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Opis projektu 

 

 Dwie najczęściej używane metody funkcjonalnego obrazowania mózgu, wykorzystujące 

funkcjonalny  rezonans magnetyczny (fMRI) i spektroskopię w bliskiej podczerwieni (fNIRS) opierają się na 

związku między czynnością elektryczną mózgu a sygnałem hemodynamicznym. Sygnał ten obrazuje zmiany 

stężenia hemoglobiny utlenowanej (HbO) i zredukowanej (HbR), spowodowane zwiększonym 

metabolizmem. Aby móc prawidłowo wnioskować o funkcji mózgu na podstawie odpowiedzi 

hemodynamicznej niezbędne jest dogłębne zrozumienie mechanizmów sprzężenia nerwowo- naczyniowego, 

które jak dotąd nie zostało dobrze zbadane [1].  

 Celem projektu jest opracowanie nowej metodologii, pozwalającej na precyzyjne odtworzenie relacji 

między aktywnością neuronalną (potencjały czynnościowe, ang. multi unit activity (MUA), pobudzenie i 

hamowanie synaptyczne (lokalny potencjał pola, ang. local field potential - LFP) ze zmianami 

hemodynamicznymi, zachodzącymi w bardzo małej objętości mózgu, w której ta aktywność jest 

generowana. Zostaną opracowane narzędzia badawcze do jednoczesnej rejestracji sygnałów NIRS i 

sygnałów elektrofizjologicznych przy użyciu sytemu optod i elektrod implantowanych w małej objętości 

mózgu (< 1 mm
3
) u zwierząt doświadczalnych. Nasze pilotażowe badania wykazały, że taki system 

zaimplantowany w hipokamie myszy jest użytecznym narzędziem do badania odpowiedzi hemodynamicznej 

na stymulacje akustyczna. Ponadto wykazaliśmy, że podczas generacji tzw. ripples –

wysokoczęstotliwościowych oscylacji hipokampalnych kluczowych dla formowania śladów pamięciowych, 

występuje atenuacja sygnałów hemodynamicznych – zjawisko nie przewidziane przez żaden z istniejących 

modeli sprzężenia nerwowo-naczyniowego. Będzie ono badane w dalszych doświadczeniach oraz rozwijany 

będzie model biofizyczny sprzężenia nerwowo-naczyniowego. Współpraca z Uniwersytetem w Bordeaux.  
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