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Abstrakt 

Cílem této pr{ce bylo monitorov{ní spont{nní elektrické aktivity 

kultivovaných nervových buněk. Pr{ce řeší vliv aplikovaných l{tek a st{ří 

buněk na tuto aktivitu.  

Pro nahr{ní elektrofyziologické aktivity byl použit systém 

s mikroelektrodovým polem. Za účelem zpracov{ní naměřeného sign{lu a jeho 

vyhodnocení byl vytvořen skript v prostředí Matlab. Ze získaných dat skript  

vypočítal parametry sloužící k popisu změn v aktivitě nervové sítě.  

 Výstupy v podobě parametrů byly porovn{ny s již provedenými 

studiemi. Vliv aplikovaných l{tek na aktivitu sítě byl shodný s výsledky 

popisovanými ve studiích. Kultivované nervové sítě v kombinaci 

s mikroelektrodovými poli se uk{zala své potenci{lní využití v testov{ní léčiv, 

pokud by se sjednotily postupy měření. 

Klíčov{ slova: kultivované nervové sítě, mikroelektrodové pole, testov{ní 

léčiv, vliv chemik{lií 
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Abstract 

  Monitoring spontaneous electrical activity in cultured neural cells was 

the aim of this work. It deals with the effect of used chemicals and with an 

impact of cells’ age on the mentioned activity. 

The electrophysiological activity was recorded using microelectrode array. 

Random script was written in Matlab for . The script utilized acquired data to 

compute parameters describing changes in the activity of the neural network. 

Output parameters were compared with existing studies. The effects of the 

chemicals used were in a match with results of the available studies. The 

cultivated neural networks showed potential use in drug testing in combination 

with the microelectrode array if measurement procedures were unified. 

Keywords: cultured neural networks, microelectrode arrays, drug testing, 

effect of chemicals. 
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Seznam použitých zkratek 

APV D,L-2-amino-5-phosphonovalerate 

BD trv{ní burstů (burst duration)  

BIC bicuculin  

CBZ karbamezapin 

CNS centr{lní nervov{ soustava 

DIV dny in vitro  

DMSO dimethysulfoxid 

FEP fluorinated ethylen-propylen 

FZ filtrační zesilovač 

IBF frekvence spiků uvnitř burstů (intra-burst frequency)  

IBI doba mezi bursty (inter-burst interval)  

LFP potenci{l místního ele. pole (local field potencial) 

MEA mikrolektrodové pole 

MFR průměrn{ frekvence hrotů  (mean firing rate)  

MBR průměrn{ frekvence  burstů (mean bursting rate) 

NMDA N-methyl-D-asparagov{ kyselina 

SCSI  Small Computer System Interface 

SiB spiky uvnitř burstu (spikes intra burst)  

VPA valpro{t 
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1 Úvod 

1.1 Cíl pr{ce 

 Vývoj léků je velmi n{ročným procesem, který vyžaduje vysokou 

finanční podporu a dlouhý časový úsek než se lék uvede na trh. Postupně se 

zvyšuje i tlak na omezení testov{ní na laboratorních zvířatech a nalezení 

alternativní metody testov{ní. V průběhu posledních dek{d se objevila a začala 

využívat metoda zahrnující kultivované nervové sítě v měřícím systému.   (Wu, 

2011)(Wheeler, 2011) 

 Systém, který je spojen s in vitro nervovou sítí, detekuje sign{ly 

generované buňkami pomocí pole mikroelektrod, jedn{ se o tzv. MEA 

(microelectrode array) systém. Toto zařízení bylo vyrobeno za účelem získ{ní 

sign{lu z velkého počtu neuronů. Nervové sítě se využívají jako in vitro modely 

v mnoha oblastech neurověd. MEA systém se uk{zal jako spolehliv{ platforma 

pro z{znam elektrické aktivity neuronů. (Potter, 2001)(Wheeler, 2011) 

 Jiné metody pro měření elektrofyziologické aktivity často vyžadují 

invazivní zavedení elektrod přímo do buňky. Přestože tyto metody poskytují 

vysoké rozlišení, není možné je využít pro monitorov{ní elektrické aktivity více 

jak tří buněk najednou. In vitro neuronové sítě v kombinaci s MEA systémy jsou 

platformou schopnou zaznamen{vat sign{ly z neuronů celé sítě. Detekcí 

extracelul{rních sign{lu nervových buněk tak celý systém přin{ší možnost 

získat informace o vývoji elektrické aktivity sítě v prostoru čase. (Stett, 2003) 

 V současné době probíhají studie na využití mikroelektrodových polí 

jako rychlejšího a levnějšího systému na testov{ní neurotoxicity a vlivu léčiv na 

nervový systém. MEA ukazuje vysoký potenci{l v této oblasti, st{le je však 

problém ve sjednocení a standardizaci postupu testov{ní l{tek. Jedním z úskalí 
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mikroelektrodových polí je totiž rozložení nervových buněk na poli 

mikroelektrod. (Vedunova, 2013)(Colombi, 2013) 

Cílem této pr{ce je kultivovat nervové buňky a sledovat změnu jejich 

elektrické aktivity pomocí MEA během st{rnutí sítě a po aplikaci 

neuroaktivních l{tek. Cíle pr{ce lze rozdělit do několika bodů: 

1. Sezn{mit s problematikou přípravy kultivovaných nervových sítí 

pomocí dostupné literatury a protokolů poskytnutých firmou Multichannel 

Systems. 

2. Zaznamenat spont{nní elektrickou aktivitu nervových buněk 

systémem, který využív{ mikroelektrodov{ pole, v pravidelných časových 

intervalech pro n{sledné vyhodnocení změny aktivity v z{vislosti na věku 

neuronové sítě.  

3. Sezn{mit s analýzou sign{lu zaznamenaného mikroelektrodovým 

polem a vytvořit skript v prostředí Matlab pro vyhodnocení parametrů sign{lu 

– míra synchronizace, frekvence generovaných impulsů a jejich tvar. 

4. Vyhodnotit naměřené sign{ly pomocí vytvořeného skriptu. 

5. Aplikovat vybrané chemik{lie na nervovou síť a vyhodnotit jejich vliv 

na spont{nní aktivitu nervové sítě. Výsledky n{sledně porovnat s klinickými 

studiemi. 

1.2 Struktura pr{ce 

Tato pr{ce je rozdělena n{sledujícím způsobem. Kapitola 1 je úvod, 

kapitola 2 obsahuje liter{rní rešerši zabývající způsobem měření elektrické 

aktivity nervových buněk, popisuje kultivované nerovové sítě z pohledu jejich 

vývoje a aktivity a mikroelektrodovými poli a jejich aplikací v biomedicíně.  
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Kapitola 3 se věnuje použitému vybavení a postupů využitých při pr{ci. Je 

zde pops{n měřící systém, podmínky během kultivace nervových sítí. Kapitole 

zahrnuje i popisu napsaných skriptů v prostředí Matlab. 

Kapitola 4 představuje výsledky experimentu a je rozděleno do několika 

podkapitol 

Podkapitola 4.1 uv{dí výsledky z testov{ní různých metod pro získ{ní 

parametrů sítě 

Další podkapitola 4.2 představuje vývoj parametrů sítě. 

Poslední podkapitola 4.3 se věnuje změně parametrů po aplikaci 

neuroaktivních l{tek. 

Kapitola 5 diskutuje výsledky uvedených v předchozích třech kapitol{ch a 

výsledky jsou zde porovn{ny s dostupnými informacemi z literatury 

Kapitola 6 je z{věrem a shrnuje výsledky této pr{ce. 

 

 

  

   



4 

 

2  Přehled literatury 

2.1 Elektrick{ aktivita nerovových buněk 

2.1.1 Neuron 

Nervový systém se podílí na řízení organizmu, kde m{ hlavně za úkol 

přijímat a zpracov{vat informace a vyvol{vat patřičnou odpověď. Díky 

schopnosti takto pracovat s informacemi, může nervov{ soustava 

zprostředkov{vat kontakt mezi organizmem a okolním prostředím. Skl{d{ se 

ze dvou hlavních typů buněk, kterými jsou neurony přen{šející vzruch a glie, 

jejichž úkolem je podpora neuronů.(Dylevský, 2009) 

 

Obr. 1: Motoneuron (Boeree, 2009) 

 

V živočišných organizmech mají neurony postavení z{kladní stavební 

a funkční buňky a jejich počet může dosahovat až 100 miliard (člověk). Přestože 
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neurony existují v různých tvarech, většinu lze rozdělit do těchto hlavních 

oblastí: tělo, dendrity, axon uložený v myelinové pochvě a telodendron, jak je 

vidět na obr. 1. (Vítek, 2007)(Ganong, 2005) 

Morfologie neuronu 

Tělo (soma) neuronu je vyplněno cytoplazmou a je místem, kde je uloženo 

j{dro a další buněčné organely.  Celé tělo je ohraničeno buněčnou membr{nou. 

V cytoplazmě se nach{zí rozs{hlý cytoskelet složen z mikrofilament 

a mikrotubul, který se rozpín{ až do dendritů a axonu. Funkcí cytoskeletu je 

udržovat strukturu buňky a zajišťovat intracelul{rní transport. (Squire, 2008) 

Dendrity jsou stromovité výběžky vyrůstající z těla neuronu. Jejich počet 

se různí podle typu neuronu. Mohou se mnohon{sobně větvit a zabírají tak č{st 

šedé hmoty. V mozkové kůře se na dendritech můžou objevit malé výrůstky, 

dendritické trny. (Ganong, 2005)(Squire, 2008) 

Axon je dalším výběžkem neuronu, který ve většině případů býv{ 

mnohem delší než dendrity. Zatímco dendrity zprostředkov{vají příjem 

informací, tedy aferentní vedení, axon vede vzruch eferentně a před{v{ 

informaci dalším buňk{m.  (Ganong, 2005)(Squire, 2008) 

Axon vyrůst{ ze zesílené č{sti těla, axonového hrbolku. V tomto úseku je 

generov{n akční potenci{l. U některých nervových buněk se může st{t, že axon 

výrůst{ ze stromovitých výběžků. Délka axonu a jeho větvení v podobě 

kolater{lů se liší v z{vislosti na typu nervové buňky a na oblastech, které 

spojuje. Na konci je rozdělen do termin{lních větví se synaptickými 

zakončeními, jež se liší podle oblastí, na které jsou zaměřené. Konečné 

rozvětvení se označuje jako telodendron. (Ganong, 2005)(Squire, 2008) 

Velk{ č{st axonů u člověka m{ myelinovou vrstvu s dobrými izolačními 

vlastnostmi. Myelinov{ pochva vznikne obtočením podpůrné buňky okolo 

axonu. V CNS (centr{lní nervov{ soustava) plní tuto úlohu oligodendroglie. 
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Mimo něj vytv{ří myelin Schwannovy buňky, které doprov{zejí axony. Při 

myelinizaci Schwannovými buňkami zůst{vají mezi jednotlivými buňkami na 

axonu hol{ místa označované jako Ranvierovy z{řezy, kde doch{zí ke kontaktu 

s okolním prostředím.(Ganong, 2005)(Squire, 2008) 

Synapse 

Přenos vzruchu mezi dvěma neurony je zařízen pomocí synapse, jež se 

dělí na presynaptickou č{st a na č{st postsynaptickou. Mezi nimi se nach{zí 

synaptick{ štěrbina. Podle typu přenosu vzruchu mohou být synapse 

elektrické, chemické nebo smíšené.(Mysliveček, 2003)(Squire, 2008) 

U elektrické synapse je spojení provedeno přes malé póry, které fungují 

jako iontové kan{lky (tzv. gap junction) v místě kontaktu dvou neuronů. Tímto 

spojením je možný obousměrný přenos sign{lu a je rychlejší než spojení 

chemické.(Mysliveček, 2003) 

Principem chemické synapse je uvolnění neurotransmiterů 

z presynaptického č{sti.  Neurostransmitery uvnitř vesikul jsou vyplaveny do 

synaptické štěrbiny, kde se na membr{ně postsynaptického neuronu nav{ží na 

receptory. Tím je v postsynaptické č{sti změněn tok iontů a je vybaven akční 

potenci{l, který se šíří d{le postsynaptickým neuronem.(Mysliveček, 2003) 

2.1.2 Vznik elektrické aktivity 

Každ{  nervov{ buňka je od svého okolí oddělena semipermeabilní 

membr{nou, kter{ hraje důležitou roli při přenosu nervových vzruchů. Ve 

struktuře membr{ny jsou zabudované iontové kan{ly a transportní proteiny, 

které mění její propustnost a tím mění i její polaritu. Při změně polarity 

membr{ny se šíří akční potenci{l, který slouží pro přenos informace.(Ganong, 

2005)(Ambler, 2006) 
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Klidový membr{nový potenci{l 

Semipermeabilní membr{na s různou propustností pro kationty a anionty 

ovlivňuje rozložení a koncentraci iontů na obou stran{ch membr{ny. Je 

polarizov{na, a vytv{ří tak klidový membr{nový potenci{l. Elektroneutralita  

(stav, kdy se systém se chov{ elektricky neutr{lně) vně a uvnitř membr{ny je 

dosažena neust{lou výměnou pozitivních a negativních iontů mezi okolím a 

vnitřkem buňky.(Rokyta, 2000)(Mourek, 2005) 

Hlavními ionty extracelul{rního prostoru jsou kationty sodíku Na+ 

a anionty chloru Cl-. V intracelul{rním prostoru to jsou kationty draslíku K+ 

a proteinový aniont, pro který je membr{na neprůchodn{. V klidové stavu 

membr{na nepropouští Na+, ale je permeabilní pro K+ a Cl-. Proti 

koncentračnímu sp{du pracuje sodíko-draslíkov{ pumpa, kter{ zajišťuje aktivní 

transport sodíkových kationtů z buňky a draslíkových do buňky. (Mourek, 

2005) 

Působením membr{ny je dosaženo klidového potenci{lu s hodnotou mezi 

-70 a -90 mV, který je negativní vůči vnějšímu prostředí. Důvodem je 

přítomnost velkého množství proteinových aniontů. (Rokyta, 2000)(Mourek, 

2005) 

Akční potenci{l 

Vlna depolarizace šířící se membr{nou neuronu využív{ nízkého prahu 

podr{ždění nervových buněk a je označov{na jako akční potenci{l. Mohou 

vznikat další potenci{ly, např. synaptické, ale ty jsou pouze lok{lní a d{le se 

nešíří.(Ganong, 2005)(Mysliveček, 2003) 

Pro vznik akčního potenci{lu je nejprve nutné, aby poč{teční depolarizace 

membr{ny dos{hla prahové hodnoty. To nast{v{ při poklesu membr{nového 

napětí o 15 mV. Depolarizace a překročení prahové úrovně je zapříčiněno 

otevřením napěťově řízených kan{lů pro sodíkové kationty, kudy ve směru 
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koncentračního gradientu pronikají ionty.  N{sledně se vnitřek buňky st{v{ 

vůči vnějšímu povrchu membr{ny méně negativním, až dojde k překmitu 

nulového potenci{lu a transpolarizaci membr{ny o 35 mV. (Ganong, 

2005)(Mourek, 2005)(Stuart, 1997) 

Z{roveň s kan{ly pro sodíkové kationty se otevřou i kan{ly pro kationty 

draslíků, jejichž úplné otevření se projevuje ve f{zi repolarizace. Membr{nový 

potenci{l se vrací na původní hladinu a na chvíli se i zvětší, což je označov{no 

jako transpolarizace. Průběh celého procesu je zobrazen na obr. 2.(Rokyta, 

2000)(Mysliveček, 2003) 

 
Obr. 2: Průběh akčního potenci{lu(Liu, 2011) 

 

Na vyvol{ní akčního potenci{lu je nutný podnět, který vznik{ n{sledkem 

změny zevního nebo vnitřního prostředí. Aby podnět mohl vyvolat akční 

potenci{l, musí dos{hnout potřebné napěťové úrovně. Spuštění akčního 
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potenci{lu se řídí z{konem „vše nebo nic“. Pokud intenzita podnětu dos{hne 

prahové hodnoty, je vždy vybaven maxim{lní vzruch a to bez ohledu na 

velikost přesahu. Velikost intenzity m{ vliv na dobu působení podnětu – s 

rostoucí intenzitou může působit po kratší dobu. V případě podprahové 

intenzity není odpověď vysl{na. K vybavení vzruchu může však dojít 

prostorovou nebo časovou sumací podprahových podnětů. (Mourek, 

2005)(Ganong, 2005) 

V průběhu akčního potenci{lu a v kr{tké době po jeho ukončení není 

možné spustit další akční potenci{l. Během generov{ní vzruchu je buňka 

refrakterní, což je hlavně zapříčiněno iontovými kan{ly, které jsou 

inaktivov{ny, a nemohou jimi proch{zet ionty. Refrakterní f{ze se dělí na dvě 

č{sti – absolutní a relativní. Při absolutní refrakterní f{zi není možné vyvolat 

další akční potenci{l ani při zvýšení intenzity podnětu. Vybavení dalšího 

vzruchu je možné zvýšené intenzity při druhé, relativní č{sti, kter{ nast{v{ při 

hyperpolarizaci. (Squire, 2008)(Mysliveček, 2003) 

2.1.3 Měření elektrické aktivity nervových buněk 

Nervové buňky si udržují st{lou hodnotu membr{nového potenci{lu. Při 

zaznamen{ní dostatečně silného podnětu jsou schopny generovat a přen{šet 

vzruch na velké vzd{lenosti pomocí akčního potenci{lu, který je vyvol{n 

změnou propustnosti membr{ny buňky pro intracelul{rní a extracelul{rní 

ionty. N{sledkem průchodu iontů přes membr{nu se mění napětí na 

membr{ně. Přestože jsou vyvolané změny napětí poměrně malé, umožňuje je 

dnešní laboratorní a elektrofyziologick{ zařízení dobře zaznamenat. Je možné 

měřit i elektrické proudy proch{zející membr{nou pomocí prošlý iontů. Rozsah 

přístrojů se pohybuje od piko po miliampéry. Pro představu, 104 sodných 

kationtů přenese proud 1,6 pA během jedné milisekundy. (Koester, 2000) 

(Molecular Devices, 2012) 
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Voltage clamp 

Měření proudů proch{zejících přes membr{nu bylo obtížné, protože při 

akčním potenci{lu se zvětšuje propustnost membr{ny pro ionty a napětí 

membr{ny se mění v z{vislosti na množství prošlých iontů. Změnou napětí se 

ovl{d{ otevír{ní a zavír{ní napětím ovl{daných iontových kan{lů a mění se tak 

počet prošlých iontů, které d{le ovlivňují membr{nové napětí. Proto bylo 

vytvořeno měřící zařízení voltage clamp. Zařízení měří napětí na membr{ně 

pomocí intra a extracelulr{ní elektrody, které je d{le zesíleno. Hodnota napětí 

se zobrazuje na osciloskopu a je přivedeno do zesilovače odezvy spolu se 

sign{lem z gener{toru. Uživatel zde nastavuje tvar a velikost řídícího napětí 

(command potential). V zesilovači je toto napětí odečteno od aktu{lního napětí 

membr{ny a zesíleno. Výstup pokračuje do proudové elektrody v celé délce 

axonu, kter{ produkuje proud negující proud v axonu. Proud generovaný 

elektrodou tak odpovíd{ proudu, jež proch{zí přes membr{nu. Voltage clamp 

tímto způsobem umožňuje studovat vztah mezi napětím membr{ny a 

proudem. (Koester, 2000) 

Patch clamp 

Za použití voltage clamp se měří proudy sledované buňky. Zařízení patch 

clamp je upraven{ varianta voltage clamp a slouží pro měření proudů 

jednotlivých kan{lů nebo pro měření na buňk{ch, které jsou moc malé na 

napíchnutí elektrod. Místo jehlovité elektrody je použita skleněn{ elektroda s 

otevřeným hrotem o průměru dostatečně velkém pro jeden či více iontových 

kan{lů membr{ny. Mal{ č{st membr{ny i s iontovým kan{lem jsou vnořeny do 

vnitřku elektrody a n{sledně vs{ty, což vede k vytvoření těsnění o vysokém 

odporu (GΩ - seal). Elektrodou je umožněno elektrické propojení s vnitřkem 

buňky a měření iontových proudů argentchloridovou elektrodou. Patch clamp 

metoda je označov{na jako zlatý standard pro elektrofyziologick{ měření. 
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Uvnitř skleněné elektrody je roztok, změnou jeho složení např. farmaky je 

možné studovat jejich vliv na iontové kan{ly. (Dunlop, 2008) (Cucu, 2004) 

Elektroencefalografie 

Elektroencefalografie je neinvazivní metoda používan{ k monitorov{ní 

aktivity mozku a stala se první klinicky využívanou metodou pro detekci 

abnorm{lních mozkových funkcí. Elektrick{ aktivita kortik{lních neuronů je 

sním{na pomocí elektrod připevněných na hlavě vyšetřovaného subjektu. 

Protože aktivita jednotlivých postsynaptických potenci{lů není dostatečně 

velik{ pro detekci povrchovými elektrodami, je sním{na sumace elektrických 

potenci{lů z mnoha milionů dendritů, kter{ generuje dostatečně silné elektrické 

pole rozlišitelné použitými elektrodami.  (Arciniegas, 2005) (Saper, 2000) 

Aktivita kortik{lních neuronů je ovlivněna hlavně neurotransmitery 

z thalamu a retiku{rního aktivačního systému. Společně s těmito č{stmi mozku 

regulují kortik{lní neurony kortik{lní rytmy. U člověka můžeme rozlišit 

několik rytmů, jejichž aktivita se mění v z{vislosti na st{ří a stavu mozku nebo 

podle činnosti, kterou dan{ osoba zrovna vykon{v{. Beta rytmus v rozmezí 

12,5-25 Hz se projevuje, když se člověk soustředí na určité činnosti. Když se 

mozek nach{zí v relaxovaném stavu, produkují neurony alfa rytmus 

o frekvenci mezi 8 a 12,5 Hz. Během únavy a lehkého sp{nku se objevuje theta 

aktivita o frekvenci v rozmezí 3,5-8 Hz. V hlubokého sp{nku a u několika 

patologických stavů je viditelný rytmus delta s frekvencí 1,5-3,5 Hz. 

(Arciniegas, 2005) 

Pro zajištění spolehlivosti nahr{v{ní a interpretace sign{lu se využív{ 

standardizované rozmístění elektrod, kterým je ve většině klinických aplikací 

systém 10-20. Elektrody jsou zde rozmístěné po parasagit{lní a koron{rní 

rovině. Krajní elektrody jsou vzd{lené od sousedních 10% celkové vzd{lenosti 

linie a ostatní jsou od sebe vzd{leny 20% této vzd{lenosti. Označeny jsou podle 
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oblasti nad hemisférami – front{lní, tempor{lní, centr{lní, pariet{lní 

a okcipet{lní a písmenem Z pro střední linii. Elektrody jsou mezi sebou 

propojené a vytv{ří jednotlivé kan{ly. Podle zapojení elektrod se mění pohled 

na elektrickou aktivitu mozku. (Arciniegas, 2005) 

2.2 Kultivované nervové sítě 

Během posledních několika desetiletí se uk{zaly kultivované nervové sítě 

jako cenný n{stroj pro zkoum{ní a vysvětlení jevů CNS u savců. Bylo 

prok{z{no, že kultura nervových buněk vyrostlých in vitro vykazuje velmi 

podobné vlastnosti s nervovými buňkami in vivo, co se morfologických 

a fyziologických vlastností týče. V současnosti se tyto nervové sítě využívají 

napříč celým spektrem neurovědy, např. při synaptogenezi nebo při zkoum{ní 

plasticity nervových buněk. (Dichter, 1978)(Wheeler, 2011) 

Kultivované nervové sítě se nejčastěji využívají v kombinaci 

s mikroelektrodovými poli (MEA), které umožňují jak nahr{v{ní sign{lů z více 

jak tří jednotlivých neuronů, tak i jejich stimulaci, bez jejich poškozov{ní. V 

tomto spojení nach{zí systém vysoké uplatnění během testov{ní vlivu léčiv 

a cytotoxicity chemických l{tek.  (Potter, A new approach to neural cell culture 

for long-term studies, 2001)(Stett, 2003) 

2.2.1 Vývoj a růst sítě 

Připravené médiu s nervovými buňkami může obsahovat desetitisíce až 

statisíce buněk, které však nejsou mezi sebou ž{dným způsobem propojené. V 

roztoku jsou přítomny ještě další typy buněk jako jsou glie. Když je roztok  

nanesen na mikroelektrodové pole, začnou neuronům v ř{du hodin opět 

narůstat ztracené dendrity a axony a postupně se začínají navz{jem propojovat. 

Bylo zjištěno, že je možné dos{hnout podobné distribuce buněk jako v in vivo 

sítích pomocí značených protil{tek. (Marom, 2002) 
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Nejintenzivnější růst probíh{ v prvních pěti dnech (Shefi, 2002). Asi po 

jednom týdnu by se měla začít projevovat spont{nní elektrick{ aktivita jako 

n{hodné individu{lní spiky (Morefield, 2000). U elektrické aktivity rozlišujeme 

tzv. spiky, což jsou ostré, kr{tce trvající hroty, a bursty, které obsahují několik 

spiků v těsné časové posloupnosti. Během zkoum{ní několika p{rů neuronů 

bylo zjištěno, že se dají měřit akční potenci{ly už během druhého dne od 

nanesení na substr{t. Byla tak i určena latence přenosu sign{lu na 

postsynaptický neuron a to 2 ms.  Ust{lení aktivity (stav, kdy už nedoch{zí ke 

změn{m elektrické aktivity) většinou nast{v{ mezi 14 a 15 dnem. Po třech až 

čtyřech týdnech je možné u sítě pozorovat synchronizované shluky spiků tzv. 

bursty. Asi do 25. dne dosahuje většina synapsí dospělé f{ze. Po této době 

začín{ postupný úbytek synapsí, který trv{ asi 40 dní. Podle čl{nku Shimon 

Maroma se předpokl{dat, že neurony v konečné f{zi vývoje jsou 

monosynapticky propojené (spojené jednou synapsí) s 10-30% všech neuronů 

na substr{tě (Marom, 2002). Bylo také experiment{lně dok{z{no, že neurony 

nejsou propojené přes tzv. gap junction, takže se nepodílí na před{v{ní akčních 

potenci{lů (Marom, 2002).  (Shefi, 2002)(Morefield, 2000)(Pasquale, 2008) 

Kultivované nervové sítě nepřežívají většinou déle než dva měsíce, což 

komplikuje dlouhodobé nebo opakované studie. Kultura může být napadena 

infekcí způsobenou plísněmi, pro jejichž množení jsou v inkub{toru ide{lní 

podmínky. Také jsou vysoce n{chylné na vypařov{ní vody z kultivačního 

média. Z těchto důvodů byla vytvořen{ speci{lní víčka s membr{nou  z FEP 

teflonu (fluorinated ethylen-propylen) permeabilní pro kyslík a oxid uhličitý, 

ale nepropustnou pro vodu a mikroby. A protože je membr{na průhledn{ je 

nad{le možné pozorovat neurony pomocí mikroskopů. Díky víčkům je také 

možné uchov{vat kultury v suchých inkub{torech (65% vlhkost) a ty se nemusí 

čistit ani dezinfikovat. Víčka řeší problémy spojené s infekcemi sítě a zvyšov{ní 
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osmolality v důsledku vypařov{ní vody. Neuronové sítě za pomocí těchto víček 

jsou schopna přežívat i déle než rok. (Potter, 2001)  

2.2.2 Spont{nní aktivita 

Vývoj synaptického spojení se přímo projevuje při elektrické aktivitě 

kultivované nervové sítě, a to ať už jde o aktivitu synchronizovanou nebo 

n{hodnou. Během prvního týdne vývoje se spont{nní aktivita projevuje 

n{hodnými spiky bez n{znaku jejich synchronizace, což je v důsledku malé 

propojenosti sítě. V dalších f{zích vývoje jsou už spiky a jejich shluky (bursty), 

které jsou generované jednotlivými buňkami a jsou st{le n{hodné. Frekvence 

burstů a samostatných spiků se mění v z{vislosti na st{ří kultivované sítě. První 

synchronizované bursty se začínají objevovat okolo des{tého dne, a pak i po 

celou dobu vývoje.  Mezi 20. a 30. dnem jsou bursty mnohem zřetelnější, častější 

a vysoce synchronizované s velkým kolís{ním ve frekvenci jejich výskytu. Mezi 

nahr{vacími kan{ly jsou v podobě sign{lu jen malé rozdíly v podobě 

n{hodných spiků. Tento stav trv{ po dobu dvou měsíců a je označov{n jako 

dospěl{ f{ze sítě. (Marom, 2002)(Chiappalone M. , 2006) 

Na obr. 3 je zobrazena aktivita sítě, obr{zek nalevo odpovíd{ síti staré 

sedm dní a napravo je st{ří sítě 28 dní. Každý ř{dek odpovíd{ jednomu kan{lu 

a každ{ svisl{ č{ra je detekovaný spike. Z obr{zku je jasně vidět změna aktivity 

v z{vislosti na st{ří sítě.(Chiappalone M. , 2006) 

 

  

B A 
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Obr. 3: Aktivita sítě nervových buněk – zaznamen{ny spiky pro každý kan{l: A) 7 dní in vitro, 

B) 28 dní in vitro (Chiappalone M. , 2006) 

 

2.2.3 Stimulace a změna aktivity 

Kultivovan{ nervov{ síť se od nervové tk{ně liší bursty objevujících se v 

r{mci celé sítě. Zatímco u nervových sítí v organismu se tyto bursty vybavují 

během vývoje po dobu nanejvýš několika týdnů, u in vitro sítí je možné 

pozorovat bursty po celý jejich život. Kultivované sítě jsou citlivé na přid{v{ní 

chemických sloučenin do kultivačního média. Na změnu složení svého okolí 

reagují změnou spont{nní aktivity, a to podle typu a koncentrace l{tky. Pomocí 

nauroaktivních l{tek je možné vyvolat aktivitu podobnou epileptické. Protože 

sítě in vitro nejsou chr{něny hematoencefaliticku barierou a nemají kontrolu 

homeost{zi, dali by se využít pro senzorické systémy.(Colombi, 2013)(Gross, 

1997) 

Efekty aplikovaných l{tek 

Efekty aplikovaných l{tek se dají rozdělit do čtyř skupin.  V první skupině  

jsou l{tky způsobující přímý metabolický účinek. Tyto l{tky zvyšují, snižují 

nebo až potlačují aktivitu sítě. Takovou l{tkou je například kyanid. Další 

skupina zahrnuje l{tky s vlivem na neurotransmitery a neuromodul{tory a mají 

tak specifický synaptický efekt. L{tky třetí skupiny ovlivňují přenos přes 

membr{nu a zastavují šíření vzruchu, takže sem patří l{tky, které blokují 

iontové kan{ly a omezují udržov{ní membr{nového potenci{lu. V poslední, 

čtvrté skupině jsou l{tky, které vyvol{vají změnu aktivity přes nesynaptické 

Ca2+ a K+ kan{ly nebo přes ionofory.(Gross, 1997) 

Metabolické jedy a l{tky ovlivňující synaptický přenos vyvol{vají znatelné 

změny ve spont{nní aktivitě sítě. Změny se pak liší podle typu aplikované 

l{tky. Strychnin používaný jako jed na krysy m{ silnou odezvu u neuronů 

z hlodavců, v aktivitě se projeví zvýšením frekvence generov{ní burstů. Dalším 
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sledovaným jevem může být změna oscilace aktivity generované disinhibicí 

(porušení ust{leného stavu) sítě. Změna této aktivity je z{visl{ na typu l{tky, 

kterými mohou být blok{tory iontových kan{lů, toxiny nebo metabolicky 

aktivní l{tky. Příkladem může být tetrodotoxin, který blokuje kan{l pro 

sodíkové kationty.(Gross, 1997) 

Stimulace napěťovými pulsy 

Pomocí mikroeletrodových polí je možné neuronovou síť stimulovat  

i napěťovými pulsy. Velikost elektrické odpovědi určuje kvalitu kontaktu mezi 

elektrodou a neurony. Profesor Yasuhiko zjistil, že při slabších pulsech, asi nad 

2,1 V, se objeví odpovědi od neuronů v podobě akčních potenci{lů okolo místa 

stimulu. Tyto akční potenci{ly se objevovaly ve stejných časových intervalech i 

při opakovaní tohoto postupu u dalších měřeních. Tyto intervaly trvaly okolo 

20 ms. Při silnějších pulsech, nad 2,3 V, se začne projevovat další f{ze, kter{ trv{ 

až stovky milisekund. Odpověď v podobě elektrické aktivity se v této f{zi šíří 

celou sítí a projevuje se tvorbou n{hodných burstů. Druh{ f{ze je způsobena 

opakovanou aktivací synapse. Aktivita druhé f{ze se d{ potlačit pomocí 

blok{torů synaptického přenosu, konkrétně NMDA (N-methyl-D-asparagov{ 

kyselina) receptorů. Toho je možné docílit přid{ním APV do média nebo 

zvýšením koncentrace hořečnatých iontů. Opačný efekt m{ bicuculin (BIC), 

který blokuje inhibiční synapse. (Yasuhiko, 2000) 

2.3 Mikroelektrodov{ pole 

Mikroelektrodové pole (označované také jako multielektrodové pole) je 

přístroj schopný nahr{vat elektrickou aktivitu elektrogenních buněk nebo 

pl{tků tk{ní spojených s jeho povrchem. Mikroelektrodovým polem lze měřit 

aktivitu nervového systému jak z pl{tků mozku, tak i z buněk. To samé platí 

pro srdeční tk{ň a je možné měřit sign{ly ze vzorku sítnice.  MEA se využívají 

i pro měření in vivo v podobě implant{tu. Elektrody pro in vitro měření jsou 
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zabudov{ny přímo do substr{tu a zajišťují neinvazivní měření v 

extracelul{rním prostoru. Pomocí elektrod je možné i dané místo stimulovat. 

Konstrukce MEA umožňuje sběr datových souborů o velikostech potřebných 

pro statistick{ vyhodnocení a díky velkému počtu elektrod umožňuje pole 

nahr{vat sign{ly z různých míst sítě a z více neuronů současně bez jejich 

poškození. Počet elektrod a jejich další specifikace se pak liší v z{vislosti na 

aplikaci. (Egert, 2002)(Johnstone, 2010) 

2.3.1 Zpracov{ní sign{lu 

Sign{l získaný pomocí MEA v obsahuje mnoho informací o stavu a funkci 

sítě. Z těchto informací se d{ určit propojenost jednotlivých buněk nebo vliv 

stimulačních l{tek na fungov{ní a vývoj sítě. Výsledn{ podoba sign{lu je 

sumací aktivit malého počtu buněk (jednotky) a je určena distribucí, orientací, 

polarizací a hustotě nervových buněk. Důležitým tvarem, který vypovíd{ o 

aktivitě sítě, je spike. Elektroda může zachytit aktivitu jedné buňky nebo z 

určitého množství buněk v kultuře.(Stett, 2003) 

Parametry získané ze sign{lu 

Protože analýza sign{lu neuronu poskytuje hodně informací, vybírají se 

hledané parametry podle experimentu. Sign{l je složen z šumu a samotné 

aktivity sítě. Pro nalezení užitečných spiků se využív{ algoritmus vypočít{vající 

pr{h, při jehož překročení je spike detekov{n. Pro každou elektrodu je naměřen 

šum během spont{nní aktivity sítě, d{le je vypočtena jeho standardní odchylka, 

jejíž určitý n{sobek slouží jako prahov{ hodnota. (Chiappalone M. , 2006) 

Spiky a bursty 

Poté co jsou spiky rozpozn{ny, dají se pomocí nich vypočítat další 

parametry. Využív{ se frekvence hrotů (spike rate) neuronů za určitou časovou 

jednotku, obvykle sekundu, nebo průměrn{ frekvence hrotů (mean firing rate 

(MFR)) z celé sítě, kter{ je vhodn{ ke sledov{ní reakce na aplikovanou l{tku 
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nebo také jako jeden z parametru ke stanovení propojenosti buněk sítě. 

Důležitým ukazatelem propojenosti neuronů v síti je synchronizace mezi 

sign{ly všech kan{lů. K jejímu získ{ní se může sloužit detekce koincidence 

spiků.  (Johnstone, 2010) 

Dalším parametrem je burst, který je shlukem spiků v poměrně těsné 

blízkosti. Stejně jako v případě spiků, je z počtu burstů vypočít{na jejich 

frekvence (mean bursting rate (MBR)), kde je v tomto případě jednotkou času 

minuta. Bursty a parametry z nich získané slouží k ohodnocení vlivu l{tek na 

neuronovou síť. Jejich účinek se může projevit na frekvenci burstů nebo na 

počtu obsažených spiků. D{le je možné vyhodnocovat trv{ní (burst duration) 

a dobu mezi jednotlivými bursty (interburst interval (IBI)). Prodloužení IBI je 

například způsobeno valpro{tem, který je antikonvulzivem. Při znalosti těchto 

a dalších parametrů je možné identifikovat různé l{tky. (Pasquale, 

2008)(Johnstone, 2010) 

2.3.2 Aplikace v biomedicíně  

Zkoum{ní akutní a vývojové neurotoxicity 

  Protože kultivované nervové sítě mají podobnou odezvu na farmaka 

a neuroaktivní l{tky jako in vivo neuronové sítě, dají se využít ke zkoum{ní 

vlivu léčiv, či ke zkoum{ní neurotoxicity chemik{lií. V porovn{ní s in vivo 

systém mají in vitro sítě výhodu v mnohem lépe kontrolovatelném prostředí. 

(Defranchi, 2011) 

 Přestože ještě ž{dný systém nebyl validov{n jakožto vhodn{ in vitro 

metoda pro účely neurotoxikologie, ukazuje se testov{ní l{tek pomocí MEA 

jako slibn{ cesta a to hlavně kvůli odpovědi kultivované nervové sítě na 

aplikované l{tky v podobě změny své spont{nní aktivity. Pro ověření přesnosti 

a spolehlivosti systému pro tuto aplikaci byl proveden experiment s 20 vzorky 

l{tek. L{tky byly rozděleny do několika skupiny podle jejich neurotoxických 
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efektů v in vivo sítích. Mezi neuroaktivními l{tkami bylo 13 l{tek (např. 

Ethanol), neuroneaktivních, netoxické byly dvě (Propandiol a Quinmerac) 

a toxických, neuroneaktivních bylo l{tek pět (např. Ibuprofen). Přesnost 

identifikace l{tek v tomto experimentu vyšla na 80%, kdy jedna l{tka byla 

určena falešně pozitivní a tři falešně negativní. MEA tak ukazuje svůj potenci{l 

ve zkoum{ní akutní neurotoxicity in vitro.(Defranchi, 2011) 

Neurotoxikanty mají citelnější dopad na vyvíjející se centr{lní nerovovou 

soustavu než na CNS dospělých. In vivo studie vývojové neurotoxicity jsou 

časově i finančně n{kladné, proto doktorka Hogbergov{ provedla experiment, 

zda-li je možné využít neurony vyrostlé na MEA k vyhodnocov{ní vývojové 

neurotoxicity pr{vě zkoum{ním změn nervové aktivity sítě. Jako neurotoxikant 

byla použita kyselina domoov{ v malých koncentracích po dobu čtyř týdnů. 

Měřením mikroelektrodovým polem byla zjištěna změna ve spont{nní aktivitě 

sítě, konkrétně ve zvýšení průměrné frekvence burstů a trv{ní burstů, což by 

nejspíše vedlo ke špatnému fungov{ní sítě. Toto měření uk{zalo, že je možné 

použít kultivované nervové sítě jako model pro určení vývojové neurotoxicity 

l{tek. (Hogberg, 2011)(Colombi, 2013) 

Model pro studie a vývoj léků 

Pro účely farmakologických studií je možné chemicky upravit aktivitu 

sítě, aby simulovala určité poškození in vivo systému. Aplikace hyaluronid{sy 

způsobí genezi epilepsii podobné aktivity, kultura pak může sloužit jako model 

pro testov{ní antiepileptických léků. Při zkoum{ní vlivu dvou antikonvulsiv –  

karbamezapinu (CBZ) a valpro{tu (VPA), pomocí sítě v kultivačním médiu a 

sítě ošetřené BIC byly zjištěny rozdílné vlivy léčiv. V prvním případě lék 

utlumil frekvence spiků i burstů téměř kompletně u obou sítí. Druhý lék tlumil 

aktivitu neošetřené sítě při vyšších koncentracích a u ošetřené při nižších. Podle 

výsledků experimentu, by byla MEA s kultivovanou nervovou sítí vhodn{ pro 

testov{ní okamžitých účinků antiepileptik, ale musela by se zavést jednotn{ 
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mezin{rodní standardizace postupu testov{ní.  (Vedunova, 2013)(Colombi, 

2013) 

Měření změn aktivity kultivovaných nerovových sítí se ukazuje také jako 

možn{ alternativa pro vývoj nových léčiv. K uvedení léku na trh je potřeba 

dlouh{ doba v rozmezí deseti až patn{cti let a také vysok{ finanční investice, 

kter{ může dos{hnout až dvaceti miliard dolarů. Problémem jsou 

dlouhotrvající klinické studie a pokusy na zvířatech. Tinnitus (hučení nebo 

šelest v uších) je jednou z poruch, na které farmakoterapie neexistuje nebo se 

nach{zí v raných f{zích vývoje. Pro ověření, zda MEA s kulturou neuronů je 

vhodný n{stroj pro testov{ní léčiv proti tinnitu, byly použity sluchové 

kortik{lní neurony z myších embryí ošetřených pentylenetetrazolem. Tato l{tka 

je antikonvulzant, který v síti neuronů vyvol{v{ zvýšenou aktivitu v podobě 

větší četnosti spiků a burstů. Na tomto modelu byly testov{ny čtyři 

experiment{lní léky na tinnitus - pregabalin, gabapentin, tyto léky byly 

vyvinuty pro léčbu epilepsie, a linopiridin s karnitinem. Výsledky testu uk{zaly 

velký potenci{l pro tuto aplikaci. Největší utlumení vyvolané aktivity nastalo 

po aplikaci linopiridinu, antikonvulzanty pregabalin a gabapentin dopadly 

nejhůře. Navíc všechny l{tky kromě linopiridinu byly účinné až při 

koncentracích mimo fyziologické rozmezí a mohly by tak vyvolat nechtěné 

vedlejší efekty. (Wu, 2011) 
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3 Metody a materi{ly 

3.1 Systém pro měření elektrické aktivity buněk 

Nahr{v{ní sign{lu bylo provedeno pomocí systému MEA1060-BC-Inv 

(MultiChannelSystems, Reutlingen, Německo). Jedn{ se o zařízení, které 

umožňuje nahr{vat extracelul{rní sign{ly z kultury vypěstované na povrchu 

mikroelektrodového pole. Umožňuje monitorov{ní aktivit nejen kultivovaných 

nervových sítí, ale například i kardiomyocytů a vzorků sítnice. Celý systém se 

skl{d{ z několika komponent: samotné mikroelektrodové pole, platforma pro 

MEA (MEA 1060 BC), filtrační zesilovač (FZ), hlavní jednotka (USB-ME60-

System), externí zdroj a ovladač teploty. Jednoduché schéma zapojení je na obr. 

4. K zařízení je možné připojit perfúzní systém s kanylou, kter{ zahřív{ 

proch{zející tekutiny. 

 

Obr. 4: Schéma zapojení systému 
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3.1.1 Mikroelektrodov{ pole 

Mikroelektrodové pole je složené z určitého počtu elektrod, od kterého se 

odvíjí počet nahr{vacích kan{lů. Elektrody vyrobené z nitridu titanu (TiN) jsou 

zapuštěné ve skleněném substr{tě, aby bylo umožněno pozorov{ní světelnou 

mikroskopií. MEA jsou vyr{běna s různými parametry podle aplikace. Pro tuto 

pr{ci bylo použito pole o 60 elektrod{ch s průměrem 30 μm a odstupem 

100 μm. Elektrody jsou rozmístěné v mřížce 8 x 8,  (viz. obr. 5B) V substr{tě je 

zabudov{na ještě jedna elektroda sloužící jako referenční.(Multi Channel 

Systems MCS GmbH, 2014a) 

  

Obr. 5: A) Mikroelektrodové pole se skleněným substr{tem(Multi Channel Systems MCS 

GmbH, 2014b), B) rozmístění elektrod na klasickém mikroelektrodovém poli (Multi Channel Systems 

MCS GmbH, 2013) 

 

Extracelul{rní sign{ly bývají poměrně malé, aby je byly elektrody schopné 

detekovat, musí mít přiměřeně nízkou impedanci. U mikroelektrodových polí 

se impedance elektrod pohybuje mezi 30-50 kΩ. Výstupní vodiče elektrod jsou 

vyrobeny z titanu, mohou být použity i ITO (Indium tin oxide) vodiče, které 

jsou transparentní a umožňují tak pozorov{ní pod mikroskopem. Povrch pole 

a samotné elektrody, kromě kontaktů, jsou pokryty nitridem křemíku (SiN), 

který funguje jako elektrický izolant a zamezuje zkratu s roztokem kultivačního 

média. Okolo pole je skleněný prstenec pro uchycení víčka se semipermeabilní 

B A 
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membr{nou pro zabr{nění vzniku infekce. Na obr. 5A je zobrazeno MEA se 

skleněným prstencem a vestavěnou referenční elektrodou. (Multi Channel 

Systems MCS GmbH, 2014a)(Potter, Distributed processing in cultured 

neuronal networks. Progress in brain research, 2001)(Charkhkar, 2014) 

3.1.2 Zesilovače 

Zesílení sign{lu z MEA je zajištěno předzesilovačem, který je zabudov{n 

v platformě (č{st systému, kam se umisťuje MEA), a filtračním zesilovačem. 

Obě komponenty jsou spojeny SCSI (Small Computer System Interface) 

kabelem a zajišťují tak dobrý odstup sign{lu od šumu. Zesilovače mají 60 

kan{lů a detekují sign{ly ve frekvenčním p{smu 1 Hz až 3 kHz. Pro další 

zlepšení poměru sign{l/šum je možné nastavit softwarový filtr podle 

sledovaného sign{lu. Na detekci spiků se nastavuje p{smov{ propust 300 Hz až 

3 kHz. Zesílení sign{lu je pevně nastaveno na hodnotu 1100. (Multi Channel 

Systems MCS GmbH, 2014c)(Fejtl, 2006) 

Platforma umožňuje měření i mimo inkub{tor, protože jeho souč{stí je 

topné těleso připojené na ovladač teploty a perfúzní kanyla, kter{ dod{v{ l{tky 

do kultury a ohřív{ je. Společně zajišťují optim{lní podmínky pro přežití 

kultury. Konstrukce platformy je uzpůsobena pro pozorov{ní inverzním 

mikroskopem. Zařízení je možné použít i ke stimulaci přes nahr{vací elektrody. 

Při vysl{ní stimulačního pulsu doch{zí ke vzniku artefaktů na nestimulovaných 

elektrod{ch a saturaci zesilovače. V zařízení je integrov{n zaslepovací obvod, 

který během stimulace odpojí elektrody od předzesilovače. Během 

zaslepovacího sign{lu je výstupní napětí předzesilovače konstantní a zamezuje 

saturaci n{sledujícího filtračního zesilovače. Je i umožněno nahr{vat sign{l 

z elektrod hned po stimulaci. (Fejtl, 2006) 
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3.1.3 Hlavní jednotka 

USB-ME60-System nahrazuje kartu s PCI sběrnicí pro sběr dat. Jednotka 

obsahuje A/D převodník pro digitalizaci dat. Data v digit{lní podobě přen{ší 

pomocí High Speed USB 2.0 kabelu, kterým je připojena k počítači, a umožňuje 

tak nahr{v{ní sign{lů i s běžnými PC. Na jednotce se nach{zí rozhr{ní pro 64 

analogových vstupů a umožňuje vzorkov{ní sign{lu frekvencí až 50 kHz. 

Jednotka musí být samostatně nap{jena externím 40 W zdrojem. (Multi Channel 

Systems MCS GmbH, 2013b) 

3.1.4 Gener{tor sign{lu 

Před každým měřením bylo potřeba zkontrolovat funkčnost systému, 

a zda elektrody nejsou poškozené či zašpiněné, což zesiluje šum v sign{lu. 

K tomuto účelu je vhodn{ dod{van{ sonda, kter{ m{ v sobě uložené sign{ly 

z různých měření a sinusové vlny a generuje tedy předem zn{mý sign{l. Sonda 

je i vhodným prostředkem ke zvl{dnutí ovl{d{ní systému a jeho ovl{dacího 

softwaru. (Multi Channel Systems MCS GmbH, 2012) 

3.2 Příprava nervových buněk a kultivace nervové sítě 

3.2.1 Příprava neuronové sítě 

Zdroj neuronů 

Prvním krokem k vytvoření neuronové sítě in vitro je získat nervové 

buňky z živých savců, které jsou ve f{zi vývoje. Proto se pro kultivaci nervové 

sítě využívají neurony z novorozených krys nebo zosmn{ctidenních plodů 

(E18) nebo myší chovaných pro laboratorní experimenty. Tyto buňky jsou při 

spr{vné přípravě schopny tvořit sítě, které vykazují spont{nní aktivitu. 

Využívají se buď hipokamp{lní buňky, u kterých je dobře definovan{ jejich 
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konektivita a pops{ny biofyzik{lní vlastnosti, nebo buňky front{lního kortexu 

vhodné pro neurofarmakologické aplikace. (Erickson, 2008)(Charkhkar, 2014) 

Z embryí je získ{na mozkov{ tk{ň, kter{ slouží jako zdroj neuronů. Izoluje 

se potřebn{ č{st a ta je rozdělena na malé kousky pomocí skalpelu.  Takto 

připraven{ tk{ň se vloží do kultivačního média, kde je disociov{na např. 

pomocí papainu po dobu několika minut. D{le je směs mechanicky rozmělněna 

a centrifugov{na. Supernatant je odstraněn a sediment s buňkami ponořen do 

kultivačního média. (Jungblut, 2009)(Charkhkar, 2014) 

Čištění MEA a uchov{v{ní kultury  

Před nanesením roztoku s buňkami na MEA, je nejprve nutné prostor 

s elektrodami důkladně očistit, popř. odstranit organické zbytky z předchozích 

měření, a pak n{sleduje sterilizace zařízení. Jedním z postupů, jak toto provést, 

je napřed opl{chnout MEA deionizovanou vodou, poté zařízení namočit 

v ethanolu na kr{tkou dobu a d{t ho do lamin{rního boxu pod UV světlo. Je 

možné použít i další metody sterilizace, ale bylo zjištěno, že užitím autokl{vu 

se snižuje životnost přístroje. Pro odstranění organických zbytků se použív{ 

trypsinizace. (Hales, 2010) 

Po očištění se na MEA přid{vají l{tky zlepšující adhezi buněk k povrchu 

zařízení. Pro tento účel se využív{ laminin či polylysin. Když je povrch zařízení 

takto ošetřen, může se na něj přidat i roztok kultivačního média s neurony. 

Zařízení s připravenou kulturou se uchov{v{ v inkub{torech při 37°C 

a s určitým poměrem CO2 a vzduchu až do doby měření. (Krause, 

2006)(Morefield, 2000) 
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3.2.2 Podmínky kultivace neuronové sítě  

Buněčn{ kultura 

Příprava neuronových kultur pro kultivaci probíhala podle protokolu 

firmy Multichannel Systems. Kortik{lní neurony pro kultivaci byly získ{ny z 18 

denních plodů krys. Mozky plodů byly vyjmuty a uchov{ny v HBSS (Hank’s 

Balanced Salts solution), kde z nich byly odstraněny nepotřebné č{sti a pomocí 

sklapelu izolov{na kůra sloužící jako zdroj neuronů. Byly skladov{ny na ledu 

v hibernačním roztoku.  (Hales, 2010) 

Izolované vzorky byly d{le rozděleny na menší kusy a vystaveny 

chemickému působení 2-3 ml enzymatického roztoku, konkrétně papainu, který 

musí být zahř{tý na 37°C.  Vzorky byly v roztoku ponech{ny 15 minut za 

občasného mích{ní. Roztok byl n{sledně odpipetov{n a nahrazen kultivačním 

médiem na tři minuty pro úplné vymytí a disinhibici papainu. Po přid{ní 

dalších 2 ml média byl roztok se vzorky vortexov{n a jejich zbytky ještě 

mechanicky rozmělněny pipetou. Pro odstranění pozůstatků je roztok 

přefiltrov{n přes buněčné síto. (Hales, 2010)(Multi Channel Systems MCS 

GmbH, 2013c) 

Kultivace na MEA 

Před nanesením neuronů do komory mikrolelektrodového pole, byla vždy 

MEA opl{chnuta deionizovanou vodou, po dobu 15 minut namočena v 70% 

alkoholu a přes noc ozařov{na UV světlem v lamin{rním boxu. Pro odstranění 

organických zbytků byl využit roztok trypsinu. Dno komory bylo ošetřeno pro 

lepší adhezi buněk. (Hales, 2010) 

Mikroelektrodov{ pole s nanesenými neurony byla uchov{na v 

inkub{toru nastaveném na 5% CO2, 9% O2, 86% N2 při teplotě 35°C a relativní 

vlhkosti 65%. MEA komory přikrývala víčka s membr{nou z FEP teflonu, pro 

ochranu proti kontaminaci a pro prevenci proti vypařov{ní vody z média. 
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Výměna média probíhala jednou za týden v lamin{rním boxu. (Multi Channel 

Systems MCS GmbH, 2013c) (Potter, A new approach to neural cell culture for 

long-term studies, 2001) 

Měření probíhala vždy alespoň jednou týdně a začínala po nanesení 

neuronů do MEA komory. 

 

3.3 L{tky pro změnu elektrické aktivity neuronů 

Z neuroaktivních l{tek byly namích{ny z{sobní roztoky, odkud byly 

přímo pipetov{ny do l{zně buněčné kultury.  

Tabulka 1: Přehled chemických l{tek(Sigma-Aldrich Co. LLC, 2014) 

N{zev Bikukulin Karbamezapin 

 CAS 485-49-4 298-46-4 

Empirický vzorec C20H17NO6 C15H12N2O 

Molekulov{ hmotnost 367,35 236,27 

Rozpouštědlo DI voda DMSO:voda 

Koncentrace z{sobního roztoku *mM+ 2 mM 7,5 mM 

 

3.3.1 Bikukulin 

Jednou z l{tek použitých pro modifikov{ní spont{nní aktivity kultivované 

sítě byl alkaloid bikukulin. Působí jako kompetitivní antagonista na GABA 

receptorech a odstraňuje tak jejich inhibiční účinek. Využív{ se k modelov{ní 

epilepsie u laboratorních zvířat. U kultivovaných nervových sítí se využív{ k 

jejich disinhibici a vyvol{ní vyšší aktivity podobné epileptické. (Johnston, 

2013)(Colombi, 2013) 
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Z{sobní roztok bikukulinu byl připraven z 7,35 mg pr{šku čistého 

bikukulinu (více informací viz. tabulka 1) a 10 ml deionizované vody. Výsledn{ 

koncentrace z{sobního roztoku bikukulinu byla 2 mM. Při stimulaci 

kultivované neuronové sítě bikukulinem byla konečn{ koncentrace 20 μM.  

3.3.2 Karbamezapin 

Karbamezapin je antikonvulzant a použív{ se jako lék (např. Tegretol) na 

léčbu epilepsie a bipol{rní poruchy, ale zhoršuje některé typy z{chvatů. Tlumí 

aktivitu neuronů, které generují bursty o velké frekvenci. (Chen, 2014)(Colombi, 

2013)  

 Pro vytvoření z{sobního roztoku karbamezapinu bylo rozpuštěno 

3,54 mg čisté l{tky (viz. tabulka 1) v podobě pr{šku v 2 ml směsi DMSO 

(dimethysulfoxid) a vody namíchané v poměru 50:50,  protože je karbamezapin 

v samotné vodě nerozpustný. Konečn{ koncentrace této l{tky v médiu byla 50 

μM. Pro zkoum{ní jejího efektu na aktivitu sítě byla přid{na až po stimulaci 

roztokem bikukulinu. 

3.4 Tvorba SW pro zobrazení a analýzu nervové aktivity 

Sign{ly vzniklé z elektrické aktivity sítě nervových buněk byly 

zaznamen{ny pomocí MEA systému od firmy Multichannel Systems. K uložení 

a nahr{ní sign{lu ze všech kan{lu mikroelektrodového polebyl využit program 

MC_Rack, dod{vaný společně se systémem. Data byla n{sledně zpracov{na v 

programovacím prostředí Matlab  8.1.0.604 (R2013a) mnou vytvořeným 

skriptem a funkcemi. Protože program MC_Rack ukl{d{ data ve form{tu 

nekompatibilním s programem Matlab, byla data překonvertov{na do form{tu 

txt s využitím softwaru MC_DataTool. Ovl{d{ní zaslepovacího obvodu obstaral 

program MEA_Select. Oba programy jsou volně dostupné z webových str{nek 

Multichannel Systems. Skript sloužil k analýze sign{lu a vygenerov{ní 
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parametrů pro porovn{ní změn v aktivit{ch kultivovaných neuronových sítí. 

Zpracov{ní dat je zn{zorněno pomocí diagramu na obr. 6. 

 

 

 

3.4.1 Filtrace 

Data byla nahr{na bez úprav v původním stavu. Filtrace byla provedena 

skriptem, který funguje jako p{smov{ propust. Dolní frekvence měla mezní 

hodnotu nastavenou na 300 Hz a horní na 3000 Hz pro odstranění elektrického 

šumu (Hogberg, 2011). U dolní frekvence funguje filtr jako horní propust, kter{ 

tlumí potenci{ly místního elektrického pole, toto rozmezí frekvencí se běžně 

využív{ pro detekci a extrakci spiků ze získaného sign{lu (Quiroga, 2009) 

(Gibson, 2012)(Multi Channel Systems MCS GmbH, 2013d).   
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Obr. 6: Diagram postupu při zpracov{ní dat 
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3.4.2 Pr{h 

Spiky mívají výraznou amplitudu, v sign{lu často výrazně převyšují šum. 

Pro detekci těchto útvarů je možné využít algoritmus pro stanovení prahu, při 

jehož překročení jsou zaznamen{ny čas a hodnoty napětí. Prahov{ úroveň je 

určena z hladiny šumu, kter{ je vypočtena jako směrodatn{ odchylka sign{lu.  

 Přítomnost spiků výrazně zvyšuje rozptyl hodnot od průměru, a tak je 

někdy složité určit směrodatnou odchylku šumu. Proto se výpočet odchylky 

nahrazuje jejím odhadem a to podle n{sledujícího vzorce: 

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 4,5 ∗  𝜎                 𝜎 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛  
 𝑥 

0,6745
  

(Takekawa, 2010)  

σ je odhad odchylky okolního šumu a   𝑥  absolutní hodnota filtrovaného 

sign{lu. Výpočet prahu se prov{dí zvl{šť pro každý kan{l.  

3.4.3 Spiky 

Pro určení spiků z nadprahových hodnot bylo využito lok{lního minima v 

malém intervalu. Nejdříve byl nalezen konec a zač{tek intervalu a n{sledně 

lokalizov{no lok{lní minimum  (Yang, 2009). Z{roveň byla do skriptu 

zakomponov{na refrakterní f{ze, během které není detekov{n spike. Trv{ní 

refrakterní f{ze bylo stanoveno na 1 ms (Colombi, 2013). Pro každý spike se 

zaznamenal index, čas a napětí. Důležitým údajem je čas detekovaného spiku 

pro další výpočty. Skriptem je možné zobrazit časy nalezených spiků pomocí 

time stamp grafu. 

3.4.4 Bursty 

Burst označuje skupinu spiků o určitém počtu v daném časovém úseku 

(viz obr. 7). Definice burstu se podle literatury různí, zde je burst zaznamen{n, 
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pokud se skl{d{ alespoň z deseti spiků, které jsou od sebe maxim{lně vzd{lené 

100 ms. Ze znalosti počtu a polohy spiků a z daných podmínek jsou nalezeny 

zač{tky a konce burstů, které se kromě určení samotného počtu burstů využíjí i 

pro výpočet některých parametrů. 

 

 

3.4.5 Parametry 

Ze získaných informací o burstech a spicích byly dopočít{ny tyto parametry:  
 

 Mean firing rate (MFR) – určuje průměrný počet spiků za sekundu 

 Mean bursting rate (MBR) – průměrný počet burstů za minutu 

(bpm) 

 Burst duration (BD) – průměrn{ doba trv{ní burstů  

 Inter-burst interval (IBI) – průměrn{ doba mezi bursty 

 Spikes intra burst (SIB) – průměrný počet spiků v burstech  

 Intra-burst frequency (IBF) – pruměrn{ frekvence spiků za sekundu 

uvnitř burstů 

Burst 

Obr. 7: Zn{zornění burstu 
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 SIB/NS – poměr spiků uvnitř burstů vůči celkovému počtu spiků 

 

3.4.6 Synchronizace 

Koincidince spiků ze všech kan{lů určuje míru synchronizace. Po délce 

všech kan{lů současně se pohybuje okno, které zaznamen{v{ detekované spiky 

a měří jejich vz{jemné vzd{lenosti.  Velikost okna je nastavena pro zachycení 

maxim{lně jednoho spiku. Čím více spiků je oknem zaznamen{no, tím vyšší je 

synchronizace v daném časovém úseku. Výpočet synchronizace byl proveden 

pouze pro kan{ly, u kterých byly detekov{ny spiky (tzv. aktivní kan{ly). 

Výsledkem je procento aktivních kan{lů, ve kterých byl zachycen spike v 

daném intervalu 

3.4.7 Tvar spiků 

Získaný extracelul{rní sign{l je často složen ze spiků generovaných 

neurony z okolí elektrody. Pro některé výzkumné medicínské aplikace je nutné 

určit aktivitu jednotlivých neuronů, nebo je potřeba odlišit špatně detekované 

spiky (false-positive). V takových případech je možné rozdělit detekované 

spiky na z{kladě jejich rysů. Nejjednodušší volbou pro rozlišení spiků z 

různých zdrojů je podle geometrie jejich tvarů. Nejčastěji volenými atributy jsou 

amplituda, gradient či šířka spiku.  (Gibson, 2012)(Shalchyan, 2012) 

Pro popis tvaru vznikajících spiků byl naps{n skript, který zaznamenané 

spiky vyrovn{ podle jejich vrcholu v malém okně o velikosti několika vzorků v 

z{vislosti na vzorkovací frekvenci, které představují 1,2 ms . V dalšímu kroku 

jsou vypočít{ny příznaky pro rozřazení. Byla zvolena z{porn{ amplituda a 

z{porný gradient. Zvolené parametry jsou zobrazeny na obr. 8. Z nich jsou 

pomocí k-means určeny shluky podobných tvarů a spiky jsou n{sledně barevně 

rozlišeny podle příslušnosti ke shluku. 
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Obr. 8: Spiky srovnané podle vrcholu s použitými příznaky. Modr{ barva představuje všechny 

detekované spiky. Červen{ reprezentuje průměr naměřených hodnot.  
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4 Výsledky a diskuze  

4.1 SW pro analýzu a popis získaného sign{lu 

4.1.1 Úvod 

Účelem této kapitoly je uvést výsledky testov{ní několika přístupů k 

určení časů vzniklých spiků, které vedou k určení konečných parametrů sítě 

neuronů. Kapitola je hlavně zaměřena na výpočet prahu a zaznamen{ní časů 

generovaných spiků, které tento pr{h přes{hly. Je zde i rozebr{n tvar získaných 

spiků. 

4.1.2 Výsledky 

Pr{h 

Ve skriptu pro určení prahu byla jeho hodnota stanovena jako odchylka 

šumu. Výpočet odchylky byl proveden z filtrovaného sign{lu  a testov{ním byl 

určen optim{lní n{sobek zjištěné odchylky šumu.  

 

Obr. 9: Zašuměný sign{l se třemi testovanými prahovými hodnotami 
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Ze získaného sign{lu není možné přímo vypočítat odchylku přímo, 

protože může být silně ovlivněna amplitudou spiků hlavně při jejich vysoké 

frekvenci. Sign{l bylo nutné rozdělit na intervaly a z každého vypočítat 

směrodatnou odchylku. Čím menší interval byl, tím přesnější byl i výpočet 

odchylky. Nejmenší hodnota odchylky byla stanovena jako odchylka šumu 

Velikost intervalu byla nastaven na 100 ms Na obr. 9 a obr 10. jsou zobrazeny 

testované n{sobky odchylky šumu, v první případě je sign{l tvořen pouze 

šumem. 

 

Obr. 10: Sign{l s dobře rozeznatelnými spiky a se třemi testovanými prahovými hodnotami 

 

V druhém případě jsou spiky dobře rozpoznatelné od šumu. Hodnota -3 

se uk{zala jako nevhodn{, protože vzniklý pr{h byl moc nízký a hodnoty šumu 

by byly tak rozezn{ny jako spiky. U hodnoty -4 byla situace o něco lepší, ale 

st{le by mohlo být zaznamen{no dost falešných spiků. Zvolen{ hodnota -5 se 

uk{zala jako dobrý kompromis. 
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Pro účely automatického určení prahu byla vyzkoušena další metoda 

podle n{sledujícího vzorce:  

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 4,5 ∗  𝜎                 𝜎 =  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛  
 𝑥 

0,6745
  

(Takekawa, 2010)  

σ je odhad odchylky okolního šumu a  x filtrovaný sign{l. V mnoha 

případech se vypočítaný pr{h blížil hodnot{m z předchozí metody. Tento 

odhad je však mnohem úspornější na výpočet, a proto byla zvolena tato metoda 

pro automatické určov{ní prahu. 

Spiky 

Když spike překročí prahovou hodnotu, sest{v{ většinou z několika 

vzorků v z{vislosti na vzorkovací frekvenci. Vznik{ tak malý interval, ve 

kterém čas lok{lního minima je označen jako čas spiku. Pro vyhled{ní časů 

spiků byly testov{ny dvě metody. 

 

Obr. 11: Porovn{ní dvou metod pro hled{ní spiků. Černé hvězdičky reprezentují spiky nalezené první 

metodou, červené představují nově nalezené spiky pomocí lok{lního minima, které byly při první 

metodě vynech{ny 
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 V případě první metody bylo využito diference napětí nadprahových 

hodnot a změny znaménka při přechodu z kles{ní napětí na stoup{ní. Při této 

metodě doch{zelo k vynech{v{ní nadprahových hodnot, které byly tvořeny 

pouze malým počtem vzorků, což je demonstrov{no na z{znamu sign{lu na 

obr. 11, kde jsou vidět vynechané spiky touto metodou. 

 Nov{ metoda využív{ lok{lního minima v malém intervalu, nejdříve byl 

nalezen konec a zač{tek intervalu a n{sledně lokalizov{no minimum  (Yang, 

2009). Z{roveň byla do skriptu zakomponov{na refrakterní f{ze, během které 

není detekov{n spike. Její trv{ní bylo stanoveno na 1 ms (Colombi, 2013).   

Tvar spiků 

Při nanesení neuronů na celou plochu dna MEA komory se m{lokdy 

přichytí neurony na elektrody. Data jednotlivých kan{lů se tak skl{dají ze 

sign{lů několika přilehlých neuronových jednotek a šumu. Popisem tvaru 

spiků se dají vygenerovat příznaky, na jejichž z{kladě je možné rozdělit 

naměřené spiky do shluků s podobnými vlastnostmi. 

Nalezené spiky byly seskupeny do jednoho okna o velikosti 1,2 ms, 

v jehož středu byly napěťové hodnoty odpovídající zaznamenaným časům. Z 

připravených spiků pak byly vypočít{ny příznaky - velikost amplitudy ve 

středu okna a velikost sestupného gradientu mířící k této amplitudě. Testov{ny 

byly i další příznaky jako velikosti napětí před a za spiky,  či vzestupný 

gradient od minima ve středu okna, ale špatně se podle nich tvořily shluky 

podobných tvarů. Shlukov{ní podle více parametrů bylo také testov{no, špatně 

se však reprezentuje vzniklý prostor a výrazně nepřispívaly k rozlišení shluků. 

Vygenerované příznaky vytvořily dvojrozměrný prostor, který je 

zn{zorněn na  obr. 12. S využitím metody k-means byly nalezeny středy shluků 

a okolní hodnoty k nim přiřazeny. Počet hledaných shluků byl nastaven  
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Obr. 12: Prostor vzniklý vynesením napětí v z{vislosti na gradientu. Shluky byly nalezeny pomocí k-

means a barevně ozančeny. První shluk je modrý, druhý zelený a poslední červený 

 

Obr. 13: Zobrazení zprůměrovaných hodnot roztříděných shluků 
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manu{lně podle rozložení spiků ve vzniklém prostoru. Skript po 

nastavení hledal tři skupiny shluků, při vyšších hodnot{ch doch{zelo k 

rozdělov{ní shluků. 

Výsledkem je rozřazení spiků do skupin podle příslušnosti k danému 

shluku. Na obr. 13 jsou zobrazeny průměrné hodnoty z vytvořených skupin. Z 

obr{zku je vidět rozdíly ve tvarech tří skupin spiků, nejvýraznější rozdíl je v 

jejich lok{lním minimum. Tyto spiky byly nejspíše tvořeny třemi různými 

neurony v okolí elektrody. Za předpokladu, že blízkost elektrody je uměrn{ 

amplitudě, musel být nejblíže elektrodě neuron, který generoval spiky 

přiřazené ke třetímu shluku označeného červeně.  

4.2 Kultivovan{ nervov{ síť 

4.2.1 Úvod 

Tato kapitola je zaměřena na pozorov{ní změn při vývoji neuronové 

kultury a změn parametrů získaných z naměřené aktivity nervové sítě. Všechna 

naměřen{ data byla zjištěna pomocí skriptů vytvořených v prostředí Matlab, 

odkud byly získ{ny i všechny parametry nervové sítě. Jsou zde především 

uvedeny parametry neuronové sítě a jejich vývoj v čase. 

Monitorov{ní aktivit nasazených kultur neuronů bylo provedeno ve 0, 2, 

9, 16 DIV a jejich spont{nní aktivita zaznamen{na. Při spr{vném vývoji se 

postupně zvyšuje počet spiků a postupně se začínají objevovat bursty. Zvětšuje 

se též synchronizace těchto vznikajících tvarů. Nejvyšších hodnot dosahují 

parametry nervové sítě ve f{zi dospělosti. (Chiappalone, 2006)  

Pozorov{ní vývoje spont{nní aktivity bylo prov{děno na Fakultě 

biomedicínského inženýrství ČVUT v laboratoři biovzorků, kde bylo pro tyto 

účely nasazeno 12 kultur nervových buněk. Kultury neuronů byly naneseny na 

mikroelektrodov{ pole, kter{ byla opatřena FEP teflonovou membr{nou. 
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Měření probíhala po dobu 180 sekund. Monitorov{ní spont{nní aktivity začalo 

hned po nasazení kultury a pokračovalo od druhého dne in vitro (DIV) a d{le 

vždy po týdnu do 16. DIV. 

Výsledné hodnoty parametrů jsou v textu prezentov{ny jako průměrn{ 

hodnota ± standardní chyba průměru (SEM, standard error of the mean), pokud 

není uvedeno jinak. Pro vyhodnocení rozdílů parametrů mezi týdenními 

měřeními byly použity statistické testy. Pro ověření normality byl použit 

Shapiro-Wilksův W test. Protože data neměla norm{lní rozdělení, byl n{sledně 

použit Wilcoxonův p{rový test pro porovn{ní rozdílu dvou sad dat. Rozdíly 

byly porovn{ny pouze tam, kde byla získ{na data, většinou se jedn{ o rozdíl 

mezi 9 DIV a 16 DIV. 

4.2.2 Výsledky 

 

Graf 1: Vývoj průměrné frekvence vygenerovaných spiků (MFR) od dne nasazení neuronových 

kultur 

 

Na grafu 1 je zobrazen vývoj MFR v z{vislosti na  st{ří nervové sítě v DIV. 

Nejvyšší hodnoty dosahuje v 16DIV. V den nasazení nebyly zaznamen{ny 

ž{dné spiky. Dva dny po nasazení se už spiky začaly objevovat jejich frekvence 
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byla velmi nízk{ 0,053 ± 0,002 spiků/s. Po 9 DIV došlo k mírnému zvýšení 

frekvence generovaných spiků na 0,084 ± 0,017 spiků/s (2DIV vs. 9DIV, p = 

0,0464). 16 DIV došlo k výraznému zvýšení frekvence na 1,9 ± 0,2 spiků/s v 

porovn{ní s předchozím měřením (9DIV vs. 16DIV, p = 4e-17). 

 

 

Graf 2: Vývoj průměrné frevence burstů za minutu (MBR) podle DIV 

Na grafu 2 je vidět, že první burst byl detekov{n 9DIV..  Frekvence burstů 

9DIV byla 0,3 ± 0,01 burstů/minutu. 16 DIV se frekvence detekovaných burstů 

změnila na 8,1 ± 1,0 burstů/minutu. Došlo tak k výraznémů navýšení frekvence 

burstů (9DIV vs. 16DIV, p = 2e-10). 

Graf 3 zobrazuje průměné trv{ní burstů v ms v z{vislosti na st{ří nasazené 

kultury neuronů.  Trv{ní detekovaného burstu 9 DIV byla 30 ± 5 ms. Průměrné 

trv{ní detekovaných burstů 16 DIV bylo 273 ± 15 ms. Mezi těmito měřeními 

došlo k výraznému n{růstu trv{ní burstů (9DIV vs. 16DIV, p = 2e-10). 
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Graf 3:  Průměrn{ doba trv{ní burstů  v ms podle st{ří nerové sítě 

Na grafu 4 je uk{z{n vývoj frekvence spiků uvnitř burstu. 9DIV byla tato 

frekvence na hodnotě 244,7 ± 43,5 spiků/s. Kdežto 16 DIV frekvence klesla na 

76,8 ± 4,2 spiků/s. To je výrazný pokles vůči předchozímu měření (9DIV vs. 

16DIV, p = 3e-9).  

 

 

Graf 4: Vývoj frekvence spiků uvnitř burstů (spike/s)  
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Graf 5: Procentu{lní poměr spiků uvnitř burstu vůči celkovému počtu spiků a jeho vývoj na 

st{ří sítě 

To bylo dost ovlivněno počtem spiků uvnitř burstů, což je zobrazeno na 

grafu 5, kde je zobrazen poměr spiků v burstu ku všem detekovaným spikům v 

procentech.  9DIV dos{hla hodnota poměru 64,8% ± 2,3%. 16DIV došlo k 

poklesu na 5,7% ± 1,1%, jedn{ se tak o významný pokles této hodnoty (9DIV vs. 

16DIV, p = 3e-9). 

 

Graf 6: Synchronizace generovaných spiků a její vývoj v čase 
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Generované spiky začaly vykazovat určitou míru synchronizace dev{tý 

den in vitro. Synchronizace dos{hla na 26,1% ± 12,9%. V n{sledujícím týdnu se 

synchronizace změnila na hodnotu 40,5% ± 7,6%. Při jejich porovn{ní však 

nedošlo ke statisticky významné změně (9DIV vs. 16DIV, p > 0,05). 

Na obr. 14 je pět snímků ze světelného mikroskopu, na kterých je 

zachycené okolí elektrody MEA. Obr{zek slouží pro představu o počtu 

neuronů v blízkosti elektrod, které se podílí na sign{lu. Ukazuje také, jak se 

nasazené neurony rostou. 

Obr. 14A je vidět, že již první den in vitro doch{zí k rozrůst{ní sítě 

neuronů. Na obr{zku je patrn{ dvojice neuronů s objevujícími se výběžky, 

nejvíce patrné  výběžky rostou z neuronu v těsné blízkosti elektrody. Výběžky 

neuronu se d{le prodlužovaly a větvily, to lze spatřit na na obr. 14B, který 

zachycuje stejnou elektrodu čtvrtý den in vitro. Z{roveň se začaly objevovat 

shluky mrtvých buněk, jeden z nich je v levém horním rohu obr{zku. Kromě 

zmíněného neuronu se v blízkosti elektrody nach{zel ještě jeden neuron bez 

výběžků. Na obr. 14C je již možné pozorovat čtyři neurony s rozrostlými axony, 

které začaly buňky propojovat a tvořit tak neuronovou síť. Obr{zek byl pořízen 

týden po nasazení kultury. Poslední obr{zek obr. 14D je zachyceno okolí 

elektrody 11. den in vitro. Velmi patrn{ je hust{ síť výběžků, které propojují 

jednotlivé nervové buňky. V tuto dobu se poblíž elektrody nach{zely tři až čtyři 

neurony.  
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Obr. 14: Okolí jedné z elektrod MEA (průměr 30 μm) zachycené 

pomocí světelného mikroskopu A) 1DIV, B) 4DIV, C) 7DIV, D) 11DIV 
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4.3 Aplikace neuroaktivních l{tek 

4.3.1 Úvod 

Účelem této kapitoly je informovat čten{ře o efektu aplikovaných l{tek na 

nasazené kultury nervových buněk a jejich vliv na parametry sítě. K popisu 

elektrické aktivity sloužily detekované spiky, z nichž byly vypočteny parametry 

měnící se podle vlastnosti aplikované l{tky. 

L{tkami použitými v této pr{ci jsou bikukulin a karbamezapin. První 

uveden{ neuroaktivní l{tka se využív{ pro modelov{ní aktivity podobné  

epileptické. Druhou l{tkou je chemik{lie, kter{ je z{kladem některých 

antikonvulzivních léčiv.  Bikukulin funguje po aplikaci jako disinhibitor, kdežto 

karbamezapin aktivitu tlumí.  

První byl aplikov{n BIC pro modelov{ní epileptické aktivity přímo do 

média. Pět minut bylo ponech{no pro ust{lení aktivity a n{sledně byly 

pořízeny tři minuty z{znamu stejně tak i u dalších měření. D{le byly neuronové 

sítě vystaveny působení CBZ. Opět měření začalo po ust{lení aktivity po sedmi 

minut{ch. Aktivita byla znovu zaznamen{na po 30 minut{ch od konce 

předchozího měření. 

4.3.2 Výsledky 

Na grafu 7 jsou zobrazeny hodnoty MFR spont{nní aktivity kultivovaných 

neuronových sítí a aktivity po aplikaci jednotlivých l{tek. Aktivita samotné sítě 

neuronů generovala spiky o frekvenci 1,9 ± 0,2 spiků/s. Po aplikaci disinhibitoru 

BIC se spiky začaly objevovat s frekvencí 4,0 ± 0,3 spiků/s, došlo tak k 

výraznému n{růstu MFR (spont{nní aktivita vs. BIC, p = 6e-14 ). Aplikací CBZ 

došlo výraznému poklesu tohoto parametru na hodnotu 0,16 ± 0,03 spiků/s (BIC 

vs. CBZ, p = 7e-19). Po 30 minut{ch působení CBZ se frekvence vzrostla na 

0,33 ± 0,04 spiků/s (CBZ vs. CBZ 30 min, p = 5e-9). 
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Graf 7: Změna MFR (spiky/s) před a po aplikaci neuroaktivních l{tek - bikukulinu a 

karbamazepinu 

Frekvence generov{ní burstů (viz graf 8) byla nejvyšší před aplikací l{tek, 

kdy byla v průměru 8,1 ± 1,0 burstů/minutu. BIC zapříčinil pokles burstové 

frekvence na hodnotu 6,8 ± 0,4 burstů/minutu (spont{nní aktivita vs. BIC, p = 

0,008). N{sledkem aplikace CBZ parametr významně poklesl na 2,9 ± 0,5 

burstů/minutu oproti předchozímu měření (BIC vs. CBZ, p = 3e-15).  

 

Graf 8: Vývoj MBR (bursty/s) vlivem aplikace neuroaktivních l{tek 
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Delší působení CBZ již frekvenci burstů významně neovlivnilo (CBZ vs. 

CBZ 30 min, 2,1 ± 0,4 burstů/ minutu, p > 0,05). 

 

Graf 9: Změny doby trv{ní detekovaných burstů (ms) před a po aplikaci l{tek 

 Na grafu 9 jsou zobrazeny průměrné doby trv{ní vygenerovaných 

burstů během pokus s l{tkami. Bursty tvořené během spont{nní aktivity trvaly 
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hodnotu 157 ± 5 ms (BIC vs. CBZ, p = 3e-15). Půl hodinu po aplikaci CBZ se 

začaly bursty prodlužovat, v průměru bylo jejich trv{ní 172 ± 11 ms (CBZ vs. 

CBZ 30 min, p = 0,03). 

 Změna parametru IBI je zn{zorněna na grafu 10. Během spont{nní 

aktivity byla průměrn{ doba mezi bursty 13,2 ± 1,9 s. Aplikace BIC se na tomto 

parametru významně neprojevila (spont{nní aktivita vs. BIC, 12,6 ± 1,8 s, p > 

0,05). Vlivem působení CBZ se již hodnota IBI změnila a to zvýšením na 15,5 ± 

2,7 s (BIC vs. CBZ, p = 0,02). Po 30 minut{ch karabamezapin ještě ovlivnil 

intervaly mezi bursty. Parametr se výrazně navýšil na 31,5 ± 1,8 s (CBZ vs. CBZ 

30 min, p = 0,001).  

273

332

157
172

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Spont{nní 

aktivita

BIC CBZ CBZ  30 min

B
u

rs
t 

d
u

ra
ti

o
n

 (
m

s)



49 

 

 

Graf 10:  Průměrn{ doba mezi bursty (s) a její změny vlivem aplikovaných l{tek  

 

 

Graf 11: Změna frekvence spiků uvnitř burstů (spiky/s) 
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Graf 12: Průměrný počet spiků v burstech v poměru k celkovému počtu spiků uvedený v 

procentech 

 

Při pozorov{ní spont{nní aktivity se v průměr nach{zelo 5,7% ± 1,1% 

spiků uvnitř burstů, jak je vidět na grafu 12. Ve f{zi sledov{ní efektu BIC se 
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vs. BIC, p > 0,05). Karbamezapin zvýšil zastoupení spiků v burstech na 8,5% ± 

0,5% (BIC vs. CBZ, p = 0,003). V n{sledných 30 minut{ch došlo k dalšímu 

zvýšení parametru na  10,8% ± 1,4% (CBZ vs. CBZ 30 min, p = 0,007). 
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aktivitě a po aplikaci obou l{tek. 
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Graf 13:  Synchronizace sítě u spont{nní aktivity a po aplikaci l{tek 

 

 

Obr. 15: Časové z{znamy detekovaných spiků jedné z kultur při A) spont{nní aktivitě, B) po 

aplikaci BIC, C) po aplikaci CBZ 
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5 Diskuse 

5.1 SW pro analýzu a popis získaného sign{lu 

Důležitou n{strojem interpretace naměřených sign{lů z kultivovaných 

nervových sítí je software, který zvl{dne detekovat užitečné sign{ly v podobě 

spiků. Z nich je n{sledně možné vypočítat hodnoty parametrů popisující vývoj 

sítě či změny způsobené aplikovanou l{tkou.  

Spiky mají většinou velmi vysokou amplitudu a jdou tak dobře odlišit od 

ostatních složek zaznamenaných sign{lů. Jejich tvar lze ještě d{le zvýraznit 

pomocí filtrace. V literatuře je často popisov{na detekce spiků pomocí prahu 

napětí, který je určen jako n{sobek odchylky šumu či jejího odhadu, pokud není 

možné odchylku šumu určit. Protože je tato metoda určov{ní prahu lehce 

implementovateln{ a výpočetně nen{ročn{ byla použita v této pr{ci pro 

extrakci spiků z nahraného sign{lu. Pro detekci je možné použitý i složitější 

metody mezi, které patří např. rozklad sign{lu pomocí vlnkové transformace, 

kter{ odlišuje tvary spiků od šumu. 

Pro samotný výpočet parametrů však nejsou důležité tvary spiků, ale časy 

kdy byly v r{mci sign{lu detekov{ny. Hodnoty napětí, které překročí pr{h tvoří 

malý interval hodnot, čas lok{lního minima intervalu byl použit jako čas 

daného spiku. Otestov{n byl ještě jeden způsob pro nalezení lok{lního minima 

pomocí diferencí mezi vzorky a změnou znaménka mezi kles{ním a stoup{ním 

napětí. Touto cestou však byly některé nadprahové hodnoty vynech{ny.  

Zaznamen{ní burstu je zde určeno dvěmi podmínkami. Zaprvé počet 

spiků uvnitř burstu nesmí být menší než 10 a zadruhé čas mezi spiky nesmí být 

větší než 100 ms. Tyto podmínky vych{zí z pr{ce M. Chiappalone. 

(Chiappalone, 2006) 
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Tvar spiku v sobě obsahuje informace o vzd{lenosti od elektrody nebo 

kvalitě kontaktu mezi nervovou buňkou a elektrodou. Spiky lze popsat  

amplitudou, vzestupným a sestupným gradientem, či šířkou spiku. Pokud 

sign{l obsahuje nízkou úroveň šumu, lze typické vlastnosti spiků využít k jejich 

rozdělení do skupin. Extrakce geometrických rysů patří mezi nejjednodušší 

metodu tvorby příznaků, kterou lze snadno implementovat. Z výsledku třídění 

je vidět, že tato metoda může být dostačující, když je nízk{ úroveň šumu. Při 

vysoké úrovni šumu doch{zí ke změně geometrických rysů a je touto metodou 

obtížně spiky odlišit. Nejčastěji využívanou metodou je analýza hlavních 

komponent, mimo jiné i kvůli redukci dimenze vygenerovaných příznaků 

(Bestel, 2012). Přesto však nebyla určena nejpřesnější metoda a v tomto směru 

jsou st{le hledané nové přístupy. 

Klastrov{ní bylo uskutečněno metodou k-means. Nevýhodou metody je 

fakt, že bylo nutno určit počet shluků manu{lně. Pro jednoduché třídění však 

posloužila metoda dobře, protože shluky byly dobře odlišitelné. 

5.2   Kultivovan{ nervov{ síť 

Vývoj kultivované nervové sítě od nasazení buněčné kultury je 

pozoruhodným procesem, ve kterém doch{zím k měřitelným změn{m 

elektrofyziologické aktivity s postupným st{rnutím sítě. Využívají se ke 

zkoum{ní tvorby synapsí a studov{ní propojenosti nervové sítě během jejího 

vývoje. Přestože jsou určité rozdíly mezi nervovou sítí in vivo a in vitro, lze 

kultivované nervové sítě využít jako dobrou platformu s kontrolovatelnými 

podmínkami pro testov{ní účinku l{tek na nervový systém. (Chiappalone, 

2007)  

Detekovaný sign{l je velmi z{vislý na podmínk{ch kultivace a ošetření MEA 

komory, oba faktory mají vliv na množství aktivních míst sítě. Vystavení 

kultivované nervové sítě změn{m pH může vyvolat odumír{ní neuronů uvnitř 
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sítě. Stejný důsledek přin{ší i napadení sítě infekcemi či plísněmi. Kultivace 

nervových sítí je tak velmi n{chylné na spr{vné zach{zení a dobu mimo inkub{tor.  

Kultury nervových buněk v této pr{ci byly zatíženy velkou úmrtností, proto 

byl sledov{n jejich vývoj jen do 16. dne in vitro, kdy už byly v médiu přítomny 

shluky odumřelých buněk. Vysok{ úmrtnost buněk byla problém i přesto, že MEA 

komory byly opatřeny FEP folií. Potíže mohlo tvořit i rozložení buněk na dně MEA 

komor nebo i kontakt s nimi, což činí problém i při reprodukci podmínek. Za tímto 

účelem se používají MEA s předem připravenými místy pro adhezi buněk, tzv. 

patterning. Tato metoda umožňuje kontrolované rozložení buněk a zlepšuje 

prostorové rozlišení (James, 2004). 

Při pozorov{ní vývoje nervové sítě byly pořizov{ny snímky z okolí elektrod 

pro zkoum{ní růstu neuronových výběžků a o počtu neuronů v okolí elektrody. 

Snímky byly získ{ny pomocí  světelné mikroskopie, ale touto metodou se určuje 

počet buněk těžko, kvůli špatnému kontrastu a rozlišení. Proto obr{zky slouží 

hlavně pro představu o růstu sítě. Během pořizov{ní snímků se hustota 

pohybovala okolo 600 buněk/mm2. V literatuře je uvedeno, že hustota buněk při 

nasazov{ní je důležit{ pro přežití nervové sítě. Čl{nek uv{dí, že typick{ síť s  

hustotou nasazených buněk 500 buněk/mm2 je schopna žít několik měsíců (Marom, 

2002).  

Z obr. 14 je dobře viditelné propojov{ní nervových buněk v průběhu 11 dní in 

vitro. Do 8 DIV je zřejm{ nízk{ hustota výběžku buněk. Podle výběžků je možné 

lokalizovat jednotlivé neurony. Na posledním snímku (14E), kdy je st{ří nervové 

sítě 11 DIV jsou v okolí elektrody rozeznatelné tři až čtyři neurony, které jsou již 

propojeny hustou sítí výběžků. Zvýšení hustoty výběžků propojujících buňky 

odpovíd{ době, kdy se objevují první bursty a spiky se začínají generovat s určitou 

mírou synchronizace.  

Sign{l byl velmi zatíženým rušením z okolních přístrojů, proto musela být 

MEA komora s platformou zabalena do alobalu, který sloužil jako Faradayova klec. 
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Změna aktivity v průběh dospív{ní nervové sítě, byla zkoum{na již v 

předchozích prací. V prvním týdnu by se měla objevovat aktivita v podobě 

n{hodných spiků, které značí nízkou propojenost sítě. Burstov{ aktivita se začne 

projevovat mezi druhým až třetím týdnem in vitro se zvyšující se synchronizací v 

n{sledujícím týdnu, kdy dosahuje síť dospělosti. Z výsledků je zřejmé, že vývoj sítě 

probíhal podle tohoto předpokladu. Spiky se začaly objevovat již 2DIV. Frekvence 

spiků byla z poč{tku nízk{, nejvyšší hodnoty dos{hla 16DIV. Mezi 9DIV a 16DIV 

došlo k významnému navýšení frekvence. Spiky začaly vykazovat synchronizaci v 

druhém týdnu in vitro. Průměrn{ hodnota synchronizace pak byla vyšší n{sledný 

týden, ale obě hodnoty měly velký rozptyl hodnot a statistický test uk{zal změnu 

jako statisticky nevýznamnou. 

 Bursty se začaly dle předpokladu tvořit mezi druhým a třetím týdnem in 

vitro. Vznikající bursty by se nejprve měly tvořit s malou frekvencí a dlouhou dobu 

trv{ní. Jak síť st{rne, tak se bursty zkracují. U pozorované kultury se postupně 

zvyšuje frekvence burstů, ale proti oček{v{ní, se jejich průměrné trv{ní v 

posledním týdnu naopak prodlužuje. Jak je ale vidět z grafu 3, během tří 

minutového z{znamu byl v 9DIV v průměru vygenerov{n jeden burst, který 

obsahoval velkou č{st spiků. Možn{ byly některé hodnoty šumu detekov{ny jako 

spiky a vznikl tak burst. Vzhledem k velkému počtu spiků v burstech dosahuje 

vysoké hodnoty i parametr IBF, jehož velikostí se stanovuje sílu burstu. 

5.3 Aplikace neuroaktivních l{tek 

Neurony kultivované nervové sítě vykazují spont{nní synchronizovanou 

aktivitu, kterou je možné modifikovat přid{ním l{tek do média, kterými mohou 

být léky či neuroaktivní l{tky. L{tky vyvolají v aktivitě změnu, zaznamenatelnou 

mikroelektrodami. (Colombi, 2013) (McConnell, 2012) 

Kultivované nervové sítě reagují na vliv léčiv podobnou změnou aktivity jako 

neuronové sítě in vivo. Úpravou složek obsažených v kultivačním médiu je možné 

simulovat poškození in vivo systému. Touto cestou lze systém použít pro 
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modelov{ní epileptické aktivity a testovat na něm vliv antiepileptik. (Defranchi, 

2011) (Vedunova, 2013) 

Běžně využívanou l{tkou pro indukov{ní epileptické aktivity je alkaloid a 

prokonvulzant bikukulín. Chemik{lie disinhibuje kultivovanou neuronovou síť, 

kde působí jako antagonista na GABA receptorech. Minim{lní detekovateln{ 

koncentrace v médiu je 5 μM, pro vyvol{ní požadovaného efektu se rozmezí 

pohybuje mezi 10 a 40 μM. V těchto d{vk{ch indukuje bikukulin bursty o velké 

frekvenci v pravidelně se opakujících tvarech přes všechny kan{ly (Johnstone, 

2010). 

Karbamezapin je antikonvulzivní l{tkou a je běžně dostupný jako lék 

(Tegretol). Terapeutické hodnoty in vivo se pohybují v rozmezí 15-50 μM. 

Předpokl{daný efekt na aktivitu nervové sítě je inhibice její aktivity, to 

znamen{ výrazné snížení frekvence burstů a spiků, nebo jejich úplné utlumení. 

(Johnstone, 2010) (Novartis Pharmaceuticals Corporation, 2007)  

 Pokus s neuroaktivními l{tkami proběhl 16 DIV, kdy se generovaly 

bursty s poměrně velkou frekvencí.  Před testov{ním vlivu karbamezapinu, byl 

aplikov{n bikukulin pro vyvol{ní epileptické aktivity o koncentraci 20 μM. Dle 

výsledků z literatury (Khatami, 2004) došlo k výraznému n{růstu frekvence 

generovaných spiků, frekvence burstů se naopak snížil, což bylo způsobeno 

prodloužením trv{ní burstů a zachov{ní časových intervalů mezi bursty. 

Přestože se poměr počtu spiků uvnitř burstů vůči celkovému počtu spiků 

nezměnil, došlo k výraznému navýšení IBF, což je d{no výrazným zvýšením 

frekvence spiků. Došlo také k výraznému navýšení synchronizace mezi 

generovanými spiky, kdy se objevovaly v podobě pravidelně se opakujících 

burstů na většině kan{lech. 

N{sledně byl aplikov{n karbamezapin o konečné koncentraci 50 μM. Jeho 

účinky byly zaznamen{ny sedm minut po aplikov{ní a n{sledně 30 minut od 



57 

 

aplikace. Vlivem CBZ dramaticky klesla hodnota MFR stejně tak i frekvence 

burstů. Při použité koncentraci však bylo oček{v{no úplné vymizení aktivity. 

Došlo také k výraznému zkr{cení trv{ní burstů a malému navýšení doby mezi 

bursty. Pokles frekvence spiků zapříčinil snížení IBF. Výrazný pokles byl 

zaznamen{n i u synchronizace. Po 30 minut{ch se parametry již výrazně 

neměnily, až na IBI, u kterého došlo k výraznému n{růstu.     

Během klinických studií antiepileptických léků nejsou parametry 

popisující in vitro nervovou síť pozorov{ny. Místo toho se ve studiích posuzují 

např. počty z{chvatů za určitý časový úsek, počet dní bez z{chvatů, nebo 

změna tvarů a frekvencí u EEG.  (Kurata, 1982)(Wilkus, 1978) 

Výsledky je možné porovnat se studií A. Otooma, který zkoumal vliv 

karbamazepinu na verartidinovém modelu, kde prov{děl měření na 

pyramid{lních neuronech. Ve studii antikonvulzivum testov{no při 

koncentracích 7 μM, 15 μM a 50 μM. Generov{ní burstů bylo vyvol{no 

použitím veratridinu. Podle výsledku studie došlo k inhibici burstové 

frekvence při všech koncentracích s největším útlumem při 50 μM. (Otoom, 

2000) 

Schopnost léčiv je zkoum{na i na zvířecích modelech, kde se jsou 

pokusnými zvířaty často krysy. Studie provedené J.P Leitem nebo J. 

Nissenenem  využívají tyto modely k vyhodnocov{ní účinku antiepileptických 

léků. Sledovanými hodnotami byly buď počet z{chvatů nebo frekvence 

z{chvatů. V obou případech byla ověřena účinnost karbamazepinu poklesem 

těchto parametrů. (Leite, 1995) (Nissinen, 2007)  
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6 Z{věr 

Tématem pr{ce bylo monitorov{ní spont{nní elektrické aktivity 

kultivovaných nervových buněk pomocí mikroelektrodových polí. Jedním z dílčích 

úkolů bylo kultivovat síť nervových buněk na mikroelektrodovém poli, které 

sloužilo pro z{znam elektrické aktivity. Dalším úkolem bylo napsat skript v 

prostředí Matlab pro vyhodnocení dat a vygenerov{ní parametrů popisujících 

aktivitu sítě. Posledním úkolem bylo aplikovat chemické l{tky na kultivovanou 

nervovou síť a vyhodnotit jejich vliv na parametry vytvořeným skriptem. 

Byl vytvořen a otestov{n skript detekuje spiky generované buňkami 

pomocí napěťového prahu, který je automaticky určený z odhadu směrodatné 

odchylky šumu sign{lu. Ukl{dají se časy výskytu spiků sloužící k nalezení 

burstů a výpočet parametrů. Skriptu rovněž pro rozbor tvarů spiků vytv{ří z 

amplitudy spiků a sestupného gradientu prostor, kde jsou metodou k-means 

nalezeny shluky. Spiky byly n{sledně rozděleny do skupiny podle shluků. V 

testovaném z{znamu, který ověřuje funkčnost skriptu byly nalezeny tři 

skupiny spiků. Byla diskutov{na vzd{lenost neuronu vůči elektrodě na z{kladě 

amplitudy. Skupina s nejnižší amplitudou byla přiřazena neuronu nejblíže 

měřící elektrodě.  

Zkoum{ní vývoje kultivovaných nervových sítí probíhalo na 12 kultur{ch. 

I přesto byly nasazené buněčné kultury poznamenané vysokou úmrtností. Z 

těchto důvodů byla sledov{na aktivita jen do 16. dne in vitro, protože se u nich 

začaly objevovat shluky mrtvých buněk. Vývoj nervové sítě probíhal podle 

předpokladů z literatury. Druhý den od nasazení už byly pozorovatelné 

výběžky nervových buněk a bylo možné zaznamenat generované spiky o nízké 

frekvenci. Postupem času se počet výběžku rozrostl a 11 DIV vytvořily hustou 

síť propojující buňky. Od 11 DIV bylo možné zaznamenat první burstovou 

aktivitu a synchronizaci mezi kan{ly elektrod.  Nejvyšší synchronizace a 

frekvence burstů byla 16 DIV, kdy proběhl i pokus s neuroaktivními l{tkami.  



59 

 

Posledním úkolem bylo sledovat vliv l{tek, měnící aktivitu sítě. Jednalo se 

alkaloid bikukulin, který je kompetetivní antagonistou GABAA receptorů a 

použív{ se k mimikov{ní epileptické aktivity. Dle oček{v{ní výrazně zvýšil 

synchronizaci mezi generovanými spiky a průměrnou frekvenci spiků. N{růst 

spiků měl i vliv na sílu burstů, což se projevilo významným vzrůstem frekvence 

spiků uvnitř burstů.  

Další l{tkou byl karbamezapin, antiepileptický lék. Jeho předpokl{daný 

účinek je snížení frekvence spiků i burstů. L{tka začal působit velmi rychle po 

aplikaci. Sedm minut od aplikace l{tky do média velmi významně poklesla jak 

frekvence generov{ní spiků tak i frekvence burstů. Synchronizace mezi 

jednotlivými kan{ly téměř vymizela. Potvrdil se tak účinek zkoumaného léku. 

Přestože frekvence spiků a parametry popisující bursty nejsou využív{ny při 

klinických studií, je možné vych{zet ze z{věrů diskutovaných studií a 

experimentů, že karbamezapin snížil výskyty z{chvatů. Pr{ce diskutuje 

výsledky s provedenými studiemi. 

Mikroelektrodov{ pole ukazují velký potenci{l ve zkoum{ní 

neuroaktivních a neurotoxických l{tek. Uplatněni by našla i v detekci těchto 

l{tek. Pro jejich zařazení mezi n{stroje využívané při výzkumu je ovšem 

nejprve nutné určit standardizovaný postup kultivace nervových buněk, 

způsob vyhodnocov{ní získaných sign{lů, a také parametry popisující l{tky. 

Pr{ce by se mohla d{le zaměřit směrem k určení ide{lního postupu pro 

zpracov{ní sign{lů a na otestov{ní tohoto postupu na více typů neurofarmak o 

různých koncentrací a zjistit jak působí na generaci spiků a burstů. 
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