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Abstrakt

Tato dizertační práce se zabývá problematikou zjišťování funkčních vazeb mezi korovými

oblastmi lidského mozku na základě analýzy elektrických potenciálů, snímaných na po-

vrchu hlavy pomocí husté sítě elektrod. Jako prostředek k vyhodnocování funkčních vazeb

byla použita koherenční funkce. V práci jsou stručně rozebrány problémy s jejím prak-

tickým výpočtem a následným zpracováním. Pozornost je ale též věnována metodickým

otázkám, spojeným se snímáním elektrických signálů a jejich vhodným předzpracováním.

Stěžejní částí práce je popis dvou původních experimentů a jejich výsledků. První

experiment se zabýval otázkou, zda je narůstající intenzita izometrické kontrakce svalů

pravé ruky doprovozena též narůstající vazbou mezi korovými oblastmi, zahrnutými do

řízení motoriky. Druhý experiment byl věnován otázce korového zpracování krátkodobého

bolestivého somatosenzorického dráždění pravé ruky a bylo zkoumáno, jaký dopad na toto

zpracování bude mít současně vykonávaná izometrická kontrakce stimulované končetiny.

Bylo zjištěno, že koherenční vazby v α pásmu mezi levou a pravou primární senzomo-

torickou oblastí a mezi těmito oblastmi a suplementární motorickou oblastí jsou vyšší

během intenzivnějších tonických svalových kontrakcí. Krátkodobé bolestivé stimuly jsou

v α pásmu následovány nejprve poklesem koherence mezi bilaterálními primárními sen-

zomotorickými oblastmi a precentrální meziální kůrou či frontální kůrou. Poté se dosta-

vuje nárůst koherence, pozorovaný zejména mezi kontralaterální primární senzomotoric-

kou oblastí a precentrální meziální kůrou. V β podpásmu 16–32 Hz je bolestivá stimulace

následována nárůstem koherence mezi kontralaterální primární senzomotorickou oblastí

a premotorickou kůrou či frontocentrální meziální kůrou. Izometrická kontrakce stimu-

lované ruky výrazně tlumí koherenční změny vyvolané bolestivými podněty s výjimkou

vazeb v α pásmu mezi ipsilaterální primární senzomotorickou kůrou a parietální oblastí,

které během tonické svalové kontrakce naopak zesilují.

Výsledky ukazují, že koherenční analýza EEG signálů významně přispívá k objasnění

funkčních spojů mezi korovými oblastmi při somatomotorické aktivitě či somatosenzorické

stimulaci.



Abstract

This thesis deals with functional coupling between different cortical regions based on the

analysis of electrical potentials recorded using dense grid of scalp electrodes. The functio-

nal coupling was quantified using coherence function. Computation and coherence analysis

problems are outlined. Methodological points associated with recording of electrical po-

tentials and their pre-processing for purpose of coherence analysis are also discussed.

Pivotal part of the thesis refers to presentation of two original experimental studies.

The first experiment analyzed the influence of force of isometric hand muscle contraction

on the functional coupling between the primary and higher-order motor regions. The

second experiment dealt with effects of brief painful stimulus applied to the right hand,

and of simultaneous isometric hand muscle contraction on EEG coherence. EEG coherence

in the α band between left and right primary sensorimotor areas and between these regions

and supplementary motor area was stronger during forceful hand muscle contractions

compared to mild force contractions. Brief painful stimuli were followed by decrease of

the α-band coherence between bilateral primary sensorimotor areas and precentral medial

regions or frontal cortex. The initial decrease of coherence was followed by increase of

coherence between the contralateral primary sensorimotor area and the medial precentral

cortex. In the β subband 16–32 Hz, painful stimulus induced increase of coherence between

the contralateral primary sensorimotor area and the premotor or frontocentral medial

cortex. These coherence changes were largely suppressed during isometric contraction of

the stimulated hand except of the coupling between ipsilateral primary sensorimotor and

posterior parietal regions showing increase of α-band coherence during isometric hand

muscle contraction.

Results from both experimental studies suggest that EEG coherence analysis contribu-

tes to understanding of functional coupling between cortical regions during somatomotor

activity or somatosensory stimulation.
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Kapitola 1

Úvod

1.1 Přehled senzomotorických rytmů

Od dob prvních pozorování EEG aktivity Bergerem (1929) poměrně narostl seznam růz-

ných EEG rytmů a jejich podtypů. Pro účely této práce bude v dalším textu věnována

pozornost pouze dvěma důležitým rytmům — senzomotorickému rytmu µ a β.

1.1.1 Senzomotorický rytmus µ

Senzomotorický µ rytmus má několik dalších jmen: centrální α rytmus, rolandický α ryt-

mus nebo arkádový rytmus (Niedermeyer, 2005). Přídomek µ byl dle Kuhlmana (1980)

odvozen od charakteristického tvaru tohoto rytmu připomínajícího v časové oblasti řecké

písmeno µ. Tvar µ rytmu je však silně závislý na typu zapojení snímacích elektrod. Nej-

lepších výsledků je dosaženo při bipolárním zapojení, kdy je tento rytmus vizuálně dobře

detekovatelný. Při monopolárním zapojení, které bylo užito i v této práci, však pozbývá

svého charakteristického tvaru, vizuální detekce je problematická a k jeho prokázání je

třeba přejít do spektrální oblasti.

Rytmus µ je pozorovatelný nad centrální oblastí skalpu, a to jednostranně i obou-

stranně. Jasper a Andrews (1938) byli jedni z prvních, kdo pozorovali precentrální α ryt-

mus a upozornili na jeho odlišnost od okcipitálního α rytmu, m.j. na základě specifického

útlumu, jak bude zmíněno dále.

Zpočátku se mělo za to, že výskyt µ rytmu lze pozorovat u velmi malé skupiny lidí

(Niedermeyer, 2005). Např. ve studii Chatriana et al. (1959) byl pozorován výskyt µ rytmu

u 18 lidí z 500, tedy u 3,6 %. Uvažovalo se o vlivu tloušťky lebky a jejích defektů na tlumení

tohoto rytmu (Niedermeyer, 2005). Tento malý výskyt lze však spíše připočíst faktu, že

detekce se prováděla pouze vizuálně (Kuhlman, 1980). S použitím spektrálních technik

byl nalezen výskyt µ rytmu daleko vyšší, např. u 50% (Kuhlman, 1980) či u 60% (Storm

van Leeuwen et al., 1978). Arroyo et al. (1993) pomocí subdurálních elektrod detekovali

µ rytmus dokonce u 100% zkoumaných osob.

1



1. ÚVOD 2

Ač mnoho prací uvádí rozličné hodnoty u frekvenčního pásma µ rytmu, lze je shrnout

do pásma α (8–13 Hz). U některých jedinců se ale kmitočet µ rytmu pohybuje i mimo

rámec α pásma (Kuhlman, 1980). Že jde o µ rytmus, se potvrdilo jeho specifickými projevy,

které budou popsány dále. Nejčastější kmitočet µ rytmu je však 9–11 Hz (Kuhlman, 1980;

Niedermeyer, 2005) a je u jednotlivých osob poměrně stabilní i po dobu několika měsíců

(Kuhlman, 1978). Frekvence µ rytmu je obvykle mírně vyšší než frekvence okcipitálního

α rytmu (Jasper a Andrews, 1938; Storm van Leeuwen et al., 1978; Kuhlman, 1980;

Schoppenhorst et al., 1980). Amplituda µ rytmu obvykle nepřesahuje 50 µV (Niedermeyer,

2005). Neprokázalo se, že by výskyt µ rytmu byl ovlivněn pohlavím, taktéž není k dispozici

studie, která by uceleně popsala souvislost výskytu rytmu s věkem.

Díky dřívějším pracím se spojoval výskyt µ rytmu s duševními poruchami (Gastaut et

al., 1952; Niedermeyer, 2005). Např. ve studii Chatriana et al. (1959) bylo z 18 lidí s dete-

kovatelným µ rytmem 12 lidí zatíženo psychickými problémy, zbývajících 6 zdravých lidí

bylo navíc sledováno díky jejich příbuznosti s pacienty trpícími Huntingtonovou choreou.

Postupně se však ukázalo, že jej lze detekovat i u osob naprosto zdravých.

Rytmus µ je tlumen pohyby, a to jak v případě pohybů volních, tak i v případě po-

hybů pasivních či reflexních (Niedermeyer, 2005). Taktéž taktilní stimulace tlumí tento

rytmus (Gastaut et al., 1952; Chatrian et al., 1959), zatímco myšlenková aktivita nebo

otevření očí tento rytmus neovlivňuje. Myšlenková aktivita je nicméně někdy doprová-

zena drobným amplitudovým poklesem µ rytmu (Chatrian et al., 1959). Absence útlumu

precentrálního α rytmu během světelné stimulace byla prvně pozorována Jasperem a An-

drewsem (1938) a během světelné a sluchové stimulace též Chatrianem et al. (1959). Je

však nutno poznamenat, že pokud je pokusná osoba požádána, aby fixovala oči např. na

barevný bod na bílém papíře, lze nalézt znatelný pokles amplitudy µ rytmu (Chatrian

et al., 1959). Pohled na jasný a složitý testovací obrázek může µ rytmus dokonce zcela

zablokovat (Chatrian et al., 1959).

Útlum µ rytmu je bilaterální, avšak více se manifestuje nad kontralaterální senzomoto-

rickou oblastí (Chatrian et al., 1959) a dochází při něm přibližně k 60% snížení výkonu µ

rytmu (Kuhlman, 1980). Během opakovaných pohybů se velikost amplitudového poklesu

µ rytmu postupně snižuje. Jakmile je ale tento pohyb během úkonu na chvíli přerušen

či je proveden pohyb jinou částí těla, velikost amplitudového poklesu se vrátí na svoji

původní úroveň (Chatrian et al., 1959). V případě izometrické kontrakce, která trvá delší

dobu (cca > 1 min), může dojít po počátečním zatlumení k určitému obnovení µ rytmu

(Gastaut et al., 1952; Chatrian et al., 1959).

Možný neurofyziologický původ µ rytmu je rozepsán v Kuhlmanovi (1980). V této

práci se z výsledků pokusů usuzuje na to, že µ rytmus je generován v somatosenzorické

oblasti. Tato domněnka se opírá o fakt, že je tento rytmus tlumen i pasivními a reflex-

ními pohyby nebo taktilní stimulací, která není doprovázena žádným pohybem. Z toho

vyplývá, že k zatlumení µ rytmu nejsou eferentní motorické povely potřebné. Fakt, že
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volní pohyby jsou následovány amplitudovým poklesem µ rytmu, se odůvodňuje odkazem

na somatosenzorické dráždění svalových, šlachových, kloubních a kožních receptorů. Tato

proprioceptivní zpětná vazba aktivuje senzomotorickou oblast a dosahuje se jí přesného

řízení svalové aktivity (Guyton a Hall, 2000). Salmelin a Hari (1994) ve své pozdější práci

potvrdily původ µ rytmu v postcentrální, somatosenzorické kůře.

Novodobé studie rozšířily pojetí α rytmu v následujícím smyslu — na α rytmus lze

pohlížet jako na obecnou třídu relaxačních rytmů s různou modalitou (Kuhlman, 1980;

Pfurtscheller et al., 1996a, 1996b). Jednotlivé korové oblasti tedy generují specifickou

rytmickou aktivitu, jakmile jsou ve stavu připravenosti, kdy nepřijímají a nezpracovávají

žádné aferentní signály. V tomto smyslu pak může být okcipitální α rytmus považován

za vizuální α rytmus, zatímco µ rytmus za somatosenzorický α rytmus (Kuhlman, 1980).

Vymizení µ rytmu během spánku (Arroyo et al., 1993) podporuje tento pohled.

1.1.2 Senzomotorický rytmus β

Pojem β pásmo označuje frekvenční pásmo s dolní hranicí 13 Hz. Lze v něm pozorovat

morfologicky zřejmý β rytmus. Jeho výskyt závisí na pohlaví, u žen je nepatrně zvýšená

incidence tohoto rytmu (Kuhlo, 1976; Matsuura et al., 1985). Zvýšený výskyt β rytmu

byl též pozorován s přibývajícím věkem jedince (Kuhlo, 1976). Ačkoli byl β rytmus uvá-

děn do souvislosti s různými formami psychických poruch a zkoumala se korelace mezi

různými typy osobností a β rytmem, ukázalo se postupně, že pro tato tvrzení nelze nalézt

přesvědčivé důkazy (Kuhlo, 1976), a tak se tyto různé interpretace opustily.

Uváděná četnost výskytu β rytmu u dospělých jedinců v dřívějších pracích velmi kolí-

sala (Kuhlo, 1976) a nelze proto uvést ani velmi přibližnou hodnotu. S postupem doby se

však ukázalo, že β aktivitu lze pozorovat téměř u každého zdravého jedince (Niedermeyer,

2005).

Označení β rytmus je nicméně dost obecné, lze totiž rozlišit několik typů, které je

možné rozpoznat díky modalitě a topografickému uspořádání (Kuhlo, 1976; Niedermeyer,

2005). Tak např. zadní β rytmus je dobře rozpoznatelný od centrálního β rytmu díky

odlišné lokalizaci a specifickému tlumení vizuálními a mentálními podněty. Podle těchto

vlastností lze usuzovat, že zadní β rytmus je ve funkčním vztahu s okcipitálním α rytmem

(Kuhlo, 1976; Niedermeyer, 2005). Naproti tomu centrální β rytmus je podobně jako

µ rytmus tlumen motorickou aktivitou či taktilní stimulací (Kuhlo, 1976; Niedermeyer,

2005). A nakonec, difúzní β rytmus dosahující často kmitočtu 20–25 Hz (Kuhlo, 1976) není

selektivně tlumen žádným výše zmíněným stimulem (Kuhlo, 1976; Niedermeyer, 2005).

Častým jevem je též výskyt frontálního β rytmu, jenž může být velmi rychlý (nad 30 Hz).

Jeho možná fyziologická souvislost však zůstává neznámá (Niedermeyer, 2005).

Amplituda β rytmu je dosti závislá na podmínkách měření, jako např. na vzdálenosti

elektrodových párů v bipolární montáži nebo na umístění referenční elektrody v mono-
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polární montáži. Obecně lze ale konstatovat, že amplituda nepřekračuje 30 µV (Kuhlo,

1976; Niedermeyer, 2005). V případě difúzního a okcipitálního β rytmu taktéž dochází

k překročení této hodnoty zřídka. Nicméně amplituda okolo 50 µV a někdy i vyšší byla

pozorována u starých osob (Kuhlo, 1976). Vedle různých defektů lebky, majících vliv na

lokální nárůst amplitudy β rytmu, může jeho amplitudu zvýšit také podání léků tlumících

CNS (Niedermeyer, 2005).

Nejhojnější výskyt β rytmu lze pozorovat nad frontocentrální oblastí (Jasper a An-

drews, 1938), kmitočet zřídkakdy přesahuje hodnotu 35 Hz (Niedermeyer, 2005). Nad

touto oblastí dosahuje β rytmus vyšších kmitočtů než nad ostatními oblastmi (Kuhlo,

1976; Niedermeyer, 2005). Díky potenciálům snímaným na povrchu mozkové kůry (ECoG)

se ukázalo, že centrální β rytmus je nejsilnější v precentrálním a postcentrálním gyru, fron-

tálním operculu (Brodmannova oblast 44) a v určité míře i v premotorické nebo suple-

mentární motorické oblasti (Jasper a Penfield, 1949). Bylo taktéž zjištěno, že při stavech

ospalosti se mírně snižuje frekvence precentrálního β rytmu. Po probrání krátkým světel-

ným zábleskem se frekvence β rytmu vrátí na svoji původní úroveň (Jasper a Andrews,

1938).

Centrální β rytmus je tlumen volními pohyby. K jeho obnově dochází asi po jedné

sekundě, a to i v případě, že svalová kontrakce pokračuje. Při jejím ukončení dochází

k opětovnému zatlumení centrálního β rytmu. Rychlé opakování volních pohybů vede

k trvalejšímu amplitudovému poklesu. Útlum je nejmarkantnější na kontralaterální hemi-

sféře na místech odpovědných za pohyb dané části těla. V případě, že pohyb je prováděn

na základě verbálních pokynů, předchází amplitudový pokles β rytmu dokonce vlastnímu

pohybu. Z těchto pozorování lze usuzovat, že samotná příprava na pohyb, resp. myšlenka

na pohyb je dostatečná pro amplitudový pokles centrálního β rytmu (Jasper a Penfield,

1949). Další možností, jak tlumit centrální β rytmus je taktilní stimulace kontralaterální

části těla (Jasper a Andrews, 1938; Jasper a Penfield, 1949). Z výše uvedeného topografic-

kého výskytu β rytmu a jeho specifického tlumení lze usuzovat, že β rytmus je ve funkčním

vztahu k senzomotorické kůře (Kuhlo, 1976).

Z toho, co zde bylo již o centrálním β rytmu řečeno, je nápadná jeho topografická a

funkční podobnost s µ rytmem. Vztah těchto dvou centrálních rytmů byl zkoumán v práci

Gastauta et al. (1952), ve které byl β rytmus nalezen u 88% zkoumaných osob, u nichž byl

též nalezen µ rytmus. Z těchto osob se u 76% případů dalo říci, že β rytmus byl dvakrát,

a v 14% případů dokonce třikrát tak rychlý než µ rytmus. U 10% nebylo možno hovořit

o harmonické vazbě. Dvojnásobná rychlost β rytmu oproti µ rytmu se jevila i Chatrianovi

et al. (1959). Gastaut (1952) se dokonce domníval, že jím pozorovaný µ rytmus je ve

skutečnosti vlastně β rytmus pozorovaný Jasperem a Penfieldem (1949), který má však

pouze poloviční kmitočet. Tato představa však byla později zpochybněna, protože statis-

tická analýza korelace těchto rytmů u normální populace poukázala na poměrně slabou

souvislost (Kuhlo, 1976). Dále mezi rytmy µ a β existují jak rozdíly topografické, tak roz-
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díly časových průběhů amplitudových změn (Pfurtscheller et al., 1996b), viz. oddíl 1.2.1.

Na základě práce Pfurtschellera et al. (1997) se však zdá, že přesto existuje specifické

β podpásmo soustředěné zhruba okolo dvojnásobku kmitočtu µ rytmu (∼22 Hz), jehož

změny kopírují změny v α pásmu.

Na závěr je ještě třeba podotknout, že vizuální, sluchové nebo taktilní podněty tlumící

okcipitální α rytmus tlumí též i centrální β rytmus se zpožděním 100–200ms (Jasper a

Andrews, 1938). Rozdíl je však v tom, že amplitudový pokles β rytmu trvá zhruba 1–2 s,

zatímco α rytmus zůstává zatlumen mnohem déle (15–20 s), než dojde k jeho obnovení.

S pomocí sluchové či taktilní stimulace střední intenzity lze však utlumit selektivně jen

β rytmus bez změny α rytmu (Jasper a Andrews, 1938). Z těchto nálezů, kdy vizuální,

sluchové a taktilní podněty vyžadující koncentraci a pozornost mohou taktéž tlumit β

rytmus (Jasper a Andrews, 1938), a také ze zjištění, že při stavech ospalosti a lehkého

spánku dochází k nárůstu amplitudy β rytmu (Kuhlo, 1976), lze uvažovat o tom, že β

rytmus je v určité míře i ve vztahu ke kontrolním mechanismům regulujícím stav vědomí

(Kuhlo, 1976).

1.2 Amplitudové změny senzomotorických rytmů

Z předcházejícího textu je zřejmé, že první studie zabývající se změnami EEG rytmů

při různých typech úloh využívaly k jejich vyhodnocování pouhou vizuální inspekci EEG

záznamu. Velký průlom nastal prací Pfurtschellera a Aranibara (1977), ve které autoři

použili časový vývoj pásmového výkonu k hodnocení změn EEG rytmů. V α pásmu tak

nalezli výrazný pokles výkonu doprovázející sluchovou a vizuální stimulaci oproti referenč-

nímu klidovému okamžiku. Tento jev popsali jako tzv. událostně vázanou desynchronizaci

(event-related desynchronization). Od stejných autorů brzy následovala další práce tý-

kající se volních pohybů (Pfurtscheller a Aranibar, 1979), která již popsala metodiku

vyhodnocování změn pásmového výkonu s pomocí hodnot ERD (event-related desynchro-

nization). Ty byly spočítány jako procentové změny pásmového výkonu vůči zvolenému

klidovému intervalu předcházejícímu vlastní pohyb, ve kterém se neočekávaly žádné změny

výkonu s souvislosti s pohybem. Zde je vhodné podotknout, že trochu nešťastně splývá

označení ERD jak pro jev, kdy klesá výkon v souvislosti se stimulací či volním pohybem,

tak pro metodu, resp. její výsledné hodnoty. Rozpor nastává zejména ve chvíli, kdy se

popisuje tzv. ERS (event-related synchronization, událostně vázaná synchronizace) jako

naopak nárůst výkonu oproti referenčnímu intervalu (viz. další text). Pro metodu by

bylo přesnější označení „časový vývoj relativních změn výkonuÿ, ve kterém lze popsat jev

ERD či ERS. V každém případě byl ale Pfurtschellerem a Aranibarem (1979) položen

základ metody, která našla velmi široké uplatnění pro vyhodnocování změn EEG rytmů

v nejrůznějších typech úloh a která se využívá až dodnes.
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1.2.1 Amplitudové změny při volních a pasivních pohybech

Již zhruba dvě sekundy před volním pohybem je možno pozorovat nárůst negativity sig-

nálu — pokles jeho průběžné střední hodnoty označovaný jako potenciál připravenosti

(Bereitschaftspotential, BP; Readiness Potential, RP) (Kornhuber a Deecke, 1964; Da-

men et al., 1996). Tyto pomalé změny lze zahrnout do skupiny tzv. událostně vázaných

potenciálů (event-related potentials, ERP), které mají „stabilní fáziÿ vůči příchozí udá-

losti (phase-locked response). Zmíněné ERP se mohou označit jako vyvolaná, evokovaná

mozková aktivita (Pfurtscheller a Lopes da Silva, 1999). Naproti tomu jsou volní pohyby

doprovázeny změnami amplitudy EEG rytmů — µ rytmu a centrálního β rytmu. Tyto

změny však nemají „stabilní fáziÿ vůči události (non-phase-locked response) a lze je po-

psat jako navozenou, indukovanou mozkovou aktivitu (Pfurtscheller a Lopes da Silva,

1999).

1.2.1.1 Amplitudový pokles

Jedněmi z prvních, kdo popsali amplitudové změny během volních pohybů, byli Jasper

a Penfield (1949). Pozorovaný β rytmus, snímaný z povrchu centrální kůry, vykazoval

amplitudový pokles při sevření pěsti, nicméně v průběhu kontinuálního sevření se asi po

jedné sekundě β rytmus opět objevil s amplitudou podobnou jako před sevřením pěsti.

Po jejím uvolnění byl opět asi po dobu jedné sekundy patrný pokles amplitudy β rytmu,

z čehož Jasper a Penfield vyvozovali, že centrální β rytmus je obrazem klidového stavu

dané oblasti.

Amplitudové změny µ rytmu během volních pohybů byly popsány Gastautem et al.

(1952) a změny během volních, pasivních a reflexních pohybů popsali Chatrian et al.

(1959). Volní pohyby byly doprovozeny poklesem amplitudy µ rytmu nad centrálními

oblastmi, přičemž pokles začínal ještě před zahájením svalové kontrakce. Redukce am-

plitudy byla vždy bilaterální, nicméně během unilaterálních pohybů nastával pokles na

kontralaterální straně dříve než na ipsilaterální, zatímco během bilaterálních pohybů na-

stával v obou centrálních oblastech současně. Podobně docházelo v případě unilaterálních

pohybů k obnově µ rytmu dříve na kontralaterální než na ipsilaterální straně.

Unilaterální pasivní pohyby byly se zpožděním cca 175ms následovány bilaterální

redukcí amplitudy µ rytmu, přičemž na kontralaterální straně byl pokles výraznější (Cha-

trian et al., 1959). Po skončení pasivního pohybu se µ rytmus opět objevil. V případě

nepřetržitého opakování pasivního pohybu účinnost redukce µ rytmu klesala, avšak po-

hyb jiné části těla či krátká odmlka amplitudový pokles opět zesílila (Chatrian et al.,

1959).

Latence amplitudového poklesu µ rytmu byla u reflexních pohybů krátká (∼185ms)

(Chatrian et al., 1959). Redukce rytmu se projevila bilaterálně, nicméně na ipsilaterální

straně byla často méně výrazná (Chatrian et al., 1959). Doba zatlumení µ rytmu byla
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velmi variabilní (0,3–6,5 s). Opakování reflexního pohybu vedlo k rychlému snížení úrovně

amplitudového poklesu, avšak reflexní pohyb jiné části těla či drobná pauza opět obnovila

původní úroveň (Chatrian et al., 1959).

Amplitudový pokles µ rytmu způsobený pasivními a reflexními pohyby by mohl být

spojen s proprioceptivním vedením přicházejícím do centrálních oblastí, přičemž převaha

kontralaterálních proprioceptivních vláken v těchto oblastech by vysvětlovala i převahu

kontralaterální redukce µ rytmu (Chatrian et al., 1959). Nicméně fakt, že v případě vol-

ních pohybů nastává amplitudový pokles ještě před vlastním pohybem, naznačuje, že

propriocepce nehraje nejdůležitější roli (Chatrian et al., 1959).

Kvantitativní posouzení amplitudových změn pomocí ERD v α pásmu během volních

pohybů přinesly práce Pfurtschellera a Aranibara (1979), Pfurtschellera (1989) a Pfurts-

chellera a Bergholda (1989). Motorická aktivita spočívala v pohybech prstů levé a pravé

ruky. V časovém průběhu výkonu v α pásmu lze pozorovat pokles (α-ERD) předcházející

a následující motorickou aktivitu. V úseku předcházejícím pohybu byly pozorovány dvě

komponenty ERD, vzájemně oddělené opětovným zvýšením výkonu (Pfurtscheller a Ara-

nibar, 1979). V případě kontralaterální strany byl první pokles výkonu zaznamenán cca

2–3 s před pohybem nad S1/M1, v případě ipsilaterální strany 1,75–1,25 s před pohybem

též nad S1/M1. Druhá komponenta, která pokračovala až do počátku pohybu a ještě za

něj, začínala poklesem výkonu 1 s před pohybem nad kontralaterální S1/M1 a 0,75 s před

pohybem nad ipsilaterální S1/M1. Obě komponenty ERD tedy nastávaly dříve na kon-

tralaterální straně (Pfurtscheller a Aranibar, 1979). Naproti tomu práce Pfurtschellera

a Bergholda (1989) se o dvou komponentách nezmiňuje a uvádí jen ERD velmi podob-

nou druhé komponentě — první statisticky významná ERD nastala na kontralaterální

straně v čase cca 1,7 s před začátkem pohybu a u pohybu pravé ruky se objevila nejprve

v levé S1/M1 a sekundární somatosenzorické oblasti (S2), zatímco u levé ruky byla ERD

pozorována nejprve v pravé S2. V obou případech, jak u levé, tak u pravé ruky byla pozo-

rována též ERD 1,7 s před pohybem v mediální precentrální oblasti, patrně odpovídající

suplementární motorické oblasti (SMA). Poté následovala ERD v ipsilaterálních S1/M1

oblastech s průměrným časem 0,7 s před počátkem pohybu (Pfurtscheller a Berghold,

1989). Počátek ERD dokonce cca 3–4 s před pohybem byl pozorován nad kontralaterální

S1/M1 v pracích Pfurtschellera et al. (1993) a Pfurtschellera a Neuper (1994). Obecně

lze shrnout, že strmá α-ERD začíná 0,5 s před pohybem a vrcholí v čase 0,25–0,5 s po

provedení pohybu (Pfurtscheller a Aranibar, 1979), a i v případě unilaterálních pohybů

je možné ji pozorovat bilaterálně (Pfurtscheller a Aranibar, 1979; Pfurtscheller a Neuper,

1994).

Zkoumání α-ERD při pohybech prstů ruky v podpásmech 11–12 Hz a 10–12 Hz uká-

zalo, že v horním podpásmu 11–12 Hz byla ERD pozorována pouze v kontralaterální

S1/M1, zatímco v případě širšího podpásma 10–12 Hz se manifestovala bilaterálně (Pfurt-

scheller, 1989; Pfurtscheller a Berghold, 1989). Z toho vyplývá, že určité frekvenční složky
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µ rytmu mají odlišnou reaktivitu v ipsilaterální a kontralaterální senzomotorické oblasti.

Pomocí ERD se též ověřovala možnost existence různých typů µ rytmu (Pfurtscheller

et al., 2000). ERD se vyhodnocovala v podpásmech 8–10 Hz a 10–12 Hz. V obou těchto

podpásmech docházelo k poklesu výkonu před a během pohybu, čímž se potvrdila přítom-

nost µ rytmu. Podpásmo 8–10 Hz vykazovalo neohraničený, hojně rozšířený průběh ERD,

nespecifický pro typ pohybu (ruka vs. noha). Naproti tomu podpásmo 10–12 Hz ukázalo

více ohraničený a pohybově specifický průběh ERD snadno rozlišitelný pro pohyb ruky a

nohy. Rozdílná reaktivita poskytuje důvod k existenci dvou typů µ rytmu — somatoto-

picky nespecifickému v pásmu 8–10 Hz a somatotopicky specifickému v pásmu 10–12 Hz

(Pfurtscheller et al., 2000).

Též se ukázalo, že frekvence, na níž nastala maximální α-ERD, není totožná s frek-

vencí, na níž je pozorovatelný maximální výkon α pásma a která se nacházela na nižších

kmitočtech. To znamená, že α-ERD se nacházela v horním α pásmu, zatímco nejsilnější

α rytmus nedotčený pohybem se nacházel v dolním α pásmu (Pfurtscheller a Berghold,

1989).

Plánování a iniciace vlastního volního pohybu je rozsáhlý proces, který kromě primární

motorické oblasti zahrnuje též sekundární somatosenzorickou oblast, premotorickou ob-

last, bazální ganglia, SMA, thalamická jádra a mozeček. S ohledem na topografii α-ERD

se zdá, že ERD dobře reflektuje stav zvýšené lokální korové excitace při přípravě pohybu

(Pfurtscheller a Berghold, 1989). Jiným výkladem je, že α-ERD odráží změny v klidové os-

cilační aktivitě senzomotorických oblastí (Babiloni et al., 1999) nebo je projevem činnosti

rozsáhlé synaptické sítě s rozprostřenou korovou reprezentací (Crone et al., 1998a). Dále,

jelikož je ERD pozorovatelná i před počátkem pohybu, není tedy jen projevem korové

aktivace spojené s pohybem, ale odráží též i přípravu jednotlivých nervových struktur

na provedení pohybu (Pfurtscheller, 1992). Otázkou zůstává, zda to, že první ERD byla

nalezena 1,7 s před pohybem, je odrazem vědomého či nevědomého rozhodnutí ohledně

pohybu. Ať tak či onak, dominance ERD nad kontralaterální stranou ukazuje, že již

cca 2 s před samostatně iniciovaným pohybem je člověk rozhodnut, kterou rukou pohne

(Pfurtscheller a Berghold, 1989).

Předchozí nálezy byly potvrzeny i pomocí MEG v práci Salmelin et al. (1995). Po-

hyb prstů ruky byl doprovozen poklesem amplitudy spontánního 10Hz a 20Hz rytmu

v perirolandické oblasti, který začínal cca 1 s před pohybem na kontralaterální hemisféře.

Obnovení obou rytmů nastalo cca po 1 s. Naproti tomu během sekvence rychlého střídání

prstů ruky byla pozorována trvalá redukce obou rytmů.

ERD α rytmu během unilaterálních pohybů prstů byla zkoumána též s pomocí vy-

sokorozlišovacího EEG (Babiloni et al., 1999). ERD doprovázející přípravu a vykonávání

pohybu byla pozorována nad oběma S1/M1, SMA a zadní parietální oblastí (Brodman-

nova area 5). Doba prvního nástupu ERD byla 2,4 s před pohybem v kontralaterální

S1/M1 a 1,4 s v ipsilaterální S1/M1. Maximální ERD odpověď byla v kontralaterální
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S1/M1.

Vliv rozsahu a směru pohybu na výkonové změny v α pásmu byl za pomoci subdurál-

ních elektrod zkoumán v práci Tora et al. (1994). Rozsah pohybu ruky, tedy vzdálenost,

kam až rukou pohnout, ovlivňuje jak velikost a trvání, tak i rozšíření ERD nad moto-

rickou oblastí (zejména oblastí ruky). Naproti tomu směr pohybu ovlivňoval výkonové

změny nad motorickou oblastí ruky pouze slabě. Ovlivňoval ale přilehlé korové oblasti.

Ukazuje se tedy, že amplituda korových oscilací centrální kůry je ve funkčním vztahu

ke kinematice komplexního pohybu. Jinými slovy, ECoG ERD ukazuje změnu funkčního

stavu neuronálních okruhů zahrnutých do přípravy a vykonávání pohybu (Toro et al.,

1994).

Somatotopické uspořádání amplitudových změn během motorické aktivity různých

částí těla za pomoci subdurálních elektrod zkoumali Arroyo et al. (1993). Již během

přípravy pohybu a pak během vlastní unilaterální kontrakce svalů obličeje, ruky či nohy,

byl pozorován amplitudový útlum µ rytmu v odpovídajících senzomotorických projekčních

oblastech. Topografická lokalizace těchto oblastí byla provedena na základě elektrické

stimulace subdurálními elektrodami. Během útlumu µ rytmu byl zjištěn pokles pásmového

výkonu nejen v α pásmu (7–13 Hz), ale též v pásmech 0–6 Hz (δ–θ) a 14–100 Hz (β).

Stojí za zmínku, že zatímco v klidu byly rytmy µ a β na podobné „středněvoltážníÿ

úrovni, během amplitudového útlumu doprovázejícího volní pohyb zcela jasně převládala

„nízkovoltážníÿ β aktivita. Podobný úkaz pozorovali na skalpu již Chatrian et al. (1959).

Podobně jako Arroyo et al. (1993) zkoumali somatotopické uspořádání ERD za po-

moci ECoG i Crone et al. (1998a). V prvních okamžicích motorické aktivity, kterou byla

izometrická kontrakce různých částí těla, byla ERD α rytmu prostorově silně difúzní a

somatotopicky nespecifická. Po chvíli se α-ERD stala ohraničenou a somatotopicky speci-

fickou. Naproti tomu byla ERD β rytmu většinou ohraničená a somatotopicky specifická,

nicméně β-ERD měla často pouze přechodný charakter, nebo dokonce chyběla. Z topo-

grafické lokalizace ERD pro motorickou aktivitu různých částí těla se potvrdilo, že so-

matotopická reprezentace jednotlivých částí těla se překrývá více, než se předpokládalo

(Crone et al., 1998a). Taktéž se potvrdilo, že unilaterální pohyby mohou být spojeny jak

s aktivací kontralaterální, tak s aktivací ipsilaterální S1/M1.

Amplitudové změny v β pásmu doprovázející pasivní pohyby popsali Alegre et al.

(2002). Pasivní pohyby zápěstí byly spojeny s β-ERD, která se objevila bilaterálně po

začátku pohybu, s maximem na kontralaterální straně. Tato β-ERD byla velmi podobná

β-ERD pozorované během volního dynamického pohybu zápěstí. U pasivního pohybu se

ale nevyskytovala předpohybová složka.

1.2.1.2 Amplitudový nárůst

V EEG lze v souvislosti s pohybem kromě poklesu amplitudy rytmu, tedy ERD, často

pozorovat i opačný jev — nárůst amplitudy, který dostal označení „událostně vázaná
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synchronizaceÿ (event-related synchronization, ERS) (Pfurtscheller, 1992). Lze rozlišit dva

typy ERS — primární a sekundární. Sekundární ERS následuje po ERD či se vyskytuje

dlouhodobě bez ERD. V případě volních pohybů může po ERD následovat ERS dosahující

maxima obvykle cca 1,5 s po události (Pfurtscheller, 1992; Neuper a Pfurtscheller, 2001).

Naproti tomu primární ERS nastává místo ERD. Tento jev bývá často inverzní — např.

úloha čtení vyvolá ERD v okcipitální oblasti, ale též vyvolá ERS v centrální oblasti.

Motorická úloha zase vyvolá ERD v centrální a ERS v okcipitální oblasti (Pfurtscheller,

1992; Leocani et al., 1997; Classen et al., 1998; Gerloff et al., 1998; Bastiaansen et al.,

1999). Je zajímavé, že v obou případech nastává ERD a ERS se stejným předstihem cca

1–2 s před vlastní úlohou. Lze se proto domnívat, že ERS nejspíše odpovídá selektivnímu

potlačení jednotlivých oblastí — indikuje stav blokace daného systému, resp. stav klidu,

či nečinnosti (Pfurtscheller, 1992). Speciálně ERS β rytmu je dávána do souvislosti se

stavem nečinnosti neuronů v motorické kůře (Pfurtscheller et al., 1996b).

Zjistilo se také, že pohyb nohy může kromě α-ERD v odpovídající oblasti S1/M1 vy-

volat α-ERS v bilaterálních S1/M1 oblastech ruky (Pfurtscheller a Neuper, 1994). Z toho

lze usuzovat, že excitace jedné části S1/M1 může být doprovozena inhibicí její jiné části,

projevující se zřejmě zvýšenou amplitudou µ rytmu, tedy ERS (Pfurtscheller a Neuper,

1994).

ERS v β pásmu byla popsána Pfurtschellerem et al. (1996b). Rychlé pohyby prstů ruky

byly spojeny s ERD jak v α pásmu, tak v β pásmu (∼20 Hz). Během 1 s po pohybu byla

β-ERD vystřídána β-ERS, tedy ve chvíli, kdy ještě přetrvává ERD µ rytmu. ERS β rytmu

byla maximální nad kontralaterální hemisférou a lokalizována mírně směrem dopředu od

maximální α-ERD.

ERS β rytmu lze však pozorovat i v průběhu izometrické kontrakce, jak s pomocí

ECoG ukázali Crone et al. (1998a).

ERS během pohybů prstů ruky, nohy a jazyka byla nalezena i na vyšších kmitočtech

β pásma, konkrétně 30–40 Hz (Pfurtscheller et al., 1993). Pohyby ruky byly krátce před-

cházeny ERS výlučně nad kontralaterální S1/M1 oblastí ruky v pásmu 38–40 Hz. Po-

hyby nohy předcházela ERS nad interhemisférickou fissurou v blízkosti temene v pásmu

30–33 Hz. A konečně pohybům jazyka předcházela bilaterální ERS nad oběma S1/M1

v pásmu 38–40 Hz, která byla topograficky široce temporálně rozšířena. Maximální ERS

nastávala před začátkem pohybu a s nástupem pohybu došlo k jejímu rychlému ukončení

(Pfurtscheller et al., 1993). Podobná β-ERS v pásmu 36–40 Hz během rychlých pohybů

ruky byla pozorována v práci Pfurtschellera et al. (1996b). Vyskytovala se pouze nad

kontralaterální zadní S1/M1 až parietální kůrou a svojí lokalizací byla velmi podobná

maximální ∼20Hz β-ERS. ERS v pásmu 36–40 Hz však trvala velmi krátce a předcházela

bezprostředně pohybu.

V ještě rozsáhlejším β pásmu, konkrétně 30–100 Hz, byla ERS během izometrické kon-

trakce různých částí těla zkoumána s pomocí ECoG v práci Crona et al. (1998b). U většiny
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osob byla ERS pozorována ve dvou širokých pásmech: 35–50 Hz a 75–100Hz. Prostorová

lokalizace ERS byla odlišná u obou podpásem, což naznačuje různé neurofyziologické me-

chanizmy. ERS v pásmu 35–50 Hz začínala s motorickou aktivitou a trvala téměř po celou

její dobu. Průběh této ERS byl zhruba inverzní vůči průběhu ERD v α pásmu. Naproti

tomu ERS v pásmu 75–100 Hz měla často jen přechodný charakter a začínala většinou

těsně před nebo až s motorickou aktivitou, přičemž tato ERS zanikla i před jejím ukon-

čením. To naznačuje rozličné funkční spojitosti 35–50Hz a 75–100Hz pásma s motorickou

úlohou. V porovnání s ERD v α a β pásmu 15–25 Hz byla ERS v podpásmech 35–50 Hz

a 75–100 Hz daleko ohraničenější, somatotopicky specifická a v případě unilaterálních po-

hybů byla pozorována pouze nad kontralaterální S1/M1. Topografie ERS v horním β

pásmu nad 30 Hz souhlasila velmi dobře — na rozdíl od α a β pásma 15–25 Hz — s tra-

dičními mapami senzomotorické funkční anatomie.

Rozdílná velikost a topografie ERS v β pásmu byla nalezena pro dva typy pohybů

ukazováčku: flexi–extenzi a extenzi–flexi (Stančák, 2000). V případě extenze–flexe byla

amplituda β-ERS nad kontralaterální S1/M1 zvětšena a topograficky široce rozšířena.

Tato rozdílnost β-ERS nad kontralaterální S1/M1 je dána zřejmě rozdílnou složitostí

neuronálních okruhů řídících extenzní a flexní pohyby ruky (Stančák, 2000).

U ERS v β pásmu bylo též zkoumáno, zda její kmitočet odpovídá specifickým oblastem

S1/M1 (Neuper a Pfurtscheller, 2001). Pohyb dominantní ruky, resp. nohy vyvolává asi

po 1 s od jeho počátku β-ERS s ohraničeným ložiskem blízkým odpovídající reprezentační

oblasti S1/M1. Frekvenční vrchol β-ERS byl nižší nad oblastí ruky (pod ∼20 Hz) než

blízko středových centrálních oblastí ležících nad S1/M1 reprezentací nohy (nad ∼20 Hz).

Frekvenční analýza β-ERS tedy ukázala drobné rozdíly nad sousedícími korovými oblastmi

(Neuper a Pfurtscheller, 2001).

O ERS během pasivních pohybů podávají zprávu Alegre et al. (2002). ERS v β pásmu

následuje během pasivních pohybů zápěstí bezprostředně po odeznění β-ERD a její ma-

ximum bylo pozorováno na kontralaterální straně. Vyskytovala se i ipsilaterální složka,

avšak v daleko menší míře. β-ERS během pasivních pohybů byla obdobná jako β-ERS

doprovázející volní dynamické pohyby zápěstí.

1.2.1.3 Amplitudové změny a parametry pohybu

Zda jsou rychlost volního pohybu, doba trvání a síla kontrakce zakódovány v časovém

průběhu ERD µ rytmu, se ověřovalo v práci Stančáka a Pfurtschellera (1996b). Časový

průběh µ-ERD v kontralaterální S1/M1 oblasti byl ale v čase před pohybem shodný

jak pro rychlé, tak pomalé pohyby. Nicméně rychlejším pohybům doprovázeným silnější

kontrakcí předcházela topograficky rozsáhlejší ERD. Také se zjistilo, že okamžik obnovení

µ rytmu byl spojen s dobou trvání svalové kontrakce, a to u obou typů pohybů. Výsledky

tedy ukazují, že jak amplituda, tak doba trvání svalové kontrakce ovlivňují časový průběh

µ-ERD.
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Podobně zaměřena byla i studie Stančáka a Pfurtschellera (1995) zkoumající vliv rych-

losti pohybu na změny centrálního β rytmu. V porovnání s pomalými pohyby se β rytmus

u rychlých pohybů začal obnovovat dříve. Naproti tomu nebyla u rychlých pohybů nale-

zena závislost mezi dobou trvání extenzního pohybu a začátkem obnovy β rytmu, zatímco

taková závislost byla pozorována u pomalých pohybů. Po β-ERD, která byla topograficky

široce rozšířena a lokalizována spíše postcentrálně, následovala β-ERS, která se projevila

v ohraničeném ložisku blízko M1 oblasti ruky, tedy spíše precentrálně. Tyto poznatky byly

dále rozšířeny Stančákem a Pfurtschellerem (1996a), kteří zkoumali navíc vliv dominance

ruky na změny v β pásmu u pravorukých jedinců. Zjistilo se, že β-ERD během přípravy

pohybu (2,0–0,5 s před pohybem) levého nebo pravého prstu byla vždy větší nad kontra-

laterální hemisférou, a to u obou typů pohybů — rychlého i pomalého. V období krátce

před začátkem pohybu (−0,4 s) se však kontralaterální převaha β-ERD projevila pouze

u pravostranných pohybů a i ta s počátkem pohybu vymizela. Nezávisle na lateralitě

pohybu a rychlosti jeho provedení byla β-ERD situovaná nad přední částí pravé S1/M1

oblasti, zatímco nad levou S1/M1 byla β-ERD široce rozšířena s maximem nad zadní

částí této oblasti. Po odeznění β-ERD následovala u rychlých i pomalých pohybů β-ERS,

která měla opět kontralaterální převahu, jež se však výrazněji projevila u levostranných

pohybů. Též velikost kontralaterální β-ERS byla u levostranného pohybu téměř třikrát

větší než u pravostranného. Výsledky této práce naznačují, že desynchronizace v období

před pohybem a synchronizace v období po pohybu je u centrálního β rytmu spojena

s dominancí ruky.

Zkoumán byl též vliv zátěže působící proti pohybům prstů ruky na změny EEG rytmů

(Stančák et al., 1997). Pod vlivem těžkých závaží (cca 100 g) byla ERD β rytmu (18–25 Hz)

nad kontralaterální S1/M1 větší než při lehkých závažích. Na ipsilaterální straně se hod-

nota ERD zpočátku zvyšovala s přibývající váhou, u nejtěžšího závaží však začala klesat.

Možným vysvětlením je transcallosální inhibice přenesená z kontralaterální, silně aktivo-

vané S1/M1 (Stančák et al., 1997). Mimo to těžká závaží prodloužila dobu desynchronizace

µ rytmu a zvýšila ERS β rytmu.

Srovnání komplexnosti pohybu a změn EEG rytmů přinesli Pfurtscheller et al. (1998).

Zatímco µ-ERD v době přípravy pohybu byla pro jednoduchý (prst, palec) i komplexní

(zápěstí) pohyb stejná, velké rozdíly byly pozorovány u kontralaterální β-ERS, která

byla v případě komplexních pohybů významně větší oproti jednoduchým pohybům. ERD

v době přípravy pohybu je tedy spíše nezávislá na komplexnosti pohybu, zatímco β-ERS

může komplexnost pohybu reflektovat.

Amplitudové změny korových rytmů během distálních a proximálních pohybů byly

popsány v práci Stančáka et al. (2000). V případě proximálního pohybu (pohyb ramena)

byla maximální ERD v α a β pásmu lokalizována na parietálních elektrodách. V případě

distálního pohybu (pohyb prstu ruky) byla maximální ERD v α a β pásmu pozorována

nad levou a pravou S1/M1 oblastí ruky. ERS v β pásmu byla větší v případě proximálního
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pohybu. Prostorová lokalizace α- a β-ERD a β-ERS vykazuje tedy topografické rozdíly,

které mohou odpovídat somatotopické organizaci S1/M1.

Porovnání dopadu krátkého pohybu a delší izometrické kontrakce na změny EEG

rytmů přinesli Cassim et al. (2000). V případě izometrické kontrakce se výkon v α a β

pásmu vrátil na původní hodnotu po cca 4–5 s. Trvání izometrické kontrakce nemělo téměř

žádný vliv na průběh ERD před či po začátku kontrakce. Zde je vhodné připomenout již

zmíněnou práci Stančáka a Pfurtschellera (1996b), která ukázala, že doba trvání pomalého

pohybu, tedy nikoli udržované kontrakce, vliv na průběh ERD µ rytmu má. V případě

krátkých pohybů byla pozorována silná ERS jak v α, tak v β pásmu. V případě prodloužení

pohybu ERS α pásmu vymizela, zatímco v β pásmu byla přítomna stále, ačkoli její počátek

nastal dříve a její velikost byla menší. V práci byly též porovnány průběhy ERD a ERS,

které se projevily po ukončení pohybu. V případě rychlých pohybů nebyl pozorován žádný

významný rozdíl, snad jen doba nástupu ERS jak µ, tak β rytmu nastávaly dříve. Avšak

v případě izometrické kontrakce byly rozdíly znatelné. ERS jak µ, tak β rytmu byly

přítomné a velmi podobné průběhům ERS rychlých pohybů, jen s menší amplitudou.

U β-ERS byla hodnota vyšší při ukončení kontrakce než při jejím začátku.

1.2.1.4 Amplitudové změny a kognitivní vlivy

Vliv představy pohybů na změny centrálních rytmů µ a β byl zkoumán Pfurtschellerem a

Neuper (1997). Ukázalo se, že představa unilaterálních pohybů levé či pravé ruky vede ke

krátkodobé a lokalizované změně EEG nad S1/M1. ERD nastávala pouze kontralaterálně,

a to jak v α pásmu, tak v β pásmu. U většiny osob se nalezla i ERS pozorovatelná na

ipsilaterální straně, a to opět jak v α pásmu, tak v β pásmu.

Cílem experimentu uskutečněného Bastiaansenem et al. (1999) bylo analyzovat ERD

v α a β pásmu během očekávání výsledku motorické úlohy. Po zvukovém signálu měly

pokusné osoby zmáčknout po čtyřech sekundách tlačítko. Jestliže se trefily do zvoleného

časového okna, byly o úspěšnosti informovány za dvě sekundy buď světelným nebo zvu-

kovým signálem. Pro srovnání pokusné osoby ještě prováděly pouze volní pohyby prstů

ruky. V centrální oblasti byla pozorována u všech tří typů úloh (volní pohyby, informo-

vání o výsledku světelným, resp. zvukovým signálem) bilaterální ERD µ rytmu začínající

cca 2 s před pohybem a po cca 1 s přecházející do bilaterální µ-ERS. Rozdíly byly však

pozorovány v β pásmu nad okcipitální oblastí, kde během očekávání světelné zpětné in-

formace byla pozorována bilaterální ERD s převahou nad pravou hemisférou (pro levé

i pravé pohyby), počínající již v okamžiku zmáčknutí tlačítka. Naproti tomu očekávání

zvukového signálu nevyvolávalo žádné změny oscilační aktivity.
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1.2.2 Amplitudové změny při somatosenzorickém dráždění

Používanými typy somatosenzorického dráždění jsou taktilní stimulace (poklep, dotyk,

mechanické vibrace), nebolestivá elektrická stimulace (prst ruky, n. medianus, n. tibialis)

a bolestivá elektrická či tepelná stimulace.

Taktilní stimulace střední intenzity je doprovázena bezprostředním poklesem ampli-

tudy β rytmu (Jasper a Andrews, 1938). Taktilní stimuly, které přicházejí neočekávaně,

vedou k výraznějšímu útlumu centrálního β rytmu. Po počátečním poklesu amplitudy

dochází k rychlé obnově β rytmu s jeho typickým překmitem — β-ERS. Např. taktilní

stimulace prstů ruky vyvolává silnou β-ERS v pásmu typicky 13–24 Hz (Pfurtscheller et

al., 2001a, 2001b). Její vrchol lze pozorovat zhruba od jedné sekundy po stimulaci (Pfurt-

scheller et al., 2001b) až po 2,0–2,5 s (Pfurtscheller et al., 2001a). Topograficky je β-ERS

lokalizována bilaterálně s kontralaterální převahou nad reprezentační S1/M1 oblastí ruky

(Pfurtscheller et al., 2001a, 2001b).

Výzkum, zda mechanická stimulace jednotlivých prstů vede k rozdílným frekvencím

β-ERS, přinesla práce Pfurtschellera et al. (2001a). Ukázalo se však, že frekvenčně bylo

možno rozlišit navzájem pouze dva prsty, a to navíc jen u 2/3 pokusných osob. Autoři to

přičítají možnému překryvu korových reprezentačních oblastí jednotlivých prstů.

Co se týče senzomotorického µ rytmu, projevy taktilní stimulace prstů ruky byly zkou-

mány v práci Pfurtschellera (1989). Jednalo se o 100Hz vibrační stimulaci aplikovanou

po dobu jedné sekundy. Změny µ rytmu se vyhodnocovaly v pásmech 6–8 Hz a 10–12 Hz.

V pásmu 10–12 Hz byla stimulace doprovázena ERD, která začínala nad kontralaterální

S1/M1, a to dokonce již cca 250ms před vlastní stimulací. Posléze se ERD manifestovala

již symetricky v bilaterálních S1/M1. Naproti tomu v pásmu 6–8 Hz byla ERD pozorována

mediálně nad horní parietální oblastí a začínala zhruba s příchodem stimulace. Lze tedy

usuzovat, že různé frekvenční komponenty µ rytmu odrážejí aktivitu různých nervových

struktur.

Práce Pfurtschellera (1989) potvrzuje dřívější výsledky přinesené Chatrianem et al.

(1959), kteří ukázali, že taktilní stimulace, jako je např. lehký déletrvající dotek palmární

strany ruky, je schopna vyvolat útlum amplitudy centrálního µ rytmu. Tento pokles byl

též pozorován bilaterálně, nicméně byl silnější na kontralaterální straně. Dále se ukázalo,

že taktilní stimulace různých částí těla se projevila amplitudovým poklesem pozorovaným

stále na jednom místě.

Po amplitudovém útlumu µ rytmu dochází k jeho postupnému obnovení, které nastává

na kontralaterální straně obvykle dříve než na ipsilaterální (Chatrian et al., 1959). Toto

obnovení rytmu přechází do µ-ERS poměrně zřídka, naproti téměř vždy přítomné β-ERS.

Jak bylo na počátku zmíněno, dalším typem senzomotorického dráždění je nebolestivá

elektrická stimulace mediánového (tibiálního) nervu, která je hojně používána. Mediánová

stimulace je doprovozena počáteční µ-ERD v bilaterálních S1/M1 oblastech, vrcholící
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v čase 0,2–0,4 s (Salenius et al., 1997; Nikouline et al., 2000; Hirata et al., 2002). Nicméně

kontralaterální strana vykazuje o nejméně 20% silnější µ-ERD než strana ipsilaterální

(Nikouline et al., 2000). Podobně je mediánová stimulace doprovozena bilaterální β-ERD,

vrcholící v čase 0,2–0,3 s (Salenius et al., 1997; Hirata et al., 2002), která je však zhruba

pětkrát menší v porovnání s µ-ERD (Salenius et al., 1997). Je třeba podotknout, že MEG

studie Schnitzlera et al. (1997) a Hari et al. (1998), které jsou rozšířením práce Salenia et

al., tuto počáteční β-ERD neregistrují a pozorují pouze β-ERS.

Počáteční ERD — je-li přítomna — je rychle vystřídána µ-ERS nad S1/M1 oblastmi,

vrcholící v čase 0,4–1,0 s a trvající cca 0,5–1,0 s (Salenius et al., 1997). Stejně je tomu

u β-ERS (Salenius et al., 1997; Schnitzler et al., 1997; Hari et al., 1998). Vrchol 20Hz ERS

nastal zhruba o 0,2 s dříve než vrchol 10Hz ERS a dále byla 20Hz ERS zhruba dvaapůlkrát

vyšší než 10Hz ERS. V případě 10Hz oscilací byla ERS patrná zejména na kontralaterální

straně — ipsilaterální strana vykazovala jen slabou či žádnou ERS. Naproti tomu se

u 20Hz oscilací projevila ERS výrazně bilaterálně, nicméně s významnou, téměř 50%

kontralaterální převahou. Obecně ale platilo, že 20Hz, resp. 10Hz ERS byla v průměru

o 35%, resp. 120% větší nad levou hemisférou oproti pravé — u pokusných osob praváků

(Salenius et al., 1997).

Výše popsaným parametrům β-ERS z MEG se podobají hodnoty získané z EEG —

po mediánové stimulaci se objeví β-ERS s latencí cca 0,6–0,7 s. Kmitočet β-ERS se pohy-

boval okolo 20 Hz (Brovelli et al., 2002; Pfurtscheller et al., 2002). Z pohledu na latence je

zřejmé, že po somatosenzorickém dráždění nastává tedy β-ERS mnohem dříve než v pří-

padě volních pohybů, kde je latence cca 1,5 s. Nicméně zůstaneme-li u tohoto srovnání,

v případě stimulace je reakce β pásma slabší než u volních pohybů. A nakonec, kmitočet

maximální β-ERS je v případě mediánové stimulace vyšší než pro případ volního pohybu

(Brovelli et al., 2002). Brovelli et al. pozorovali β-ERS pouze kontralaterálně, a to nad

S1/M1. V práci Pfurtschellera et al. (2002) bylo EEG snímáno bohužel jen nad kontra-

laterální S1/M1, a tudíž neposkytuje informaci o lateralitě. Pozorování Brovelliho et al.

(2002) je nicméně v rozporu s dřívější prací Neuper a Pfurtschellera (2001), ve které autoři

uvádějí, že postimulační β-ERS byla pozorována bilaterálně, avšak s kontralaterální převa-

hou s ohraničeným ohniskem blízkým S1/M1 reprezentační oblasti stimulované končetiny.

V této studii Neuper a Pfurtscheller taktéž porovnávali β-ERS následující elektrickou me-

diánovou, resp. tibiální stimulaci s β-ERS následující po pohybu ruky, resp. nohy. Ukázalo

se, že v případě ruky byly průběhy obou β-ERS velmi podobné. Podstatné rozdíly byly

však pozorovány u nohy, kde platilo, že v případě tibiální stimulace byla β-ERS menší a

více ohraničená než v případě pohybu.

Vliv rychlosti opakování elektrické mediánové stimulace na průběh 20Hz ERS byl

zkoumán Saleniem et al. (1997). V případě nejdelšího mezistimulačního intervalu (4,0 s)

dosáhla β-ERS svého vrcholu kolem 0,4 s a z něho posléze klesala pozvolna ke své původní

hodnotě téměř po celý zbytek intervalu. V případě zkracujících se mezistimulačních inter-



1. ÚVOD 16

valů až na hodnotu 0,8 s zůstával čas vrcholu či amplituda β-ERS stejná, výrazně se však

zkracovala doba poklesu — své původní hodnoty dosahovala β-ERS vždy těsně před pří-

chodem dalšího stimulu. V případě krátkých mezistimulačních intervalů (0,4 s) docházelo

již i k poklesu hodnoty maximální β-ERS. V takovém případě se ale dá již těžko hovořit

o ERD nebo ERS, protože referenční hodnota z období klidu vlastně neexistuje. A na-

konec, během velmi krátkých mezistimulačních intervalů (0,2 s) došlo téměř k vymizení

amplitudových změn 20Hz oscilací.

Vliv počtu opakování stimulace na velikost µ-ERD přinesla práce Nikoulina et al.

(2000). Stálé opakování postupně snižovalo µ-ERD na ipsilaterální straně, avšak na kon-

tralaterální straně se vliv opakování neprojevil. Autoři navrhují vysvětlení zmíněného

poklesu µ-ERD během opakované stimulace pomocí korového nespecifického aktivačního

systému, který je nejsilnější během prvních stimulů.

Zkoumán byl také vliv různých typů pohybů, vliv taktilní stimulace, vliv představy

pohybů a pozorování pohybů druhých osob na změny ERS následující mediánovou sti-

mulaci (Salenius et al., 1997; Schnitzler et al., 1997; Hari et al., 1998; Pfurtscheller et al.,

2002). Během manipulačních pohybů ruky a taktilní stimulace dlaně bylo 20Hz pásmo

reaktivnější než pásmo 10Hz, nicméně vliv na postimulační ERS byl velmi podobný (Sa-

lenius et al., 1997). Při unilaterálních manipulačních pohybech ruky byla 20Hz ERS zcela

potlačena na obou hemisférách (Salenius et al., 1997; Schnitzler et al., 1997; Hari et al.,

1998). Salenius et al. (1997) nicméně pozorovali krátkou postimulační ERS, nastávající

výhradně na kontralaterální straně elektricky stimulované ruky neprovádějící manipulační

pohyby. Podobně Pfurtscheller et al. (2002) popsali v EEG téměř vymizení postimulační

β-ERS během manipulačních pohybů ruky.

Taktilní stimulace dlaně pravé a levé ruky, jež je inervovaná mediánovým nervem,

vedla k vymizení ERS na obou hemisférách v případě, že byla taktilně stimulována ruka,

jež byla zároveň stimulována elektricky. V případě, že byla taktilně stimulována druhá

ruka, vedla tato stimulace pouze k vymizení ipsilaterální postimulační ERS a ke zkrácení

doby trvání kontralaterální ERS (Salenius et al., 1997). Bilaterální manipulační pohyby

ruky zatlumily postimulační ERS na obou hemisférách během levé i pravé mediánové elek-

trické stimulace (Salenius et al., 1997). Bylo také zjištěno, že i sotva pocítitelný pohyb

rukou je schopen o 35% snížit 20Hz ERS v kontralaterální S1/M1. Menší zatlumení ERS

je schopno vyvolat i slabé natažení prstů ruky (Schnitzler et al., 1997). Tyto změny 20Hz

ERS byly pozorovány bilaterálně, avšak vykazovaly kontralaterální převahu vzhledem

k ruce vykonávající pohyb. Též je třeba podotknout, že uvedené hodnoty jsou průměrné

pro pravou a levou ruku — vliv pravé ruky byl však o cca 10 % výraznější než vliv levé

ruky. Práce Schnitzlera et al. dále ukázala, že také pouhá představa unilaterálních mani-

pulačních pohybů ruky vedla k zhruba 25% snížení 20Hz ERS. Dokonce i při navozeném

ischemickém stavu předloktí a elektrické stimulaci mediánového nervu na paži téže kon-

četiny, tedy během ztráty jak motoriky v předloktí a ruce, tak aferentace z nich, vedla
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snaha o provedení pohybu k shodnému silnému potlačení postimulační 20Hz ERS jako

v případě před navozenou ischémií. Z toho, co bylo uvedeno výše, lze shrnout, že pri-

mární senzomotorická kůra je aktivní také během představy pohybů a že jak představy,

tak aktivita korových obvodů zahrnutých do přípravy a vykonání pohybu ovlivňují korové

obvody generující senzomotorický 20Hz rytmus (Schnitzler et al., 1997).

K rozšíření poznatků o vlivu motorické úlohy na změny 20Hz postimulační ERS při-

spěla práce Hari et al. (1998), která ukázala, že dokonce i pozorování manipulačních po-

hybů ruky druhých osob silně potlačí 20Hz ERS. Kontrola byla provedena pozorováním

fixního, barvu měnícího světelného bodu, které nemělo na ERS žádný vliv. Naproti tomu

sledování pohybujícího se světelného bodu mělo za následek snížení úrovně postimulační

20Hz ERS. Lze tedy usoudit, že primární motorická oblast je pravděpodobně aktivována

také během pozorování pohybů (Hari et al., 1998).

Informace o změnách senzomotorických rytmů na vyšších frekvencích β pásma po elek-

trické mediánové stimulaci ruky přinesla MEG studie Ihary et al. (2003), která zkoumala

sedm podpásem v kmitočtovém pásmu 35–105 Hz. Bezprostředně po stimulaci (∼60ms)

byla pozorována krátká β-ERS v celém pásmu 35–105 Hz, lokalizovaná v kontralaterální

S1 oblasti ruky. Po tomto krátkém nárůstu výkonu následovala v pásmu 35–65 Hz střed-

nědobá (0,1–0,4 s) β-ERD v kontralaterální S1, která byla ve většině případů vystřídána

opět β-ERS. Naproti tomu pásmo 65–105Hz nevykazovalo žádný výkonový pokles, ale

naopak v něm byla pozorována β-ERS v časovém intervalu 0,1–0,2 s v kontralaterální S1.

Změny v ipsilaterální S1 byly velmi variabilní a měnily se od osoby k osobě. K podobným

výsledkům došli ve své MEG studii i Hirata et al. (2002), kteří konzistentně pozorovali

β-ERS v pásmu 50–200 Hz ostře lokalizovanou okolo kontralaterálního sulcus centralis.

Otázku, zda elektrické stimulaci dominantní ruky (n. medianus) či nohy (n. tibialis)

odpovídá rozdílná frekvence β-ERS, se pokusili zodpovědět v EEG práci Neuper a Pfurt-

scheller (2001). U postimulační β-ERS pozorované nad S1/M1 reprezentační oblastí ruky

byl zjištěn kmitočet významně nižší (∼18 Hz) než nad S1/M1 oblastí nohy (∼22 Hz).

Dalším typem senzomotorického dráždění, jak bylo v úvodu tohoto oddílu naznačeno,

může být nebolestivá elektrická stimulace, aplikovaná do prstů ruky. Její vliv na změnu

senzomotorických rytmů byl popsán Stančákem et al. (2003). Podobně jako u mediánové

stimulace byla elektrická stimulace prstu ruky doprovozena bilaterální µ-ERD (∼10,8 Hz)

a β-ERD (18–24 Hz) nad S1/M1 oblastí ruky a v některých případech i nad SMA. Hodnota

µ-ERD, resp. β-ERD dosahovala na kontralaterální straně zhruba 60%, resp. 45%, a byla

tak více než jedenapůlkrát vyšší než na ipsilaterální straně. Vrchol ERD nastal dříve

na kontralaterální straně (∼0,3 s) než na ipsilaterální straně (∼0,5 s). Po této počáteční

ERD následovala u většiny osob bilaterální β-ERS v pásmu 17–22 Hz s vrcholem v čase

0,6 s. Byla lokalizována opět nad S1/M1, nicméně s topografickým maximem nad frontální

kůrou. Bylo též zjištěno, že u ipsilaterální µ-ERD, bilaterální β-ERD a bilaterální β-ERS

se projevil vliv opakování stimulace — s počtem opakování maximální hodnota ERD či
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ERS klesala. Na latenci ERD nebo ERS nemělo opakování žádný vliv. Pokles ipsilaterální

µ-ERD a bilaterální β-ERS byl navíc ve shodě se subjektivním poklesem bolestivosti

jednotlivých stimulačních intenzit v průběhu experimentu. Tento vztah u β-ERD prokázán

nebyl (Stančák et al., 2003). Dalším poznatkem bylo, že s rostoucí intenzitou stimulace

rostla amplituda µ-ERD, β-ERD a β-ERS. Tento vliv se projevil na obou hemisférách.

Latence µ-ERD a β-ERS nebyla intenzitou stimulace ovlivněna. Naproti tomu u β-ERD

byla vyšší intenzita stimulace doprovozena kratší latencí. Je však zajímavé, že ani u µ-

-ERD, β-ERD a ani u β-ERS se neprokázal vztah mezi jejich rostoucí amplitudou a

subjektivním vnímáním rostoucí bolestivosti při zvyšující se intenzitě stimulace (Stančák

et al., 2003).

Do nejasností ohledně ipsilaterální aktivace S1/M1 oblasti bylo trochu vneseno světlo,

když se statisticky potvrdilo, že amplituda ipsilaterální β-ERS je ovlivněna velikostí

střední části truncus corporis callosi — větší plocha této části v mediálním řezu vede

k vyšší amplitudě ipsilaterální β-ERS. Vztah mezi plochou celého corpus callosum a ipsi-

laterální β-ERS se neprokázal. Dále se ukázalo, že amplituda ipsilaterální β-ERS souvisí

také s amplitudou kontralaterální β-ERS. V tomto případě ale platí, že čím je vyšší ampli-

tuda kontralaterální β-ERS, tím je menší amplituda ipsilaterální β-ERS. Nezodpovězena

však zůstává otázka ipsilaterální µ-ERD a β-ERD, protože vztah mezi nimi a velikostí

jakékoli části corpus callosum se neprokázal, stejně jako vztah mezi nimi a jejich kontra-

laterálními protějšky (Stančák et al., 2003).

Posledním typem somatosenzorického dráždění je bolestivá elektrická nebo tepelná sti-

mulace. Výhody tepelné stimulace jsou zřejmé — oproti elektrickým výbojům dráždícím

též kožní Aβ vlákna zde dochází k selektivní aktivaci pouze nociceptivních Aδ a C vláken.

Jelikož mají pomalá C vlákna nižší aktivační práh než rychlá Aδ vlákna, je možné je

nižší intenzitou tepelných stimulů cíleně dráždit. Toto ve své práci využili Mouraux et al.

(2003), kteří však a priori zkoumali EEG změny pouze v kontralaterální S1/M1 oblasti

a centroparietální meziální kůře. Bolestivé dráždění bylo vyvoláno dopadem laserového

paprsku na dorzální stranu ruky. Stimulace o intenzitě aktivující současně Aδ a C vlákna

vedla v čase okolo 0,25 sekundy k µ-ERS lokalizované výlučně na centrálních elektro-

dách. V čase zhruba 0,5 s byla ERS vystřídána µ-ERD, která trvala přibližně 0,5 s a jejíž

maximum bylo situováno nad parietální meziální kůrou. Z časů ERS a ERD je zřejmá

jejich spojitost s aktivací Aδ vláken. Zajímavé je, že nebyly pozorovány výkonové změny

v čase odpovídajícím vedení C vlákny. Mouraux et al. tento paradox vysvětlují tak, že

korové struktury spjaté se zpracováním podráždění C vláken jsou ovlivněny strukturami

zodpovědnými za Aδ vlákna. Dle autorů je však také možné, že zpracování informací

z Aδ a C vláken obstarává jedna struktura, a tudíž její aktivace Aδ vlákny má za ná-

sledek saturovaný stav, kdy se již další aktivace C vlákny nijak neprojeví. Diametrálně

rozdílná situace nastala v případě intenzity stimulace vedoucí k selektivnímu dráždění

pouze C vláken. V takovém případě byla pozorována pouze µ-ERD, která začínala asi po
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jedné sekundě a měla poměrně dlouhé trvání — zhruba 2 s. Její maximum se nacházelo

opět nad parietální meziální kůrou. Je zřejmé, že doba počátku ERD zde již odpovídá

přibližně době vedení pomalými C vlákny (Mouraux et al., 2003).

Co se týče β pásma, je pozoruhodné, že Mouraux et al. během tepelné bolestivé somato-

senzorické stimulace nenalezli naprosto žádné změny v β pásmu, a nebyla tedy pozorována

ani typická postimulační β-ERS.

Podobný pokus jako Mouraux et al. (2003), nicméně s použitím MEG, uskutečnili Raij

et al. (2004), kteří však dospěli k poněkud odlišným výsledkům. Šlo zejména o fakt, že po

tepelné stimulaci Aδ i C vláken byl pozorován amplitudový pokles nejen v α, ale též v β

pásmu. Za zmínku nicméně stojí, že Mouraux et al. a Raij et al. použili stimulační lasery

s rozdílnou vlnovou délkou, z čehož plynou i různé stimulační parametry. Např. poměr

stimulačních časů byl čtyřicetinásobný. Útlum ∼20Hz rytmu byl situován nad kontralate-

rální senzomotorickou oblastí, přičemž zhruba u 80% osob byl pozorován slabší pokles též

na ipsilaterální hemisféře. Pomocí zdrojové analýzy byl zdroj ∼20Hz oscilací lokalizován

v precentrálním gyru, tedy v primární motorické oblasti M1.

Co se týče časového vývoje amplitudových změn, již okolo 0,2 s po stimulaci Aδ vláken

a okolo 0,8 s po stimulaci C vláken bylo možné pozorovat začátek amplitudového poklesu

∼20Hz oscilací. Tento pokles vrcholil v čase 0,35 s, resp. 1,0 s, po aktivaci Aδ, resp. C vlá-

ken. Doba trvání útlumu ∼20Hz oscilací se pohybovala v obou případech kolem 0,4 s.

Nicméně v případě stimulace Aδ vláken došlo v čase 0,8 s k dalšímu drobnému, asi 0,4 s

trvajícímu poklesu, který byl zřejmě zapříčiněn příspěvkem současně stimulovaných C vlá-

ken.

Na závěr je vhodné podotknout, že ani Raij et al. (2004), kteří nalezli amplitudové

změny v β pásmu po bolestivé tepelné somatosenzorické stimulaci, nepozorovali obvyklou

postimulační β-ERS. Zdá se tedy, že excitace motorické kůry je po bolestivém drážděním

mnohem výraznější než v případě nebolestivých stimulů.

1.3 Koherenční vazby senzomotorických rytmů

Normální mozková činnost je spojena s vytvářením a modifikací četných spojů mezi růz-

nými korovými oblastmi. Samotný popis změn výkonu nad těmito oblastmi však nemůže

přispět k objasnění funkčních vazeb. Koherence je jednou z matematických metod, která

umožňuje popsat míru lineární závislosti ve vybraných kmitočtových pásmech mezi jed-

notlivými korovými oblastmi na základě snímaných elektrických, či magnetických signálů

spjatých s projevy fungování lidského mozku.
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1.3.1 Koherenční vazby při volních pohybech

1.3.1.1 Interhemisférické koherence

Jak bylo již řečeno v předchozím textu, i v případě unimanuálních pohybů je pozoro-

vána aktivace ipsilaterální S1/M1 oblasti. U volních pohybů proto zaujímá důležité místo

otázka vzájemné vazby levé a pravé senzomotorické oblasti.

Jedněmi z prvních, kdo se zabývali interhemisférickou koherencí centrálního µ rytmu,

byli Storm van Leeuwen et al. (1978). Zjistilo se, že u žádné z osob vykazujících přítom-

nost µ rytmu nebyla ani během klidu, ani během motorické aktivity nalezena významná

koherence mezi levou a pravou hemisférou. U 67% těchto osob byla koherence µ rytmu

dokonce nižší než průměrná koherence. Tento závěr byl učiněn na základě frekvenčního

průběhu koherenční funkce, který na frekvenci µ rytmu (∼10,5 Hz) vykazoval znatelný

propad. Naproti tomu u parietookcipitálního α rytmu byla nalezena vysoká interhemisfé-

rická koherence (|γxy|
2 ≈ 0,7).

S těmito nálezy se shodovala i následná práce Schoppenhorsta et al. (1980), kteří navíc

upozornili na nepřímý vliv motorické aktivity na koherenci parietookcipitálního α rytmu,

jež bývá pozorován i nad centrálními oblastmi. Volní pohyb se projevil zatlumením µ

rytmu, čímž se zvýšil příspěvek koherentního α rytmu a následkem toho se intrahemi-

sférická koherence mezi frontocentrálními a centroparietálními svody (bipolární montáž)

zvýšila. Schoppenhorst et al. dále ukázali, že hodnota interhemisférické koherence mezi

frontocentrálními svody záležela na poměru současně přítomných rytmů µ a α. Pokud

v této oblasti převažoval „vysokovoltážníÿ α rytmus nad slabým µ rytmem, výsledná in-

terhemisférická koherence byla během klidu poměrně vysoká. Toto vyplývá z výkonového

maskování µ rytmu silným α rytmem, který jak bylo napsáno výše, se jeví jako bilate-

rálně koherentní. Jestliže však převažoval na frontocentrálních svodech µ rytmus či se

zde α rytmus vůbec nevyskytoval, bilaterální koherence byla nízká. Pokud bylo možné ve

frekvenčním spektru kmitočtově rozlišit dva vrcholy odpovídající α a µ rytmu, koherence

na kmitočtu odpovídajícím α rytmu byla vysoká, zatímco na kmitočtu odpovídajícím µ

rytmu koherence nalezena nebyla.

Více světla do problematiky koexistence α a µ rytmu vnesla práce Andrewa a Pfurts-

chellera (1997) uvádějící, že zhruba u 80% osob byl nalezen nad oběma S1/M1 oblastmi

současný výskyt α a µ rytmu, přičemž pouze u cca 30% případů bylo možné tyto koexis-

tující rytmy frekvenčně rozlišit. Opět bylo shledáno, že α rytmus okupující nižší α pásmo

(∼9 Hz) nevykazoval žádné změny v souvislosti s pohybem a byl bilaterálně koherentní,

zatímco µ rytmus okupující vyšší α pásmo (∼12 Hz) nevykazoval ani v klidu ani během

pohybu žádnou interhemisférickou koherenci. Na rozdíl od předešlých prací Storma van

Leeuwena et al. (1978) a Schoppenhorsta et al. (1980) však byla použita data transformo-

vaná diskrétním Laplaceovým operátorem, který silně potlačuje vliv objemového vedení.

Andrew a Pfurtscheller proto popírají možné vysvětlení přítomnosti centrálního koherent-
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ního α rytmu jako důsledek objemového vedení z parietookcipitální oblasti. Hypotéza, že

α rytmus je spíše projevem globální aktivity, byla autory dále zkoumána pomocí parciální

koherence. Ta dovoluje odečíst příspěvky zvolených signálů od celkové koherence. V oka-

mžiku, kdy se odečetly signály z frontální nebo z parietookcipitální oblasti, bilaterální

koherence α rytmu mezi levou a pravou S1/M1 zcela vymizela. Z tohoto zjištění se jeví

hypotéza globálního α rytmu jako pravděpodobná.

Jak bylo zmíněno v práci Andrewa a Pfurtschellera (1997), u 70% osob sdílely α a

µ rytmus blízké kmitočty, díky čemuž splývaly v jeden frekvenční vrchol. Tato specifická

situace byla podrobně rozebrána v práci Floriana et al. (1998). Během motorické akti-

vity bylo možné u jediného kmitočtovému vrcholu, soustředěného okolo 10 Hz, pozorovat

výkonové změny deformující jeho levý či pravý bok, přičemž druhý bok zůstal nezmě-

něn. Je zřejmé, že tento bok odpovídá α rytmu, přičemž zdeformovaný bok odpovídá µ

rytmu. Až do okamžiku pohybu nabývala interhemisférická koherence mezi S1/M1 ob-

lastmi nevýznamných hodnot. Po začátku pohybu však koherence |γxy|
2 výrazně vzrostla

na kmitočtech tvořících nezdeformovaný bok. Vysvětlením je pokles příspěvku nekohe-

rentního signálu µ rytmu do bilaterálně koherentního α rytmu, což je v souladu s nálezy

Schoppenhorsta et al. (1980). Florian et al. proto upozorňují, že nárůst koherence nemusí

nutně znamenat vždy zvýšení funkční vazby mezi korovými oblastmi.

V určitém rozporu s předchozími pracemi jsou nálezy Mimy et al. (2000), kteří pozoro-

vali během pohybu nárůst jak obyčejné koherence |γxy|
2, tak parciální koherence |γxy−z|

2

mezi levou a pravou S1/M1 oblastí. Při výpočtu parciální koherence byl odečten lineární

příspěvek z mediální okcipitální oblasti, čímž se eliminoval jednak vliv referenční elektrody

a jednak vliv možného objemového vedení okcipitálního α rytmu do centrální oblasti. Ta-

ková koherence by pak měla odrážet pouze čisté vazby µ rytmu. Při výběru oblastí, jejichž

příspěvky budou odečteny, je však nutné postupovat obezřetně — je zapotřebí vybírat

funkčně nezávislé oblasti. V opačném případě je pravděpodobné, že dojde k úplnému po-

tlačení hodnot parciální koherenční funkce. Volba mediální okcipitální elektrody se však

dle Mimy et al. zdála být nekonfliktní, navíc obyčejné koherence |γxy|
2 mezi touto ob-

lastí a levou či pravou S1/M1 oblastí zůstávaly neměnné jak v klidu, tak během pohybu.

Na základě výše uvedených pozorování autoři usuzují, že zvýšená koherence mezi oběma

S1/M1 oblastmi během pohybu není zřejmě dána jen odmaskováním bilaterálně koherent-

ního okcipitálního α rytmu, který je do centrální oblasti přenesen na základě objemového

vedení. Pomine-li se fakt, že práce Storma van Leeuwena et al. (1978), Schoppenhorsta et

al. (1980), Andrewa a Pfurtschellera (1997) a Floriana et al. (1998) neshledaly µ rytmus

bilaterálně koherentním, je představa objemového vedení α rytmu v rozporu s pracemi

Andrewa a Pfurtschellera (1997) a Floriana et al. (1998), používajícími data transfor-

movaná diskrétním Laplaceovým operátorem. Nevyřešenou otázkou však zůstává, zda i

v případě, kdy se bude uvažovat o α rytmu jako o globální aktivitě, měla by parciální

koherence použitá výše uvedeným způsobem příspěvek α rytmu potlačit.
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Téma interhemisférických koherencí v α pásmu mezi S1/M1 oblastmi lze ukončit kon-

statováním, že zřejmě neexistuje jednotný konsenzus ohledně jejich interpretace. Vedle

prací uvádějících nízkou koherenci (Storm van Leeuwen et al., 1978; Schoppenhorst et al.,

1980; Andrew a Pfurtscheller, 1996b, 1997; Florian et al., 1998; Pfurtscheller a Andrew,

1999) existují mnohé práce popisující nárůst koherence během jednoduchých pohybů (Ford

et al., 1986; Leocani et al., 1997; Gerloff et al., 1998; Manganotti et al., 1998; Mima et

al., 2000; Stančák et al., 2002) a během bimanuálních pohybů různé složitosti (Andres et

al., 1999; Serrien a Brown, 2002, 2003; Serrien et al., 2003a). Ač tyto posledně jmenované

práce nejsou v podstatě metodologicky zaměřené tak jako prvně zmíněné, budou v dalším

textu ještě rozebrány v širším kontextu, protože v některých případech nelze jednoznačně

rozhodnout o příčině změn interhemisférické koherence či je zajímavé, jak změny závisí na

určitých anatomických a behaviorálních okolnostech. Za zmínku stojí také to, že v někte-

rých pracích uvádějících nárůsty interhemisférické koherence během bimanuální aktivity

lze též najít, že v případě unimanuální aktivity byly tyto nárůsty velmi malé (Andres et

al., 1999; Serrien et al., 2003a).

Co se týče interhemisférické koherence senzomotorického β rytmu mezi oběma S1/M1

oblastmi, již Gastaut et al. (1952) se zmiňují, že centrální β rytmus nad levou a pravou

hemisférou je vzájemně nezávislý. Tento závěr o nekoherentnosti byl nicméně založen na

pouhém vizuálním porovnávání průběhů β rytmu.

Exaktní potvrzení tohoto názoru přinesli Andrew a Pfurtscheller (1999), kteří zkou-

mali, zda během β-ERS následující pohyb prstů pravé či levé ruky vykazují také obě

S1/M1 oblasti nárůst koherence v β pásmu (∼17 Hz). Ač oběma pohybům předcházela

bilaterální β-ERD následovaná silnou β-ERS vrcholící v čase 1,0–1,5 s, nevykazovala in-

terhemisférická koherence žádné změny ani předcházející pohybu, ani pohyb následující.

Navíc ani během klidu nebyla nalezena žádná významná koherence β rytmu. Absence

interhemisférické koherence v β pásmu byla zmíněna i v práci Pfurtschellera a Andrewa

(1999).

V horním β pásmu (∼40 Hz) je situace podobná, jak ukázala koherenční studie An-

drewa a Pfurtschellera (1996b). Na těchto kmitočtech nebyla nalezena koherence mezi

oběma S1/M1 oblastmi ani během klidu, ani během jednoduchého unimanuálního po-

hybu.

K dalšímu poznání chování interhemisférické β koherence mezi senzomotorickými ob-

lastmi během volního pohybu ruky přispěla práce Mimy et al. (2000). Ukázalo se, že

jak obyčejná koherence |γxy|
2, tak parciální koherence |γxy−z|

2 se během pohybu zvýšila.

Tento nárůst byl pozorován ve dvou β podpásmech (14–20 Hz a 22–30 Hz). Ve vyšších β

pásmech (32–50 Hz) už nárůst nebyl pozorován. V rámci výpočtu parciální koherence byl

odečten příspěvek z okcipitální oblasti (OZ). Toto mělo za cíl zejména potlačit vliv refe-

renční elektrody, protože u β rytmu se nemá za to, že by jeho centrální výskyt mohl být

kontaminován příspěvky z okcipitální oblasti. V souvislosti s tímto tvrzením je vhodné
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uvést následující — navzdory poklesu výkonu v β pásmu 14–20 Hz nad oběma S1/M1

oblastmi koherence mezi nimi vzrostla. Jelikož se ale do centrální oblasti nepředpokládá

příspěvek v β pásmu z okolních oblastí, není možné zmíněný fakt vysvětlit nepřímým

vlivem, jako to učinili např. Florian et al. (1998) u centrálního α rytmu.

Znalost koherenční funkce |γxy(f)|
2 umožňuje spočítat pro levou S1/M1 oblast čistý

výkon příspěvku z pravé S1/M1, tedy jinak řečeno, jak velká část výkonu v levé S1/M1 je

100% korelována s výkonem z pravé S1/M1 oblasti. V práci Mimy et al. (2000) se ukázalo,

že během pohybu byl tento příspěvek v β pásmu 14–20 Hz významně větší oproti klidu.

Problematiku koherencí v β pásmu mezi S1/M1 oblastmi lze uzavřít konstatováním, že

vedle prací shledávajících tuto koherenci nízkou (Gastaut et al., 1952; Andrew a Pfurts-

cheller, 1996b, 1999; Pfurtscheller a Andrew, 1999; Stančák et al., 2002) existují také práce

uvádějící koherenci během unimanuálních a bimanuálních pohybů naopak zvýšenou (Le-

ocani et al., 1997; Gerloff et al., 1998; Serrien a Brown, 2002, 2003, 2004; Serrien et al.,

2003a). Ve studii Andrese et al. (1999) lze dokonce najít, že nárůst koherence pozorovaný

během bimanuální aktivity se nevyskytoval v případě unimanuální aktivity.

1.3.1.2 Koherence a corpus callosum

Existuje několik prací, které se zabývaly úlohou transcallosálních vláken (Kuks et al.,

1987; Montplaisir et al., 1990; Nielsen et al., 1993; Brázdil et al., 1997; Knyazeva et al.,

1997; Stančák et al., 2002). První studií na toto téma byla práce Kukse et al. (1987),

která zkoumala interhemisférické koherence mezi precentrálními a postcentrálními ob-

lastmi u spících novorozenců s agenezí corpus callosum. Vzhledem k věku dětí byla kohe-

rence počítána v δ pásmu (0–4 Hz). Záznam probíhal během dvou stavů. Při prvním byly

oči zavřené bez očních pohybů, novorozenci měli pravidelný dech a tělíčko bylo v klidu

bez pohybů. Během druhého stavu byly přítomny oční pohyby, nepravidelný dech a čás-

tečné až celkové pohyby tělíčka. Koherence |γxy|
2 během těchto obou stavů mezi levou a

pravou precentrální a postcentrální oblastí u zdravých novorozenců vykazovala hodnoty

okolo 0,5. V případě, že se jednalo o novorozeně s absencí corpus callosum, dosahovala

interhemisférická koherence v průměru hodnot výrazně nižších, a to pod hodnotu 0,2. Je

tedy vidět, že přerušení komisurálních spojů nevede k totální ztrátě koherence mezi levou

a pravou hemisférou, neboť lze předpokládat i vliv jiných (thalamických) synchronizač-

ních mechanizmů. Do obou hemisfér se přenáší též aktivita nižších korových center, díky

čemuž koherence nakonec dosahuje nenulových hodnot. Nicméně absence corpus callosum

se zřetelně projeví silným poklesem interhemisférické koherence, což dokládá jeho význam

pro funkční spojení levé a pravé hemisféry.

Podobně byla zaměřena práce Nielsena et al. (1993), zkoumající nejen interhemisféric-

kou, ale i intrahemisférickou koherenci u osob s agenezí corpus callosum během spánku

nebo klidu s očima zavřenýma. Interhemisférická koherence mezi prefrontálními, frontál-

ními, centrálními, parietálními a okcipitálními oblastmi vykázala nižší hodnoty u osob
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s agenezí corpus callosum než u zdravých jedinců. Nicméně u okcipitální interhemisfé-

rické koherence byl tento rozdíl nejmenší. Intrahemisférická koherence, počítaná mezi

sousedními elektrodami v rámci jedné hemisféry, naproti tomu nevykázala téměř žádné

rozdíly mezi zdravými jedinci a osobami s agenezí corpus callosum. Z toho vyplývá, že

u posledně jmenovaných osob se zřejmě nevyskytuje žádný specializovaný kompenzační

intrahemisférický mechanismus.

Montplaisir et al. (1990) dále ukázali, že interhemisférická koherence získaná ze skal-

pového EEG během spánku dobře koreluje se stupněm provedené parciální callosotomie.

Jako dodatek lze uvést ještě zjištění Brázdila et al. (1997), že sekce přední části corpus

callosum vede k poklesu interhemisférické koherence v δ–β pásmu, počítané ze skalpového

EEG, i během generalizovaných výbojů hrot–vlna, přičemž tento pokles byl nejvýraznější

v oblastech blízkých provedené chirurgické sekci.

Předchozí studie zkoumaly koherence většinou během spánku či klidu. Interhemisfé-

rické koherence během motorické úlohy u acallosálních dětí zkoumala práce Knyazevy et

al. (1997). Děti (∼12 let) měly za úkol rychle poklepávat prsty ruky, a to jak unilaterálně,

tak bilaterálně. Ukázalo se, že interhemisférické koherence mezi frontálními, centrálními

a parietálními oblastmi byly vyšší u zdravých dětí než u dětí acallosálních, u kterých

byla vyšší naopak koherence mezi oběma temporálními oblastmi. Toto platilo jak napříč

jednotlivými pásmy (θ, α, β), tak napříč jednotlivými podmínkami (klid, unimanuální a

bimanuální pohyb). V okcipitální oblasti nebyly výsledky statisticky významné. Porov-

nání změn koherence během motorické aktivity vůči klidu ∆k|γxy|
2 u zdravých a acal-

losálních dětí ukázalo významné rozdíly v centrální a parietální oblastí při bimanuálním

pohybu. V těchto případech docházelo v horním α pásmu (∼12 Hz) u zdravých dětí k vel-

kým nárůstům interhemisférické koherence, zatímco u acallosálních dětí docházelo naopak

k jejímu poklesu.

Nejpodrobnější a nejnovější prací zabývající se úlohou corpus callosum v interhemi-

sférické komunikaci byla práce Stančáka et al. (2002). Autoři zkoumali souvislost mezi

velikostí corpus callosum a intrahemisférickou a interhemisférickou koherencí během mo-

torické aktivity, spočívající buď ve flexi pravého ukazováčku či v nadzdvihnutí pravého

ramene. Mediální průřez corpus callosum byl extrahován ze snímků MR. Nárůst kohe-

rence mezi levou a pravou S1/M1 oblastí nastal výhradně v dolním α pásmu (8–10 Hz)

v čase 0–1 s po pohybu, přičemž výrazněji se projevil u distálního pohybu. Další výrazné

změny koherence byly pozorovány mezi kontralaterální levou S1/M1 a meziální centrální

oblastí, a to jak v α (8–10 Hz a 10–12 Hz), tak v β (16–20 Hz a 20–24 Hz) pásmech. V dol-

ním α pásmu byl nárůst koherence u distálního pohybu delší a nastal dříve (1,6 s před až

1,2 s po pohybu) než u proximálního pohybu (0,4 s před až 0,8 s po pohybu). V obou β

pásmech byl nárůst koherence u obou pohybů pozorován v čase okolo 1 s po pohybu.

Kladná korelace mezi velikostí truncus corporis callosi a interhemisférickou koherencí

mezi levou a pravou S1/M1 oblastí se prokázala v dolním α pásmu po začátku distálního
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pohybu. V případě proximálního pohybu se kladná korelace vyskytovala pouze u zadní

části truncus corporis callosi, a to kolem 1 s po začátku pohybu.

Koherence mezi kontralaterální, levou S1/M1 a meziální centrální oblastí během distál-

ního pohybu kladně korelovala s velikostí střední a zadní části truncus corporis callosi, a

to v dolním β pásmu (16–20 Hz) v čase kolem 1 s. V případě proximálního pohybu byla

kladná korelace nalezena v obou β pásmech (16–20 Hz a 20–24 Hz) u zadní části truncus

corporis callosi, a to opět kolem 1 s po začátku pohybu.

1.3.1.3 Obecné změny koherence po jednoduchých unilaterálních pohybech

Souvislost koherenčních změn a ERD či ERS na kmitočtech 10 Hz a 20 Hz během vol-

ních pohybů ruky zkoumala práce Leocani et al. (1997). Aby se pokud možno potlačil

okcipitální α rytmus a nebyl jím tak rušen centrální µ rytmus, měly pokusné osoby oči

otevřené. Asi 1,75 s před pohybem byl pozorován začátek 10Hz a 20Hz ERD, lokalizované

nad kontralaterální S1/M1 oblastí. Ve stejné chvíli začal i nárůst 10Hz a 20Hz kohe-

rence mezi kontralaterální S1/M1 a bilaterálními frontálními oblastmi. Interhemisférická

koherence mezi levou a pravou S1/M1 se také zvýšila. S nástupem motorické aktivity se

ERD a koherenční nárůst staly bilaterálně symetrickými. Dále byl pozorován oboustranný

pokles 10Hz intrahemisférické koherence mezi centroparietálními a temporookcipitálními

oblastmi, který však vykazoval kontralaterální převahu. Zhruba kolem 0,5 s po začátku

pohybu se začaly 10Hz koherence navracet ke klidové hodnotě, zatímco 20Hz koherenční

nárůst vystřídal koherenční pokles, pozorovaný mezi stejnými oblastmi. Co se týče vý-

konových změn, 20Hz ERD přešla do ERS v čase 0,75 s, přičemž jejich lokalizace byly

odlišné. Podobná situace nastala i u 10Hz ERD, jen doba nástupu ERS nastala až po

2 s od začátku pohybu. Studie Leocani et al. naznačuje, že výkonové a koherenční změny

spolu do určité míry souvisely, což bylo také pro oba kmitočty potvrzeno statisticky vý-

znamnou zápornou korelací mezi výkonem nad kontralaterální S1/M1 a intrahemisférickou

koherencí mezi touto a frontální oblastí.

Otázkou, jak ovlivní samostatné či externí časování pohybů ruky hodnoty koherence,

se zabývali Gerloff et al. (1998). U obou typů časování pohybů nastal nárůst koherence

oproti klidu mezi levou a pravou S1/M1 oblastí a mezi oběma S1/M1 a meziální premoto-

rickou oblastí, která pravděpodobně zahrnovala i SMA. Tyto změny byly pozorovány v α

(9–11 Hz) a β (20–22 Hz) pásmu. Spolu s koherenčními nárůsty byly pozorovány i výrazné

výkonové poklesy zejména v kontralaterální S1/M1.

Samostatně časované pohyby vedly ve srovnání s externě časovanými pohyby k zesílené

vazbě v β pásmu zejména mezi levou a pravou S1/M1 oblastí a dále mezi kontralaterální

S1/M1 a meziální premotorickou oblastí. V α pásmu nebyly pozorovány žádné významné

rozdíly. U výkonových změn nastala situace opačná — maximální rozdíly byly nalezeny

v α pásmu, zatímco v β pásmu byly změny minimální. Samostatně časované pohyby se

projevily v α pásmu větším poklesem v kontralaterální S1/M1 oblasti a též poklesem
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v meziální frontocentrální kůře. Na motorické korové oblasti jsou tedy kladeny vyšší ná-

roky během samostatného časování pohybů v porovnání s časováním externím. Zvýšená

náročnost se pak projevuje nárůstem funkčních vazeb mezi oběma S1/M1 a mezi S1/M1

a meziální premotorickou kůrou, a to i v případě, že jde o jednoduché unilaterální pohyby.

Také se ukázalo, že i vliv narůstající složitosti unimanuálních pohybů se významně

odráží v koherenci mezi levou S1/M1 oblastí, pravou S1/M1 oblastí a meziální frontální

kůrou (Manganotti et al., 1998). Změny v α (8–12 Hz) a β (13–20 Hz) pásmu byly sice

podobné, nicméně výrazněji se vliv složitosti pohybu projevil v α pásmu. Během nejjedno-

dušších pohybů byla nalezena koherence mezi kontralaterální S1/M1 a meziální frontální

až centrální kůrou. Interhemisférická koherence mezi oběma S1/M1 oblastmi byla oproti

tomu slabší a vazby mezi ipsilaterální S1/M1 a meziální frontální až centrální kůrou zcela

chyběly. S narůstající složitostí pohybu posilovala koherence zejména mezi bilaterálními

S1/M1 oblastmi a též se objevily vazby mezi ipsilaterální S1/M1 a meziální frontální až

centrální kůrou. Pokud jde o výkonové změny v α nebo β pásmu, nezdálo se pravděpo-

dobné, že by mezi nimi a nárůsty koherence byl přímý vztah.

Koherenční změny doprovázející pohyby koordinované dle obrazové předlohy zkou-

mala práce Classena et al. (1998). Pokusné osoby měly ve vizuálně-motorické úloze za

úkol pozorovat sinusově kmitající sloupec a zároveň odpovídající sinusově proměnnou

silou ve fázi mačkat tlakový senzor. Jako kontrola byla provedena úloha vizuální plus

motorická, kdy osoba sinusově proměnnou silou mačkala senzor a zároveň pozorovala na

monitoru náhodně se měnící šachovnicové pole. Nejvýraznější změny koherence oproti

klidu byly pozorovány v β podpásmu 13–21 Hz. U vizuální plus motorické úlohy byl pozo-

rován drobný nárůst koherenčních vazeb mezi elektrodami, pokrývajícími obě centrální a

frontální oblasti. Převažoval však zejména pokles koherence, který byl nejpatrnější v rámci

frontálních a parietookcipitálních oblastí. V případě vizuálně-motorické úlohy se situace

výrazně změnila. Nárůst koherence byl pozorován především v rámci obou precentrál-

ních až postcentrálních oblastí, přičemž laterálnější elektrody tvořily slabé vazby. Pokles

koherence byl pozorován nad oběma frontálními oblastmi a dále v laterálních oblastech

obou hemisfér. Jak se měnila vazba mezi motorickou a vizuální oblastí bylo možné po-

zorovat na hodnotě koherence mezi centrálními a okcipitálními oblastmi. Tato koherence

u vizuálně-motorické úlohy oproti klidu rostla, zatímco u vizuální plus motorické úlohy

naopak klesala.

Pokud se porovnaly koherence během vizuální plus motorické úlohy a vizuálně-

-motorické úlohy, ukázalo se, že naprostá většina významných rozdílů byla soustředěna nad

oběma centrálními, parietálními a okcipitálními oblastmi, přičemž laterální oblasti nevy-

kazovaly téměř žádné změny. Zmíněné rozdíly byly tvořeny nárůstem vazeb při vizuálně-

-motorické úloze. Větší nárůsty byly pozorovány na ipsilaterální pravé straně.

Skalpové EEG má zřejmou výhodu v neinvazivním snímání, nicméně nevýhodou je

značně rozostřená prostorová informace o korových potenciálech. Je proto užitečné, po-
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kud se naskytne možnost, snímat elektrické potenciály přímo z povrchu kůry. Takové sig-

nály jsou pak prostorově dobře lokalizovatelné, nicméně je zde na druhou stranu obvykle

omezená možnost výběru požadovaných korových oblastí. Záznam pomocí subdurálních

elektrod použili Ohara et al. (2001), kteří pomocí parciální koherenční funkce zkoumali

funkční vazby mezi S1/M1 a SMA během volního pohybu ruky. Při výpočtu parciální ko-

herence se odečítal příspěvek nejvíce nezávislé a nejvzdálenější elektrody od zkoumaných

oblastí z důvodu odstranění vlivu referenční elektrody. Parciální koherence M1–SMA a

S1–SMA začaly narůstat okolo 0,75 s před pohybem a vrcholu dosáhly kolem 0,3 s po

pohybu. Tyto změny byly pozorovány výhradně v pásmech pod 30 Hz, přičemž u 50%

osob byl maximální nárůst koherence nalezen v α pásmu (8–12 Hz) a jen u cca 20% se

maximální nárůst nacházel v β pásmu (20–23 Hz).

Práce Ohary et al. dále ukázala topografii SMA–S1/M1 koherencí v senzomotorické

oblasti. V postcentrální oblasti docházelo k maximálnímu nárůstu koherence v α pásmu,

zatímco v precentrální oblasti v β pásmu (opět 20–23 Hz). Pokud jde o koherenci mezi S1

a M1 oblastí, u 70% osob byl nalezen její významný nárůst. Ten byl pozorován výhradně

v pásmech pod 40 Hz, přičemž u většiny osob se nacházel v pásmu δ–θ (0–6 Hz). Nárůst

S1–M1 koherence začal v čase 0,4 s před pohybem a vrcholil 0,3 s po pohybu.

V souvislosti s prací Ohary et al. (2001) je vhodné zmínit práci Andrewa a Pfurt-

schellera (1995), která se též zabývala koherencí mezi kontralaterální senzomotorickou

oblastí a suplementární motorickou oblastí, nicméně na základě skalpového EEG. An-

drew a Pfurtscheller ukázali, že µ rytmus vykazuje během klidu koherenci mezi S1/M1 a

SMA. Nicméně již během přípravy a v průběhu unimanuální motorické aktivity dochází

k poklesu koherence mezi kontralaterální S1/M1 a SMA. Je zřejmé, že v těchto dvou pra-

cích jde o poněkud rozdílné výsledky, dané patrně odlišnou technikou snímání elektrických

potenciálů a výpočtu koherence.

Jak bylo řečeno, skalpové EEG je rozostřeným obrazem povrchových potenciálů kůry.

Na otázku, jaké prostorové rozlišitelnosti jsou schopny skalpové koherence, je třeba reago-

vat nejprve zkoumáním lokální synchronie EEG rytmů na povrchu kůry. Tímto problémem

se zabývali Shen et al. (1999), kteří využili data snímaná ze subdurálních elektrod u epi-

leptických pacientů v interiktálním období během klidu. Elektrody byly umístěny v sítích

3×5 či 4×5 elektrod s krokem 1 cm a nacházely se většinou na laterálním frontálním či

temporálním laloku. Koherence |γxy|
2 v pásmu 0–50 Hz se ukázala být funkcí mezielektro-

dové vzdálenosti — s jejím zvětšováním v rozmezí 1–5 cm koherence klesala. Na některých

„většíchÿ vzdálenostech (∼4 cm) nicméně vykazovala koherence náhlý nárůst, jež byl sta-

bilní v čase. Shen et al. toto vysvětlují prostorovou heterogenitou nervových spojů. Toto

vysvětlení podporovaly i topografické mapy koherence v δ pásmu (0–3,5 Hz) pro jed-

notlivé elektrody z dané sítě elektrod. Tyto mapy vykazovaly nerovnoměrnou distribuci

koherenčních hodnot v jednotlivých směrech, která navíc závisela na pozici elektrody,

vůči níž byly koherence vykreslovány. Autoři též vyslovují domněnku, že koherence mezi
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vzdálenými elektrodami (∼5 cm) může být důsledkem projekcí mezi příslušnými oblastmi

v rámci subdurální plochy pokryté elektrodami, tedy v rámci 12 cm2 či 8 cm2.

V předchozím textu byly zmiňovány především koherenční změny související víceméně

přímo s motorickou aktivitou — tedy změny v centrálních oblastech. Složitější vazby

mezi motorickou a vizuální oblastí zkoumali již citovaní Classen et al. (1998). Speci-

fické paradigma pokusu, spočívající v řízení pohybu vizuálními instrukcemi „jdiÿ nebo

„nejdiÿ, však zapojuje i kognitivní okruhy vyhodnocující potřebu okamžité reakce. To

vede k tvorbě komplexních vazeb a je otázkou, zdali je možno takové aktivované spoje

zachytit v koherenčních změnách. Mezi prvními, kteří se tímto problémem zabývali, byli

Shibata et al. (1997). Pokusné osoby měly na vizuální značku „jdiÿ co nejrychleji reago-

vat zmáčknutím tlačítka, zatímco na značku „nejdiÿ tlačítko mačkat neměli. Zobrazení

značek předcházelo krátce zobrazení značky „pozorÿ. Ze zkoumaných interhemisférických

koherencí mezi frontálními, centrálními a parietálními oblastmi a kmitočtového pásma

4–47 Hz se významné rozdíly časových průběhů koherencí mezi „ jdiÿ a „nejdiÿ projevily

pouze u fronto–frontální koherence ve dvou 4Hz pásmech okolo kmitočtů 4 Hz a 8 Hz a

v časech zhruba 250–450ms. V tomto intervalu byla koherence během podmínky „nejdiÿ

výrazně vyšší než během „jdiÿ. V pásmu okolo 8 Hz nastal vrchol těchto rozdílů v čase

∼275ms a předcházel tak průměrnou reakční dobu činící cca 1/3 s. Z toho lze usuzovat,

že aktivita ve frontální oblasti okolo 8 Hz je zřejmě spojena s procesy rozhodování a mo-

torické inhibice, tedy s volbou nezmáčknout tlačítko. V pásmu okolo 4 Hz nastal vrchol

naopak až v čase ∼350ms a průměrnou reakční dobu tak následoval. Nezdá se tedy příliš

pravděpodobné, že by aktivita ve frontální oblasti okolo 4 Hz přímo souvisela s procesem

rozhodování. Nicméně jelikož je proces motorické inhibice poměrně složitý, může být jeho

pozdní součástí právě tato 4Hz koherenční aktivita.

Práce Shibaty et al. (1997) tedy potvrdila, že složité kognitivní procesy je možno zachy-

tit ve změnách koherence zahrnující frontální oblasti. Nicméně v této práci se zkoumaly

pouze interhemisférické koherence. Proto ve shodném paradigmatu „jdiÿ nebo „nejdiÿ

zkoumali Shibata et al. (1998) obecné koherenční změny. Ze všech možných spojů tvo-

řených frontálními, centrálními a parietálními oblastmi obou hemisfér v pásmu 4–47 Hz

se významné rozdíly koherencí mezi „nejdiÿ a „jdiÿ projevily opět u interhemisférické

fronto–frontální koherence v časech 250–450ms, a to v pásmech kolem 4Hz a 8 Hz, což je

plně v souladu s předešlou prací Shibaty et al. (1997). Další změny byly nalezeny již jen

v pásmu okolo 4 Hz v časech 300–350ms u všech čtyř intrahemisférických a interhemisfé-

rických fronto–centrálních koherencí a v časech 400–450ms u obou intrahemisférických

fronto–parietálních koherencí. Nárůst koherenční aktivity v pásmu okolo 4 Hz spojený

s instrukcí „nejdiÿ byl tedy poměrně dlouhého trvání a pokračoval i dlouho po průměrné

reakční době, činící v tomto případě cca 270ms. Pozorován byl nejprve mezi frontálními,

pak mezi fronto–centrálními a nakonec mezi fronto–parietálními oblastmi. Je tedy zřejmé,

že 4Hz pásmo odráží komplexní proces související nejspíš s motorickou inhibicí. Stojí za
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zmínku, že koherenční nárůsty byly navzdory unimanuálnímu pohybu pozorovány bila-

terálně a navíc symetricky. Zdá se tedy pravděpodobné, že i proces motorické inhibice

probíhal bilaterálně.

V podobném duchu jako předchozí práce Shibaty et al. (1997, 1998) se nesla i práce

Serrien et al. (2003b) zkoumající změny koherence během různých úrovní přípravy po-

hybů. Toho bylo docíleno zobrazením značky „pozorÿ následované v 75% případů ter-

čovým podnětem „pravá rukaÿ a v ostatních případech značkou „levá rukaÿ či „obě

ruceÿ, na které měly pokusné osoby co nejrychleji zareagovat zmáčknutím odpovídají-

cího tlačítka. O tom, že se procesu rozhodování účastnily přídavné korové okruhy, svědčí

pomalejší reakční doba při 75% výskytu terčových podnětů ve srovnání s jejich kontrol-

ním 100% výskytem. Významné změny koherence byly nalezeny v α pásmu (8–12 Hz),

nikoli však v pásmech θ (4–8 Hz) nebo β (12–30 Hz), což je poměrně překvapivé, neboť

v těchto pásmech byly změny koherence během kognitivních procesů obvykle nalezeny

(Serrien et al., 2004a, 2004d). Po příchodu varovného podnětu vzrostly koherence na levé

hemisféře mezi S1/M1 oblastí a prefrontální, premotorickou nebo parietální kůrou. Po-

dobně tomu bylo v případě příchodu terčového podnětu. V obou případech platilo, že

koherenční nárůsty u spojů S1/M1 s frontální oblastí byly nižší při 75% než při 100%

výskytu terčových podnětů. Nicméně při příchodu varovných podnětů nebyly rozdíly tak

výrazné jako při příchodu terčových podnětů, kdy byl koherenční nárůst pro 100% výskyt

téměř trojnásobný oproti 75% výskytu. Jelikož spoje mezi levou centrální a parietální

kůrou nebyly různou pravděpodobností příchodu terčového podnětu významně ovlivněny,

je zřejmé, že hrají mizivou roli v přípravě pohybů. Jejich pozorovaný nárůst souvisí spíše

s vizuálně-motorickou integrací. Ačkoli i na pravé hemisféře došlo po příchodu terčového

podnětu k nárůstu koherencí mezi stejnými oblastmi jako na levé hemisféře, byly tyto ná-

růsty v průměru desetkrát nižší. Porovnání časového vývoje koherencí levé S1/M1 oblasti

s prefrontální a premotorickou oblastí přineslo zjištění, že oba průběhy jsou významně

korelované. Těsnější závislost byla pozorována, pokud pravděpodobnost příchodu terčo-

vého podnětu dosahovala 100%, tedy v případě, kdy není nutno rozhodovat o zmáčknutí

či nezmáčknutí tlačítka. Velmi zajímavým faktem je, že zatímco časový posun obou prů-

běhů byl u 100% výskytu zanedbatelný, u 75% výskytu terčového podnětu byla koherence

s premotorickou oblastí zhruba o 60 ms opožděna vůči koherenci s prefrontální oblastí.

Lze tedy soudit, že iniciátorem vazeb je právě prefrontální oblast. Tyto nálezy jsou v sou-

ladu s tím, že o prefrontálních a premotorických oblastech je známo, že se přímo účastní

kognitivních pochodů během určité cílené činnosti. Zmíněné zpoždění dohromady se sní-

ženou koherencí během rozhodovacího procesu je podle Serrien et al. dáno aktivací dalších

specifických korových okruhů.

Jistým deficitem práce Serrien et al. (2003b) je její výlučné zaměření na intrahemisfé-

rické vazby tvořené S1/M1 oblastmi. Tento drobný nedostatek se snažili v obměněném

paradigmatu pokusu odstranit Serrien et al. (2004a). Unimanuální motorická aktivita
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v tomto případě spočívala v rytmickém pohybu pravé ruky, který byl však vždy po urči-

tém čase na pokyn ukončen a nahrazen shodným pohybem levé ruky. Kognitivní pochody

byly aktivovány tím, že osoby byly o záměně rukou dopředu informovány, čímž se docílilo

určitého stupně předvídatelnosti. Během pohybu pravé ruky v podmínce s výměnou ru-

kou oproti kontrolnímu pohybu pouze pravé ruky významně narostla koherence v α pásmu

(8–12 Hz) mezi fronto–parietálními a fronto–centrálními oblastmi v rámci obou hemisfér.

Na ipsilaterální pravé hemisféře byl navíc pozorován nárůst fronto–frontální koherence.

Nicméně po zahájení aktivního pohybu levé ruky nabývaly koherence na kontralaterální

pravé hemisféře zhruba dvojnásobných hodnot ve srovnání s předchozím případem. Spoje

precentrální meziální kůry s pravou frontocentrální a parietální oblastí stejně jako interhe-

misférické spoje mezi levou a pravou frontocentrální a parietální oblastí byly v α pásmu

při pohybu pravé ruky opět významně vyšší během podmínky s výměnou rukou oproti

kontrolnímu pohybu. V β pásmu (12–30 Hz) nebyly pozorovány žádné významné rozdíly.

Pracovní paměť jako součást kognitivních procesů by mohla též ovlivnit vazby mezi

různými korovými oblastmi. Na tuto problematiku se zaměřila další práce Serrien et al.

(2004d). Pokusné osoby podle metronomu rytmicky pohybovaly pravou rukou. Tato čin-

nost byla na delší (∼23 s) nebo kratší (∼5 s) dobu přerušena. Poté byla motorická akti-

vita obnovena, nicméně již bez externí zvukové signalizace. Během znovu zahájeného po-

hybu bez metronomu závisela koherence v β pásmu (12–30 Hz) na délce předchozí pauzy.

Fronto–centrální a fronto–parietální spoje v rámci levé hemisféry a dále spoje frontocen-

trální meziální kůry s levou frontocentrální a centrální oblastí dosahovaly po delší pauze

zhruba dvojnásobné hodnoty koherence ve srovnání s krátkou pauzou. S pracovní pamětí

by mohly souviset spoje v rámci frontální oblasti, aktivované v θ (4–8 Hz) pásmu v době

prodlevy, přičemž během klidu byly tyto spoje neaktivní. Síla těchto spojů dále závisela

též na délce prodlevy. Interhemisférické koherence v θ pásmu mezi levou a pravou fron-

tální a frontocentrální oblastí během delší pauzy dosahovaly v průměru méně než poloviny

hodnot pozorovaných v krátké pauze.

1.3.1.4 Obecné změny koherence po komplexních bilaterálních pohybech

Rytmická flexe a extenze rukou v zápěstí prováděná ve fázi, tedy zrcadlově, je jedním

z nejjednodušších bimanuálních pohybů. Serrien a Brown (2002) se zabývali otázkou, jak

se změní vazby, budou-li tyto pohyby prováděny v protifázi a dále jak se projeví vliv rych-

losti opakování. Bilaterální motorická aktivita byla v α (8–13 Hz) a β (13–30 Hz) pásmu

doprovozena nárůstem interhemisférické koherence mezi levou a pravou S1/M1 oblastí.

V α pásmu byla tato koherence významně ovlivněna typem pohybu, kdy v protifázi na-

bývala vyšších hodnot než při pohybu ve fázi, což je dáno zřejmě zvýšenými nároky na

koordinaci — ta byla totiž u pohybů ve fázi vždy lepší než u pohybů v protifázi. V β

pásmu se zase naopak významně projevil vliv rychlosti opakování. S jejím zvyšováním

interhemisférická koherence mezi S1/M1 oblastmi klesala, stejně jako schopnost koordi-
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nace. Naproti tomu koherence mezi oběma S1/M1 oblastmi a centrální meziální kůrou

naopak narůstaly. V pozdější práci Serrien et al. (2003a) je dále uvedeno, že i v β pásmu

(13–30 Hz) nabývá koherence mezi oběma S1/M1 oblastmi vyšších hodnot během pohybů

v protifázi než ve fázi. Zajímavá situace však nastala, pokud byl bimanuálním pohybům

kladen jednostranný odpor. U pohybů ve fázi nebyl pozorován žádný výraznější vliv na

hodnoty koherence, nicméně u pohybů v protifázi vedl kladený odpor k značnému ko-

herenčnímu poklesu, zvlášť v případě levostranné zátěže. V tomto případě byla u osob

pozorována i značně zhoršená schopnost koordinace. Dá se tedy usuzovat, že pokud pře-

kročí koordinace bimanuálních pohybů určitou spodní hranici, koherence mezi S1/M1

oblastmi, která do té doby narůstala v důsledku zvyšujících se synchronizačních nároků,

naopak znatelně poklesne.

Hra na klavír je případ poměrně náročné bimanuální koordinace prstů levé a pravé

ruky. Změny vazeb během podobné motorické aktivity zkoumali Andres et al. (1999).

Nácvik pohybu byl v α (8–13 Hz) a β (13–21 Hz) pásmu doprovozen zpočátku silným a

četným nárůstem koherencí v rámci oblasti vymezené levou a pravou frontální až parietální

oblastí. Ke konci nácvikového období (po 30 minutách) však síla vazeb i jejich četnost

zřetelně ochabovala. To bylo patrné zejména u interhemisférické koherence mezi levou a

pravou centrální oblastí a mezi těmito oblastmi a meziální frontocentrální kůrou. Oslabení

se výrazně projevilo taktéž u vazeb s parietální oblastí, které postupně téměř vymizely.

Kontrolní nácvik unimanuálních pohybů prstů nevedl v průběhu cvičení k žádné významné

změně koherence v α nebo β pásmu navzdory zvyšující se úspěšnosti prováděných pohybů.

Zajímavým poznatkem práce Andrese et al. tak zůstává zejména vývoj interhemisférické

koherence mezi S1/M1 oblastmi, která dosahovala vysokých hodnot v prvních okamžicích

učení nového a náročného bimanuálního pohybu. V průběhu jeho osvojování však silně

klesala, až dosáhla ustálené hodnoty srovnatelné s hodnotou interhemisférické koherence

během unimanuálních pohybů. Např. v β pásmu došlo ke snížení o cca 40%.

Jiný typ složitější koordinace zkoumaný Serrien a Brownem (2003) spočíval v ryt-

mickém kývavém pohybu rukou v zápěstí, přičemž levá ruka se měla pohybovat dvakrát

pomaleji než metronomem řízená pravá ruka. Během třicetiminutového nácviku se v α a

β pásmech (8–45 Hz) podobně jako v předchozí práci zvýšila interhemisférická koherence

mezi frontálními, centrálními a parietálními oblastmi, stejně jako koherence mezi cent-

rální meziální kůrou a oběma S1/M1 nebo frontocentrální meziální kůrou. Změny těchto

koherencí v souvislosti s učením se však projevily jen u některých spojů a závisely na

zvoleném kmitočtovém pásmu. Například v α pásmu (8–13 Hz) se změna projevila pouze

u interhemisférické koherence mezi S1/M1 oblastmi, zatímco v β pásmu (13–45 Hz) se

změna projevila naopak jen u intrameziální koherence mezi centrální a frontocentrální

oblastí. V obou těchto případech se jednalo o poklesy počátečních koherenčních nárůstů.

Jiná situace nastala v horním β pásmu (30–45 Hz), kdy se interhemisférická koherence

mezi levou a pravou frontální oblastí v souvislosti s učením naopak zvyšovala. Kontrolní
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test, provedený po patnáctiminutové přestávce, ukázal, že v α i β pásmech se hodnoty

koherencí libovolného spoje již nelišily od těch na konci nácviku pohybu, čímž se jen

potvrdil efekt učení.

Při porovnání prací Andrese et al. (1999) a Serrien a Browna (2003) lze najít drobné

rozdíly v nalezených vazbách a kmitočtových pásmech. V obou pracích však byla použita

podobná metodika snímání a výpočtu koherence. Zmíněné nesrovnalosti lze proto patrně

vysvětlit rozdílným typem bilaterální motorické aktivity.

Je známo, že unimanuální pohyby jsou řízeny z kontralaterální hemisféry. Otázkou je,

jak je tomu u bimanuálních pohybů — jsou řízeny z obou hemisfér, nebo je za koordi-

naci odpovědná dominantní hemisféra? Na tuto nejasnost reagovala práce Serrien et al.

(2003a) zkoumáním interhemisférické směrové koherence mezi S1/M1 oblastmi u praváků

během cyklické extenze a flexe rukou v zápěstí. V α pásmu (8–13 Hz) nebyla pozorována

žádná významná souvislost s dominancí hemisfér. Naproti tomu v β pásmu (13–30 Hz)

byla již během klidu směrová koherence z dominantní do nedominantní hemisféry více

než třikrát vyšší než ve směru opačném. Pohyb byl následován jejím asi 25% nárůstem,

zatímco směrová koherence z nedominantní do dominantní hemisféry asi o 65% poklesla.

Pomocí směrové interhemisférické koherence se tedy potvrdila významná role dominantní

hemisféry v řízení bimanuálních pohybů.

Příliš pozornosti nebylo zatím věnováno změnám koherence během asymetrických bi-

manuálních pohybů, u kterých každá ruka vykonává jiný druh motorické činnosti. Více

světla do této problematiky se snažili vnést Serrien et al. (2004b). Pokusné osoby prováděly

pravou rukou rytmický pohyb, zatímco levou rukou vykonávaly izometrickou kontrakci.

Významné výsledky byly nalezeny pouze v β pásmu (12–30 Hz) u intrahemisférických

spojů levé hemisféry a u spojů s meziální kůrou. V těchto případech platilo, že změna ko-

herence během bimanuální asymetrické motorické aktivity byla významně vyšší než pouhý

součet změn koherencí doprovázejících unimanuální motorickou aktivitu levé a pravé ruky.

Jinými slovy řečeno se zde vyskytoval přídavný korový okruh aktivovaný pouze v případě

současné motorické činnosti obou končetin. Na levé hemisféře byl tento rozdíl velmi vý-

razný a činil cca 230%. Největší koherenční změny byly pozorovány u spojů mezi frontální

a centrální oblastí a u spojů mezi těmito oblastmi a centrální meziální kůrou. Bylo též

zjištěno, že důležitou roli hraje i způsob začátku bilaterální motorické aktivity. Pokud levá

a pravá ruka začínaly současně, dosahovaly koherenční změny v průměru o 60% vyšších

hodnot, než když bimanuální pohyb začínala pravá ruka.

Bimanuální asymetrická manipulace skládající se z několika různých fází byla námě-

tem práce Serrien a Browna (2004) za účelem zkoumání dynamického vývoje koherence

v průběhu požadovaného úkonu. V β pásmu (12–24 Hz) byly změny koherence spojené

převážně se střídáním fáze pohybu, zatímco v α pásmu (8–12 Hz) zejména s požadavkem

na prohození rolí rukou v asymetrické manipulaci. Zde je jistá podobnost s prací Serrien et

al. (2004a), ve které ale výměna rukou probíhala během unimanuálních pohybů. Obecně



1. ÚVOD 33

lze tedy říci, že koherence je schopná podchytit i behaviorální požadavky, jakými jde

např. právě zmíněná výměna rukou při vykonávání motorické činnosti.

1.3.1.5 Koherence a patologické změny CNS

Koherence během rychlých pohybů pravé ruky u lidí s lehkou Alzheimerovou demencí

(AD) zkoumala práce Babiloniho et al. (2004). Významné rozdíly koherencí v porovnání

se zdravými jedinci byly nalezeny u intrahemisférických fronto–parietálních spojů, a to

jak na levé a pravé hemisféře, tak nad meziální kůrou a dále u interhemisférických spojů

levé a pravé frontální, centrální a parietální oblasti. V pásmech α (9–11 Hz) i β (14–16 Hz

a 20–22 Hz) docházelo u zdravých jedinců k silnému poklesu zmíněných koherencí při

pohybu a jejich návratu na původní úroveň po skončení pohybu, zatímco u osob s AD se

významné změny koherencí neprojevily. Stojí za zmínku, že před a po pohybu dosahovaly

koherence vyšších hodnot u zdravých osob, nicméně během pohybu byly intrahemisférické

koherence vyšší naopak u osob s AD.

Marsden et al. (2001) se naopak zaměřili na osoby trpící Parkinsonovou chorobou

a zkoumali funkční vazby mezi subthalamickými jádry a oběma S1/M1 oblastmi včetně

SMA. Signály ze subthalamických jader (STN) zpřístupnila implantovaná elektroda, za-

tímco signály z S1/M1 a SMA oblastí byly snímány konvenčně na skalpu. Motorická

aktivita spočívala buď v izometrické kontrakci, nebo v dynamických pohybech zápěstí a

byla prováděna vždy kontralaterálně vůči subthalamické elektrodě. Stojí za zmínku, že ex-

periment probíhal po podání léčiv. Koherence STN–SMA byla obecně vyšší během izome-

trické kontrakce než během dynamického pohybu. Tento rozdíl byl nejpatrnější v β pásmu

(15–30 Hz a 31–45 Hz). Koherence mezi subthalamickou elektrodou a S1/M1 shodné late-

rality byla v β pásmu 15–30 Hz opět vyšší v případě izometrické kontrakce. Topografické

porovnání koherencí ukázalo, že koherence STN–SMA byly v β pásmu 15–30 Hz významně

vyšší než koherence STN–S1/M1.

Je známo, že i během unilaterálních pohybů dochází k aktivaci ipsilaterální senzomo-

torické kůry. Jakou funkční roli hraje tato kůra u osob, jejichž kontralaterální senzomo-

torická oblast byla zasažena cévní mozkovou příhodou, se pokusili prozkoumat Serrien et

al. (2004c). Motorická aktivita spočívala v izometrické kontrakci levé či pravé ruky. U ne-

zotavených osob kontrahujících iktem zasaženou ruku byla směrová koherence v dolním

β pásmu mezi levou a pravou senzomotorickou oblastí mnohem vyšší ve směru z ipsila-

terální, tedy nezasažené hemisféry. Nicméně v případě kontrakce nezasažené ruky byla

směrová koherence vyšší ve směru z kontralaterální hemisféry. Ukázalo se však, že u zo-

tavených osob stejně jako u zdravých jedinců byly pohyby levé i pravé ruky doprovázeny

zvýšenou směrovou koherencí z kontralaterální S1/M1. Je tedy zřejmé, že u osob, které se

zcela nezotavily po iktu, hraje ipsilaterální hemisféra jistou roli v řízení pohybu zasažené

ruky.
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1.3.1.6 Koherence a transkraniální magnetická stimulace

Pro výzkum funkčních vazeb mezi korovými oblastmi je žádoucí, aby existoval způsob

jejich neinvazivní cílené stimulace. Metodou, která toto do jisté míry umožňuje, je tran-

skraniální magnetická stimulace (TMS). Jednotlivé silné elektromagnetické pulsy směro-

vané např. do senzomotorické oblasti jsou schopny vyvolat při určité intenzitě motorickou

odpověď kontralaterální končetiny. V posledních letech se s výhodou využívá i tzv. repe-

titivní TMS (rTMS), jejíž účinky závisí na stimulovaných oblastech, frekvenci a intenzitě.

Mohou být jak inhibiční, tak excitační. Ve studiích používajících rTMS byla koherence

poměrně opomíjenou metodou. Jedni z prvních, kdo se zaměřili na koherenční změny

během rTMS, byli Jing a Takigawa (2000). Použita byla 3 s trvající 10Hz repetitivní

transkraniální magnetická stimulace levé frontální oblasti s takovou intenzitou, která se

při stimulaci levé motorické kůry pohybovala na úrovni motorického prahu prstů kon-

tralaterální ruky. Má se za to, že takovéto stimulační parametry ve spojení se stimulací

frontální oblasti mají excitační účinek. Ze zkoumaných kmitočtových pásem do 40 Hz byly

největší změny koherence v souvislosti s rTMS pozorovány obecně v α pásmu (8–13 Hz).

Repetitivní TMS byla v tomto pásmu následována nárůstem směrové koherence ze sti-

mulované levé frontální oblasti do ostatních oblastí. V opačném směru, tedy do frontální

oblasti, byly změny směrové koherence méně výrazné. Z topografického pohledu byly smě-

rové koherence z levé frontální oblasti do bilaterálních centrálních a parietálních oblastí

vyšší než do oblastí temporálních a meziálních. Na levé i pravé hemisféře byla rTMS ná-

sledována nárůstem směrové fronto→parietální koherence v α pásmu, přičemž v opačném

parieto→frontálním směru nebyly změny ani na jedné hemisféře významné. U interhe-

misférických frontálních a parietálních směrových koherencí z levé do pravé hemisféry

byl po rTMS pozorován jejich nárůst v α pásmu, což neplatilo pro směr opačný, tedy

z pravé do levé hemisféry. Bylo dále zjištěno, že po rTMS došlo v α pásmu k nárůstu

i interhemisférických směrových fronto→parietálních koherencí, tedy koherencí ve směru

z levé frontální do pravé parietální a z pravé frontální do levé parietální oblasti. I zde

se ukázalo, že ve směru opačném, parieto→frontálním, nebyly pozorovány žádné změny.

U všech zmíněných směrových koherencí platilo, že jejich nárůst po rTMS byl výraznější

okolo 2 minut po stimulaci než později (∼4 minut). Je tedy zřejmé, že efekt repetitivní

transkraniální magnetické stimulace se postupně vytrácí.

Důležitým zjištěním práce Jinga a Takigawy bylo, že pokud byla místo směrové ko-

herence použita obyčejná koherence |γxy|
2, nebyly po rTMS pozorovány v kmitočtových

pásmech pod 40 Hz celkově žádné významné změny mezi frontálními a parietálními ob-

lastmi. Podle Jinga a Takigawy není obyčejná koherence |γxy|
2 citlivým ukazatelem od-

rážejícím vliv repetitivní TMS. Co se týče obyčejné koherence |γxy|
2 mezi levou frontální

a ostatními elektrodami, krátce po stimulaci byl v pásmech δ a θ (0,5–8 Hz) pozorován

koherenční pokles (∼7,6 %), zatímco v pásmech α a β (8–40 Hz) byl pozorován koherenční
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nárůst (∼3,9 %).

Jiné stimulační parametry a cílovou oblast použili ve své práci Strens et al. (2002).

Jednalo se o 1Hz repetitivní TMS levé motorické oblasti ruky trvající 25 minut. Tako-

váto „nízkofrekvenčníÿ stimulace by měla mít obecně inhibiční dopad na stimulovanou

kůru. Intenzita rTMS byla zvolena 10% pod aktivním motorickým prahem, což má něko-

lik výhod. Jelikož není přítomna motorická odpověď, nejsou přítomny ani zpětnovazební

aferentní vstupy, které mohou ovlivnit stimulovanou motorickou kůru. A dále jde o cíle-

nější aktivaci této kůry, jelikož při vyšších intenzitách mohou být aktivovány i jiné oblasti

mající nižší práh, jako např. premotorická kůra. Repetitivní TMS byla následována v α

pásmu (8–14 Hz) nárůstem intrahemisférické koherence mezi S1/M1 a PMA na stimulo-

vané levé hemisféře. Na nestimulované pravé straně toto pozorováno nebylo. Pokud osoby

navíc izometricky kontrahovaly bilaterálně svaly ruky, byl koherenční nárůst po rTMS

výraznější. Celkově byla zvýšená koherence přítomna ještě po 25 minutách od stimulace,

nicméně po 50 minutách se tento efekt již vytratil. Koherenční nárůst následující rTMS,

ovšem s kratší dobou trvání, byl pozorován i u interhemisférické koherence mezi oběma

S1/M1 oblastmi. Toto však platilo pouze v případě, že osoby zároveň tonicky kontrahovaly

svaly horních končetin. Nicméně již po 25 minutách nebyl tento efekt pozorován.

Na práci Strens et al. (2002) bezprostředně navázali Oliviero et al. (2003), kteří použili

shodné paradigma pokusu jen s obměněnými stimulačními parametry. Levá motorická ob-

last ruky byla po dobu 10 s stimulována 5Hz repetitivní TMS, jejíž intenzita se pohybovala

na úrovni motorického prahu. Takováto stimulace by se měla projevit naopak zvýšenou

excitabilitou příslušných korových oblastí. Jedinou významnou změnou následující po

rTMS byl výrazný pokles intrahemisférické koherence v horním α pásmu (11–14 Hz) mezi

S1/M1 a PMA na levé stimulované hemisféře. Ten byl však přítomen pouze bezprostředně

po stimulaci a navíc za podmínky, že pokusná osoba bilaterálně izometricky kontrahovala

svaly ruky. Koherenční pokles byl po 25 minutách od stimulace již nevýznamný. Během

klidu nebo ve spodním α pásmu (8–10 Hz) nebyl na pravé hemisféře či u interhemisférické

koherence mezi senzomotorickými oblastmi pozorován žádný významný vliv rTMS.

Ve dvou naposledy zmiňovaných pracích byla použita stimulace motorické kůry a sle-

dován její vliv na vazby tvořené S1/M1 oblastmi. Jak ale ovlivní repetitivní transkraniální

magnetická stimulace levé laterální premotorické oblasti korové vazby tvořené senzomoto-

rickými oblastmi během motorické aktivity, zkoumali až Chen et al. (2003). Byla použita

15 minut trvající 0,9Hz rTMS, jejíž intenzita se pohybovala na 90% aktivního motoric-

kého prahu levé motorické oblasti ruky. Takováto „nízkofrekvenčníÿ stimulace laterální

premotorické oblasti by měla vést k výrazné inhibici motorické kůry. Ve zkoumaných ča-

sových úsecích před stimulací i po ní se střídalo období klidu s rytmickými pohyby pravé

ruky. Změny parciální koherence během těchto pohybů byly vztaženy k hodnotám z od-

povídajícího období klidu. Parciální koherence |γxy−z|
2 odečítající vliv okcipitální oblasti

byla užita z důvodu odstranění vlivu referenční elektrody a eventuálně přítomného ok-
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cipitálního α rytmu v centrálních oblastech. V období před rTMS došlo v α (8–13 Hz) i

β (14–30 Hz) pásmu během motorické aktivity k nárůstu koherence |γxy−z|
2 mezi levou

a pravou S1/M1 oblastí a dále mezi těmito oblastmi a meziální frontocentrální kůrou.

Bezprostředně po rTMS byl koherenční nárůst ∆|γxy−z|
2 u všech zmíněných spojů vý-

znamně vyšší, což bylo pozorováno v horním α pásmu 11–13 Hz. Návrat k původním

hodnotám nastal po 15 minutách po stimulaci. V dolním β pásmu 14–20 Hz byla situace

rozdílná. U zmíněných spojů došlo v souvislosti s rTMS naopak k poklesu koherenčního

nárůstu ∆|γxy−z|
2, který byl navíc pozorován až po 30 minutách od stimulace. V dolním α

pásmu (8–10 Hz) a horním β pásmu (21–30 Hz) nebyly po repetitivní TMS zjištěny žádné

významné změny koherenčního nárůstu ∆|γxy−z|
2.

Jelikož se vliv rTMS nijak neprojevil na absolutních hodnotách koherencí |γxy−z|
2

z období klidu, což platilo pro všechna pásma i spoje, nelze jednoduše vysvětlit změny

koherenčních nárůstů ∆|γxy−z|
2 modifikací referenční hodnoty, a příčiny je tudíž nutno

hledat v modifikaci funkčních vazeb spojených s vykonáváním pohybu.

♦

Z uvedeného přehledu koherenčních studií zabývajících se volním pohybem je zřejmé, že

funkční vazby mezi korovými oblastmi jsou ovlivněny parametry prováděného pohybu.

Doposud však nebyl zkoumán vliv různé intenzity svalové kontrakce na koherenční změny

senzomotorických rytmů. Toto téma je hlouběji rozvedeno v kapitole „Cíle, problémy a

hypotézyÿ (oddíl 3.1).

1.3.2 Koherenční vazby při somatosenzorickém dráždění

Z předchozího oddílu je zřejmé, že koherenčních studií souvisejících s volním pohybem

existuje poměrně velký počet — řádově desítky prací. Naproti tomu jen několik studií

bylo věnováno změnám vazeb mezi korovými oblastmi během somatosenzorické stimulace.

Jedněmi z prvních, kdo se této problematice věnovali, byli Chen a Rappelsberger

(1994), zkoumající koherenční změny během chladové bolesti. Ta byla vyvolána polože-

ním kostky ledu na dlaň levé nebo pravé ruky. Ze zkoumaného pásma 0,5–32 Hz (δ–β)

byly konzistentní změny interhemisférické koherence nalezeny v α (8–13 Hz) a β (19–24 Hz)

pásmu, přičemž stimulace u obou rukou vedla k podobným výsledkům. V α pásmu byl

pozorován výrazný nárůst koherence mezi levou a pravou S1/M1 oblastí, zatímco ve fron-

tální a okcipitální oblasti interhemisférická koherence naopak poklesla. Nárůst koherence

mezi oběma S1/M1 oblastmi byl pozorován i v β pásmu, ve kterém byla dále pozorována

zvýšená koherence mezi levou a pravou parietální oblastí. Otázkou však zůstává, zda výše

uvedené koherenční změny jsou projevem dráždění výhradně bolestivých vláken, protože

položená kostka ledu na dlaň ruky zajisté vyvolává i kožní čití.



1. ÚVOD 37

Předchozí práce se zabývala pouze bolestivou chladovou stimulací. Chen et al. (1998)

naproti tomu zkoumali koherenční změny také během nebolestivé chladové stimulace za

cílem zjistit, zda je možné ohraničit oblasti specifické pro bolest. Stimulace spočívala v po-

noření pravé ruky na dobu 1–3 minut do vody o teplotě 15 ◦C (nebolestivý chlad) nebo

0,3 ◦C (bolestivý chlad). Ze zkoumaného kmitočtového pásma 1,5–18 Hz (δ–β) byla na-

prostá většina koherenčních rozdílů mezi nebolestivou a bolestivou stimulací soustředěna

v δ pásmu (1,5–4 Hz), přičemž se jednalo o zesílené vazby během bolesti. Výraznou úlohu

hrály elektrody z levé a pravé frontální oblasti, které tvořily množství intrahemisférických

a interhemisférických vazeb s elektrodami z obou centrálních, temporálních a parietálních

oblastí. Největší množství vazeb však tvořila kontralaterální zadní temporální elektroda,

jejíž spoje ve většině případů mířily do obou frontálních oblastí. V θ pásmu (4–8 Hz) byly

pozorovány během bolestivé stimulace také zesílené vazby, a to zejména mezi kontrala-

terální parietální oblastí a bilaterálními frontálními a kontralaterální centrální oblastí.

V β pásmu (13–18 Hz) byly vazby během bolestivé stimulace naopak většinou zeslabené.

Dominantní roli v tomto případě hrály spoje mezi ipsilaterální zadní temporální oblastí

a frontálními, centrálními a parietálními oblastmi. V α pásmu (8–13 Hz) nebyly pozoro-

vány mezi bolestivou a nebolestivou stimulací téměř žádné rozdíly koherencí. Chenovi et

al. se tedy spíše podařilo nalézt charakteristické kmitočtové pásmo související s percepcí

bolesti, a to pásmo δ, než určitou ohraničenou korovou oblast. Bolest se totiž jeví jako

velmi komplexní fenomén zahrnující spolupráci celé řady korových struktur. Významnou

roli frontálních oblastí lze snad přičíst uvědomování si bolesti.

Další poznatky o koherenčních změnách během somatosenzorického dráždění přinesli

Chang et al. (2005), kteří zjišťovali, jak se liší projevy nebolestivé chladové a tepelné

stimulace. Ta spočívala v ponoření nedominantní ruky buď do teplé (∼42 ◦C), nebo do

chladné (∼14 ◦C) vodní lázně, přičemž subjektivní intenzita vjemu byla v obou přípa-

dech podobná. Chladová i tepelná stimulace vedla jak v δ pásmu (0,5–4 Hz), tak v dol-

ním a horním α pásmu (8–11 Hz a 11–14 Hz) k nárůstu intrahemisférických koherencí na

kontrastimulační hemisféře, a to téměř u všech možných spojů. Zvýšená koherence byla

pozorována i mezi centrální meziální kůrou a kontrastimulační centrální, temporální a

parietální oblastí. Na ipsilaterální hemisféře naproti tomu nebyly pozorovány žádné vý-

znamné koherenční změny spojené se somatosenzorickým drážděním. Chang et al. však

uzavírají svá pozorování konstatováním, že ani v jednom ze zkoumaných kmitočtových

pásem pod 35 Hz nebyly nalezeny významné rozdíly mezi koherencemi během chladové a

tepelné stimulace. Stojí za zmínku, že odlišnosti ve zpracování percepce tepla a chladu

byly nicméně nalezeny při porovnávání výkonových změn. V θ pásmu (4–8 Hz) byla chla-

dová stimulace oproti tepelné doprovázena významně nižším výkonem v kontrastimulační

precentrální a centrální oblasti. Po skončení chladové stimulace ve srovnání s tepelnou

byl zase pozorován výrazně vyšší výkon v parietookcipitální oblasti. Podobné výkonové

rozdíly se vyskytovaly i v dolním α pásmu (8–11 Hz). Dle Changa et al. se tedy ukazuje,
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že v určitých korových oblastech dochází k odlišnému zpracování chladových a tepelných

vjemů. Z předchozího je ale zřejmé, že koherence není schopna toto rozlišit.

♦

Přehled koherenčních studií v oblasti somatosenzorického dráždění ukazuje, jak málo je

tato oblast prozkoumána. Chybí zejména analýza časového vývoje koherenčních změn,

která by popsala dynamiku zapojování jednotlivých funkčních vazeb během zpracovávání

somatosenzorické informace. Více informací k tomuto problému a mnohé další lze nalézt

v kapitole „Cíle, problémy a hypotézyÿ (oddíl 3.2).



Kapitola 2

Metodické otázky výpočtu,

zpracování a zobrazování koherence

Jak již bylo v předchozím textu naznačeno, je smysluplné zjišťovat funkční závislost mezi

korovými oblastmi. Převedeno do oblasti zpracování signálů to znamená zjišťovat vzá-

jemnou závislost signálů. Z mnoha důvodů, mezi kterými figuruje nejen jednoduchost, ale

zejména možnost smysluplné interpretace, je výhodné hledání lineárních závislostí mezi

signály. To lze provádět jak v časové, tak ve spektrální oblasti. Pro EEG je výhodné po-

sledně jmenované zpracování ve frekvenční oblasti, a to z důvodu rozlišování fyziologických

aspektů jednotlivých kmitočtových pásem.

Vhodným nástrojem pro zjišťování míry linearity určitého systému ve spektrální ob-

lasti je právě koherenční funkce.

2.1 Stručný úvod do matematického pozadí

2.1.1 Výpočet koherence pro vzorkované signály

Teprve s nástupem výpočetní techniky mohl nastat velký rozvoj zpracování signálů. Pro

potřeby počítačového zpracování je však třeba mít signály v diskrétní formě — je nutné je

navzorkovat. Pro tyto případy existuje specifický matematický aparát odvozený z metod

pro klasické spojité signály. V následujícím textu, vzhledem k převládajícímu zpracování

dat, tedy diskrétnímu, bude pozornost věnována výhradně diskrétním metodám.

Pro definici koherenční funkce je zapotřebí mít předem definováno několik základních

pojmů. Jedním z prvních je Fourierova transformace pro diskrétní signály, označovaná

jako DTFT (Discrete Time Fourier Transform). Ta je základem pro zpracování signálů ve

spektrální oblasti. Její definice je popsána následujícími vztahy:

X(Ω) = DTFT
{

x[n]
}

=
+∞
∑

n=−∞

x[n] e−jΩn, (2.1)

39



2. METODICKÉ OTÁZKY VÝPOČTU, ZPRACOVÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ KOHERENCE 40

t = n Ts =
n

fs
, (2.2)

Ω = 2π
f

fs
, (2.3)

kde Ω je normovaný kruhový kmitočet, f je nenormovaný kmitočet, x[n] je diskrétní

podoba spojitého signálu x(t), navzorkovaného s kmitočtem fs, Ts je vzorkovací perioda,

t je čas, n je index časových vzorků (diskrétní čas) a X(Ω) je spojité, periodické spektrum

signálu x[n]. Perioda spektra X(Ω) činí 2π.

Na vzorkování signálu se vztahuje Shannon-Kotelnikovův vzorkovací teorém: spojitý

signál x(t) musí být před vzorkováním frekvenčně omezen podle vztahu fmax ≤ fs
2
. Ostatní

podmínky kladené na signál lze nalézt např. v Uhlíři a Sovkovi (1995) či v Hrdinovi a

Vejražkovi (1998).

K výpočtu koherence je však zapotřebí znát spektrální výkonovou hustotu signálu

(PSD, power spectral density) a vzájemnou spektrální výkonovou hustotu signálů. Na

EEG signál je ale nutné se dívat jako na náhodný signál. To znamená, že není možné

získat PSD z jediné realizace DTFT. Pro výpočet spektrální výkonové hustoty je proto

třeba užít následujícího vztahu:

Sxx(Ω) = lim
N→∞

Ts
N
E
[

X∗(Ω)X(Ω)
]

, (2.4)

kde Sxx(Ω) je spektrální výkonová hustota signálu x[n], N je délka signálu x[n], X∗(Ω)

je komplexně sdružená hodnota spektra X(Ω) a E[·] je operátor střední hodnoty.

Pro výpočet vzájemné spektrální výkonové hustoty platí obdobná pravidla. Definice

vychází z práce Bendata a Piersola (1980), kde je uveden následující vztah:

Sxy(Ω) = lim
N→∞

Ts
N
E
[

X∗(Ω)Y (Ω)
]

, (2.5)

kde Sxy(Ω) je vzájemná spektrální výkonová hustota signálů x[n] a y[n], které mají shod-

nou délku N .

Operátor střední hodnoty E[·] se realizuje podle vztahu:

E
[

X(Ω)
]

= lim
M→∞

1
M

M
∑

m=1

Xm(Ω), (2.6)

kde Xm(Ω) je m-tá realizace DTFT a M je celkový počet realizací DTFT.

Je vhodné zdůraznit, že zatímco Sxx je reálná funkce, Sxy je funkcí komplexní.

Nyní je již možné definovat koherenční funkci jako:

γxy(Ω) =
Sxy(Ω)

√

Sxx(Ω)Syy(Ω)
. (2.7)

Vezme-li se v úvahu následující vztah:

|Sxy|
2 ≤ Sxx Syy, (2.8)
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jehož odvození lze nalézt v Bendatovi a Piersolovi (1980), pro koherenční funkci pak platí,

že je omezena na množině |z| ≤ ejt; z ∈ C, kde t ∈ 〈0; 2π〉; t ∈ R.

Ve většině případů se však využívá kvadrát modulu koherenční funkce, označovaný

jako MSC (magnitude squared coherence). Je třeba upozornit, že v mnoha odborných

lékařských časopisech se vžilo užívání pojmu „koherenceÿ právě i pro MSC, což je třeba

mít na zřeteli a vždy si ověřit, co pojmem „koherenceÿ autor míní. Pro MSC platí:

MSCxy(Ω) =
∣

∣

∣
γxy(Ω)

∣

∣

∣

2

=

∣

∣

∣
Sxy(Ω)

∣

∣

∣

2

Sxx(Ω)Syy(Ω)
. (2.9)

MSCxy(Ω) nabývá hodnot z intervalu 〈0; 1〉 a lze ji interpretovat několika způsoby

(Bendat a Piersol, 1980), například:

jako míru lineárnosti přenosových soustav,

jako poměrnou část spektrální výkonové hustoty výstupního signálu y[n] (Szz(Ω) =

MSCxy(Ω)Syy(Ω)), která je v lineárním vztahu se vstupním signálem x[n] (Szz(Ω) =

|H(Ω)|2 Sxx(Ω)), viz. obr. 2.1,

jako funkci udávající korelaci signálů x[n] a y[n] na jednotlivých kmitočtech.

PS

x n[ ] z n[ ] y n[ ]

d[ ]n

H( )Ù

Obrázek 2.1: Ilustrační obrázek k vysvětlení významu MSC. Zobrazena je přenosová soustava PS se
šumem: x[n] je signál vstupující do lineární přenosové soustavy s frekvenční charakteristikou H(Ω),
jejímž výstupem je signál z[n]. Ten se směšuje se šumovým signálem d[n] a tvoří tak výsledný signál y[n].
S pomocí MSC mezi signály x[n] a y[n] lze zjistit spektrální výkonovou hustotu signálu z[n]: Szz(Ω) =
MSCxy(Ω)Syy(Ω).

Je-li MSCxy(Ω) pro některý kmitočet rovna 0, říkáme, že signály x[n] a y[n] jsou

na tomto kmitočtu nekoherentní nebo také nekorelované. Jsou-li tyto signály statisticky

nezávislé, je MSCxy(Ω) = 0 pro ∀Ω. Dosahuje-li MSCxy(Ω) hodnoty 1 pro ∀Ω, jedná se

o systém s lineární přenosovou soustavou (Uhlíř a Sovka, 1995).

V praxi nastává nejčastěji případ, kdy MSCxy(Ω) < 1. V takových případech lze

uvažovat o následujících příčinách (Bendat a Piersol, 1966):

přenosová soustava mezi vstupem a výstupem není lineární,

na vstupu nebo výstupu přenosové soustavy je přítomen šum,

výstupní signál není odezvou pouze na jeden vstupní signál, ale je tvořen příspěvky

několika signálů.
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2.1.2 Numerický výpočet koherence

Pro získání koherenční funkce je zapotřebí prakticky realizovat výpočet diskrétní Fourie-

rovy transformace a střední hodnoty.

Diskrétní Fourierova transformace DFT je na rozdíl od DTFT definována pro signály

x[n] konečné délky, kterým je pak přiřazeno diskrétní spektrum X[k] rovněž konečné

délky. Toto diskrétní spektrum X[k] vznikne navzorkováním původního spojitého spektra

X(Ω), získaného pomocí DTFT, což má za důsledek periodičnost původního signálu x[n]

v časové oblasti. Signál je pak periodický s periodou rovnou jeho konečné délce.

Přímá DFT je popsána následujícím vztahem:

X[k] =
N−1
∑

n=0

x[n] e−j2πnk/N , k = 0, . . . , N − 1, (2.10)

kde X[k] je obraz signálu x[n], N je délka signálu x[n] a tedy i DFT a k je index spekt-

rálních čar (diskrétní frekvence).

Pro získání správného frekvenčního měřítka je zapotřebí užít vztahu:

f = k
fs
N

, k = 0, . . . , N − 1, (2.11)

kde f je kmitočet, k je index spektrálních čar, fs je vzorkovací kmitočet a N je délka

DFT.

Z posledně uvedeného vztahu je zřejmé, že čím jemnější je požadován frekvenční krok,

tím delší signál je zapotřebí použít.

Z výpočetního hlediska bývá výhodné doplnit signál nulami (tzv. zero-padding) na

délku mocniny dvou. V takovém případě je poté možno použít efektivního výpočtu

DFT — tzv. rychlé Fourierovy transformace (Fast Fourier Transform, FFT), která vý-

znamným způsobem snižuje počet matematických operací násobení a sčítání (Čížek,

1981). Přidání nul k původnímu signálu způsobí interpolaci ve spektru, čímž dojde k ná-

růstu počtu spektrálních čar. Jelikož však tyto přidané spektrální čáry vznikají z původ-

ního spektra, nepřinášejí žádnou novou informaci.

Dále je vhodné podotknout, že jelikož snímané EEG signály jsou reálné, je možné

dalším způsobem zkrátit výpočet DFT algoritmem FFT — složí se nový komplexní sig-

nál, jehož reálnou, resp. imaginární část tvoří sudé, resp. liché vzorky reálného signálu.

Tento komplexní signál se ztransformuje pomocí FFT poloviční délky oproti původní FFT

reálného signálu. Původní spektrum reálného signálu se obnoví pomocí jednoduchých a

výpočetně nenáročných aritmetických operací (Čížek, 1981).

Spektrální výkonová hustota se realizuje obdobně jako pro spojitá spektra. Je třeba si

jen uvědomit, že se pracuje s konečně mnoha realizacemi a se signály konečné délky. Lze

tedy získat jen odhad skutečné spektrální výkonové hustoty.

Dále je potřeba zdůraznit význam operátoru střední hodnoty E[·] ve vztazích (2.4)

a (2.5). V případě aplikace výše uvedených vztahů bez tohoto operátoru přímo na su-

rová data by se místo PSD získal pouze tzv. periodogram, který může dosahovat 100%
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Obrázek 2.2: Ukázka vlivu hlazení na celkový vývoj hodnoty |γxy[k]|2. Zvolené k odpovídá kmitočtovému
pásmu okolo 10Hz. Z obrázku je patrné, že je nezbytné použít minimálně 20 průměrů periodogramů
k výpočtu spektrálních výkonových hustot a z nich spočtené koherence |γxy[k]|2, při kterých dosahuje
hodnota |γxy[k]|2 zhruba ustálené úrovně.

chyby pro jednotlivé spektrální čáry — to je ovšem zcela nepřípustné. Koherenční funkce

by v případě nevyhlazených PSD dosahovala velké chyby a v případě periodogramů by

dosahovala v absolutní hodnotě 1 pro všechny frekvence (Uhlíř a Sovka, 1995).

Pro získání konzistentního odhadu je nutné nějakým způsobem provést vyhlazení spek-

ter. Z toho důvodu je třeba data průměrovat a tím způsobem realizovat zmíněný operátor

střední hodnoty E[·]. V praxi jsou možné dva způsoby, které jsou dány uspořádáním ce-

lého pokusu. Oba budou rozebrány v následujících kapitolách. Ukázka vlivu hlazení na

celkový vývoj hodnoty |γxy[k]|2 je uvedena na obrázku 2.2.

2.1.3 Událostně vázaná koherence

Experiment je v takovém případě koncipován tak, že pokusná osoba vykonává, resp. při-

jímá v opakujících se intervalech nějakou činnost, resp. podnět. Cílem takového experi-

mentu je ve většině případů získat přehled vývoje koherenční funkce před a po příchodu

události.

Signál x[n] obsahující M událostí se proto rozdělí do M bloků shodné délky L s defi-

novaným počtem vzorků před (L1) a po (L2) příchodu události. Z každého bloku dat jsou

poté vypočítány časové vývoje periodogramů, které průměrováním odpovídajících časo-

vých pozic všech bloků dají vzniknout spektrální výkonové hustotě, z které je pak možno

koherenční funkci vypočíst. Situaci názorně ukazuje obrázek 2.3. Tento postup nejvěrněji

vystihuje původní definici PSD, neboť na jednotlivé bloky lze nahlížet jako na jednotlivé

realizace.
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Obrázek 2.3: Schematické znázornění výpočtu událostně vázané koherence. V EEG signálech x[n] a y[n]
jsou zaznamenány okamžiky příchodu události „Uÿ (např. elektrické stimulace). Signál x[n], resp. y[n]
je rozdělen do segmentů xm[n], resp. ym[n] shodné délky L tak, že před příchodem události se nachází
L1 vzorků a po příchodu události se nachází L2 vzorků. Po segmentu xm[n], resp. ym[n] se s krokem
Ns posouvá okno w[n] délky Lw. Z každého okna jsou vypočteny periodogramy |X [k]|2, |Y [k]|2 a vzá-
jemné periodogramy X∗[k]Y [k]. Průměrováním periodogramů z jednotlivých událostí „Uÿ pro určitou
pozici okna se získá spektrální výkonová hustota Sxx[k], Syy[k] a vzájemná spektrální výkonová hustota
Sxy[k]. Z nich lze pak získat pomocí vztahu (2.23) odhad koherenční funkce v daném okně. Časový vývoj
koherenční funkce je dán posloupností pozic oken, kterých je celkem Nw.

Výše popsaný postup lze vyjádřit následujícími vztahy:

Xm[p, k] =
Lw−1
∑

n=0

w[n] xm[p Ns + n] e−j2πnk/N , k = 0, . . . , Lw − 1,

p = 0, . . . , Nw − 1,

(2.12)

kde xm[n] je m-tá realizace události, w[n] jsou hodnoty zvoleného okna, Lw je délka okna,

a tedy i délka DFT, Ns je krok okna, a tedy i vzdálenost jednotlivých časových řezů, k

je index spektrálních čar, p je index jednotlivých časových řezů a Nw je celkový počet

časových řezů.

Pro počet časových řezů platí:

Nw =

⌊

L − Lw

Ns

⌋

+ 1, (2.13)

kde L je délka jednotlivých realizací xm[n], Lw je délka použitého okna, Ns je krok okna

a b·c označuje celočíselnou část reálného čísla.

Sxx[p, k] =
1
M

M
∑

m=1

Ts
Lw

∣

∣

∣
Xm[p, k]

∣

∣

∣

2

, k = 0, . . . , Lw − 1,

p = 0, . . . , Nw − 1,

(2.14)

kde Sxx[p, k] je časový vývoj vyhlazené diskrétní spektrální výkonové hustoty, Xm[p, k] je

DFT p-tého časového řezu signálu xm[n] přenásobeného oknem w[n], Lw je délka okna a
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zároveň délka DFT a Ts je vzorkovací perioda.

Sxy[p, k] =
1
M

M
∑

m=1

Ts
Lw

X∗
m[p, k]Ym[p, k], k = 0, . . . , Lw − 1,

p = 0, . . . , Nw − 1,

(2.15)

kde Sxy[p, k] je časový vývoj vyhlazené diskrétní vzájemné spektrální výkonové hustoty,

Xm[p, k] a Ym[p, k] jsou spektra p-tých časových řezů signálů xm[n] a ym[n] shodné délky

L.

Odhad časového vývoje koherenční funkce se získá dosazením vyhlazených autospek-

trálních a vzájemných spektrálních výkonových hustot získaných pomocí rovnic (2.14) a

(2.15) do vztahu (2.7), resp. do vztahu (2.9). Výsledkem je vztah:

|γxy[p, k]|
2 =

|Sxy[p, k]|
2

Sxx[p, k]Syy[p, k]
, k = 0, . . . , Lw − 1,

p = 0, . . . , Nw − 1.
(2.16)

Časy odpovídající jednotlivým pozicím oken se nejčastěji vztahují ke středu těchto

oken. Je třeba potom nezapomínat, že hodnoty koherence v určitém čase odrážejí ve

skutečnosti stav v časovém rozpětí daném ±polovinou okna. Pro časové údaje tedy platí:

tp =
−L1 + 1

2
Lw + p Ns

fs
, p = 0, . . . , Nw − 1, (2.17)

kde tp je čas odpovídající p-té pozici okna, Lw je délka okna, Ns je krok okna, fs je

vzorkovací frekvence a L1 je počet vzorků před příchodem události, přičemž je vhodné

zdůraznit, že platí L = L1 +L2 +1, kde L je délka jednotlivé realizace xm[n], L2 je počet

vzorků po události a 1 odpovídá vzorku, během něhož událost nastala.

V souvislosti s výpočtem časového vývoje koherence je nutné ještě zmínit jedno ome-

zení, které je jistou obdobou známé Heisenbergovy rovnice neurčitosti a lze je formulovat

následujícími slovy — není možné dosáhnout současně přesného časového i frekvenčního

rozlišení. Jednotlivé časové řezy průběhu koherence totiž ve skutečnosti nezachycují jediný

okamžik, ale vlastně popisují chování signálu v určitém časovém rozmezí daném šířkou

okna:

∆t = Lw Ts (2.18)

kde ∆t udává rozlišovací schopnost v čase, Lw délku okna a Ts vzorkovací periodu.

Šířka okna však zároveň udává maximální dosažitelné frekvenční rozlišení:

∆f ≥
fs
Lw
=

1
Lw Ts

(2.19)

kde ∆f udává rozlišovací schopnost v kmitočtové oblasti, Lw délku okna, Ts vzorkovací

periodu a fs vzorkovací kmitočet.
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Spojením těchto dvou vztahů pak dostaneme výsledný vztah, který daný problém

jednoduše vystihuje:

∆t∆f ≥ 1 (2.20)

kde ∆t udává rozlišovací schopnost v čase a ∆f v kmitočtové oblasti.

Volba časové a frekvenční rozlišovací schopnosti je tedy vždy dána určitým kompro-

misem. Jelikož se však v oblasti EEG nekladou takové požadavky na znalost přesného

průběhu frekvenčního spektra, ale popisují se většinou změny v celých pásmech (např.

α), lze se často spokojit s horším kmitočtovým rozlišením (např. ∆f ≈ 2 Hz) ve prospěch

rozlišení časového.

2.1.4 Koherence z „dlouhodobéhoÿ záznamu

Experiment je v takovém případě koncipován tak, že pokusná osoba vykonává nějakou

dlouhodobější činnost, např. izometrickou svalovou kontrakci. Snahou je pak získat infor-

maci o velikosti koherence mezi EEG signály snímanými nad různými korovými oblastmi.

Praktickým problémem je ale buď pouze jediná realizace naměřeného signálu, nebo

obecně nízký počet realizací ve srovnání s událostně vázanou koherencí. Za podmínky

stacionarity signálu, tedy v případě, že signál je ustálený a nemění v čase své statistické

vlastnosti jako např. střední hodnotu či rozptyl, je možné použít Welchovu metodu (Uhlíř

a Sovka, 1995) — signál x[n] délky N se rozdělí naM úseků shodné délky L, přičemž tyto

úseky se mohou i překrývat. Pak se všechny přenásobí vhodnou váhovací funkcí (oknem)

pro zmenšení nespojitostí na okrajích a pomocí DFT se z nich vypočtou obrazy Xm[k].

Absolutní hodnota těchto obrazů se umocní dvěma a tyto jednotlivé periodogramy se

zprůměrují.

...x n[ ]

„ “È„ “È„ “È„ “È „ “È „ “È „ “È

m= 0, 1, 2, 3, ..., M – 3, M – 2, M – 1

Obrázek 2.4: Schematické znázornění výpočtu koherence z „dlouhodobéhoÿ záznamu. V EEG signálu
x[n] jsou nalezeny čisté úseky dat „Čÿ, které jsou prosty jakéhokoli druhu artefaktů. Těchto úseků dat je
celkemM . V každém úseku dat jsou vypočteny periodogramy |Xm[k]|

2, |Ym[k]|
2 a vzájemné periodogramy

X∗

m
[k]Ym[k]. Zrůměrováním periodogramů ze všech úseků, kterých je M , se získá spektrální výkonová

hustota Sxx[k], Syy[k] a vzájemná spektrální výkonová hustota Sxy[k]. Z nich lze pak získat pomocí
vztahu (2.23) odhad koherenční funkce.

V případě EEG je však předpoklad stacionarity často narušen přítomností artefaktů.

Je potřeba proto vizuálně data předem prozkoumat a nalézt úseky, které jsou prosty

jakéhokoli druhu artefaktů. Souvislejší úseky dat lze dále rozdělit do segmentů délky L.

S těmito segmenty ze všech artefaktů prostých úseků dat lze pak nakládat tak, jak bylo
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popsáno výše. Jediný rozdíl spočívá v tom, že segmenty na sebe lineárně nenavazují. Jedná

se tedy o jakousi modifikovanou Welchovu metodu:

Sxx[k] =
1
M

M
∑

m=1

Ts
L

∣

∣

∣
Xm[k]

∣

∣

∣

2

, k = 0, . . . , L − 1, (2.21)

kde Sxx[k] je vyhlazená diskrétní spektrální výkonová hustota, Xm[k] je DFT m-tého

segmentu signálu x[n] násobeného oknem w[n], M je počet segmentů, Ts je vzorkovací

perioda a L je délka segmentu, a tedy i délka DFT.

Při vzájemné spektrální výkonové hustotě signálů x[n] a y[n] se postupuje obdobně:

Sxy[k] =
1
M

M
∑

m=1

Ts
L

X∗
m[k]Ym[k], k = 0, . . . , L − 1, (2.22)

kde Sxy[k] je vyhlazená diskrétní vzájemná spektrální výkonová hustota, Xm[k],

resp. Ym[k] je DFT m-tého segmentu signálu x[n], resp. y[n].

Odhad koherenční funkce se získá dosazením vyhlazených autospektrálních a vzájem-

ných spektrálních výkonových hustot získaných pomocí rovnic (2.21) a (2.22) do vztahu

(2.7), resp. do vztahu (2.9). Výsledkem je vztah:

|γxy[k]|
2 =

|Sxy[k]|
2

Sxx[k]Syy[k]
, k = 0, . . . , L − 1. (2.23)

2.1.5 Normalizace koherenční funkce

Během zpracování výsledků se průměrují odhady hodnot koherencí od všech pokusných

osob. Je proto zajímavé vědět, jak přesný je výsledný zprůměrovaný odhad. K tomuto

účelu slouží tzv. intervaly spolehlivosti, v tomto případě pro průměr. Pro jejich sestrojení

je však zapotřebí normální rozložení náhodné chyby odhadu střední hodnoty (Uhlíř a

Sovka, 1995), což pro průměrování koherencí |γxy(Ω)|2 neplatí. Z tohoto důvodu je zapo-

třebí normalizovat rozložení hodnot koherence |γxy(Ω)|2. Toho lze dosáhnout za použití

následující transformace (Bendat a Piersol, 1966):

Z(Ω) = argtgh |γ̂xy(Ω)| =
1
2
ln
1 + |γ̂xy(Ω)|
1− |γ̂xy(Ω)|

, (2.24)

kde Z(Ω) je transformovaná koherenční funkce a γ̂xy(Ω) označuje odhad koherenční

funkce.

Hodnoty Z(Ω) mají přibližně normální rozložení s parametry:

µ(Ω) =
q

F − 2q
+ argtgh |γxy(Ω)|, (2.25)

σ2 =
1

F − 2q
, (2.26)

kde µ(Ω) je střední hodnota, σ2 je rozptyl, q je počet vstupů soustavy a F je počet stupňů

volnosti.
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Pro koherenční funkci dle definice (2.7) platí q = 1 a pro počet stupňů volnosti platí:

F = 2M Cw, (2.27)

kde M je počet realizací DFT, ze kterých se odhadují spektrální výkonové hustoty, a Cw

je konstanta násobnosti použitého okna, kterou lze získat pomocí vztahu:

Cw =
L

∑L−1
l=0 w[l]

, (2.28)

kde L je délka váhovacího okna w[l].

2.2 Vliv referenční elektrody

Snímání skalpového EEG je možné provádět několika různými měřícími zapojeními. Mezi

ně patří (Pfurtscheller, 1991; Nunez et al., 1999):

bipolární zapojení,

monopolární zapojení se zvolenou referenční elektrodou,

snímání potenciálů vůči tzv. společné průměrné referenci, dané průměrem potenciálů

ze všech skalpových elektrod,

snímání potenciálů vůči tzv. perimetrické referenci, dané průměrem potenciálů ze

všech okrajových elektrod.

Asi nejčastěji používaná montáž je monopolární. Její výhodou je, že z digitalizovaného

monopolárního záznamu se později dají výpočetně simulovat i zbývající zapojení. Nejen

z hlediska výpočtu koherence, ale i z hlediska vizuální inspekce je velkým problémem

zvolení referenční elektrody, vůči které jsou poté potenciály snímány. Existuje opět mnoho

míst a doporučení kam referenci umístit (Lehmann, 1987; Pfurtscheller, 1991), např.:

na jeden z ušních lalůčků,

na spojené ušní lalůčky, propojené buď přímo kabelem, nebo přes odpory,

na mastoideus,

na nos,

na šíji,

na bradu,

na některou ze skalpových elektrod,

na čelo.

Zmíněný problém spojený s umístěním referenční elektrody spočívá v potenciálovém pří-

spěvku této reference do všech EEG svodů. Ideální místo, které by samo mělo stálý, ne-

měnný potenciál, bohužel neexistuje (Lehmann, 1987). V signálech ze skalpových elektrod

je tedy obsažena aktivita referenční elektrody. To je však v případě koherenční analýzy
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velký problém, neboť hodnota koherence může být silně ovlivněna aktivitou společné elek-

trody (Fein et al., 1988). Vysoká hodnota koherence tedy nemusí přímo znamenat lineární

vztah mezi jednotlivými korovými oblastmi, ale může být způsobena dominantní aktivi-

tou referenční elektrody, která zamaskovala např. zcela nezávislé signály ze zmíněných

korových oblastí. Problémy s referenční elektrodou při výpočtu koherencí se dají odstra-

nit použitím bipolární montáže (Oliviero et al., 2003) či společné průměrné reference. Jak

však následuje dále, při zpracování koherence se vyskytuje další problém, který ani tyto

montáže neodstraní. Proto je vhodné používat metody popsané níže.

Dalším problémem, který již příliš nezávisí na typu montáže, je objemové vedení.

Všechny povrchové EEG signály jsou silně zkreslené a smíchané jednak díky průchodu

různými tkáněmi, které jsou v cestě signálu z kůry na povrch hlavy, jednak především

vodivostními efekty v kůži skalpu, ve které se uzavírají tangenciální proudy, dané různými

potenciály na skalpu. I toto objemové vedení hraje nepříznivou roli v odhadu koherence a

může silně zkreslit hodnoty, zejména pokud se jedná o výpočet koherence mezi blízkými

oblastmi.

Problémům referenční elektrody a objemového vedení a způsobu jejich řešení se věno-

valy mnohé práce (Hjorth, 1975; Thickbroom et al., 1984; Fein et al., 1988; Gevins et al.,

1989; Rappelsberger, 1989; Pfurtscheller, 1991; Nunez et al., 1994, 1997, 1999; Andrew

a Pfurtscheller, 1996a; Babiloni et al., 1998, 2001). Jedním z prvních řešení bylo použití

diskrétní podoby Laplaceova operátoru ∇2 (Hjorth, 1975). V nejjednodušší podobě je

definován pro rovinu (složka z = 0) jako:

∇2ϕc = ϕl + ϕp + ϕh + ϕd − 4ϕc, (2.29)

kde ϕc je naměřený elektrický potenciál na zvolené elektrodě, která leží v centru dvouroz-

měrné ortogonální sítě čtyř shodně vzdálených sousedních elektrod: pravé s potenciálem

ϕp, levé s ϕl, horní s ϕh a dolní s ϕd (viz. obr. 2.5A).

Jeho výhodou je úplné odstranění vlivu referenční elektrody a dostačující potlačení

vlivu objemového vedení. Použitím Laplaceova operátoru ∇2 se získají hodnoty tzv. radi-

álních proudů, tedy proudů tekoucích kolmo k povrchu hlavy — v zjednodušené představě

proudů tekoucích přímo z aktivních korových oblastí. Jiná možná interpretace vyplývá ze

zpracování obrazové informace: Laplaceův operátor ∇2 slouží jako hornopropustný filtr,

zvýrazňující hrany a potlačující naopak pomalé prostorové změny. Problémem zůstávají

krajní elektrody, které nemají dostatečný počet sousedů. V takovém případě lze odhad-

nout Laplaceův operátor pouze v jednom směru, a to ve směru spojnice krajních elek-

trod (Hjorth, 1975). Nicméně potom však nelze získat informaci o změnách potenciálu

ϕ v ostatních směrech. V každém případě je vhodné nezahrnovat okrajové elektrody do

spektrální, resp. koherenční analýzy právě z výše jmenovaných důvodů. Dalším problémem

zůstává aproximace zakřivené plochy hlavy tečnou rovinou v místě výpočtu Laplaceova

operátoru. Chyba této aproximace je však stále menší než chyba plynoucí z odhadů z mo-
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Obrázek 2.5: A. Schematické znázornění výpočtu diskrétního Laplaceova operátoru. V pravoúhlé ekvi-
distantní síti EEG elektrod je potenciál vybrané elektrody Ec korigován potenciály jeho čtyř sousedních
elektrod El, Ep, Eh a Ed. Vyjímkou jsou okrajové elektrody. V takovém případě jsou brány v potaz pouze
dvě sousední elektrody. B. Schematické znázornění výpočtu rozšířeného Laplaceova operátoru s vyšším
počtem okolních elektrod (Nn = 8). V reálné síti EEG elektrod je potenciál vybrané elektrody Ec ko-
rigován potenciály všech jeho sousedních elektrod E1,E2, . . . ,E8, přičemž do výpočtu vstupují i jejich
jednotlivé vzdálenosti d1, d2, . . . , d8 od elektrody Ec. Totéž platí i pro okrajové elektrody s tím rozdílem,
že počet sousedních elektrod je nižší.

nopolárních dat (Hjorth, 1975).

Tento nejjednodušší povrchový laplaceovský filtr však prodělal mnoho vylepšení (Thic-

kbroom et al., 1984; Perrin et al., 1989; Babiloni et al., 1998, 2001). Používání sférických

splinů (Perrin et al., 1989) k odhadu radiálních proudů a z nich počítané koherence však

může hodnotu této koherence silně nadhodnotit (Biggins et al., 1991). Novější práce toto

sice zpochybňují (Babiloni et al., 2001), přesto ale byl v této dizertační práci použit rozší-

řený Laplaceův operátor∇2 na Nn sousedních elektrod při znalosti skutečných vzdáleností

mezi elektrodami (Thickbroom et al., 1984):

ϕ〈t〉
c = −ϕc

Nn
∑

i=1

1
di

+
Nn
∑

i=1

ϕi

di

, (2.30)

kde ϕc je naměřený elektrický potenciál na zvolené elektrodě, která leží v centru okolních

elektrod, kterých je celkem Nn, ϕ
〈t〉
c je transformovaná hodnota tohoto potenciálu, ϕi je

potenciál na i-té okolní elektrodě a di je vzdálenost mezi centrální elektrodou c a okolní

elektrodou i.

Pro Nn = 4 a pravoúhlou souřadnou síť elektrod je ϕ
〈t〉
c rovno reálné diskrétní podobě

∇2. V této práci je užito 8 sousedních elektrod (viz. obr. 2.5B).

2.3 Redukce koherenční matice

Samotný výpočet koherence je záležitost poměrně jednoduchá, nicméně uváží-li se některé

aspekty výpočtu EEG–EEG koherencí, dospěje se k obrovskému objemu zpracovávaných
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dat. Nejprve jde o počet zkoumaných elektrodových párů. Nechť Ne je počet EEG elektrod.

Pak je potřeba spočítat koherenci pro Ne × Ne párů. Jelikož však pro koherenci |γxy[k]|2

platí:

|γxy[k]|2 = |γyx[k]|2, pro ∀k (2.31)

a

|γxx[k]|2 = 1, pro ∀k, (2.32)

pak nutný počet párů je roven Ne (Ne − 1)/2.

Pro získání celkového objemu dat je nutné tyto počty párů vynásobit ještě počtem

spektrálních čar a v případě, že je požadován časový vývoj koherence |γxy[k, p]|2, ještě

počtem časových řezů. Toto množství dat je příliš velké na to, aby je člověk smysluplně

zpracoval. Nabízejí se proto některé možnosti jejich redukce. Především jde o redukci

ve spektrální oblasti, kde je dostačující sledovat koherenci |γxy[k]|2 ne na jednotlivých

kmitočtech, ale v základních frekvenčních EEG pásmech (Chen a Rappelsberger, 1994).

Pásmovou koherenci lze získat ze vztahu:

|γxy(∆f)|2 =
|
∑k2

k=k1
Sxy[k]|

2

∑k2
k=k1

Sxx[k] ·
∑k2

k=k1
Syy[k]

, (2.33)

kde ∆f ∈ 〈f1; f2〉 symbolicky označuje frekvenční pásmo a k1, resp. k2 jsou indexy spekt-

rálních čar, odpovídající frekvencím f1, resp. f2. Indexy k1 a k2 jsou spočteny dle vztahu

(2.11) a zaokrouhleny.

V případě, že je cílem experimentu získat přehled o změně koherence během měnících

se podmínek, či časový vývoj koherence, lze s výhodou využít další redukce dvourozměrné

koherenční matice, spočívající v její transformaci do jednorozměrného vektoru dat, který

může být topograficky namapován na povrch hlavy. Nejjednodušší transformací je prostý

aritmetický průměr jedné elektrody vůči zbytku elektrod. Výsledkem je hodnota dále

označovaná jako p-koherence1:

Γx(∆f) =
1

Ne − 1

Ne
∑

y=1

y 6=x

|γxy(∆f)|2, x = 1, . . . , Ne, (2.34)

kde Γx(∆f) je hodnota p-koherence v pásmu ∆f , Ne je počet EEG elektrod a x a y jsou

indexy elektrod.

Velikost p-koherence udává, jak je elektroda „ochotnáÿ tvořit vazby s ostatními elek-

trodami. Výhodou p-koherence je její přibližně gaussovské rozložení hodnot při větším

počtu elektrod (Ne � 20), což vyplývá z centrální limitní věty.

1p jako průměrná
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Jiným řešením zmíněné transformace koherenční matice do jednorozměrného vektoru

je tzv. participační poměr (PR, participation ratio):

PRx(∆f) =

(

∑Ne
y=1

(

|γxy(∆f)|2
)2

)2

∑Ne
y=1

(

|γxy(∆f)|2
)4

, x = 1, . . . , Ne, (2.35)

kde Ne je počet EEG elektrod a x a y jsou indexy elektrod.

Participační poměr nabývá hodnot 1 až Ne a zjednodušeně řečeno udává počet elek-

trod, s kterými daná elektroda tvoří významné vazby. Jeho topografické zobrazení dává

ostřejší kontury než zobrazení p-koherence. Provádí tedy přesnější lokalizaci aktivních

elektrod, jak je patrné z obrázku 2.6. Nevýhoda participačního poměru však spočívá v jeho

rozložení hodnot, které není gaussovské. To upřednostňuje použití p-koherence v případě,

že je třeba parametrickými testy, jež jsou silnější než neparametrické, statisticky testovat

změnu či časový vývoj transformované koherenční matice.

p-koherence

+3–3+0,02–0,02

+188 ms +844 ms

p-koherence

A B

participaèní
pomìr

+3–3–0,02 +0,02

participaèní
pomìr

Obrázek 2.6: Porovnání výsledků participačního poměru a p-koherence. Z obrázku je patrná přesnější
lokalizace aktivních elektrod při použití participačního poměru. Výsledky jsou si však velmi podobné a
z obrázků lze vyčíst zhruba shodné informace.

Pro nalezené aktivní elektrody lze pak zobrazit topografické mapy hodnot |γxy[k]|2

vůči těmto elektrodám.

2.4 Mapování koherencí

Mapování dvourozměrné koherenční matice (Ne × Ne) za účelem nalezení konkrétního

páru elektrod, který dosahuje vysokých hodnot koherence nebo vykazuje významné změny

koherence v čase, resp. během měnících se podmínek, je možné provést dvěma způsoby.

V prvním případě lze zobrazit přímo dvourozměrnou koherenční matici, jak je ukázáno

na obrázku 2.7. Změny v čase, resp. během různých podmínek lze zobrazit sekvenčně a

nejčastěji vztažené buď absolutně (jenom rozdíl), nebo relativně k první časové pozici,

resp. klidové podmínce. V případě změn koherence během měnících se podmínek, kdy

se zkoumá kvantitativní vliv nějakého parametru (např. rostoucí zátěž) na velikost ko-

herence, lze vývoj koherence v tomto zobrazení shrnout do jediného obrázku tím, že se
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–0,08

+0,08

+500 ms +1000 ms

Obrázek 2.7: Ukázka přímého zobrazení změn koherenční matice pro 111 EEG elektrod, dva časové
okamžiky a zvolené kmitočtové pásmo 8–12Hz. Čísla na osách barevných map odpovídají jednotlivým
EEG elektrodám. Barevné čtverečky v průsečnicích EEG elektrod v souladu s barevnou škálou ukazují
pokles či nárůst koherence mezi danými EEG elektrodami vůči referenčnímu klidovému okamžiku.

vynese např. koeficient lineární regrese. Je tedy přímo vidět páry nejvíce reagující na

změnu parametru podmínky. Tento přímý způsob zobrazení koherenční matice má vý-

hodu, že významné páry elektrod jsou nalezeny v jednom kroku. Velkou nevýhodou je

víceméně nepřehledné zobrazení a také schází „lidskáÿ informace o tom, kde se daný pár

na hlavě nachází. Nepřehlednost zobrazení lze zmenšit různými prahovacími podmínkami,

kdy se zobrazují jenom velké změny, zatímco ostatní jsou potlačeny, nicméně v praxi toto

zjednodušení nebývá výrazné.

Druhým způsobem je v předchozí kapitole zmiňované dvoukrokové zpracování dvou-

rozměrné koherenční matice. V prvním kroku lze topograficky na povrch hlavy vynášet

hodnoty participačního poměru nebo p-koherence, resp. jejich změny (v čase, během růz-

ných podmínek). Pro vybrané aktivní elektrody lze pak přímo zobrazit hodnoty koherence

|γxy(∆f)|2.

Posledně jmenovaným způsobem lze však dosáhnout topografického zobrazení pouze

na povrch hlavy. To je poměrně omezující okolnost, protože v takovém případě není možné

přesně lokalizovat aktivní korové oblasti. Řešením této situace je mapování koherencí na

povrch mozkové kůry. Má-li však být tento postup skutečně přesný, tedy nikoli prosté

přenesení obrazu koherencí z povrchu hlavy na povrch kůry (získaný ze snímků MR), je

nutné počítat koherence z potenciálů z povrchu mozkové kůry. Ty lze získat buď invaziv-

ními metodami (Shen et al., 1999; Ohara et al., 2001), nebo je možné potenciály na kůře

rekonstruovat z potenciálů skalpových (Le a Gevins, 1993; Lachaux et al., 1999; Gross et

al., 2001). Tyto korové signály jsou získány z řešení dopředného problému v oblasti kůry ze

soustavy dipólů, které jsou výsledkem inverzní úlohy. Ta se řeší optimalizací dopředného

problému ze zvoleného počtu dipólů tak, aby v oblasti skalpu byla minimální odchylka



2. METODICKÉ OTÁZKY VÝPOČTU, ZPRACOVÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ KOHERENCE 54

spočtených a naměřených potenciálů. Jinou metodou, jak získat rozložení potenciálů v su-

perficiální vrstvě kůry, je jejich odhad ze skalpových potenciálů z individuálního modelu

hlavy (ze snímků MR) metodou konečných prvků (Le a Gevins, 1993). Jelikož však zatím

neexistuje žádná komplexní metodologická studie, která by zkoumala aspekty výpočtu ko-

herence z rekonstruovaných potenciálů na kůře, jako je např. systematická chyba, v této

práci bylo od těchto metod ustoupeno.



Kapitola 3

Cíle, problémy a hypotézy

3.1 Experiment 1

Prací zabývajících se koherencemi během volních unimanuálních a bimanuálních pohybů

existuje celá řada, avšak pouze malá skupinka prací se věnuje koherencím během izome-

trické kontrakce. Navíc u některých z těchto studií bylo hlavním motivem popsat dopad

transkraniální magnetické stimulace na EEG vazby a tonická svalová kontrakce byla brána

spíše jen jako doplněk (Strens et al., 2002; Oliviero et al., 2003). U zbývajících studií byla

zase izometrická kontrakce vykonávána osobami s poruchami motoriky (Marsden et al.,

2001; Serrien et al., 2004c). Zatím tedy nebyla věnována pozornost výhradně izometrické

kontrakci a s ní spojeným vazbám mezi korovými oblastmi u zdravých osob. Není též

známo, jaký dopad na koherence má různá intenzita svalové kontrakce. Cílem tohoto ex-

perimentu proto bylo prozkoumat kortikokortikální koherence během izometrické extenze,

prováděné se čtyřmi různými zátěžemi.

Jelikož je nárůst intenzity tonické kontrakce doprovozen zvýšeným krevním průtokem

v primární senzomotorické kůře (Thickbroom et al., 1998; Dai et al., 2001), prefrontální

kůře (Dettmers et al., 1995; Dai et al., 2001) a v meziální frontální, premotorické a zadní

parietální kůře (Dettmers et al., 1995), lze předpokládat, že i vazby mezi těmito korovými

oblastmi během izometrické svalové kontrakce budou závislé na intenzitě kontrakce.

Tato hypotéza je podpořena též zvýšenou koherencí během volních opakovaných po-

hybů prstů mezi elektrodami ležícími nad SMA a S1/M1 (Andrew a Pfurtscheller, 1996b;

Ohara et al., 2001; Stančák et al., 2002) a mezi bilaterálními S1/M1 (Mima et al., 2000;

Stančák et al., 2002). Jisté problémy s sebou přináší očekávání posledně jmenovaného

spoje, protože v této otázce nevládne jednotný názor. Jak bylo totiž řečeno v úvodu ke

koherencím (oddíl 1.3.1), v případě volních opakovaných pohybů je nález zvýšené bilate-

rální S1/M1 koherence poměrně nekonzistentní. Během motorické aktivity totiž dochází

k amplitudovému poklesu centrálního µ rytmu a právě oscilační vazby tohoto rytmu by

měly odrážet funkční vazby mezi senzomotorickými oblastmi. Nicméně v tomto experi-

mentu je použita izometrická kontrakce, a jak bylo zmíněno v přehledu senzomotorických

55
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rytmů (oddíl 1.1.1), v takovém případě dochází po čase k obnovení µ rytmu (Gastaut et

al., 1952; Chatrian et al., 1959). Proto se dá očekávat, že jednak bude nalezena vazba

mezi bilaterálními S1/M1 oblastmi a jednak tato koherence bude projevem funkčních va-

zeb mezi těmito oblastmi, a ne pouze důsledkem interference µ a α rytmu (Florian et al.,

1998).

3.2 Experiment 2

Cílem tohoto experimentu bylo popsat změny výkonu a koherence následující po bolestivé

elektrokožní stimulaci pravé ruky a prozkoumat vliv současně vykonávané izometrické

kontrakce stimulované končetiny na tyto změny.

Jednou z motivací pro tento experiment bylo jisté vakuum panující v oblasti kohe-

renčních studií zabývajících se somatosenzorickým drážděním. V souladu s úvodem ke

koherencím (oddíl 1.3.2) je možné uvést pouze tři takové práce (Chen a Rappelsberger,

1994; Chen et al., 1998; Chang et al., 2005). Zároveň však nelze opomenout jisté meto-

dologické nedostatky, které se u nich vyskytují — všechny například využívají k výpočtu

koherence monopolární data, ač se má za to, že tento způsob může významně zkreslit

odhad hodnoty koherence (Fein et al., 1988; Biggins et al., 1991; Andrew a Pfurtscheller,

1996a; Nunez et al., 1997, 1999). Dále Chen et al. (1998) uvádějí statisticky nepotvrzené

výsledky a v práci Changa et al. (2005) se zase vyskytuje značný nesoulad mezi textem a

přiloženými obrázky.

Pro vyvolání bolestivého somatosenzorického dráždění byla zvolena elektrická stimu-

lace. Určitým limitujícím faktorem je v tomto případě aktivace nejen žádoucích bolesti-

vých Aδ a C vláken, ale bohužel zřejmě i Aβ vláken kožního čití. Více jsou tyto aspekty

probrány v diskuzi k tomuto experimentu (oddíl 6.2.4). Elektrická stimulace však přináší

několik nesporných výhod — intenzitu stimulace lze přesně regulovat, je vysoce reprodu-

kovatelná a je možné ji aplikovat ve velmi krátkých pulzech s velkým počtem opakování.

Tím se docílí jednak zvýšení přesnosti odhadu koherenční funkce, ale zejména je pak možné

zkoumat časové průběhy vývoje vazeb korových oblastí v souvislosti s časově přesně ohra-

ničenou dávkou bolesti. Zmiňované práce Chena a Rappelsbergera (1994), Chena et al.

(1998) a Changa et al. (2005) naproti tomu popisovaly pouze změny koherenčních vazeb

během tonické tepelné a chladové bolestivé a nebolestivé stimulace ve srovnání s klidem.

V práci Leocani et al. (1997) se u některých párů elektrod potvrdila negativní korelace

mezi výkonovými a koherenčními změnami během volních pohybů ruky. Aby bylo sníženo

riziko chybné interpretace koherenčních výsledků, byly také v tomto experimentu zároveň

zkoumány amplitudové a koherenční změny následující bolestivé elektrické dráždění. Je

známo, že po nebolestivé stimulaci je možné v čase okolo 0,3 s pozorovat amplitudový po-

kles µ a β rytmů v bilaterálních primárních senzomotorických oblastech (Gastaut et al.,

1952; Chatrian et al., 1959; Neuper a Pfurtscheller, 2001; Stančák et al., 2003) a v meziální
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frontální kůře pravděpodobně odpovídající SMA (Stančák et al., 2003). Bolestivá laserová

stimulace selektivně aktivující C vlákna je následována ∼20Hz ERD, vrcholící v čase cca

1,0 s v bilaterálních S1/M1 oblastech (Raij et al., 2004), a ∼10Hz ERD, jejíž maximum

nastává dokonce až v čase okolo 1,6 s v kontralaterální S1/M1 oblasti a meziální centrální

a parietální oblasti (Mouraux et al., 2003). V obou případech je tak ERD pozorována

později než v případě nebolestivé somatosenzorické stimulace. V pozdním postimulačním

období (0,6–0,9 s) se u 14–32Hz rytmů objevuje naopak nárůst amplitudy. Tato postimu-

lační β-ERS převažuje nad primární senzomotorickou kůrou (Neuper a Pfurtscheller, 2001;

Brovelli et al., 2002; Pfurtscheller et al., 2002; Stančák et al., 2003), ale vyskytuje se též i

v SMA (Neuper a Pfurtscheller, 2001). Jelikož tedy nad S1/M1, SMA a parietální kůrou

nastávají amplitudové oscilační změny následující bolestivou somatosenzorickou stimu-

laci, lze předpokládat, že i koherenční oscilační vazby v α a β pásmech, tvořené v rámci

těchto oblastí a s těmito oblastmi, by se měly měnit v závislosti na čase po elektrickém

podráždění.

Z výsledků dřívějších studií je dále známo, že evokované potenciály související s nebo-

lestivou stimulací jsou utlumeny během volních pohybů (Cheron a Borenstein, 1987; Jones

et al., 1989) a během izometrické svalové kontrakce (Gantchev et al., 1994; Tinazzi et al.,

1998). Podobný vliv má motorická činnost i na somatosenzorické amplitudové oscilační

změny. Manipulační pohyby prstů ruky mají za následek sníženou postimulační ∼20Hz

ERS (Salenius et al., 1997; Schnitzler et al., 1997; Hari et al., 1998; Pfurtscheller et al.,

2002). Pozorování pohybů jiné osoby rovněž vede k potlačení postimulační β-ERS (Hari

et al., 1998). Schnitzler et al. (1997) dokonce uvádějí, že i pouhá představa pohybu redu-

kuje ∼20Hz ERS. Izometrická svalová kontrakce je spojena se zvýšením 8–13Hz koherence

mezi S1/M1 a SMA a také mezi S1/M1 a zadní parietální kůrou (Svoboda et al., 2002).

Jelikož, jak bylo řečeno výše, jsou tyto korové oblasti aktivní také během bolestivého so-

matosenzorického dráždění, lze očekávat, že koherenční změny po elektrické stimulaci by

měly být výrazně utlumeny svalovou kontrakcí v důsledku motorické a somatosenzorické

interference.

♦

Výsledky výše uvedených experimentů byly publikovány (Svoboda et al., 2002, 2004).



Kapitola 4

Metoda

4.1 Experiment 1

4.1.1 Pokusné osoby

Experimentu se zúčastnilo 12 zdravých mladých lidí. Skupinu tvořilo 5 žen a 7 mužů.

Všichni byli praváci. Průměrný věk činil 23,4± 2,5 roku (průměr± S.D.). Od každého byl

předem vyžádán písemný informovaný souhlas s účastí na experimentu, který byl schválen

Etickou komisí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

4.1.2 Procedura měření

Pokusné osoby byly usazeny v pohodlném křesle, jejich ruce byly uvolněně položeny na

opěradlech. Bylo nahráno celkem 5 záznamů, z nichž každý trval 2,75 minuty, a jednotlivá

měření byla oddělena 2 minutami klidu. Během celého nahrávání měly pokusné osoby

zavřené oči.

Při prvním záznamu byly pokusné osoby v klidu, během druhého až pátého záznamu

vykonávaly izometrickou extenzi pravého ukazováčku s různou intenzitou. Prst držely ve

vzpřímené poloze pod úhlem cca 40◦ proti klidové poloze. Různých intenzit extenze bylo

dosaženo pomocí kalibrovaných závaží, která byla umístěna v plátěném pytlíku, jenž byl

provázkem připevněn k 3. článku pravého ukazováčku. Byla použita následující závaží:

0 g (prostá extenze), 100 g, 200 g a 300 g.

Po nahrávání následovalo zjištění maximální volní extenze jako maximální zátěže,

kterou je ještě pokusná osoba schopna udržet po dobu 30 s. Závaží 100 g, 200 g a 300 g

odpovídala 17,2± 7,0%, 34,4± 14,0% a 51,6± 21,0% (průměr± S.D.) z maximální volní

extenze.

58
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4.1.3 Záznam

Záznam EEG byl proveden z 82 skalpových elektrod (g·EEGcap, g·tec Guger Techno-

logies OEG, Graz, Austria), které tvořily hustou síť s mezielektrodovou vzdáleností cca

2,5 cm, jež pokrývala frontální, centrální, parietální a temporální oblasti obou mozkových

hemisfér. EEG bylo snímáno monopolárně s referenční elektrodou umístěnou na čele. Ilu-

strační fotografie podobného, rozšířeného zařízení je zobrazena na obrázku 4.3. Impedance

mezi všemi EEG elektrodami a referenční elektrodou byla udržována pod 10 kΩ, čemuž

napomáhalo použití vodivé elektrodové pasty (Elefix, Nihon-Kohden Corporation, To-

kyo, Japan). Snímané signály byly filtrovány pásmovou propustí 0,015–200Hz a následně

vzorkovány s frekvencí 512 Hz. Poté byl použit laplaceovský prostorový filtr, založený na

8 sousedních elektrodách, který potlačil vliv referenční elektrody a prosakování signálu

z elektrody do okolí (Thickbroom et al., 1984; Pfurtscheller et al., 1994).

Dále bylo v bipolární montáži snímáno EOG v diagonálním směru z pravého oka,

přičemž jedna elektroda byla umístěna mediálně u kořene nosu a druhá pod laterálním

koutkem oka.

EMG bylo snímáno též v bipolární montáži z m. extensor communis a z m. flexor digi-

torum profundus et superficialis pravého předloktí. Pro tento účel byly použity povrchové

kalíškové elektrody, naplněné vodivým elektrodovým gelem.

U jedné pokusné osoby byly snímány též prostorové souřadnice všech skalpových elek-

trod (Isotrak II, Polhemus Navigation Inc., Colchester, Vermont, USA) a byly také poří-

zeny anatomické snímky hlavy s vysokým prostorovým rozlišením pomocí MRI na 1,5T

zařízení Siemens Magnetom Vision za použití snímací sekvence FLASH 3D.

4.1.4 Zpracování dat

Všechny EEG záznamy byly pečlivě zkontrolovány, neobsahují-li žádné oční či svalové

artefakty. Tato kontrola byla provedena vizuálně, a to jak v původním monopolárním,

tak i v laplaceovsky filtrovaném záznamu. Následně byl každý EEG záznam rozdělen do

nepřekrývajících se artefaktů prostých úseků dat délky 768 vzorků (1,5 s). Segmenty, ve

kterých dosahovala směrodatná odchylka elektrookulogramu hodnot vyšších než 10mV,

byly odstraněny. Do dalších výpočtů tak vstupovalo průměrně 90 segmentů z každého zá-

znamu, tedy pro každou intenzitu extenze. Koherenční funkce |γxy(f)|2 byla spočítána pro

všechny možné kombinace EEG elektrod, kterých bylo celkem 3 321. Výpočet byl založen

na použití algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT), jejíž délka byla 768 vzorků

a pokrývala tedy celý jeden segment. Frekvenční rozlišení tak dosáhlo hodnoty 2/3Hz.

Před použitím FFT byla data přenásobena koeficienty Hammingova okna délky rovněž

768 vzorků. Pomocí FFT byly spočítány spektrální výkonové hustoty a vzájemné spekt-

rální výkonové hustoty.

Pásmová koherence |γxy(∆f)|2 byla spočtena v pásmech 8–13 Hz, 16–24 Hz, 24–32 Hz
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a 32–40 Hz dle vztahu (2.33).

Pro ověření, zda je možné získané hodnoty pásmové koherence považovat za významně

vyšší než nula, byl užit následující vztah:

γhran = 1− (1− α)
1

Nseg−1 (4.1)

kde γhran je hraniční hodnota koherence, α je požadovaná úroveň významnosti (např. 95 %)

a Nseg je počet segmentů, ze kterých byla koherence počítána.

Hodnoty koherence, které překračují hraniční hodnotu γhran lze s pravděpodobností α

považovat za různé od nuly (Rosenberg et al., 1989).

Z důvodů velkého množství elektrodových párů a vyhnutí se jejich možnému subjek-

tivnímu výběru byla pásmová koherence analyzována ve dvou krocích.

V prvním kroku byla vyčíslena pro každou z 82 elektrod hodnota p-koherence (po-

drobnosti jsou uvedeny v oddílu 2.3). Jelikož byla p-koherence získána zprůměrováním

81 hodnot, měly její hodnoty dle centrální limitní věty téměř gaussovské rozložení. Pro

každou zátěž byly zobrazeny topografické mapy p-koherence, získané průměrem hodnot

od 12 osob. Pro vyhodnocení statistické významnosti změn p-koherence v souvislosti

s rostoucí zátěží byla užita analýza rozptylu (ANOVA) pro opakovaná měření. Elektrody

vykazující významné změny p-koherence postoupily k dalšímu zpracování do druhého

kroku jako tzv. „referenčníÿ (Gross et al., 2001).

V druhém kroku se zjišťovalo, které elektrody přispívaly nejvýrazněji k statisticky

významným změnám p-koherence. Pro každou „referenčníÿ elektrodu a každou zátěž se

vykreslily topografické mapy hodnot pásmové koherence mezi touto elektrodou a zbytkem

elektrod. Mapy vznikly průměrem hodnot pásmových koherencí od 12 osob. Z těchto map

se získaly nejaktivnější páry elektrod — páry, které vykazovaly největší změny pásmové

koherence v souvislosti s rostoucí zátěží. Pro vyhodnocení statistické významnosti změn

pásmové koherence těchto párů byla užita opět analýza rozptylu (ANOVA) pro opakovaná

měření.

4.2 Experiment 2

4.2.1 Pokusné osoby

Pokusu se zúčastnilo 10 zdravých mužů, praváků. Průměrný věk činil 21,2 ± 0,6 roku

(průměr ± S.E.). Od všech byl předem získán informovaný souhlas s pokusem v souladu

s Helsinskou deklarací. Procedura pokusu byla schválena Etickou komisí Fakultní nemoc-

nice Královské Vinohrady.
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4.2.2 Procedura měření

Pokusné osoby byly usazeny v pohodlném křesle s rukama volně položenýma na opěradlech

křesla. Bylo nahráno celkem 6 záznamů, z nichž každý trval cca 8 minut. Jednotlivé

nahrávky byly odděleny asi pětiminutovou přestávkou.

Záznamy se sestávaly ze čtyř bloků aktivity délky 48 s, které byly proloženy bloky

klidu, rovněž délky 48 s. Ve zmíněných čtyřech blocích aktivity se střídaly náhodně tři

podmínky: i) izometrická svalová kontrakce, ii) bolestivá kožní stimulace a iii) bolestivá

kožní stimulace doprovázená izometrickou svalovou kontrakcí (obr. 4.1A). Celkově byl po-

čet jednotlivých podmínek v 6 záznamech vyvážen, takže každá podmínka byla opakována

osmkrát.

Klid

S S+K K S

2 min 48 s 48 s 48 s 48 s 48 s 48 s 48 s 48 s

8 min:24 s

1,8–2,2 s

...

1,75 s

1,25 s0,5 s

0,5 s

1/32 s

41 oken

...

A B
Klid Klid Klid Klid

Obrázek 4.1: A. Schematické znázornění průběhu jednoho ze šesti záznamů experimentu. Období klidu
(první trvalo cca 2 minuty, ostatní 48 s) byla proložena čtyřmi 48s bloky aktivity, v nichž se náhodně
střídaly následující podmínky: S — „stimulaceÿ, K — „izometrická kontrakceÿ a S+K — „stimulace plus
izometrická kontrakceÿ. V každém bloku obsahujícím stimulaci se nacházelo 25 bolestivých elektrických
impulzů. B. Schematické znázornění výpočtu průběžné koherence a průběžného výkonu. Okno délky 0,5 s
se posouvalo v rámci segmentu dlouhého 1,75 sekundy s krokem 31,25ms, čímž se dosáhlo 41 časových
řezů. Elektrický podnět přicházel vždy v čase 0,5 s (vztaženo k začátku segmentu).

Bolestivé kožní stimulace bylo dosaženo pomocí počítačem řízeného elektrického sti-

mulátoru s opticky oddělenými vstupy a napájeného z baterií. Impulzy stejnosměrného

proudu byly aplikovány pomocí tupé, z nerezové oceli vyrobené jehly průměru 1mm, za-

sunuté mírně pod epidermis do připraveného lůžka na distálním článku pravého prostřed-

níčku. Toto lůžko plochy cca 1mm2 bylo vytvořeno jemným naříznutím a nadzvednutím

epidermis. Tento způsob byl zvolen jednak proto, aby se snížil přechodový odpor a snížily

vlivy prostředí jako např. pocení, jednak, aby se bolest stala ostrou. Stimulační proud

se uzavíral přes druhou stříbrnou elektrodu (katodu) upevněnou na ventrální straně pro-

ximálního článku pravého prostředníčku. Plocha této elektrody byla cca 3 cm2. Situační

fotografie je zobrazena na obrázku 4.2.

Proudové pulzy měly trvání 200 µs a přicházely v náhodných intervalech 1,8 až

2,2 sekundy s rovnoměrným rozložením hustoty pravděpodobnosti. Jedna stimulační pe-

rioda délky 48 s tak obsahovala 25 elektrických stimulů.

Svalové kontrakce bylo dosaženo zmáčknutím gumové trubičky palcem a ukazováčkem

po celou dobu periody, tedy 48 sekund. Parametry trubičky byly: průměr 12mm, délka

10mm a tloušťka stěn 2 mm. Zmáčknutí takové trubičky vyžadovalo sílu okolo 5 N, která
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Obrázek 4.2: Ukázka aplikace bolestivé elektrokožní stimulace. V detailu je zobrazena stimulační jehla,
jež je zasunutá mírně pod epidermis. Situační fotografie.

představovala asi 1/3 maximální volní kontrakce.

Během pětiminutové přestávky před každým z 6 měření byla zjištěna potřebná hodnota

stimulačního proudu. Nejdříve byl zjištěn práh bolesti jako špičková hodnota proudových

pulzů způsobujících ostrou vystřelující bolest. Následně byl zjištěn práh maximální bo-

lesti jako špičková hodnota proudových pulzů, které by pokusná osoba ještě tolerovala,

kdyby přicházely v intervalech 2 sekund. Se znalostí hodnot prahu bolesti a maximální

tolerovatelné bolesti byl vypočten stimulační proud podle následujícího vztahu:

Istim = Iprah + 0,2 · (Itol − Iprah) (4.2)

kde Istim je špičková hodnota stimulačního proudu použitého v následujícím záznamu, Iprah
je špičková hodnota proudu odpovídajícího prahu bolesti a Itol značí špičkovou hodnotu

proudu odpovídajícího maximální tolerovatelné bolesti.

Průměrná špičková hodnota stimulačního proudu činila 6,3± 0,4 mA (průměr± S.E.).

Bolestivost stimulace v průběhu jedné měřicí sekvence byla ještě ověřena pomocí vizuální

analogové škály, kterou pokusná osoba vyplnila po každé zhruba osmiminutové měřicí

sekvenci.

4.2.3 Záznam

Monopolární záznam EEG byl proveden ze 111 Ag/AgCl elektrod (g·EEGcap, g·tec Guger

Technologies OEG, Graz, Austria) zařízením BrainScope (M&I s.r.o., Praha, Česká Re-

publika). Referenční elektroda byla umístěna na čele. Ilustrační fotografie je zobrazena na

obrázku 4.3. Pomocí snímače Isotrak II (Polhemus Navigation Inc., Colchester, Vermont,

USA) byly získány 3D koordináty všech EEG elektrod, umožňující zrekonstruovat elek-
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trodové snímací pole. Impedance elektrod byla vždy držena pod 10 kΩ, čemuž pomáhalo

použití vodivé hypoalergenní pasty (Elefix, Nihon-Kohden Corporation, Tokyo, Japan).

Obrázek 4.3: Ukázka snímání EEG ze 111 skalpových elektrod. Snímací elektrody pro záznam EOG
nejsou připevněny. Ilustrační fotografie.

Současně s EEG bylo nahráváno i EOG a EMG, oboje v bipolární montáži. EOG

bylo snímáno z pravého oka ve vertikálním a horizontálním směru. Povrchové EMG bylo

získáno z pravého m. interosseus dorsalis I a ze svalů thenaru.

Všechny signály prošly filtrem typu pásmová propust 0,015–200 Hz a byly vzorkovány

s kmitočtem 1024 Hz.

Při další části pokusu byly ode všech pokusných osob získány anatomické snímky hlavy

pomocí MRI na 1,5T zařízení Siemens Magnetom Vision za použití snímací sekvence

FLASH 3D. Anatomická data byla užita pro zjištění polohy aktivních EEG elektrod nad

jednotlivými mozkovými závity a rýhami.

4.2.4 Zpracování dat

Ze všech 6 měření byly vyřezány krátké segmenty EEG dat o délce 1,75 s, ze kterých

byly pro další zpracování vytvořeny dva soubory. Jeden obsahoval segmenty pouze pro

podmínku „stimulaceÿ, druhý segmenty pouze pro podmínku „stimulace + kontrakceÿ.

Segmenty pro podmínku „kontrakceÿ nebyly dále v této studii zpracovávány.

EEG data byla vizuálně zkontrolována, aby segmenty neobsahovaly svalové či oční

artefakty. Zvláštní pozornost byla věnována vyloučení segmentů pro podmínku „stimu-

lace + kontrakceÿ, které neměly stacionární průběh EMG — tedy kde byl výkon EMG

signálu silně rozkolísaný. Následně byla EEG data prostorově transformována pomocí la-

placeovského filtru, založeného na 8 sousedních elektrodách (Thickbroom et al., 1984;

Pfurtscheller et al., 1994). Při transformaci byly použity skutečné vzdálenosti mezi elek-

trodami, což umožnila znalost jejich 3D koordinát. Po laplaceovské filtraci byla EEG
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data opět podrobena vizuální kontrole, aby se vyloučila přítomnost artefaktů v jednotli-

vých segmentech. Průměrný počet segmentů použitý v dalších výpočtech činil 107,9± 4,7

(průměr± S.E.).

Pásmová koherence byla vypočtena v 41 časových řezech, pokrývajících časový úsek

1,25 sekundy — 0,25 s před a 1,0 s po příchodu bolestivého pulsu (obr. 4.1B). Zmíněných

41 časových řezů vzniklo posunováním 0,5s Hammingova okna (512 vzorků) přes segment

délky 1,75 sekundy s krokem 31,25ms (32 vzorků). Ve všech časových řezech ve všech

segmentech byly pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT) spočteny periodogramy

a vzájemné periodogramy. Zprůměrováním periodogramů v určitém časovém řezu přes

všechny segmenty byla spočtena autospektra a vzájemná spektra pro daný časový oka-

mžik. Z nich pak byly vyčísleny pásmová koherence dle vztahu (2.33) a pásmový výkon,

a to v následujících pásmech: 8–12 Hz, 16–24 Hz, 24–32 Hz a 32–40 Hz. Výpočet byl pro-

veden pro všechny kombinace EEG elektrod, kterých bylo 6 105. Vzhledem k použitému

oknu délky 0,5 s bylo frekvenční rozlišení 2 Hz.

Pásmový výkon z 41 časových řezů byl využit ke spočítání průběžné, událostně vázané

desynchronizace (event-related desynchronization, ERD) ve zmíněných pásmech. Výkon

spočtený z prvního časového řezu odpovídajícího časovému úseku 〈−0,5; 0,0) s byl použit

jako referenční hodnota.

4.2.5 Redukce koherenčních dat a statistika

Velké množství elektrodových párů násobeno množstvím časových řezů, počtem pásem a

počtem osob představuje ohromný datový prostor. Z důvodů redukce elektrodových párů

a vyhnutí se jejich možnému subjektivnímu výběru byla pásmová koherence analyzována

ve dvou krocích.

V prvním kroku byla vyčíslena pro každou ze 111 elektrod hodnota p-koherence (po-

drobnosti jsou uvedeny v oddílu 2.3). Jelikož byla p-koherence získána zprůměrováním

110 hodnot, její hodnoty měly dle centrální limitní věty téměř gaussovské rozložení. Ča-

sový průběh průměru p-koherence byl získán zprůměrováním hodnot 10 osob a bylo dále

zkoumáno, zda příchod stimulačního impulzu způsobí jeho statisticky významnou změnu.

Statistická významnost změny p-koherence byla vyhodnocena pomocí Studentova páro-

vého t-testu, což bylo možné díky normálnímu rozložení chyb p-koherence. Testovala se

hypotéza H0: rozdíl mezi hodnotou p-koherence v určitém časovém okamžiku po příchodu

stimulu a hodnotou p-koherence z prvního časového okamžiku (−250 ms) ještě před pří-

chodem stimulu je nulový. Na 5% hladině významnosti se tato hypotéza zamítala — po

příchodu stimulu tedy nastala statisticky významná změna p-koherence proti klidovému

okamžiku.

První krok poskytl rozumné množství elektrod vykazujících významné změny p-kohe-

rence. Tyto elektrody byly využity v druhém kroku analýzy jako tzv. „referenčníÿ elek-
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trody (Gross et al., 2001).

V druhém kroku se zjišťovalo, které elektrody přispívaly nejvýrazněji k statisticky

významným změnám p-koherence. Pro každou „referenčníÿ elektrodu se vykreslily topo-

grafické mapy hodnot koherence mezi touto elektrodou a zbytkem elektrod. Mapy vznikly

průměrem hodnot koherencí od 10 osob. Z těchto map se získaly nejaktivnější páry elek-

trod — páry, které vykazovaly největší změny koherence.

B
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0,1

Z
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–
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Obrázek 4.4: Grafické znázornění způsobu výběru elektrodových párů, které vykazovaly významnou
změnu koherence. A. Ve všech časových okamžicích se intervaly spolehlivosti referenčního časového řezu
překrývaly s intervaly spolehlivosti ostatních časových řezů. Takový průběh koherence nebyl považován
za významně se měnící v souvislosti se somatosenzorickou stimulací. B. V naznačených časových řezech
se intervaly spolehlivosti nepřekrývaly s intervaly spolehlivosti referenčního časového řezu. Tento elektro-
dový pár byl vybrán, neboť u něj došlo v souvislosti se somatosenzorickou stimulací k významné změně
koherence.

Jako měřítko statistické významnosti byl zvolen následující postup. Pro vybrané páry

elektrod se vykreslily grafy časového vývoje pásmové koherence se sestrojenými 95% konfi-

denčními intervaly. Jestliže se konfidenční intervaly referenčního časového řezu (−250ms)

nepřekrývaly s konfidenčními intervaly největší časové změny pásmové koherence, byla

taková změna brána jako významná (obr. 4.4).

Pro sestrojení konfidenčních intervalů je však třeba normálního rozložení chyby kohe-

rence |γ(f, t)|2, která tuto podmínku nesplňuje. Jelikož vzorek pokusných osob byl malý

(10 osob), nelze toto zanedbat. Proto byly původní hodnoty pásmové koherence |γ(f, t)|2

transformovány dle vztahu (2.24) na hodnoty Z, které jak již bylo uvedeno v oddílu 2.1.5,

mají přibližně normální rozložení.

Hodnoty relativního pásmového výkonu (ERD) ve zvolených časových řezech byly vy-

hodnoceny za pomoci analýzy ANOVA pro opakovaná měření (program Statistica, Stat-

soft Inc., USA). Úroveň významnosti byla nastavena vždy na 95%.

4.2.6 Subjektivní míry

Z důvodu vyhodnocení vlivu svalové kontrakce na subjektivní vnímání stimulační inten-

zity byl proveden následující pokus, který probíhal v jiný den. Tohoto sezení se účast-

nilo rovněž deset osob a v jeho průběhu nebyly snímány žádné biologické signály (EEG,

EMG, atd.).
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Měření se skládalo z 10 bloků délky cca 40 s, v nichž se vyskytovalo cca 20 elektric-

kých bolestivých impulzů. V 5 blocích byla tato somatosenzorická stimulace doprovozena

svalovou kontrakcí. Po každém z těchto 10 bloků byly osoby požádány, aby na patnácticen-

timetrové vizuální analogové škále (VAS) vyznačily subjektivní vjem intenzity stimulace.

Takto získaná subjektivní data byla následně vyhodnocena za použití Studentova t-

-testu pro korelovaná měření (program Statistica, Statsoft Inc., USA). Úroveň význam-

nosti byla nastavena na 95%.



Kapitola 5

Výsledky

5.1 Experiment 1

EMG signál snímaný nad m. extensor communis vykazoval stálý růst výkonu od slabé

kontrakce (0 g) do silné kontrakce (300 g). Toto pozorování bylo statisticky potvrzeno za

užití analýzy rozptylu pro opakovaná měření (ANOVA; F(3; 33) = 5,9, p = 0,01).

Na obrázku 5.1 je pro každou ze 4 úrovní kontrakce vykreslen celkový průměr p-kohe-

rence od všech osob pro pásmo 8–13 Hz (A), 16–24 Hz (B), 24–32 Hz (C) a 32–40 Hz (D).

Z důvodu lepší vizualizace vlivu kontrakce na p-koherenci byly její změny zobrazeny jako

procentové, relativně k podmínce „klidÿ, kdy nebyla žádná kontrakce a oči byly zavřené.

5.1.1 Změny p-koherence v pásmu 8–13 Hz

Dvě elektrody a jedna skupina elektrod ukázaly statisticky významný nárůst p-koherence

v pásmu 8–13 Hz během zvyšující se intenzity kontrakce (obr. 5.1A).

Tyto elektrody odpovídaly kontralaterální primární senzomotorické oblasti (elek-

troda 45), suplementární motorické oblasti (elektroda 47) a zadní části parietální korové

oblasti (skupina elektrod 68, 69 a 76).

Výsledky analýzy rozptylu pro zmíněné elektrody jsou uvedeny v tabulce 5.1.

Elektroda Klid 0 g 100 g 200 g 300 g F(4; 44) p

45 213 ± 77 215± 80 229 ± 87 244± 101 245 ± 90 4,56 0,014

47 203 ± 109 207± 116 220 ± 115 247± 133 244 ± 124 4,64 0,035

68 178 ± 69 185± 69 195 ± 81 213± 92 218 ± 86 4,42 0,025

69 195 ± 69 200± 63 218 ± 78 230± 102 233 ± 92 4,15 0,036

76 162 ± 75 166± 63 180 ± 78 202± 96 196 ± 82 4,94 0,016

Tabulka 5.1: Celkový průměr p-koherence ± S.D. od 12 osob v pásmu 8–13 Hz. Hodnoty p-koherence
během zesilující intenzity svalové kontrakce ukazují statisticky významný nárůst a potvrzují tak vliv
intenzity kontrakce na hodnoty p-koherence. Pro vyhodnocení významnosti byla užita analýza rozptylu
(ANOVA) pro opakovaná měření. Hodnoty p byly korigovány Greenhouse-Geisserovým faktorem ε pro
zohlednění vlivu opakovaného měření. Hodnoty p-koherence jsou vynásobeny 103.
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Obrázek 5.1: Vliv intenzity izometrické extenze ukazováčku na průměrnou hodnotu p-koherence 12 osob
ve vybraných frekvenčních pásmech. A. Topografické mapy p-koherence v pásmu 8–13 Hz. Zobrazené
čtyři mapy odpovídají zátěžím 0 g, 100 g, 200 g a 300 g. Změny p-koherence jsou zobrazeny procentově
vůči období klidu, kdy neprobíhala žádná svalová kontrakce. Bílé kroužky označují elektrody vykazující
statisticky významný vliv intenzity svalové kontrakce. Umístění EEG elektrod nad povrchem mozkové
kůry jedné z pokusných osob je zobrazeno zcela vpravo. Zelené kuličky na anatomickém obrazu kůry
odpovídají bíle zakroužkovaným elektrodám na topografické mapě zcela vlevo. B. Topografické mapy
p-koherence v pásmu 16–24 Hz. C. Topografické mapy p-koherence v pásmu 24–32Hz. D. Topografické
mapy p-koherence v pásmu 32–40 Hz.

5.1.2 Změny p-koherence v pásmech 16–24 Hz a 24–32 Hz

Změny p-koherence v pásmu 16–24 Hz, resp. 24–32 Hz jsou zachyceny na obrázku 5.1B,

resp. C.

Jak je vidět, změny jsou v těchto pásmech velmi podobné. Toto lze vlastně očekávat,

protože zmíněná dvě pásma tvoří β pásmo, které bylo v této studii ještě dále rozděleno

na zmíněná dvě podpásma. Proto nepřekvapí, že se změny v β pásmu projeví v obou
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podpásmech.

Z obrázků je vidět, že žádná elektroda či skupina elektrod nevykázala pod vlivem

zvyšující se zátěže zvýšenou tvorbu vazeb, tedy žádný nárůst p-koherence. Naopak —

jedinou reakcí byl trvalý pokles p-koherence nad frontální a centrální částí obou hemisfér.

Tento pokles byl sice statisticky významný, jak svědčí tabulka 5.2, nicméně smysluplné

interpretaci brání dvě věci. Za prvé je ze zmíněné tabulky 5.2 vidět, že hodnoty p-kohe-

rence jsou velmi malé ve srovnání s hodnotami p-koherence v pásmu 8–13 Hz. Za druhé je

patrná neohraničenost oblastí vykazujících pokles p-koherence. Jedná se o velmi rozsáhlou

část kůry, zahrnující i problematické okrajové elektrody. Z těchto důvodů nebyla pásma

16–24 Hz a 24–32 Hz dále analyzována.

Elektroda Pásmo Klid 0 g 100 g 200 g 300 g F(4; 44) p

14 16–24 Hz 56 ± 33 50± 35 44± 34 43± 31 39± 32 7,04 0,003

23 24–32 Hz 40 ± 23 33± 18 29± 16 29± 17 25± 14 6,68 0,008

27 24–32 Hz 41 ± 27 37± 19 32± 17 31± 16 28± 16 5,41 0,025

34 24–32 Hz 44 ± 33 36± 26 33± 27 36± 33 31± 23 5,24 0,01

Tabulka 5.2: Celkový průměr p-koherence ± S.D. od 12 osob v pásmech 16–24 Hz a 24–32 Hz. Hodnoty
p-koherence během zesilující intenzity svalové kontrakce ukazují pouze trvalý pokles. Jelikož ale dosahuje
p-koherence nízkých hodnot a zmíněný pokles lze pozorovat nad téměř celým frontálním lalokem, není
mu přičítán hlubší význam. Pro vyhodnocení významnosti byla užita analýza rozptylu (ANOVA) pro
opakovaná měření. Hodnoty p byly korigovány Greenhouse-Geisserovým faktorem ε pro zohlednění vlivu
opakovaného měření. Hodnoty p-koherence jsou vynásobeny 103.

5.1.3 Změny p-koherence v pásmu 32–40 Hz

Jak je patrné z obrázku 5.1D, pásmo 32–40 Hz nevykázalo žádnou konzistentní reakci na

nárůst zátěže, a proto nebylo dále analyzováno.

5.1.4 Změny koherence v pásmu 8–13 Hz

Každá jednotlivá elektroda nebo skupina elektrod ukazující statisticky významný vliv in-

tenzity kontrakce na hodnotu p-koherence v pásmu 8–13 Hz byla dále zkoumána za účelem

nalezení párů elektrod, jejichž hodnota koherence přispěla nejvíce k hodnotě p-koherence.

Výsledky této analýzy jsou zobrazeny formou topografických map na obrázcích 5.2A pro

elektrodu 45, 5.2B pro elektrodu 47 a 5.2C pro skupinu elektrod 68, 69 a 76.

Koherence v pásmu 8–13 Hz mezi elektrodou 45, ležící nad kontralaterální primární

senzomotorickou oblastí, a elektrodami 17, 40 a 71, které se nacházejí nad frontální kůrou,

precentrálním gyrem a dolní parietální kůrou ipsilaterální hemisféry, vykázala statisticky

významný nárůst během zvyšující se intenzity kontrakce (obr. 5.2A).

Elektroda 47, ležící nad suplementární motorickou oblastí, projevila zvýšenou kohe-

renci s levou primární senzomotorickou oblastí (elektroda 33) a s oblastí zahrnující pravou
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Obrázek 5.2: Vliv intenzity izometrické extenze ukazováčku na průměrnou hodnotu koherence 12 osob
v pásmu 8–13 Hz pro vybrané „referenčníÿ elektrody. A. Topografické mapy koherence mezi „referenčníÿ
elektrodou 45 a ostatními elektrodami. Zobrazené čtyři mapy odpovídají zátěžím 0 g, 100 g, 200 g a 300 g.
Změny koherence jsou zobrazeny procentově vůči období klidu, kdy neprobíhala žádná svalová kontrakce.
Oranžové kroužky označují elektrody či skupinu elektrod, které vykázaly statisticky významnou změnu
p-koherence a vůči nimž je nyní zkoumána pásmová koherence. Bílé kroužky označují elektrody vyka-
zující statisticky významný vliv intenzity svalové kontrakce na hodnotu pásmové koherence s oranžově
zakroužkovanou elektrodou, či skupinou elektrod. Umístění EEG elektrod nad povrchem mozkové kůry
jedné z pokusných osob je zobrazeno zcela vpravo. Oranžové, resp. zelené kuličky na anatomickém ob-
razu kůry odpovídají oranžovým, resp. bílým zakroužkovaným elektrodám na topografické mapě zcela
vlevo. B. Topografické mapy koherence mezi „referenčníÿ elektrodou 47 a ostatními elektrodami. C.
Topografické mapy koherence mezi „referenčníÿ skupinou elektrod 68, 69 a 76 a ostatními elektrodami.

primární senzomotorickou oblast a premotorickou kůru (elektrody 40 a 28), jak je patrno

z obrázku 5.2B.

A konečně, pásmová koherence mezi zadní částí parietální korové oblasti (skupina

elektrod 68, 69 a 76) a levou, resp. pravou primární senzomotorickou oblastí (elektroda 33,

resp. 40, viz. obrázek 5.2C) statisticky významně rostla se zvyšující se kontrakcí.

Statistická významnost vlivu intenzity kontrakce na změny koherence v pásmu 8–13 Hz

byla testována pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) pro opakovaná měření. Výsledky jsou

zobrazeny v tabulce 5.3.

Pásmová koherence v tomto pásmu nabývala hodnot z intervalu 〈0,07; 0,22〉. Jde sice

o malé hodnoty, nicméně se podobají koherenčním hodnotám vypočteným z dat získa-

ných pomocí subdurálních elektrod (Ohara et al., 2001) a lze je s 95% pravděpodobností
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Elektr. pár Klid 0 g 100 g 200 g 300 g F(4; 44) p

45–17 85± 76 99± 89 105 ± 76 137± 97 123 ± 93 3,88 0,024

45–71 95± 125 104± 124 107 ± 125 136± 159 144 ± 179 3,77 0,033

45–40 71± 93 76± 109 89± 97 108± 110 125 ± 113 3,59 0,047

47–33 102 ± 125 119± 134 169 ± 149 193± 180 224 ± 204 4,53 0,035

47–[28, 40] 97± 154 103± 157 112 ± 140 163± 151 157 ± 143 4,46 0,033

[68, 69, 76]–33 108 ± 88 128± 104 161 ± 127 178± 153 193 ± 152 4,18 0,039

[68, 69, 76]–40 73± 64 67± 60 94± 77 123± 116 144 ± 137 4,22 0,040

Tabulka 5.3: Průměr koherence± S.D. od 12 osob v pásmu 8–13 Hz. Hodnoty pásmové koherence během
různých intenzit svalové kontrakce vykázaly podle analýzy rozptylu (ANOVA) pro opakovaná měření sta-
tisticky významný vliv intenzity na růst koherence. Hodnoty p byly korigovány Greenhouse-Geisserovým
faktorem ε pro zohlednění vlivu opakovaného měření. Hodnoty koherence jsou v tabulce vynásobeny 103.

považovat za různé od nuly, neboť překračují statisticky významnou hladinu koherence

γhran = 0,033, získanou dle vztahu (4.1) pro α = 0,95 a Nseg = 90.

5.2 Experiment 2

5.2.1 Změny výkonu v pásmu 8–12 Hz

Topografické mapy změn průměrného výkonu od všech osob v pásmu 8–12 Hz během

somatosenzorického dráždění jsou zobrazeny v horním řádku obrázku 5.3A.

Somatosenzorické stimuly byly doprovázeny poklesem pásmového výkonu (ERD) v bi-

laterálních primárních senzomotorických oblastech a v mediální frontální kůře, jež prav-

děpodobně odpovídá suplementární motorické oblasti. Latence maximální ERD v kon-

tralaterální S1/M1 oblasti byla 281ms (obr. 5.3C). Somatosenzorické stimuly byly též

doprovázeny následným vzrůstem pásmového výkonu (ERS), s vrcholem v čase 844ms.

Svalová kontrakce silně potlačila stimulační ERD a ERS, jak je patrné z obrázků 5.3B

a C. Dvourozměrnou analýzou rozptylu (ANOVA) pro opakovaná měření (elektrody vyka-

zující silnou ERD a ERS, levá proti pravé hemisféře a stimulace proti stimulaci s kontrakcí)

byla statisticky testována ERD a ERS. ERD v pásmu 8–12 Hz v časovém okamžiku 281ms

byla menší během elektrokožní stimulace s kontrakcí (18,7 ± 7,0 %, průměr ± S.E.) než

během stimulace bez svalové kontrakce (39,9 ± 7,2%), F(1; 9) = 17,3, p = 0,002. Co

se týče ERS, nebyl na obou hemisférách zjištěn žádný statisticky významný vliv svalové

kontrakce (p > 0,05).

Bylo též testováno, zda je potlačení ERD a ERS během svalové kontrakce doprovázeno

také snížením absolutního pásmového výkonu. Dvourozměrná analýza rozptylu (ANOVA)

pro opakovaná měření (2 elektrody, 2 podmínky) byla aplikována na pásmový výkon v re-

ferenčním intervalu pro ERD/ERS 〈−0,5; 0,0) s. Pásmový výkon byl vzat z elektrod vy-

kazujících největší ERD a ERS nad levou a pravou primární senzomotorickou kůrou a byl

transformován dekadickým logaritmem, za účelem normalizace jeho rozložení. Průměrný
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Obrázek 5.3: Topografické mapy změn průměrného výkonu a průměrné p-koherence 10 osob v pásmu
8–12Hz během somatosenzorického dráždění (A) a během somatosenzorického dráždění doprovázeného
izometrickou kontrakcí svalů ipsilaterální končetiny (B). Změny výkonu (horní řádky A a B označené
písmenem P ) jsou zobrazeny procentově vůči klidovému okamžiku 250ms před stimulací. Dle konvence
jsou relativní poklesy výkonu (ERD) zobrazeny červeně a nárůsty (ERS) modře. Změny p-koherence (dolní
řádky A a B označené symbolem Γx) jsou zobrazeny jako odchylky vůči období klidu (−250ms). Bíle
zakroužkované elektrody vyznačují nejdůležitější elektrody, na kterých došlo v daném čase k statisticky
významné změně (p < 0,05) p-koherence. Poloha těchto elektrod je pomocí zelených kuliček vyznačena
nad anatomickým MR obrazem mozkové kůry v části C vlevo. V pravé části C jsou zobrazeny průběhy
změn průměrného výkonu P a průměrné p-koherence Γx pro vybrané elektrody během somatosenzorického
dráždění bez svalové kontrakce (modré křivky) a se svalovou kontrakcí (červené křivky). Průběhy jsou
zakresleny s 95% intervaly spolehlivosti (čárkované křivky).
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absolutní výkon v pásmu 8–12 Hz na obou elektrodách byl menší během stimulace dopro-

vázené svalovou kontrakcí než bez kontrakce (1,75± 0,21 proti 1,95± 0,19; F(1; 9) = 20,7,

p = 0,001). Toto ukazuje, že předstimulační úroveň EEG oscilací byla tedy také snížena

během svalové kontrakce.

5.2.2 Změny výkonu v pásmu 16–24 Hz

Topografické mapy změn průměrného výkonu od všech osob v pásmu 16–24 Hz během

somatosenzorického dráždění jsou zobrazeny v horním řádku obrázku 5.4A.

I v tomto frekvenčním pásmu byly somatosenzorické stimuly doprovázeny poklesem

pásmového výkonu (ERD) v bilaterálních primárních senzomotorických oblastech a v me-

diální frontální kůře. Latence maximální ERD v kontralaterální S1/M1 oblasti byla 203ms

(obr. 5.4C). Somatosenzorické stimuly byly i v tomto případě doprovázeny následným

vzrůstem pásmového výkonu (ERS) s vrcholem v čase 594ms.

Svalová kontrakce opět silně potlačila stimulační ERD a ERS, jak vyplývá z ob-

rázků 5.4B a C. Dvourozměrnou analýzou rozptylu (ANOVA) pro opakovaná měření

(elektrody vykazující silnou ERD a ERS, levá proti pravé hemisféře a stimulace proti sti-

mulaci s kontrakcí) byla jako v předchozím případě statisticky testována ERD a ERS. ERD

v pásmu 16–24 Hz v časovém okamžiku 203ms v obou S1/M1 oblastech byla potlačena

během elektrokožní stimulace doprovázené svalovou kontrakcí, F(1; 9) = 6,9, p = 0,03. Co

se týče ERS, kontralaterální hemisféra prokázala statisticky významný pokles během sti-

mulace s kontrakcí (51,6±21,3 %) oproti stimulaci bez svalové kontrakce (109,2±29,7 %),

F(1; 9) = 9,7, p = 0,01. ERS na ipsilaterální hemisféře nevykázala žádný statisticky vý-

znamný vliv svalové kontrakce (p > 0,05).

Dvourozměrnou analýzou rozptylu pro opakovaná měření (2 elektrody, 2 podmínky)

bylo i v tomto případě testováno, zda je potlačení ERD a ERS během svalové kontrakce

doprovázeno také snížením absolutního pásmového výkonu v referenčním intervalu pro

ERD/ERS 〈−0,5; 0,0) s. Pásmový výkon byl opět vzat z elektrod vykazujících největší

ERD a ERS nad levou a pravou primární senzomotorickou kůrou. Průměrný absolutní

výkon v pásmu 16–24 Hz na obou elektrodách byl opět menší během stimulace doprová-

zené svalovou kontrakcí než bez kontrakce (1,28± 0,10 proti 1,46± 0,13; F(1; 9) = 12,8,

p = 0,006).

5.2.3 Změny výkonu v pásmu 24–32 Hz

Topografické mapy změn průměrného výkonu v pásmu 24–32 Hz během somatosenzorické

stimulace bez svalové kontrakce, resp. se svalovou kontrakcí, jsou zobrazeny v horním

řádku obrázku 5.5A, resp. B.

Porovnají-li se tyto mapy s mapami pro pásmo 16–24 Hz zachycenými na obrázku 5.4,

je patrné, že jsou si velmi podobné. Děje pozorované v tomto experimentu se zřejmě
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Obrázek 5.4: Topografické mapy změn průměrného výkonu P a průměrné p-koherence Γx 10 osob v pásmu
16–24 Hz během somatosenzorického dráždění (A) a během somatosenzorického dráždění doprovázeného
izometrickou kontrakcí svalů ipsilaterální končetiny (B). C. Vlevo anatomický MR obraz mozkové kůry.
Vpravo průběhy změn průměrného výkonu P a průměrné p-koherence Γx. Detailní popis viz. legenda
obrázku 5.3.

odrážejí v širším β pásmu 16–32 Hz a v důsledku jeho rozdělení jsou potom promítnuty

i do obou zmíněných podpásem. Z tohoto důvodu byla další analýza zúžena na pásmo

16–24 Hz.
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Obrázek 5.5: Topografické mapy změn průměrného výkonu P a průměrné p-koherence Γx 10 osob v pásmu
24–32 Hz během somatosenzorického dráždění (A) a během somatosenzorického dráždění doprovázeného
izometrickou kontrakcí svalů ipsilaterální končetiny (B).

5.2.4 Změny výkonu v pásmu 32–40 Hz

Topografické mapy změn průměrného výkonu v pásmu 32–40 Hz během somatosenzorické

stimulace bez svalové kontrakce, resp. se svalovou kontrakcí, jsou zobrazeny v horním

řádku obrázku 5.6A, resp. B.

Z obou obrázků je patrné, že změny výkonu v tomto pásmu jsou malé (±10 %) a oblasti

vykazující ERD či ERS mají roztříštěný charakter. Bylo by proto diskutabilní snažit se

takovéto změny popsat. Od další analýzy výkonových změn v pásmu 32–40 Hz bylo tedy

ustoupeno.

5.2.5 Změny p-koherence v pásmu 8–12 Hz

Na spodních řádcích obrázků 5.3A a B jsou zachyceny změny celkového průměru p-kohe-

rence od 10 osob v pásmu 8–12 Hz během elektrokožní stimulace bez svalové kontrakce

(A) a během elektrokožní stimulace doprovázené svalovou kontrakcí (B). Časové průběhy
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Obrázek 5.6: Topografické mapy změn průměrného výkonu P a průměrné p-koherence Γx 10 osob v pásmu
32–40 Hz během somatosenzorického dráždění (A) a během somatosenzorického dráždění doprovázeného
izometrickou kontrakcí svalů ipsilaterální končetiny (B).

celkového průměru p-koherence, zakreslené s 95% konfidenčními intervaly, pro vybrané

reprezentativní elektrody jsou zobrazeny na obrázku 5.3C. Na stejném obrázku jsou tyto

reprezentativní elektrody též zobrazeny nad povrchem mozku.

Somatosenzorická stimulace byla doprovázena poklesem p-koherence ve třech skupi-

nách elektrod, které se nacházely nad kontralaterální S1/M1 oblastí (elektrody 59–61,

maximální pokles v čase 250ms), ipsilaterální S1/M1 oblastí (elektrody 65–67, maximální

pokles v čase 406ms) a nad ipsilaterální a mediální frontální kůrou (oblast ohraničená

elektrodami 14, 17, 28, 40 a 36, maximální pokles v čase 281ms), viz. obrázky 5.3A a

C. V posledně jmenované velké skupině elektrod nad frontální kůrou 9 ze 14 elektrod

vykázalo statisticky významný pokles p-koherence.

Počáteční pokles p-koherence v pásmu 8–12 Hz byl následován statisticky významným

nárůstem na elektrodách ležících nad kontralaterální S1/M1 oblastí (elektrody 59–61,

maximum v čase 938ms), premotorickou kůrou a nad mediální frontální kůrou (okolí

elektrody 37, maximum v čase 969ms), viz. obrázky 5.3A a C.
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Když byla somatosenzorická stimulace doprovázena svalovou kontrakcí, časový průběh

p-koherence v pásmu 8–12 Hz se výrazně utlumil (obr. 5.3B a C). Výjimkou byla skupina

elektrod na ipsilaterální hemisféře okolo elektrody 66, ve které se během svalové kontrakce

projevil naopak nárůst p-koherence vrcholící v čase 844ms (obr. 5.3B a C).

Elektrody, které vykazovaly velké změny pásmového výkonu (např. elektrody nad kon-

tralaterální centrální oblastí na obrázku 5.3A), vykazovaly velmi často malé změny p-ko-

herence, což naznačuje, že EEG koherence a výkon ukazují vzájemně odlišné vlastnosti

korové aktivace.

5.2.6 Změny p-koherence v pásmu 16–24 Hz

Spodní řádky obrázků 5.4A a B zachycují topografické mapy změn celkového průměru

p-koherence od 10 osob v pásmu 16–24 Hz během elektrokožní stimulace bez svalové kon-

trakce (A) a během elektrokožní stimulace doprovázené svalovou kontrakcí (B). Časové

průběhy p-koherence, zakreslené s 95% konfidenčními intervaly, jsou pro vybrané repre-

zentativní elektrody zobrazeny na obrázku 5.4C.

Během somatosenzorické stimulace vykázala výraznou změnu p-koherence pouze jedna

větší skupina elektrod, soustředěná okolo elektrod 60, 47 a 35, která pokrývala kontralate-

rální primární senzomotorickou oblast, premotorickou a mediální frontální kůru. Jednalo

se zprvu o drobný pokles v čase okolo 219ms a později o nárůst vrcholící v čase 625ms

(obr. 5.4A a C). Svalová kontrakce doprovázející somatosenzorickou stimulaci měla za

následek významné potlačení těchto změn p-koherence (obr. 5.4B a C).

5.2.7 Změny p-koherence v pásmu 24–32 Hz

Spodní řádky obrázků 5.5A a B zachycují topografické mapy změn celkového průměru

p-koherence od 10 osob v pásmu 24–32 Hz během elektrokožní stimulace bez svalové kon-

trakce (A) a během elektrokožní stimulace doprovázené svalovou kontrakcí (B).

Stejně jako při popisování výkonových změn, porovnají-li se tyto mapy p-koherence

s obrázkem 5.4, zachycujícím změny p-koherence v pásmu 16–24 Hz, je patrné, že jsou

si velmi podobné. Jak již bylo řečeno v oddílu 5.2.3, jde zřejmě o následek rozdělení

širšího β pásma 16–32 Hz do dvou podpásem. Čtyřnásobně vyšší hodnoty změn p-kohe-

rence v pásmu 16–24 Hz oproti pásmu 24–32 Hz opravňují k domněnce, že z β pásma je pro

tvorbu funkčních vazeb dominantní jeho podpásmo 16–24 Hz. Z tohoto důvodu nebudou

změny p-koherence v pásmu 24–32 Hz dále popisovány.

5.2.8 Změny p-koherence v pásmu 32–40 Hz

Spodní řádky obrázků 5.6A a B zachycují topografické mapy změn celkového průměru

p-koherence od 10 osob v pásmu 32–40 Hz během elektrokožní stimulace bez svalové kon-
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trakce (A) a během elektrokožní stimulace doprovázené svalovou kontrakcí (B).

Ač byla barevná škála na těchto obrázcích nastavená pro zachycení i velmi malých

změn p-koherence, ani během samotné elektrokožní stimulace, natož při elektrokožní sti-

mulaci se svalovou kontrakcí nebyly pozorovány v tomto pásmu žádné změny v tvorbě

oscilačních vazeb.

5.2.9 Koherenční změny v pásmu 8–12 Hz

Elektrody 61 a 66 vykázaly největší změny p-koherence v pásmu 8–12 Hz nad kontra-

laterální a ipsilaterální hemisférou během somatosenzorické stimulace. Proto byly tyto

elektrody dále zkoumány za účelem zjištění, které elektrody nejvíce přispívaly svojí změ-

nou koherence ke změně p-koherence na těchto elektrodách 61 a 66.

Obrázek 5.7A, resp. B zobrazuje topografické mapy změn koherence v pásmu 8–12 Hz

pro elektrodu 61, resp. 66 během somatosenzorické stimulace. Časové průběhy průměrné

Z-koherence pro vybrané páry elektrod jsou zobrazeny na obrázku 5.7D.

Elektroda 61, ležící nad kontralaterální S1/M1 oblastí, ukázala po somatosenzorické

stimulaci významný pokles koherence s frontální kůrou obou hemisfér (elektrody 24 a 26)

a s mediální elektrodou 37, která se pravděpodobně nachází nad suplementární motorickou

oblastí, viz. obrázky 5.7A a D. Maximální pokles koherence nastal v čase 297ms pro páry

elektrod 61–24 a 61–26. Pro pár elektrod 61–37 nastal maximální pokles dokonce již v čase

63ms.

Nárůst p-koherence na elektrodě 61 v čase 938ms byl převážně způsoben významným

nárůstem koherence této elektrody s elektrodou 50, ležící nad precentrální meziální kůrou

(obr. 5.7A a D).

Nicméně změny koherence související s elektrodou 61 byly významně menší v případě,

kdy somatosenzorická stimulace byla doprovázena svalovou kontrakcí, viz. obrázek 5.7D.

Elektroda 66, ležící nad ipsilaterální primární senzomotorickou kůrou, vykázala v čase

313ms po somatosenzorické stimulaci významný pokles koherence s širokou oblastí, za-

hrnující ipsilaterální precentrální (66–39), frontální (66–17) a mediální (66–37) kůru

(obr. 5.7B a D).

Během svalové kontrakce ukázala elektroda 66 a její okolí nárůst p-koherence

(obr. 5.3B), který byl způsoben nárůstem koherence této elektrody s ipsilaterální parie-

tální kůrou (obr. 5.7C). Nárůst koherence, který vrcholil v čase 688ms, je pro elektrodový

pár 66–89 zobrazen na obrázku 5.7D.

5.2.10 Koherenční změny v pásmu 16–24 Hz

Topografické mapy p-koherence během somatosenzorické stimulace (obr. 5.4A) ukázaly, že

jen jedna větší skupina elektrod, soustředěná okolo elektrod 60, 47 a 35, projevila změnu

p-koherence. Jelikož změny p-koherence na elektrodách tvořících zmíněnou skupinu byly
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Obrázek 5.7: Topografické mapy změn průměrné koherence 10 osob v pásmu 8–12 Hz pro „referenčníÿ
elektrodu 61 (A) a 66 (B) během somatosenzorické stimulace bez svalové kontrakce a pro „referenčníÿ
elektrodu 66 během elektrokožní stimulace doprovázené svalovou kontrakcí (C). Změny koherence jsou
zobrazeny jako odchylky vůči období klidu (−250ms). Fialové kroužky označují elektrody, které vykázaly
statisticky významnou změnu p-koherence a vůči nimž je nyní zkoumána pásmová koherence. Bílé kroužky
označují elektrody vykazující významné změny koherence v čase s fialově zakroužkovanou elektrodou.
Poloha těchto elektrod je pomocí zelených kuliček vyznačena nad anatomickým MR obrazem mozkové
kůry v částiD vlevo. V pravé části D jsou zobrazeny průběhy změn průměrné koherence pro vybrané páry
elektrod během somatosenzorického dráždění bez svalové kontrakce (modré křivky) a se svalovou kontrakcí
(červené křivky). Hodnoty koherence byly transformovány na hodnoty Z. Průběhy jsou zakresleny s 95%
intervaly spolehlivosti (čárkované křivky).

velmi podobné (obr. 5.4C), jsou na obrázku 5.8A, resp. B ukázány topografické mapy

koherence během elektrokožní stimulace pouze pro reprezentativní elektrodu 47, resp. 60.

Drobný pokles p-koherence v čase okolo 219ms, který je patrný na obou zmíněných

elektrodách 47 a 60, byl způsoben poklesem koherence mezi těmito elektrodami a jejich

nejbližším okolím, vzdáleným od nich asi 2,0–2,5 cm.
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Obrázek 5.8: Topografické mapy změn průměrné koherence 10 osob v pásmu 16–24Hz pro „referenčníÿ
elektrodu 47 (A) a 60 (B) během somatosenzorické stimulace bez svalové kontrakce. C. Vlevo anato-
mický MR obraz mozkové kůry. Vpravo průběhy změn průměrné Z-koherence. Detailní popis viz. legenda
obrázku 5.7.

Následný výrazný nárůst p-koherence v čase 625ms na elektrodách 47 a 60 byl způso-

ben nárůstem koherence mezi těmito elektrodami a relativně širokou skupinou elektrod,

která zahrnovala kontralaterální centrální a frontální elektrody (13, 23 a 35), pokrýva-

jící mediální frontální gyrus. Do této široké skupiny patřily též středové precentrální a

frontální elektrody (25 a 37), jak je patrné z obrázků 5.8A a B.

Svalová kontrakce doprovázející somatosenzorickou stimulaci měla za následek vý-

znamné potlačení těchto koherenčních nárůstů (obr. 5.8C).

5.2.11 Subjektivní míry

Za použití Studentova t-testu pro korelovaná měření bylo zjištěno, že subjektivní intenzita

somatosenzorického dráždění byla nižší během podmínky „stimulace + kontrakceÿ než

během podmínky „stimulaceÿ (p < 0,05).



Kapitola 6

Diskuze

6.1 Experiment 1

Výsledky ukazují, že koherence v pásmu 8–13 Hz mezi kontralaterální S1/M1 a ipsilate-

rální frontální kůrou, M1 a dolní parietální kůrou byla ovlivněna intenzitou izometrické

svalové kontrakce. Transkraniální magnetická stimulace primární motorické kůry vyvo-

lává odpověď v podobě nárůstu krevního průtoku (Fox et al., 1997; Siebner et al., 2001)

a evokovaných potenciálů (Komssi et al., 2002) v premotorické kůře protilehlé hemisféry.

Vazba mezi kontralaterální a ipsilaterální frontální, motorickou a dolní parietální kůrou,

tak jak bylo patrno z výsledků, může být vysvětlena heterotopickými callosálními spoji

primární motorické oblasti s frontální a premotorickou kůrou (Pandya a Vignolo, 1969;

Jenny, 1979). Frontální kůra je dále spojena přes asociační vlákna se zadní parietální

kůrou včetně dolního parietálního laloku (Pandya a Vignolo, 1969). Je možné tedy před-

pokládat okruh korových oblastí, mající počátek v kontralaterální senzomotorické oblasti

S1/M1 a pokračující ve frontální, motorické a parietální kůře na ipsilaterální hemisféře,

což je patrné při zvýšené motorické zátěži.

Koherence v pásmu 8–13 Hz mezi suplementární motorickou oblastí a oběma primár-

ními senzomotorickými oblastmi se také zvětšovala s intenzitou svalové kontrakce. Vazba

mezi SMA a S1/M1, která byla již dříve popsána v koherenčních studiích (Andrew a

Pfurtscheller, 1996b; Ohara et al., 2001; Stančák et al., 2002), může být založena na ana-

tomických projekcích mezi SMA a primární somatosenzorickou oblastí (Krubitzer a Kaas,

1990) či primární motorickou oblastí (Tanji et al., 1988), nebo může být založena na

podkorových oscilátorech, pravděpodobně thalamických, ovlivňujících obě korové oblasti.

A konečně, skupina elektrod, blízká středové čáře nad zadní parietální kůrou odpo-

vídající Brodmannově oblasti 5, ukázala zvýšení vazby s oběma S1/M1 oblastmi během

zvyšující se intenzity kontrakce. Brodmannova area 5 přijímá jak informace z primární

motorické oblasti (Caminiti et al., 1985), tak přispívá vlákny do kortikospinálního traktu

(Galea a Darian-Smith, 1994). Oscilační vazba mezi oběma S1/M1 oblastmi a zadní pa-

rietální kůrou, zjištěná během silné izometrické kontrakce, by mohla odrážet současnou

81
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aktivaci primární a vyšších motorických oblastí projikujících do kortikospinálního traktu.

Koherence v pásmech 16–40 Hz nevykazovala žádné významné změny související s růz-

nými intenzitami izometrické kontrakce. Konkrétně, co se týče vazeb mezi bilaterálními

senzomotorickými oblastmi, o jejich absenci v β pásmu během volních rytmických pohybů

se zmiňují i Andrew a Pfurtscheller (1999).

Na závěr lze tedy shrnout, že intenzita izometrické svalové kontrakce přispívá k funkční

vazbě mezi oběma primárními a vyššími motorickými oblastmi. Vzájemná vazba moto-

rických korových oblastí není patrna během slabé izometrické kontrakce, ale objeví se

během silné svalové kontrakce. Korelace mezi velikostí corpus callosum a hodnotou ko-

herence mezi levou a pravou S1/M1 oblastí během unilaterálních pohybů byla nalezena

v práci Stančáka et al. (2002). Je tedy pravděpodobné, že spoje přes corpus callosum

mohou zprostředkovávat interhemisférické oscilační vazby.

6.2 Experiment 2

6.2.1 Změny pásmového výkonu

Somatosenzorické stimuly byly následovány amplitudovým poklesem 8–12Hz a 16–24Hz

rytmů v obou primárních senzomotorických oblastech a v mediální frontální kůře. Tyto

amplitudové změny jsou podobné jednak již dříve pozorovaným průběhům ERD během

nebolestivé somatosenzorické stimulace (Pfurtscheller, 1981; Neuper a Pfurtscheller, 2001;

Nikouline et al., 2001; Brovelli et al., 2002; Stančák et al., 2003) a jednak těm, které násle-

dují s větším zpožděním za bolestivou laserovou stimulací (Mouraux et al., 2003; Raij et

al., 2004). Nicméně po aplikaci bolestivých elektrických impulzů se vrchol časového prů-

běhu ERD vyskytl dříve (∼0,35 s) než při selektivní laserové stimulaci C vláken (∼1,0 s)

(Raij et al., 2004). Tento rozdíl v latencích může souviset s aktivací pouze pomalu ve-

doucích C vláken během laserové stimulace a převážně Aδ a Aβ vláken při elektrické

stimulaci.

ERD v pásmech 8–12 Hz a 16–24 Hz byla následována slabší 8–12Hz ERS (v čase od

0,65 s) a silnou 16–24Hz ERS (v čase již od 0,35 s). Maximum ERS na topografických

mapách se nacházelo nad kontralaterální senzomotorickou a premotorickou kůrou. Zmí-

něná ERS v pásmu 16–24 Hz nebyla pozorována po laserové stimulaci (Mouraux et al.,

2003; Raij et al., 2004), ale může být spolehlivě vyvolána stimulací mediánového nervu či

stimulací prstu (Pfurtscheller, 1981; Salmelin a Hari, 1994; Neuper a Pfurtscheller, 2001;

Brovelli et al., 2002; Stančák et al., 2003). Taktéž nebyla ERS pozorována po nebolestivé

tepelné či chladové stimulaci (Stančák et al., v přípravě), což naznačuje, že postimulační

ERS je zřejmě nejvíce spojena se stimulací relativně velkých nervových vláken zahrnujících

i nízkoprahové mechanoreceptory, která jsou aktivována při elektrickém podnětu.

Svalová kontrakce téměř potlačila amplitudové postimulační změny korových rytmů.
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Tento nález odpovídá již dříve publikovanému potlačení postimulační ERS během pozoro-

vání pohybů ruky jiného člověka (Hari et al., 1998) a během manipulačních pohybů ruky

(Pfurtscheller et al., 2002). Tato studie navíc ukázala potlačení ERD v pásmu 8–12 Hz a

16–24 Hz během izometrické svalové kontrakce. Centrální rytmy jsou snadno potlačitelné

volními pohyby (Gastaut et al., 1952; Chatrian et al., 1959; Pfurtscheller a Aranibar,

1979; Pfurtscheller a Berghold, 1989; Stančák a Pfurtscheller, 1996c). Je proto pravdě-

podobné, že centrální rytmy byly potlačené během svalové kontrakce z důvodu tonické

aktivace senzomotorické kůry, a tudíž somatosenzorické stimuly již nemohly vyvolat další

amplitudový pokles. Snížená úroveň korových oscilací v pásmu 8–12 Hz a 16–24 Hz během

svalové kontrakce podporuje toto vysvětlení.

6.2.2 Koherenční změny během elektrokožní stimulace

Kožní elektrická stimulace byla následována poklesem oscilačních vazeb v kontralaterální

a ipsilaterální S1/M1, a to jak v pásmu 8–12 Hz, tak v pásmu 16–24 Hz. V případě kon-

tralaterální S1/M1 ukázala koherence mezi touto oblastí a nejbližšími elektrodami nad

S1/M1, kontralaterální premotorickou kůrou nebo meziální frontocentrální oblastí sta-

tisticky významný pokles. Tento nález naznačuje, že korové oscilace v těchto oblastech

ztrácejí společný synchronizační prvek, který má původ patrně v thalamu, a že oscilační

generátory těchto oblasti fungují spíše nezávisle jeden na druhém. Jelikož byly poklesy

výkonu a p-koherence pozorovány nad podobnými korovými oblastmi a jelikož časové prů-

běhy výkonu a p-koherence byly také podobné, je pravděpodobné, že korová aktivace se

projevuje jak poklesem amplitudy EEG oscilací, tak i snížením tvorby jejich vazeb.

Pokles koherence nad kontralaterální S1/M1, premotorickou a meziální frontocentrální

kůrou byl následován nárůstem koherence nad těmito korovými oblastmi. Zvýšení osci-

lačních vazeb mezi těmito motorickými korovými oblastmi může souviset s neuronovými

spoji mezi M1 a SMA (Luppino et al., 1993, 1994; Rizzolatti et al., 1998) a mezi M1

a premotorickou kůrou (Barbas a Pandya, 1987; Guye et al., 2003). Další možností je,

že by thalamus mohl synchronizovat motorické a premotorické oscilace, což by mělo za

následek též nárůst koherence. Je zajímavé, že koherenční nárůst nastal během silné po-

stimulační ERS v pásmu 16–24 Hz nad kontralaterální senzomotorickou a premotorickou

kůrou. Postimulační ∼20Hz ERS, která následuje volní pohyby (Salmelin a Hari, 1994;

Pfurtscheller et al., 1996b) či nebolestivé somatosenzorické stimuly (Salmelin a Hari, 1994;

Neuper a Pfurtscheller, 2001; Brovelli et al., 2002; Stančák et al., 2003), zřejmě souvisí

s deaktivací nebo s klidovým stavem neuronů v motorické kůře (Salmelin a Hari, 1994;

Pfurtscheller et al., 1996b). Snížená excitabilita primární motorické oblasti v časovém

úseku 200–1000ms, následující stimulaci mediánového nervu, byla pozorována za pou-

žití transkraniální magnetické stimulace (Chen et al., 1999). Postimulační 16–24Hz ERS

během elektrokožní stimulace tudíž pravděpodobně souvisí s dlouhodobým potlačením
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neuronové aktivity v M1 a premotorické kůře. Toto potlačení aktivity v primární mo-

torické oblasti by mohlo pravděpodobně zvýšit připravenost mozku k následné percepci

somatosenzorických stimulů.

6.2.3 Vliv svalové kontrakce na koherenční změny

Během izometrické svalové kontrakce ipsilaterální končetiny byly změny koherence v pás-

mech 8–12 Hz a 16–24 Hz po příchodu somatosenzorické stimulace silně potlačeny nad

kontralaterální senzomotorickou oblastí. Toto vymizení poklesů a nárůstů koherence v pás-

mech 8–12 Hz a 16–24 Hz během motorického úkonu by mohlo souviset se zapojením pri-

mární somatosenzorické a motorické oblasti do řízení motoriky. Izometrická kontrakce

svalů ruky v závislosti na své intenzitě byla doprovozena zvýšenou oscilační vazbou mezi

S1/M1, SMA, frontální a zadní parietální kůrou (Svoboda et al., 2002). Zapojení S1/M1

a premotorické kůry do zpracování motorické úlohy by mohlo hypoteticky uvolnit je-

jich místo v řetězci korových oblastí, zpracovávajícím somatosenzorické stimuly. Tomuto

vysvětlení napovídá snížené subjektivní vnímání stimulační intenzity během svalové kon-

trakce.

Nad ipsilaterální hemisférou byla p-koherence v pásmu 8–12 Hz mezi S1/M1 a zadní

parietální kůrou, zahrnující elektrody ležící nad Brodmannovou oblastí 5 a 7, naproti

tomu významně zvýšena, jestliže byla somatosenzorická stimulace spojena se svalovou

kontrakcí. Tento nárůst p-koherence byl pozorován již v čase ∼400 ms. Jelikož na elek-

trodách přilehlých k „referenčníÿ elektrodě, nacházející se nad S1/M1, docházelo v tomto

čase k poklesu koherence, nárůst koherence se zadní parietální kůrou je pravděpodobně

založen na neuroanatomických spojích. Takové spoje, jako např. mezi primární motoric-

kou a zadní parietální kůrou, byly nalezeny u primátů (Strick a Kim, 1978; Petrides a

Pandya, 1984; Wise et al., 1997) a pomocí trasování bílé hmoty mozkové i u lidí (Guye et

al., 2003), nicméně funkční význam nárůstu koherence mezi ipsilaterální S1/M1 a zadní

parietální kůrou je již otázkou spekulací. Jedno vysvětlení by mohlo být následující —

udržování izometrické kontrakce na určité stabilní úrovni během zpracovávání somato-

senzorických podnětů vyžaduje spolupráci dalších korových oblastí. Toto vysvětlení by

podporoval koherenční nárůst v pásmu 8–13 Hz mezi ipsilaterální S1/M1 a zadní pari-

etální kůrou, doprovázející zvyšující se motorické úsilí (Svoboda et al., 2002). Jelikož

ipsilaterální postimulační nárůst koherence v pásmu 8–12 Hz nebyl během svalové kon-

trakce doprovázen zvýšením pásmového výkonu, nezdá se pravděpodobné, že by tento

koherenční nárůst mohl být způsoben rozsáhlou deaktivací ipsilaterální S1/M1 a zadní

parietální kůry.
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6.2.4 Limity této studie

Tato studie používala subepidermální elektrickou stimulaci s proudovou hodnotou nad

prahem bolesti. Tato stimulace vyvolávala vjem ostré bodavé bolesti (Howland et al., 1995;

Becker et al., 2000). Změny pásmového výkonu a koherence nemohou být však jednoduše

přiřazeny k aktivaci mozkových okruhů pro zpracování bolesti, protože elektrická stimu-

lace aktivuje jak bolestivá, tak bohužel i ostatní vlákna. Faktem je, že změny pásmového

výkonu následující subepidermální stimulaci připomínají spíše průběhy ERD/ERS, které

následují po mechanické stimulaci prstu (Neuper a Pfurtscheller, 2001) či nebolestivé elek-

trické stimulaci prstu (Stančák et al., 2003), než následující bolestivou laserovou stimulaci.

Jeden z rozdílů mezi bolestivou laserovou a bolestivou elektrickou stimulací je v relativně

dlouhém zpoždění maximální ERD během laserové selektivní stimulace C vláken, které

činí cca 1,0–1,6 s (Mouraux et al., 2003; Raij et al., 2004), zatímco elektrická stimulace je

doprovázena zpožděním mnohem kratším, pohybujícím se v rozmezí asi 0,2–0,4 s, jak je

patrné z této studie. Na druhou stranu ale nelze nezmínit, že v případě laserové stimulace

Aδ a C vláken jsou již časy maximální ERD u elektrické a laserové stimulace srovnatelné

(Mouraux et al., 2003; Raij et al., 2004). Podstatný rozdíl mezi zmíněnými stimulacemi

spočívá v tom, že laserová stimulace není doprovázena cca 20Hz ERS (Mouraux et al.,

2003; Raij et al., 2004). Pro objasnění koherenčních změn souvisejících čistě se specifickou

bolestivou stimulací jsou proto nezbytné další studie.

6.3 Závěrečná diskuze

Ačkoli byly provedeny dvě oddělené experimentální studie, z nichž jedna se věnovala funkč-

ním vazbám během motorické činnosti a druhá dopadům somatosenzorického dráždění,

lze u nich nalézt některé společné jevy. Jde především o poznatek, že v obou jmenovaných

případech jsou koherenční změny pozorovány zejména v α pásmu (8–13 Hz). Je známo, že

amplitudy, a tedy i výkon rytmů spadajících pod označení α, negativně korelují s velikostí

korové aktivace zjištěné pomocí funkční MRI (Laufs et al., 2003; Feige et al., 2005). Tato

okolnost podporuje názor, že amplitudový pokles rolandického korového α rytmu — tedy

µ rytmu — je citlivým ukazatelem somatosenzorické a motorické korové aktivity.

Koherenčním změnám v β pásmu (16–40 Hz) nelze zřejmě přikládat takový význam

jako změnám v α pásmu. Buď se v pásmu β změny koherence nijak významně neproje-

vily (experiment 1), nebo se projevily pouze na kontralaterální hemisféře v rámci jednoho

rozsáhlejšího bloku okolo senzomotorické oblasti. Tento blok topograficky poměrně dobře

odpovídal oblasti zvýšené p-koherence, což ukazuje, že celá tato oblast je aktivní a žádný

spoj nemá výhradní postavení. Porovnání koherenčních a výkonových změn však nazna-

čuje, že nárůst koherence ve zmiňovaném bloku by mohl být způsoben nárůstem výkonu

v β pásmu, šířícím se do okolí. Naproti tomu v α pásmu udávají výkonové a koherenční
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mapy dvě různé informace, jak lze odvodit z jejich rozdílnosti.

V obou experimentech lze též vysledovat další společný znak, kterým je významná

funkce ipsilaterální hemisféry, ať už jde o nárůst vazeb mezi levou a pravou S1/M1 vli-

vem zvýšené unilaterální motorické zátěže (experiment 1), či zvýšenou tvorbu vazeb na

ipsilaterální hemisféře během somatosenzorického dráždění doprovázeného izometrickou

svalovou kontrakcí stimulované končetiny. Tyto popsané změny se projevily opět pouze

v α pásmu.

Oba experimenty naznačují, že izometrická kontrakce svalů ruky vede k významným

vazbám motorických a některých asociačních oblastí kůry, avšak při souběžném somato-

senzorickém dráždění vytváření vazeb vázaných na podnět naopak tlumí. Z toho vyplývá,

že funkční vazby mezi motorickými oblastmi při izometrické kontrakci interferují se zpra-

cováním somatosenzorických podnětů, a zdá se, že tento jev je paralelou známého jevu

vrátkování při bolestivém dráždění (Cohen a Starr, 1987; Morita et al., 1998; Rossini et

al., 1999; Vrána et al., 2005).

♦

Co se týče perspektiv koherenčních metod, je zřejmé, že v oblasti výzkumu bolesti hrají

a budou hrát významnou roli, neboť znalost vazeb mezi jednotlivými korovými oblastmi

během zpracovávání bolestivých vjemů přináší hlubší vhled do této problematiky než

pouhý výčet zúčastněných aktivních oblastí. Dá se říci, že dosavadní práce v tomto směru,

včetně předloženého experimentu 2, pouze vymezily, co lze od koherenčních metod na

poli somatosenzoriky očekávat. Limitujícím faktorem EEG je znalost pouze povrchového

rozložení elektrických potenciálů. Se stále výkonnější výpočetní technikou lze zvyšovat

vzorkovací rychlost a počet snímacích elektrod, a tedy časové a prostorové rozlišení, a

dále v součinnosti se zvyšující se kvalitou a dostupností zobrazovacích technik, jako je

fMRI, je možné z povrchových elektrických potenciálů individuálně počítat se zvolenou

přesností rozložení elektrických polí na povrchu kůry. Teprve koherence vyhodnocovaná

z těchto signálů s sebou přináší hodnotnou informaci o chování korových vazeb, nicméně

většímu využití a dostatečné přesnosti zatím brání vysoká výpočetní náročnost a extrémní

objem dat.
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Závěrečný souhrn

Předložená dizertační práce dospěla k těmto hlavním výsledkům:

1. Koherenční vazby v α pásmu (8–13 Hz) jsou ovlivněny intenzitou izometrické kon-

trakce. Zvýšená intenzita tonické kontrakce je doprovázena zvýšenou koherencí.

2. Tyto funkční vazby se objevují zejména mezi levou a pravou primární senzomoto-

rickou oblastí a mezi těmito oblastmi a meziální motorickou kůrou.

3. V β pásmu (16–40 Hz) nebyly pozorovány žádné významné změny koherence, které

by souvisely s proměnnou intenzitou izometrické kontrakce.

4. Během somatosenzorické stimulace vykazují korové vazby v čase 0,1–0,5 s nejprve

silný pokles koherence v α pásmu (8–12 Hz). Jedná se zejména o spoje mezi bilate-

rálními S1/M1 oblastmi a precentrální meziální kůrou a mezi bilaterálními S1/M1

oblastmi a frontální kůrou. V čase od 0,8 s převažuje v α pásmu naopak nárůst

koherence, a to především mezi kontralaterální primární senzomotorickou oblastí a

precentrální meziální kůrou.

5. V β pásmu (16–32 Hz) je pozorován zejména nárůst koherence mezi kontralaterální

S1/M1 oblastí a premotorickou kůrou a mezi kontralaterální S1/M1 oblastí a fron-

tocentrální meziální kůrou.

6. V horním β pásmu (32–40 Hz) nejsou pozorovány žádné významné změny koherence

související se somatosenzorickou stimulací.

7. Funkční vazby korových oblastí související se somatosenzorickým drážděním jsou

výrazně utlumeny svalovou izometrickou kontrakcí. Výjimkou jsou vazby v α pásmu

v rámci ipsilaterální hemisféry mezi primární senzomotorickou a parietální oblastí,

které naopak během izometrické svalové kontrakce zesilují.
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Příloha A

Seznam použitých zkratek a symbolů

α hladina významnosti

α označení EEG rytmu, resp. frekvenčního pásma

â odhad veličiny a

a vyhlazená (zprůměrovaná) hodnota veličiny a

a∗ komplexně sdružená hodnota veličiny a

Aβ typ nervových vláken

Aδ typ nervových vláken

ANOVA Analysis of Variance, analýza rozptylu

β označení EEG rytmu, resp. frekvenčního pásma

C množina komplexních čísel

C typ nervových vláken

Cw násobná konstanta okna

δ označení frekvenčního pásma

∆ označení diference

d[n] šumový signál

DFT Discrete Fourier Transform, diskrétní Fourierova transformace

DTFT Discrete Time Fourier Transform, Fourierova transformace dis-

krétních signálů

ε Greenhouse-Geisserův statistický korekční faktor

E[·] operátor střední hodnoty

ECoG Electrocorticography, elektrokortikografie

EEG Electroencephalography, elektroencefalografie

ERD Event-related desynchronization, událostně vázaná desynchroni-

zace

ERP Event-related potentials, událostně vázané potenciály

ERS Event-related synchronization, událostně vázaná synchronizace
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ϕ skalární potenciál

f kmitočet

fs vzorkovací kmitočet

F stupeň volnosti

F hodnota rozložení F

FFT Fast Fourier Transform, rychlá Fourierova transformace — algo-

ritmus výpočtu diskrétní Fourierovy transformace

fMRI Functional Magnetic Resonance Imaging, funkční MRI

γxy(f) komplexní koherenční funkce

|γxy(f)|
2 MSC, kvadrát modulu komplexní koherenční funkce

|γxy−z(f)|
2 parciální MSC, kvadrát modulu parciální komplexní koherenční

funkce

Γx symbol p-koherence

i index

j imaginární jednotka

k index spektrálních čar (diskrétní frekvence)

L délka segmentu či realizace

L1 počet vzorků před příchodem události

L2 počet vzorků po příchodu události

Lw délka váhovacího okna

µ střední hodnota

µ označení EEG rytmu

m index

M počet segmentů (počet realizací DFT)

M1 primární motorická oblast

MEG Magnetoencephalography, magnetoencefalografie

MRI Magnetic Resonance Imaging, zobrazení pomocí magnetické rezo-

nance

MSC Magnitude Squared Coherence, kvadrát modulu komplexní kohe-

renční funkce

∇2 Laplaceův operátor

n index časových vzorků (diskrétní čas)

N délka signálu

Ne počet EEG elektrod

Nn počet sousedních EEG elektrod okolo zvolené elektrody

Ns krok váhovacího okna

Nw počet časových řezů
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Ω normovaný kruhový kmitočet

p index časových řezů

p hodnota pravděpodobnosti

P výkon

p-koherence průměrná koherence mezi zvolenou elektrodou a zbytkem elektrod,

udávající „ochotuÿ dané elektrody tvořit vazby

PMA Premotor Area, premotorická oblast

PSD Power Spectral Density, spektrální výkonová hustota

q počet vstupů soustavy

R množina reálných čísel

rTMS Repetitive TMS, repetitivní TMS

σ2 rozptyl

S.D. Standard Deviation, směrodatná odchylka

S.E. Standard Error, standardní chyba

S1 primární somatosenzorická oblast

S1/M1 primární senzomotorická oblast

S2 sekundární somatosenzorická oblast

SMA Supplementary Motor Area, suplementární motorická oblast

Sxx[k], Sxy[k] diskrétní autospektrální a vzájemná spektrální výkonová hustota

Sxx[p, k], Sxy[p, k] časový vývoj diskrétní autospektrální a vzájemné spektrální vý-

konové hustoty

Sxx(Ω), Sxy(Ω) spojitá autospektrální a vzájemná spektrální výkonová hustota

θ označení frekvenčního pásma

t čas

Ts vzorkovací perioda

TMS Transcranial Magnetic Stimulation, transkraniální magnetická sti-

mulace

w[n] váhovací okno

x, y indexy elektrod

x[n], y[n] diskrétní signály

xm[n] m-tá realizace signálu x[n]

X[k] diskrétní obraz signálu x[n]

Xm[p, k] časový vývoj diskrétního obrazu m-té realizace signálu xm[n]

X(Ω) spojitý obraz diskrétního signálu x[n]

Z hodnota Z-koherence

Z-koherence transformovaná koherenční funkce mající gaussovské rozložení

hustoty pravděpodobnosti
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