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ABSTRAKT

Diplomová práce je věnována zpracování extracelulárních mozkových signálů tzv.

potenciálů blízkého pole (local field potentials, LFP) metodou analýzy hustoty
proudových zdrojů (current source density, CSD). Metoda CSD umožňuje analyzovat

transmembránové el. proudy v neuronových obvodech mozku, kterými se generují

měřené potenciály LFP. CSD analýza tak může poskytnout přesnější časovou a zejména
prostorovou informaci o mozkových procesech spojených se zpracováním např.
senzorických stimulů. V prostředí Matlab jsem vytvořil softwarovou aplikaci, která

implementuje 4 metody výpočtu CSD: standardní metoda, δ-source iCSD, step iCSD a
spline iCSD. Vypracovanou aplikaci je obecně možné využít pro zpracování nervových
záznamů typu LFP z různých oblastí nervového systému, specificky jsou zohledněny

konkrétní požadavky Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM AV ČR). Funkčnost
programu byla ověřena na datech ze somatosenzorické kůry potkana. Aplikace bude

bezprostředně využita pro studium změn ve zpracování sluchové informace ve sluchové
kůře u stárnoucích laboratorních zvířat na ÚEM AV ČR.

ABSTRACT

This work is dedicated to the processing of extracellular brain signals, more

specifically to the local field potentials (LFP). LFP were processed by the method of

analysis of current source density (CSD). CSD method enables to analyze
transmembrane electric currents in the neural circuits of the brain that generate the

measured LFP. CSD analysis can provide a more precise temporal and spatial

information about the particular brain activity involved in processing (e.g. of sensory
stimuli). I created a software application in Matlab that implements four methods of
calculating CSD: the standard method, δ-source iCSD, step iCSD and spline iCSD. The

created application is designed for analysis of record of LFP neural activity, more
specifically takes into account the requirements of the Institute of Experimental

Medicine, Academy of the Czech Republic. The functionality of the program was tested
on data measured from the rat somatosensory cortex. Application is planned to be
utilized for ongoing animal model study of changes in auditory cortex information
processing during presbyacusis.
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ÚVOD

V diplomové práci se zabývám zpracováním potenciálů blízkého pole (local field

potentials, LFPs) metodou analýzy hustoty proudových zdrojů (current source density

analysis, CSD). LFPs jsou signály snímané z hloubkových elektrod zavedených do

mozkové kůry a charakterizují elektrické děje probíhající v jejich blízkém okolí. CSD
analýza umožňuje lépe pochopit vnitřní stavbu neuronových okruhů v mozkové kůře a

přenos informace v těchto okruzích odhalováním proudových zdrojů a jímek. Ty jsou
působiteli měřených potenciálů a mají původ v aktivaci neuronových skupin.

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit aplikaci v prostředí Matlab, pomocí

které bude možné analyzovat nasnímané záznamy LFP právě metodou CSD. Jelikož
práce vzniká na základě požadavků Oddělení neurofyziologie sluchu Ústavu
experimentální medicíny AV ČR, je aplikace vytvářena za účelem zpracování signálů ze
sluchové kůry laboratorních zvířat (morče, potkan, myš). Pochopitelně ji lze ale také
použít pro signály z jiných částí mozkové kůry či mozku obecně. Aplikace vychází z

požadavků pracovníků ÚEM. Je nutné, aby byla schopna načíst data ze speciálního
formátu, ve kterém jsou signály při měření ukládány. Její součástí musí být i uživatelské
rozhraní, které s ní umožní práci i netechnicky zaměřeným výzkumníkům. Kromě

grafického výstupu je počítáno s možným exportem zpracovaných dat. Ověření

funkčnosti aplikace bude nakonec provedeno CSD analýzou demo signálů ze
somatosenzorické kůry potkana a experimentálních záznamů ze sluchové kůry myši
pořízených na ÚEM.

Jelikož se v celé práci zabývám zpracováním elektrických potenciálů, které mají

původ v nervové soustavě, v úvodu práce popisuji její hlavní stavební jednotku, neuron.

Ve stejné kapitole dále popisuji elektrické děje, které se v nervovém systému odehrávají
a jak přispívají k měřeným potenciálům. Protože je práce orientována na zpracování
signálů ze sluchového kortexu, obsahuje tato kapitola také popis sluchové dráhy,

sluchové mozkové kůry a zpracování a přenos sluchové informace. Ve druhé kapitole se
již věnuji analýze LFP metodou hustoty proudových zdrojů. V podkapitolách jsou

odvozeny základní vztahy pro čtyři metody výpočtu CSD, které jsou implementovány v

softwarové aplikaci. Jejímu popisu se věnuje následující podkapitola. Ve třetí kapitole je
8

provedena CSD analýza demo signálů a signálů zaznamenaných při experimentu
společně s popisem jejich měření.

9

1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE

Jelikož se v celé práci zabývám konkrétní metodou zpracování elektrických

potenciálů ze sluchové kůry mozku, uvádím zde alespoň základní informace o místě

jejich vzniku a jejich vzniku samotném. V této kapitole se nejprve věnuji stavbě neuronu,
následně vzniku akčního potenciálu a jeho šíření, nakonec stavbě mozkové kůry a
sluchové dráze.

1.1 NEURON

Lidský nervový systém sestává z více než 1010 nervových buněk (neuronů).

Neuron je základní strukturní a funkční jednotkou nervového systému se složitou

morfologickou stavbou. Jedná se o vzrušivé a vodivé buňky, které na změny jejich
zevního prostředí odpovídají změnou elektrického potenciálu mezi vnitřní a vnější částí
jejich buněčné membrány. Změna elektrického potenciálu může být pouze lokální

(omezena na místo stimulace), nebo se po membráně neuronu může šířit. Neuron je
obvykle složen z těla buňky (soma) a jeho výběžků (axon a dendrity). V nervové tkáni
mimo neuronů nalezneme ještě další typy buněk, nazývané jako buňky gliové, které

netvoří akční potenciály ani synapse s ostatními buňkami. Jsou malé, umějí se dělit a
tvoří přibližně polovinu objemu nervové tkáně. Jejich funkce jsou rozmanité (tvorba

myelinových pochev axonů, tvorba pochev cév v nervové tkáni, podpůrná funkce, izolace
od okolí atd.) (Konrádová 2000).

Tělo neuronu představuje jeho centrum, které je schopno zpracovávat a integrovat

přiváděné stimuly a také je přijímat. Skládá se z jádra s jadérkem a neuroplazmy
s velkým množstvím mitochondrií, které jsou nezbytné k dodávání velkého množství
energie nezbytné pro správnou činnost neuronu (Mysliveček 2003).

Dendrity jsou mnohočetné výběžky neuronů (pouze bipolární neurony vysílají

pouze jeden dendrit), které jsou ve srovnání s axony krátké, široce odstupující od těla

neronu, postupně se zužující a ke konci se větvící na sekundární a terciární výběžky.

Toto větvení se nazývá arborizace. Prostřednictvím dendritů přijímá neuron signály od

neuronů jiných (často až tisíců), které se na buněčné membráně těla neuronu sčítají.

Dendrity výrazně zvyšují plochu využitelnou k recepci, čímž k němu umožňují připojení
10

velkého množství dalších neuronů (Konrádová 2000). Jelikož je přenos vzruchu na
dendritech zprostředkováván chemicky, nalezneme na jejich povrchu značné množství
chemických receptorů (chemicky řízené iontové kanály) (Mysliveček 2003).

Axon (neurit) většinou odstupuje od těla neuronu, jen ve výjimečných případech

z hlavního dendritu. Má válcovitý tvar s konstantním průměrem v jeho celém průběhu.
Průměr axonu kolísá podle velikosti neuronu od 1 do 20 µm, jeho délka je různá,

nicméně může dosahovat délky až 1 m. Větví se až na svém konci, kde také vytváří jeho

terminální arborizaci. Na axonu rozlišujeme tři části. Iniciální segment, vlastní axon a
koncovou část axonu. Iniciální segment nalezneme v oblasti přechodu těla v odstředivý

výběžek neuronu, kde začíná myelinová pochva. Z funkčního hlediska je velmi důležitý,
neboť v této oblasti jsou v hojném počtu lokalizovány iontové kanály, které jsou pro

tvorbu a propagaci změn elektrického potenciálu nezbytné. Vlastní axon slouží

k samotnému transportu eferentního nervového signálu. V periferním nervovém
systému je obklopen Schwanovými buňkami, které u určitých neuronů kolem něj tvoří

četné fosfolipidové dvojvrstvy (mezera přibližně každého 1,5 mm – Ranvierovy zářezy)

známé jako myelinová pochva. Poslední částí axonu je jeho terminální část. Ta odpovídá
za přenos vzruchu na další strukturu (neuron nebo efektor) a je obdařena velkým

množstvím synaptických váčků s chemickým neurotransmiterem a mitochondrií. Jelikož
všechny proteiny potřebné k činnosti neuronu jsou vytvářeny v těle neuronu, je nutný

takzvaný axonální transport, který dopraví potřebné látky až do terminální oblasti
axonu.

V oblastech kontaktů dilatovaných koncových částí terminálních větévek axonu

s membránou jiných buněk (neuron, nebo efektorová buňka) jsou vytvářeny synapse.

Jedná se o vysoce specializované struktury, u kterých odlišujeme především membránu

presynaptickou, membránu postsynaptickou a synaptickou štěrbinu. Zajišťují přenos
nervového impulsu a podle druhu tohoto přenosu rozeznáváme synapse elektrické

(hladké svalovina, srdeční sval, vzácně) a chemické. Elektrické synapse umožňují přímý
přenos elektrického impulsu na další element. V případě chemických synapsí je
k přenosu vzruchu na další element využit neurotransmiter (mediátor) uložený

v synaptických váčcích, uvolňovaných exocytózou do synaptické štěrbiny (10 – 40 nm),
kde na postsynaptické membráně opět vyvolává elektrické změny (Konrádová 2000).

V závislosti na povaze mediátoru a typu postsynaptického receptoru je postsynaptická
11

membrána drážděna, nebo tlumena. Synapse jsou navíc místem, na kterém může být

neuronální přenos modifikován jinými neurony (Silbernagl 2004). Na Obr. č. 1 vlevo je

zobrazeno schéma stavby neuronu, vpravo schéma synaptického přenosu vzruchu
chemickou synapsí.

Obr. č. 1, Schéma stavby neuronu (obrázek vlevo) (Konrádová 2000) a synaptický (chemická synapse)
přenos vzruchu (vpravo) (Silbernagl 2004).

1.2 VZRUCH A JEHO ŠÍŘENÍ

Na membránách živých buněk se nachází elektrický potenciál, který se u

nepodrážděných nervových a svalových buněk nazývá klidový membránový potenciál.

Jeho hodnota podle druhu buňky činí -50 až -100 mV (nitro buňky je negativní). Příčinou

je nerovnoměrné rozdělení iontů mezi intracelulární a extracelulární tekutinou.
12

Vychýlením membránového potenciálu z klidových hodnot směrem k méně negativním
hodnotám dochází k podráždění, vzniku akčního potenciálu a jeho dalšímu šíření

(Silbernagl 2004).

1.2.1 KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL

Jak jsem již uvedl výše, mezi vnitřní a vnější částí buněčné membrány existuje

elektrický potenciál, jehož hodnota se pohybuje v rozmezí -50 až -100 mV. Rozdílná

koncentrace iontů v těchto dvou oblastech, která membránový potenciál působí, má
příčinu především v semipermeabilitě membrány. Přes buněčnou membránu mohou
volně procházet pouze molekuly rozpustné v tucích a slabě polarizované molekuly.

Ostatní látky (ty které nesou náboj) mohou buněčnou membránou projít pouze za

předpokladu, že pro ně existuje buď membránový kanál nebo specifický přenašeč.

Výchozím stavem při vysvětlování vnitřní negativity buňky je značné množství bílkovin,

nacházejících se uvnitř buňky, které nesou záporný náboj (Mysliveček 2003). Další

procesy tvorby klidového membránového potenciálu jsou následující.

Udržování nerovnoměrného rozložení iontů působením NaKATPázy, která

průběžně pumpuje sodné kationty z buňky ven a draselné kationty z okolí do nitra

buňky. Koncentrace draselných kationtů je tak uvnitř buňky asi 35 krát vyšší a

koncentrace sodných iontů asi 20 krát nižší než vně buňky. Je třeba si uvědomit, že
celkové koncentrace všech iontů se díky tomuto mechanismu, velkému množství

jednotlivých iontů uvnitř a vně buňky a malému množství přestupujících iontů přes

buněčnou membránu v zásadě nemění. Molární koncentrace jednotlivých iontů

účastnících se tvorby klidového membránového potenciálu jsou uvedeny v Tabulka č. 1

(Silbernagl 2004).

Malá klidová vodivost pro sodné kationty způsobuje, že za klidových podmínek je

buněčné membrána téměř nepropustná pro sodné kationty. Díky tomu nemůže být
koncentrační gradient sodných kationtů vyrovnán zpětnou pasivní difuzí (Silbernagl
2004).

Vysoká vodivost pro draselné kationty způsobuje, že v důsledku značného

koncentračního rozdílu difundují draselné ionty z intracelulárního prostoru do
13

extracelulárního. Difuzí těchto iontů dochází k narušení náboje membrány a vzniku

difuzního potenciálu, který narůstá až do doby, kdy téměř vykompenzuje koncentrační

gradient působící vylučování draselných kationtů z intracelulárního prostoru (Silbernagl
2004).

Vodivost chloridových aniontů, umožňuje jejich přestup z intracelulárního

prostoru vlivem elektrické hnací síly (mírně kladné prostředí uvnitř buňky) do

extracelulárního prostoru až do vyrovnání této hnací síly koncentračním spádem
chloridových aniontů (Silbernagl 2004).

Tabulka č. 1, Koncentrace a rovnovážné potenciály od iontů účastnících se tvorby klidového
membránového potenciálu. ECT – extracelulární tekutina, ICT – intracelulární tekutina (Silbernagl 2004).

ECT (mmol/kg H2 O)

ICT (mmol/kg H2 O)

rovnovážný potenciál

Na+

144

7

+80 mV

H+

4 ∙ 10−5

HCO−
3

28

K+

Ca2+
Cl−

4,5

160

-95 mV

1,3

0,0001-0,00001

+125 - +310 mV

114

7

-80 mV

10−4
10

-24 mV
-27 mV

1.2.2 AKČNÍ POTENCIÁL

Akční potenciál vzniká u neuronu jeho podrážděním, vedoucím k vychýlení

membránového potenciálu směrem ke kladným hodnotám. Příčinou podráždění je

buďto otevření postsynaptických kanálů pro kationty působením neurotransmiteru,
nebo elektrické podráždění přicházející z okolí. Přiblížením se lokální hodnoty
membránového potenciálu k prahové hodnotě dojde k aktivaci rychlých napěťově

řízených kanálů pro sodné kationty, vzroste vodivost membrány pro sodné kationty a ty
tak mohou začít proudit dovnitř buňky. Není-li přesáhnuta hodnota prahového
potenciálu, není akční potenciál vyvolán a zůstane se pouze u lokální změny.

Překročením prahového potenciálu ovšem akční potenciál vznikne a bez ohledu na

velikost vyvolávajícího podnětu probíhá odezva ve smyslu „vše, nebo nic“. Zpočátku je

aktivováno stále více a více sodných kanálů, tím se dále zvětšuje vodivost pro sodné
kationty a depolarizace se tím zvětšuje rychleji, až dosáhne dokonce kladných hodnot

(20 až 30 mV). Ještě před dosažením kladným hodnot dochází k postupnému otevírání
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napěťově řízených kanálů pro draselné kationty a uzavírání kanálů sodných, a tak po
převrácení vrcholu akčního potenciálu dochází k repolarizaci, otevírá se takové
množství draselných kanálů, že dojde k hyperpolarizaci, uzavírání draselných kanálů a

následně k ustálení hodnoty membránového potenciálu na jeho původní hodnotě. Při

dosažení hodnoty akčním potenciálem přibližně -50 mV již není možné vyvolat další
akční potenciál (sodné kanály v tomto období nelze otevřít). Tomuto stavu se říká

absolutní refrakterní fáze. Ke konci repolarizace již další akční potenciál vyvolat lze

(relativní refrakterní fáze), ovšem pomalý, nízký a pouze velmi silným podnětem. Za

sebou je ale možné vybavit až 1000 akčních potenciálů za jednu sekundu.

1.2.3 ŠÍŘENÍ AKČNÍHO POTENCIÁLU A OKOLÍ NERVOVÉHO VLÁKNA

Nervová vlákna, zvláště nemyelizovaná, nejsou od okolního extracelulárního

prostředí dobře izolována. Pokud jsou neurony v klidu, jejich buněčné membrány jsou

rovnoměrně polarizované a v jejich okolí tak neteče žádný proud. Aktivní neuron je však
polarizován nerovnoměrně. To znamená, že velikost elektrického potenciálu na

dendritech může být rozdílná od velikosti elektrického potenciálu na těle neuronu a
podobně velikost elektrického potenciálu na těle může být rozdílná od velikosti

elektrického potenciálu na axonu, podle toho, jak je neuronem propagován akční

potenciál. Právě rozdíly ve velikostech potenciálů v okolí neuronu způsobují tok proudu

z jednoho místa neuronu skrze extracelulární tekutinu do druhého místa neuronu. Je-li
extracelulární prostor považován za objemový vodič, tak jím procházející proud
způsobuje elektrické pole, jehož sílu je možné měřit pomocí vpichových elektrod
(Johnston 1995).

Jak již bylo řečeno, pokud je neuron v klidu, je jeho axon rovnoměrně polarizovaný.

Pokud je v některé z částí axonu vyvolán akční potenciál, dojde v této části k dočasnému
převrácení polarity. Celou situaci vysvětlím pomocí Obr. č. 2. Předpokládejme, že okolí

axonu je nabito kladně a intracelulární prostor záporně. Příchodem akčního potenciálu
dojde k převrácení polarity (krátkodobý vtok sodných kationtů - extracelulární oblast

má záporný náboj, intracelulární oblast kladný). Jelikož je v bodě A v tuto chvíli jiná

polarita potenciálu než ve zbytku axonu, dochází k toku elektrického proudu. Protože
v bodě A teče proud do axonu, je toto místo nazýváno jímka. Proti tomu v místě B teče

proud z axonu do extracelulárního prostoru, a tak je takové místo nazýváno jako zdroj.

Pokud bychom v extracelulárním prostoru zaznamenávali úroveň elektrického
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potenciálu vzhledem ke vzdálené zemnící elektrodě, během akčního potenciálu bychom

v bodě A naměřili záporné hodnoty a v bodě B kladné. Předpokládejme, že se akční
potenciál (AP) šíří zleva doprava. Společně s šířením AP dochází k pohybu kladných a

záporných oblastí, potažmo zdrojů a jímek. Na Obr. č. 2 je vyobrazeno šíření AP axonem
ve třech různých časových okamžicích (t1, t2, t3) a záznam elektrického potenciálu
v bodě B. Oblast bodu B je nejprve jímkou (tok proudu má směr z intracelulárního
prostoru do extracelulárního, lokální pozitivita v extracelulárním prostoru) (t1).

Přesouváním AP k oblasti bodu B se tato oblast stává jímkou (t2) (tok proudu má směr
z extracelulárního prostoru do intracelulárního, lokální negativita v extracelulárním

prostoru) a po přechodu AP do bodu C se oblast bodu B stává opět jímkou (Johnston

1995). S prostorovou vzdáleností se ovšem proud procházející membránou postupně
zmenšuje a stává se méně strmým. Protože relativně vysoký vnitřní odpor vlákna

způsobuje, že vystupující proudové smyčky kříží membránu příliš blízko předchozímu

místu podráždění, hodnota periferního proud dále klesá. Depolarizace ve větší

vzdálenosti již proto nestačí k vyvolání dalšího AP (nehledě na to, že navíc dochází
k repolarizaci způsobované draselnými kationty). Akční potenciál se normálně šíří

antidromně (od těla neuronu), jelikož každý úsek vlákna je krátce po průběhu AP
v refrakterní fázi. Protože je takovéto šíření AP (kontinuální) relativně pomalé (1 m/s),

nalezneme v periferním nervovém systému vlákna myelizovaná, které umožňují šíření

AP saltatorně (skokově přes Ranvierovy zářezy bohaté na sodné kanály). Myelinové
pochvy fungují jako izolanty od okolního prostředí, a tak je možné, aby AP dosáhl na

jednom nervovém vlákně vzdálenosti až 1,5 m a rychlosti šíření až 90 m/s. Rychlost

vedení AP nervovým vláknem je také ovlivněna jeho tloušťkou. Přibližně s druhou
mocninou poloměru klesá odpor vlákna, ovšem se zvětšujícím se poloměrem roste

velikost odhalené oblasti (obvod) a tím její kapacita což rychlost naopak zmenšuje.
Zmenšování odporu s druhou mocninou poloměru vlákna však převládá a tlustší vlákna
jsou výhodnější, co se do rychlosti šíření AP týče (Silbernagl 2004).
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Obr. č. 2, Akční potenciál v okolí axonu nervového vlákna (Johnston 1995).

1.2.4 SYNAPTICKÝ PŘENOS VZRUCHU

V předchozí podkapitole jsem popisoval šíření akčního potenciálu myelizovaným a

nemyelizovaným nervovým vláknem. V této kapitole se budu krátce věnovat popisu
přenosu vzruchu mezi dvěma samostatnými nervovými buňkami. Nervové buňky jsou

propojeny synapsemi. Synapse známe elektrické a chemické. Elektrické synapse se u

savců vyskytují málo. Na chemické synapsi je vzruch přenášen prostřednictvím
mediátoru vylévaného do synaptické štěrbiny. Synapse umožňují vytvářet s jinými
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neurony taková spojení, kterými může být přenášený signál zesílen, zeslaben nebo
sčítán s jinými signály (vstupy). Jakmile akční potenciál dojde po axonu k synapsi, dojde
k uvolnění mediátoru do synaptické štěrbiny prostřednictvím regulované exocytózy

synaptického váčku s mediátorem. Část takových váčků je vždy připravena blízko
membrány a pro okamžitou exocytózu. Čím více přijde akčních potenciálů, tím více je
uvolněno váčků. Po vyplavení neurotransmiteru do synaptické štěrbiny nastává okamžik
jeho navázání na receptor v postsynaptické membráně, jehož výsledkem je vznik

postsynaptického potenciálu. Ten může být buď excitační, nebo inhibiční. Excitační

postsynaptický potenciál (EPSP) vzniká tehdy, jestliže se vlivem vyplavení excitačních

transmiterů (např. acetylcholin, glutamát) otevře kanál umožňující vtok kationtů

(sodných, vápenatých) a dojde k různě intenzivní depolarizaci membrány. Jelikož

jednotlivý EPSP není běžně schopen vyvolat axonální akční potenciál, je k němu potřeba

většího počtu depolarizací. Všechny depolarizace jsou přiváděny do iniciálního
segmentu axonu (axonální hrbolek), kde dochází k jejich časové a prostorové sumaci.
Přijdou-li jednotlivé podněty časově oddělené, avšak v době, kdy předchozí depolarizace

ještě neodezněla, dochází ke zvýšení excitability postsynaptického neuronu (časová
sumace) (Silbernagl 2004). Inhibiční postsynaptické potenciály (IPSP) vznikají, pokud

po otevření iontových kanálů postsynaptického neuronu do jeho intracelulárního

prostoru vstupují chloridové anionty, nebo z něj vystupují (eflux) draselné kationty.
Tyto události, způsobené vyplavováním inhibičních transmiterů (např. glycin, GABA),

následně vedou k hyperpolarizaci membrány a snížení excitability postsynaptického
neuronu. Stejně tak jako dochází k sumaci EPSP, dochází také zjednodušeně k sumaci

IPSP a rovněž EPSP a IPSP (Mysliveček 2003). Další možné řízení přenosu vzruchu mezi
dvěma neurony v rámci synapse je uskutečňováno prostřednictvím různých způsobů

inhibice, které budu alespoň jmenovat. Jsou jimi především rychlé enzymatické
odbourání transmiteru ještě v synaptické štěrbině, zpětné přijímání transmiteru do

presynaptického zakončení, převzetí neurotransmiteru pověřenými buňkami (v

centrální nervové soustavě gliemi), schování receptoru citlivého na neurotransmiter

v postsynaptické membráně nebo vazba transmiteru na receptor na presynaptické
membráně (zpětná vazba) (Silbernagl 2004).
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1.2.5 NÁHRADNÍ OBVOD ČÁSTI AXONU

Ve snaze lépe ozřejmit vztah mezi měřenými extracelulárními potenciály a

transmembránovými elektrickými pochody, uvádím na Obr. č. 3 náhradní elektrický

obvod (se soustředěnými parametry) části neuronu. Předpokládejme, že v bodě A došlo

ke změně vodivosti (akční potenciál), což způsobilo vtok proudu Im do neuronu

(transmembránový proud). Odpor Rint zastupuje vnitřní odpor neuronu mezi body A a B,

odpor Rext odpor extracelulárního média mezi body A a B. Kapacity CA a CB odpovídají

kapacitě membrány neuronu v daných místech a podobně odpory RA a RB odpovídají
odporům membrány v bodech A a B. Proud Im teče z bodu A do bodu B odporem Rint, kde

vtéká do extracelulárního prostoru a následně teče zpět do bodu A odporem Rext. Při

předpokladu vzdálené zemnící elektrody umístěné v extracelulárním prostoru se dá

očekávat, že část proudu Im poteče právě přes ni. Ze schématu je zřejmé několik věcí. Pro
pomalé signály poteče veškerý transmembránový proud skrze odpory RA a RB, z čehož

plyne, že extracelulární potenciály VA a VB jsou přímo úměrné proudu Im:
𝑉𝐴 ∝ 𝐼𝑚 ∝ −𝑉𝐵

1.1

Pro rychlé signály (vzhledem k časové konstantě membrány neuronu) poteče

většina proudu skrze kapacity CA a CB jako proudy kapacitní. Z toho důvodu jsou potom

extracelulární potenciály VA a VB přímo úměrné první derivaci transmembránového
potenciálu Vm:

𝐼𝑚 ∝

𝑑𝑉𝑚
∝ −𝑉𝐵
𝑑𝑡
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1.2

Obr. č. 3, Náhradní elektrický obvod části axonu (Johnston 1995).

1.2.6 ELEKTRICKÉ SIGNÁLY V NERVOVÉM SYSTÉMU

V následující podkapitole bych rád uvedl, jaké signály je možné z mozkové kůry

měřit a jakým způsobem vlastně vznikají. Nejčastěji se setkáváme s měřením EEG
(elektroencefalogram). Následuje ECoG (elektrokortikogram), LFP (local field potential),

MUA (multi unit activity) a SUA (single unit activity). Můžeme říct, že jednotlivé metody
se od sebe odlišují především velikostí oblasti, ze které jsou signály snímány.

Měřený potenciál v objemovém vodiči je závislý na velikosti jednotlivých dipólů a

jejich poloze vzhledem k bodu, ve kterém je měření prováděno. Z jednorozměrného

případu vyobrazeného na Obr. č. 4 nahoře je zřejmé, že v závislosti na pozici místa, ve
kterém potenciál měříme (vzhledem k zemi), může mít měřený potenciál různou

amplitudu a polaritu. Tečkovaná čára kolmá na spojnici dvou dipólů znázorňuje oblast,

ve které má měřený potenciál nulovou amplitudu. V případě, že se v objemovém vodiči
nachází více dipólů, uplatňuje se princip superpozice a měřený potenciál je výsledkem

váženého součtu potenciálů všech dipólů (při předpokladu vzájemné nezávislosti
jednotlivých dipólů). Na Obr. č. 4 dole je tato situace vyobrazena pro případ měření EEG.
Vzhledem k velikosti oblasti a zvrásnění mozkové kůry je počet dipólů zapojených do

tvorby měřeného potenciálu obrovský (Johnston 1995).
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Obr. č. 4, Elektrické pole v objemovém vodiči (Johnston 1995).

Elektroencefalografie je jednou z nejstarších a nejpoužívanějších metod zkoumání

elektrické aktivity mozku. Skalpový elektroencefalogram snímaný jednou elektrodou je

vlastně LFP průměrovaný v prostoru i čase z oblasti mozkové kůry 10 a více cm2. Nejsme

z něj schopni usuzovat o chování jednotlivých neuronů a probíhajících dějích, ale pouze
o výsledném elektrickém chování neuronů v celé oblasti. To je dáno jak vzdáleností od

jednotlivých zdrojů, tak útlumovými a rozptylovými vlastnostmi tvrdé a měkké tkáně,
které se mezi zdroji a měřícími místy nacházejí.

Při současné (synaptické) aktivaci skupiny neuronů v určité oblasti mozku a

záznamu potenciálů v extracelulárním prostoru se můžeme potkat se třemi možnými

uspořádáními jednotlivých neuronů, které produkují tři druhy různých potenciálových

polí (field potential). Jsou jimi pole otevřené, uzavřené a smíšené. Otevřené pole se
uplatňuje v případě, že neurony jsou umístěny navzájem rovnoběžně a jejich dendrity

směřují v jednom směru a těla v druhém. Takové uspořádání neuronů se nejčastěji

vyskytuje v mozečku (cerebellum), mozkové kůře (neocortex) a hippokampu

(hippocampus). Při synchronizované synaptické stimulaci (např. stimulací aferentních
drah) takto uspořádané skupiny neuronů, vznikne dipól mezi dendrity a těly neuronů.
Uzavřené uspořádání se skládá z kruhově uspořádaných neuronů buďto s dendrity na
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povrchu a těly směřujícími do středu, nebo těly na povrchu a dendrity směřujícími do

středu. Synchronizovanou aktivací takto uspořádaných neuronů vznikne kruhově
symetrický dipól. Polarita měřeného potenciálu uvnitř kruhově symetrického shluku

závisí na poloze měřeného místa. Vně takového shluku naměříme nulový elektrický

potenciál, jelikož dojde k vzájemnému vyrušení jednotlivých dipólů. Posledním typem

uspořádání je smíšené uspořádání. Skládá se z kruhově i rovnoběžně uspořádaných
neuronů. Výsledné pole je potom kombinací otevřeného a uzavřeného pole. Uspořádání
neuronů generující otevřená a uzavřená pole jsou vyobrazena na Obr. č. 5 (Johnston
1995).

Obr. č. 5, Uspořádání neuronů generující otevřená (open), uzavřená (closed) a smíšená pole (open-closed)
(Johnston 1995).

Elektrokortikografie je již metodou invazivní a setkáme se s ní především

v experimentální oblasti. Je ale používána při operacích mozku například pro přesnější

lokalizaci oblastí mozku, které jsou považovány za původce epileptické aktivity. Jedná se

o měření elektrických potenciálů přímo z povrchu mozkové kůry pomocí platinových

elektrod. S touto metodou je možné použitím páskových nebo mřížkových elektrod

dosáhnout mnohem lepšího prostorového rozlišení (i méně než 5 mm2). Snímané
elektrické potenciály mají také vetší amplitudu (Buzsaki 2012).
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Jelikož EEG a ECoG snímají signály z povrchu lebního nebo z povrchu mozku

samotného, nejsme schopni z těchto signálu usoudit, jaké děje probíhají v hlubších

vrstvách mozku. Snímání elektrických dějů v těchto vrstvách je možné uskutečňovat

pomocí vpichových hloubkových elektrod (skleněné, kovová, silicon probe). Opět na
základě velikosti snímaného okolí a rychlosti probíhajících dějů jsme schopni rozlišit

několik takto invazivních metod měření elektrických potenciálů. Nejmenší měřenou
oblastí se zabývá metoda označovaná zkratkou SUA (single unit actvivity, single unit
recording). Ta při vhodné přípravě vzorku a dostatečně malé snímací elektrodě

umožňuje nepřímo snímat akční potenciály jedné jediné buňky. To je ovšem v případě
aplikace vpichové elektrody do mozkové kůry, ve které se nachází velmi mnoho a blízko

u sebe poskládaných neuronů, obtížně nedosažitelné. Je možné se ale řídit například

amplitudou jednotlivých akčních potenciálu a vybírat pouze ty, jejichž amplituda
přesáhne danou prahovou hodnotu. Dále se setkáváme s metodou označovanou zratkou

MUA (multi unit activity, multi unit recording). Už z názvu je patrné, že se jedná o
snímání akčních potenciálů z několika neuronů v jejich nejbližším okolí (Buzsaki 2012).

Jako poslední zde uvádím měření LFP (local field potentials, také známé jako

micro-EEG). Také se jedná se o signály snímané z hloubkové mikroelektrody, ale v tomto

případě nás zajímají pomalejší elektrické signály, jejichž původem jsou nejrůznější děje

(jakýkoliv přestup proudu přes buněčnou membránu) probíhající na neuronech
v nejbližším okolí (nesledujeme pouze akční potenciály) (Buzsaki 2012). Lokálností

těchto signálů se zabývá mnoho publikací. Některé hovoří o tom, že v naměřených

signálech se ještě projevují elektrické děje ve vzdálenosti maximálně 200 – 400 µm, jiné
mluví o rozsahu až 5 mm. Vzdálenosti, ze kterých přispívají jednotlivé elektrické děje,

jsou samozřejmě závislé také na směru, ve kterém dochází k měření (v rámci sloupce
mozkové kůry – horizontálně více a v rámci vrstev - vertikálně méně) a na oblasti
mozkové kůry (Kajikawa 2011). Výsledné LFP jsou makroskopickým projevem
příspěvků jednotlivých mikroskopických zdrojů a jímek. Prvním příspěvkem, který je

současně považován za velmi zásadní, jsou děje odehrávající se na synapsích, popsané

již dříve, zejména EPSP. Jejich znatelný význam má původ v prostorové lokalizaci na

dendritech. Naproti tomu IPSP přispívají pouze zanedbatelně (Mitzdorf 1985). K LFP
dále přispívají samotné akční potenciály. Ty dlouhou dobu nebyly brány vůbec v potaz
vzhledem k jejich velmi krátkému trvání (frekvenční rozsah LFP se běžně uvažuje do

100 Hz). Ovšem pokud uvažujeme synchronní aktivitu velkého množství neuronů, může
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být jejich příspěvek již znatelný (Buzsaki 2012). Příspěvky od akčních potenciálů mají

původ buď na tělech neuronů, dendritech nebo axonech. Akční potenciály probíhající po
tělech neuronů nepřispívají téměř vůbec a ve většině případů bývají zanedbány.
Axonové akční potenciály přispívají více než ty z těla neuronů, ale přesto vzhledem

k jejich prostorovému a časovému rozptýlení jsou jejich příspěvky jen těžko znatelné.
Příspěvky od dendritických akčních potenciálů jsou naopak považovány za podobně

významné jako ty od EPSP (Mitzdorf 1985). Dále přispívá mnoho dalších jevů, o kterých

jsem dosud nemluvil (vápenaté hroty, vlastní proudy a rezonance, neuron-glie interakce,

gap junction, ephaptic effect). Velikosti příspěvků každého mechanismu jsou závislé také
na jejich prostorovém uspořádání a na typu elektrického pole, které vytvářejí (viz výše)
(Buzsaki 2012).

Pokud budeme předpokládat ideální uspořádání jednotlivých elementů

vytvářejících příspěvky k LFP zarovnaných ve dvojrozměrné rovině, jejich synchronní a
stejnou akci, bude rozdělení zdrojů a

jímek (CSD) odpovídat jednotlivým

transmembránovým proudům (pouze zesílení). Tak se můžeme podívat na příspěvky
k celkové CSD těchto jednotlivých uspořádaných elementů. V okolí aktivního axonu
vzniká sestava zdroj/jímka/zdroj. Vzhledem k její nízké lokalizaci (1-2 mm) mají vzniklé

zdroje a jímky malé amplitudy. Naproti tomu v místech jejich konečného větvení vzniká

lokální sestava jímka/zdroj. Synchronizovaná excitační (inhibiční) synaptická akce
skupiny neuronů způsobuje jímku (zdroj) v hloubce synapse a zdroj (jímku) pod a nad
synapsí. Synchronní tvorbou akčních potenciálů na tělech neuronů a jejich dendritech

dochází v jejich okolí k tvorbě jímky následované zdrojem ve výšce těla a zdroje
následovaného jímkou pod a nad tělem. Důležitou roli v tvorbě výsledného
makroskopického CSD hraje samozřejmě prostorové a časové uspořádání jednotlivých

mikroskopických zdrojů a jímek. Drobný vzájemný posun stejně aktivních axonů,
podobně jako drobné časové zpoždění akčních potenciálů na těchto neuronech, vede

k výraznému poklesu amplitud zdrojů a jímek v jeho centrální části společně s útlumem

zdrojů a jímek v jejich koncových částech a roztažení oblastí jímek a zdrojů v koncových

částech. Časový posun aktivit na synapsích nebo prostorový posun synapsí způsobuje
útlum na přechodu oblasti jímky a zdroje a dochází tak k vyhlazování CSD. Možný vztah

mezi CSD a nervovou aktivitou primárního zrakového kortexu kočky je uveden na Obr.
č. 6 (Mitzdorf 1985).
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Obr. č. 6, Možný vztah mezi CSD a nervovou aktivitou v primárním zrakovém kortexu kočky. V místech
synaptických zápojů se nacházejí jímky (Mitzdorf 1985).

1.2.7 VYUŽITÍ A ANALÝZA LFP

V této podkapitole uvádím pouze několik možných využití LFP. Jejich

předzpracování a analýze metodou CSD je věnována celá kapitola 2. Ačkoliv byly LFP
objeveny krátce po objevení EEG, byly následně na dlouhou dobu méně studovány.

Veškeré práce se totiž věnovaly zaznamenávání a zpracování akčních potenciálů
jednotlivých buněk. Teprve v několika posledních dekádách se ale dostávají zpět do

popředí zájmu vědců a roste jejich využití (Kajikawa 2011). Například LFP z oblasti

pohybového kortexu mozku mohou být využity k řízení robotické paže, ke kterému se

dříve užívalo stanovování počtu akčních potenciálů jednotlivých neuronů (časový
histogram). Využívá se korelace LFP s tímto histogramem, jejíž hodnota pro určité

neurony a oblasti dosahuje hodnoty až 0,7 (Wang 2006). LFP z elektrokortikogramu je
možné využít k rozpoznávání slov. Z LFP daných odezvou mozkové kůry na dané slovo
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byly nejprve pokaždé spočteny spektrogramy a na jejich základě byl naučen klasifikátor
(Kellis 2010). Pomocí LFP z pohybového kortexu je možné na základě výkonového

spektrogramu a s pomocí klasifikačního algoritmu stanovovat, jakým svalem bylo

pohnuto. LFP byly snímány z 96 kanálového elektrodového pole a z nasnímaného
signálu dostány jeho filtrací dolní propustí s mezní frekvencí 500 Hz (Lindberg 2011).

Bylo ukázáno, že mozková příhoda má vliv rozložení výkonu ve spektrogramu LFP
měřených v pohybovém kortexu potkana. Nedochází k posunu výkonu ve spektru, ale

pouze ke změně amplitudy výkonu na stejných frekvencích. LFP byly v tomto případě
filtrovány filtrem typu dolní propust s mezní frekvencí 150 Hz (Rterbories 2008).

1.3 ORGANIZACE MOZKOVÉ KŮRY U ČLOVĚKA

Mozková kůra je tvořena šedou hmotou mozkovou, která dosahuje tloušťky 1,5 – 4

mm. Neurony jsou v mozkové kůře nejčastěji uspořádány do jednotlivých vrstvev.

Těchto vrstev je v místech s takovýmto uspořádáním nejvíce patrným (neokortex)

možno rozlišit šest, postupně od povrchu mozkové kůry označovaných římskými

číslicemi I – VI (Konrádová 2000). Vrstevnatá struktura vytváří pro neurony prostředí,

které jim omezuje libovolně se propojovat. Tím je docíleno toho, že k jejich propojení je
třeba užít minimální množství propojovacích vláken a dochází tak úspoře prostoru.

V nejsvrchnější vrstvě (I – lamina zonalis) se nachází málo četné drobné multipolární

neurony, které jsou nejčastěji uloženy horizontálně. Jejich axony ani dendrity tuto vrstvu

neopouštějí. Vyskytují se zde také četné výběžky nervových buněk. V druhé vrstvě (II – l.

granularis externa) se nacházejí malé pyramidové neurony. Jejich axony často směřují

do vyšší vrstvy kůry a jejich apex směřuje k mozkové bázi. Pouze neurony opačně

orientované (pouze malá část všech) mohou vysílat své delší axony až do bílé hmoty.
Třetí vrstva (III – l. pyramidalis externa) obsahuje multipolární pyramidové neurony

střední velikosti. Jejich hrot směřuje k povrchu mozku a z něj vystupuje jejich hlavní

dendrit. Axon zasahuje až do bílé hmoty. V této vrstvě se také objevují buňky

Martinottiho. Jedná se o malé multipolární neurony hvězdicovitého nebo vřetenovitého
tvaru, které vysílají krátké rozvětvující se dendrity do svého blízkého okolí a axon jdoucí

až do vrstvy první, kde se rozvětvuje. Čtvrtá vrstva (IV – l. granularis interna) obsahuje
poměrně malé, hustě nakupené neurony společně s Martinottiho buňkami (Konrádová

2000). Neurony čtvrté vrstvy vysílají axony do vrstvy III, dále podélné dlouhé výběžky
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v rámci vrstvy IV a méně často výběžky do hlubších vrstev (Thomson 2003). Ve vrstvě

páté (V – l. pyramidalis interna) nalezneme velké pyramidové neurony (obrovské

Betzovy pyramidy). Ty jsou s jejich výškou dosahující až 100 µm největšími neurony

mozkové kůry. Z jejich báze vystupuje axon (pyramidové dráhy) jdoucí až do bílé hmoty

mozkové, z jejich vrcholu vystupuje hlavní dendrit jdoucí až do první vrstvy. V poslední,

šesté (VI – l. multiformis) vrstvě nalezneme velké polymorfní neurony včetně
Martinottiho buněk. Axony polymorfních neuronů zasahují do bílé hmoty mozkové

(Konrádová 2000). Mezilaminární spojení jsou často doprovázena inhibičními axony.

Především ve vrstvách II – VI se také setkáváme s podélnými neurony propojující

pyramidové buňky v jejich proximální nebo distální části (Thomson 2003). Složení

mozkové kůry a obsah jejích jednotlivých vrstev je vyobrazen na Obr. č. 7. Řez skutečnou

mozkovou kůrou sluchového kortexu potkana je vyobrazen na Obr. č. 8.

Obr. č. 7, Složení mozkové kůry. Vrstvy I – VI a jejich obsah (Konrádová 2000).
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Obr. č. 8, Příklad 50 µm tlustého řezu sluchovým kortexem (Nisslovo barvení) s označenými vrstvami

mozkové kůry a naznačenou 16-ti kanálovou hloubkovou elektrodou (100 µm mezi jednotlivými

elektrodami) vlevo (Szymanski 2009).

Je zajímavé, i vzhledem k signálům, k jejichž zpracování vytvářím softwarovou

aplikaci, podívat se alespoň částečně na vzájemnou komunikaci jednotlivých vrstev
mozkové kůry. Nejjednodušší podoba takzvaného obvodového schématu mozkové kůry

přijímá tato dvě zjednodušení. Předpokládá se, že těla neuronů jsou body nacházející se
ve vrstvě, ve které je axon k tomuto neuronu připojen (neuvažujeme dendritický strom).

Dále předpokládáme, že obvod je tvořen pouze spojeními excitačních neuronů, čímž se
vyhneme komplikacím vzniklým všemi různými typy hladkých (inhibičních) neuronů.
Excitační neurony poskytují většinu mezilaminárních spojení, kdežto hladké neurony
většinou působí lokálně, uvnitř své vlastní vrstvy a pouze tak dotvářejí celou strukturu.

Vstupní signál z talamu přichází především do vrstvy IV (místy VI), odkud je předán do
vrstvy III. V té buďto dále zůstává, nebo se přesouvá do vrstvy V. Další možností je

přesunutí do vrstvy IV, ale v jiné oblasti (jiný sloupec). V té signál pokračuje do vrstvy III
a do původní oblasti vrstvy III, ve které zůstává. Z vrstvy III v oblasti druhé je možný
přesun do vrstvy V a zpět do vrstvy III v první oblasti, případně může jít do vrstvy
III v první oblasti přes vrstvu VI v druhé oblasti. Z vrstvy V se buď vrací do vrstvy III,

nebo pokračuje do vrstvy VI, či subkortikálních oblastí, ze kterých jde zpět do talamu a
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následně pokračuje do vrstvy IV v jiné oblasti. Z vrstvy VI je možný návrat do vrstvy IV,

nebo sestup do thalamu. Jak již bylo psáno, skutečná situace je mnohem složitější, ale

toto základní schéma (Obr. č. 9) založené na histologickém zkoumání mozkové kůry je
vždy dobrým výchozím bodem (Douglas 2004).

Obr. č. 9, Zjednodušené schéma šíření vzruchu jednotlivými vrstvami mozkové kůry, jejími dvěma

oblastmi (A, B) a thalamem (Thal) a subkortikálními oblastmi (Sub). Každý kruh odpovídá jedné oblasti
v dané vrstvě (LxP – x odpovídá číslu vrstvy). Časová posloupnost šíření vzruchu je zamýšlena ve směru

zleva doprava a každá hrana odpovídá jednomu zpoždění na synapsi. Hrana označená tlustou čarou

znamená šíření vzruchu v rámci jedné oblasti (jednoho sloupce), hrana označená tenkou čarou znázorňuje
šíření vzruchu do jiné oblasti. Cesty vzruchu končí vždy v místech, ze kterých již není jednoznačné jejich

další šíření.
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1.4 SLUCHOVÁ DRÁHA

Při popisu sluchové dráhy začnu u bipolárních buněk spirálního ganglia uloženého

uvnitř kostěného hlemýždě. Ty se na jedné straně připojují na buněčné báze vláskových
buněk na Cortiho orgánu a na straně druhé jejich výběžky vytvářejí již samotný sluchový

nerv. Počet vláken uvnitř sluchové nervu se mění podle druhu živočicha (člověk a makak

mají přibližně 30 000 vláken, morče 24 000 vláken, kočka okolo 50 000). Sluchový nerv

ovšem obsahuje také několik vláken eferentních (vedoucí vzruch směrem ke Cortiho

orgánu). Aferentní vlákna následně pokračují do komplexu kochleárního jádra, které se
nachází v laterální části prodloužené míchy (Obr. č. 10).

Obr. č. 10, Sluchová dráha kočky, vstup z levého ucha. AVCN, DCN – anteroventrální a dorsální kochleární

jádro, MSO, LSO části horní olivy (oliva superior), CI – colliculus inferior, CGM – corpus geniculatum
mediale, AI, AII, EP – korové sluchové oblasti (Syka 1981).

Již ve sluchovém nervu je patrné systematické uspořádání vláken podle

charakteristické frekvence. Charakteristická frekvence je frekvencí stimulačního signálu,

na které dává dané vlákno nejsilnější odpověď (potažmo frekvence stimulu, jehož
nejnižší intenzita ještě u daného vlákna vyvolá odpověď). K tomuto pojmu se dále váže
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pojem frekvenční prahová křivka, pomocí které se vlastně charakteristické frekvence
stanovují. Jedná se o křivku popisující minimální možnou intenzitu stimulu nutnou

k vyvolání odpovědi v závislosti na frekvenci stimulu. Princip funkční organizace
uspořádání nervových buněk sluchové dráhy dle jejich charakteristických frekvencí
uplatňující se na všech úrovních sluchové dráhy se nazývá tonotopie. Kochleární jádro je
možné dále rozdělit na dorzální a ventrální část. Jednotlivá vlákna sluchového nervu se

rozdělují na část vzestupnou, která zásobuje ventrální část a část sestupnou, která
směřuje do části dorzální. V kochleárním jádru dochází k prvnímu zpracování

přicházejících signálů. Začínají se ukazovat účinky inhibičních neuronů a jsou

zdůrazňovány počátky zvukových podnětů. Aktivita nejvíce podobná aktivitě vláken
sluchového nervu je přítomna v jeho ventrální části nazývané také jako anteroventrální.
Naopak v dorzální části kochleárního jádra je vliv inhibičních mechanismů velmi

znatelný (Syka 1981). Zesiluje se zde kontrast (potlačení šumu) prostřednictvím

laterální inhibice, při které dochází ke vzájemnému zeslabování těsně vedle sebe

vedených vzruchů (Silbernagl 2004). Charakter její spontánní aktivity se příliš nemění
ani po přetnutí sluchového nervu a je v ní již zřejmý vliv binaurální interakce (propojení

signálů z levého a pravého ucha). V dorzální části se navíc poprvé objevuje nemonotónní
vztah mezi intenzitou podnětu a velikostí odpovědi (počet akčních potenciálů v

odpovědi). Velikost odpovědi se po dosažení určité intenzity stimulu již nezvyšuje, ale
ustálí se na konstantní hladině, nebo začne klesat. K hodnocení aktivity nervové tkáně je
často používán poststimulační histogram, který právě znázorňuje množství jednotlivých

odpovědí (akčních potenciálů) v závislosti na čase. Axony nervových buněk
kochleárního jádra vstupují dále do několika dalších částí. Jsou jimi nucleus olivaris

superior (horní oliva), jádra laterálního lemnisku a colliculus inferior. Nejvýznamnější

funkcí horní olivy je schopnost zpracovávat signály z obou uší a napomáhat tak
k prostorovému slyšení. Symetrické rozložení vstupů signálů z obou uší umožňuje

vyvolávat změny membránových potenciálů místních neuronů v závislosti na časovém
rozdílu příchozích vzruchů s přesností desítek až jednotek mikrosekund. Pro celou

sluchovou dráhu platí vesměs pravidlo, že zvukové podráždění druhostranného ucha má
charakter excitační, kdežto vstup z ucha stejnostranného má na výsledný signál vliv

spíše inhibiční. V horní olivě také začínají významné eferentní dráhy označované jako

olivokochleární svazek. Stimulací této dráhy dochází ke snížení počtu akčních potenciálů
v odpovědi sluchového nervu na tónový podnět (k vyvolání stejné odezvy je třeba zvýšit
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intenzitu stimulačního pulsu přibližně o 10 dB). Pravděpodobně se jedná o

mechanismus snižující maskovací vliv šumu na vnímání tónu nebo úzkopásmového

signálu. Další částí sluchové dráhy, která se již nachází ve středním mozku, je colliculus

inferior. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast skládající se z několika částí, do které
dojde informace o stimulu v období 6-20 ms. Jeho význam spočívá především v analýze

frekvenční charakteristiky podnětu a podílení se na mechanismech prostorového slyšení

podobně jako horní oliva (Syka 1981). Je také reflexním centrem například pro svaly
vnitřního ucha (Silbernagl 2004). Jednou z posledních struktur sluchové dráhy je corpus

geniculatum (mediale). Ten je součástí mezimozku a podle zapojení a skladby nervových

buněk se rozděluje na tři části. Ventrální část, která se stavebně podobá colliculu inferior
a od kterého do této části vede nejvíce spojení, je dále přímo napojena oblast primární

sluchové kůry A I, především její třetí vrstvy (III). Neurony mediální a dorzální části, ke
kterým vedou vlákna z necentrálních oblastí colliculus inferior a také mimosluchových

oblastí, vysílají axony převážně do sekundárních oblastí sluchové kůry. Z mediální části
vedou axony do všech vrstev sluchové kůry, především ale do vrstvy I a VI. Z dorzální

části je vláken vedoucích do všech vrstev sluchového kortexu přibližně stejné množství
(Winer 2007). Pro tuto oblast je typický vysoký počet odpovědí na začátcích zvukového

podnětu a značné zastoupení nemonotónních odpovědí při zvyšování intenzity stimulu.
Objevují se zde také výboje se zpožděním až několik stovek milisekund od počátku
stimulu. V mediální a dorzální části corpus geniculatum zřejmě také dochází k integraci

sluchové, zrakové a somatosenzorické informace a další vyhodnocování v oblasti

prostorového slyšení. Posledním stupněm sluchové dráhy je sluchová kůra. Její přesné
prostorové vymezení prakticky neexistuje, jelikož sluchová oblast přechází na mnoha

místech plynule do oblastí nesluchových, především asociačních (Syka 1981). Sluchová

kůra v žádném případě nevytváří spojení pouze se sluchovou drahou a její funkce není

omezena pouze na zpracování sluchových podnětů. Vytváří spojení se spoustou oblastí,
ze kterých také informace zpracovává (Winer 2007). Dohromady přibližně 18 % vstupů

do sluchového kortexu pochází z nesluchových oblastí a až 32 % neuronů vykazuje

bisenzorickou nadprahovou aktivitu (u fretky). Na Obr. č. 11 je znázorněno poměrové
zastoupení vstupů do sluchového kortexu (Budinger 2009). Dokonce bylo zjištěno, že

oblast běžně obsazená sluchovým kortexem u fretky časnou deprivací zvukového vstupu
převezme část funkcí jejího zrakového kortexu.
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Obr. č. 11, Poměrové zastoupení vstupů do oblasti zvukového kortexu mongolského pískomila z ostatních

oblastí. Poměry byly stanoveny pomocí relativního počtu označených buněk v příslušné struktuře
(Budinger 2009).

Stěžejní oblastí sluchového kortexu je primární sluchová oblast A I, která je

obklopena oblastmi sekundárními. Primární sluchová oblast je běžně přítomna u
každého savce a je charakterizována mnohačetnými spoji s corpus geniculatum,

dobrými odpověďmi na tónovou stimulaci a tonotopií odpovídající gradientu frekvence

v kochlei. V oblastech s danou charakteristickou frekvencí se nachází sloupec, který má

celý stejnou charakteristickou frekvenci. Z experimentů na kočkách bylo zjištěno, že tyto
izofrekvenční sloupce jsou rozděleny na tři oblasti (dorzální, centrální a ventrální) podle

hloubky, ve kterých neurony odpovídají podobně. Ve střední části je pozorována nejnižší
hranice odezvy na tónový stimul, silně nemonotónní chování (intervalový histogram),

nejmenší dynamický rozsah (intervalový histogram), upřednostňování signálů o

menších frekvencích, nejkratší latence odezvy na tónový podnět a ostré prahové
frekvenční křivky (-20 až -40 dB). Naopak v dorzální a ventrální části izofrekvenčních

sloupců je pozorována nutnost použití prahového stimulu o větší intenzitě, monotónní
odezva, větší dynamický rozsah, preference signálů s větší frekvencí, větší latence na
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tónový stimul a méně ostré prahové frekvenční křivky. Množství sekundárních oblastí

sluchového kortexu kolísá podle druhu savce od tří (hmyzožravci), přes čtyři až šest
(hlodavci) do více než osmi (primáti), ovšem u většiny zkoumaných zvířat byla objevena
ještě alespoň jedna s tonotopickým uspořádáním (Ehret 1997).

Svojí histologickou stavbou se sluchový kortex příliš neliší od kortexu zrakového

nebo somatosenzorického. Je šestivrstevná, vlákna do sluchového kortexu přicházející
z níže uložených oblastí sluchové dráhy a končí ve vrstvě čtvrté. Část odstředivých
vláken zase naopak sestupuje především ke corpus geniculatum mediale a do colliculus
inferior (Syka 1981).

1.4.1 KÓDOVÁNÍ TÓNŮ VE SLUCHOVÉM NERVU

K přenosu vlastností zvukového podnětu po nervovém vláknu je třeba ho určitým

způsobem zakódovat. Je nutné přenést především dvě informace. Intenzitu zvukového
podnětu a jeho frekvenci. Mechanismů kódování intenzity je několik. Užívá se latence

odpovědi, množství jednotlivých potenciálů a případně aktivace sousedních nervových
vláken do přenosu. Se zvyšující se intenzitou zvuku dochází ke zkracování latence
odpovědi, ke zvyšování počtu akčních potenciálů a zapojování více okolních nervových

vláken (Silbernagl 2004). Kódování frekvence je prováděno pomocí dvou mechanismů.
Jelikož je každé vlákno sluchového nervu spojeno pouze s určitou oblastí Cortiho
orgánu, je vzruch na podnět o odpovídající frekvenci vždy veden po adekvátním vlákně.

Druhým principem je odražení frekvence stimulu v periodách mezi skupinami akčních
potenciálů ve vláknech sluchového nervu a kochleárním jádře. Tento způsob kódování

frekvence se ale uplatňuje pouze pro stimuly o frekvenci do 3 kHz. Perioda stimulačního

tónu se projeví na intervalovém histogramu jako doba uplynulá od stimulačního pulsu
k prvnímu vrcholu histogramu a následně jako perioda mezi jednotlivými vrcholy tohoto

histogramu. Zajímavé je sledovat odezvu více vláken sluchového nervu zároveň při

stimulaci zvukovým impulsem (pravoúhlý impuls). Určité vlákno reaguje pouze na

určitou frekvenci, což se projeví tím, že interval mezi dvěma vrcholy akčních potenciálů
signálu vedeného tímto vláknem odpovídá převrácené hodnotě jeho charakteristické
frekvence (Syka 1981).
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2 ANALÝZA SIGNÁLŮ LFP
2.1 PŘEDZPRACOVÁNÍ

Prvním krokem analýzy signálů je předzpracování. Jeho cílem je získání signálu

kvalitnějšího vzhledem ke zkoumanému subjektu. Nejčastěji spočívá ve zlepšení

dynamiky signálu a zvětšení poměru odstupu signál šum. Předzpracování signálu
zahrnuje zejména jeho filtraci a zmírnění vlivu šumových složek (Jan 2002).

2.1.1 POSTUPNÉ PRŮMĚROVÁNÍ

Postupné průměrování je metoda předzpracování, která je hojně využívána

v oblasti zpracování evokovaných potenciálů. Cílem metody je zesílení pravidelně se

opakujících dějů a zároveň zeslabení dějů, které se v signálu vyskytují náhodně nebo
sporadicky. Takovéto zvýraznění velmi slabých opakujících se signálů může být použito i

v případě, ve kterém má užitečný signál mnohem menší amplitudu než signál šumový. Je
to metoda, které nám je velmi nápomocna v případech, kdy není možné použití filtrace
signálu k odstranění šumové složky, protože signálová složka i šumová složka se

navzájem překrývají ve svých frekvenčních spektrech. Jak již bylo naznačeno, k možnosti

uplatnění postupného průměrování je třeba uskutečnit mnohonásobná periodická

měření a měřené signály musí plnit dva základní předpoklady. Užitečný signál v nich
obsažený je pravidelně se opakující a šumový signál je zcela náhodný, nekorelovaný

s užitečným signálem a stálým rozptylem. Za podmínek těchto předpokladů dále
uvažujme, že máme naměřeno M stejně dlouhých signálů 𝑥𝑖 (𝑛). Signál tvořený středními
hodnotami přes všechny signály stanovíme takto (Svatoš 1992):
𝑀

1
𝑥𝑎𝑣𝑟 (𝑛) = � 𝑥𝑖 (𝑛)
𝑀
𝑖=1

2.1

Dále je možné předpokládat, že každý signál 𝑥𝑖 (𝑛) je aditivním součtem užitečného
signálu 𝑢𝑖 (𝑚) a šumového signálu 𝑠𝑖 (𝑚). Pokud budeme uvažovat hodnoty jednotlivých

signálů vždy ve stejných časových okamžicích T, dostaneme se k následujícímu vztahu
(Svatoš 1992):
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𝑀

𝑀

𝑀

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

� 𝑥𝑖 (𝑇) = � 𝑢𝑖 (𝑇) + � 𝑠𝑖 (𝑇)

Pro stabilní vstupní signál by platilo (Svatoš 1992):
𝑀

� 𝑢𝑖 (𝑇) = 𝑀𝑢𝑖 (𝑇)
𝑖=1

2.2

2.3

Proto pokud provedeme M měření, amplituda signál 𝑢𝑖 (𝑇) se zvětší M krát, stejně tak

jako jeho šum, který odpovídá jeho rozptylu 𝜎𝑖2 (𝑇). Pokud následně dáme do poměru
amplitudy signálu užitečného a šumového, zjistíme, že poměr odstupu signál šum se
zvětšil √𝑀 krát, neboli (Svatoš 1992):

2.1.2 FILTRACE V ČASE

𝑀𝑢(𝑇)
𝑀𝑢(𝑇)
𝑢(𝑇)
=
=
√𝑀
𝜎(𝑇)
𝑀𝜎2 (𝑇) √𝑀𝜎(𝑇)

2.4

Vzhledem k poměrně malé rychlosti LFP signálů oproti například jednotlivým

akčním potenciálů je filtrace v čase hojně využívanou metodou. První filtrace filtrem
typu dolní propust nastává ještě před samotným vzorkováním signálu (vzorkovací
frekvence musí být minimálně rovna, nebo dvakrát větší než maximální frekvence

nacházející se v signálu). Další filtrace je nejčastěji prováděna ještě v programovatelných

real-time preprocesorech při snímání signálů a jejich předávání dále do počítače

(podkapitola 3.2.1). Ta může být již upravena podle účelu, za jakým jsou signály

nahrávány. Další filtrace je uskutečňována až při samotném zpracovávání. Za účelem
získat z nasnímaných signálů LFP signály, se provádí filtrace dolní propustí. Mezní
frekvence těchto filtrů mohou být různé v závislosti na aplikaci a původu signálů (100 –

500 Hz) (Szymanski 2009) (Petterson 2006). Další úlohou filtrace signálů v čase je
odstranění šumu. Nejčastěji se setkáváme se šumem způsobeným elektrickou sítí.

Ačkoliv jsou měřící zařízení konstruována tak, aby tomuto rušení odolávala, případně ho

aktivně potlačovala, může se stát (například špatným zemněním, nebo špatným
uspořádáním při měření), že se v signálech přeci jen objeví. Rušení od elektrické sítě se
v signálech častokrát vyskytuje navíc v násobných frekvencích. K jeho odstranění je
možné využít například hřebenového filtru, který nám umožní odstranit všechny
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násobné frekvence zároveň. Jedná se o filtry s konečnou impulsní odezvou. Další

možností je použití tzv. notch filtru. Ten je s nekonečnou impulsní odezvou. Má velkou

strmost, úzké nepropustné pásmo, nízký řád a nelineární fázovou charakteristiku pouze

v nepropustné oblasti. Více o filtraci reálných nasnímaných signálů pojednává
podkapitola 3.2.5.

2.1.3 PROSTOROVÁ FILTRACE

Jelikož v mém případě jsou zpracovávané signály snímány z různých hloubek

(ekvidistantní vzdálenosti mezi měřícími body) mozkové tkáně, dostáváme se
k problému týkající se prostorového rozlišení, maximální možné prostorové frekvence

nacházející se v signálech a prostorové filtrace. Prostorová frekvence je veličina,

udávající počet stejných dějů, které se udály na vzdálenosti jednoho metru. Obdobně
jako se v časové doméně zabýváme vzorkovací frekvencí (s-1=Hz), zabýváme se

v prostoru prostorovou vzorkovací frekvencí s jednotkami m-1. Prostorová vzorkovací

frekvence je v případě snímání LFP dána vzorkovací periodou, tj. vzdáleností
jednotlivých měřících míst ℎ na hloubkové elektrodě. Pokud například snímáme signály
elektrodou s jednotlivými měřícími místy ve vzdálenosti 75 µm, dostaneme vzorkovací

frekvenci přibližně 13 333 m-1. Návrh filtru s danou mezní frekvencí je se vzorkovací

frekvencí úzce spjat. V pracích zabývajících se jednorozměrnou CSD analýzou je

používán trojbodový FIR filtr s koeficienty 0,23; 0,54 a 0,23 popsán následujícím
předpisem (Rappelsberger 1981):

𝑉(𝑧) = 0,23𝑉(𝑧 + ℎ) + 0,54𝑉(𝑧) + 0,23𝑉(𝑧 − ℎ)

2.5

V žádné z prací, ve kterých je tento filtr implementován a používán, jsem neobjevil jeho
mezní frekvenci. Je pouze zřejmé, že se jedná o filtr typu dolní propust. Aplikovaný je ale
na signály s různou prostorovou vzorkovací frekvencí (1/75 µm-1, 1/100 µm-1)
(Rappelsberger 1981) (Szymanski 2009). Proto zde amplitudovou přenosovou

charakteristiku toho filtru uvádím na Obr. č. 12. Z něj je zřejmé, že mezní frekvence

takového FIR filtru (přenos poklesl o 3 dB) je pro vzorkovací frekvenci 13 333 m-1

(perioda 75 µm) rovna přibližně 2 540 m-1. Pro vzorkovací frekvenci 10 000 m-1 je mezní
frekvence filtru rovna 1 909 m-1. Z výzkumných prací se jeví jako dostatečná vzorkovací

prostorová frekvence dokonce i 3 333 m-1. V takových případech je ale již nutné použití

interpolačních metod nad nasnímanými signály potenciálů k dosažení dostatečného
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prostorového rozlišení a teprve poté pokračovat v dalším zpracování (Rappelsberger
1981).
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Obr. č. 12, Přenosová charakteristika jednorozměrného prostorového filtru s koeficienty 0,23; 0,54 a 0,23
pro vzorkovací frekvence 13.3 km-1 (nahoře) a 10.0 km-1 (dole).

Jelikož v mnou vytvořené aplikaci implementuji i dvě metody předpokládající

spojité rozdělení elektrických potenciálů podél měřené osy (step a spline iCSD), je nutné
u těchto použít spojitého filtru. Gaussův prostorový filtr je pro tento případ nejvhodnější
volbou (Petterson 2006). Cílem bylo navrhnout tuto možnost prosotorové filtrace tak,

aby bylo možné jednak měnit mezní frekvenci filtru (potažmo měnit velikost

směrodatné odchylky jádra filtru) a současně tak, aby filtrace pracovala správně pro
různé vzorkovací frekvence signálu. Z toho důvodu je jádro filtru přepočítáváno při
každém výpočtu nové CSD. Jeho délka se zvětšuje se zvětšující se směrodatnou
odchylkou a klesající mezní frekvencí, naopak jeho délka se zmenšuje se zmenšující se
směrodatnou odchylkou a zvyšující se mezní frekvencí filtru (Obr. č. 13 A a B).
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Obr. č. 13, Na grafu A (horní) jsou vykresleny tři jádra filtrů používaných k prostorové filtraci. Modře jsou

znázorněny křivky patřící k filtru se směrodatnou odchylkou jeho jádra o velikosti 0,1 mm, zeleně křivky

patřící k filtru se směrodatnou odchylkou jeho jádra o velikosti 0,2 mm a červeně křivky patřící k filtru se
směrodatnou odchylkou jádra o velikosti 0,3 mm. Na grafu 2B jsou vykresleny odpovídající frekvenční
přenosové charakteristiky.

2.2 ANALÝZA SIGNÁLŮ METODOU HUSTOTY PROUDOVÝCH ZDROJŮ (CSD)

V této části práce se věnuji analýze signálů metodou hustoty proudových zdrojů

(current source density analysis). Pokud měříme elektrický potenciál v jednom určitém

místě, získáme užitečnou informaci o změnách probíhajících v intra a extracelulárním

prostoru v čase. Nedozvíme se ale, ve kterých místech teče elektrický proud do neuronu
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z extracelulárního prostoru a naopak z neuronu do extracelulárního prostoru. Právě
analýza proudových zdrojů nám tato místa jako funkci prostoru a času odhalovat

umožňuje (Johnston 1995). Tato metoda nám dává přístup k fyziologicky zajímavým
informacím, které jsou v původních nasnímaných signálech skryty (Mitzdorf 1985).

2.2.1 PRINCIPY A PŘÍKLADY POUŽITÍ METODY CSD

Využitím analýzy signálů metodou hustoty proudových zdrojů (CSD – current

source density) se zabývá mnoho prací, ve kterých jsou uváděny a využívány různé typy
CSD analýzy aplikované na signály snímané z různých částí mozkové kůry. Z toho
důvodu zde uvádím určitý přehled postavený na prostudovaných materiálech, který dále

rozděluji do tří částí. Část zabývající se používanými metodami výpočtu CSD, část
zabývající se oblastmi aplikací těchto metod a část zabývající se technickými aspekty.

Metoda CSD dává přímý přístup k fyziologicky relevantní informaci ukryté v

původních naměřených datech (LFP) a odhaluje proudové zdroje a jímky v

extracelulárním prostoru. Ty jsou na jedné straně působitelé elektrických potenciálů, na
druhé straně jsou působeny aktivací skupiny neuronů. Během nervové aktivity teče
proud

skrze

buněčnou

membránu.

Objemovým

součtem

všech

jednotlivých

membránových proudů vzniká CSD (skalární veličina s jednotkou A∙m-3) (Mitzdorf
1985). Proudy tekoucí skrze membránu mezi dvěma aktivními místy (zdroj a jímka)
způsobují rozdíl elektrického potenciálu, který může být měřen mikroelektrodami.
Cílem CSD analýzy je tato aktivní místa lokalizovat (Nicholson 1975). Porovnáním

profilů získaných CSD analýzou s původními nasnímanými LFP signály je možné ukázat
jasné odlišení a lokalizování zdrojů, které na původních LFP zřejmé nejsou (Nicholson

1975). Nejjednodušší a nejpoužívanější metoda výpočtu CSD (Chen 2011) je popsaná
v práci od U. Mitzdorf (Mitzdorf 1985). Zde osvětlená metoda CSD analýzy předpokládá

konstantní vodivost ve všech hloubkách řezu mozkové kůry, kdy proud ve zkoumaném
řezu teče pouze ve směru kolmém ke kortikálnímu povrchu (Aizenman 1996). Od té se

následně přistupuje k jednorozměrné CSD analýze podle přibližného vztahu (troj

bodová diferenční aproximace) (Nicholson 1975). Předpoklad laminárního toku proudu

výhradně podél osy, ve které byly signály měřeny, lze ověřit pomocí součtu všech

proudových toků. Ten musí být blízký nule (Aroniadou-Anderjaska 1999). Ve většině
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případů aplikace této metody jsou přijímaná zjednodušení a omezení značná.

Nejčastějšími předpoklady jsou rezistivní chování extracelulárního prostředí, jeho
uniformita a pro některé verze navíc předpoklad, že proudové zdroje (current sources)

jsou tvořeny dipóly. Z těchto důvodů běžně používané modely nemusejí správně

popisovat vliv příspěvků od monopolárních zdrojů a vliv nerezistivního chování

extracelulárního prostředí. Proto je odvozena teorie k co možná nejobecnější verzi CSD
analýzy, umožňující modelovat elektrická pole a potenciály vzniklé z proudových zdrojů

bez výše zmíněných předpokladů (je zahrnuta difuze iontů i multipolární konfigurace
proudových

zdrojů).

Pro

rezistivním/kvazirezistivním

tři

hlavní

prostředí,

případy

(dipólové

monopolární

zdroje

zdroje

v

v

reztistivním/kvazirezistivním prostředí a model s difuzí iontů) jsou odvozeny
matematické vztahy pro výpočet CSD přímo z Maxwellových rovnic (Bédard 2011).

Určité další úskalí standardní metody výpočtu CSD je následující. Není možné získat CSD

profily na pozicích prvního a posledního kontaktu elektrody. S tímto problémem je
možné se vyrovnat předpokládáním stejné vodivosti v prostředí nad prvním kontaktem

a pod posledním kontaktem hloubkové elektrody a nakonec i předpokladem, že bychom

v těchto dvou sousedním vrstvách naměřili stejné signály. Výsledky ukazují, že tento
předpoklad má minimální dopad na správnost (Vaknin 1988). Následují metody, které

prezentují poměrně nový přístup k výpočtu. Jsou jimi metody s označením inverzní. Tak
se setkáváme s metodou nazývanou jako δ-source iCSD, která má následující

předpoklad. Proudové zdroje jsou lokalizované v nekonečně tenkých discích v rovinách

kontaktu s elektrodami (Szymanski 2009). Inverzní metody jsou založeny na faktu, že
ze znalosti CSD jsme vždy schopni spočíst původní potenciály (forward problem).

Výpočet je pak založen na vyřešení soustavy algebraických rovnic. Vcelku jsou
prezentovány 3 nové metody založeny na inverzním přístupu: δ-source, step a spline.
Společně s těmi je řešen i problém prostorové filtrace, závislost na rozdílné vodivosti
tkáně kortexu mozku a prostředí nad ním a posunutí snímací hloubkové elektrody mimo
střed zvolené souřadnicové soustavy (Petterson 2006).

CSD analýza je široce používanou metodou v neurofyziologii (Bédard 2011). Dále

byla použita při analýze evokovaných potenciálů z řezů zrakového kortexu mozku. Pro

měření byl použit vyjmutý mozek potkana Long-Evans, nařezaný na 0,4 mm pláty.
Evokované potenciály byly podrobeny CSD analýze a její výsledky použity k porovnání
odezev určité vrstvy zrakového kortexu vzhledem k různým hloubkám jeho elektrické
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stimulace (deep layer stimulation, middle layer stimulation) (Aizenman 1996). CSD

analýza se používá také při zpracování signálů spontánní aktivity mozku ve spojení se

speciální metodou umožňující pomocí fázového posunu signálů hledat stejné, opakující
se úseky, které je možné následně průměrovat (Chen 2011). O neuronech sluchového

kortexu je známo, že vykazují jev, nazývaný stimul-specifická adaptace. Při
experimentech prováděných sluchovou stimulací čistými tóny, dostaneme větší odezvu,

pokud jsou stimulační tóny pouštěny v náhodném pořadí. Naopak menší odezvu, pokud
jsou jednotlivé tóny pouštěny v opakující se řadě za sebou. Ke studiu toho jevu byly

nasnímány LFP v primárním sluchovém kortexu (A1) potkanů Long Evans a podrobeny
CSD analýze. Vzniklé CSD profily byli použity k porovnání odezev sluchového kortexu

(Szymanski 2009). Nacházíme i publikace, dávající si za cíl prohloubit znalosti o

fyziologii čichového bulbu prostřednictvím snímání LFP a jejich zpracováním. Potenciály

byly snímány in vitro na řezech mozku potkana Wistar. Signály určené k analýze
metodou CSD byly vypočteny zprůměrováním pěti odezev na stimul stejného druhu.
Snahou je lokalizovat původce elektrických potenciálů (proudové zdroje) (Aroniadou-

Anderjaska 1999). Setkáme se také s CSD analýzou signálů ze zrakového kortexu
zaječího mozku (Rappelsberger 1981), mozečku žáby (Nicholson 1975), či mozečku
aligátora a zkoumání Purkyňových buněk (Nicholson 1971), nebo zrakového kortexu

mozku kočky při odhalování jeho funkční a anatomické struktury (Mitzdorf 1985). CSD
analýze byly podrobeny také signály z hloubkové elektrody ze zrakového kortexu
člověka (před resekcí dané části) a na jejím základě porovnávány rozdíly ve zpracování

informace při pozorování odstředivě, nebo chaoticky se pohybujících teček (Ulbert
2001).

Ke snímání LFP se používají vícekanálové elektrody s rozmezím měřících bodů

100-150 µm. Naměřené signály se filtrují filtrem typu dolní propust (mezní frekvence

1,2 kHz) a následně vzorkují na frekvenci 5 kHz (Szymanski 2009) někdy až 20 kHz
(Aizenman 1996). Následná filtrace signálů v procesu předzpracování je prováděna
filtrem typu dolní propust s mezní frekvencí od 500 Hz (Szymanski 2009) až do 40 Hz

(Ulbert 2001). Rozmezí měřících bodů by mělo být dostačující i 300 µm, jelikož hustší
rozmístění nepřináší o mnoho více informace. Mezi takto řídké rozmístění měřících míst
je ale třeba následně pomocí interpolačních technik (Nevillův algoritmus) vložit signály
z dalších elektrod (vzdálenost měřících míst 75 µm) (Rappelsberger 1981). Dále je nutné

znát vodivost mozkové kůry (její zkoumané oblasti). Její hodnota je většinou pokládána
42

za konstantní a rovna 0,3 S/m. Hodnota vodivost nad ní (minerální olej) je považována
za 0 S/m (Szymanski 2009). Pro přesné určení pozice proudových zdrojů a jímek je

třeba brát vodivost prostředí jako funkci prostoru. Ve většině případů ale může mít

špatný odhad křivky vodivosti mnohem fatálnější následky, než považování vodivosti za
konstantní (Rappelsberger 1981). Při měření tenzoru konduktivity mozečku žáby byl

vysloven závěr, že toto prostředí je anizotropické (vodivost není stejná ve všech

směrech), homogenní (vodivost není funkcí prostoru) a ohmické (vodivost se nemění při
změnách velikosti amplitudy procházejícího signálu) (Nicholson 1975). Oblast, ve které

se nacházejí elementy působící měřené elektrické potenciály, by měla mít při použití
delta iCSD metody ve sluchovém kortexu průměr 500 µm (Szymanski 2009).

K odstranění prostorového rušení bývá užíváno trojbodového symetrického filtru

(Hamming), nebo spojitého prostorového filtru s Gaussovským jádrem s různou
směrodatnou odchylkou (Petterson 2006). V předzpracování naměřených potenciálů je

často využíváno postupného průměrování. Počet měřených odezev je různý a závislý na
amplitudě užitečného signálu a míře obsahu signálu neužitečného (4 až 100 i více).

2.2.2 DOPŘEDNÍ A INVERZNÍ PROBLÉM

S dopředním problémem (forward problem) se setkáváme v případech, ve kterých

známe vlastnosti a parametry vodivého prostředí a zdroje a zajímá nás, jak vypadá pole
tohoto zdroje v daném prostředí. Dopřední problém má vždy právě jedno řešení, které je
možné nalézt pokaždé. Jeho přesnost je omezena pouze přesností s jakou jsme schopni

popsat zdroj a prostředí (Malmivuo 1995). Jelikož v klinických případech, podobně jako
v tom mém, měříme pouze sílu pole a cílem je právě lokalizovat proudové zdroje, musím

řešit problém opačný, inverzní (Bédard 2011). Grafické znázornění dopředního a

inverzního problému na příkladu srdce (zdroj), elektrokardiogramu (pole) a lidského
těla (objemový vodič) je zobrazeno na Obr. č. 14.
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Obr. č. 14, Inverzní a dopřední problém na příkladu lidského EKG (Malmivuo 1995).

2.2.2.1 NEJEDNOZNAČNOST ŘEŠENÍ INVERZNÍHO PROBLÉMU

Inverzní problém nemá právě jedno jednoznačné řešení (poprvé ve článku

Hermann von Helmholtz, 1853). Toto tvrzení můžeme přiblížit na příkladu
jednoduchého elektrického obvodu skládajícího se ze dvou rezistorů a jednoho pokaždé
jinde umístěného zdroje napětí (Obr. č. 15). Každý z jednotlivých obvodů (A, B, C) je

možné aplikací Theveninova teorému zjednodušit na jeden zdroj a jeden rezistor

zapojeny sériově (D). Z toho je zřejmé, že pouhým měřením velikosti elektrického napětí
na výstupních svorkách obvodu, není možné zpětně rekonstruovat původní obvod.
K vytváření úsudků (diagnóza) o stavu zdrojů (např. srdce) se proto využívá různých
postupů (Malmivuo 1995).

Obr. č. 15, Inverzní problém nemá jednoznačné řešení (Malmivuo 1995).
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2.2.3 STANDARDNÍ CSD METODA

V této kapitole popisuji teoretické základy standardní CSD analýzy, která je

základem všech ostatních, od ní odvozených. Jak již bylo řečeno, během každé neurální

aktivity teče skrze buněčné membrány nervových buněk proud. Místa, ve kterých proud
teče do intracelulárního prostoru, jsou nazývána jako jímky, místa ve kterých proud teče

z intracelulárního prostoru, jsou nazývána zdroji. Tyto jímky a zdroje následně
způsobují vznik blízkých potenciálů, které měříme (Obr. č. 16).

Obr. č. 16, Přímé šipky znázorňují kauzální vztah mezi field potentials, current source densities a

neuronální aktivitou. Oblé šipky znázorňují techniky, kterými se snažíme těmto vztahům porozumět
(Mitzdorf 1985).

2.2.3.1 ODVOZENÍ

V elektrotechnice často pracujeme s elektrickými obvody, které jsou vytvořené

z jednotlivých diskrétních prvků (zdroj, induktor, rezistor, atd.). V elektrofyziologii a

bioelektromagnetismu se s diskrétními prvky nesetkáme, jejich parametry jsou
rozprostřené. Proto bychom v této oblasti měli pracovat s prostředím s rozprostřenými

parametry v prostoru, s takzvaným objemovým vodičem. Kapacita toho prostředí je sice
společně se zdroji proudu vázána na membrány neuronů, ale vzhledem k velikosti

oblasti (mnoho buněk), kterou zkoumáme, považujeme i tyto dva parametry za

rozprostřené (Malmivuo 1995). Teorie zabývající se objemovými vodiči není nic nového.

V matematické podobě jsou veškeré vztahy poměrně přehledné a jasné, pro praktickou
aplikaci ale nejsou zcela hodnotné. K přímé aplikaci odvozených vztahů bychom museli

dokonale znát přesné rozměry a vodivost (jako funkci času) každého jednotlivého
neuronu (části objemového vodiče) v daném objemu a zároveň přesné rozměry a
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vodivost extracelulárního prostoru. Takovou znalost téměř nikdy nemáme, a i
kdybychom měli, řešení problému by rozhodně nebylo triviální. Proto při práci
s objemovým vodičem přijímáme značná zjednodušení (Johnston 1995).

Při odvození vycházím z následující aproximace a předpokladů. Jednotlivé neurony

jsou považovány za kabelové vodiče (jejich délka je mnohem větší než šířka) a ve

vybrané části mozkové kůry jsou neurony natolik blízko vedle sebe, že při hromadné

aktivaci skupiny neuronů dochází ke vzniku mnoha proudových zdrojů a jímek, jejichž

hustota je taková, že lze předpokládat jejich spojité rozdělení. Předpokládejme, že máme

objem V obsahující nervovou tkáň mozkové kůry ohraničený plochou S (Obr. č. 17).

V tomto objemu se nachází m kabelových vodičů. Každý z těchto vodičů má uvnitř
objemu ohraničeného plochou S plochu Mi. Průnikem plochy S a těchto vodičů vzniká n

plošek Nj. Žádný z jednotlivých vodičů nemůže uvnitř této plochy začínat a zároveň
končit (2m ≧ n ≧ m). Dále definujeme plochu S´ jako rozdíl plochy S a součtu ploch Nj tj.
𝑆´ = ∑𝑛𝑗=1 𝑁𝑗 . Hustotu proudu procházejícího plochou S´ označme vektorem J a hustotu

proudu tekoucího plochami jednotlivých kabelových vodičů Mi vektorem Jm. Potom pro

oblast vymezenou plochou 𝑆´ + ∑𝑚
𝑖=1 𝑀𝑖 musí platit (Nicholson 1973):
𝑚

� 𝑱𝒅𝒔 − � � 𝑱𝒎 𝒅𝒔 = 0
𝑆´

𝑖=1

𝑀𝑖

2.6

kde 𝒅𝒔 označuje element plochy mající směr rovnoběžný s normálou vystupující ze
středu tohoto elementu.

Obr. č. 17, Objem mozkové tkáně s neurony. Odvození standardní CSD metody (Nicholson 1973).
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Přepokládejme, že v objemu V se nachází libovolné vektorové pole P. Pro celkový

výstupní tok vektorového pole P jdoucí skrze uzavřenou plochou S platí (Nicholson
1973):

𝑛

� 𝑷 ∙ 𝒅𝒔 + � � 𝑷 ∙ 𝒅𝒔 = �𝑷 ∙ 𝒅𝒔
𝑆´

𝑗=1

𝑁𝑗

𝑆

2.7

Pokud využijeme znalosti teorému divergence, který nám říká, že celkový výstupní tok

vektorového pole 𝑷 uzavřenou plochou 𝑆 odpovídá objemovému integrálu divergence
vektorového pole 𝑷, musí platit (Sadiku 2001):

�𝑷 ∙ 𝒅𝒔 = � ∇ ∙ 𝑷𝑑𝑣
𝑆

𝑉

2.8

kde dv označuje objemový element v objemu V. Pokud budeme předpokládat, že

vektorové pole P je na ploše S´ rovno vektorovému poli J a všude jinde nulové a vyjdeme

z rovnice (2.6), dostaneme vztah (Nicholson 1973):
𝑚

� ∇ ∙ 𝑷𝑑𝑣 = � � 𝑱𝒎 𝒅𝒔
𝑉

𝑀𝑖

𝑖=1

2.9

Dále definujme hustotu proudových zdrojů Im v objemu V jako tok proudu přes
membrány jednotlivých neuronů (Nicholson 1973):
𝑚

� 𝐼𝑚 𝑑𝑣 = � � 𝑱𝒎 𝒅𝒔
𝑉

𝑖=1

𝑀𝑖

Následně využitím rovnic (2.9) a (2.10) odvodíme vztah (Nicholson 1973):
∇ ∙ 𝑷 = 𝐼𝑚

2.10

2.11

Na hranicích objemového elementu V (plocha S) jsme předpokládali, že se vektorové
pole P, které se nachází se uvnitř tohoto elementu, bude rovnat vektorovému poli J

vystupujícímu z tohoto elementu. Při předpokladu objemových elementů s velmi malým

objemem V lze předpokládat, že obě pole si budou rovna v celém objemu nervové tkáně.

Proto je možné pro hustotu proudu psát vztah (Nicholson 1973):
∇ ∙ 𝑱 = 𝐼𝑚
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2.12

Při předpokladu, že extracelulární prostor je ohmickým materiálem (vodivost je

konstantní, nezávislá ne velikosti napětí), je možné pro hustotu proudu dále psát
(Sadiku 2001):

𝑱 = 𝜎𝑬

2.13

kde 𝜎 odpovídá tensoru vodivosti a 𝑬 elektrickému poli. V několika pracích bylo
ukázáno, že je možné vzhledem ke frekvencím obsažených ve snímaných biologických

signálech (0-1 kHz) zanedbat kapacitní, induktivní a magnetické účinky. Chyba

způsobená těmito předpoklady nikdy nepřesáhla 10 % (Mitzdorf 1985). Pokud tedy dále

vyjdeme z Maxwellovy rovnice dávající do souvislosti elektrické a magnetické pole

(časová změna magnetické indukce způsobuje vznik elektrického pole) (Bédard 2011):
∇×𝑬=

𝜕𝑩
𝜕𝑡

tak potom zanedbáním magnetických účinků (nerotační pole) (Sadiku 2001):

2.14

∇×𝑬 = 0

2.15

𝑬 = −∇𝑉.

2.16

je možné intenzitu elektrického pole 𝑬 vyjádřit pomocí gradientu elektrického napětí
(Sadiku 2001):

Záporné znaménko u gradientu elektrického napětí znázorňuje, že orientace intenzity
elektrického pole 𝑬 je ve směru snižující se velikosti elektrického napětí. Z rovnic (2.12),
(2.13) a (2.16) je možné odvodit vztah následující (Rappelsberger 1981):
∇σ ∙ ∇𝑉 = −𝐼𝑚

2.17

Kde σ odpovídá tenzoru vodivosti extracelulárního prostoru. Pro další kroky je nutné
zvolit vhodný souřadný systém. V našem případě bude nejlepší volbou pravoúhlý

Kartézský systém, který je pro oblast mozkové kůry nejpřirozenější (Nicholson 1975) a

umožňuje tak redukovat tenzor vodivosti do jeho tří hlavních komponent při zanedbání
vlivů zakřivení vrstvové struktury (Mitzdorf 1985). Pro příklad můžeme uvést

Purkyňovy buňky v mozečku, které jsou orientovány kolmo na omozečnici (pia mater) a
jejichž dendrity vytvářejí rovnoběžné roviny kolmé na rovnoběžné axony jednotlivých
neuronů (Obr. č. 18) (Nicholson 1973). V případě, že by souřadnicový systém nebyl
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vhodně usazen, mohli bychom vztah (2.16) přepsat do následující podoby (Nicholson

1975):

𝟑

𝟑

��
𝒊=𝟏 𝒋=𝟏

𝜕𝜎𝑖𝑗 𝜕𝑉
= −𝐼𝑚
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

2.18

kde 𝑥1 odpovídá v Kartézském souřadnicovém systému 𝑥, 𝑥2 𝑦, 𝑥3 𝑧 a 𝜎𝑖𝑗 jednotlivým
𝜎11
𝜎
členům tenzoru vodivosti 𝜎 = � 21
𝜎31

𝜎12
𝜎22
𝜎32

𝜎13
𝜎23 �. Jelikož ale z předchozích studií plyne, že
𝜎33

tenzor vodivosti mozkové tkáně je symetrický, je vždy možné vhodnou rotací

souřadnicového systému (měřením v hlavních osách) tento tenzor redukovat do jeho
třech hlavních komponent (𝜎11 = 𝜎𝑥 , 𝜎22 = 𝜎𝑦 , 𝜎33 = 𝜎𝑧 ). Proto lze vztah (2.18) dále

upravit a rozepsat na jednotlivé sčítance do této podoby (Nicholson 1975):
𝜕
𝜕𝑉
𝜕
𝜕𝑉
𝜕
𝜕𝑉
�𝜎𝑥 � +
�𝜎𝑦 � + �𝜎𝑧 � = −𝐼𝑚
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧

2.19

V této části je třeba diskutovat dvě vlastnosti nervové tkáně vzhledem k vodivosti. Jsou
jimi isotropie a homogenita. Tkáň je isotropická (ve vodivosti), pokud má ve všech

směrech stejnou vodivost. Několik studií ukazuje, že mozková tkáň je anizotropická.
Museli bychom tedy uvažovat a měřit hodnotu vodivosti ve všech (třech) směrech

(Nicholson 1975). Tkáň je homogenní, pokud se její vodivost nemění s polohou.

Výsledky studie, která se zabývala měřením vodivosti mozkové tkáně ve zrakovém

kortexu králíka v různých hloubkách ukázaly, že tato tkáň je nehomogenní. Ovšem při
měření vodivosti (tvorbě křivky vodivosti v různých hloubkách) může docházet k tak

značným chybám, že je lépe pro výpočet považovat tkáň za homogenní a její
nehomogenitu vzít v potaz až při konečném zhodnocení výsledků (Rappelsberger 1981).

Rozhodnutí o homogenitě tkáně a její izotropii je třeba udělat především na základě

druhu živočicha, na kterém je experiment prováděn (případně provést experimentální
proměření) a na základě druhu experimentu. Ve většině studií se ale setkávám
s předpokladem homogenity i izotropie. Při předpokladu pouhé homogenity lze vztah
(2.19) přepsat do tvaru (Nicholson 1973):
𝜎𝑥

𝜕2𝑉
𝜕2𝑉
𝜕2𝑉
+
𝜎
+
𝜎
= −𝐼𝑚
𝑦
𝑧
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
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2.20

Existuje pouze velmi málo studií, které by se zabývaly trojrozměrným měřením

elektrického potenciálu v mozkové kůře. Naopak nejčastěji je přijímáno zjednodušení a
předpoklad, který umožňuje snímat elektrické potenciály pouze v jednom směru a

následně počítat pouze jednorozměrné CSD. Situaci přiblížím opět na příkladu

Purkyňových buněk. Purkyňovy buňky jsou uspořádány jejich somato-dendritickou

osou paralelně k rovině y-z, kolmo na omozečnici (Obr. č. 18). K jejich aktivaci dojde

v určité oblasti společně a v jednom čase synchronizovaně, a tak pro nás není zajímavé

sledovat každou buňku v tomto okolí zvlášť, nýbrž se spokojíme s měřením ve směru

osy z (Nicholson 1975). Proto je v těchto případech možno vztah (2.20) zredukovat až
do následující podoby (Mitzdorf 1985):

𝜎𝑧

𝜕2𝑉
= −𝐼𝑚
𝜕𝑧 2

2.21

Obr. č. 18, Purkyňovy buňky v mozečku a vhodně zvolený souřadnicový systém (Nicholson 1973).

Při implementaci standardní CSD metody vyjdeme ze vztahu (2.21), který se

snažíme aproximovat diferenčním vztahem (diskrétní podoba). První derivaci lze
aproximovat následovně (Rappelsberger 1981):

𝑑𝑉 𝑉(𝑧) − 𝑉(𝑧 − ℎ)
=
𝑑𝑧
ℎ

2.22

kde V(z) odpovídá hodnotě naměřeného potenciálu v hloubce z, V(z-h) hodnotě
potenciálu naměřená v hloubce z-h a h konstantní vzdálenosti mezi dvěma měřícími
místy (vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími měřícími elektrodami ve směru osy z).
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Druhou derivaci je možné druhou diferencí aproximovat obdobně. Vztah pro výpočet
CSD (Im) je následně možno zapsat takto (Mitzdorf 1985):

𝑑2 𝑉
𝑉(𝑧 + ℎ) − 2𝑉(𝑧) − 𝑉(𝑧 − ℎ)
𝜎𝑧 2 = 𝜎𝑧
= −𝐼𝑚
𝑑𝑧
ℎ2

2.23

Použitím této aproximace se ovšem připravujeme o možnost výpočtu CSD na pozici
první a poslední snímací elektrody hloubkové elektrody. To může být vzhledem

k poměrně malému počtu snímacích elektrod (nejčastěji 8 nebo 16) silně nežádoucí.

Jedno ověřené řešení, které je popsáno v článku (Vaknin 1988), vychází z následující

úvahy. Je předpokládáno, že nad prvním měřícím místem a pod posledním měřícím
místem se nachází tkáň, jejíž vodivost je shodná s vodivostí tkáně nacházející se mezi
těmito dvěma místy. Do okrajových míst tak může proud generovaný mezi okrajovými

místy lineárně přestupovat. Tato metoda je implementována prostým zkopírováním
signálů z nejsvrchnější a nejhlubší elektrody. Imaginární elektrody, ze kterých tyto

signály pocházejí, se podle tvůrce této metody nazývají Vakninovy (Vaknin 1988).

Samotnou implementaci vztahu (2.23) je možno učinit několika způsoby. Vzhledem
k implementaci v prostředí Matlab, je nejvhodnějším způsobem využití maticové

reprezentace. Výpočet odhadu CSD standardní metodou je možné maticově zapsat
následovně (Petterson 2006):

𝐂 = −𝜎𝐃𝚽

2.24

kde C odpovídá odhadnuté CSD v jednotlivých hloubkách, D matici, která při maticovém
násobení implementuje derivační část vztahu (2.23) a 𝚽 matici s potenciály naměřenými
v různých hloubkách. Matici C je možné rozepsat jako 𝐂 = [C2 C3 … C𝑁−1 ]T , její rozměry

jsou (𝑁 − 2) × 𝑀. N odpovídá počtu měření jednotlivých potenciálů v prostoru (počet

snímacích elektrod) a M počtu nasnímaných vzorků signálu za dobu měření. Členy
C2 C3 … C𝑁−1 odpovídají řádkovým vektorům odhadnutých hodnot CSD v jednotlivých
hloubkách 𝑧2 𝑧3 … 𝑧𝑁−1 . Matice D má rozměr (𝑁 − 2) × 𝑁 a podobu následující:
1 −2 1 0 0 … … … 0
1 0 1 −2 1 0 … … … 0
𝐃 = 2�
�
… … … … … … ⋮
ℎ … …
0 0
0 0 … 0 1 −2 1
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2.25

Matice 𝚽 má rozměr 𝑁 × 𝑀 a je možné ji rozepsat jako 𝚽 = [Φ1 Φ2 … Φ𝑁 ]T , kde

jednotlivé členy Φ1 Φ2 … Φ𝑁 odpovídají řádkovým vektorům zastupujícím jednotlivé
nasnímané signály v hloubkách 𝑧1 𝑧2 … 𝑧𝑁 .

Mírně odlišná je situace při použití Vakninovy imaginární elektrody. V takovém

případě je matice nasnímaných potenciálů 𝚽 rozšířena o dva řádky, má rozměr
(𝑁 + 2) × 𝑀 a podobu 𝚽 = [Φ1 Φ1 Φ2 … Φ𝑁−1 Φ𝑁 Φ𝑁 ]T. Náležitě se samozřejmě změní i

rozměry matice D na 𝑁 × (𝑁 + 2) a matici C přibudou dva nové řádky (odhad CSD ze
signálů z první a poslední elektrody) takto 𝐂 = [C1 C2 C3 … C𝑁−1 C𝑁 ]T.

Obr. č. 19, Souřadnicový systém a předpokládané rozdělení proudových zdrojů podél osy z v rovinách na

ní kolmých. Šedou šrafou je znázorněna mozková kůra, dz odpovídá ekvidistantním vzdálenostem mezi

jednotlivými vrstvami, σ odpovídá elektrické vodivosti mozkové kůry. Obrázek vlastní, vytvořeno dle
(Mitzdorf 1985).

2.2.4 INVERZNÍ PŘÍSTUP K VÝPOČTU CSD

Inverzní metody výpočtu CSD jsou založeny na faktu, že při znalosti CSD je možné

vždy jednoznačně dopočíst elektrické pole nacházející se v okolí proudových zdrojů
(dopřední problém). Elektrické napětí V(r) v konkrétním bodě určeném polohovým
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vektorem r způsobené elektrickým nábojem Q umístěným v bodě daným polohovým

vektorem r' v prostředí o elektrické permitivitě 𝜀0 je možné spočíst dle následujícího
vztahu (Sadiku 2001):

𝑉(𝐫) =

𝑄
4𝜋𝜀0 |𝐫 − 𝐫′|

2.26

Z něj je dále možné odvodit vztah pro výpočet elektrického potenciálu V(x,y,z)

způsobeného bodovým proudovým zdrojem IC v počátku souřadnicové soustavy

nekonečného objemového vodiče majícího konstantní a izotropickou elektrickou
vodivost σ, který vypadá takto (Nicholson 1975):
𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

4𝜋𝜎�𝑥 2

𝐼C

+ 𝑦2 + 𝑧2

2.27

Takovýmto řešením dopředního problému je nakonec možné spočíst elektrické

potenciály pro kterékoliv rozdělení bodových proudových zdrojů, pokud je možné jejich
jednotlivé příspěvky sčítat lineárně (princip superpozice) a platí předpoklad, že

v nekonečnu je nulový potenciál (Petterson 2006). Pokud bychom chtěli tento dopřední

problém popsat maticově, dostali bychom vztah s následující podobou (Petterson 2006):
𝐕 = 𝐅𝐂.

2.28

Matice V zastupuje naměřené potenciály, matice C odhadnutou hustotu proudových

zdrojů (CSD) a matice F takovou transformační matici, jejímž vynásobením matice C
dostaneme řešení dopředního problému. Hlavní myšlenkou inverzního výpočtu CSD je
právě využití znalosti vzniku elektrostatického pole od různých proudových zdrojů,
definovat tak matici F a následně spočíst její inverzní matici F-1 kterou využijeme ve
vztahu (Petterson 2006):

𝐂 = 𝐅 −1 𝐕.

Nelze si nevšimnout, že matici 𝐅 −1 odpovídá ve vztahu 2.24 součin – 𝜎𝐃.

2.29

2.2.5 INVERZNÍ DELTA CSD (δ-SOURCE iCSD)

Při odvozování této metody výpočtu CSD je předpokládáno, že se veškeré

proudové zdroje působící elektrostatické pole v jejich okolí se nacházejí v tenkých

(nekonečně tenkých) discích Cp o poloměru R. Tyto disky jsou rovnoměrně rozmístěné
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v rovinách xy nad sebou, s osou z procházející jejich středy (x=0, y=0) a právě ve

středech těchto disků jsou umístěny kontakty měřící elektrody. Situace je znázorněna na
Obr. č. 20.

Obr. č. 20, Zvolený souřadnicový systém k odvození delta iCSD. Proudové zdroje jsou umístěny

v nekonečně tenkých discích o poloměru R v ekvidistantních vzdálenostech dz mezi sebou, s polohou

prvního disku na pozici fz. Vodivost prostředí nad mozkovou kůrou je označena σ0, vodivost mozkové
kůry σ. Barevně jsou pro ilustraci označeny různé hustoty proudových zdrojů. Obrázek vlastní, vytvořeno
dle (Nicholson 1971).

Potom je možné řešením rovnice 2.20 při dosazení za 𝑥 = rcos𝜃 a 𝑦 = rsin𝜃

(polární souřadnice, r odpovídá vzdálenosti od osy z, 𝜃 úhlu měřeného od osy x) získat
hodnotu elektrického potenciálu V(z,z') na ose z (r=0) ve výšce z od disku proudových
zdrojů umístěného ve výšce z' jako (Nicholson 1971):
𝑉(𝑧, 𝑧 ′ ) =

𝐶𝑝
��(𝑧 − 𝑧 ′ )2 + 𝑅 2 − |𝑧 − 𝑧 ′ |�
2𝜎

2.30

Odvození je možné též postavit na znalosti výpočtu elektrického potenciálu 𝑉(𝐱′) v bodě

x′ od hustoty proudových zdrojů 𝐼𝑚 (𝐱) v bodě x a objemu U (Nicholson 1971):
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𝑉(𝐱′) =

1
𝐼𝑚 (𝐱)
� ′
𝑑𝑈
4𝜋𝜎 𝑈 |𝐱 − 𝐱|

2.31

Pokud budeme dále předpokládat pouze jednu nekonečně tenkou rovinu xy a v ní daný
disk ve výšce z′, pak pro elektrický potenciál na ose z ve výšce z, vniklý od rovnoměrně

rozdělené hustoty proudových zdrojů nacházejících se uvnitř tohoto disku ve
vzdálenosti 𝑟 od osy z platí (Nicholson 1971):
𝑉(z, z′) =

𝑅
1
2𝜋𝑟𝐼𝑚 (z)
�
𝑑𝑟
4𝜋𝜎 0 �(𝑧 − 𝑧 ′ )2 + 𝑟 2

2.32

Z toho integrací dostaneme vztah (2.30). Dále je vhodné nahradit plošné (diskové)
rozložení zdrojů Cp objemovými 𝐶 =

𝐶𝑝
ℎ

. Předpokládáme, že disky jsou do těchto válců o

výšce h vloženy. V našem případě, kdy elektrické potenciály mozku měříme v několika

různých hloubkách, jsou tyto způsobeny příspěvky elektrických potenciálů jednotlivých
elementů popsaných vztahem 2.30. Proto elektrický potenciál měřený v hloubce zj
způsobený od jednotlivých disků 𝐶(𝑧𝑖 ) v hloubkách 𝑧𝑖 bude mít hodnotu (Petterson
2006):

𝑁

ℎ
2
𝑉�𝑧𝑗 � = � � ���𝑧𝑗 − 𝑧𝑖 � + 𝑅 2 − �𝑧𝑗 − 𝑧𝑖 ��� 𝐶(𝑧𝑖 ).
2𝜎
𝑖=1

To je následně možné přepsat jako (Petterson 2006):
𝑁

𝑉�𝑧𝑗 � = � 𝐹𝑗𝑖 𝐶(𝑧𝑖 ),
𝑖=1

2.33

2.34

kde 𝐹𝑗𝑖 označuje jednotlivé elementy matice F. Zapsáním vztahu 2.34 maticově

dostaneme vztah 2.28. Pokud provedeme měření elektrického potenciálu v N různých

hloubkách a každý naměřený signál bude mít právě M vzorků, potom matice V stejně tak

jako matice C bude mít rozměr 𝑁 × 𝑀 a matice F 𝑁 × 𝑁. Pokud se vrátíme ke standardní

metodě výpočtu CSD, zjistíme, že standardní metoda a inverzní delta metoda se od sebe
odlišují právě maticí F-1. Ta v tuto chvíli neimplementuje pouhý maticový výpočet druhé

derivace, ale její jednotlivé hodnoty jsou různě vážené. Metoda výpočtu standardní CSD

předpokládá, že proudové zdroje jsou umístěny v nekonečných rovinách. V delta iCSD
metodě máme možnost tyto roviny velikostně omezit do podoby disků s daným
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poloměrem. Proto se nabízí jedno z následujících ověření správné funkčnosti. Velikost
poloměru kruhů tvořících proudové zdroje jsem nastavil na vysokou hodnotu (100

metrů), hodnoty ostatních parametrů zůstaly stejné. Provedl jsem výpočet CSD a
porovnal výslednou inverzní matici F-1 s maticí D použitou ve vztahu 2.25. Tyto dvě
matice byly téměř shodné, což souhlasí s předpoklady.

Všechny předchozí vztahy byly odvozeny pro situaci, ve které vodivost nad

povrchem a uvnitř mozkové kůry je stejná. Vzhledem k reálnému měření a větší

užitečnosti implementované metody by bylo vhodné, kdyby bylo možné vzít při výpočtu
v potaz různou vodivost mozkové tkáně a okolí nad ní. K takovému účelu je možné užít
následujícího vztahu k přepočtu elektrických potenciálů (Petterson 2006):
𝑉 ′ (𝑧, 𝑧 ′ ) = 𝑉(𝑧, 𝑧 ′ ) +

𝜎 − 𝜎0
𝑉(𝑧, −𝑧 ′ )
𝜎 + 𝜎0

2.35

ve kterém 𝑉 ′ (𝑧, 𝑧 ′ ) značí přepočtený elektrický potenciál ve výšce 𝑧 od disku

umístěného ve výšce 𝑧 ′ , 𝜎 vodivost uvnitř mozkové tkáně ve směru osy 𝑧 a 𝜎0 vodivost

prostředí nad mozkovou kůrou. Jelikož je možné elektrický potenciál (v matici) vyjádřit

jako součin matice odhadnuté hustoty proudových zdrojů C a matice F, převádím vztah
2.35 do podoby, ve které je následně také implementován:
𝐕 = (𝐅1 + 𝐅2 )𝐂.

2.2.6 INVERZNÍ STEP CSD (STEP iCSD)

2.36

Další metodou výpočtu CSD je takzvaná inverzní step iCSD metoda. Na rozdíl od

delta iCSD metody, u které se předpokládá, že veškeré proudové zdroje jsou umístěny
v nekonečně tenkých discích, předpokládá step iCSD metoda rovnoměrné rozprostření

proudových zdrojů v okolí osy z ve válcích (Obr. č. 21). Všechny válce mají stejné
podstavy o poloměrech R. V osových středech jednotlivých válců jsou umístěny kontakty

měřících elektrod (výška jednotlivých válců je h). Jednotlivé členy matice F je možné

spočíst podobně jako v případě delta iCSD. Jelikož předpokládáme rovnoměrné
rozdělení v okolí osy z, je nutné ke stanovení příspěvků jednotlivých válců s proudovými

zdroji k celkovému elektrickému potenciálu v místě 𝑧𝑗 užít integrování. Proto vztah

vypadá následovně (Petterson 2006):

56

𝑁

𝑧𝑖 +ℎ/2

𝑉�𝑧𝑗 � = � 𝐶𝑖 �

𝑧𝑖 −ℎ/2

𝑖=1

1
2
���𝑧𝑗 − 𝑧𝑖 � + 𝑅 2 − �𝑧𝑗 − 𝑧𝑖 �� 𝑑𝑧𝑖
2𝜎

2.37

Kde 𝐶𝑖 odpovídá konstantní hustotě proudových zdrojů v okolí bodu ve výšce 𝑧𝑖 (±h/2).

Ze vztahu 2.37 by už mělo být zřejmé, že jednotlivé členy 𝐹𝑗𝑖 matice F v tomto případě

spočteme pomocí vztahu:

𝑧𝑖 +ℎ/2

𝐹𝑗𝑖 = �

𝑧𝑖 −ℎ/2

1
2
���𝑧𝑗 − 𝑧′� + 𝑅 2 − �𝑧𝑗 − 𝑧′�� 𝑑𝑧′
2𝜎

2.38

Obr. č. 21, Souřadnicový systém a schematický nákres předpokladů pro výpočet step iCSD. Proudové

zdroje jsou lokalizovány ve válcích s podstavou o poloměru R, se vzdáleností jejich středů (tj. i výškou)

rovnou dz a jejich hustota je vždy v rámci válce konstantní (červeně jímka, modře zdroj). Vodivost

prostředí nad mozkovou kůrou je označena σ0, vodivost mozkové kůry σ. Obrázek vlastní, vytvořeno dle

(Petterson 2006).
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2.2.7 INVERZNÍ SPLINE CSD (SPLINE iCSD)

Poslední metoda výpočtu CSD, kterou jsem vybral k implementaci, se nazývá spline

iCSD. Ta na rozdíl od step iCSD metody, která přepokládala, že hustota proudových

zdrojů je po částech konstantní v okolí bodů, ve kterých měříme elektrické potenciály,

předpokládá, že se hustota proudových zdrojů mezi těmito body mění hladce. Proto se
využívá modelování hustoty proudových zdrojů vždy mezi dvěma elektrodami pomocí
kubických křivek (cubic splines) (Obr. č. 22).

Obr. č. 22, Souřadnicový systém a schematický nákres předpokladů pro výpočet spline iCSD. Proudové
zdroje jsou lokalizovány ve válcích s podstavou o poloměru R, se vzdáleností jejich středů (tj. i výškou)
rovnou dz, ovšem jejich hustota se mění dle kubické spliny proložené body se známou hustotou

proudových zdrojů (červeně jímka, modře zdroj). Vodivost prostředí nad mozkovou kůrou je označena σ0,
vodivost mozkové kůry σ. Obrázek vlastní, vytvořeno dle (Petterson 2006).

Aby taková křivka existovala právě jedna (dostali jsme unikátní řešení) musíme

přijmout následující předpoklady. Mějme dáno N pozic skutečných elektrod a navíc dvou

virtuálních elektrod (pozice 𝑧0 a 𝑧𝑁+1 ) v určitém intervalu omezeném hodnotami a a b

takto 𝑎 = 𝑧0 < 𝑧1 < ⋯ < 𝑧𝑁+1 = 𝑏 a hodnoty hustoty proudových zdrojů v těchto

bodech 𝐶0 , 𝐶1 … 𝐶𝑁+1 . Hledáme takovou kubickou křivku 𝑔(𝑥), která z definice je

spojitou funkcí se spojitou první a druhou derivací interpolující jednotlivé body 𝐶𝑖
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kterými prochází a mezi kterými je její průběh dán polynomem třetího nebo menšího
stupně. První derivace v prvním a posledním bodě této křivky musí být rovna libovolné

konstantní hodnotě, tedy 𝑔′ (𝑥0 ) = 𝑘0 a 𝑔′ (𝑥𝑁+1 ) = 𝑘𝑁+1 . Rozdělení hustoty proudových
zdrojů 𝑝𝑖 (𝑧) mezi dvěma body v prostoru (dvou po sobě jdoucích kontaktů elektrod 𝑧𝑖 a

𝑧𝑖+1 ; po částech polynomiální interpolace) ve směru osy z proto můžeme popsat

následovně (Kreyszig 2006):

𝑝𝑖 (𝑧) = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1 (𝑧 − 𝑧𝑖 ) + 𝑎𝑖2 (𝑧 − 𝑧𝑖 )2 + 𝑎𝑖3 (𝑧 − 𝑧𝑖 )3
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Na pozicích virtuálních elektrod 𝑧0 a 𝑧𝑁+1 předpokládejme nulovou hodnotu hustoty

proudových zdrojů a zároveň nulovou hodnotu první derivace křivky 𝑔(𝑥) , tj.
𝑔′ (𝑥0 ) = 𝑘0 = 0 a 𝑔′ (𝑥𝑁+1 ) = 𝑘𝑁+1 = 0. Příspěvek elektrického potenciálu v bodě 𝑧𝑗 od
části křivky 𝑝𝑖 (𝑧) z celé křivky 𝑔(𝑥) je možné spočíst takto (Petterson 2006):
3

1 𝑧𝑖+ℎ
2
𝑉�𝑧𝑗 � =
�
� 𝑎𝑖𝑚 (𝑧 ′ − 𝑧𝑖 )𝑚 ���𝑧𝑗 − 𝑧′� + 𝑅 2 − �𝑧𝑗 − 𝑧′�� 𝑑𝑧′
2𝜎 𝑧𝑖
𝑚=0
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Dále je třeba stanovit hodnoty jednotlivých parametrů 𝑎𝑖𝑚 . K tomu je možné využít
vztahů následujících odvozených v (Kreyszig 2006) pro 𝑖 = 1, … , 𝑁:
𝑎𝑖0 = 𝐶𝑖

𝑎𝑖1 = 𝑘𝑖

𝑎𝑖2 = 3𝑐𝑖2 (𝐶𝑖+1 − 𝐶𝑖 ) − 𝑐𝑖 (𝑘𝑖+1 + 2𝑘𝑖 )
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𝑎𝑖3 = 2𝑐𝑖3 (𝐶𝑖 − 𝐶𝑖+1 ) + 𝑐𝑖2 (𝑘𝑖+1 + 𝑘𝑖 ),

ve kterých 𝑐𝑖 = 1⁄(𝑧𝑖 -𝑧𝑖+1 ) a hodnoty prvních derivací 𝐶𝑖′ = 𝑘𝑖 jsou výsledkem řešení

lineárních rovnic (Kreyszig 2006):

2
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑖−1 ) + 𝑐𝑖2 (𝐶𝑖+1 − 𝐶𝑖 ))
𝑐𝑖−1 𝑘𝑖−1 + 2(𝑐𝑖−1 + 𝑐𝑖 )𝑘𝑖 + 𝑐𝑖 𝑘𝑖+1 = 3(𝑐𝑖−1

2.42

které je jako soustavu lineárních rovnic možné zapsat maticově jako 𝐊 = 𝐓𝐂. Je zřejmé,
že vztah 2.40 je možné maticově zapsat jako (Petterson 2006):
𝐕 = 𝐅0 𝐀0 + 𝐅0 𝐀1 + 𝐅2 𝐀2 + 𝐅3 𝐀3
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2.43

kde matice 𝐀 0 až 𝐀 3 obsahují koeficienty 𝑎𝑖1 až 𝑎𝑖3 a členy matic 𝐅𝑚 jsou dopočítávány
z části vztahu 2.40 (Petterson 2006):
𝐹𝑗𝑖𝑚 =

1 𝑧𝑖+ℎ ′
2
(𝑧 − 𝑧𝑖 )𝑚 ���𝑧𝑗 − 𝑧′� + 𝑅 2 − �𝑧𝑗 − 𝑧′�� 𝑑𝑧′
�
2𝜎 𝑧𝑖
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Při jeho implementaci je opět brán zřetel na možnou rozdílnou vodivost prostředí nad

povrchem mozkové kůry a uvnitř mozkové tkáně. Z toho důvodu se zde opět uplatňuje
vztah 2.35. Abychom mohli aplikovat princip inverzního výpočtu CSD, je nutné vždy

vyjádřit elektrický potenciál jako součin matice F a C. Proto je dalším krokem vyjádření
jednotlivých matic 𝐀 0 až 𝐀 3 součinem, ze kterého je možné matici C vytknout. Vyjdeme

ze vztahů 2.41. Matice 𝐀 0 odpovídá matici C, proto je možné matici 𝐀 0 vyjádřit jako
součin matice C a matice jednotkové (𝐄0 ), která zajistí identitu (𝐀 0 = 𝐄0 𝐂). Matice 𝐀1

zase přímo odpovídá matici K. Výše jsem již ukazoval, že matici K je možné vyjádřit

pomocí součinu matic C a T. Proto je možné psát 𝐀1 = 𝐄0 𝐓𝐂 = 𝐄1 𝐂. Matici 𝐀 2 lze ze

vtahu pro výpočet jejích jednotlivých členů vyjádřit jako 𝐀 2 = 𝐌𝐂 + 𝐍𝐊 . Opět
dosazením za K dostaneme 𝐀 2 = 𝐌𝐂 + 𝐍𝐓𝐂 = (𝐌 + 𝐍𝐓)𝐂 = 𝐄2 𝐂. Obdobně lze vyjádřit i
matici 𝐀 3 jako 𝐀 3 = 𝐎𝐂 + 𝐏𝐊 = 𝐎𝐂 + 𝐏𝐓𝐂 = (𝐎 + 𝐏𝐓)𝐂 = 𝐄3 𝐂 (Petterson

2006).

Nezbývá než vyjádřit měřený elektrický potenciál jako součin matice F a C (Petterson
2006):

𝐕 = (𝐅0 𝐄0 + 𝐅1 𝐄1 + 𝐅2 𝐄2 + 𝐅3 𝐄3 )𝐂 = 𝐅𝐂
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2.3 POPIS APLIKACE

Na základě teoretického rozboru jsem vytvořil softwarovou aplikaci s grafickým

uživatelským rozhraním v prostředí Matlab verze R2011a na PC s operačním systémem
Windows 7. Pro správnou práci aplikace je nutné, aby používaný Matlab disponoval

Signal Processing Toolboxem. Aplikace umožňuje načítat data ve formátu *.mat a *.dam

(nativní formát programu BrainWare používaného pro záznam nervové aktivity viz

kapitola 2.3.2), nastavovat parametry nasnímaných signálů, počítat jednorozměrné CSD
z načtených signálů, výsledky zobrazit a následně exportovat do souboru s koncovkou
*.mat.

Aby bylo možné aplikaci spustit, je nutné v Matlabu přidat cestu k adresáři s jejími

soubory, nebo nastavit aktuální adresář se soubory aplikace. Není nutná žádná instalace.
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Vlastní aplikace se následně spouští příkazem CSDcomp v Command Window Matlabu.

Soubory aplikace jsou společně s testovacími daty uloženy v adresáři CSDcomp1D na
přiloženém CD. Okno aplikace se skládá ze tří panelů, dvou tlačítek a dvou ploch pro

vykreslování zpracovaných signálů (Obr. č. 23). Uživatelské prostředí obsahuje anglické

popisky, aby aplikace mohla být používány i anglicky hovořícím personálem pracujícími
na ÚEM AV ČR.

Obr. č. 23, Hlavní obrazovka aplikace k výpočtu CSD.

2.3.1 NAČÍTÁNÍ DAT

Jednotlivé signály jsou načítány prostřednictvím dialogového okna, které se otevře

kliknutím na tlačítko Choose File (Obr. č. 24).

Je umožněno načítat standardní soubory *.mat, které mohou obsahovat více matic

se surovými nasnímanými signály, nebo již průměrovanými signály (jedna matice).

V řádcích těchto matic musí být popořadě signály z jednotlivých elektrod (kanálů,
seřazeno podle hloubky), indexy sloupců tudíž určují hodnoty vzorků jednotlivých

signálů v čase. Jedná-li se o dosud nezpracované evokované signály (je třeba aplikovat
průměrovaní), je nutné, aby jednotlivá měření byla obsažena ve třetím rozměru matice.
Tedy indexy řádku odpovídají jednotlivým signálům, indexy sloupců hodnotám signálů

v čase a indexy třetího rozměru matice číslu měření. Výběr konkrétní matice s již
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průměrovanými signály je následně umožněn ve hlavním okně aplikace. Minimální počet

kanálů ke zpracování jsou 4. Maximální počet kanálů omezen není. Obvykle se ovšem

pracuje s 16 kanály.

Z dialogového okna je možné načítat také data ze souborů s koncovkou *.dam

V souborech *.dam je vždy uloženo několikanásobné měření z jednoho kanálu (jedné
elektrody), proto je umožněno vybírat více těchto souborů najednou (více kanálů).

Vybrané soubory jsou po stisknutí tlačítka otevřít načítány vždy směrem odshora dolů
(nezávisí na pořadí označování souborů). V rámci každého souboru *.dam je provedeno

průměrování všech měření a to, že jsou signály již připraveny k CSD analýze, je
znázorněno vyplněním tabulky umístěné pod tlačítkem Choose File.

Obr. č. 24, Dialog k načítání local field potentials. Signály z jednotlivých kanálů v souborech s koncovkou

*.dam se vybírají označením více souborů. Načítány jsou následně vždy směrem odshora dolů. Načítat
signály je možné také z datových souborů s koncovkou *.mat.
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2.3.2 IMPORT SOUBORŮ *.DAM

V souborech s koncovkou *.dam jsou softwarem BrainWare ukládány nijak

nezpracované signály společně s časovým razítkem a popisem stimulu, na jehož
odpověď byla daná zaznamenaná odezva vyvolána. Software BrainWare umožňuje data

v těchto formátech pouze ukládat, ale neumožňuje je žádným způsobem zobrazovat ani
zpracovávat. Struktura *.dam souborů není složitá. Jednotlivé odezvy jsou ukládány ve
stejném pořadí, v jakém byly zaznamenány. Na začátku každé odezvy je uloženo časové

razítko v podobě 64 bitové hodnoty typu float, které uchovává informaci o okamžiku
spuštění každého záznamu. Celá část toho čísla určuje počet dní uplynutých od data 30.

prosince 1899, desetinná část určuje, jaká část 24 hodinového dne již uplynula.
Následuje část popisující parametry stimulu, která má sama částí několik. První je 16

bitové číslo typu integer, které udává číslo stimulačního pulsu. Následuje opět 16 bitové
číslo typu integer, které udává počet parametrů daného stimulu. Dále jsou zapsané

názvy jednotlivých parametrů pomocí osmi bitové čísla typu unsigned integer udávající
délku názvu parametru, následované takovým počtem znaků. Jednotlivé znaky (typ

char) udávají název parametru tak, jak byl nazván v tabulce stimulus grid v softwaru

Brainware. Po všech názvech následuje řada 32 bitových čísel typu float, které postupně
udávají hodnoty daných parametrů. Jako poslední je zapsána délka zaznamenaného

signálu v podobě 32 bitového čísla typu integer a samotný signál v podobě po sobě
jdoucích 16 bitových čísel typu integer. Takovýchto sad může být v *.dam souboru

uloženo mnoho. Struktura *.dam souboru je znázorněna na Obr. č. 25. Nutno

podotknout, že signály z jednotlivých měřících míst multielektrody (jednotlivé kanály)
jsou ukládány do samostatných *.dam souborů (BrainWare Help 2008).

Obr. č. 25, Struktura .dam souboru. Obrázek vlastní, struktura podle (BrainWare Help 2008).
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2.3.3 VOLBA METODY VÝPOČTU, PARAMETRY A ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ

Po načtení signálů, ale i během práce s aplikací je možné nastavovat parametry

signálů. Těmi jsou vzorkovací frekvence signálů (přednastaveno na 5 kHz) a zesílení

měřícího řetězce (přednastaveno 10 000). V sekci Signal parameters je možné dále
nastavovat časový úsek signálu k zobrazení v milisekundách.

Obr. č. 26, Rozložení panelů k výběru metody a zadávání jejich parametrů.

Následně je třeba přejít od panelu Choose Method. V tom je možné zvolit jednu ze

čtyř metod výpočtu CSD popsaných v předchozích podkapitolách. Standardní a delta
iCSD metoda umožňují použít prostorovou filtraci trojbodovým filtrem. Standardní
metoda umožňuje doplnit výpočet v první a poslední elektrodě použitím imaginární
Vakninovy elektrody. Metody step a spline iCSD umožňují užít prostorové filtrace
s gaussovským

jádrem

se

směrodatnou

odchylkou

specifikovanou

uživatelem

v milimetrech a vkládat libovolný počet imaginárních elektrod mezi elektrody skutečné.

Signály z imaginárních elektrod jsou v případě step iCSD dopočítávány interpolací

metodou nejbližšího souseda, v případě spline iCSD ze znalosti dříve dopočtených

koeficientů kubické spline. Parametry potřebné k výpočtu CSD je nutné zadat v panelu

Parameters. Zadávání parametrů je umožněno dle typu zvolené metody. Vždy je ale

nutné zadat vodivost mozkové kůry (Conductivity) v S/m a vzdálenost jednotlivých
měřících míst (Electrodes spacing) v µm. Metody delta, step a spline vyžadují dále zadat

vodivost nad povrchem mozkové kůry (Conductivity above cortex) v S/m, pozici první
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elektrody (First electrode position) v µm a poloměr (Radius) kruhu, nebo podstavy

válce, ve kterém jsou proudové zdroje lokalizovány v µm (Obr. č. 26). Výpočet se spouští
tlačítkem Run.

Výsledky výpočtu CSD jsou zobrazovány ve dvou módech. Vlevo je užito mapování

amplitudy signálů na barevné spektrum. Modrou barvou jsou znázorňovány kladné

hodnoty (zdroje), červenou záporné (jímky). Vpravo jsou znázorněny ty samé signály

v jednorozměrné podobě. Na vodorovné ose je vynášen čas a na svislé hloubka, ve které

byl daný signál naměřen (Obr. č. 27). V běhu aplikace je možné libovolně přepínat mezi
jednotlivými metodami a měnit veškeré parametry. Výpočet je pokaždé nutné potvrdit
tlačítkem Run.

Obr. č. 27, Výsledky výpočtu CSD jsou zobrazovány ve dvou módech. Vlevo je užito barevného mapování

amplitudy, vpravo jsou vidět jednotlivé průběhy. Na vodorovné ose je vynášen čas, na svislé hloubka, ze
které je daný signál snímán.

2.3.4 EXPORT VÝSLEDKŮ

Aby bylo možné s výsledky dále pracovat (viz např. další zpracování jako na Obr. č.

31 a následujících), je možné je ukládat do souboru ve standardním formátu Matlabu

*.mat. K uložení výsledků je třeba zatrhnout volbu Export CSD a potvrdit tlačítkem Run.
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Otevře se dialog k výběru adresáře a zadání názvu (Obr. č. 28). Data jsou uložena do

struktury, která obsahuje jednak matici, na jejichž řádcích jsou CSD pro signály
v jednotlivých hloubkách, a dále strukturu params s hodnotami jednotlivých parametrů
a názvem použité metody.

Obr. č. 28, Dialog k uložení vypočteného CSD.

66

3 VÝSLEDKY NA TESTOVACÍCH DATECH A JEJICH INTERPRETACE
3.1 DATA ZE SOMATOSENZORICKÉ KŮRY

Během tvorby aplikace a k jejímu testování jsem používal data, jejichž zpracování

různými metodami CSD bylo provedeno v práci (Petterson 2006). Naměřené signály
pochází ze somatosenzorického kortexu potkana jako odezvy na stimulaci velkých
hmatových vousů. Je známo, že informace z každého velkého hmatového vousu je

zpracovávána v jiné oblasti somatosenzorického kortexu (topografické mapování).
Potkan Sprague-Dawley byl znecitliven, uspán a během operace udržován v tomto stavu.

Potkan byl napojen na umělou plicní ventilaci a byl u něj monitorová obsah krevních

plynů, pH krve, puls, EKG a krevní tlak. Teplota byla udržována na 37 °C. Následně byla

odkryta zkoumaná oblast mozkové kůry, kolem ní vytvořen lem ze zubního cementu a
ten vyplněn minerálním olejem. Správné měřící místo odpovídající danému vousu bylo

hledáno pomocí kovové elektrody zaváděná do korexu, postupnou stimulací

jednotlivých vousů a poslechem odezvy převáděné na zvukový impuls. Do tohoto místa

byla následně kolmo na mozkovou kůru vpíchnuta hloubková elektroda se 23 měřícími

místy ve vzdálenosti 100 µm od sebe. Snímané signály (vzorkovací frekvence 7000 Hz)

byly filtrovány filtrem typu pásmová propust s mezními frekvencemi 0,1 a 500 Hz.

Stimulace byla prováděna pomocí očka z drátu připojeného na počítačem řízený
piezoelektrický stimulátor (Petterson 2006).

Nasnímané signály ze všech hloubek jsou společně s jejich CSD profily

vypočtenými standardní metodou bez použití prostorové filtrace a vodivostí tkáně

mozkové kůry rovné 0,3 S/m vyobrazeny na Obr. č. 29 A. CSD mapované do barevného
spektra je na Obr. č. 29 B. Na Obr. č. 30 jsou vyobrazeny výsledky CSD analýzy pro
všechny čtyři možné metody. Na každém z grafů je zřetelné, že signály se do korové
oblasti mozku ze hmatových vousů dostanou přibližně za 20 ms. V hloubkách od 0 do

300 µm jsou znatelné oblasti, ve kterých při makroskopickém pohledu jasně dominují
zdroje nad jímkami (modrá barva). V hlubších vrstvách se naopak setkáváme s oblastmi,

ve kterých převládají jímky nad zdroji (červená barva). Jímky se v hloubce okolo 500 µm

navíc objevují jako první. I přes to, že původců zdrojů a jímek je velmi mnoho (viz

podkapitola 1.2), dalo by se předpokládat, že hlavním důvodem vzniku jímek v oblasti

okolo 500 µm je aferentní vstup do dané vrstvy a vznikající excitační postsynaptické
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potenciály na pyramidálních buňkách. Naopak zdroje by mohli odpovídat proudům
vystupujícím z apikálního dendritu pyramidových buněk, které prostupují až do vrstvy I.

Aktivita se z vrstvy hloubce okolo 500 µm dále šíří směrem do hlubších vrstev
(Szymanski 2009).

LFP [V] a CSD [A.m-3] normalizováno
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Obr. č. 29, Na obrázku A (vlevo) jsou vyobrazeny nasnímané signály ze všech hloubek (černě) společně

s jejich CSD vypočtené standardní metodou (zeleně). Na obrázku B (vpravo) je k vykreslení té samé CSD

užito barevného mapování amplitudy.
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Obr. č. 30, Výsledky analýzy CSD provedené všemi čtyřmi metodami. Na obrázku A je zobrazen výsledek

pro standardní metodu výpočtu, výsledek na obrázku B je získán metodou delta iCSD, na obrázku jsou
data zpracována metodou step iCSD a na obrázku D metodou spline iCSD.

Volba metody výpočtu CSD je čistě na uživateli aplikace a jen obtížně lze nějakou

doporučit. Metody step iCSD a spline iCSD však užívají mnohem přirozenějšího

předpokladu rozložení hustoty proudových zdrojů, podávají plynulejší výsledky a
umožňují její výpočet i v krajních elektrodách. K ilustraci vztahu mezi LFP a CSD a
69

dalšímu porovnání všech metod výpočtu popisuji nejprve Obr. č. 31. Na průbězích A
(vlevo) i B (vpravo) jsou znázorněny LFP a jejich CSD v čase 20 ms od počátku stimulu.

Na vodorovné osy je vynesena relativní (normovaná) amplituda signálů, na ose svislé
hloubka, ve které byla daná hodnota signálu naměřena, popřípadě ke které náleží daná
hodnota CSD. Zdá se, že metody delta, step a spline iCSD dávají velmi podobné výsledky.

Pouze metoda výpočtu standardní dává výsledky s menší amplitudou, zato ale součet

všech zdrojů a jímek je mnohem bližší nule. Z porovnání obrázků A a B by byl měl být
zřejmý efekt prostorové filtrace.
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Obr. č. 31, Na grafu A (vlevo) jsou vyobrazeny 4 průběhy CSD bez použití prostorové filtrace a jeden

průběh LFP (černě) v čase 20 ms. Na grafu vpravo (B) jsou vyobrazeny ty samé průběhy, ovšem při použití

prostorové filtrace CSD. Zeleně je zvýrazněn průběh CSD získaný z LFP použitím metody standardní,

modře metodou delta iCSD, žlutě metodou step iCSD a růžově metodou spline iCSD (vodivost tkáně

mozkové kůry σ=0,3 S/m, vzdálenost měřících míst dz=100µm, pozice první elektrody fz=0 µm, vodivost
nad kůrou σ0=0 S/m, poloměr R=250 µm).

Dále se pokusím ozřejmit význam jednotlivých parametrů nastavitelných při

výpočtu a jejich vliv na výslednou CSD. Na Obr. č. 32 A a B je zachycen vliv různého

poloměru oblasti, ve které předpokládáme rozložení proudových zdrojů. Jednotlivé
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výsledné křivky CSD byly získány zpracováním stejného signálu, zobrazeného černě na

Obr. č. 31. K výpočtu byla použita metoda spline iCSD s hodnotami jednotlivých
parametrů uvedených v popisu obrázku. Se zmenšujícím se poloměrem oblasti nabývá

hustota proudových zdrojů vyšších hodnot, naopak se zvětšujícím se poloměrem
dostáváme hodnoty nižší. Tento fakt souhlasí také s předpokladem standardní metody
výpočtu CSD, že se proudové zdroje nacházejí v nekonečně velkých rovinách kolmých na

osu z. Fyzikální význam je zřejmý. Abychom naměřili potenciály se stejnými
amplitudami ve dvou různě velkých oblastech, je nutné, aby v menší oblasti byla

v daném okamžiku větší proudová hustota. Na Obr. č. 32 B je modře znázorněn výsledek
dosažený standardní metodou a růžově výsledek dosažený spline iCSD metodou
s poloměrem oblasti 4000 µm. Tyto dva signály jsou již téměř totožné.
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Obr. č. 32, Na grafu A (vlevo) jsou vyobrazeny průběhy CSD vypočtené metodou spline iCSD ze

zkoumaných LFP v čase 20 ms pro tři různé hodnoty poloměru a stejné hodnoty parametrů ostatních
(vodivost tkáně mozkové kůry σ=0,3 S/m, vzdálenost měřících míst dz=100µm, pozice první elektrody

fz=0 µm, vodivost nad kůrou σ0=0 S/m). Modrý průběh odpovídá poloměru R=100 µm, žlutý R=200 µm a

růžový R=300 µm. Graf B (vpravo) zobrazuje průběh CSD vypočtené metodou spline iCSD pro poloměr

R=100 µm (žlutě) a R=4000 µm (růžově). Modře je vyobrazen průběh získaný zpracováním LFP metodou

standardní.
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Na Obr. č. 33 A je znázorněna závislost CSD vypočtené metodou spline iCSD na

vodivosti prostředí nad mozkovou kůrou. Postupně jsem provedl analýzu pro tři různé

hodnoty vodivosti. S její se zvětšující hodnotou dostáváme vetší amplitudy CSD v oblasti

na rozhraní mozkové kůry a okolí. Hodnotou vodivosti prostředí nad mozkovou kůrou
odlišné od 0 S/m je tak umožněn přestup proudu i do této oblasti. Na obrázku Obr. č. 33

B jsou zobrazeny výsledky CSD analýzy (metoda delta iCSD) pro různé hodnoty
vodivosti tkáně mozkové kůry. Pro hodnotu vodivosti rovnu 0 S/m se žádný proud

nemůže dostat do extracelulárního prostoru, a proto je amplituda CSD ve všech
hloubkách rovna 0 A∙mm-3. Se vzrůstající hodnotou vodivosti tkáně mozkové kůry
samozřejmě vzrůstají také amplitudy CSD.
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Obr. č. 33, Na grafu A (vlevo) je znázorněna závislost CSD vypočtené metodou spline iCSD na hodnotě

vodivosti prostředí nad mozkovou kůrou. Modrá křivka odpovídá hodnotě vodivosti nad mozkovou kůrou

rovné 0 S/m, žlutá křivka hodnotě vodivosti 1 S/m a růžová křivka hodnotě vodivosti 3 S/m (vodivost
tkáně mozkové kůry σ=0,3 S/m, vzdálenost měřících míst dz=100µm, pozice první elektrody fz=0 µm,
poloměr R=250 µm). Na obrázku B (vpravo) je zachycen vliv vodivosti rozdílné vodivosti tkáně mozkové
kůry. Modře je znázorněno CSD vypočtené metodou delta iCSD pro vodivost tkáně mozkové kůry 0 S/m,

žlutě pro vodivost 0,5 S/m a růžově pro vodivost 1 S/m (vzdálenost měřících míst dz=100µm, pozice
první elektrody fz=0 µm, vodivost nad kůrou σ0=0 S/m, poloměr R=250 µm).
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Nezbývá než se zaměřit na vliv vzdálenosti jednotlivých měřících míst a pozice

první elektrody. Na Obr. č. 34 A jsou vyobrazeny průběhy CSD pro tři různé vzdálenosti

mezi jednotlivými měřícími místy (postupně 50, 100 a 150 µm). Se zmenšující se
vzdáleností měřících míst dostáváme výsledky s většími amplitudami. Naopak se
zvětšujícími se vzdálenostmi mezi měřícími místy mají výsledné signály amplitudy
menší. Pro větší oblasti není nutná tak velká hustota proudu k vyvolání stejně velikého

potenciálu, navíc s většími vzdálenostmi se zmenšují příspěvky od okolních míst. Na
Obr. č. 34 B jsou vyobrazeny průběhy CSD pro tři různé polohy první elektrody. První
elektrodou je myšlena ta, která se nachází nejblíže konektoru hloubkové elektrody.

Pokud vodivost prostředí nad mozkovou kůrou má hodnotu 0 S/m, pak se vrůstající

hloubkou zanoření hloubkové elektrody dochází také k nárůstu amplitudy CSD
v místech nejblíže rozhraní mozková kůra/okolní prostředí.
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Obr. č. 34, Na grafu A je znázorněn vliv vzdálenosti jednotlivých měřících míst na hloubkové elektrodě.

Modře pro vzdálenosti 50 µm, žlutě pro vzdálenosti 100 µm a růžově pro vzdálenosti 150 µm (vodivost

tkáně mozkové kůry σ=0,3 S/m, pozice první elektrody fz=0 µm, vodivost nad kůrou σ0=0 S/m, poloměr
R=250 µm, metoda spline iCSD). Na obrázku B jsou zobrazeny průběhy CSD postupně pro pozici první

elektrody jdoucí hlouběji pod povrch mozkové kůry (modře pro fz=0 µm, žlutě pro fz=100 µm a růžově
pro fz=200 µm), (vzdálenost měřících míst dz=100µm, vodivost tkáně mozkové kůry σ=0,3 S/m, vodivost
nad kůrou σ0=0 S/m, poloměr R=250 µm, metoda spline iCSD).
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V několika předchozích odstavcích jsem se snažil popsat vliv hodnot jednotlivých

parametrů na výslednou hustotu proudových zdrojů (CSD). Amplituda CSD vzrůstá se

vzrůstající vodivostí mozkové kůry, zmenšujícím se poloměrem zkoumané oblasti a
zmenšující se vzdáleností mezi jednotlivými měřícími místy. Zvětšující se vodivost
prostředí nad mozkovou kůrou stejně tak jako větší hloubka první elektrody (pro

případ, že vodivost prostředí nad mozkovou kůrou je menší než vodivost pod ní)

způsobuje zvětšování amplitudy CSD v blízkosti rozhraní mozková kůra/okolní

prostředí. Při zpracování skutečných LFP je ovšem situace právě opačná. Tj. nastavením
správných hodnot parametrů dostaneme správný odhad CSD.
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Obr. č. 35, Plnou černou čarou je znázorněn skutečný průběh CSD (jedna perioda funkce sinus), z něj byl

dopočítán průběh elektrického potenciálu (černá čerchovaná čára) a ten následně podroben CSD analýze
všemi čtyřmi metodami (zelená – standardní metoda, modrá – delta iCSD, žlutá – step iCSD a růžová –

spline iCSD) s parametry uvedenými v závorce (vzdálenost měřících míst dz=100µm, vodivost tkáně
mozkové kůry σ=0,3 S/m, vodivost nad kůrou σ0=0 S/m, poloměr R=250 µm, pozice první elektrody
fz=100 µm).

74

Na konec této podkapitoly jsem ještě přidal Obr. č. 35, zobrazující průběhy CSD

obdržených všemi čtyřmi metodami výpočtu CSD pro průběh elektrického potenciálu
získaného výpočtem z generovaného CSD. Uměle vytvořený průběh CSD je složen ze
dvou úseků, ve kterých je jeho hodnota rovna nule a jednoho úseku, ve kterém se

hodnota CSD mění podle funkce sinus. Z tohoto průběhu jsem průběh potenciálu spočetl
pomocí rovnice 2.33 a ten následně podrobil CSD analýze. V nejjednodušší podobě

odpovídá CSD záporně vzaté druhé prostorové derivaci elektrických potenciálů, což je
z obrázku zřejmé. V místech prudkých změn (hrany) vznikají v odhadnuté CSD zákmity.

3.2 DATA ZE SLUCHOVÉ KŮRY

V této podkapitole se zabývám zpracováním a záznamem původních dat

naměřených na ÚEM AV ČR.

3.2.1 MĚŘÍCÍ SESTAVA NA ÚEM AV ČR

Měřící a stimulační sestava používaná při experimentech prováděných na

pracovišti Ústavu experimentální medicíny AV ČR je složena z několika zařízení firmy
Tucker-Davis Technologies (Alachua, USA, TDT) a osobního počítače s adekvátním

softwarem. S popisem celé aparatury je třeba začít u vysokorychlostní rozhraní Gigabit

Interface, bez kterého by žádné ze zařízení firmy TDT nebylo možné s počítačem
propojit. To je postavené na PCI nebo PCI express kartě. Jednotlivá zařízení (real-time

procesory atd.) musí být vždy uložena v dodávaných šasi. Ty jsou následně propojeny
v sérii a k rozhraní Gigabit je připojeno pouze první a poslední šasi pomocí dvou (in, out)

datových kabelů (sběrnice se nazývá zBUS). Tak je zajištěn vysoký datový tok,
automatická detekce a identifikace jednotlivých zařízení, inicializaci systému a hodinový
takt synchronizující všechna zařízení.

Dalším zařízením měřící soustavy je programovatelný realtime procesor RP2.1

(Tucker-Davis Technologies A 2008), používaný ke generování požadovaných audio

signálů. Umožňuje generovat signály od 0 do 90 kHz ovšem s maximální vzorkovací

frekvencí 200 kHz. Obsahuje dva 24 bitové Sigma-Delta D/A převodníky, dva 24 bitové

Sigma-Delta A/D převodníky, jeden osmibitový vstup a výstup. Maximální rozsah

výstupního napětí je ±10 V. Podobně jako jiná další zařízení je programovatelný pomocí
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softwaru RPvdsEx. Tento software umožňuje pomocí předprogramovaných funkcí

vytvářet procesy generování a zpracování signálů stylem drag and drop. Výstupní signál
je veden do audio zesilovače a odtud již do reproduktorů umístěných v měřící komoře.

Obr. č. 36, Měřící a stimulační sestava používaná při experimentech na ÚEM AV ČR.

V komoře je zvíře připravené k měření s připojenými elektrodami. Těch existuje

více druhů, ale na ÚEM AV ČR se nejčastěji používá elektroda 16 ti kanálová a to buď

v uspořádání přímém (1x16), nebo rozprostřeném (4x4). Uspořádání jednotlivých
měřících míst a tvary jednotlivých elektrod jsou vyobrazeny na Obr. č. 37. Vzdálenost

měřících míst může být různá (50 – 150 µm), stejně tak jako vzdálenost jednotlivých
hrotů (125 – 400 µm). Elektrody jsou připevněny na plošném spoji s konektorem
kompatibilním s konektory firmy TDT (NeuroNexus 2013). Od tohoto konektoru je již

signál z elektrod veden do dalšího stupně.

Tím je 16 ti kanálový předzesilovač s A/D převodníkem Medusa PreAmps, který

umožňuje vzorkovat signál frekvencí až 25 kHz (přesná hodnota je dána podílem
základní frekvence zařízení a odpovídá 24 414,0625 Hz) s rozlišením 16 bitů. Vstupní
signál je filtrován filtrem typu dolní propust s mezní frekvencí 7,5 kHz (dále 6dB na

oktávu) a filtrem typu horní propust s mezní frekvencí 2 Hz. Vstupní rozsah
předzesilovače je ±4 mV a jeho vstupní impedance 100 kOhm (Tucker-Davis

Technologies B 2008). Napájen je z baterie. Přenos signálu z tohoto zařízení dále, je již
realizován prostřednictvím optického kabelu.

Z předzesilovače Medusa je signál již digitalizovaný veden do dalšího realtime

procesoru RX5 Pentusa Base Station. Ten umožňuje nejrůznější zpracování digitálního
signálu (DSP) a odesílání dat do počítače. Jeho programování je opět umožněno pomocí

softwaru RPvdsEx (Tucker-Davis Technologies C 2008). Záznam dat v počítači je
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uskutečňován pomocí softwaru BrainWare32. Uložená data následně umožňuje také

prohlížet a předzpracovat, případně ze signálů vybrat pouze zajímavá místa (spiky),

zjistit jejich počet a následně uložit pouze tyto zajímavé oblasti signálů. Takto

zpracovaná data jsou ukládána jako *.src soubory (spike recording files). V případě

záznamu LFP je nutné ukládat signály nijak nezpracované. Takovou možnost software

BrainWare32 také nabízí a surová data jsou ukládána do *.dam souborů. Jak z těchto
souborů načíst data do Matlabu je popsáno v kapitole 2.3.2. Software BrainWare32

umožňuje mimo ukládání a určitého zpracování měřených signálů také řídit celý proces
měření (stimulace i záznam) (Jan Schnupp and TDT 1999).

Obr. č. 37, 16 ti kanálová elektroda ve dvou různých uspořádáních (NeuroNexus 2013).

3.2.2 PŘÍPRAVA ZVÍŘETE

Měření elektrických potenciálů (LFP) ze sluchového kortexu myši bylo prováděno

následovně. Experiment byl proveden na zdravé myši C57 ve věku 5 měsíců. Péče o zvíře

a použití zvířete k tomuto experimentu bylo schváleno Etickou radou Ústavu
experimentální medicíny AV ČR v Praze.

Myš byla nejprve anestetizována intramuskulární injekcí o množství 1 ml/kg směsi

ketaminu (Narkamon 5%, Spofa) a xylazaninu (Rompun 2%, Bayer) v poměru 2:1, což
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odpovídá dávce 33 mg/kg ketaminu a 6.6 mg/kg xylazinu. Během experimentu byla

polovina této dávky dále podávána každou hodinu k udržení dostatečného stavu
anestezie. Následně byla v oblasti sluchového kortexu odstraněna kůže a svaly na pravé
straně lebky. Do té byla v tomto místě pomocí trepanu (skalpel s kruhovým ostřím)

vytvořena díra o průměru 5 mm a následně odstraněna dura mater (tvrdá plena
mozková). Hlava zvířete byla následně upevněna ve stereotaktickém rámu pomocí
držáku tvaru U. Držák byl k hlavě připevněn dvěma šrouby a akrylovou pryskyřicí.

Takové zafixování hlavy umožňuje zvukovou stimulaci ve volném poli a zároveň

dostatečný prostor pro zavedení elektrody. K udržování stále teploty zvířete okolo 37 °C
je pod ním vložena elektricky vyhřívaná podložka.

3.2.3 AKUSTICKÁ STIMULACE

Myš byla umístěna ve zvukotěsné, bezdozvukové komoře. Zvuková stimulace byla

prováděna reproduktory (Tesla ARN 5614 a Motorola KSN-1005) umístěnými před

zvířetem ve vzdálenosti 70 cm od jeho hlavy. Zvukový systém byl kalibrován pomocí

mikrofonu B&K 4133 umístěným na místě zvířecí hlavy směřující k reproduktorům.

Frekvenčně amplitudová odezva systému je relativně plochá. V rozmezí frekvencí 0,15 –

45 kHz kolísá méně než ±9 dB.

Ke stimulaci byl použit širokopásmový šum (100 Hz – 40 kHz). Jednotlivé

stimulace trvaly 100 ms s 3 ms náběžnou a sestupnou hranou a opakovací frekvencí 1

Hz. Stimul a záznam byl opakován stokrát.

3.2.4 ZÁZNAM NERVOVÉ AKTIVITY

Aktivita neuronů ve sluchové kůře byla zaznamenávána pomocí 16 ti kanálové

vpichové elektrody (NeuroNexus Technologies) popsané výše (viz Obr. č. 37, 16 ti

kanálová elektroda ve dvou různých uspořádáních (NeuroNexus 2013).). Elektroda byla

vložena do oblasti primárního sluchového kortexu pomocí elektronicky řízeného

mikroposuvu s krokem 1 µm. K hledání správné pozice elektrody se využívá znalosti
anatomie cévního řečiště a odezev daného místa na tónový nebo šumový stimul (krátká

latence odezvy, nejsilnější odezva). Signály byly zaznamenávány se vzorkovací frekvencí

24,415 kHz a rozděleny do dvou frekvenčních pásem v realtime procesoru RX5 a

ukládány do počítače pomocí softwaru BrainWare32. Signály z jednotlivých snímacích
míst elektrody o frekvenčním rozsahu 3 - 300 Hz byly uloženy na pozice kanálů 17-32,
78

naopak signály vzniklé filtrací původních signálů filtrem typu horní propust s mezní
frekvencí 300 Hz, byly uloženy na pozice kanálů 1-16. Mapování jednotlivých měřících
míst elektrody bylo ponecháno a odpovídá rozmístění uvedenému na Obr. č. 37.

3.2.5 ZPRACOVÁNÍ DAT

Nejprve jsem se podíval na samotné zaznamenané elektrické potenciály bez

žádného předzpracování. Jeden ze signálů pocházejících z prvního kanálu (elektroda

nejblíže povrchu mozku) je v celé své délce trvání vykreslen na Obr. č. 38. Zajímavá část

signálu se očividně nachází v oblasti do 200 ms. Na Obr. č. 39 je zobrazeno frekvenčně

amplitudové spektrum tohoto signálu až do frekvence 5 kHz. Na signály pocházející ze
stejných kanálů jsem následně aplikoval postupné průměrování. Výsledný signál, vzniklý

zprůměrování všech 100 odezev je vyobrazen na Obr. č. 40. Proces a význam

průměrování je popsán v podkapitole 2.1.1. Jeho frekvenčně amplitudové spektrum je na
Obr. č. 41. Z porovnání signálu zaznamenaného na jednu odezvu se signálem vzniklý
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Obr. č. 38, Zaznamenaný signál z prvního kanálu (nejvyšší elektroda) během první stimulace. Začátek
zvukového stimulu je v čase 0.
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Obr. č. 39, Frekvenčně amplitudové spektrum signálu zobrazeného na Obr. č. 38.
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Obr. č. 40, Signál vzniklý průměrováním 100 odezev na stejný stimul.
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Obr. č. 41, Frekvenčně amplitudové spektrum signálu z Obr. č. 40

LFP by obecně neměli obsahovat signály o vyšší frekvenci než 500 Hz. LFP ze

sluchové kůry často obsahují signály pouze do frekvence 100 Hz (Szymanski 2009).
V prostředí Matlab jsem proto navrhl filtr typu dolní propust s Butterworthovou

aproximací (řád 15, mezní frekvence 500 Hz). Jedná se o filtr s nekonečnou impulsní
odezvou, a tak jsem na Obr. č. 42 vykreslil jeho frekvenčně amplitudovou a frekvenčně

fázovou přenosovou charakteristiku. IIR filtr s Butterworthovou aproximací je vhodný

z několika důvodů. Jeho frekvenčně fázová charakteristika je téměř lineární v propustné
oblasti filtru, má maximálně rovnou amplitudovou přenosovou charakteristiku
v propustném pásmu a velký útlum i s nízkým řádem. Jelikož signály byly

zaznamenávány se vzorkovací frekvencí 24,415 kHz, která je vzhledem ke frekvenční
oblasti zájmu neadekvátní, užil jsem před samotnou filtrací nejprve pětinásobné
decimace a snížil tak vzorkovací frekvenci na 4,883 kHz. Stejný filtr a obdobná
vzorkovací frekvence je použita i v práci (Szymanski 2009).
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Obr. č. 42, Amplitudově a fázově přenosová frekvenční charakteristika navrženého filtru typu dolní

propust s mezní frekvencí 500 Hz (Butterworth, řád 15).

Ve spektru zprůměrovaného signálu jsou také velmi patrné násobky síťového

rušení o frekvencích 50, 150, 250 atd. Hz. Proto jsem dále navrhl notch filtr,

kterým rušení odstraňuji. Pro filtraci jsem ho použil vícekrát, pokaždé pro odstranění
jiného násobku síťové frekvence. Navržený notch filtr má šířku útlumového pásma
rovnu 8 Hz, začíná utlumovat již na frekvenci 46 Hz a přestává utlumovat na frekvenci

54 Hz (přenos -3 dB). Průměrovaný signál postupně zpracovaný výše popsanými filtry je
zobrazen na Obr. č. 43 A. Na první pohled je znatelné utlumení vysokofrekvenčních

signálů. Frekvenčně amplitudové spektrum tohoto signálu ještě se síťovým rušením je

uvedeno na Obr. č. 43 B. Na Obr. č. 43 C je frekvenčně amplitudové spektrum signálu již
bez síťového rušení. Výsledný signál však svým tvarem stále neodpovídá signálům, které
jsou běžně podrobovány CSD analýze. Obsahuje stále mnoho rychlých dějů a příliš

osciluje kolem nulové hodnoty. Proto jsem užil ještě další decimace signálu a jeho
vzorkovací frekvenci tentokrát snížil až na 2,441 kHz. Postupně jsem snižoval mezní

frekvenci dolně propustního filtru přes 350 Hz (Obr. č. 44) až po 80 Hz, ale ani takto

zpracované signály stále nebyli vhodné k CSD analýze.
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Obr. č. 43, Na grafu A je vykreslen signál vzniklý průměrováním a filtrovaný postupně filtrem typu dolní
propust s mezní frekvencí 500 Hz a notch filtrem. Frekvenčně amplitudové spektrum takto

předzpracovaného signálu je vyobrazeno na grafu C. Na grafu B je vyobrazeno spektrum signálu s dosud

neodfiltrovaným síťovým rušením.
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Obr. č. 44, Na grafu A je zobrazen signál z prvního kanálu, tentokrát filtrovaný filtrem s mezní frekvencí

350 Hz. Na grafu B je jeho frekvenčně amplitudové spektrum.
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3.2.6 SHRNUTÍ

Pilotní signály zaznamenané při experimentu na ÚEM AV ČR jsem předzpracoval.

Nejprve jsem použil metody postupného průměrování. Díky té došlo k potlačení signálů,

které jsou v jednotlivých odezvách náhodné a naopak zvýraznění těch pravidelně se
opakujících. Výsledný signál jsem následně pěti násobně decimoval a filtroval filtrem

typu dolní propust (Butterworth, řád filtru 15) s mezní frekvencí 500 Hz. V signálu se

dále nacházelo rušení od rozvodné sítě (50 Hz, 150 Hz, 350 Hz a 450 Hz). To jsem
odstranil použitím notch filtru. I přes takovéto předzpracování byly signály stále velmi
zašuměné. Proto jsem zkoušel dále snižovat mezní frekvenci použitého filtru až k 80 Hz

(s další decimací na vzorkovací frekvenci 1 200 Hz). Při takové filtraci jsem již ale
významně zasahoval do frekvenčního rozsahu užitečného signálu. Zpracovaný signál
nevykazoval známky očekávané aktivity.

I přes to, že vytvořenou aplikací bylo možné tyto signály zpracovat, výsledky CSD

analýzy nebyly smysluplné. Amplitudově frekvenční spektra signálu užitečného a
šumového se zřejmě překrývají a k zvýraznění užitečného signálu nepomohlo ani

průměrování sto odezev. Měřící sestava byla při měření zpracovávaných LFP navíc
nastavena na snímání jednotkové aktivity neuronů, při kterém je zájem směřován na
rychlé akční potenciály.
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ZÁVĚR

V diplomové práci jsem se věnoval zpracování potenciálů blízkého pole (LFP)

metodou hustoty proudových zdrojů (CSD). Tato metoda umožňuje identifikovat místa

aktivace v nervových strukturách na základě proudových charakteristik. Po provedení
teoretického rozboru jsem vytvořil aplikaci s uživatelským rozhraním v prostředí

Matlab, která implementuje 4 metody výpočtu CSD. Aplikace umožňuje načítat
nasnímané signály jak ve standardním formátu *.mat, tak ve speciálním formátu *.dam,
ve kterém jsou zaznamenané signály ukládány softwarem BrainWare. Vytvořený

program jsem k otestování jeho funkčnosti použil k CSD analýze dat získaných ze

somatosenzorické kůry potkana. Výsledky získané mým programem jsou plně
srovnatelné s výsledky publikovanými. Následně jsem CSD analýze podrobil pilotní

signály ze sluchového kortexu myši zaznamenané při experimentu provedeném na

Ústavu experimentální medicíny AV ČR (měření je popsáno v diplomové práci). Tato
pilotní naměřená data byla ovlivněna technickým nastavením měřící aparatury, které

bylo vhodné spíše pro záznam jednotkové aktivity neuronů (single unit) než pro záznam
signálů LFP. Ačkoliv je bylo možné programem zpracovat, výsledek této CSD analýzy
nebyl smysluplný. Program je však připraven a jeho využití je plánováno při studiu

presbyakuze (Suta 2011) u laboratorních zvířat. Studie bude zaměřena zejména na
analýzu věkem podmíněných změn ve zpracování časových parametrů zvuku u starých
zvířat v porovnání s mladými.
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