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Metode, ki poka`ejo »delovanje mo-
`ganov«, delimo na: 

– metode, ki poka`ejo (strukturno) razpore-
jenost presnove mo`ganov (funkcijske sli-
kovne metode: pozitronska emisijska to-
mografija – PET, funkcijska magnetnore-
sonan~na tomografija – fMR), 

– metode, ki zelo natan~no odra`ajo ~asovni
potek mo`ganske elektri~ne dejavnosti
(elektrofiziolo{ke metode: elektroencefa-
lografija – EEG, metode izvabljenih poten-
cialov, magnetoencefalografija – MEG
itd.). 
Glavna prednost zadnjih je dobra ~asovna

lo~ljivost v primerjavi z drugimi funkcijski-
mi slikovnimi metodami, ki po drugi strani
omogo~ajo bolj{e prostorsko prepoznavanje
procesov v centralnem `iv~nem sistemu.

Snemanje bioelektri~nih signalov na nivoju
milisekund – s tem je povezana visoka ob-
~utljivost za zaznavanje hitrih funkcijskih
sprememb v mo`ganski dejavnosti – omogo-
~a raziskovanje temeljnih mehanizmov ob-
delovanja informacij oz. osnove operacijske-
ga sistema mo`ganov in s tem samih misel-
nih procesov oz. »du{evnosti«. Tovrstnih
mehanizmov ni mogo~e razlo`iti zgolj z
uporabo `e omenjenih funkcijskih slikovnih
metod, ki temeljijo predvsem na prostorski
opredelitvi mo`ganske aktivacije med spoz-
navnimi (kognitivnimi) procesi. Osnovo ra-
ziskovanja v spoznavni elektrofiziologiji
predstavlja uporaba ustreznih metod ob tem,
ko preiskovanec re{uje dolo~eno nalogo, ki
»meri« tipi~en in dolo~en spoznavni proces. 

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)

EEG je metoda, pri kateri z elektrodami,
name{~enimi na povr{ini glave, merimo pe-
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Mo`gani so zelo zapletena funkcijska struktura, zato se moramo
zavedati, da jih lahko raziskujemo na zelo razli~ne na~ine in na zelo
razli~nih »nivojih« – od nivoja makroanatomskih raziskav do
molekularne biologije, biokemije in biofizike. Uporaba sodobnih
slikovnih in elektrofiziolo{kih metod je kon~no omogo~ila, da tudi
pri `ivem in zdravem ~loveku lahko analiziramo, kje, kdaj in kako 
se v mo`ganih spreminja njihova dejavnost v povezavi z dolo~eno
»du{evno« dejavnostjo. 
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riodi~ne spremembe elektri~nega potencia-
la, ki je se{tevek elektri~ne dejavnosti celic
mo`ganske skorje. Na ta potencial vplivajo
intrinzi~ne lastnosti nevronov in medseboj-
no vplivanje med nevronskimi mre`ji. Ker
se sodelovanje med nevronskimi mre`ji ne-
prestano spreminja celo brez zunanjih dra`-
ljajev, je EEG-signal posledica spreminjajo-
~ega se vzorca sinhronizacije in desinhroni-
zacije med posameznimi nevronskimi sku-
pinami. Predstavlja vsoto ponavljajo~e se
periodi~ne in elektri~ne dejavnosti velikega
{tevila celic mo`ganske skorje, ki jo pred-
stavljajo zunajceli~ni elektri~ni tokovi, po-
vezani s po~asnimi postsinapti~nimi poten-
ciali (ekscitacijski – EPSP in inhibicijski –
IPSP). Ti povzro~ijo razlike v elektri~nih
potencialih pravokotno na povr{ino glave
(elektri~ni dipol), zato ionski tok ste~e med
nabitimi deli membran `iv~nih celic. Zaradi
upornosti ko`e, mo`ganskih ovojnic in mo`-
ganske teko~ine (likvorja) ta elektri~na de-
javnost na poti iz globine (mo`ganska skor-
ja) na povr{ino glave »oslabi«. Akcijski po-
tenciali, ki omogo~ajo prevajanje signalov
po `iv~nih vlaknih, neposredno ne prispeva-
jo k samemu EEG-signalu. Metoda EEG
nam slu`i predvsem za raziskovanje dinami-
ke dogajanj z veliko ~asovno in hkrati s
slab{o prostorsko lo~ljivostjo. 

V EEG-zapisu lahko razberemo razli~ne
zna~ilne vzorce elektri~ne dejavnosti (mo`-
ganski ritmi, oscilacije, valovanja), kot so:
– razli~ni normalni vzorci dejavnosti, ki 

ustrezajo razli~nim stanjem budnosti in spa-
nja (npr. ritmi alfa, beta, gama, delta, theta),

– razli~ni bolezenski vzorci (npr. pri epilep-
siji, degenerativnih boleznih mo`ganov,
presnovnih motnjah, pri motnjah spanja,
zastrupitvah, tumorjih, infekcijah mo`ga-
nov, komi itd.). 
Zna~ilne vzorce mo`ganske dejavnosti

razdelimo na ve~ frekven~nih pasov: ritem
alfa (8–13 Hz), ritem beta (13–30 Hz), ritem
delta (0,5–4 Hz) in ritem theta (4–7 Hz).
Vsak od njih ima svoj zna~ilni prostorski
vzorec pojavljanja in vedenjski kontekst
(npr. pozornost ali spro{~enost, razli~ne
stopnje spanja, odprte ali zaprte o~i), ki ga
vzbudi. Glede izvora in pomena mo`ganskih
ritmov ostaja odprtih {e veliko vpra{anj. Za

so~asno aktivacijo celic mo`ganske skorje je
potreben generator in mehanizem, ki njego-
vo vzpodbudo raz{iri. Mo`no je, da imajo
nekatere ritmi~ne dejavnosti izvor v mo-
`ganski skorji, za ve~ drugih pa je dokazano,
da izvirajo iz talamusa (npr. vretena spanja,
stanje alfa). Pojavlja se vpra{anje, ali so os-
cilacije v nevronskih mre`ah, ki se ka`ejo
kot mo`ganska elektri~na valovanja, lahko
zgolj naklju~en sopojav ali pa imajo v resni-
ci kak{no vlogo. Po najnovej{ih ugotovitvah
naj bi oscilacijski mehanizmi omogo~ali pre-
klope med razli~nimi funkcijskimi stanji ce-
lic oz. predelov mo`ganske skorje s pomemb-
no vlogo pri spodbujanju oz. zaviranju odgo-
varjajo~ih nevronskih mre`ij. Torej predstav-
ljajo nevronski ustreznik du{evnih funkcij
oz. mehanizem, ki jih posreduje. 

Zanimivo vpra{anje je, ali lahko vplivamo
na lastne mo`ganske ritme. Metodo EEG so
namre~ predlagali kot koristno orodje neka-
terih terapevtskih postopkov »modulacije«
na{e du{evnosti, npr. »nevrofeedbacka« (an-
gl. NFB; EEG-biofeedback). Ta terapevtska
tehnika uporabniku v realnem ~asu omogo~a
– po na~elu povratne zanke – vpliv na lastno
mo`gansko dejavnost. Obi~ajno ne moremo
vplivati na vzorce mo`ganske dejavnosti, ker
se jih ne zavedamo. Po {tevilnih treningih
naj bi bila oseba sposobna sama ustvarjati
`elene EEG-valove, in sicer prek pove~ane-
ga zavedanja njihovih lastnih fiziolo{kih
procesov in prek mehanizmov u~enja 
z nagrado. Primeri uporabe NFB so sindrom
hiperaktivnosti z moteno pozornostjo 
(ADHD), razne odvisnosti, tesnoba, depresi-
ja, bipolarne motnje, epilepsije, obsesivno-
kompulzivne motnje ter optimizacija spoz-
navne uspe{nosti zdravih posameznikov itd.

MO@GANSKI VALOVI 
IN SINHRONE OSCILACIJE 
PRI SPOZNAVNIH PROCESIH

Najnovej{a spoznanja pri razumevanju
delovanja mo`ganov prina{a raziskovanje 
t. i. problema povezovanja (angl. binding
problem) v prete`no vzporednem operacij-
skem sistemu mo`ganov. Vi{je mo`ganske
funkcije namre~ zahtevajo zdru`eno in 
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usklajeno dejavnost ve~ specializiranih ne-
vronskih sistemov, kjer se posamezni vidiki
informacije prostorsko lo~eno obdelujejo.
Koncept povezovanja se zdi uporaben pri
teoreti~nih razlagah mehanizmov spoznav-
nih funkcij, kot so prepoznava predmetov,
usmerjena pozornost, spominske funkcije,
jezikovna obdelava, senzorimotori~no zdru-
`evanje in logi~no re{evanje
problemov ter nenazadnje
celo ~love{ka zavest. Vsi na-
{teti spoznavni procesi na-
mre~ zahtevajo posebno, od
konteksta odvisno izbiro 
ustreznih informacij; le-ta pa
prek dinami~nega povezova-
nja (kot mehanizma za izra-
`anje posebnih odnosov med
nevronskimi signali) lahko
vodi k nastanku senzori~nega
lo~evanja in zavestnih sintak-
ti~nih struktur ter k smiselne-
mu cilju usmerjenega vede-
nja. 

Dandanes prevladujo~i
koncept »lokalizacije« du-
{evnih procesov v mo`ganih
za zapletenej{e funkcije pra-
vi, da je njihov mo`ganski
zapis »lokaliziran« in hkrati
tudi »razporejen« na {tevil-
ne mo`ganske predele;

funkcija sloni na sinhronizi-
ranem sodelovanju ve~ (do-
lo~enih) mo`ganskih prede-
lov. Poglavitno vpra{anje
torej predstavljajo mehaniz-
mi, s katerimi v dolo~eno
funkcijo vpleteni predeli
mo`ganov koordinirajo svo-
jo dejavnost, oz. narava di-
nami~nega sodelovanja med
posameznimi distribuirani-
mi podsistemi, ki delujejo
so~asno. Glavni predlagani
kandidat za tovrstno zdru`e-
vanje oz. funkcijsko sklopi-
tev so sinhrone (medsebojno
usklajene) oscilacije ne-
vronskih omre`ij. S pomo~-
jo tega mehanizma se vple-

teni deli `iv~evja za dolo~en ~as lahko
funkcijsko pove`ejo med seboj oz. sodelu-
jejo. Glede pomena mo`ganskih ritmov lah-
ko torej re~emo, da v novej{i nevrofiziolo-
{ki teoriji vedno bolj prevladuje mnenje, da
mo`ganske elektri~ne oscilacije (mo`gan-
ski ritmi) v razli~nih frekven~nih obmo~jih
slu`ijo razli~nim funkcijam ter da so posa-

Nastanek EEG-signala in mo`ganska skorja (sumacija
postsinapti~nih potencialov)

Vzorci razli~nih najpogostej{ih mo`ganskih valov
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mezne spoznavne (du{evne) funkcije posre-
dovane z ve~ so~asnimi, medprostorsko sin-
hronimi oscilacijami v razli~nih frekven-
~nih pasovih in z razli~nimi prostorskimi
vzorci. To torej pomeni velik preskok od
starej{ih idej, da so mo`ganski ritmi zgolj
naklju~en sopojav mo`ganske dejavnosti,
»{um« ali epifenomen. Preverjanje domne-
ve o vlogi oscilacij kot nevronskih ustrez-
nikov spoznavnih procesov (npr. spomina)
omogo~ajo raziskave, ki ob uporabi tipi~nih
spoznavnih nalog hkrati spremljajo mo-
`gansko dejavnost na elektrofiziolo{ki rav-
ni s pomo~jo elektroencefalografije (EEG)
in pozneje {e razli~nih metod analize signa-
la, npr. z metodo EEG-koherence. To je v
svetu novej{a, pri nas pa v na{i raziskovalni
skupini pred kratkim na novo vpeljana raz-
iskovalna metoda analize elektroencefalo-
grafskega signala. Poka`e nam »sinhro-
nost« oz. fazno in mo~nostno sklopljenost
(usklajenost) elektri~nih signalov (mo`gan-
skih ritmov, oscilacij) med razli~nimi pre-
deli mo`ganske skorje kot mehanizem nji-
hove funkcijske sklopitve. Z uporabo raz-
li~nih vedenjskih vzorcev lahko tako pro-
u~ujemo zdru`evalne vidike razli~nih spo-
znavnih in drugih funkcij tako v zdravih kot
v bolnih ~love{kih mo`ganih.

FIZIOLOGIJA 
DELOVNEGA SPOMINA

Vrsto kratkoro~nega spomina zaradi nje-
gove dejavne vloge imenujemo tudi delovni
spomin. Je preplet spoznavnih procesov za
vzdr`evanje, upravljanje in uporabo infor-
macij. Delovni spomin je zato osnova za na-
{e vsakdanje delovanje, saj je nujno potre-
ben za dejavnosti, kot so inteligentno, k ci-
lju usmerjeno vedenje, mi{ljenje, jezik in
re{evanje problemov. Na novo nau~eni po-
datki se najprej shranijo v kratkoro~nem
spominu, ki omogo~a za~asno pomnjenje.
Nekateri dokazi potrjujejo tezo, da je kratko-
ro~ni spomin odvisen od elektrokemi~nih
sprememb v `iv~nih celicah in med njimi.
Pri kratkoro~nem spominu namre~ nastopi
kratkoro~na sprememba v u~inkovitosti /mo-
~i sinapti~nih povezav (oz. sinapti~nega pre-
nosa), medtem ko je dolgoro~ni spomin pre-
te`no posledica anatomskih/strukturnih in
biokemi~nih sprememb v mo`ganih, kot so
npr. tvorba novih sinaps in spremembe izra-
`anja razli~nih »spominskih genov«, npr.
CREB. To pomeni, da prihajajo~i `iv~ni im-
pulz spodbudi prvi nevron, ta nato spodbudi
drugega in tako naprej, pri tem pa ena veja
drugega nevrona ponovno spodbudi prvi ne-
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vron. Informacija torej kro`i ali odmeva v
mo`ganih; to je kratkoro~ni spomin. Persi-
stentna (vztrajajo~a) nevronska dejavnost
specifi~nih »delovno-spominskih« nevro-
nov, selektivna glede na dra`ljaj, je bila pre-
poznana kot nevronski ustreznik za~asnega
aktivnega vzdr`evanja informacij, ki morda
predstavlja tako procese kot vsebino delov-
nega spomina. Te raziskave ka`ejo, da ne-
vroni nosijo posebno, s ciljem povezano in-
formacijo skozi obdobje ~asovnega zamika
(retencije; angl. delay) – brez prisotnosti zu-
nanjih dra`ljajev oz. informacije – z za~et-
kom pro`enja (AP) ali s pove~anjem frek-
vence le-tega, pa tudi s kompleksnim urav-
navanjem korelacij vzorcev pro`enja med
njimi. Nastopi na dra`ljaj selektivno toni~-
no visokoaktivnostno stanje, ki se vzdr`uje
skozi vse obdobje, ko je treba informacije
(npr. lokacijo) zadr`ati v delovnem spomi-
nu za dosego dolo~enega odziva (npr. o~e-
sna sakada v dolo~eno smer). Tako persi-
stentno dejavnost oz. posledi~no shranjeva-
nje kratkoro~nih spominov morda omogo-
~ajo `e omenjeni spodbujevalni (vzburje-
valni) nevronski krogi, v katerih lahko prek
mehanizmov ponavljajo~ega se vzburjenja
(postsinapti~na facilitacija, reverberacijske
povratne zanke) informacija v elektri~nih

impulzih kro`i dlje ~asa tudi po tem, ko je
neki prvotni dra`ljaj `e izginil. Po drugi
strani raziskovalca J. E. Lisman in O. Jen-
sen predlagata razlago, po kateri se vzdr`e-
vano pro`enje, ki omogo~a kratkoro~ni spo-
min, vr{i s pomo~jo od dejavnosti odvisne-
ga intrinzi~nega membranskega procesa ne-
vronov, imenovanega postdepolarizacijski
potencial (podobnost z generatorskim sa-
moohranjujo~im potencialom, ki omogo~a
sr~ni ritem oz. pulz), ki vedno znova omo-
go~a ponovno pro`enje celice z dolo~enim
~asovnim zamikom, ko je prese`en prag. To
pro`enje se odvija znotraj ciklusa theta, ki
omogo~a osve`evanje spominske sekvence,
saj theta deluje kot zunanji »spodbujeval-
nik«, gama pa kodira posamezni spominski
kod (specifi~en set povezanih nevronov).
Oscilacije theta in gama imajo v njunem
modelu glavno vlogo. Ta mehanizem je dru-
ga~en od reverberatornih mehanizmov, ki
vklju~ujejo zanke povezanih nevronov oz.
rekurentnih zank, ki jih je opisal `e Hebb. ^e
govorimo o mehanizmih delovnega spomina
na mikroravni (npr. nevrotransmiterjev in
njihovih receptorjev), lahko re~emo, da je za
delovni spomin in spoznavne izvr{itvene
funkcije pomembno medsebojno sodelova-
nje dopaminskega sistema z glutamatnim
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NMDA-receptorskim sistemom. Oba siste-
ma imata `e sama po sebi pomembno vlogo
pri razli~nih spominskih procesih, tudi pri
dolgoro~nem spominu (NMDA-R, AMPA-
R) in motivaciji oz. volji (dopamin), za kate-
ro so odgovorne kortikosubkortikalne zanke
in mo`ganski nagradni sistem. 

Znano je, da so med procesi delovnega
spomina so~asno dejavni {tevilni mo`ganski

predeli, predvsem v ~elnem in zadaj{njem
delu mo`ganov. Toda kako med seboj sode-
lujejo prostorsko lo~eni, a v isto funkcijo
vpleteni mo`ganski predeli (t. i. problem po-
vezovanja)? Delovni spomin morda posredu-
je ve~je {tevilo so~asnih in sinhroniziranih
oz. koherentnih (medsebojno povezanih, faz-
no in mo~nostno usklajenih) oscilacij v elek-
tri~ni dejavnosti v razli~nih frekven~nih pa-
sovih z razli~nimi prostorskimi vzorci in
funkcijami. Primer: sinhronizacija oz. pove-
~anje koherence v frekven~nem pasu theta
med procesi delovnega spomina posreduje
funkcijsko povezovanje zadaj{njih predelov
mo`ganov, kjer se informacija shranjuje, in
sprednjih predelov, kjer se pomembna infor-
macija vzdr`uje, osve`uje in se z njo uprav-
lja. Sinhrone oscilacije tako predstavljajo
funkcijske nevronske ustreznike vi{jih mi-
selnih funkcij.

SKLEP

Za optimalno delovanje spomina potre-
bujemo spremembe in natan~no nadzorova-
no uravnavanje v celotni poti do spomina, ne
pa zgolj v del~ku mozaika. To pomeni, da bi
se morali v prihodnje osredoto~iti na spo-
minske mehanizme od mikronivoja posa-
meznega nevrona, kot so elektrokemi~ni
procesi na nevronskih membranah, delova-
nje ionskih kanal~kov in uravnavanje mem-
branskih potencialov, nadalje delovanja ne-
vrotransmiterjev, receptorjev in prevajanja
impulzov po aksonih (akcijski potencial), pa
do makronivoja, kjer je pomembna aktivaci-
ja spominskih nevronskih omre`ij oz. sode-
lovanje, komunikacija med ciljnimi nevroni,
torej njihova funkcijska koherenca (proces
elektri~ne sinhronizacije), »meri« pa jo
EEG-koherenca. 

Izsledki raziskav
Pomen dolo~enih mo`ganskih ritmov za

delovni spomin, ki smo ga potrdili tudi v
na{ih raziskavah: 
– ritem alfa: procesi delovnega spomina,

mentalni napor;
– ritem theta: procesi delovnega spomina

(ponavljanje, vzdr`evanje, skeniranje in-
formacij), pozornost;

– ritem gama: procesi senzori~nega proce-
siranja posameznega dra`ljaja, pozor-
nost.
Zmanj{anja koherence lahko predstav-

ljajo funkcijsko odklopitev mote~ih medse-
bojnih vplivanj ali selektivno pozornost. Pri
nalogah delovnega spomina smo med ob-
dobji vzdr`evanja spominske informacije
dokazali pove~ano koherenco med frontal-
nimi (anteriornimi) predeli skorje (osve`e-
vanje, trenutno shranjevanje) in posterior-
nimi predeli (pasivno shranjevanje) v pri-
merjavi s kontrolnimi nalogami v razli~nih
frekven~nih pasovih. Manipulacija v delov-
nem spominu je povezana z druga~nimi,
mo~nej{imi vzorci koherence v dolo~enih
frekven~nih pasovih; prav tako je koheren-
ca odvisna od stopnje obremenitve delov-
nega spomina. 

Na{e ugotovitve se skladajo z mnogimi
drugimi raziskavami in z modelom delovne-
ga spomina A. Baddeleya. Opazovali smo
tudi zna~ilnosti mo`ganske aktivacije in
povezovanja med »mirovanjem« (kontrolna
naloga: zgolj osredoto~eno gledanje to~ke
na zaslonu) ter ugotovili, da tudi v tem pri-
meru mo`gani dejavno in povezano »deluje-
jo« – morda celo bolj, kot se je v~asih dom-
nevalo. Med seboj so odvisna, povezana
namre~ nekoliko druga~na anterio-poste-
riorna omre`ja, najverjetneje so povezana z
notranjim miselnim tokom ali drugimi sa-
mo-referen~nimi, ~ustvenimi oz. spoznav-
nimi procesi.

Izsledki raziskav
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www.emedicine.com/neuro/index.shtml
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