potkany o hmotnosti 300 až 350 gram� pro srovnání rozsahu 
ischemické léze a neurobehaviorálního deficitu mezi modelem fototrombózy a uzáv�rem 
a. cerebri media tenkým nylonovým vláknem. Bengálskou �erve� podávali systémov� v 
množství 30mg/kg. Paprsek o pr�m�ru 6 mm z halogenové lampy o svítivosti 10000lux 
vedli pomocí fibrooptického kanálu na chirurgicky odhalenou kalvu po dobu 5, 10 nebo 
20 minut. Za 24 hodin pak následovalo neurobehaviorální testování a morfologické 
zpracování mozku. Celkový objem postižené �ásti mozku byl morfologicky ov��en 
barvením TTC na koronárních �ezech ší�e 2 mm. Objem léze dosahoval u osvícení 5 
minut 69,95±11,73mm3, u 10 minut svícení 134,53±12,15mm3 a 153,94±13,88mm3 u 20 
minut svícení. Prodloužení osvícení z 10 na 20 minut nevedlo k významnému zvýšení 
objemu ischemické léze [148]. 

Van Reempts et al. podávali potkan�m bengálskou �erve� systémov� v koncentraci 
7,5mg/ml a celkovém množství 10mg/kg po dobu 2 minut. Zdrojem sv�tla byla xenonová 
žárovka a sv�tlo bylo p�ivád�no fibrooptickým vodi�em. Svícení probíhalo po dobu 20 
minut. Rozsah ischémie hodnotili 4 hodiny po osvícení na 0,1mm tenkých koronárních 
�ezech barvených A-eosinem B. Velikost léze byla 3,74mm3 (3,38 – 5,27mm3), po 
vým�n� žárovky, která svítila více, se však zvýšila zhruba t�ikrát na 13,06mm3 (9,26 – 
15,04mm3) [69]. 

Model fototrombózy u potkana byl použit i p�i studiu diaschízy u potkan� kmene 
Wistar o váze 290 až 310 gram�. Auto�i použili fibrooptické vlákno ší�e 1,5mm napojené 
na zdroj bílého sv�tla, svítili na kalvu po dobu 20 minut. Bengálskou �erve� podali 
nitrožiln� v množství 13mg/kg. Za 6-7 dní pak zhotovili koronární �ezy ší�e 0,4mm a 
pr�m�r zóny infarktu zm��ili na 2,3±0,3 mm [149]. 

To, že sta�í fotosenzitivní barvivo aplikovat nikoli pouze nitrožiln� ale i 
intraperitoneáln�, ukázali Schroeter et al. na myším modelu [150] a zopakovali další 
[151]. Laboratorním myším o váze 20 – 25 gram� podávali bengálskou �erve� v 
koncentraci 10mg/ml 5 minut p�ed iradiací v množství 0,1ml, tj. 1 mg ú�inné látky. Pro 
svícení byl užit zdroj bílého sv�tla. Použitý paprsek m�l ší�i 1,5mm a dopadal na kalvu 
zbavenou periostu po dobu 3 minut. Délka osvitu �inila 15 minut. Po t�ech dnech byla 
provedena morfologická studie a rozsah léze byl m��en na 0,2mm širokých koronárních 
�ezech. Celkový objem infarzované mozkové tkán� �inil 4,39±0,87 mm3. 
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Kim et al. s úsp�chem použili na rozdíl od v�tšiny autor� fotosenzitizující látku 
erythrosin B podaný intravenózn�. V experimentu použili t�ím�sí�ní myši o váze 35 – 
40g. Paprsek helium-neonového laserového sv�tla (vlnová délka 543,5nm) o výkonu 
1mW s primární clonou o pr�m�ru 2mm nechali dopadat na kalvu zbavenou m�kkých 
pokrývek. Erythrosin podávali v dávce 30mg/kg. Morfologické zpracování provedli za 24 
hodin po osvícení, mozek zpracovali do 2mm koronárních �ez� s barvením TTC. Objem 
ischemické léze byl 1,22±0,14mm3 za 6 hodin a 3,49±0,49mm3 za 24 hodin po indukci 
ischémie [152]. 

Grome et. al hodnotili velikost ischemické léze zp�sobené fototrombózou na 
potkanech o váze 300 až 350 gram� [153]. Intravenózn� podali bengálskou �erve� v 
objemu 1 ml p�i koncentraci 5mg/ml. Ke svícení použili xenonovou lampu emitující 
zelené sv�tlo dopadající p�es chromatický a tepelný filtr na kalvu. Pr�m�r paprsku byl 
3mm (ší�e fibrooptického vodi�e). Morfologické hodnocení provád�li na velmi tenkých 
(7-8�m) koronárních histologických �ezech v r�zných �asových intervalech po indukci 
léze. Jejich výsledky jsou shrnuty v grafu (Obr. 73). 

Obr. 73: Objem ischemické léze vyvolané fototrombózou v �asových intervalech po inzultu: graf 
vytvo�en na podklad� dat z [153]. Chybové úse�ky zobrazují sm�rodatnou odchylku. 

Krom� velikosti primárního paprsku, délky osvitu a doby, která uplynula od inzultu, 
má na celkovou velikost ischemické léze vliv i intenzita sv�tla [69,154]. Boquillon et al. 
použili jako zdroj k aktivaci bengálské �erven� laserové sv�tlo o vlnové délce 570nm o 
výkonu 2, 5, 10 a 20mW dopadající na kalvu myši. Ukázali, že léze vytvo�ené s výkonem 
laseru 2 a 5 mW zasahovaly pouze k�ru, kdežto u 10 nebo 20mW zasahovaly i 
podkorové struktury [154]. 
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Pro vytvo�ení ischemické léze v bazálních gangliích potkan� o váze 270–320g 
použili Kuroiwa et al. stereotakticky zavedené tenké optické vlákno z 
polymethylmetakrylátu (PMMA) ší�e 0,5 – 0,75mm zavedené stereotakticky do cílové 
struktury (bazálních ganglií). Nitrožiln� bylo podáno 20mg/kg bengálské �erven�. 
Osvícení bílým sv�tlem trvalo 5 - 10 minut. Morfologické zpracování provedli 4 hodiny, 
1 den, nebo 6 týdn� po ischemickém inzultu pomocí 1mm koronárních �ez� barvených 
TTC a Evansovou mod�í. Velikost léze byla úm�rná pr�m�ru sv�telného vodi�e a dob�
iradiace. P�i použití tenkého vlákna a 10 minutách iradiace dosahovala 2,1±0,9mm3 [65]. 

Pevsner et al. modifikovali model fototrombózy tím, že použili delší dobu expozice s 
nižší intenzitou. Bílé xenonové sv�tlo o intenzit� 1mW/mm2 vedli optickým vodi�em o 
pr�m�ru 5mm na chirurgicky odhalenou kalvu z drobné incize, systémov� podávali 
bengálskou �erve� v dávce 20mg/kg. V experimentu použili potkany o hmotnosti 200 - 
300 gram�. Délku svícení stanovili na 30 minut. Hloubka ischemické léze m��eno kolmo 
od povrchu mozku dosahovala na histologických koronárních �ezech ší�e 6�m 
zhotovených 7 hodin po vyvolání ischémie 4,2mm, z �ehož zóna nekrózy tvo�ila 2,5mm 
[155]. 

S originálním konceptem p�išli Hu et al., kte�í svítili laserovým sv�tlem prsten�itého 
tvaru o vn�jším pr�m�ru 5mm. Použili model fototrombózy s aktivací erythrosinu B, 
který aplikovali systémov�. Délka svícení byla 120s a byly použity celkem dv� intenzity 
zá�ení (Obr. 74). Morfologická studie byla provedena na tenkých �ezech ší�e 5�m s 
rozestupem 400�m. Velikost infarktu byla nejv�tší mezi 10. a 24. hodinou po inzultu a 
dosahovala 12,2% objemu hemisféry [156,157]. 
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Obr. 74: Objem ischemické léze p�i iradiaci laserovým sv�tlem prsten�itého tvaru o dvou intenzitách. 
Upraveno z [156]. 

4.1.1. Morfologické ov��ení ischemické léze 
V našem experimentu jsme použili morfologické ov��ení léze barvením TTC. V 

porovnání s uvedenými pracemi je to jeden z oblíben�jších pr�kaz� ložiska ischémie v 
mozku. Hlavní výhodou je to, že oblast ischémie, tj. oblast, která se TTC nebarví, je 
dob�e patrná i bez mikroskopu a �ezy tak lze jednoduše vyfotit digitální kamerou v makro 
režimu. Pro hodnocení nemusí být �ezy tenké, Kim et al. s úsp�chem použili barvení TTC 
na �ezy ší�e 2mm [152]. V našem experimentu jsme vytvá�eli �ezy ší�e 1mm. Tato 
hodnota však již vyžaduje zcela delikátní a jemnou práci, protože �ezy již této ší�e jsou 
zna�n� fragilní. Použití ten�ích �ez� pak vede k nutnosti vynechávat mezery, protože 
jinak by �ez� bylo p�íliš mnoho. Hodnocení na úrovni histopatologie je zcela nejp�esn�jší 
ale i nenáro�n�jší. V našem experimentu, kde jsme pot�ebovali prokázat pouze 
p�ítomnost ischemické léze, nebylo nezbytné. Rovn�ž nebylo naším cílem hodnotit 
rozsah ischemického ložiska v �asových intervalech, kde v sou�asné dob� nachází využití 
magnetická rezonance a výpo�etní tomografie [63,64]. 
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4.1.2. Teplota v oza�ované oblasti 
V p�vodním modelu fototrombózy, jak ho poprvé popsal B. D. Watson [51], byla 

použita oblouková lampa s ventilátorem s obtížn� odhadnutelným termickým efektem na 
kalvu. Postupn� docházelo k vylepšování modelu. Nejd�íve p�idáním tepelného filtru. 
Dalším vylepšením bylo použití optického vodi�e, který omezuje p�enos tepla a díky 
kterému lze sv�telný paprsek snadno stereotakticky umístit nejen na kalvu [153], ale i do 
hlubších struktur [65]. V posledn� zmín�né práci rovn�ž nebylo prokázáno p�ípadné 
zvýšení teploty p�i svícení optickým vodi�em do 1ml vody [65]. Nicmén� toto nelze 
považovat za pr�kaz, protože ve vod� se sv�tlo absorbuje oproti mozkové k��e málo 
(Obr. 75). P�i stimulaci korových neuron� infra�erveným laserem bylo zm��eno lokální 
zvýšení teploty o circa jeden stupe� [158]. 

Buchkremer-Ratzman et al. pozorovali zvýšení teploty v oblasti, která byla osvícena, 
a v jejím okolí o 1-2 °C. Toto zvýšení však považovali za v�tší než by reáln� odpovídalo 
zvýšení teploty na intaktní kalv� pohlcením sv�tla [149]. 

Obr. 75: Absorp�ní koeficient viditelného sv�tla v k��e mozku menších obratlovc� s p�edpokladem 
3% obsahu oxygenované (HbO2, �ervená k�ivka) nebo deoxygenované (HbR, modrá k�ivka) krve. 
Zelen� pro srovnání absorp�ní koeficient vody (H2O). Upraveno z [159]. 

V našem experimentu jsme vytvo�ili lézi o pr�m�rné velikosti 7,7mm2 (plocha léze) 
x 1mm (ší�e �ezu) = objem 7,7mm3. Udávaný výkon laserového sv�tla byl 50mW/mm2. 
Za 9 minut svícení to �iní 27 Joule. P�i m�rné tepelné kapacit� vody 4180 Jkg-1K-1 a 
uvedeném ozá�eném objemu a stoprocentním p�enosu tepelné energie by se teplota 
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zvýšila o 27 / (4180 x 0,0077) = 0,8 K. K tomu v praxi pochopiteln� nedochází, protože 
významná �ást laserového sv�tla se odráží. Navíc se povrch mozku, který absorbuje 
nejv�tší podíl zá�ení, sám ochlazuje od okolního vzduchu. Dále lze p�edpokládat, že u 
experiment�, kde jsme zaznamenávali jednotkové potenciály v hloubce 950 až 1500�m, 
je intenzita paprsku podstatn� nižší, protože klesá exponenciáln�, jak tento jev popisuje 
Lambert-Beer�v zákon: Hz= H0 e

-� z, kde H0 je výkon zá�ení ve vzdálenosti z = 0, � je 
absorp�ní koeficient. Lokální nahromad�ní tepelné energie v �ase popisuje konstanta 
termální relaxace ttherm, která vyjad�uje, za jaký �as dojde k dissipaci lokáln�
nahromad�ného tepla, numericky kolem 112 ms. Teplo se dissipuje za desetinásobek 
tohoto �asu, tj. 1,2s a p�i kratším �ase se ho �ást hromadí [160,161]. Další otázka, kterou 
jsme �ešili a která je diskutována dále, byla, zda samotné osvícení kalvy �i mozkové k�ry 
nem�že vést jiným mechanismem ovlivn�ní excitability neuron� a event. i glie. 

4.1.3. M��ení velikosti léze 
V literatu�e lze vyhledat r�zné metody kvantifikace rozsahu ischemické léze na 

�ezech r�zné ší�e p�i r�zných metodách jejich barvení. Jedná se nap�íklad o m��ení 
maximálního rozm�ru nebo plochy ložiska [162], pom�r k celkovému objemu hemisféry 
[156,163], hloubku léze m��enou kolmo k povrchu mozku [155]. Nejp�esn�jší se zdá být 
absolutní hodnota celkového objemu [153], bu� jako sou�et plochy na každém z �ez�
násobený ší�kou �ezu [164], �i jako extrapolace na trapézoid [153].  

Goldlust et al. vytvo�ili software pro automatické hodnocení léze na �ezech 
barvených TTC na základ� dekompozice na komponenty RGB modelu (�ervená-zelená-
modrá). �ervené a zelené barv� p�i�adili prahovou hodnotu a minimální plochu léze v 
pixelech. Tímto zp�sobem odstranili variabilitu v hodnocení jednotlivými pozorovateli 
[136]. Je však z�ejmé, že u použitého modelu okluze a. cerebri media je rozlišení 
obarvené a neobarvené tkán� jednodušší než u menších lézí, které vytvá�íme v naší 
laborato�i. Navíc je otazné, zda symetrické použití t�chto dvou komponent RBG modelu 
je optimální. Vizuální hodnocení totiž preferuje barvu �ervenou, v literatu�e se objevuje i 
hodnocení pouze podle zelené komponenty, nicmén� jsme nenalezli zmínku o použití 
jiného barevného modelu (CMYK, YUV, HSL) �i optimalizaci detekce pomocí n�jaké 
funkce více model� nebo kanál�. 

V našem experimentu jsme použili manuální hodnocení pomocí voln� dostupného 
grafického programu ImageJ (Research Services Branch of the National Institute of 
Mental Health), který umož�uje zm��it obkreslenou plochu. P�epo�et na plochu jsme 
provád�li pomocí m��ítka, které bylo p�iloženo ke každému z �ez� p�i fotodokumentaci. 
Objem léze se dále spo�ítal jako: 

, 

kde ší�e �ezu je 1mm a celková plocha léze je uvedena ve výsledcích. V 
experimentální skupin� takto vychází objem léze na 7,7mm3. 



- 106 - 

4.1.4. Srovnání velikostí lézí mezi �lánky 
Celkový objem léze se mezi jednotlivými experimenty r�zných autor� liší. Závisí 

zejména na velikosti oza�ované oblasti (pr�m�r paprsku), výkonu sv�telného zdroje, dob�
svícení a zví�ecím modelu. Dokonce existuje i variabilita mezi kmeny: u kmene Wistar 
na rozdíl od kmene Sprague-Dawley jsou ischemické léze menší, nestejnom�rné a 
vykazují v�tší zónu nekompletní ischémie [60]. Další prom�nnou je doba, která uplyne 
mezi vytvo�ením ischemické léze a usmrcením zví�at. Hu et al. ukázali, že objem 
ischemické léze roste v prvních 12 hodinách, poté stagnuje a po 24 hodinách od jejího 
vyvolání postupn� klesá [156] (Obr. 74). Závislost velikosti léze na sv�telném výkonu 
neplánovan� ov��ili Van Reempts et al. z d�vodu, že jejich xenonová žárovka musela být 
vym�n�na a nová žárovka byla siln�jší. Velikost léze pak byla 3,4 krát v�tší [69]. Choi et 
al. zjistili, že u potkana p�i fototrombóze vyvolané aktivací bengálskou �ervení je 
významn� vyšší objem ischemické léze p�i 10 minutách svícení, než p�i 5 minutách, dále 
však už její objem významn� neroste [148]. Teoreticky vzato, další prom�nnou, která by 
mohla vést k ovlivn�ní velikosti ischemické léze, je stá�í potkana, respektive tlouš�ka 
kalvy. Zmínku o tom, že by u starších zví�at byly ischemické léze menší, jsme nenašli. 

V naší práci jsme zm��ili objem ischemické léze na 7,7mm3 za 3 dny po vyvolání 
ischemického inzultu. To je v porovnání s ostatními pracemi, kde bylo svíceno p�es 
kalvu, relativn� málo (Obr. 76, tab. 6). Hlavním d�vodem bude pravd�podobn� menší 
plocha sv�telného paprsku. Dále to, že jsme svítili na k�ru a nikoliv na kalvu, jak tomu 
bylo u v�tšiny ostatních prací. Svícení na kalvu má za následek �áste�né rozost�ení 
laserového paprsku a osvícení o n�co v�tší plochy, a tím pádem z�ejm� i vznik v�tší léze. 
Relativn� menší objem léze je ale srovnatelný s prací Kuroiwa et al., kte�í p�ivád�li sv�tlo 
tenkým fibrooptickým vodi�em p�ímo do bazálních ganglií [65]. Dalším d�vodem 
menšího objemu je vlnová délka použitého laseru, p�i které je extinkce bengálské �erven�
3,6 krát menší než v jejím maximu. Rovn�ž potkani kmene Wistar vykazují menší 
velikost ložiska kompletní ischémie v porovnání s kmenem Sprague-Dawley [60]. 
Drobnou lézi jsme zm��ili i na kontralaterální stran�, kde byl rovn�ž vytvo�en trepana�ní 
otvor. Její p�ítomnost vysv�tlujeme zaprvé citlivou metodikou m��ení, kde jsme brali v 
úvahu sebemenší snížení sytosti barvení v míst�, kde byl vytvo�en trepana�ní otvor. Další 
možnou p�í�inou m�že být drobná traumatizace b�hem chirurgické p�ípravy, event. 
dopad okolního (ambientního) sv�tla na k�ru. Je ale nejisté zda ambientní sv�tlo samo 
sta�í k aktivaci fotosenzitivního barviva. Pravd�podobnost, že se jedná o efekt diaschízy 
[61,165] je minimální, popsáno bylo pouze funk�ní postižení kontralaterální k�ry 
[149,166] a porucha hematoencefalické bariéry [61]. Rozmezí velikostí lézí lze vysv�tlit 
m�nlivým prost�edím na povrchu odhalené mozkové k�ry, kterou bylo u n�kterých zví�at 
nutno jednotlivými �ástmi experimentu osušovat. 
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Velikost ischemické léze v závislosti na odstupu 
morfologického zpracování od ischemického insultu u 
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Obr. 76: Velikost ischemické léze v závislosti na odstupu morfologického zpracování od ischemického 
inzultu. Hv�zdi�ka (*) ozna�uje studie, kde byla velikost ischemického ložiska p�epo�ítána 
extrapolací na polokouli. † ozna�uje studie, kde bylo použito monochromatického (zeleného) sv�tla. 
Velikost bod� znázor�uje relativní velikost paprsku (1 až 6mm). 
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Tab. 6: Srovnání prací používajících model fototrombotické ischemické léze. * u práce Choi et al. 
ozna�ují minuty dobu iradiace. B.�. = bengálská �erve�, E.B = erythrosin B, i.v. = intravenózní, i.p. 
= intraperitoneální, BG = bazální ganglia. 

Srovnání prací používajících model fototrombotické ischemické léze 
Práce (první autor) Weise Choi Reempts

Buchkremer-
Ratzman 

Schroeter Kim Grome Kuroiwa Pevsner
Tato 
práce 

zví�e druh myš potkan potkan potkan myš myš potkan potkan potkan potkan 

hmotnost [g] 20-30 300-350 250-270 290-310 20-25 35-40 300-350 270-320 200-300 300-350 

fototrombóza

látka B.�. B.�. B.�. B.�. B.�. E.B B.�. B.�. B.�. B.�. 

koncentrace 
[mg/ml] 

    7,5mg/mL   10mg/mL   5mg/mL     10mg/mL

množství 
[mg/kg]

 30 10 13 
1mg 
celkem

30 5mg celkem 20 20 20 

cesta i.p. i.v. i.v. i.v. i.p. i.v. i.v. i.v. i.v. i.v. 

sv�tlo 

typ bílé bílé (halogen)
bílé 
(xenon) 

bílé bílé 
laser 
345,5nm 
(He-Ne) 

zelené 
sv�tlo 
(xenon + 
filtr 570nm)

bílé bílé 
laser 
532nm 

výkon 
[mW/mm2] 

          0,31     1 1 

ší�e paprsku 
[mm] 

  6 1 1,5 1,5 2 3 0,5-0,75 5 <1 

doba iradiace 
[min] 

20 5,10, 20 20 20 15 3 15 5 až 10 30 9 

lokalita kalva kalva kalva kalva 
kalva 
zbavená 
periostu 

kalva kalva BG kalva k�ra 

morfologie 

ší�e �ezu [mm] 5 2 0,1 0,4 0,2 2 0,008 1 0,006 1 

objem léze 
[�L]* 

5 min.: 69,9 
10 min.: 34,5 
20 min.:153,9

3,7 až 
13,1 

6,4 (pr�m�r 
zóny 2,3mm)

4,39 
6 hod: 1,2 
24 hod: 3,5

1 hod: 13 
4 hod: 32 
24 hod: 50 
72 hod: 40 
168 hod: 27

4 hod: 2,1 
24 hod: 4,2

38,7 (4,2 
mm od 
k�ry do 
hloubky)

7,7 

doba od 
vyvolání léze 

1-6 dn� 24 hod 4 hod 6 až 7 dní 3 dny 6, 24 hod 
1, 4, 24, 72, 
168 hod 

4, 24 hod 7 hodin 3 dny 

4.1.5. Množství fotosenzitivního barviva, rychlost a cesta podání 
V zásad� se používají dv� fotosenzitizující látky, bengálská �erve� a erythrosin B, z 

nichž první zmín�ná je používaná více co do po�tu dostupných publikací. Hlavní 
nevýhodou bengálské �erven� je to, že pokud je infúze provád�ná manuáln� místo 
automatickou pumpou, m�že dojít k p�echodné hypotenzi, která m�že být pro zkoumané 
zví�e i fatální. Naproti tomu, u erythrosinu B není takový efekt popisován a lze ho 
bezpe�n� dávkovat i bez infúzní pumpy. Dále je ú�inek obou podobný. V našich 
experimentech, kde jsme používali bengálskou �erve�, jsme zaznamenali n�kolik 
p�ípad�, u kterých po intravenózním podání bengálské �erven� došlo k zástav� životních 
funkcí s nutností resuscitace, která byla ve v�tšin� p�ípad� neúsp�šná. Bengálskou �erve�
jsme podávali pomalu, po dobu zhruba p�l minuty. Nicmén�, i kdyby resuscitace úsp�šná 
byla, nelze tyto jedince kv�li prod�lané hypotenzní epizod� dále do studie za�adit. Infúze 
fyziologického roztoku nebyla pochopiteln� u žádného ze zví�at v kontrolní skupin�
doprovázena žádnou nežádoucí reakcí. 

Bengálská �erve� byla ve jmenovaných studiích podávána v koncentraci 5 až 
10mg/kg, v množství 10 – 30mg na kilogram hmotnosti zví�ete. Ve v�tšin� p�ípad� byla 
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látka podávaná intravenózn�. Byla-li podána intraperitoneáln�, tak v obdobném množství 
[150]. Intraperitoneální podání má výhodu v tom, že je jednodušší, obejde se bez 
kanylace žíly a látka se vst�ebává postupn�. Tím se zamezí i hypotenzní epizod�, kterou 
m�že intravenózní injekce bengálské �erven� zp�sobit. 

4.1.6. Vlnová délka paprsku 
Maximum extinkce bengálské �erven� je p�i vlnové délce sv�tla 562 nm, kterou lze 

získat použitím nap�. kryptonového laseru, jež vyza�uje sv�tlo o vlnové délce 568nm 
[67,68]. V našich experimentech jsme použili diodový laser o vlnové délce 532nm. P�i 
této vlnové délce má bengálská �erve� extinkci 3,6x menší než ve svém maximu (Obr. 
77). Z toho vyplývá i nutnost použití vyšší intenzity sv�telného paprsku k dosažení 
stejného efektu. 

Molární extinkce bengálské �erven�
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Obr. 77: Graf molární extinkce bengálské �erven�. Upraveno z [167]. 

Extink�ní maximum erythrosinu B leží na 537nm. Helium-neonový laser o vlnové 
délce 543,5nm [152] nebo námi používaný diodový laser o vlnové délce 532nm (Obr. 15) 
jsou dostate�n� blízko k jeho maximální aktivaci. Vzhledem k pozvoln�jšímu maximu 
extinkce erythrosinu B by tento m�l teoreticky být vhodn�jší i pro aktivaci bílým sv�tlem 
[168]. 

4.1.7. Intenzita paprsku 
Mezi �lánky, které udávají i intenzitu �i výkon použitého sv�tla, jsou zna�né rozdíly 

jak v uvád�ných jednotkách (mW, mW/mm2, lux), tak i v �íslech. Zhruba lze �íci, že 
používaný výkon sv�tla je od desetin do desítek mW/mm2. Rozdílnost údaj�
pravd�podobn� vychází z r�zné metodiky m��ení a použití r�zných sv�telných zdroj� a 
nelze je tedy mezi sebou porovnávat. Rovn�ž je rozdíl mezi iradiací sv�tlem o definované 
vlnové délce (p�íp. jeho užším pásmu) nebo spektrem (nap�. bílé sv�tlo), jak vyplývá i z 
graf� extinkce obou fotosenzitizujících barviv (Obr. 77, ). 
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4.1.8. Rychlost nástupu ú�inku 
�asový vztah nástupu ischémie a za�átku iradiace lze studovat m��ením pr�toku 

k�rou (cCBF – cortical cerebral blood flow) pomocí laserového doppleru (Obr. 78). Hu et 
al. ukázali na p�íkladech, že nástup ú�inku resp. vytvo�ení fototrombózy je prakticky 
okamžité po ozá�ení cílového objemu [157]. Doba trvání ischémie rovn�ž závisí na 
intenzit� laserového paprsku. V p�ípad� intenzity 9 mW/mm2 byla pozorována reperfúze. 
Naproti tomu, p�i zvýšení intenzity na dvojnásobek k reperfúzi nedocházelo [157]. Délka 
svícení se rovn�ž odvíjí od použitého barviva. Polo�as erythrosinu B v plazm� se 
pohybuje pod 2 minuty [152]. Naproti tomu u bengálské �erven� je �ádov� delší [169]. U 
erythrosinu B tedy nemá cenu svítit déle než 10 minut, není-li podáván kontinuáln�, 
po�ítáme-li elimina�ní �as jako 4,5krát polo�as eliminace. Hu et al. svítili pouze 120s p�i 
infúzi erythrosinu B, která trvala 30s [157]. Naproti tomu u bengálské �erven� lze 
barvivo aktivovat déle nebo i opakovan�. 

�as (2min / bod) �as (2min / bod)

p
r�

to
k

Pr�tok k�rou mozku b�hem rozvoje kortikální fototrombotické 
ischemické léze

Obr. 78: Pr�tok k�rou v oblasti ischemické léze (vpravo) a v jejím okolí (vlevo) m��ený pomocí 
laserového doppleru ukazuje, že nástup ú�inku fototrombotické léze je prakticky okamžitý. Šipka 
ozna�uje za�átek svícení. Upraveno podle [157]. 

4.1.9. Celkové zhodnocení modelu fototrombotické ischemické 
kortikální léze 

V naší laborato�i se nám poda�ilo úsp�šn� zavést model ischemické fototrombotické 
léze, provést jeho morfologické ov��ení a s tímto modelem provád�t další experimentální 
práce. Na rozdíl od v�tšiny jiných prací jsme svítili paprskem p�ímo na k�ru. D�vod byl 
ten, že jsme pot�ebovali zaznamenávat signál z t�sného okolí léze. Menší velikost lézí v 
porovnání s ostatními jsme dosahovali z d�vodu velmi malého pr�m�ru laserového 
paprsku s o n�co nižší vlnovou délkou než je maximum extinkce bengálské �erven� a 
relativn� nižší intenzity. Menší léze jsou rovn�ž popisovány u kmene Wistar, který jsme 
v experimentech použili [60]. 

Hlavní nevýhody modelu fototrombotické léze vyplývají z mikrovaskulárního 
poškození: b�hem ischémie vzniká relativn� malá penumbra nebo oblast se sníženým 
tokem a reperfúzí, na rozdíl od postupn� p�ibývajících zm�n od periferie do centra u 
jiných model� [170]. Toto však platí pouze pro p�ímé ozá�ení k�ry (resp. kalvy). Hu et al. 
upravili model fototrombotické ischemické léze tak, že provedli ozá�ení paprskem ve 
tvaru prstence s vn�jším pr�m�rem 5mm [157]. Tím vytvo�ili inverzní model 
ischemického ložiska s penumbrou lokalizovanou centráln�. Pokud bychom provád�li 
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uzáv�r tepny aktivací fotosenzitivního barviva p�ímým svícením na tuto tepnu, tak by 
výsledek byl podobný jako nap�. u mechanické okluze [66,170]. 

Další otázkou je možnost p�ímé interakce laserového sv�tla s neurony mozkové k�ry 
�i s elektrodou, jak je diskutováno dále. Tato interakce by mohla celý model 
fototrombotické léze u�init nesch�dným pro elektrofyziologická m��ení b�hem svícení 
laserovým sv�tlem. Problémem m�že být i penetrace ambientního sv�tla p�es odhalenou 
kalvu a vyvolání fototrombózy v jiných lokalitách, i když v podstatn� menším m��ítku 
než na svícené stran�. 

Obecn� je hlavní výhodou tohoto modelu dobrá reprodukovatelnost ischemické léze. 
Dále je to relativní jednoduchost modelu. Zejména minimální chirurgická invazivita, kdy 
posta�í svítit na odhalenou kalvu. Svítit lze dokonce i oby�ejným bílým sv�tlem, nejlépe 
p�es sv�tlovodné vlákno pro p�esn�jší zacílení paprsku. Fotosenzitivní barvivo lze údajn�
podat i intraperitoneáln� bez nutnosti kanylace žíly a rizika akutních nežádoucích ú�ink�
jako je systémová hypotenze a srde�ní zástava. 

V této �ásti práce jsme dokumentovali úsp�šné zavedení experimentálního modelu 
kortikální fototrombotické ischemické léze v naší laborato�i. Ischemické léze jsou v 
porovnání s dostupnou literaturou menší, což je dáno menším pr��ezem sv�telného 
paprsku, vlnovou délkou použitého laserového sv�tla a použitým kmenem laboratorního 
potkana. Rešerší jsme zjistili, že vliv p�enosu tepelné energie je u modelu fototrombózy 
zanedbatelný. Hlavní nevýhodou modelu fototrombotické ischemické léze je vznik 
relativn� malé penumbry. Tuto nevýhodu lze kompenzovat úpravou tvaru sv�telného 
paprsku, �i p�ímým svícením na makroskopicky patrnou tepnu na povrchu mozku. 
Otázkou z�stává možnost p�ímé interakce sv�tla s kortikálními neurony �i s materiálem 
elektrod, která by u�inila tento model nesch�dným pro elektrofyziologická m��ení b�hem 
vzniku fototrombotické léze. Model fototrombotické léze je možno dále zjednodušit 
intraperitoneálním podáním fotosenzitivní látky, použitím polychromatického sv�tla a 
sv�telného vodi�e. 

4.2. Akutní zm�ny somatosenzorických evokovaných potenciál�
u modelu fototrombotické ischemické léze 
Vliv ischémie na somatosenzorické evokované potenciály byl popsán v mnoha 

pracích. Typickým projevem je snížení amplitudy první negativní a pozitivní vlny, �asto i 
prodloužení jejich latencí [77–79]. Shao ve své práci popisuje postupné prodlužování 
latence první vlny evokovaného potenciálu s odstupem od ischémie vyvolané uzáv�rem 
a. cerebri media u potkana [81,82]. V literatu�e se uvádí i vymizení evokovaných 
potenciál� b�hem rozvoje ischémie [80] s jejich návratem po ukon�ení ischemického 
inzultu [77]. Amplituda somatosensorických evokovaných potenciál� klesá zhruba od 
pr�toku 18ml/100g/min a ztrácí se pod 12ml/100g/min. Latence vln je daleko 
variabiln�jší. B�hem ischémie mozku však m�že dojít i ke zvýšení amplitudy komponent 
evokovaného potenciálu, které Wang et al. vysv�tlují vyšší vulnerabilitou inhibi�ních 
systém� k nedostatku kyslíku [171]. Krom� �asu a amplitudy lze pozorovat zm�ny 
variability latence jednotlivých komponent zvané time jitter [172] (Obr. 79). Snížení 
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amplitudy evokovaného potenciálu m�že prohlubovat fakt, že ischemická tká� má vyšší 
impedanci [173].  

Obr. 79: Time jitter: všechny t�i grafy ukazují time jitter somatosenzorického evokovaného 
potenciálu v primární projek�ní oblasti (kontralateráln� ke stimulaci n. ischiadicus). �ervená k�ivka 
zna�í experimentální skupinu, modrá kontrolní skupinu, u které nebyla podána bengálská �erve�. 
Zelený proužek ozna�uje dobu svícení laserovým sv�tlem. Graf vlevo je sestrojen pro první negativní 
vlnu (N1), uprost�ed pro druhou negativní vlnu (N2), vpravo pro první pozitivní vlnu (P1). K�ivky 
jsou klouzavým pr�m�rem vypo�tených hodnot o ší�i 60s. Z grafu je patrný vyšší time jitter u 
experimentální skupiny, který je i v hrubším pohledu více rozkolísaný, ke konci záznamu se v 
experimentální skupin� ve vln� N1 a P1 op�t p�ibližuje skupin� kontrolní. Vlastní experimentální 
data. 

Práce autor� Sakatani et al. ukazuje, že po jedné a t�ech hodinách od vyvolání 
ischémie uzáv�rem a. cerebri media dochází k op�tovnému obnovení amplitudy 
somatosensorických evokovaných potenciál�, ba co více, amplituda vln p�esahuje 
amplitudu v záznamu p�ed vyvoláním ischémie [174]. Snížení amplitudy evokovaného 
potenciálu negativn� koreluje s pr�tokem krve mozkovou k�rou (nižší amplituda p�i 
nižším pr�toku a naopak) [175]. Na EEG vede snížení pr�toku krve mozkem ke snížení 
amplitudy [176] a frekvence ve prosp�ch theta (5 – 7 Hz) a delta (0,5 – 4 Hz) rytmu 
[177]. Evokované potenciály se na nepostižené stran� prakticky nem�ní. V p�ípad�
korov� se ší�ící deprese (cortical spreading depression, CSD) zp�sobené infúzí kalia se 
jejich amplituda zvyšuje [78]. Snížení amplitudy b�hem rozvoje fototrombotické 
ischemické kortikální léze, které jsme prokázali v primární somatosenzorické oblasti u 
experimentální skupiny, je v souladu s pozorováním jiných autor�. P�ekvapivé jsou ale 
podobné zm�ny u kontrolní skupiny a i na opa�né stran�, než bylo svíceno. Tyto zm�ny 
jsou diskutovány dále spole�n� s vlivem laserového sv�tla na mozkovou k�ru. 
Pozorované zm�ny latence zahrnovaly její p�echodné zkrácení b�hem dopadu laserového 
sv�tla u vlny N2 u obou skupin na obou stranách a u vlny P1 na neoza�ované stran�. 
Vzhledem k tomu, že nastávalo i u kontrolní skupiny, si ho lze vysv�tlit pouze samotným 
ú�inkem laserového sv�tla na mozkovou k�ru, které je diskutováno v samostatné 
kapitole. Po ukon�ení iradiace jsme pak prokázali pouze mírné prodlužování n�kterých 
vln, což je v souladu s dosavadními znalostmi. 

V této �ásti práce jsme prokázali snížení amplitudy vln somatosenzorického 
evokovaného potenciálu b�hem rozvoje kortikální fototrombotické ischemické léze. To je 
v souladu s r�znými pozorováními jiných autor�. Nález podobných zm�n i u kontrolní 
skupiny a kontralateráln� k místu iradiace p�i�ítáme vlivu ozá�ení laserového sv�tla na 
mozkovou k�ru stejn� jako zkrácení latence vlny N2 u obou skupin na obou stranách. 
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Podrobné hodnocení vývoje somatosenzorického evokovaného potenciálu jsme mohli 
provést díky programu, který je sou�ástí této práce a je diskutován v samostatné kapitole. 

4.3. Akutní zm�ny jednotkových potenciál� u modelu 
fototrombotické ischemické léze 
V této �ásti práce jsme zjistili, že jednotková aktivita zaznamenávaná z primární 

somatosensorické oblasti b�hem ischemického inzultu rychle klesá a tak z�stává do 
konce experimentu. Tyto zm�ny voln� kopírují p�edpokládané zm�ny pr�toku v této 
oblasti zobrazené na Obr. 78 [157]. Podobné zm�ny popsali i Heiss et al. u ko�ek, u 
kterých v závislosti na pr�toku krve mozkovou k�rou (CBF) došlo až k vymizení 
aktivity. U zví�ete, kde došlo k op�tovnému zvýšení CBF, se aktivita op�t objevila. 
Ojedin�le bylo pozorováno i p�echodné zvýšení aktivity neuronu, které lze vysv�tlit vyšší 
vulnerabilitou inhibi�ních systém� ke sníženému CBF [178]. 

P�ekvapivé naopak bylo to, že u kontrolní skupiny jsme na osvícené stran� rovn�ž 
prokázali pokles jednotkové aktivity. Ta se však postupn� po ukon�ení iradiace 
regenerovala, tj. p�ibližovala k aktivit� zaznamenávané p�ed iniciací ischémie. To mimo 
jiné sv�d�í pro fakt, že samotné svícení laserovým sv�tlem na mozkovou k�ru má vliv na 
její excitabilitu, kterou jsme dále prozkoumali v samostatném experimentu. 

Obecn� lze konstatovat, že aktivita jednotkových potenciál� zaznamenávaných v 
blízkosti ischemického ložiska voln� kopíruje p�edpokládané zm�ny perfúze této oblasti 
(Obr. 78). To sv�d�í pro ú�innost modelu fototrombotické ischemické kortikální léze, jak 
jsme ho zavedli v naší laborato�i. Neo�ekávané však byly mén� výrazné p�echodné 
zm�ny podobného charakteru u kontrolní skupiny, kde bylo svíceno laserovým sv�tlem 
bez podání fotosenzitivního barviva, které je diskutováno dále spole�n� s vlivem sv�tla 
na mozkovou k�ru. Hodnotit vývoj aktivity jednotek v �ase v pr�b�hu celého 
experimentu nám umožnil program, který byl pro tento ú�el navržen a implementován a 
který je diskutován v samostatné kapitole. 

4.4. Analýza somatosenzorických evokovaných potenciál�
v �ase 
Zmínky o semiautomatickém �i automatickém hodnocení evokovaných potenciál� se 

v literatu�e objevují již od 70. let, kdy za�aly být pro tento ú�el použitelné a zejména 
relativn� dostupné po�íta�e. V roce 1970 se objevuje práce, ve které je zmi�ováno použití 
analýzy hlavních komponent (PCA) na záznamech z primární sluchové oblasti u ko�ek 
[179]. Hlavní komponenty pak byly použity k odlišení a kvantifikaci zm�n evokovaného 
potenciálu. Výpo�et byl provád�n ve výpo�etním centru, což bylo zjevnou absolutní 
p�ekážkou analýzy v reálném �ase. Užití minipo�íta�e ve smyslu po�íta�e, který 
nevyžaduje samostatnou místnost, pro hodnocení evokovaných potenciál� v reálném �ase 
bylo popsáno v roce 1976 [180]. Program již tehdy po�ítal Fourierovu transformaci za 
ú�elem implementace Wienerova filtru k potla�ení šumu.  
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�ást dostupných prací �ešila problém rozpoznání, zda je evokovaný potenciál  
patologický s p�ípadným dalším zat�íd�ním patologie. Jedním z p�ístup� je hledání (resp. 
identifikace) jednotlivých vln v záznamu evokovaného potenciálu. Abolhasani et al. 
implementovali algoritmus k automatické detekci vln kmenových sluchových 
evokovaných potenciál� (brainstem auditory evoked potentials, BAEP). Po filtraci 
signálu ozna�ili všechny vrcholy v p�edem stanovených intervalech. V každém intervalu 
pak vybrali ten, který byl nejblíže vzorovému obrazu po�ítáno jako pr�m�r kvadrát�
odchylek [82]. Pro klasifikaci odchylek od normy hodnocených jako zm�ny latence ur�ité 
vlny použili jednoduché fuzzy logiky [181]. V 95% p�ípad� výstup latence nalezených 
vrchol� korespondoval s klinickým hodnocením záznamu. Není však známo, kolik 
záznam� bylo patologických. T�íd�ní záznam� pomocí fuzzy logiky dosahovalo p�esnosti 
(accuracy) pouhých 65% pro p�t stanovovaných p�ípad�. Pro rozlišení záznamu 
normálních pacient� a pacient� s kochleárním implantátem je udávaná p�esnost 83%. Pro 
automatické rozlišení patologických evokovaných potenciál� bylo využito i neuronových 
sítí po p�edchozí transformaci dat [182,183]. 

V naší práci m�l problém vyhledávání vrchol� další parametr, �asový pr�b�h. 
P�esn�ji �e�eno, hledali jsme algoritmus, který by postihl jak lokální vlastnosti 
evokovaného potenciálu v daném �asovém bod�, tak i globální charakteristiky, zejména 
vývoj v okolí [184]. V literatu�e jsme nenašli �lánek, který by tuto problematiku �ešil. 
Není problém nalézt a identifikovat na dobrém záznamu komponenty evokovaného 
potenciálu. Naopak, je to velmi složité, když se m�ní tvar evokovaného potenciálu (nap�. 
vlivem experimentálního zásahu) tak, že nelze z jediného záznamu s jistotou �íci, která 
komponenta je která, a zda ur�ité vrcholy (lokální extrémy) n�jaké komponent� v�bec 
odpovídají. Pro stanovení pr�b�hu vlny jsme pot�ebovali najít kompromis mezi tím aby: 

1. lokální extrém m�l ur�itou amplitudu v��i svému okolí, 

2. se lokální extrém pohyboval v ur�ité latenci od stimulu, abychom nevyhledávali 
pouze první negativní a pozitivní komponentu evokovaného potenciálu, které mají 
nejv�tší amplitudy, 

3. v �asovém pr�b�hu experimentu nebyly výrazné výkyvy, t.j. aby komponenty v 
sousedních evokovaných potenciálech nem�ly p�íliš odlišné latence – zm�na latence a 
amplitudy by m�la v experimentu probíhat tém�� spojit� (s p�ihlédnutím k prakticky 
nevýznamným diskrétním �asovým interval�m ve kterých sestrojujeme sousední 
jednotkové potenciály). 

Tyto podmínky obecn� definují optimaliza�ní kritérium. T�etí podmínka je zásadní, 
odlišuje ú�el této �ásti práce od jiných autor�. Vede i k nutnosti použití heuristiky 
(optimaliza�ního algoritmu). Vždy� použití výpo�tu hrubou silou by si vynutilo spo�ítání 
všech permutací daného stavového prostoru – v našem p�ípad� by to bylo 

, 

kde s je po�et prohledávaných datových bod� v jednom evokovaném potenciálu a n
je po�et sestrojených evokovaných potenciál�! 
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Z metaheuristik k optimalizaci po�áte�ního �ešení jsme zvolili simulované 
ochlazování [87], protože s ním máme zkušenosti i z jiných prací. Další výhodou je 
jednodušší definice a nastavení konstant a funkcí v tomto algoritmu. Naproti tomu u tabu 
vyhledávání spat�ujeme hlavní nevýhodu p�i �ešení našeho problému v obtížné definici 
pravidel prohledávání stavového prostoru a tím i složit�jší implementaci a lad�ní. 
Nevýhodou evolu�ních algoritm� je pot�eba více po�áte�ních �ešení a výpo�etní 
náro�nost z d�vodu po�ítání optimaliza�ního kritéria pro každého jedince v populaci. 

Kontrolu správnosti implementace algoritmu jsme ov��ovali graficky porovnáním s 
p�edpokládaným pr�b�hem komponenty ak�ního potenciálu v trojrozm�rném grafu. 
Objektivn� toto nelze dob�e ov��it, protože by to vyžadovalo nezávislého arbitra, který by 
manuáln� vyhodnotil latence všech komponent všech sestrojených evokovaných 
potenciál�, a to nelze. Navíc, jak již ale bylo uvedeno, pokud by toto hodnotil �lov�k, tak 
by byly v hodnocení nejasnosti, protože v ur�itých �ástech záznamu by nešlo vlnu 
spolehliv� identifikovat. 

V experimentu jsme hodnotili první t�i vlny somatosenzorického evokovaného 
potenciálu. �tvrtá a pátá vlna jsou pom�rn� variabilní a v mnoha p�ípadech t�žko 
odlišitelné (i vizuáln�) od okolního šumu. Proto jsme se jejich hodnocením, které by 
nebylo konzistentní, stejn� jako jiní auto�i [81], nezabývali. Rovn�ž by nebylo možno 
zhodnotit kvalitu výstupu. V n�kterých pracích byla hodnocena latence a amplituda 
dokonce pouze jedné nejvýrazn�jší vlny [78]. 

Komplexní hodnocení záznamu pr�b�hu evokovaných potenciál� v �ase má 
nesporný význam. V první �ad� se jedná o to, že v klasickém p�ípad� manuálního 
hodnocení vybereme podle našeho p�esv�d�ení reprezentativní body v pr�b�hu 
experimentu, ve kterých manuáln� stanovíme parametry jednotlivých vln – latenci a 
amplitudu a ty porovnáme statistickým testem. V�tší šanci najít rozdíl v záznamech 
máme, když ur�íme všechny body z celého záznamu, o kterých jsme zjistili, že statisticky 
významný rozdíl vykazují (Obr. 35, Obr. 36). Další výhodou je �asová kontinuita 
sledované komponenty, kdy v n�kterých p�ípadech bychom manuáln� vlnu chybn�
vyhodnotili, p�ípadn� v�bec nenašli, nicmén� pomocí tohoto algoritmu ji m�žeme na 
základ� vztahu k okolí vždy stanovit (Obr. 6).  

V této �ásti práce jsme navrhli a implementovali algoritmus semiautomatického 
hodnocení pr�b�hu komponent somatosenzorického evokovaného potenciálu v �ase, 
protože jsme nenalezli jiný vhodný nástroj, který by toto um�l. Vybrali jsme a upravili 
pro naše speciální pot�eby n�které obecné programovací postupy (nejbližší soused, 
simulované ochlazování s vícerozm�rným optimaliza�ním kritériem). Výstup programu 
jsme ov��ili porovnáním s reprezentací pr�b�hu záznamu v trojrozm�rném grafu. Tento 
program nám umožnil, že jsme mohli vyhodnotit naše experimenty (akutní zm�ny 
somatosenzorických evokovaných potenciál� u modelu fototrombotické ischemické 
kortikální léze) v celém jejich trvání. Jedin� tak jsme mohli najít všechna místa, kde byly 
zm�ny amplitudy a latence vln statisticky významné a vytvo�it grafickou reprezentaci 
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vývoje jejich amplitudy a latence v �ase. Zm�ny, které jsme pomocí tohoto programu 
prokázali, jsou diskutovány v samostatné kapitole. 

4.5. Analýza �asového vývoje jednotkových potenciál�
Automatizované hodnocení jednotkových potenciál� je v sou�asné dob�

prerekvizitou analýzy neustálených stav� vyvolaných experimentálním zásahem. V moci 
�lov�ka je nalézt a vypsat body jednotkových potenciál� v kvalitním záznamu v délce 
n�kolika minut. Hodnocení mén� kvalitních záznam� o delším trvání ale jeho možnosti 
p�esahuje. Wood et al. ve své práci dokumentovali zna�nou variabilitu hodnocení 
záznam� jednotkových potenciál� �lov�kem, kdy falešná negativita �i pozitivita dokázala 
p�esáhnout hranici 50% [185].  

V našich experimentech jsme hodnotili vývoj jednotkových potenciál� p�i vzniku 
ischemické léze vyvolané fototrombózou [18,51,155]. Protože jsme zaznamenávali signál 
v t�sné blízkosti rozvíjejícího se ischemického ložiska, museli jsme nutn� p�edpokládat 
zm�ny tvaru a amplitudy extracelulárního záznamu. Tyto zm�ny pravd�podobn� vznikají 
v d�sledku edému [156] s následnou dislokací neuronu [186], rozdílnou impedancí 
ischemické tkán� [173], odpov�dí neuronu na ischemický inzult, p�ípadn� jeho lýzou. V 
d�sledku vzájemného geometrického posunu snímaného neuronu a registra�ní elektrody 
b�hem záznamu lze p�edpokládat tvarové zm�ny jednotkového potenciálu. Z tohoto 
d�vodu jsme slevili z nároku na odlišení záznamu jednotlivých neuron�, což je ale v 
relativn� ustáleném stavu v programu možné provést. 

V úvodu jsou diskutovány jednotlivé principy detekce ak�ních potenciál�
[116,144,187]. Prezentovaná implementace využívá shlukové analýzy sít� RBF metodou 
k-means. Porovnáváme jednotlivé úseky se vzory, které p�edstavující jednotlivé neurony 
um�lé sít�. V p�ípad�, že se nový úsek liší od nejbližšího vzoru mén� než se liší 
jednotlivé vzory mezi sebou, p�i�adíme úsek k onomu vzoru. Nalezený vzor je upraven 
sm�rem k nov� p�i�azenému úseku. Váha pro úpravu bod� nalezeného vzoru odpovídá 
po�tu úsek�, které daný vzor „pohltil“. Tím rovn�ž dosahujeme konvergence v �ase: �ím 
pozd�ji úsek vzoru p�i�azujeme, tím více již má daný vzor „nasbíráno“ podobných úsek�
a má tudíž i v�tší „váhu“ a menší „ochotu“ m�nit tvar své k�ivky. 

Úseky, jejichž vzdálenost od nejbližšího vzoru je v�tší než nejmenší aktuální známá 
vzdálenost mezi vzory, založí nový neuron. Vzhledem k tomu, že takto by nám po�et 
neuron� rostl nade všechny meze, což by vedlo k výraznému zpomalení výpo�tu a 
nep�ehlednosti, je nutné nadbyte�né vzory slu�ovat. Slu�ujeme op�t zase vždy dva 
nejbližší vzory do jednoho. Váhy pro slu�ování bod� op�t nastavujeme podle po�tu 
úsek�, které se k tomu kterému vzoru p�i�adily. 

Klasifikace vzor� na neuronové síti je výpo�etn� složitá. Bez p�edzpracovaných dat 
by nebyla v tomto rozsahu na osobním po�íta�i �asov� možná. Složitost t�íd�ní na 
neuronové síti m�žeme jen p�ibližn� odhadnout – kone�ný výsledek pak závisí na tvaru 
porovnávaných úsek�. 
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Zave�me po�et bun�k b, po�et úsek� k porovnání u. Každý úsek je nejprve 
porovnáván se všemi bu�kami tj. bn operací. Pouze pro �ást úsek� je nutno vytvo�it 
vlastní vzor. P�i tom se zvýší po�et neuron� o 1 a je tudíž t�eba dva neurony spojit. P�i 
vyhledávání nejbližších dvou neuron� provedeme porovnání každý s každým, �ili 
všechny kombinace po dvou: 

. 

Po�et t�chto porovnání roste, jak se dalo p�edpokládat, p�ibližn� kvadraticky s po�tem 
bun�k. Celková složitost výpo�tu tedy bude 

, 

kde k1, k2 a k3 jsou konstanty. Tuto operaci je (zhruba vyjád�eno) pot�eba aplikovat na 
každý zkoumaný úsek, t.j. u krát. 

. 

Z výše uvedeného je z�ejmé, že t�íd�ní úsek� má polynomiální složitost, a �ádov� roste 
p�ibližn� kvadratickou rychlostí v závislosti na po�tu bun�k a lineární rychlostí v 
závislosti na po�tu zkoumaných úsek�. Empiricky se jeví jako dobrý odhad konstant 
(závislost �asu pot�ebného k výpo�tu na po�tu vzor�): 

�as = ( b2 + 3,9b + 16,6 ) * kn , kde kn je konstanta odpovídající po�tu úsek�. 

A�koliv neuronová sí� radial basis flow využívá p�ednostn� euklidovskou metriku, 
porovnáním výsledk� lineární a euklidovské metriky jsme došli k záv�ru, že výpo�et 
vzdálenosti pomocí euklidovské metriky negeneruje dostate�ný rozdíl oproti lineární 
metrice aby ospravedl�oval vyšší výpo�etní složitost (Obr. 80). Existují i složit�jší 
výpo�ty vzdálenosti dvou vektor�, nap�íklad Mahalanobisova zobecn�ná vzdálenost 
[188,189] nebo normal information radius (NIR), které jsme netestovali [190]. 

Obr. 80: Porovnání lineární a euklidovské metriky u podobných jednotkových potenciál�. Levý 
obrázek ukazuje jednotkové potenciály, �ervenou k�ivkou je jednotkový potenciál, od n�hož je 
vzdálenost ostatních vzor� (1 – 9) vy�íslena. Uprost�ed je porovnání mezi lineární (mod�e) a 
euklidovskou (fialov�) metrikou u zobrazených vzor�. Vpravo je vyjád�ena pr�m�rná lineární 
(mod�e) a euklidovská (fialov�) vzdálenost vzor� od vybraného vzoru. Osa y je v arbitrárních 
jednotkách. Vlastní experimentální data. 
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Pokud provedeme lineární korelaci výpo�etní složitosti t�íd�ní s konstantním po�tem 
vzor� v závislosti na po�tu porovnávaných hrot�, potvrdíme již výše uvedený odhad 
lineární závislosti (p<0,001, Mann-Whitney U-test):

�as = k1 * u + k2 , 

kde konstanta k2 je tak malá, že ji m�žeme zanedbat, konstanta k1 je závislá na po�tu 
vzor� (neuron�). 

V porovnání s jinými sít�mi dosahuje tato implementace algoritmu k-means dobrých 
výsledk�. V p�ípad� smíšení šumu a signálu v pom�ru 1:1 je podíl chybn� hodnocených 
(falešn� pozitivních a falešn� negativních) jednotkových potenciál� menší než jedno 
procento. V praxi jsou naše záznamy o poznání lepší. P�i porovnání t�íd�ní grafoelement�
ze standardního záznamu na síti SOM jsme dosáhli kolem �ty� procent špatn�
hodnocených jednotkových potenciál�, u sít� GAME to bylo 1,5 procenta. 

V experimentu jsme zamítli odlišnost rozložení spontánního záznamu jednotkových 
potenciál� od Poissonova a logaritmicko-normálního rozložení, což sv�d�í pro (ale 
rozhodn� není zárukou) správnou funkci programu [191,192]. 

V roce 2010 byla popsána implementace algoritmu, který detekuje jednotkové 
potenciály z n�kolika simultánn� zaznamenávaných kanál� v t�sné blízkosti a umí do 
zna�né míry odlišit n�kolik vzor�, které se vyskytují simultánn�. Senzitivita pro hroty, 
které se nep�ekrývaly, dosahovala 96 až 98%. Pro dva až t�i p�ekrývající se hroty byla o 
poznání horší - 87 až 94% [186]. Tito auto�i rovn�ž popsali a kvantifikovali vliv posunu 
tkán� na amplitudu jednotkového potenciálu, který jsme rovn�ž pozorovali. 

Hulata et al. ve své práci porovnali vlnkovou (wavelet) transformaci a analýzu 
hlavních komponent [97]. Zjistili, že analýza hlavních komponent efektivn� používá k 
rozlišení jednotlivých vzor� pouze první dv� komponenty oproti vlnkové transformaci, 
která ve svých komponentách navíc obsahuje mén� šumu. Navíc poukazují na to, že tato 
metodika je schopna postihnout fluktuaci r�zných jednotkových potenciál� v �ase. Jejich 
metoda správn� detekuje 91% jednotkových potenciál� s falešnou pozitivitou 7%. Pokud 
se vyskytují ak�ní potenciály dvou bun�k sou�asn�, je tyto zmín�ná metoda schopna 
detekovat jen v 50%. 

Analýza nezávislých komponent (independent component analysis, ICA) je 
nadstavba nad známou analýzou hlavních komponent (PCA). Mamlouk et al. tuto 
metodu, která oproti PCA navíc hledá statisticky nezávislé komponenty mezi daty, 
použili pro vyhledávání a t�íd�ní jednotkových potenciál�. Pro detekci signálu nejbližších 
3 bun�k v simulovaném záznamu z hippocampu dosahovali chybovosti 12%. Analýza 
nezávislých komponent se shlukováním byla použita i v analýze vícekanálového 
záznamu jednotkových potenciál� z tetrody [193]. 

To, že lze detekovat a t�ídit hroty i ve frekven�ní domén� ukázali Rinberg et al. 
Algoritmus vytvá�í skupiny shluk� a statistický model (	2) pro jejich rozpoznání ve 
frekven�ní domén� po vypo�tení Fourierovy transformace. Detekce pak probíhá podle 
statistického vzoru vytvo�eného v prvním kroku. Tento algoritmus upravili i pro 
vícekanálové záznamy. Uvád�jí, že z typického experimentu s circa 400000 
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jednotkovými potenciály algoritmus nalezne 90% jednotlivých hrot�, 8% p�ekrývajících 
se hrot� a pouze ve dvou procentech nelze grafoelementy správn� za�adit. Hlavním 
p�ínosem jejich algoritmu je to, že za�íná samostatným krokem, ve kterém se vytvo�í 
model jednotlivých hrot�, a detekce následuje poté. To je i výhodné pro detekci 
koincidujících grafoelement� [98]. Fourierova transformace m�že být použita i k 
upsamplingu záznamu filtrovaného frekven�ním filtrem typu propus� [194]. 

Pro výb�r kandidát� na jednotkové potenciály lze použít i nap�. sm�rodatnou 
odchylku záznamu v okolí [194]. To je vhodné zejména tam, kde úrove� okolního šumu 
kolísá nebo pokud chceme nastavovat hranici automaticky. Stejní auto�i, podobn� jako 
tato práce, provád�jí rozd�lování a spojování shluk� avšak ne na základ� jejich po�tu, ale 
arbitrárn� stanovené hranice. Navíc používají statistické metody ke zhodnocení 
euklidovské vzdálenosti mezi shluky s p�edpokládaným 	2 rozložením s po�tem stup��
volnosti rovným po�tu datových bod� daného vzoru. Tím lze automaticky vyjád�it 
konstanty pro spojení �i rozd�lení shluk� jako sm�rodatnou odchylku. Auto�i udávají, že 
p�i signal-to-noise ratio (SNR) 1,2 detekují 79% hrot� správn�, u SNR 2,3 pak 98% 
[194]. 

Pro t�íd�ní hrot� ale není shlukování podmínkou. Krom� jednoduchých algoritm�
jako kritérium amplitudy, MITA ad. lze použít i spektrální reprezentaci jednotlivých typ�
hrot�, jejichž vzory jsou vytvo�eny v prvním kroku [195]. 

Mtetwa a Smith porovnali šest metod pro detekci hrot�: amplitudu, konvoluci, 
euklidovskou vzdálenost (suma kvadrát�), Gaussovo rozložení, sou�et amplitud ve 
vyhlazeném záznamu s prahem, rozdíl normalizované kumulativní energie. Ukázali, že 
poslední z jmenovaných poskytuje nejlepší výsledky. Navíc je výpo�etn� jednoduchá a 
tudíž implementovatelná na úrovni VLSI obvod�, protože zahrnuje výpo�et pom�ru dvou 
integrál� (resp. sum), který zaru�uje i adaptabilitu v p�ípad� zm�ny úrovn� šumu. Z jejich 
grafu lze ode�íst, že úrove� detekce jednotkových potenciál� je nejlepší u této metody a 
sou�tu amplitud a nejhorší u jednoduchého kritéria amplitudy [196]. Auto�i však 
neuvád�jí, jaký m�l záznam, na kterém metody testovali, charakter (st�ední doba mezi 
hroty, úrove� šumu, záznam jednoho �i více neuron�). 

Obecn� vzato lze �íci, že existuje na téma vyhledávání a t�íd�ní neuron� dostate�ná 
množina prací a souhrnných �lánk�, které ukazují vývoj od jednodušších implementací 
po složit�jší s vývojem po�íta��. Na druhou stranu jsou vývojové skupiny, které usilují o 
real-time zpracování signál� na VLSI obvodech s dostate�nou p�esností a co nejmenší 
výpo�etní složitostí. Vyhledávání a t�íd�ní jednotkových potenciál� je stále aktuální 
téma, jak ukazuje množství publikací v databázi Pubmed. V poslední dob� lze sledovat 
posun k algoritm�m, které detekují i koincidenci dvou a eventuáln� i více jednotkových 
potenciál�, nicmén� s omezeným úsp�chem, protože v jednom kanále je jejich obraz 
zna�n� zkreslený. Lepších výsledk� dosahuje vícekanálové hodnocení v experimentech, 
kde jsou v blízkosti snímány záznamy více elektrod najednou. 

V této práci jsme se soust�edili na navržení a implementaci algoritmu s cílem 
hodnocení záznam� našich experiment�, kde jsme zaznamenávali signál pouze jednou 
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tenkou elektrodou. Program v této podobn� vyhovuje našim požadavk�m. Díky n�mu 
jsme byli schopni vyhodnotit záznamy jednotkových potenciál� z naší laborato�e v celém 
pr�b�hu experimentu a najít tak všechna místa, kde došlo k významným zm�nám 
jednotkové aktivity. Vytvo�ili jsme grafy vývoje aktivity jednotek v �ase a jejich 
závislosti na experimentálním zásahu. 

P�i navrhování postupu výpo�tu jsme použili a upravili n�které obecné programovací 
postupy a metody vyt�žování dat (filtrace dat, neuronové sít�, algoritmus k-means, 
analýza hlavních komponent). V porovnání s ostatními popsanými metodami bylo 
dosaženo velmi dobré úrovn� detekce jednotek, která je na špi�ce toho, co udávají jiní 
auto�i, kte�í si ovšem své �ešení, stejn� jako my, chválí. Nicmén� vzájemné srovnání 
jednotlivých prací je svízelné, protože porovnávají záznamy r�zných typ� co do definice 
úrovn� šumu, aktivity zaznamenávané bu�ky a záznamu signálu více neuron�. 

Pochopiteln� by v programu šla provést �ada dalších vylepšení – zejména statistický 
model shlukování, pr�b�žná definice minimální amplitudy hrotu, zrychlení paralelním 
výpo�tem (v dob� vytvá�ení programu se používaly procesory s jedním jádrem). Program 
v této podob� vyhovuje našim pot�ebám, a proto není t�eba alokovat prost�edky k jeho 
dalšímu vývoji minimáln� do té doby, než se zm�ní metodika záznamu jednotkových 
potenciál� (nap�. simultánní záznam více kanál�). 

Dostupné komer�ní programy, které nabízejí detekci hrot�, jsou �asto limitované 
množstvím zpracovávaných dat a velmi obecnou definicí hrotu s rizikem ztráty �ásti 
výsledk� nebo p�idáním arteficiálních dat. Z našeho pohledu se jeví v experimentální 
praxi daleko vhodn�jší propojení programovacích technik a algoritm�, které jsou 
zmín�ny v diskusi, za ú�elem vytvo�ení funkce ušité na míru. Toho lze docílit nejen 
psaním samotného programovacího kódu, ale i použitím k tomu ur�ených nástroj� (nap�. 
Neural Network Toolbox v MATLABu). 

4.6. Vliv p�ímého ozá�ení k�ry laserem na ECoG 
Vliv laseru na fyziologické pochody a p�ípadný lé�ebný vliv na tkán� byly popsány v 

mnoha pracích, rovn�ž poskytují nemalý zdroj p�íjmu výrobc�m t�chto laser� a centrum 
poskytujícím s tím spojené služby - zejména se jedná o uplatn�ní v dermatologii. To, že 
laserové sv�tlo má na celulární úrovni vliv na samotné korové neurony, však není p�íliš 
známé. Sharma et al. ukázali na kultu�e neuron� z embryonálních mozk� potkana, že 
tomu tak je, a zm�ny vztáhli k energii laseru o vlnové délce 810nm a výkonu 2,5W/mm2. 
Zjistili, že sv�tlo významn� zvyšuje intracelulární koncentrace kalcia, adenosintrifosfátu 
(ATP) a mitochondriálního membránového potenciálu p�i nízkých energiích laseru a 
naopak zvyšuje p�i vyšších energiích v krátkém odstupu od stimulace [197,198]. 
Mechanismus tohoto ú�inku laseru na k�ru není p�esn� znám. P�edpokládá se, že mírné 
zvýšení teploty o 3 – 5 Kelvin�, které je samo o sob� nedestruktivní, je p�em�n�no na 
signál receptory, které reagují na teplotu, nebo teplotními zm�nami iontových kanál�. 
P�ímé fyzikální p�sobení tepelné energie sv�tla je nepravd�podobné, protože pozorované 
zm�ny nastávaly velmi rychle. 
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Popsán byl i ú�inek stimulace somatosensorické k�ry potkana infra�erveným 
sv�tlem. Pomocí laserového sv�tla o vlnové délce 1,9�m s udávanou penetrací 300 – 
600�m s frekvencí puls� 50 až 200Hz o délce pulsu 250�s a p�i celkové délce stimulace 
500ms prokázali Cayce et al. aktivaci somatosensorické oblasti s maximem 1s po 
stimulaci a celkovou dobou trvání 3s jako zvýšení pr�toku touto oblastí m��ené zm�nou 
odrazivosti sv�tla [160]. Aktivace této oblasti byla vyšší u vyšších frekvencí stimulace, 
které však celkov� vedly na v�tší celkovou energii emitovaného sv�tla v daném �asovém 
rozmezí. Aktivace rovn�ž klesala se vzdáleností od sv�telného vodi�e zhruba 
exponenciáln�. P�i záznamu jednotkových potenciál� vedlo ozá�ení ke statisticky 
významnému snížení aktivity, které trvalo kolem 1,5 až 2 vte�in. Z tohoto d�vodu je 
krajn� nepravd�podobné, že by bylo zp�sobeno pouze transformovaným teplem, které má 
�asové konstanty podstatn� delší. Rovn�ž je nepravd�podobné, že by se jednalo o 
fotochemický proces, protože absorbovaná energie je p�íliš malá [161]. 

Feng et al. studovali ú�inek infra�erveného laseru na GABAA-ergní transmisi 
neuron� v kultu�e a zjistili, že optická stimulace zvyšovala amplitudu a intenzitu 
inhibi�ního postsynaptického potenciálu a zkracovala repolarizaci [158]. Zajímavé je, že 
nebyla nalezena p�ímá vazba mezi pulsy laserového sv�tla a odpov�dí neuron�, jak tomu 
je nap�íklad u obdobné stimulace periferních nerv� [199]. Biochemický pr�kaz ú�inku 
laserového sv�tla na mozek potkana podali Ahmend et al., kte�í ukázali, že p�i ozá�ení 
hlavy potkana laserovým sv�tlem dochází ke zm�nám hladin neurotransmiter� ve tkáni 
[200]. 

V poslední dekád� se rozvíjí použití fotostimulace neuron� transgenních jedinc�, 
jejichž neurony exprimují kanál channelrhodopsin-2 [201–204]. Touto metodou lze 
dosáhnout vysokého prostorového rozlišení na úrovni bun��ných kompartment�, dendrit�
a vysokého �asového rozlišení na úrovni 1ms v p�ípad� upraveného tvaru sv�telného 
paprsku [205] nebo i bez n�j [206]. Zhang et al. tento model doplnili o chloridovou 
pumpu �ízenou sv�tlem (NpHR), kterou lze ovlivnit sv�tlem jiné vlnové délky, a tak 
selektivn� �ídit inhibici �i aktivaci jednotlivých neuron� [207]. 

Zm�ny v odpov�di na korovou elektrickou stimulaci b�hem iradiace laserovým 
sv�tlem, které jsme v experimentu prokázali, jsou malé, avšak dosahují statistické 
významnosti. Statisticky významné bylo zkrácení latence N1 jak na svícené tak i na 
kontralaterální stran�. Zkrácení latence komponent somatosenzorického evokovaného 
potenciálu b�hem iradiace laserovým sv�tlem jsme prokázali rovn�ž v p�edchozích 
experimentech u kontrolní skupiny, kde byl místo bengálské �erven� podán pouze 
fyziologický roztok, neboli která byla pouze ozá�ena laserovým sv�tlem. Pozorované 
zkrácení latence na svícené stran�, které je indukováno ú�inkem laserového sv�tla, 
m�žeme s ohledem na jeho �asové konstanty p�ipsat zm�nám hladin intracelulárních 
substancí p�i osvícení laserem [198]. P�i dané vlnové délce se z�ejm� termický ú�inek 
sv�tla uplatní zcela minimáln�. Neo�ekávané bylo mírné zkrácení latence na stran�
kontralaterální ke svícení u první komponenty (N1) odpov�di na kortikální stimulaci a 
druhé komponenty somatosezorického potenciálu (N2) p�i odpov�di na stimulaci n. 
ischiadicus, které lze vysv�tlit krom� p�sobení ambientního sv�tla i mechanismem 
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diaschízy, neboli ovlivn�ním vzdálených oblastí p�i lokálním inzultu [61,149,166]. 
Existuje zde ovšem ur�itá diskrepance s jinými studiemi, kde je obvykle p�i tém��
jakémkoliv inzultu prokazováno prodloužení latencí komponent evokovaného potenciálu. 
Snížení amplitudy somatosenzorického evokovaného potenciálu (odpov�di na stimulaci 
n. ischiadicus) jak v míst� svícení, tak i na opa�né stran� nebo útlum jednotkové aktivity 
v oblasti dopadu laserového paprsku na mozkovou k�ru v primární somatosenzorické 
oblasti u kontrolních skupin v p�edchozích experimentech, stejn� jako zm�ny 
frekven�ního spektra s posunem do vyšších frekvencí p�i stimulaci krátkými pulsy 
laserového sv�tla nebo po ukon�ení repetitivní 8Hz stimulace délky 20s laserem v této 
�ásti práci lze vysv�tlit obdobnými mechanismy, jejichž jmenovatelem jsou zm�ny 
excitability osvícených neuron�. 

Nález odpov�di na stimulaci mozkové k�ry krátkým laserovým pulsem v suma�ním 
záznamu, jak na stimulované, tak na nestimulované stran� budí dojem fyzikální interakce 
zá�ení ve viditelném spektru a materiálu elektrody. Pro to nep�ímo sv�d�í poslední �ást 
experimentu, kde se nám poda�ilo stimula�ní artefakt vyvolat i na neživém p�edm�tu. 
P�ímá závislost laserového pulsu a kortikální odpov�di nebyla ješt� u geneticky 
nemodifikovaných laboratorních hlodavc� popsána. Známo je to, že zm�ny, které je 
laserové sv�tlo schopno u neuron� (nikoliv fotoreceptor�) vyvolat, jsou typicky �asov�
nezávislé na jednotlivých pulsech [199]. 

Stimula�ní artefakt, který jsme pozorovali, popisují i Han et al. p�i stimulaci k�ry 
makaka sv�tlem a uvád�jí, že jim ne�inil žádné problémy v hodnocení záznamu [206]. 
Neuvád�jí však jeho p�vod. V experimentu jsme prokázali, že tento artefakt není 
zp�soben ani interakcí sv�tla a živé hmoty, ani elektromagneticky p�i spínání laserového 
sv�tla. Amplituda artefaktu se m�nila pouze se vzdáleností dopadajícího paprsku od 
elektrody, nikoliv však se vzdáleností laserového generátoru, který byl nakonec umíst�n i 
mimo Faradayovu klec. Jediné vysv�tlení je tedy interakce laserového sv�tla a elektrody 
nejspíše na podklad� fotoelektrického jevu. Ten byl ostatn� dávno popsán u podobných 
materiál� [208–210], ale p�i vyšších intenzitách laserového sv�tla. 

Význam této studie spat�ujeme i v tom, že p�ináší výhrady k in-vitro záznam�m 
jednotkových potenciál� na tenkých �ezech za kontroly konfokálního mikroskopu [211]. 
Konfokální mikroskopie používá laserového sv�tla ke skenování cílové struktury. 
Laserový paprsek prochází úzkou aperturou a je postupn� fokusován a nasm�rován do 
všech míst skenovaného rozsahu. Práv� osvícení neuronu m�že mít vliv na jeho 
excitabilitu. To pak m�že ovlivnit výsledek studií, kde se pomocí konfokální mikroskopie 
m��í zm�ny hladiny kalcia [212–214]. 

V této �ásti práce jsme se zabývali vlivem ozá�ení mozkové k�ry laserovým sv�tlem 
ve viditelném spektru na její excitabilitu a spolu s tím diskutujeme i nálezy u kontrolních 
skupin z p�edchozích experiment� (akutní zm�ny somatosenzorických evokovaných 
potenciál� a jednotkových potenciál� b�hem rozvoje fototrombotické kortikální 
ischemické léze). Samotné ozá�ení mozkové k�ry laserovým sv�tlem vede ke zkrácení 
latence vlny N1 odpov�di na kortikální elektrickou stimulaci, dále k p�echodnému 
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zkrácení latence vlny N2 korové odpov�di na stimulaci n. ischiadicus v primární 
somatosensorické oblasti a k p�echodnému snížení jednotkové aktivity. P�edpokládáme, 
že tyto zm�ny excitability jsou vzhledem k �asovým konstantám zp�sobeny zm�nami 
hladin intracelulárních molekul p�i osvícení laserovým sv�tlem. To je z�ejm� i 
mechanismem zodpov�dným za posun frekven�ního maxima sm�rem k vyšším hodnotám 
po ukon�ení rytmické kortikální stimulace laserem nebo b�hem opakované stimulace 
krátkým laserovým pulsem. Podobné zm�ny odpov�di na korovou elektrickou stimulaci a 
elektrickou stimulaci periferního nervu na stran� kontralaterální ke svícení lze z�ásti 
vysv�tlit p�sobením ambientního sv�tla a mechanismem diaschízy. Nakonec jsme se 
pokusili ov��it p�vod stimula�ního artefaktu, který byl patrný u n�kterých experiment�
p�i stimulaci mozkové k�ry krátkými laserovými pulsy. Domníváme se, že se z�ásti 
uplat�uje interakce hmoty (kov elektrody) a zá�ení (jist� avšak ne elektromagnetický 
artefakt, spíše fotoelektrický jev) a z�ásti p�ímý ú�inek sv�tla na mozkovou k�ru. 

4.7. Pr�lom postiktální inhibice salvou puls� o nižší intenzit�
V období postiktální inhibice, které p�echodn� nastává po epileptickém záchvatu, 

zpravidla nelze vyvolat další epileptický záchvat ani p�i použití stimulace o vyšší 
intenzit� [125,215]. V této �ásti práce se nám poda�ilo v interiktálním období vyvolat 
epileptické fenomény salvou �ty� elektrických puls� o slabší intenzit� a ojedin�le i 
jednotlivými pulsy. Ve skupin�, kde bylo stimulováno salvami, jsme rovn�ž pozorovali 
�ast�jší ztrátu rovnováhy zví�ete p�i druhé 20s stimulace. Nepozorovali jsme 
prodlužování epileptických záchvat�, které by sv�d�ilo pro akutní kindling. Vzhledem k 
tomu, že po první 20s stimulaci jsme neprokázali rozdíl mezi skupinou A a B v délce 
vyvolaného záchvatu ani v behaviorálních projevech s ním spojených, lze p�edpokládat, 
že následné iteriktální období probíhalo u obou skupin stejn�. Z tohoto d�vodu 
usuzujeme, že vyšší po�et epileptických fenomén� po salvách �ty�ech puls� zde byl 
zp�soben jejich p�ímým akutním vlivem na neuronální excitabilitu. Nelze však vylou�it 
ani p�etrvávající zm�ny excitability zp�sobené stimulací jednotlivými pulsy nebo salvou 
�ty� puls� u naivních zví�at p�ed první 20s stimulací. 

V této práci jsme použili stejné parametry 20s stimulace, jako v práci p�edchozí 
[125]. Tehdy bylo prokázáno, že p�i použití intenzivní stimulace se v n�kolika prvních 
minutách projevuje fenomén postiktální inhibice [125,215]. Vyvolání epileptických 
fenomén� v tomto experimentu pomocí salvy �ty� puls� o nižší intenzit� lze vysv�tlit 
p�ítomností p�etrvávající zvýšené excitability na pozadí masivní aktivní inhibice a 
deplece presynaptických vá�k� [133,216]. 

Výsledky této �ásti práce ukazují, že i ve fázi postiktální inhibice lze demaskovat 
zvýšenou excitabilitu, která je skryta za inhibi�ními systémy. Snaha o vyvolání 
opakovaného epileptického záchvatu stejnou nebo vyšší intenzitou stimulace paradoxn�
m�že akcentovat inhibi�ní systémy a tak vést k zesílení refraktivity. 
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5. ZÁV	R 

V první �ásti této �ásti práce jsme vybrali a zavedli experimentální model 
fototrombotické ischemické kortikální léze v naší laborato�i. Prokázali jsme, že model 
vytvá�í morfologicky detekovatelnou ischemickou lézi. Vzniklé ischemické léze jsou v 
porovnání s pracemi jiných autor� menší, což je dáno menším pr��ezem sv�telného 
paprsku, který dopadá na k�ru p�ímo, vlnovou délkou použitého laserového sv�tla a 
použitým kmenem laboratorního potkana. Vliv p�enosu tepelné energie paprsku lze s 
jistotou zanedbat. Hlavní nevýhodou modelu fototrombotické ischemické léze je vznik 
relativn� malé penumbry. Tuto nevýhodu lze kompenzovat úpravou tvaru sv�telného 
paprsku, �i p�ímým svícením na makroskopicky patrnou tepnu na povrchu mozku. Model 
fototrombotické léze je možno dále zjednodušit intraperitoneálním podáním 
fotosenzitivní látky, použitím polychromatického sv�tla a sv�telného vodi�e. 

V druhé �ásti této práce jsme zjistili, že b�hem rozvoje kortikální fototrombotické 
ischemické léze dochází ke snížení amplitudy komponent somatosenzorického 
evokovaného potenciálu. To je v souladu s r�znými pozorováními jiných autor�. Nález 
podobných zm�n i u kontrolní skupiny a kontralateráln� k místu svícení p�i�ítáme vlivu 
laserového sv�tla na mozkovou k�ru. Stejn� si vysv�tlujeme i zkrácení latence vlny N2 u 
obou skupin na obou stranách. Vlivu ozá�ení mozkové k�ry laserovým sv�tlem se pak 
v�nujeme v samostatné �ásti práce. Podrobné hodnocení vývoje somatosenzorického 
evokovaného potenciálu jsme mohli provést pouze díky programu, který je sou�ástí této 
práce a je popsán v samostatné kapitole. 

V další �ásti práce jsme prozkoumali akutní zm�ny jednotkové aktivity 
zaznamenávané z blízkosti rozvíjejícího se ischemického ložiska. Zjistili jsme, že voln�
kopírují p�edpokládané zm�ny perfúze v této oblasti. To rovn�ž sv�d�í pro ú�innost 
modelu fototrombotické ischemické kortikální léze, jak byl zaveden v naší laborato�i. 
Neo�ekávané však byly mén� výrazné a p�echodné zm�ny podobného charakteru u 
kontrolní skupiny, které vysv�tlujeme ú�inkem samotného laserového sv�tla na 
mozkovou k�ru a dále podrobn�ji rozebíráme v samostatné �ásti práce. Hodnotit vývoj 
aktivity jednotek v �ase v pr�b�hu celého experimentu nám umožnil program, který jsme 
pro tento ú�el navrhli a implementovali. 

Ve �tvrté �ásti této práce popisujeme implementaci semiautomatického hodnocení 
pr�b�hu komponent somatosenzorického evokovaného potenciálu v �ase, který jsme 
museli vytvo�it, protože jsme nenalezli jiný nástroj, který by nám pro tento ú�el 
posloužil. Vybrali jsme a upravili pro naše speciální pot�eby n�které programovací 
techniky (nejbližší soused, simulované ochlazování s vícerozm�rným optimaliza�ním 
kritériem). Výstup programu jsme ov��ili porovnáním s reprezentací pr�b�hu záznamu 
v trojrozm�rném grafu. Tento program nám umožnil, že jsme mohli vyhodnotit naše 
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experimenty (akutní zm�ny somatosenzorických evokovaných potenciál� u modelu 
fototrombotické kortikální ischemické léze) v celém jejich trvání. Jedin� tak jsme mohli 
najít všechna místa, kde byly zm�ny amplitudy a latence vln statisticky významné, a 
vytvo�it grafickou reprezentaci reprezentaci vývoje jejich amplitudy a latence v �ase. 
Zm�ny, které jsme pomocí tohoto programu prokázali, jsou rozvedeny v samostatné 
kapitole. 

Pátá �ást této práce zahrnovala návrh a implementaci algoritmu s cílem hodnocení 
záznam� našich experiment�, ve kterých jsme zaznamenávali jednotkové potenciály 
v blízkosti rozvíjející se kortikální fototrombotické ischemické léze a hodnotili jejich 
akutní zm�ny. Vytvo�ený program vyhov�l našim požadavk�m. Díky n�mu jsme byli 
schopni vyhodnotit záznamy jednotkových potenciál� z naší laborato�e v celém pr�b�hu 
experimentu a najít tak všechna místa, kde došlo k významným zm�nám. Vytvo�ili jsme 
grafy vývoje aktivity jednotek v závislosti na experimentálním zásahu. V programu jsme 
použili a upravili n�které obecné programovací postupy a metody vyt�žování dat (filtrace 
dat, neuronová sí�, algoritmus k-means, analýza hlavních komponent). V porovnání s 
ostatními popsanými metodami bylo dosaženo velmi dobré úrovn� detekce jednotek – 
v typickém záznamu z naší laborato�e program správn� identifikoval všechny jednotkové 
potenciály (srovnáno s manuálním hodnocením záznamu). Neprokázali jsme odlišnost 
rozložení interval� mezi hroty od námi p�edpokládané distribuce. Dostupné komer�ní 
programy, které nabízejí detekci hrot�, jsou �asto limitované množstvím zpracovávaných 
dat a velmi obecnou definicí hrotu, což p�ináší riziko ztráty �ásti výsledk� nebo p�idání 
arteficiálních dat. Podle našich zkušeností je v experimentální praxi vhodn�jší propojení 
programovacích technik a algoritm� za ú�elem vytvo�ení funkce ušité na míru než použití 
obecných nástroj� v b�žných komer�ních programech. 

V p�edposlední �ásti práce jsme se zabývali vlivem laserového sv�tla ve viditelném 
spektru na excitabilitu mozkové tkán�. Tyto zm�ny srovnáváme i s nálezy u kontrolních 
skupin z p�edchozích experiment� (akutní zm�ny somatosenzorických evokovaných 
potenciál� a jednotkových potenciál� b�hem rozvoje fototrombotické kortikální 
ischemické léze). Samotné ozá�ení mozkové k�ry laserovým sv�tlem vede ke zkrácení 
latence vlny N1 odpov�di na kortikální elektrickou stimulaci, dále k p�echodnému 
zkrácení latence vlny N2 korové odpov�di na stimulaci n. ischiadicus v primární 
somatosenzorické oblasti a k p�echodnému snížení jednotkové aktivity. P�edpokládáme, 
že tyto zm�ny excitability jsou vzhledem k �asovým konstantám zp�sobeny zm�nami 
hladin intracelulárních molekul vyvolanými laserovým sv�tlem. To je z�ejm� i 
mechanismem zodpov�dným za posun frekven�ního maxima sm�rem k vyšším hodnotám 
po ukon�ení rytmické kortikální stimulace laserem nebo b�hem opakované stimulace 
k�ry krátkým laserovým pulsem. Podobné zm�ny odpov�di na korovou elektrickou 
stimulaci a elektrickou stimulaci periferního nervu na stran� kontralaterální ke svícení lze 
z�ásti vysv�tlit p�sobením ambientního sv�tla a mechanismem diaschízy. Stimula�ní 
artefakt, který byl patrný u n�kterých experiment� p�i stimulaci mozkové k�ry krátkými 
laserovými pulsy, vysv�tlujeme interakcí hmoty (kov elektrody) a zá�ení (jist� avšak ne 
elektromagnetický artefakt, spíše fotoelektrický jev) a z�ásti p�ímým ú�inkem sv�tla na 
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mozkovou k�ru. P�ímou odpov�� na stimulaci mozkové k�ry laserovými pulsy typu 
evokovaného potenciálu jsme však neprokázali. Rytmickou stimulací mozkové k�ry 
pulsy laserového sv�tla se nám nepoda�ilo vyvolat epileptickou aktivitu, která byla jinak 
snadno prokazatelná p�i stimulaci pulsy elektrickými v další �ásti práce. 

V poslední �ásti práce jsme ukázali, že i v období postiktální inhibice (epileptický 
záchvat byl vyvoláván rytmickou korovou elektrickou stimulací) lze najít zvýšenou 
excitabilitu na pozadí p�evládající inhibice pomocí stimulace salvou �ty� puls� o nižší 
intenzit� v interiktálním období. Domníváme se, že snaha o vyvolání opakovaného 
epileptického záchvatu stejnou nebo vyšší intenzitou stimulace paradoxn� m�že 
akcentovat inhibi�ní systémy a tak vést k zesílení refraktivity v období postiktální 
inhibice. Zatímco rytmickou kortikální elektrickou stimulací se nám da�í vyvolat 
epileptické fenomény pokaždé, p�i stimulaci k�ry stejným stimula�ním vzorem ale 
laserovým paprskem namísto elektrického pulsu jsme v p�edchozích experimentech 
epileptické fenomény nezaznamenali. 
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8. PRÁCE AUTORA IN EXTENSO



Short Bursts of Weak Pulses Break Postictal Inhibition in the

Neocortex of Wistar Rats

Lukáš Tůma, David Krýsl, and Jan Mareš

Department of Normal, Pathological and Clinical Physiology, Charles University, Third Faculty of Medicine,

Prague, Czech Republic

Summary: Purpose: Postictal inhibition (PI) is a decrease in
excitability that follows an epileptic seizure and decreases
probability of new seizure occurrence. PI may involve both
increased inhibition and persisting elevated excitation. Our ex-
periments tested whether shorter trains of weak stimuli are able
to unmask this residual increase of excitability during the PI.

Methods: Four epileptic afterdischarges (ADs) were evoked
by intense electrical stimulation (20 s, 8 Hz, current intensity at
5× threshold) of the neocortex in two groups (A, B) of Wistar
rats. Before the first AD and during the 10-min interictal pe-
riod, 8-Hz trains of four weak pulses (half of the intensity used
for the AD triggering; 4P) were applied every 20 s in group B
and a single pulse with similar parameters in group A.

Results: The number of interictal epileptiform events evoked
by 4P in the group B was significantly higher than that in the
group A (evoked by single pulses) except after the second AD.
Epileptic events were triggered by 4P also immediately after
the AD termination.

Conclusions: It is apparent that weak stimulation can trigger
epileptic phenomena during PI. Our results indicate that it is no
longer possible to perceive PI only as persisting extreme and
active inhibition. An appropriate stimulation can reveal more
subtle (but important) excitatory events contributing to the
functional status during the postictal period. Key Words: Epi-
lepsy—Postictal inhibition—Electrical stimulation—Rat—
Kindling—Seizure.

Epileptic seizures are usually followed by a period

when it is difficult or impossible to evoke any seizure.

This postictal inhibition (PI) occurs also after seizures

elicited by electrical stimulation. If the same stimulation

parameters are used in an attempt to evoke an epileptic

afterdischarge (AD) during the PI, the AD cannot be

elicited (1,2). A broad spectrum of changes in CNS func-

tion such as altered behavior, modification of EEG (3,4),

evoked potentials (5), and also molecular changes (6–8)

were documented during the PI. Among the mechanisms

involved in seizure termination, a massive active inhibi-

tion is widely believed to play the main role (9,10). How-

ever, some experimental evidence points to a more

complex view of events during the PI [for example,

changes in energetic metabolism (8) or decreased num-

ber of synaptic vesicles (11)].

Mechanisms leading to the PI are apparently activated

during the seizure, and they can be involved in seizure

termination. However, in some experiments, spontane-

ous acute recurrent ADs were observed when PI nor-

mally occurs. This phenomenon was observed in adult as

well as in young rats (12). The mechanisms involved in

seizure termination also are obviously insufficient during

status epilepticus (SE) (10). These may indicate persist-

ing increase in excitability during the development of the

PI. For the testing of seizure susceptibility during the PI,

an intense stimulation is commonly used (1,7). It is based

on the concept that such stimulation should overrun

the PI.

Our hypothesis anticipates the coexistence of in-

creased excitability with persisting activation of inhibi-

tory factors during the postictal period. In this study, we

tested whether certain stimulation paradigms could un-

mask residual excitability during the PI. We determined

whether a burst (8 Hz) of four pulses (4P) weaker than

those used to elicit ADs, applied during the interictal

period, may evoke ictal phenomena. We also tested

whether the administration of 4P affects the induction of

the next AD.

METHODS

Adult male Wistar rats (N 4 18) were randomly as-

signed to two groups (A, B) of nine. All experiments

were carried out on freely moving animals.
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Surgery

Under pentobarbital (PTB) anesthesia (70 mg/kg, in-

traperitoneally) bipolar stimulation electrodes were

placed on the right sensorimotor (SM) area and registra-

tion electrodes on both SM areas and on the visual cor-

tex. An indifferent electrode was positioned on the nasal

bone. All electrodes were fixed in their places with a cap

composed of acrylic.

Experiment

One week after surgery, the rats were connected to the

computer-based EEG recorder, and 5 min of spontaneous

electrocorticography (ECoG) was recorded in each ani-

mal. Threshold for an evoked potential (interhemispheric

response) was estimated by increasing the intensity of

individual pulses stepwise (10 mA). When five subse-

quent evoked potentials were detected with a given in-

tensity, then the previous level of intensity was accepted

as a threshold and used as a reference value (RI) for

stimulation intensity. Two types of interictal stimulation

were used: single bipolar rectangular pulses (intensity at

2.5× RI; duration, 1 ms; and interstimulation interval, 20

s); and 4P (train of four pulses with the frequency of 8

Hz, intensity at 2.5× RI). After the end of the reference

intensity estimation, 20 single pulses were administered

in group A, and 20 4P, in group B.

This was followed by triggering of four ADs in each

animal (stimulation, 8 Hz; intensity, 5× RI; duration of

the stimulation train, 20 s; pulse duration, 1 ms). This

stimulation paradigm was much more intense than either

of the previously mentioned types of interictal stimula-

tions. Intervals between ADs evoked by intense stimu-

lations lasted 10 min. During these intervals, single

pulses (in group A) and 4Ps (in group B) with the same

parameters as for the pre-AD stimulation were adminis-

tered 4P (See the sequence of stimulations for both

groups in Fig. 1A.) During the ADs, behavior of the

animals was observed and recorded with special atten-

tion to the occurrence of loss of balance (LB; falling).

The presence or absence of LB was used to estimate the

behavioral severity of the ADs. The duration of indi-

vidual ADs was measured.

Statistical evaluation

To compare the number of interictal epileptic phenom-

ena in group A with the number of interictal epileptic

phenomena in group B, the Mann–Whitney U test was

used. The differences between the groups in the mean

AD duration after the first, second, third, and fourth in-

tense stimulations were tested by using Student’s t test.

The total number of ADs with LB after the first, second,

third, and fourth intense stimulations was compared be-

tween the groups by using the x
2 test. Level of signifi-

cance was always preset to p < 0.05.

RESULTS

In group A, single pulses did not evoke any epilepti-

form activity before the induction of the first AD (i.e., in

the animal without a history of seizures). In group B, the

4P evoked atypical EEG response in one of nine animals

before the induction of the first AD.

In group A (n 4 9) after any of the four ADs, single

pulses evoked only a few short seizures. However, the

number of short seizures (Figs. 1B and 2) associated with

4P (group B; n 4 9), when compared with single pulses

in group A, was significantly higher after the first (p <

0.05), third (p < 0.05), and fourth (Student’s t test; p <

0.05), but not after the second AD (Fig. 3). The total

number of evoked short seizures was significantly higher

in group B (Mann–Whitney U test, p < 0.01).

FIG. 1. A: Scheme of the stimulation protocol. B: Short seizure
elicited by four weak pulses (8 Hz) after the end of the afterdis-
charge

FIG. 2. Mean number of short seizures elicited by stimulations
before (control) and after afterdischarges (±SEM). In group A,
single pulses at 20-s intervals were used, and in group B, trains
of four pulses at 8 Hz were applied (*p < 0.05).
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Mean duration of the second AD in group B was sig-

nificantly longer compared with the mean duration of the

second AD in group A (p < 0.05). ADs after the first,

third, and fourth intense stimulations did not differ sig-

nificantly between the groups when comparing mean du-

rations. No difference in the duration of the four

consecutive ADs was found within each group (Fig. 3).

Significantly more ADs were associated with falling

of the animal (LB, Fig. 3) after the second AD in group

B compared with the second AD of group A (x2 test, p <

0.05). However, comparison of absolute numbers with

falling between both groups yielded no significant dif-

ferences.

DISCUSSION

From our previous experiments (1) and other reports

(13), it is known that the strong stimulation (used to elicit

ADs) is not able to trigger a new AD during the initial

phases of the PI. In the present experiment, the trains of

only four weak pulses (4P) were able to trigger more

short seizures immediately after the AD. The single

pulses were too weak to elicit epileptic phenomena in

more animals. Some differences between the groups in

LB occurrence were noted, which tended to be higher in

the group subjected to interictal stimulation with four

pulses. Prolongation of ADs (acute kindling) was not

observed in any group.

We were able to trigger new short seizures during the

postictal period, if an appropriate stimulation paradigm

was chosen. Stimulated SM cortex did not display rela-

tive or absolute refractoriness in terms of resistance to

both types of stimuli with lower intensity (single pulses

or 4P). Trains of four stimuli were able to trigger epi-

leptic phenomena more often than single pulses during

the PI after ADs in our experiments. No difference in AD

duration, EEG pattern, or behavioral severity of seizures

was found in the first AD when comparing group A with

group B. Given that the first AD was similar in group A

and group B, we can hypothesize that the postictal period

also was similar; thus we can assume that short seizures

evoked in the postictal period were caused by an acute

direct influence of 4P on neuronal excitability. We can-

not rule out some long-lasting effects of 4Ps on excit-

ability, but in our experiment, the occurrence of short

seizures does not seem to be a consequence of changes

induced by 4P during the preceding AD in naive animals.

The parameters of the stimulation used in our previous

work (1) to trigger AD and test the duration of the PI

were the same as in the intense stimulation in the present

experiment. It was shown (1,13) that the application of

the same type of intense stimulation that was used to

elicit ADs (i.e., intense stimulation) leads to clear signs

of PI during the first minutes after the end of the previous

AD. This was not the case when weak stimuli (4P) were

used. An explanation involves at least two processes par-

ticipating in the PI. We propose that a hidden increase in

activity of the excitatory system persists on the back-

ground of active inhibition and synaptic exhaustion

(10,11).

Our short seizures may appear on the background of

evoked oscillations in excitability (14). This is supported

by the result of the experiment (12), in which stimula-

tions of greater intensity and frequency (50 Hz) and short

duration (2 s) were used to evoke ADs, and the occur-

rence of spontaneous recurrent seizures was described. A

short train of weak pulses may enhance excitability in-

creased by the previous AD by mechanisms similar to

those anticipated in paired-pulse stimulation.

Although our data do not provide more information

about involved mechanisms, it is tempting to compare

our results with the recent findings in the hippocampus.

Partial explanation of our results is similar to the dis-

cussed theory of “irritable mossy cell” (15). In acute

experiments, such as our study, it is unlikely that the cell

death would be responsible for the epileptic events ob-

served. More likely, functional impairment of excitatory

and inhibitory interneurons could be the main culprit. In

the hippocampus, mossy cells respond to depolarization

with an increase in excitability [reflected in sharp ex-

citatory postsynaptic potentials (EPSPs)]. If the 4P

FIG. 3. Comparison of subsequent epileptic afterdischarges
(ADs) between the groups. A: Number with loss of balance. B:

Mean duration of ADs (±SEM) (*p < 0.05).
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exerted such an effect on a functionally similar neuronal

system and/or a transient impairment of inhibitory inter-

neuron function, the net effect could be the occurrence of

short afterdischarges detectable on the ECoG. Another

intense stimulation delivered after the AD termination

would suppress “irritable” cells and also support activity

of the inhibitory systems.

In our present experiment, both types of weak stimu-

lation before the first AD and during the interictal period

influenced subsequent seizures. This phenomenon was

especially emphasized when the 4Ps were used. Signifi-

cantly longer ADs after the second intense stimulation

were observed in group B in comparison to group A.

Occurrence of LB also was higher in the group B. How-

ever, AD repetitions in the neocortex did not lead to the

AD prolongation (acute kindling) [see (1)]. Observed

differences could be related to stimulation paradigms in

groups A and B.

We suppose that the stimulation during the PI may

play a role in acute kindling manifestation. Conversely,

not only the seizure but also the presence of PI may be

important for the kindling phenomenon. However, the

relation between acute kindling and PI does not have to

be direct.

Our results show that during the PI, it is possible to

evoke or unmask increased excitability concealed by ac-

tivated proinhibitory systems in this period. Attempts to

elicit a seizure by intense stimulation may paradoxically

act more to accentuate inhibitory factors than to increase

excitability. In such a case, the result of stimulation is

reinforcement of refractoriness.

Our results contribute to the explanation of mecha-

nisms involved in the development of SE. On the basis of

all the new evidence, the concept of the postictal period

should be revised.
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11. Langmeier M, Mareš J, Fischer J. Number of synaptic vesicles in
rat cortex immediately after cessation of the self-sustained after-
discharge during kindling. Epilepsia 1983;24:616–27.
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SEMI-INTERACTIVE DETECTION OF ACTION POTENTIALS USING LOCAL WAVE
FEATURES AND CLUSTERING

LUKÁŠ TŮMA1,2, KLÁRA BERNÁŠKOVÁ2, JAN MAREŠ2

14th Department of Internal Medicine, General Teaching Hospital in Prague, Czech Republic,
2Department of Normal, Pathological and Clinical Physiology, 3rd Faculty of Medicine, Charles

University in Prague, Czech Republic

A b s t r a c t
Impressive achievements in neuronal waveform processing branch into abundant pool of dedicated algorithms -

modifications of few core principles. This paper details design and implementation of effective customizable algorithm for
detection of extracellularly recorded action potentials demonstrated on recordings from brain cortex of adult male Wis-
tar rats. At first signal is filtered using surroundings amplitude averaging and moving average subtraction. Subsequ-
ently, location of data points in which first derivation of waveform crosses zero value steeper than in common artefacts
found in background activity is estimated. For description of the point’s surroundings, amplitude and steepness with
their bilateral symmetry are calculated and utilized to select graphoelements that are subsequently clustered by modifi-
ed K-means algorithm. This procedure allows formation of shape patterns of action potentials. Comprehensive offline
analysis of our recordings demonstrated this approach as well utilizable for typifying and consecutive selection of acti-
on potentials, which fluctuate due to experimental interventions. Moreover, it facilitates distinguishing activity of sepa-
rate neurons in multi-unit waveforms.

Key words: spike detection, clustering, action potential, K-means, neuronal network.

INTRODUCTION

Automated action potential detection and processing constitutes an inherent precondition for
modern evaluation and interpretation of all recordings of electrical activity of excitable cells. In
our experiment, changes in neuronal activity in cortex of the rat during development of  cortical
ischemic lesion caused by photothrombotic vessel occlusion were investigated [1, 2, 3, 4, 5]. An
electric signal is recorded both from inside and from the vicinity of a developing ischemic focus.
Changes in extracellular space are anticipated in our experiments. Therefore, alteration in shape
and other characteristics of extracellular activity record of particular neuron can be obviously
expected. This may be caused either by response of a cell (and its neighbours) to ischemia or
neuron dislocation due to development of perifocal oedema as well as its eventual lysis. The nom-
inal impedance of registration microelectrode determines the capability to register multiple unit
activity. Because of mutual displacement of electrode and tissue during recording, more than
one type of cell activity can be registered and the shape of action potential may vary in time.

Indisputably, the process of detection and analysis of recordings of action potentials is com-
putationally intensive; sensitivity and specificity enhancement of an algorithm is burdened with
increased computational complexity. Respective methods can be divided according to their com-
plexity, the usage of artificial intelligence, fuzzy operators, clustering and the necessity of human
interaction during the process of data evaluation. Peak tracking based on sole amplitude is an
unsophisticated and simple method with linear time complexity [6, 7]. Employment of shape bor-
der constraints [8], or sliding clipping window determining steepness and amplitude of a peak
has also been reported. Another method is the Maximum Integral Transform Alignment, which
is based on integration of positive and negative part of an action potential [9]. Graphoelements
showing little variation in time can be tracked by searching for their characteristic features [6].
Next technique that allows identifying action potentials is filtration. More sophisticated methods
use transformation of a signal into another domain: for example wavelet or Fourier transforma-
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tion, both otherwise profusely exploited in multimedia compression [10, 11]. Clustering of simi-
lar spikes and principal component analysis facilitate recognition of both outlying values and sig-
nals from multiple cells recorded simultaneously in one waveform – multiple unit activity [6, 7,
12]. Rapid progress in computer technology allows implementation of algorithms with growing
complexity and accuracy for automated signal evaluation even in real time on machines with
affordably priced computational force.

The objective of this work was to invent and implement sufficiently accurate algorithm for
tracking and sorting of single unit potentials in recordings of electrical activity of one or a small
group of neurons. It was necessary to create an algorithm for off-line evaluation of waveforms
recorded within our experimental work. Activity changes in time as an expected response to the
experimental intervention had to be considered as well. The algorithm was designed to evaluate
20 minute waveform sampled at 10 kHz in same-order time growing linearly with the number of
data points.

Detection of single unit potentials is an especially specific task. Combination of previously
mentioned principles is necessary to achieve high-quality results. Furthermore, additional com-
plexity is required to evaluate recordings of varying technical quality.

METHODS

Subjects: The data were recorded in adult male Wistar rats weighing from 200 to 250 g. The
animals were raised under a controlled light cycle (12 hours light, 12 hours dark, lights on at
6:00 am) with free access to food and water. All procedures were performed in accordance with
Ethical Guidelines of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, and in agreement with
Guidelines of the Animal Protection Law of the Czech Republic, which corresponds to respective
EU regulations. Ethical Commission approved the experimental protocol. Special care was given
to minimize animal suffering. After induction to anaesthesia (Urethane, 20%, 6.5ml/kg,
intraperitoneally), the scull was uncovered and two trephine openings 3 mm in diameter were
made bilaterally over the somatosensory cortex. A peripheral catheter was inserted into caudal
vein and the animal was fixed in a stereotactic apparatus. Glass microelectrodes (impedance 
6 × 1.5 M) filled with 3 mol NaCl solution were used for registering the activity of cortical neurons
in the right sensorimotor area. Obtained signal was amplified with an operational amplifier with
adjustable resistance in the feedback loop. A 16-bit A/C converter Micro 1401 by Cambridge
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Fig. 1: Algorithm flowchart.
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Electronic Design with input range ± 5 V was used for data digititalization. The experiment star-
ted with registration of 5 minutes of spontaneous waveform. Afterwards either photosensitive dye
Rose Bengal (20 mg/2 ml/kg, dissolved in 0.9 % NaCl) was applied slowly into systemic circula-
tion in the experimental group or saline solution in equal volume in the control group. Subse-
quently a diode laser irradiation was used as a light source for photothrombosis (duration 9 min-
utes, wavelength 532 nm, power density 50 mW/mm2, illuminated area < 1 mm2). After that,
recording continued for another 11 minutes.

Algorithm: The algorithm was implemented in C++, which was chosen for its simplicity, ver-
satility and effective code generation. The recordings were processed on a PC running on AMD
Sempron 3000+ mobile processor with 512 MB of RAM. We decided to implement a three-
phase waveform evaluation procedure (Fig. 1).

First phase: Initially, the waveform is preprocessed. Low frequencies are eliminated by sub-
traction of moving average from the waveform (Fig. 2a). Duration of the base of sliding average
is at least three times longer than the expected duration of an action potential, which attains in our
case typically 12 points, i.e. 1.2 ms. A 36 points long base yields cut-off frequency around 100
Hz.  Waveform smoothing and filtering off a high-frequency noise is achieved by substitution of
a data point with an average of its surroundings with a typical size of ± 0.1 ms i.e. ± 1 data point
in our particular case (Fig. 2b).
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Fig. 2. A: Moving average – a highpass filter: original waveform (black) and moving average (grey) on the left; filtered
signal (black) and subtracted moving average (grey) on the right.
B: Neighborhood averaging – a lowpass filter: original waveform (black) and steepness (grey) on the left, smoothed wave-
form (black) on the right.

Fig. 3. A: Asymmetry of the data point neighborhood: waveform (black), arrowheads delineate amplitude variation in
constant time interval that corresponds with wave asymmetry.
B: Steepness of the data point neighborhood: original waveform (black), steepness (grey). Arrowheads delineate steepness
variation in constant time interval.
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Second phase: The objective of the second part of waveform processing is to reduce the num-
ber of points entering the third, the most computationally demanding part to minimum. We
search the points that resemble action potentials in their features or in features of their sur-
roundings. Points embodying defined characteristics mark most likely spikes we are looking for.
Amplitude, steepness (Fig. 3a) and symmetry (Fig. 3b) were chosen as the most helpful to differ-
entiate action potential from other activity.  Both amplitude and steepness are considered as
upper boundary values for the background noise and are calculated from the data point sur-
roundings with adjustable size, typically ± 5 data points, i.e. ± 0.5 ms in our particular case. The
symmetry criterion determines the maximal ratio of amplitude or steepness before and after par-
ticular data point, thus excluding usually asymmetric artefacts. Common values range from 0.1
to 10-fold. At the end of the second part, the set of „interesting“ points contains only a fraction
of its initial size (Fig. 4a).

Third phase: The last part, the clustering, is operator dependent. The objective is to assign
preselected waves (the output from the second part) to a defined number of the closest patterns.
This allows to pinpoint the time variability of action potentials or to distinguish activity of mul-
tiple cells. For clustering, modified K-means algorithm was chosen [9, 12, 13, 14, 15, 16]. The
algorithm assigns particular vectors x1,x2 ... xm, with n components as data points of action
potentials in our case to the closest cluster pattern. The pattern, which has minimal distance
from a particular vector, is updated proportionally to its strength (i.e. the number of already
associated vectors), so that their mutual distance decreases. This step guarantees convergence
of the algorithm as well. The distance between two vectors is defined as:

n
 x1, x2  =   Σ | x1,i –  x2,i |

i=1
and the closest vector is the only one with minimal distance.

Since the diversity among the patterns can hardly be estimated in advance, the number of pat-
terns is not implicitly dependent on the variance of the spikes, but it is preset by the operator.
If the distance of two closest patterns is lower than the distance of the examined vector and its
closest pattern, a new pattern originating in the particular vector is created.

If the number of patterns exceeds the limit initially set by the operator, the two closest merge
proportionally to their respective strength. Further destiny of the patterns is interactively deter-
mined by the operator considering their shape and number of associated spikes, as displayed on
the screen. Vectors that were associated with undesired patterns can be easily erased. Cluster-
ing and selection can be iterated and so can clusters be divided into even smaller subsets (Fig.
4b and 4c). The third part is the most computationally demanding one: the time complexity rises
about linearly with the number of preselected data points and less than exponentially with the
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Fig. 4. A: Preselected action potentials: preprocessed waveform (black) with preselected points marked with stars (*).
B: Action potentials matched to cluster patterns: preprocessed waveform (black) with preselected points marked with
stars (*), the two colors distinguish two clusters.waveform (black). C: Clusters matching action potentials in Figure 4b.
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number of patterns. The computation time can be improved by limiting the number of clusters
usually to 10 to 20.

RESULTS

The developed algorithm was successfully implemented and employed in our experimental
work for detection of single unit potentials in recordings counting n = 12 million data points i.e.
20 minutes sampled at 10 kHz. Specificity and sensitivity was tested on signal mixed from arti-
fitial neuron model [17] (Fig. 5a) and uniform background noise recording (Fig. 5b) in respective
ratios. The 1:1 ratio (maximal amplitude of generated signal : maximal amplitude of noise) yiel-
ded brilliant 0.89% misplaced or missed action potentials (Fig. 5c). The time complexity of the
second part (the point preselection) is O(n) and of the third part (the clustering) O(nv2), where v is
the preset number of patterns. The final output of the program is a binary file containing vec-
tors of selected action potentials including their timestamp. Groups of such files are subse-
quently analyzed in a different environment. The program features output from intermediate
stages of the analysis (patterns, selected vectors) in form of a table that can be easily processed
in a standard spreadsheet program.
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Fig. 5. A: Artificial neuron model; B: Background noise; C: Algorithm precision chart.
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DISCUSSION

Semi-interactive detection algorithm of action potentials using local wave features and clus-
tering combines two principles of detection of graphoelements: tracking of local features of a wave
and clustering with subsequent selection of patterns. In certain parts, it is operator dependent.
In our recordings, it attains sufficient accuracy and it can be efficiently employed for evaluation
of non-stationary recordings of action potentials. Measured in the percentage of missed or mis-
placed spikes, our algorithm outperforms many other methods. However, this point of view is
biased by the diversity of benchmarks used in establishing algorithm performance.

The development of waveform in time as a response to experimental intervention is the main
subject of our research. Semi-interactive method for detection of action potentials allows us to
observe changes in electrical activity (discharge frequency, coupling of discharges) of observed
cells as a reaction to ischemia. 

Neuronal death begins within 1 or 2 minutes after complete vascular occlusion in the core of
the ischemic focus. Simultaneously, an area with gradually decreasing blood flow called penum-
bra develops around the ischemic core. Some neurons in penumbra become electrically inactive.
These silent neurons may perish or recover. Our research revolves around changes in unit acti-
vity shortly before the activity disappears and in activity of surviving neurons. We assume that
a change in activity of neurons synaptically connected with those in penumbra or in the core area
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takes place. Therefore we evaluate unit activity of cortical neurons in contralateral hemisphere.
For routine evaluation, setup profiles for all adjustable constants will be necessary to imple-

ment in the program in order to introduce uniformity in the data processing and allow semi-
skilled users to use it effectively. Our system is comparably as fast as marketed programs, how-
ever, its principal strength lies in effortless adjustability to a particular experiment. 
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INTRODUCTION

Blood-brain barrier (BBB) permeability is altered in various

pathological states, including ischemic stroke. Apart from being

an important mechanism of secondary brain injury, BBB

disruption with plasma protein extravasation was implied in late

consequences of acute cerebral insults, namely epileptogenesis

(1-4). The extent of BBB disruption differs among individual

animal models of focal cerebral ischemia (5-9). Many factors

contribute to this variability, including the choice of species, its

vascular anatomy, capacity of collateral circulation, the duration

of ischemia (transitory or permanent), the means of producing

ischemia (large vessel occlusion, focal vasoconstriction, or

microvascular occlusion, e.g. photothrombosis), and, possibly,

the choice of anesthesia. Because BBB disruption in some

models follows a biphasic course (10), the timing of evaluation

becomes a major issue as well.

Usually, investigators focus on BBB disruption in the

perilesional tissue. However, focal ischemia was shown to induce

changes in the cerebral blood flow, brain metabolism and

excitability also in remote functionally connected areas - a concept

known as diaschisis (11-14). The possibility that diaschisis could

include remote changes in BBB permeability was not tested.

In the present study, we evaluated perifocal, as well as

contralateral BBB disruption in photochemically induced focal

cerebral ischemia in rats. We also tested, whether the choice of

anesthesia can influence the results.

MATERIALAND METHODS

Adult Male Wistar albino rats (weight 200–220 g; ANLAB,

Czech Republic) at postnatal day 60 and older were used. The

animals were acclimated at least three days prior to the study

and were maintained on a 12 hour light/dark cycle, with food

and water available ad libitum. All experiments were performed

in accordance with guidelines of the Ministry of Health, Czech

Republic. Experimental protocols were approved by the Ethics

committee of the 3rd Medical School, Charles University,

Prague (Authorization No. for animal use: 17659/2007-30,

issued on 9/7/2007; for numbers of funding grants see

acknowledgements).
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We assessed blood-brain barrier (BBB) disruption in early stage of photothrombotic focal cerebral ischemia in the rat.

We specifically looked for contralateral changes in BBB permeability and tested the influence of two anesthetics on the

results. Adult Wistar rats were randomly anesthetized with pentobarbital (PB) or ketamine-xylazine (KX). Rats received

intravenously (i.v.) Rose Bengal followed by Evans Blue (EB). Stereotactically defined spots on denuded skull were

irradiated by laser (532 nm) for 18 min. Twenty four hours later, rats were killed, brains perfused, fixated, sectioned and

slices analyzed by fluorescence microscopy. Volume of necrosis and volume of EB-albumin extravasation were

calculated. Evidence of BBB breakdown in remote brain areas was sought and compared to sham handled controls. BBB

disruption was consistently present, frequently with EB-albumin accumulating cells. Total lesion volume did not

significantly differ among groups (TLVPB=9.4±1.3 mm3 vs. TLVKX=8.3±2.1 mm3); same was true for the volume of

necrosis (NVPB=5.1±0.7 mm3 vs. NVKX=6.3±1.9 mm3). However, volume of EB-albumin extravasation area was

significantly smaller in KX group (EBEVPB=4.3±0.8 mm3 vs. EBEVKX=2.0±0.5 mm3; p=0.0293). Median background

EB-fluorescence signal density was higher in PB group (p<0.0001). Furthermore, regional increase in EB-fluorescence

was found in two animals in PB group. Our study shows that anesthesia with NMDA-antagonist ketamine and α2-

adrenergic agonist xylazine may reduce BBB breakdown in photothrombosis. Pentobarbital anesthesia lead to increased

BBB permeability in the contralateral hemisphere.
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Experimental groups and anesthesia

Sixteen rats were randomly assigned in two experimental

groups. Pentobarbital (20 mg/kg i.p.; Sigma, Czech Republic) was

used for anesthesia in the first group (“PB”; N=8), a mixture of

ketamine and xylazine (ketamine 80 mg/kg+xylazine 7 mg/kg i.p.;

Sigma, Czech Republic) in the latter (“KX”; N=8). For comparison

of background fluorescence signals, a sham-handled control group

was created (N=4). Depth of anesthesia was tested at regular 5 min

intervals by pressing the skin of the animal’s hind-limb sole with

anatomical tweezers. In case of hind-limb flexion, additional

intraperitoneal bolus of half the calculated dose of ketamine was

given to ensure surgical anesthesia. Usually, one additional dose of

anaesthetic was needed prior to fixation of the animal in the

stereotactic frame (approx. 20 minutes after the induction of

anesthesia). Throughout the experiment, the animals did not show

signs of respiratory distress, or other deficits in vital signs.

Surgery and photothrombosis

Photothrombosis was performed as previously described

(15). After the induction of anesthesia, the scalp of the head was

incised (2 cm length in midline) and the skull overlaying the left

sensorimotor cortex was cleaned from soft tissues. A bolus of

photosensitive dye Rose Bengal (“RB”-Sigma, Czech Republic;

20 mg/2 ml/kg, dissolved in 0.9% NaCl) was applied slowly into

the systemic circulation via tail vein, followed by a bolus of

Evans Blue (“EB”-Sigma, Czech Republic; 0.04 g/kg/2 ml;

dissolved in 0.9% NaCl). After the application of dyes, the

animals were positioned in a stereotactic frame. Next, three

stereotactically defined adjacent points on the scull overlaying

the hind-limb area of the left sensorimotor cortex were irradiated

by a diode laser beam (532 nm; power density 50 mW/mm2;

illuminated area<1 mm2). Each point was irradiated for 6 min

(overall 18 min). After the end of photothrombosis, the animals

were left to recover for 24 hours. In contrast to other tracers (e.g.

natrium fluorescein), EB is almost completely bound to serum

albumin. Thus, EB extravasation is a marker of albumin

transport outside the blood vessels. We chose to apply EB prior

to photothrombosis to mirror any change in BBB permeability

within the first 24 hours of ischemia (from the onset of

photothrombosis to brain perfusion and fixation).

Histology, image processing and evaluation

Twenty-four hours after photothrombosis, in deep urethane

anesthesia, all animals were transcardially perfused with a

solution of paraformaldehyde and decapitated. Brains were

removed, fixated in paraformaldehyde and sectioned into 40 µm

coronary slices. Lesion dimensions and the distribution of red

fluorescence signal emitted by EB-albumin complex in green

light were then studied with a fluorescence microscope

(OlympusTM). Digital microphotographs of all slices (both

ipsilateral and contralateral cortex) were obtained at fixed image

acquisition parameters (magnification, exposition, sensitivity,

resolution, image format). Additional higher power

microphotographs were acquired as needed. All digital

photographs were then analyzed with a freely available utility

ImageJ 1.37v (Wayne Rasband, National Institute of Health,

USA; http://rsb.info.nih.gov/ij/).

1. Ischemic lesions and perifocal blood-brain barrier

disruption

Area of necrosis was clearly delimited on each section (Fig.

3). With ImageJ tools, the area of necrosis was measured on each

slice and multiplied by the thickness of the section – 40 µm. The

sum of values from individual slices gave the volume of necrosis

(NV) in an individual animal. The volume of EB-albumin

extravasation (volume of BBB disruption) was measured

similarly. The area of EB-albumin extravasation was delineated

manually on each slide. Its border was defined as the point where

clear increase in fluorescence signal was not anymore

observable (Fig 3A). Again, the sum of values from individual

slices gave the volume of EB-albumin extravasation (EBEV) in

an individual animal. All measurements (608 slices in the PB

group, 546 slices in the KX group) were performed by a single

investigator (DK) to avoid inter-rater variability.

2. Remote blood-brain barrier disruption

BBB disruption in the contralateral hemisphere was

evaluated by two methods. Firstly, all slices were visually

examined for regions of increased fluorescence signal and for

the occurrence of EB-positive cells (i.e. cells accumulating EB-
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Fig. 1. Mean volumes of lesions in groups with different

anesthesia. Values are presented as mean ±S.E.M. Mean volume of

necrosis is shown in light gray, mean volume of EB-extravasation

in hatched gray and mean total lesion volume in dark gray. In the

group anesthetized with pentobarbital (n=8), the area of BBB

disruption was significantly larger compared to ketamine-xylazine

(n=8) group (p=0.0293, two-sided unpaired t-test).

Fig. 2. Median EB-fluorescence signal density expressed as

median gray value in a reference 1×2 mm section of the

hemisphere contralateral to lesion. Median EB-fluorescence signal

density was higher in PB group (p<0.0001, Kruskal-Wallis test

with Dunn’s Multiple Comparison Test). Median EB-fluorescence

signal density in KX group was not different from controls.



albumin complex). Secondly, we measured differences in

background EB-fluorescence signal between the groups. In

every sixth contralateral section, a virtual frame of 1×2 mm was

placed on the contralateral cerebral cortex. The frame was

consistently positioned in a “mirror” region corresponding to the

contralateral area of ischemic lesion. Mean gray value (mean

signal density) was measured within this region by ImageJ tools

(mean gray value= the sum of the gray values of all the pixels in

the selection divided by the number of pixels; in RGB images,

each pixel was converted to gray-scale using the formula:

gray=(red+green+blue)/3). Thus, we have obtained a set of mean

gray values (mean signal densities) in all groups (PB, KX,

controls). Differences between the groups were then statistically

evaluated.
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Fig. 3. Fluorescence microscopy images of the lesions. (A) Typical photochemically induced cortical ischemic lesion. Necrotic core

can be seen with a surrounding brightly red area of extravasated EB-albumin. Lines denote the borders of necrotic core and the area

of BBB disruption. The brightly red material (EB-albumin) in the cortical blood vessels can be seen in the lower half of the image.

(B) A detailed view of the rim of necrosis and area of BBB failure. EB-albumin accumulating cells can be seen as bright red dots with

a surrounding halo of EB-albumin extravasation (black arrowheads). (C) A larger blood vessel with EB-albumin adhering to its walls

and escaping into the extracellular space (black arrowheads). (D) A detail view of the rim of the necrosis with EB-albumin

accumulating cells and a blood vessel extending to the area of blood brain barrier alteration (black arrowhead). The extravasation of

EB along the blood vessel walls is evident. (E) Low power image of the hemisphere contralateral to ischemic lesion (animal

anesthetized with PB). A change in the background signal in the left half of the hemisphere (representing change in blood-brain-barrier

permeability) can be noted (black arrowhead). (F) Signal changes in the medial part of the hemisphere contralateral to ischemic lesion

(animal anesthetized with PB) (black arrowheads).



Statistical evaluation

GraphPad Prism 5.01 (GraphPad Software, Inc.) was used

for statistical evaluation of the results. Normal distribution of the

results was tested by D’Agostino&Pearson omnibus normality

test. Statistical significance of differences between PB and KX

group with respect to volume of necrosis and volume of EB-

albumin extravasation were evaluated by unpaired t-test. Mean

signal density values in the contralateral hemisphere were not

normally distributed. Therefore, non-parametrical tests

(Kruskal-Wallis test, and Mann-Whitney U test) were used to

evaluate differences in this parameter among the groups.

RESULTS

Ischemic lesions with central area of necrosis were observed

in all animals of both experimental groups 24 hours after

photothrombosis (Fig. 3A). As a rule, a large area of EB-albumin

extravasation surrounded the lesions, extending sometimes to

the corpus callosum and subcortical structures. In some slices,

brightly red EB-albumin accumulating cells were observed (Fig.

3B-arrowhead). Clusters of these cells were usually found at the

border of the necrotic core and the area of BBB breakdown (Fig.

3B, 3D). EB-stained material was found in the blood vessels

both in the ipsilateral and contralateral hemisphere and in

subcortical structures (see Fig. 3C, 3D-arrowhead). Pial blood

vessels, as well as perforating blood vessels perpendicular to the

pial surface were sometimes found to be lined with EB-albumin

complex. In larger vessels, EB-albumin complex was found

adhering to the vessel wall and escaping into the extracellular

space (Fig. 3C, 3D-arrowhead).

Total volume of lesion (TLV; i.e. volume of necrosis +

volume of EB-albumin extravasation) did not significantly differ

between the groups (TLVPB=9.4±1.3 mm3 vs.

TLVKX=8.3±2.1 mm3). The volume of necrosis (NV) was

slightly larger in the ketamine-xylazine group (NVPB=5.1±0.7

mm3 vs. NVKX=6.3±1.9 mm3), however, the difference was not

statistically significant. On the other hand, the volume of EB-

albumin extravasation (EBEV) was significantly smaller in the

KX group (EBEVPB=4.3±0.8 mm3 vs. EBEVKX=2.0±0.5 mm3;

p=0.0293, two-sided unpaired t-test) (see Fig. 1).

Median EB-fluorescence signal density in the hemisphere

contralateral to ischemic lesion was significantly increased in PB

group (p<0.0001, Mann-Whitney U test). Median EB-

fluorescence signal density in the K/X group was similar to the

control group (Fig. 2). Moreover, in two animals from the

pentobarbital group, diffuse changes in EB-fluorescence signal

intensity were found in remote areas in the contralateral

hemisphere (Fig. 3E, 3F-arrowheads). Unequivocal EB-albumin

accumulating cells were not found in the contralateral cortex.

DISCUSSION

The extent and anatomical pattern of BBB disruption differs

among experimental models of focal ischemia. Breakdown of

BBB to proteins is invariably present in transient middle cerebral

artery occlusion (t-MCAO) (16-18), whereas it is not a typical

feature of permanent occlusion model (p-MCAO) (6). Extensive

perifocal vascular leakage is an important feature of

photothrombosis (8), and it was shown to persist at least 24

hours after laser irradiation (19). In agreement with these

findings, we have consistently observed areas of increased EB-

albumin fluorescence surrounding necrotic core of ischemic

lesions in the irradiated area. Areas of increased EB-

fluorescence extended into the cerebral white matter and corpus

callosum. Within these regions, we observed adherence of EB-

positive material to the walls of larger penetrating vessels and its

leakage into the extracellular space (Fig. 3A-3D). Apart from

diffuse staining of the parenchyma surrounding the lesion core,

we have observed uptake of EB-albumin complex into cells

(Fig. 3B, 3D-arrowheads). Plasma protein uptake into brain cells

was described in various models of focal brain ischemia, as well

as other insults (20-25) and may play an important role in

epileptogenesis (2-4). Interestingly, animals subject to

photothrombosis (where large BBB breakdown is typical)

frequently develop seizures (26-27).

Our study demonstrates that the extent of BBB disruption

in the photothrombotic model can be significantly reduced

when a combination of NMDA antagonist ketamine and α2-

adrenoceptor agonist xylazine is used for anesthesia, in

contrast to GABAA agonist pentobarbital. Similar results were

observed when selective NMDA antagonist MK-801 was used

in the t-MCAO model (28). We have found no direct evidence

in the literature for xylazine-mediated alteration of blood-brain

barrier permeability, although, in one study, a decrease of

ethanol-induced BBB opening was observed following

pretreatment with another α2-adrenoceptor agonist clonidine

(29). On the other hand, the evidence for NMDA receptor

mediated changes to BBB permeability is quite extensive

(apart from other important pathophysiological roles of NMDA

receptors, e.g. in excitotoxicity (30), memory consolidation,

and mood disorders (31). NMDA stimulated uptake of HRP on

isolated rat cerebral cappilaries (32), NMDA antagonist Hu-

211 protects against BBB disruption in photothrombosis (33),

intrastriatal injection of NMDA induced extravasation of

Lucifer yellow and this extravasation was prevented by NMDA

antagonist (34) and NMDA applied topically on the cortex

increased BBB permeability (35). Nevertheless, it must be

noted, that in some models, this effect of NMDA receptor

blockade on BBB permeability was not reproduced (36).

Although we cannot rule out the role of xylazine in

producing the observed effects, we suggest that the presented

evidence favors the main role of ketamine in the observed

results. The mechanism of NMDA-receptor mediated regulation

of BBB permeability remains to be elucidated. Other

investigators observed glutamate-induced changes in

expression, phosphorylation and distribution of tight-junction

proteins, such as occludin (37). Increased transcellular transport

of EB-albumin complex in a receptor mediated fashion is also

possible (4).

Apart from evaluating perilesional changes in BBB integrity,

we also tested whether focal ischemic lesion can induce BBB

alteration in remote (but functionally connected) areas

(diaschisis). The median background EB-fluorescence signal

density was significantly increased in the pentobarbital group

(Fig. 2), compared to KX and controls. Furthermore, in two

animals from the PB group, we have found regional increase in

EB-fluorescence signal density in the medial part of the

contralateral hemisphere (Fig. 3E, 3F-arrowheads). Also, in our

preliminary experiments in animals anesthetized with PB, we

have observed occasional cellular uptake of EB-albumin in the

cerebellum. Although limited, these findings may support the

possibility that the concept of diaschisis is also relevant to the

regulation of permeability of blood-brain barrier and that

alteration of neurotransmission may be involved.

The main limitation of our study is the absence of blood

pressure monitoring throughout the experiment. However, with

the intraperitoneal route of administration, the risk of

hypotension is probably lower than with i.v. application.

Moreover, episodes of hypotension would probably tend to

influence the results in favor of pentobarbital as in the work by

Chi et al. (38), which was not the case in our study.
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In summary, our study shows that anesthesia with NMDA

receptor antagonist ketamine decreases the extent of BBB

breakdown in cortical photothrombosis. Furthermore, our results

indicate that alteration of blood-brain barrier at sites

contralateral to photochemically induced ischemic lesion is

possible and that it may also be related to the choice of

anesthesia. Further studies are needed to broaden these

potentially clinically relevant observations.
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