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Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične skorje? Študija s 
transkranialno magnetno stimulacijo.  
 
 
IZV    K 
 
V magistrskem delu smo z eksperimentom poskušali ugotoviti, kakšne spremembe 
lahko poslušanje različne glasbe povzroči na motoričnem korteksu v primerjavi s 
stanjem, ko preizkušanec glasbe ne posluša. Ne glede na vse večje število ljudi, 
vključenih v različne glasbene terapije, kot so na primer bolniki s Parkinsonovo 
boleznijo in bolniki z distonijo, danes še vedno ne vemo, kako glasba dejansko tem 
pacientom pomaga in izboljša vsakdanje življenje. Zato moramo poskusiti ugotoviti, 
kako glasba deluje na motorično skorjo in kateri aspekti glasbe so pomembni za 
učinek na gibanje. Transkranialna magnetna stimulacija (TMS) je zelo primerna 
metoda, saj v realnem času preko elektromiografije (EMG) vidimo spremembe, ki jih 
zunanji dejavniki, kot je glasba, lahko povzročijo na nivoju primarne motorične 
skorje. Za vzorec smo vzeli 10 oseb, vse desničarje, v starosti med 20 in 35 let, ki se 
predhodno niso ukvarjali z glasbo. Opravili smo 5 meritev z TMS: MEP (motorični 
evocirani potenciali), SICI (kratkointervalna intrakortikalna inhibicija), ICF 
(intrakortikalna facilitacija), meritev tihe periode in RC (krivulja vzdražnosti). Teh 5 
meritev s TMS nam je pod različnimi pogoji (v stanju brez glasbe, ob ritmični glasbi 
in ob umirjeni glasbi brez očitnega ritma) povedali, kako se je glede na glasbo 
spremenilo stanje motorične skorje, njegova osnovna vzdražnost in stanje 
inhibitornih in facilitatornih intrakortikalnih povezav. Na podlagi podatkov naše 
raziskave smo lahko delno odgovorili na vprašanje, da predvsem ritmična glasba 
spreminja določene elektrofiziološke parametre motorične skorje, ampak, da verjetno 
ni samo ritem glasbe tisti, ki k temu pripomore. Rezultati naše raziskave bi lahko 
pomagali pri nadaljnjih raziskavah, saj je nujno potrebno, da bolje razumemo, kaj pri 
glasbi je tisto, kar pomaga bolnikom pri izboljšanju motoričnih sposobnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

K             : transkranialna magnetna stimulacija, motorična skorja, ritem, 
glasba, glasbene terapije 

 
 
 
 
 



 

 

 

How does listening to different kinds of music influence excitability of primary motor 
cortex? A study with transcranial magnetic stimulation. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this master thesis, we tried to prove with an experiment, what kind of changes can 
different kind of music cause on the motor cortex, compared to the states where 
individuals do not listen to any music. Even though there are more and more people 
involved in different musical therapies, for example parkinson and dystonia patients, 
we still do not know today what is the aspect of music that makes the difference and 
what are the ways of musical effects on brain. That is why, we have to return to the 
basics, and research building blocks of music and try to figure it out, how music 
affects motor cortex, and what are the important aspects of music that affect 
movement. Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a very suitable method, 
which allows us through electromyography (EMG) that we see the changes caused 
by different factors on primary motor cortex, in real time. We took a sample size of 
10 people, all right handed, age between 19 and 35 who did not play music 
professionally at any point in their lives. We did 5 different measurements with TMS: 
MEP (motor evoked potential), SICI (short-interval intracortical facilitation), ICF 
(intracortical facilitation), measurement of a silent period and RC (recruitment curve). 
These TMS parameters, told us how a state of motor cortex changed, what 
happened with it’s excitability and it’s inhibitory and facilitatory intracortical 
connections under 3 different conditions (silence, rhythmical music and music 
without an obvious rhythm). Based on the results, we were able to partly answer the 
question that especially rhythmical music affects excitability of a motor cortex in 
certain ways, but we think that rhythm is not the only aspect of music responsible for 
it. This data could help in future research, since it is necessary to better understand, 
what is the aspect of music that makes a difference and actually helps patients with 
movement dysfunctions.   
 
 
 
 
 
 

KEY WORDS: transcranial magnetic stimulation, motor cortex, rhythm, music, music 
therapy 
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UVOD 

 
Pomembnost preučevanja vpliva različne glasbe na možgane in kognicijo je že dolgo 
znana, vseeno pa so pretekle raziskave pustile veliko odprtih vprašanj. Pri določanju, 
kakšno glasbo je potrebno proučevati, so se raziskovalci preveč zanašali na 
subjektivne občutke, ki jih glasba pri poslušalcu izzove, in ne toliko na matematično 
določljive in objektivno preverljive lastnosti glasbe. Zato smo se odločili, da z 
združeno metodo transkranialne magnetne stimulacije (TMS) in elektromiografije 
(EMG) naredimo eksperiment, ki lahko služi tudi kot uvod v preiskovanje različnih 
aspektov glasbe in njihovih individualnih vplivov na stanje motorične skorje.  
 
Raziskave na športnikih so pokazale, da imajo ti veliko prednost pri doseganju 
dobrih rezultatov, če treninge spremlja glasba (Hume in Crossman, 1992). Glasbene 
terapije pomagajo bolnikom s Parkinsonovo boleznijo pri lažji in efektivnejši hoji 
(Bella in sod., 2015), bolnikom s Tourettovim sindromom pa poslušanje in 
ustvarjanje glasbe drastično zmanjša količino tikov (Bodeck in sod., 2015).  
 
Na podlagi znanj iz preteklih raziskav smo določili parametre TMS, s katerimi smo 
preverjali vzdražnost motorične skorje pod tremi različnimi pogoji (ob dveh različnih 
tipih glasbe in ob kontrolnem pogoju brez glasbe). Poleg meritve krivulje vzdražnosti 
smo v raziskavo dodali tudi nekaj takšnih meritev s TMS, ki pri preučevanju vpliva 
glasbe do sedaj še niso bile uporabljene. To so meritve aktivne krivulje vzdražnosti, 
meritev tihe periode, meritev kratkointervalne kortikalne inhibicije in meritev 
intrakortikalne facilitacije.  
 
Zaradi preteklih raziskav nas je najbolj zanimalo, kakšen vpliv bo imela ritmična 
glasba na vzdražljivost motorične skorje, parametre TMS pa smo preverjali tudi pri 
glasbi brez očitnega ritma (meditativni glasbi) in pri kontrolnem pogoju (brez glasbe, 
stimulacija je potekala v tišini). Razlog, da smo v raziskavo poleg ritmične vključili še 
meditativno glasbo, je, da smo želeli razjasniti, ali glavne spremembe na motorični 
skorji povzroči ritem ali pa je morda za njih odgovoren kateri izmed ostalih gradnikov 
glasbe (npr. melodija, tonska višina, barva tonov, glasnost, seznanjenost z glasbo 
…). Tako smo v raziskavi primerjali vpliv ritmične glasbe z vplivom glasbe brez 
očitnega ritma. 
 
V magistrski tezi so najprej opisane metode TMS, EMG in vsi parametri TMS, ki smo 
jih uporabili v raziskavi. V naslednjem delu je opisana glasba, kako jo slišimo (tako iz 
nevrološkega kot iz psihološkega stališča) ter povezave med slušno in motorično 
skorjo. Sledijo hipoteze naše raziskave, opis eksperimenta in na koncu rezultati, 
njihova analiza, diskusija in zaključek.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
TRANSKRANIALNA MAGNETNA STIMULACIJA (TMS) 

Zgodovinsko ozadje TMS 

 

Transkranialna magnetna stimulacija je metoda, ki nam omogoča stimulacijo 
zunanjih delov možganov. Teoretična podlaga, ki pojasnjuje mehanizme TMS, se je 
začela razvijati že v 18. stoletju, ko je Luigi Galvani razmišljal o tem, da možganska 
komunikacija (med različnimi področji možganov in med možgani in mišicami) 
poteka preko električnih signalov. Od takrat naprej so raziskovalci iskali načine, kako 
to električno aktivnost izzvati in jo tudi meriti (Hovey in Jalinous, 2006). 
 
 
 

 
Slika 1: Skica Michaela Faradaya na svojem predavanju, kjer naj bi razlagal osnovna načela indukcije 

magnetnega polja. 

 

Leta 1831 je Michael Faraday odkril prva načela indukcije elektromagnetnega polja, 
na podlagi katerih sta d'Arsonval in Thompson v začetku 20. stoletja prvič stimulirala 
možgane z magnetnim poljem. Razmišljala sta, da je možgane potrebno stimulirati 
na delih, kjer bo vidna reakcija na stimulacijo – to se zgodi pri stimulaciji motorične 
skorje, katere posledica so trzljaji mišic, in pri stimulaciji vidnega korteksa, ko se nam 
na vidnem polju pojavljajo obrisi/svetloba/motnje, skupaj imenovani fosfeni. Tako sta 
na sebi, d'Arsonval v Parizu, in deset let kasneje Thompson v Londonu, povzročila 
pojav fosfenov s tem, da sta na skalp vplivala z močnim magnetnim poljem 
(Basmajian in De Luca, 1984). 
 
Kolin je z magnetno stimulacijo raziskoval predvsem vplive na periferno živčevje, kar 
je bil temelj za delo Bickforda in Fremminga, ki sta kot prva demonstrirala stimulacijo 
obraznega živca. Vse do leta 1985 je prihajalo do neuspešnih in predvsem težko 
kontroliranih poizkusov in šele takrat je Barker izdal poročilo o prvi uspešni magnetni 
stimulaciji motoričnega korteksa pri človeku, ki jo lahko pripišemo magnetni indukciji 
(Kobayashi in Pascal-Leone, 2003). 
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Metoda TMS 

 
Transkranialna magnetna stimulacija (TMS) je metoda, ki nam omogoča neinvazivno 
lokalno stimulacijo možganske skorje z uporabo kratkotrajnih magnetnih valov, ki jih 
ustvarja tuljava, skozi katero pošljemo električni tok (Hampson in Hoffman, 2010). 
TMS je naprava, sestavljena iz dveh delov, eden se imenuje električni generator, 
drugi pa tuljava. Generator zbere električno energijo in jo nato z močjo več tisoč 
amperov pošlje po bakrenih žicah, ki so napeljane od generatorja skozi tuljavo. Okoli 
tuljave se ob kratkem tokovnem pulzu vzpostavi magnetno polje, ki ob dovolj veliki 
jakosti vpliva na električno nabite delce v tkivu in živčevju (Kobayashi in Pascal-
Leone, 2003). 
 
TMS deluje na podlagi dveh fizikalnih zakonov. Na podlagi Biot-Savartovega zakona 
vemo, da pulz električnega toka v tuljavi ustvari magnetno polje, gostota tega 
magnetnega polja pa je odvisna od količine enosmernega električnega toka. Na 
podlagi Faradayevega zakona pa vemo, da spremenljivo magnetno polje inducira 
električno polje, ki vpliva na naboj v smeri električnega polja. Tuljava mora biti 
postavljena paralelno na površino glave, saj ob drugačnem kotu dobimo dodatno 
magnetno polje zaradi pojava napetosti na ostalih višje ležečih površinah (lobanja, 
tekočine, koža) (Komssi, 2004). 
 
Skalp in lobanja nimata skoraj nobenega vpliva na magnetno polje, vendar njegova 
jakost z razdaljo zelo hitro pada, zato lahko magnetno polje vpliva samo na nevrone, 
ki se nahajajo malo pod površjem lobanje. Približno 2 cm pod tuljavo lahko pride do 
depolarizacije nevronskih membran, saj dovolj močno električno polje povzroči, da 
se ionski kanali, občutljivi na napetost, odprejo. Posledica je nastanek akcijskih 
potencialov, ki se lahko širijo naprej po nevronskih povezavah (Sakai in sod., 1997). 
Stimulirane možganske strukture lahko preko tega mehanizma aktivirajo mišice in 
periferne živce. Posebnost TMS je tudi v tem, da aktivira vse primarne nevrone na 
območju stimulacije v istem trenutku (Ilmoniemi in Kičič, 2010). 
 
 
 

 
Slika 2: Na sliki vidimo osnovne principe delovanja TMS in področje, kjer magnetno polje stimulira 

možgansko sivino. 
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Kortikalna stimulacija lahko možgansko skorjo aktivira, inhibira ali vpliva nanjo z 
aktivacijo kortikalno-subkortikalnih omrežij in povezav. To je odvisno od frekvence 
pulzov, intenzitete stimulacije, polarnosti toka, orientacije tuljave in konfiguracije 
induciranega električnega polja.  
 
Problem pri pozicioniranju tuljave nastane predvsem, kadar želimo stimulirati 
področja, ki nam ne dajo nikakršne vidne povratne informacije ob stimulaciji. Pri 
stimulaciji motorične skorje lahko vidimo trzljaje mišic ali zaznamo odzive na EMG, 
pri stimulaciji vidne skorje se na vidnem polju pojavljajo fosfeni, ostala možganska 
področja pa so tako imenovana tiha področja brez povratnih informacij. V teh 
primerih je najbolj pomembno, da lokacijo stimulacije določimo s pomočjo 
nevronavigacije in jo prilagodimo vsakemu posamezniku posebej (Rusjan in sod., 
2010). 
 
 

Različice in uporaba TM  

 
Različice TMS se delijo glede na število oddanih pulzov magnetnega polja in glede 
na to, v kakšnem zaporedju se ti pulzi magnetnega polja pojavijo.  
 
Najbolj preprosta oblika TMS je stimulacija z enim pulzom (single pulse TMS). Ta se 
uporablja za iskanje in določanje področja oz. točke na glavi, ki jo želimo stimulirati 
(»hot spot«). TMS z enojnim pulzom se uporablja tudi za določanje motoričnega 
praga (aktivnega in v mirovanju), za merjenje vzdražnostne krivulje, tihe periode ter 
za določanje moči stimulacij bolj kompleksnih raziskav inhibicije in facilitacije s TMS 
(Hampson in Hoffman, 2010). Druga oblika stimulacije je TMS z dvema pulzoma 
(paired pulse TMS), kjer pride do dveh oddanih pulzov, med katerima je zelo kratek 
časovni interval. S to obliko TMS se raziskujejo predvsem mehanizmi kortikalne 
inhibicije in kortikalne facilitacije. Tretja, v zadnjem času najbolj raziskovana oblika, 
pa je repetitivna TMS (repetitive TMS), pri kateri je veliko število zaporednih pulzov 
oddano na eno mesto na skorji, med njimi pa je izjemno kratek časovni interval 
(Hampson in Hoffman, 2010). 
 
Metoda transkranialne magnetne stimulacije se uporablja predvsem za raziskovanje 
mehanizmov delovanja možganov, kot diagnostična metoda in kot metoda 
zdravljenja različnih nevroloških bolezni (depresije, nevropatske bolečine). Veliko 
raziskav s TMS poteka na področju možganske kapi, migren, Parkinsonove bolezni, 
obsesivne kompulzivne motnje in kronične bolečine (Pascal-Leone in sod., 2003). 
Metoda postaja zelo zanesljiva in dostopna vedno večji množici ljudi, žal pa še 
vedno obstajajo omejitve, povezane predvsem z nevronavigacijo, razumevanjem 
poteka dogodkov po stimulaciji na celičnem nivoju (nevrofiziološki mehanizmi odziva 
na TMS) in razumevanjem dolgotrajnih posledic stimulacije (Pascal-Leone in sod., 
2003). Prednosti metode TMS so v tem, da stimulacija vpliva na zelo omejeno 
področje možganske sivine, prav tako pa stimulacijo lahko ponovimo mnogokrat, pri 
tem pa ni opaznih stranskih učinkov (Pascal-Leone in sod., 2003). 
 
 

. 
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ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG) 

 
Elektromiografija (EMG) je metoda, pri kateri preiskujemo in opazujemo mišične 
električne signale, njihovo jakost in količino ter tudi odsotnost aktivnosti – opisanemu 
s skupno besedo pravimo mioelektrična aktivnost. Mišična vlakna prevajajo 
električne potenciale zelo podobno kot živci, te potenciale pa poznamo pod imenom 
mišični akcijski potenciali. Površinska EMG je metoda, s katero beležimo mišične 
akcijske potenciale tarčnih mišic.  
 
Človeško telo je kot celota električno nevtralno, kar pomeni, da ima približno enako 
število pozitivno in negativno nabitih delcev. V mirovanju je membrana živčnih celic 
polarizirana zaradi razlike v koncentraciji in ionski sestavi intraceličnih in 
ekstraceličnih tekočin (Kleine in sod., 2000). V odziv na stimulus nevrona se mišično 
vlakno depolarizira, signal potuje po površini, mišično vlakno pa se vzdraži oz. 
aktivira. Ta depolarizacija skupaj s premikanjem ionov generira električno polje okoli 
vsakega aktivnega mišičnega vlakna, kar zaznamo z EMG elektrodami (Cram in 
sod., 1998). 
 
Za beleženje električne aktivnosti, ki nastaja ob aktivnosti mišice, uporabljamo bodisi 
majhne površinske elektrode, ki jih pritrdimo na kožo na področju nad mišico. Kadar 
merimo EMG neinvazivno, tj. s površinskimi elektrodami, je signal sestavljen iz vseh 
mišičnih akcijskih potencialov, ki se dogajajo v mišicah pod kožo v bližini elektrode. 
Druga možnost pa je merjenje akcijskih potencialov individualnih mišičnih vlaken z 
žičko ali iglo, vstavljeno direktno v mišico, pri čemer dobimo bolj lokalne podatke 
(Reaz in sod., 2006). 
 
 
 
 

 
Slika 3: Primer EMG signala ob dveh zaporednih aktivnostih na merjeni mišici, enote so izražene v 

milivoltih in sekundah. 
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METODA TMS-EMG 

Združena metoda TMS in EMG je orodje, ki omogoča raziskovanje vpliva 
magnetnega polja na možgansko skorjo in raziskovanje mehanizmov kortikalnih 
povezav. S to metodo lahko raziskujemo časovno odvisnost kortikalnih procesov, 
kortiko-kortikalno povezanost, kortikalno inhibicijo in facilitacijo ter interakcije med 
kortikalnimi procesi. Meritve lahko spremljamo v realnem času, dobljeni rezultati pa 
nam dajejo vpogled v to, kako moč stimulacije vpliva na motorično skorjo, kako se 
aktivnost prenaša od motorične skorje do mišice in kako na hitrost prenosa vplivajo 
zunanji dejavniki.  

Združena metoda TMS in EMG nam omogoča vpogled v stanje motorične skorje pod 
različnimi pogoji. V dosedanjih raziskavah, kjer so preverjali vpliv glasbe na 
vzdražljivost primarne motorične skorje, so uporabili zelo enostavne meritve (meritev 
moči motoričnih evociranih potencialov in meritev krivulje vzdražnosti), ki nam dajejo 
samo najosnovnejše podatke o vzdražnosti motorične skorje in prenosu signala do 
tarčnih mišic (Giovanelli in sod., 2013; Stupacher, 2013; Bonato in sod., 2006). 

 
Meritve, ki jih izvajamo z metodo TMS-EMG: 

 

Meritve z enojnim pulzom 

 

Pri meritvah TMS z enojnim pulzom oddamo samo en pulz na tarčno področje 
primarne motorične skorje, kar povzroči aktivacijo mišice, kar lahko zaznamo kot 
mioelektrično aktivnost izmerjeno z EMG.  

 
 
Motorični evocirani potencial (M P) 

 
Motorični evocirani potencial (motor evoked potential) (MEP) je odziv mišice na pulz 
TMS, katerega intenziteta je dovolj velika, da v motorični skorji depolarizira nevrone 
in sproži akcijski potencial, ki povzroči aktivnost v mišici. Ta aktivnost je na tarčni 
mišici merjena z EMG elektrodo. Amplituda, merjena od najvišje do najnižje 
vrednosti MEP-a, predstavlja celotno vrednost enega motorično vzbujenega 
potenciala. Velikost MEP-a je v večini primerov odvisna od moči stimulacije in od 
pravilne postavitve tuljave (Valentin in sod., 2008). Kadar MEP-ov ne zaznamo tudi 
ob visoki intenziteti stimulacije, lahko po preverjanju tehničnih težav sklepamo, da 
gre za nekakšno disfunkcijo v motorični skorji, mišici ali na poti med njima (Hovey in 
Jalinous, 2006).  
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Meritev motoričnega praga v mirovanju in aktivnega motoričnega praga (RMT 

in AMT) 

 
Meritev motoričnega praga v mirovanju (RMT) je meritev kortikospinalne 
vzdražljivosti in je definirana kot najmanjša možna intenziteta TMS, ki izzove MEP 
(Rossini in sod., 2015). MEP mora biti velik vsaj 50 mV, da ga z gotovostjo ločimo od 
šuma, pojaviti pa se mora v vsaj pet od desetih poizkusov. RMT je izražen v 
odstotkih maksimalne moči TMS stimulatorja.  
 
Poleg RMT smo v svoji raziskavi merili še AMT (motorični prag pri aktivni mišici), kjer 
gre za ugotavljanje najmanjše možne intenzitete TMS, ki povzroči MEP pri aktivni 
(napeti) mišici. To dosežemo tako, da preiskovanec vzdržuje konstantno napetost 
tarčne mišice, medtem pa na enak način kot pri zgoraj opisanem RMT določimo 
motorični prag. Pri meritvi AMT je potrebna jakost stimulacije v primerjavi z RMT 
manjša, saj je mišica že aktivna in potrebuje manj energije magnetnega polja za 
proženje akcijskih potencialov (Rossini in sod., 2015). 
 
Meritvi aktivnega in pasivnega motoričnega praga sta predpogoja za nadaljnje 
meritve. Z njima določimo intenziteto stimulacij za meritve aktivne in pasivne krivulje 
vzdražnosti ter za ostale meritve z dvojnim pulzom. 

M P krivulja vzdražnosti (RC) 

 
Ob povečevanju intenzitete pulzov amplituda MEP-ov narašča do določene meje. Ko 
želimo izrisati MEP krivuljo vzdražnosti (RC), stimuliramo tarčno območje z 
določenimi vrednostmi motoričnega praga (v našem primeru 80 %, 100 %, 120 %, 
140 %, 150 % in 160 %). To nam omogoča izris krivulje, ki ima po navadi sigmoidno 
obliko. 

Ko merimo motorični prag (RMT), dobimo informacije o najbolj vzdražljivih nevronih, 
pri RC pa z višanjem intenzitet pridobimo informacije tudi o manj vzdražljivih 
nevronih (z višjim motoričnim pragom) in o tistih, ki so bolj oddaljeni od mesta 
stimulacije (Hallett in sod., 1999). Pri odraslih osebah vidimo strmo naraščanje 
amplitude do približno 140–150 % motoričnega praga, potem pa se krivulja dokaj 
hitro izravna in višje intenzitete ne prinesejo nadaljnjega povečevanja amplitude 
MEP-ov (Rossini in sod., 2015). 

Aktivna M P krivulja vzdražnosti (ARC) 

 
Pri aktivni krivulji vzdražnosti (ARC) krivuljo predstavljajo vrednosti MEP-ov pri 
postopno naraščajoči intenziteti stimulacije (v našem primeru 80 %, 100 %, 120 %, 
140 %, 150 % in 160 % aktivnega motoričnega praga.), medtem ko preiskovanec 
vzdržuje aktivno tarčno mišico. Enako kot pri RC pričakujemo sigmoidno krivuljo, ki 
se izravna pri moči stimulacije približno 150 % AMT. 

 

 

Oblikovano
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Kortikalna tiha perioda (CSP) 

Kadar sprožimo pulz TMS med prostovoljno mišično aktivnostjo, lahko opazimo, da  
motoričnemu potencialu pri dovolj visokih intenzitetah sledi obdobje EMG tišine 
(obdobje brez aktivnosti), kar imenujemo kortikalna tiha perioda (cortical silent 
period, CSP). Ta fenomen je funkcionalni indeks inhibitornih kortikalnih poti, ki so 
uravnavane z receptorji GABA (Ziemann, 2004). Pričakuje se, da se z višanjem 
intenzitete stimulacije daljša obdobje tihe periode. 

Meritve z dvojnim pulzom 

 

Druga vrsta meritev, pa so tako imenovane meritve z dvojnim pulzom, kar pomeni, 
da za posamezno meritev potrebujemo dva pulza TMS. Najprej na tarčnem področju 
sprožimo pulz, ki je manjši od motoričnega praga, temu pa sledi pulz, ki je večji od 
motoričnega praga, v točno določenem časovnem intervalu. S to metodo lahko 
spremljamo in raziskujemo intrakortikalne inhibitorne in facilitorne poti v primarni 
motorični skorji. Časovni interval med prvim in drugim pulzom je ključ do tega, ali 
preiskujemo inhibitorne ali facilitatorne mehanizme (Ilić in sod., 2002). Z dvojnim 
TMS pulzom lahko spremljamo kratkointervalno kortikalno inhibicijo, intrakortikalno 
facilitacijo in dolgointervalno kortikalno inhibicijo (Kobayashi in Pascal-Leone, 2003). 

Kratkointervalna kortikalna inhibicija (SICI) 

 

Kratkointervalno kortikalno inhibicijo (short interval cortical inhibition – SICI) lahko 
dosežemo s posebnim protokolom TMS z dvojnim pulzom. Najprej sprožimo 
pogojevalni pulz, ki je manjši od pasivnega motoričnega praga (RMT), v časovnem 
intervalu 1–5 ms pa mu sledi testni pulz. Intenziteta testnega pulza je določena tako, 
da bi samostojni pulz izzval motorični evocirani potencial (MEP) z amplitudo 1 mV. 
Kadar testni pulz sledi pogojevalnemu pulzu v zelo kratkem časovnem intervalu, je 
amplituda MEP-a manjša od pričakovane (manjša od 1 mV), opazna je torej 
kratkointervalna intrakortikalna inhibicija. Danes je stroka mnenja, da se inhibicija 
MEP-ov zgodi v motorični skorji in ni posledica refraktornosti kortikospinalnega trakta 
(Hummel in sod., 2009).  
 
 
 
Intrakortikalna facilitacija (ICF) 
 

Pri tej paradigmi TMS je med pogojevalnim in testnim pulzom časovni interval 8–30 
ms. Prvi pulz, ki je šibkejši od motoričnega praga, povzroči povečano vzdražnost 
motorične skorje. To se kaže v MEP-ih, ki jih povzroči drugi (testni) pulz, saj so večji, 
kot če bi drugi pulz oddali brez predhodnega. Enako kot pri meritvah SICI je 
intenziteta testnega pulza določena tako, da s samostojnim pulzom izzove MEP 
velikosti približno 1 mV na tarčni mišici. Pri intrakortikalni facilitaciji (ICF) je zaradi 
pogojevalnega pulza velikost MEP-a pri drugem pulzu povečana (večja od 1 mV). 
Raziskave, ki kažejo na očitno vlogo glutaminergičnih receptorjev in receptorjev 
GABA pri ICF, je opravil Ziemann, ki je pokazal da nekateri NMDA antagonisti in 
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GABA-a agonisti zmanjšajo ICF, medtem ko GABA-b agonisti povečajo ICF 
(Ziemann, 2004) .  

 
 

 

 
 

Slika 4: Na sliki vidimo tri različne protokole, enojni stimulus (levo), SICI (sredina) in ICF (desno). Na 
dnu slike (trigger) vidimo, kdaj pride do pulza TMS, graf pa nam prikazuje amplitudo MEP, merjeno z 

EMG. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
GLASBA, KAKO JO SLIŠIMO 
 

Glasba je zelo zanimiv in vseprisoten antropološki pojav, s katerim si ljudje krajšamo 
čas, se sproščamo, obujamo spomine, tkemo medsebojne vezi in si v zadnjem času 
z njo pomagamo tudi pri zdravstvenih težavah. Glasba je prisotna v vseh kulturah ne 
glede na njihovo povezanost z ostalim svetom, zato sklepamo, da so pogoji za 
razumevanje in ustvarjanje glasbe zapisani v genih in ne samo kulturno pogojeni 
(Bear in sod., 2007). Vsak sklop tonov, ki ima vsaj delno urejeno sestavo, se lahko 
smatra za glasbo, a definicija glasbe ostaja različna med kulturami in posamezniki 
(Bear in sod., 2007). V našem okolju je najbolj pogosta definicija glasbe tista, ki 
pravi, da je to umetnost, katere izrazno sredstvo je zvok. Enotna definicija ne 
obstaja, saj se spreminja skozi čas, z novimi tehnologijami in se razlikuje med okolji 
in družbami. 
 
Glasba je torej precej subjektiven pojem človeka, ki ima sistem zaznavanja, 
imenovan sluh, s katerim slišimo glasbo. Slušni sistem spremeni razlike v zračnem 
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pritisku oz. tako imenovane zvočne valove v nevronsko aktivnost, ki potuje do 
možganov. Razlike v tlaku slišimo kot zvok, čeprav je dejansko ta zvok produciran 
samo v naših možganih, saj same spremembe zračnega tlaka zvoka kot ga slišimo 
mi, v naravi ne ustvarijo. Zvoki so torej le produkt možganov, ki nam omogoča lažje 
delovanje in sodelovanje v okolju in družbi (Bear in sod., 2007). 
 
Sestavni elementi glasbe so ritem, glasnost, tonska višina, trajanje, barva tona, 
prostorska lokacija in odmev. Gradniki glasbe se razlikujejo po funkciji, zato jih med 
seboj ne moremo enačiti in jim pripisovati vlog po pomembnosti. Prav tako so med 
seboj neodvisni, kar predstavlja veliko prednost za raziskovanje, saj lahko 
raziskujemo vsak element glasbe posebej, pri čemer lahko posamezen element 
definiramo z objektivnimi merili. Tonsko višino in glasnost lahko na primer opišemo z 
opisljivimi fizikalnimi pojmi, kot sta frekvenca in amplituda (Levitin in sod., 2009). 
Kadar imamo več kot en ton, zaporedje tonskih višin določa melodijo, ki govori o 
tem, v katero smer se premikajo toni (k višjim ali nižjim). Veliko ljudi ima težavo 
prepoznati melodijo, če je le-ta prestavljena v tonski višini, pri tem pa ostali elementi 
(glasnost, tempo, odmev, prostorska lokacija ali celo instrument) ostanejo enaki. Pri 
prepoznavanju melodije ob spremenjeni tonski višini in ritmu pa se ta naloga 
velikokrat zdi prezahtevna oz. nemogoča za naše možgane (Levitin in sod., 2009). 
Ritem ali tempo je definiran s trajanjem tonov, njihovim časovnim razponom in 
zaporedjem (Levitin in sod., 2009). To so osnovni gradniki glasbe, ki jih lahko 
definiramo matematično in objektivno, ne smemo pa pozabiti na subjektivne 
razsežnosti glasbe, saj lahko glasba pri ljudeh vzbuja različna čustva, obudi 
spomine, izboljša počutje ali poveča motivacijo (Bear in sod., 2007). 
 
Danes vemo, da glasba aktivira veliko različnih območij v možganih in da ne obstaja 
en sam center za razumevanje glasbe. Kot na primer pri vidu je glasba v možganih 
procesirana komponentno, s posebnimi nevronskimi potmi za posamezne elemente 
(tonska višina, trajanje, glasnost …) (Levitin, 2010). Da obstaja opisana 
komponentnost procesiranja glasbe, potrjujejo tudi primeri pacientov z lezijami v 
frontalnih ali temporalnih režnjih, ki so izgubili sposobnost prepoznavanja enega 
izmed aspektov glasbe npr. melodije, razumevanje ostalih komponent glasbe pa je 
bilo nespremenjeno (Bear in sod., 2007). 
 
Ko govorimo o vplivu glasbe na možgane, govorimo o dveh tipih povezav – 
posrednih in neposrednih. Neposredne povezave so tiste, pri katerih se sočasno s 
slušno skorjo aktivirajo tudi druga možganska področja, ki so udeležena v 
procesiranje posameznih komponent glasbe (medialno genikulatno jedro, kohlearno 
jedro in druge možganske strukture na poti od ušesa proti slušni skorji). 
 
Druge vrsta povezav so posredne povezave, kjer se vpliv glasbe kaže tudi pred in po 
poslušanju. To so na primer povezave slušne skorje z limbičnim sistemom, s 
področji za motivacijo (prefrontalni korteks), z dopaminskimi in serotoninskimi 
področji, ki so odgovorna za čustveno razumevanje glasbe in evforične občutke, ki 
jih ob glasbi lahko doživljamo (Bear in sod., 2007).   
 
Posredna povezava obstaja tudi med spominom in glasbo. Vemo, da čustva okrepijo 
procese pomnjenja in da glasba lahko vzbudi močna čustva, zato je veliko teorij o 
tem, da glasba izboljša spomin o informacijah, ki jih posamezniki lahko vsaj delno 
povežejo z določeno glasbo (Jancke, 2008). V dosedanjih raziskavah so ugotovili, da 
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imajo preiskovanci izboljšan epizodičen in avtobiografski spomin za kar 20 %, kadar 
je ob dogodkih prisotna glasba (Halpern in Müllensiefen, 2007; Platel, 2005). 
 

V zadnjih desetletjih bolje razumemo delovanje slušne skorje predvsem zaradi 
slikovnih študij možganov. Uho zbere zvočne valove iz okolice in jih pretvori v 
nevronsko aktivnost. Nevronska aktivnost gre po poti, ki je prikazana na sliki 6 – od 
ušesa do slušne skorje, čez možgansko deblo in posamezna specializirana jedra v 
temporalna režnja. Predvidevamo, da je slušna skorja tista, ki kodira in razvrsti 
lastnosti zvoka (osnovne gradnike glasbe), nato pa jih možgani po različnih poteh in 
sestavijo v celoto, ki jo mi razumemo/slišimo kot glasbo. Poti iz slušne skorje so nam 
manj znane, saj je njihova funkcionalnost manj očitna in velikokrat bolj kompleksna 
kot nevronska pot med ušesom in slušno skorjo (Jancke, 2008). 
 

 
Slika 5: Pot od ušesa do slušne skorje skozi najpomembnejše možganske strukture. 

 

Trenutno mnenje večine znanstvenikov je, da v povezavi s procesiranjem zvoka 
obstaja več samostojnih nevronskih poti, ki izvirajo iz A1 (primarne slušne skorje) in 
projicirajo nevronske poti na različna tarčna področja. Glavne nevronske poti se iz 
slušne skorje nadaljujejo znotraj temporalnega neokorteksa ob superiornem 
temporalnem girusu, druge pa v smeri parietalnih tarčnih področij (Zatorre in sod., 
2007).  
 
Zatorrejev model na podlagi bližnjih možganskih področij in njihovih funkcij sklepa o 
delovanju in vlogi nevronske poti. Tako na primer o poti, ki poteka dorzalno iz A1, 
sklepa, da sodeluje z vizualnim sistemom v nalogah prepoznavanja objektov in 
prostornega vida (Zatorre in sod., 2007). V primeru te dorzalne poti bi bila povezava 
v motorični sistem logična, saj kadar se dogaja premikanje (aktivira motorična 
skorja), se to seveda dogaja v času in prostoru. Nasprotno pa naj bi bile ventralne 
poti iz A1 specializirane za zvočne lastnosti objektov, ki so časovno neodvisne in 
zato manj povezane v motorične sisteme (Zatorre in sod., 2007). 
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GLASBA IN MOTORIKA 

       
Igranje in poslušanje glasbe sta kompleksna, kulturno pogojena procesa, pa vendar 
tudi naravna človeška sposobnost. Raziskovanje teh procesov nam odpira poti do 
nekaj najosnovnejših mehanizmov in zakonov delovanja človeške kognicije. Zdi se, 
da prav zaradi lastnosti ljudi, da posedujemo naravne “pogoje” za izvrševanje 
potrebnih kognitivnih operacij, glasba sploh obstaja (Zatorre in sod., 2007). Tudi 
glasba in gibanje sta dva povezujoča se pojma. Glasbenik se za to, da ustvarja 
glasbo, zanaša na preciznost fine motorike, prepletene z občutkom za ritem, jakost 
in melodijo. Na drugi strani pa je pri poslušalcu preko poslušanja glasbe velikokrat 
nezavedno izzvano gibanje – opazimo lahko nezavedno kimanje z glavo, miganje 
stopal ali tleskanje s prsti (Stupacher in sod, 2013). 
 

Slušno-motorična interakcija verjetno pogojuje in določa razumevanje melodije in 
branje ritma ter nam omogoča vpogled v povezavo med poslušanjem in 
premikanjem (Zatorre in sod., 2007). Eksperimentalni dokazi z metodama EEG in 
fMRI kažejo na to, da je poslušanje glasbe močno prepleteno z nevronskimi 
povezavami, vpletenimi v delovanje motoričnega sistema (Chen in sod., 2008). 
Številne raziskave s fMRI so pokazale, da pride ob poslušanju predvsem ritmične 
glasbe do aktivacije v motorični in premotorični skorji, na suplementarnih motoričnih 
področjih ter tudi v bazalnih ganglijih. To je privedlo do pogostih domnev v 
znanstvenih člankih, da je dojemanje ritma v veliki meri odvisno od interakcije med 
slušnimi in motoričnimi sistemi (Zatorre in sod, 2007; Stupacher in sod., 2013).  
 

Thaut in sod. (1999) so teoretizirali, da je okrepljenost motoričnih funkcij ob zvočnih 
ritmih mogoče evolucijska prednost, ker naj bi omogočala opravljanje motoričnih 
nalog v časovnih okvirih. Pri tem je opisoval predvsem skupinsko delo v tehnološko 
nerazvitih okoljih, ob katerem je petje zelo pogost pojav. Danes se glasbeni ritmi 
uporabljajo tako pri rekreativnih kot profesionalnih športnikih, kar opisujeta Hume in 
Crossman v svoji raziskavi, kjer sta primerjala efektivnost treninga profesionalnih 
plavalcev z in brez ritmične glasbe. Pokazala sta, da glasba pozitivno vpliva na 
uspešnost izvajanja rutinskih športnih nalog (Hume in Crossman, 1992). Plavalci v 
njuni raziskavi so bolje ocenili splošno počutje v primerjavi z običajnim treningom 
brez glasbe, ocenili so, da je bilo ogrevanje bolj učinkovito, vsi pa so v času treninga 
izboljšali efektivnost vadbe, saj so kar 30 % več časa, ki ga prej niso porabili za 
efektivne vaje, sedaj namenili osredotočeni vadbi (Hume in Crossman, 1992). 
 
Pri učnih tehnikah, ki uporabljajo glasbene ritme in premikanje za boljše pomnjenje, 
so rezultati raziskav večinoma boljši ob glasbeni podlagi kot brez nje (Wilson in 
Davey, 2002). Dober primer je raziskava (Boykin in Allen, 1988), kjer so otroke 
starosti med 6 in 9 let učili povezovanja dveh slik na podlagi podobnega ritma. 
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Otroci, ki so ob prikazu podobnih slik slišali še podobne glasbene ritme, so jih 
povezali 40 % bolje od tistih, ki so se učili brez ritmov.  
 
Že leta 1911 je Leonard Ayres izvedel raziskavo, v kateri je primerjal rezultate 
kolesarjev, ki so kolesarili ob glasbi in brez nje (Ayres, 1911). Ugotovil je, da so se 
ob poslušanju glasbe športni rezultati izboljšali za kar 4 % – to so takrat pripisovali 
predvsem psihološkim učinkom, saj naj bi ob glasbi ljudje lažje pozabili na bolečine 
ob hudih telesnih naporih (Bacon in sod., 2012). Kasneje so znanstveniki študijo 
ponavljali in izboljševali, pri tem pa prišli do zaključka, da lahko sinhrono premikanje 
z ritmom povzroči bolj efektivno porabo energije. Kadar se namreč premikamo 
sinhrono z ritmom, telo ne potrebuje toliko drobnih koordinacijskih popravkov, kot jih 
potrebuje brez predvajanega ritma. Študija, ki so jo leta 2012 izvedli Bacon in sod., 
prikazuje, da je skupina, ki je kolesarila ob ritmu, porabila kar 7 % manj kisika v 
primerjavi s tisto skupino, ki je kolesarila brez ritma (Bacon in sod., 2012). Zdi se, da 
ritem v glasbi vpliva na premikanje tako kot metronom vpliva na izvajanje glasbe – 
posamezniku pomaga držati stabilen tempo, pri tem pa zmanjša tudi napake in 
porabo energije (Bacon in sod., 2012). 
 
Pozitivnih rezultatov ne vidimo samo pri mladih zdravih osebah, veliko pozitivnih 
učinkov glasbe se kaže tudi pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo in Tourettovim 
sindromom (Bodeck in sod., 2015). Pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo se med 
poslušanjem glasbe izboljša hoja, ki postane učinkovitejša in hitrejša. Pri bolnikih s 
Tourettovim sindromom so ugotovili, da pride do pomembnega zmanjšanja tikov 
med poslušanjem ali ustvarjanjem glasbe. Tiki so bili zmanjšani tudi že samo ob 
predstavljanju ustvarjanja glasbe (v mislih so si predstavljali, da igrajo instrument), 
pri določenih posameznikih pa so tiki skoraj popolnoma izginili. Seveda ustvarjanja 
glasbe ne moremo enačiti s poslušanjem, saj sta v ustvarjanje vključena fina 
motorika in fokusirana senzomotorična pozornost, pa vendar je veliko območij v 
možganih podobno aktivnih pri navedenih aktivnostih (Bodeck in sod., 2015). 
 
Pomembno se je vprašati, kako glasba vpliva na motorično skorjo. Znano je, da 
glasba izboljša splošno počutje, prav tako pa naj bi imela določen pozitiven vpliv na 
področju motorike, pomnjenja, razumevanja in pozornosti (Bella, 2015; Boykin in 
Allen, 1988). Glede na to, da obstajajo različne domneve, zaradi katerih danes v 
vseh fitnesih predvajajo hitro glasbo, v vseh savnah meditativno, v čakalnicah 
počasno in na vlakih umirjeno glasbo, potem je pomembno ugotoviti, na kaj dejansko 
ima glasba vpliv v našem živčnem sistemu in kako se ta kaže (Wilson in Davey, 
2002). Vedno več je tudi glasbenih terapij v terapevtske namene; nevrofiziološke 
raziskave, ki bi te terapije podprle in razkrile, kaj v glasbi je tisto, kar pomaga k 
izboljšanju simptomov, pa so zelo skope. Kot pravi Stupacher, je glasbo potrebno 
razdeliti na osnovne sestavne bloke in za vsakega od njih ugotoviti, kakšen vpliv 
ima. Tako bomo prišli do boljšega razumevanja slušno-motorične interakcije in bolj 
efektivnih glasbenih terapij, ki jih bomo veliko lažje prilagajali vsakemu posamezniku 
(Stupacher in sod., 2013). 
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Izboljšanje motorike s pomočjo glasbe 

 
Kardinalni motorični simptomi pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo so lahko vsaj 
delno izboljšani s farmakološkim zdravljenjem ali z globinsko (deep-brain) 
možgansko stimulacijo. Žal ta zdravljenja prinesejo le omejen napredek, ki se 
zmanjšuje s časom po terapiji. Glasbene terapije predstavljajo zanimiv, dodaten 
pristop pomoči bolnikom pri vsakdanjih opravilih, predvsem zaradi neinvazivnosti in 
stroškovne učinkovitosti (Bella in sod., 2015).  
 

Terapija RAS (ritmična slušna stimulacija) je lahko v pomoč bolnikom s 
Parkinsonovo boleznijo, glavno orodje pa je glasba. Pri tej terapiji gre za to, da 
bolnikom pri hoji predvajamo glasbo z zelo očitnim ritmom, ki jim pomaga pri lažji in 
boljši iniciaciji in izvajanju gibov (Bella in sod., 2015). Ob glasbi pacienti večinoma 
hodijo hitreje, povečajo dolžino koraka in hodijo brez vmesnih “zamrznitev”. Teh 
učinkov pa ne vidimo samo ob prisotni glasbi, ampak se kažejo tudi več mesecev po 
terapijah (Bella in sod., 2015).  
 
Ne glede na to, da so pozitivni učinki RAS terapij že dolgo znani, pa je 
nevrofiziološko ozadje tega mehanizma precej neznano (Bella in sod., 2015). Ena 
izmed hipotez je, da motorične težave bolnikov s Parkinsonovo boleznijo – predvsem 
pri hoji – izvirajo iz nezmožnosti prepoznavanja in ustvarjanja ritma. Druga hipoteza 
pa pravi, da kadar pacienti sinhronizirajo hojo z ritmom, to poveča temporalno 
procesiranje z vidnimi izboljšanji pri hoji (Bella in sod., 2015). Ta hipoteza vodi v 
predvidevanje, da se posamezniki razlikujejo med seboj v tem, kako lahko 
sinhronizirajo premikanje z zvočnimi stimulusi (tapkanje z roko ob beatu). To velja 
tudi za paciente s Parkinsonovo boleznijo, kjer se pričakuje, da tisti, ki lahko najbolje 
sinhronizirajo premikanje z ritmom, najbolj napredujejo ob RAS terapijah (Bella in 
sod., 2015). 
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Slika 6: Pri RAS terapiji je ritem približno takšen, da ob vsakem koraku pride do ritma/udarca, ki olajša 

hojo veliko bolnikom z nevrološkimi težavami. 

 
 

 
 
 

RITEM 

 
Ritem v glasbi predstavlja vzorec časovno pravilnih in nepravilnih tonskih trajanj 
(Burger in sod., 2012). Toni in sozvočja si sledijo v določenih časovnih intervalih, kar 
definira ritem. V bolj populističnih razlagah lahko zasledimo tudi poenostavljeno 
definicijo ritma, ki pravi, da je ritem tista stvar v glasbi, zaradi katere plešemo ali vsaj 
tleskamo s prsti, glasbi pa dodaja hipnotično in čutno dimenzijo (Burger in sod., 
2012). Ritmi niso prisotni le v glasbi, ampak tudi v drugih pojavih, in splošno gledano 
določajo zaporedje dogajanja različnih ali enakih elementov. 
 
Glasba izvira iz ritma, ki ga ljudje najlažje prepoznamo in mu sledimo, če ga 
definirajo nizki toni. Burger in sod. so raziskovali, kakšne psihofizične spremembe   
povzroči poslušanje tonov ki so prestavljeni malce izven ritma. Ugotovili so, da je 
psihofizična reakcija, kadar enega izmed desetih tonov prestavimo 50 ms pred 
pričakovani trenutek (ali po njem), večja pri nižjih kot pri višjih tonih (Burger in sod., 
2012). V tej raziskavi so dokazali tudi, da glasba z očitnim ritmom znatno povečuje 
količino premikov v primerjavi z glasbo, ki nima očitnega ritma. Premikov, ki so bili 
posledica ritma oz. »beat-ov«, je bilo do 60 % več v primerjavi s kontrolnim pogojem 
(Burger in sod., 2012). 
 
Ljudje lahko prepoznamo ritem v rangu med 40 in 300 udarci na minuto (beats per 
minute) (bpm). Kadar je ritem nižji od 40 bpm, imamo težave s prepoznavanjem 
vzorca, kadar pa je ritem višji od 300 bpm, se repetitivnost tonov začne spreminjati v 
kontinuiran, nerazločen zvok. Collyer in sod. so izvedli raziskavo, v kateri so merili 
najnaravnejši ritem tleskanja s prsti. Prostovoljci so morali izbrati ritem, ob katerem 
so se počutili najbolj udobno, in ga izvajati čim bolj brez napak. Pri 64 udeležencih je 
bil ta ritem v povprečju 118 tleskov na minuto, res pa je, da je po več preizkusih pri 
istih udeležencih ta ritem narasel na 123 bpm (Collyer in sod., 1994). Zelo podobne 
rezultate so prikazali tudi Kelso in sod. z raziskavo, v kateri so iskali najbolj naraven 
ritem udarjanja z roko, in ugotovili, da je bilo v povprečju najbolj optimalnih 119 
udarcev na minuto (Kelso in sod., 1987).  
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Nekateri psihologi menijo, da imamo ljudje nekakšno »naravno« preferenco za ritem, 
ki se giblje okoli 120 udarcev na minuto oz. je njegova frekvenca 2 Hz (Neda in sod., 
2000). Pri analizi več kot 74.000 popularnih pesmi, ki so nastale med leti 1960 in 
1990, so brazilski raziskovalci Zvezne univerze Minas Gerais z eksperimentom, 
imenovanim Billboard, ugotovili, da je najpogostejši ritem prav tisti s približno 120 
udarci na minuto (Bacon in sod., 2012). 
 
 

 
 

 

Slika 7: Slika prikazuje razporejenost glasbe glede na ritem (bpm) v 4 različnih skupinah. 

 

Da je v popularni glasbi največkrat prisoten ravno ritem, ki ima okoli 120 udarcev na 
minuto (ali malo manj), je potrdilo kar nekaj neodvisnih raziskovalcev (Whittle, 1996; 
Van Noorden in Moelants, 1999). Če se takšen ritem dejansko navezuje na naravno 
in nevsiljeno premikanje, je pričakovati, da bomo našli podobne ritme tudi pri 
izvajanju vsakodnevnih in ponavljajočih se motoričnih gibov, kot je npr. hoja. 
Raziskovalci so dokazali, da je povprečna hitrost postavljanja korakov pri moških 
prav okoli 120 korakov na minuto, vendar so rezultati v veliki meri odvisni od starosti 
ljudi (Murray in sod., 1964). Ritmiko izvajanja motoričnih gibov so proučevali tudi pri 
aplavzu, kjer so Neda in sod., uspešno dokazali, da obstajata dva najpogostejša 
ritma aplavza – tj. 120 tleskov na minuto in 240 tleskov na minuto (Neda in sod., 
2000). Takšni rezultati nakazujejo, da ljudje preferiramo določen ritem (okoli 120 
bpm), ki se pojavlja tako v glasbi, ki jo poslušamo in izvajamo, kot tudi v naših 
motoriki in gibih, kot so hoja, aplavz in tleskanje s prsti. 
 

Na področju ritma je bilo opravljenih veliko raziskav tudi z metodami fMRI, PET in 

MEG. Z metodo pozitronske emisijske tomografije (PET) so npr. Thaut in sod. (2014) 

primerjali aktivacijo različnih možganskih področij ob poslušanju sprememb v ritmu, 

višini in barvi tonov. Ob ritmu se je pokazala aktivnost v insuli in na Brocovem 
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področju, ta področja pa niso bila aktivna ob nalogah, kjer sta se spreminjali višina in 

barva tonov. Do zelo podobnih rezultatov so prišli tudi Platel in sod. (1997). 

 

Raziskava Techia in sod. (2000) z metodo magnetoencefalografije (MEG) je 

pokazala, da je za procesiranje ritma seveda odgovorna tudi slušna skorja, ker pride 

do spremembe v aktivnosti predvsem na področjih okoli Heschlovega girusa.  

 

Raziskave s fMRI (Kornysheva in sod., 2010, Grahn in McAuley, 2009, Limb in sod. 

2006, Chapin in sod., 2010) so pokazale aktivacijo tudi na Wernieckovem področju, 

na levem suplementarnem motoričnem področju, bilateralno v premotorični skorji in v 

malih možganih tako pri glasbenikih kot pri tistih, ki se z glasbo ne ukvarjajo. Te 

raziskave so uporabljale preproste in bolj kompleksne ritme, kažejo pa predvsem na 

to, da je za procesiranje ritma odgovorno veliko različnih področij, kar nekaj njihovih 

specifičnih funkcij pa nam še ni popolnoma znanih.  

 

V preteklosti so opravili tudi nekaj nevropsiholoških raziskav ritma in melodije ter 

ugotovili, da verjetno obstajajo ločeni mehanizmi za prepoznavanje melodije in ritma. 

Pri pacientih z lezijami na levem in desnem temporalnem področju so ugotovili, da 

nezmožnost prepoznavanja melodije ne pomeni nujno tudi nezmožnosti 

prepoznavanja ritma (Peretz in Kolinsky, 1993; Foxton in sod., 2006). 
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PROBLEM IN CILJ NALOGE 

      

OPREDELITEV PROBLEMA 

     
Pomembnost vpliva glasbe na motorične sposobnosti je že dolgo znana, saj so z 
metodama fMRI in EEG določili direktne korelate med slušnim in motoričnim 
področjem, medsebojni vpliv teh možganskih predelov pa dobiva v zadnjih letih nove 
razsežnosti, tudi v terapevtske namene (Chen in sod., 2008). Do sedaj je bilo 
izvedenih že kar nekaj raziskav, ki so merile vzdražnost motorične skorje ob različni 
glasbi, vendar so za delitev glasbe uporabljali subjektivne kriterije in matematično 
nedoločljive lastnosti. Giovanelli in sod. (2013) so uporabili glasbo, ki je bila 
kategorizirana na podlagi subjektivno doživetih čustev ob njej; Stupacher in sod. 
(2013) so uporabili glasbo, ki je bila kategorizirana glede na količino “groova” (kako 
močna je želja po premikanju), ki so ga določili preiskovanci sami; Haueisen in 
Knosche (2013) pa sta primerjala vpliv poznane in nepoznane glasbe tako pri 
glasbenikih kot pri tistih, ki se z glasbo niso nikoli ukvarjali. Vse te raziskave so 
merile le osnovne parametre kortikospinalne vzdražnosti, mi pa smo dodali tudi 
intrakortikalno inhibicijo in facilitacijo ter meritev tihe periode, kar lahko da boljši oz. 
natančnejši vpogled v funkcionalno stanje motorične skorje med poslušanjem 
glasbe. Drugi problem omenjenih raziskav je, da so dobili rezultate, pri katerih lahko 
sklepamo, da ima določena glasba dejansko vpliv na večjo vzdražnost motorične 
skorje, vendar ni bilo jasno raziskano, kateri element glasbe povzroči to spremembo. 
Zato je pomembno, da to izrecno opredelimo in izbire glasbe ne prepustimo 
subjektivnim dejavnikom, temveč matematično preverljivim vrednostim.  

  

CILJI RAZISKAVE 

 
Glavno vprašanje je, kako različne oblike glasbe vplivajo na TMS-parametre 
motorične skorje.  
 
Glede na rezultate raziskav o vplivu “groove” (Stupacher in sod., 2013) in 
emocionalno obarvane glasbe na motorično skorjo (Giovanelli in sod., 2013) tudi mi 
pričakujemo povečanje parametrov TMS MEP in RC. Razlog za naš eksperiment je 
predvsem v tem, da so dosedanje raziskave pokazale, da glasba dejansko vpliva na 
motorično skorjo, kar je najverjetneje razlog za uspešno delovanje terapij RAS pri 
bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. Žal pa zaenkrat ne vemo ničesar o tem, kateri od 
aspektov glasbe je tisti, ki bolnikom pomaga in tako obstaja možnost, da je ta 
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slušno-motorična povezava le stranski produkt nečesa drugega. S to raziskavo 
bomo naredili prvi korak k razumevanju vpliva glasbe na motorično skorjo, ker bomo 
primerjali rezultate vzdražnosti motorične skorje brez glasbe, ob glasbi brez očitnega 
ritma (manj kot 40 bpm) in ob glasbi, pri kateri bo ritem zelo očiten (s hitrostjo 120 
bpm).  

V svoji raziskavi smo se odločili preveriti stanje motorične skorje tudi z ostalimi 
parametri TMS, kot so meritev kortikalne inhibicije in facilitacije (SICI, ICF), meritev 
tihe periode (CSP) in meritev aktivne krivulje vzdražnosti (ARC), kar je nov vidik v 
primerjavi z dosedanjimi študijami. Tako smo dobili dodatne informacije o vplivu 
glasbe na vzdražljivost primarne motorične skorje. 

HIPOTEZE 

 
Glede na dosedanje raziskave (Stupacher in sod., 2013; Haueisen in Knosche, 
2013; Bacon, 2012) smo pričakovali opazno spremembo TMS-parametrov pri 
poslušanju ritmične glasbe v primerjavi s pogojem, kjer glasba ni bila prisotna. To bi 
pomenilo, da ima glasba vpliv na vzdražljivost motorične skorje. 
 
Glede na vrednosti meritev TMS pri glasbi brez očitnega ritma smo rezultate težko 
napovedali zaradi pomanjkanja predhodnih raziskav, kjer bi uporabili podobno 
glasbo. Rezultati nam bodo služili kot dodaten vpogled v delovanje glasbe na 
motorično skorjo. Če bodo vrednosti ob meditativni glasbi zelo podobne vrednostim 
ob ritmični in bistveno drugačne od tistih pri kontrolnem pogoju, potem lahko 
sklepamo, da ima na vzdražnost vpliv glasba, ritem pa pri tem ne igra pomembne 
vloge. Če pa bodo vrednosti ob tem pogoju bližje vrednostim kontrolnega pogoja, 
potem bomo lahko sklepali, da ima ritem zelo pomemben vpliv na vzdražnost 
motorične skorje, drugi aspekti glasbe pa so za to interakcijo manj pomembni.  
 
     

   

  

● H1: Pričakujemo povečanje MEP vrednosti ob ritmični glasbi v primerjavi s 

kontrolnim pogojem. 

 

● H2: Pričakujemo statistično pomembne razlike pri meritvah SICI, ICF in CSP 

med pogojema ob ritmični glasbi in brez glasbe. 

 

● H3: Pričakujemo povišanje vrednosti MEP v meritvi RC in ARC ob ritmični 

glasbi v primerjavi z rezultati meritev kontrolnega pogoja. 
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METODA 

      
Uporabili smo transkranialno magnetno stimulacijo v povezavi z elektromiografijo za 
merjenje vzdražnosti motorične skorje pod tremi različnimi pogoji. Opravili smo 5 
različnih meritev, RC, ARC, SICI, ICF in CSP pod tremi različnimi pogoji. 
Spremenljivka v teh pogojih je bila glasba: v prvem primeru ni bila prisotna (kontrolni 
pogoj), v drugem je bila prisotna brez očitnega ritma (manj kot 40 udarcev na 
minuto) in v tretjem prisotna z izrazitim ritmom (ritmična glasba s hitrostjo 120 
udarcev na minuto). Na podlagi kriterijev (desnoročnost, starost med 18 in 35 let in 
brez glasbene izobrazbe) smo opravili selektivno priložnostno vzorčenje.  

 

 deleženci 

 
Za vzorec smo uporabili 10 oseb, 6 moških in 4 ženske, starih med 22 in 35 let, 
povprečne starosti 25,3 let. Vsi udeleženci so bili desnoročni, kar je pomembno 
glede na to, da smo želeli stimulirati motorično skorjo na dominantni strani in s tem 
poskrbeti za boljšo konsistentnost rezultatov. Udeleženci so bili brez predhodne 
glasbene izobrazbe, izbrani priložnostno, predvsem med študenti kognitivne znanosti 
Univerze v Ljubljani. 
 

Merski instrumentarij 

      
V raziskavi so bili uporabljeni naslednji merski instrumenti:  
 

 Transkranialni magnetni stimulator: Naprava za transkranialno magnetno 
stimulacijo je stimulator tipa BiStim2, sestavljen iz dveh enot. Magnetno polje 
je maksimalne moči 2.2 tesla, tuljava pa ima obliko osmice s premerom 
krogov 70 mm. Omogoča enojno, dvojno in ponovljivo stimulacijo. Uporablja 
se za raziskave na področju: 
 

- intrakortikalne inhibicije, 
- intrakortikalne facilitacije, 
- merjenja vzdražljivosti možganske skorje, 
- raziskovanje povezanosti različnih možganskih področij. 
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Slika 8: Stimulator tip Bistim

2
 z enotama Magstim, ki je bil uporabljen v raziskavi. 

 

 Zvočniki:   Za predvajanje glasbe smo uporabili dva računalniška zvočnika 
Genius SP-G06. 

 

 Program za naključnost: Za naključnost spremenljivk in vrstni red meritev je 
poskrbel program Randomizer v 0.26-beta. Program smo uporabili na sistemu 
Android 6.0., ki nam je z enostavnim oštevilčenjem pogojev in meritev 
omogočil, da so te potekale v naključnem vrstem redu.  

 

  MG in ojačevalec: Digitimer Ltd. D360 je računalniško voden 8-kanalni 
ojačevalec z analognim sistemom filtriranja, certificiran za medicinsko 
uporabo s strani EMDD (European Medical Device Directive). Sistem 
sestavlja glavni ojačevalec, aktivna priključna naprava za elektrode in 
računalniški program. Uporabili smo Ag/AgCl elektrode za večkratno uporabo. 

 

 
Slika 9: Ojačevalec Digitimer D360 in pred njim priključna naprava za elektrode EMG. 

 
 

 Signal 5.11: Je program za pridobivanje podatkov in njihovo analizo. 
Omogoča nam določanje protokolov za TMS in branje podatkov EMG. Je zelo 



 

30 
 

prilagodljiv program, ki združi več komponent, na koncu pa lahko z njim 
opravimo tudi osnovno kombinirano analizo tako intenzitet TMS kot rezultatov 
EMG. 

 

 SPSS 21: Računalniški program za statistično obdelavo podatkov. 
 
 Microsoft Excel: Računalniški program za urejanje podatkov, s katerim smo 

podatke uredili in določili povprečja, srednje vrednosti, odstopanja in 
variabilnost meritev. 

 

 Glasba: Ker smo želeli preveriti vpliv tako ritma kot glasbe same, smo določili 
dva tipa glasbe. Uporabili smo instrumentalno glasbo, ki sam nam je zdela 
najbolj primerna (podobna čez celotno dolžino, čas trajanja vsaj 30 min, čim 
bolj vsakdanja, nevsiljiva in sestavljena iz manj znanih skladb ali pesmi). 
Primernost ritma smo preverili na spletni strani (npr. 
http://www.bpmdatabase.com/index.php), kjer je različna glasba razporejena 
po številu udarcev na minuto. 
 

Ritmična glasba: ime glasbe je Funktionality_2_-_Deep_Funky_Beats_(2013), 
dostopna je na portalu https://www.mixcloud.com/DJDimsa/. Ta glasba je bila 
izbrana, ker ima zelo konstanten ritem, katerega hitrost se giblje v zelo ozkem 
razmiku okoli 120 udarcev na minuto. Toni so tako visoki kot nizki, melodija pa se 
skozi dele spreminja in ni sestavljena iz dobro poznanih pesmi in skladb.  
 
Meditativna glasba: ime glasbe je Hour_of_Concentration_Music_-_Study_Music, 
dostopna je na portalu http://www.relaxingrecords.com. Ta glasba je bila uporabljena 
zato, ker je ritem zelo neočiten in vedno pod 40 udarci nad minuto, melodija se skozi 
skladbo spreminja, lahko pa prepoznamo tako nizke kot visoke tone.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpmdatabase.com/index.php
https://www.mixcloud.com/DJDimsa/
http://www.relaxingrecords.com/
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Potek eksperimenta 

 
Eksperiment je potekal na Nevrološki kliniki v Ljubljani v TMS laboratoriju pod 
vodstvom tehnika Rubena Alfonsa Perellona. Udeležencem smo razložili postopek 
raziskave, trajanje, njihove naloge in osnovno delovanje transkranialne magnetne 
stimulacije in elektromiografije. Vsak izmed udeležencev je izpolnil Splošni 
vprašalnik glede primernosti sodelovanja v raziskavi (priloga 1), podpisal Izjavo o 
zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju v raziskavi (priloga 2) in izpolnil 
Edinburgh Handedness Inventory, ki služi za določitev ročnosti (priloga 3). Zanimalo 
nas je tudi, ali so se udeleženci kadarkoli v življenju aktivno ukvarjali z glasbo. 
 

V času eksperimenta, ki je trajal 2 uri, je preiskovanec sedel na stolu, obrnjen proti 
ekranu s statično točko. Najprej smo pritrdili EMG elektrode, aktivno elektrodo na 
področje nad mišico FDI (slika 10), pasivno na spodnji del kazalca, tretjo, t. i. 
zemeljsko elektrodo pa smo pritrdili na zapestno kost (os pisiforme) na nasprotni 
strani od palca. Na glavo smo dali kapo, na kateri je bila narisana mreža za boljšo 
navigacijo in lažje pozicioniranje tuljave TMS (slika 11), ki je bila vedno obrnjena v 
smer pogleda preiskovanca, pod kotom 45° na interhemisferično fisuro.  
 
Začeli smo z nekaj pulzi TMS, da se je preiskovanec navadil na občutek ob 
stimulaciji, potem pa prešli na iskanje točke na glavi, ki preko motorične skorje 
najbolj stimulira tarčno mišico FDI (hotspot). Določili smo aktivni in pasivni motorični 
prag (AMT in RMT) ter jakost stimulacije, ki je izzvala aktivnost mišice velikosti 1 mV 
(meritev imenujemo 1mV). Te meritve so predstavljale osnovne podatke, s katerimi 
smo nastavili intenziteto TMS pri ostalih parametrih (RC, ARC, SICI, ICF). 
 
 
 

 
Slika 10: Na sliki je razvidna postavitev dveh izmed treh elektrod EMG. Na prstu je pasivna, na mišici 

FDI pa aktivna površinska elektroda. 

. 
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Slika 11: Udeleženec s kapo, na kateri sta narisani navigacijska mreža in točka stimulacije. 

 
 

Eksperiment je potekal v treh blokih, njihov vrstni red je bil naključen, spremenljivka 
pa je bila vrsta glasbe. En blok je bil kontrolni pogoj brez glasbe, v drugem bloku je 
bila predvajana meditativna glasba, v tretjem bloku pa smo udeležencem med 
stimulacijo predvajali ritmično glasbo. 
 
Glasbo smo začeli predvajati 2 minuti pred pričetkom meritev, med posameznimi 
bloki pa smo naredili 3-minutne pavze, da smo izničili morebitne vplive prejšnjega 
pogoja. Prav tako pa so imeli preiskovanci možnost, da si malce spočijejo in 
zastavijo kakšno vprašanje. Vsi udeleženci so imeli enake pogoje – postavitev v 
prostoru se ni spreminjala, prav tako pa so vsi udeleženci poslušali iste skladbe 
predvajane z enako glasnostjo.  
 
Pri vsaki izmed opisanih faz smo opravili vseh 5 meritev, vrstni red teh meritev pa je 
bil naključen. Merili smo krivuljo vzdražnosti (RC), aktivno krivuljo vzdražnosti (ARC), 
kratkointervalno intrakortikalno inhibicijo (SICI), intrakortikalno facilitacijo (ICF) in 
kortikalno tiho periodo (CSP).  
 
Pri meritvi krivulje vzdražnosti (RC) smo merili vzdražljivost motorične skorje pri 
različnih intenzitetah stimulacije, določenih na podlagi pasivnega motoričnega praga. 
Za vsako izmed šestih intenzitet vrednosti 80 % RMT, 100 % RMT, 120 % RMT, 
140 % RMT, 150 % RMT in 160 % RMT  smo opravili 8 posameznih stimulacij. Bloki 
enake moči stimulacije so si sledili v naključnem vrstnem redu.  
 
V bloku meritev, ko smo merili aktivno krivuljo vzdražnosti (ARC), so bile 
procentualne vrednosti intenzitete stimulacije enake kot pri RC, vendar tu niso 
predstavljale RMT, ampak AMT. Med stimulacijo je oseba aktivirala mišico FDI z 
20 % maksimalne moči (100% moči smo izmerili pred meritvami), število 
posameznih stimulacij pa je bilo ponovno 8 za vsako intenziteto.  
 
Najobsežnejši blok meritev pa je predstavljala kombinacija SICI in ICF. Meritev je 
bila sestavljena iz 4 različic stimulacije. Pri prvi smo merili testni pulz, katerega 
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intenziteto smo določili tako, da smo našli vrednost stimulacije, ki povzroči aktivacijo 
FDI približno 1 mV. Za meritev SICI smo uporabili dve vrednosti, eno za pogojevalni 
pulz, drugo pa za testni pulz. Pogojevalni pulz je bil moči 80 % RMT, testni pa 1 mV. 
Pri SICI smo opravili dve meritvi, pri prvi je bilo med pulzoma 2 ms, pri drugi pa 4 
ms. Četrta različica je bila meritev ICF, ki je bila ponovno sestavljena iz 
pogojevalnega pulza (intenzitete 80 % RMT) in testnega pulza 1 mV, le da je bilo 
tokrat med pulzoma 12 ms razlike. V tem bloku je bilo v vsaki od štirih različic 
meritev 10 samostojnih stimulacij, ki so se zgodile v popolnoma naključnem vrstnem 
redu. 
 
 
 
 

 
Slika 12: Udeleženec med potekom eksperimenta. V ospredju vidimo tuljavo med stimulacijo, v 

ozadju pa zvočnike, ki so predvajali glasbo, in točko, v katero je preiskovanec gledal med 
eksperimentom. 

 
Med potekom stimulacij smo bili raziskovalci in udeleženci tiho, udeleženca pa smo 
prosili, naj zbrano posluša predvajano glasbo in gleda predse v statično točko.  
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ANALIZA IN REZULTATI 
Z računalniškim programom MatLab (The MathWorks, Inc., Massachusetts, Združene 
države Amerike) smo podatke, pridobljene z elektromiografijo, pretvorili v številčne 
vrednosti. To pomeni, da smo vsaki amplitudi aktivnosti mišice, ki je bila posledica 
stimulacije, določili maksimum in minimum, razlika med njima pa je predstavljala 
vrednost MEP-a. S temi vrednostmi smo nadaljevali analizo v Excelu in SPSS-u.  
 

Edina meritev, pri kateri smo rezultate deloma ročno pretvarjali v številčno vrednost, 
je bila meritev kortikalne tihe periode (CSP), saj računalniški program iz originalnih 
grafov zelo težko razbere pravilno vrednost, predvsem zaradi prisotnosti šuma 
signala in delno tudi zaradi težavnosti določanja konca trajanja tihe periode.  
 

V Excelu smo nato izločili neuporabne vrednosti, za katere smo v programu Signal 
dodatno preverili, ali so bile povzročene zaradi šuma ali drugih motilcev. Povprečja 
absolutnih vrednosti rezultatov, dobljenih pri vseh pogojih za vse meritve in za vse 
intenzitete stimulacije, smo razporedili v pregledne tabele (slika 13).  
 
 
 

 
Slika 13: Primer tabele s povprečnimi vrednostmi amplitude MEP pri meritvah krivulje vzdražnosti 
(RC) pri kontrolnem pogoju (brez glasbe). Podatki so razvrščeni za vsako osebo posebej pri vsaki 

intenziteti stimulacije, rezultati pa so izraženi v milivoltih (mV). 

 
 
Z zgoraj predstavljenimi vrednostmi smo v programu SPSS naredili primerno 
analizo. Pri večini podatkov je šlo za večkratne ponovljive meritve pod različnimi 
pogoji, glede na tip spremenljivk pa je bila najprimernejša statistična analiza 
dvosmerna ANOVA za ponovljive meritve. Ta nam je povedala, ali se podatki 
statistično pomembno razlikujejo glede na različne intenzivnosti stimulacij in glede 
na pogoj.  
 
Stopnja značilnosti ali statistična pomembnost je tveganje, s katerim trdimo, da lahko 
rezultate iz vzorca posplošimo na celotno populacijo. Največkrat uporabljamo 
tveganje 5 %, za kar smo se odločili tudi mi. Na podlagi rezultatov, izraženih s p, 
smo rezultate ocenili za statistično pomembne, kadar je bila vrednost manjša od 
0,05. Pri rezultatih, kjer so se nakazovale statistično pomembne razlike, smo izvedli 
dodatne analize (post-hoc analysis, pairwise comparison), s katerimi smo primerjali 
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posamezne pogoje med seboj, da smo lažje ocenili trende rezultatov in podobnosti 
med pogoji. 

M P krivulja vzdražnosti (RC) 

 
Kot je razvidno iz grafa, smo dobili pričakovane podatke (sigmoidna oblika krivulje, 
krivulja se izravna in doseže plato na približno 150 % RMT) pri vseh treh pogojih.  
Razlike med pogoji niso statistično pomembne (p = 0,453). To smo ugotovili z 
analizo dvosmerne ANOVA, ki je najprimernejša analiza za tak tip podatkov. 
Interakcija med glasbo in intenziteto ni bila signifikantna (p = 0,524). Intenziteta je po 
pričakovanjih imela v vseh pogojih statistično pomemben vpliv (p = 0,005). 
 

Ob samih intenzitetah smo primerjali tudi variabilnost meritev, da bi ugotovili, ali so 
vrednosti pri katerem od pogojev bolj ali manj nihale. Očitnih trendov pri variabilnosti 
meritev ni opaziti, dvosmerna ANOVA pa nam je potrdila, da med skupinami meritev 
variabilnost ni bila statistično različna (p = 0,689).  
 
 

 
Slika 14: Prikazuje povprečne vrednosti MEP-ov v mV za vse tri pogoje pri 6 različnih intenzitetah 

(80 %, 100 %, 120 %, 140 %, 150 % in 160 %) z vrednostmi st. deviacije. 
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Slika 15: Enako kot slika 14, rezultati prikazujejo vrednosti MEP za vse tri pogoje. V tem primeru je 

oblika grafa primernejša za opazovanje razlik med variabilnostjo meritev med tremi pogoji. 

Aktivna M P krivulja vzdražnosti (ARC) 

 
Enako kot pri RC vidimo sigmoidno obliko grafa za kontrolni in ritmični pogoj, pri 
pogoju meditativne glasbe pa značilnega platoja ne opazimo. Razlike med pogoji so 
zelo majhne in statistično nepomembne. Enako je z variabilnostjo meritev, kjer je (p 
= 0,721). Najbolj konstantni rezultati so pri kontrolnem pogoju in najmanj pri ritmični 
glasbi. Interakcija intenzitete in pogoja ni pokazala statistično pomembnega vpliva (p 
= 0,664). Intenziteta je pričakovano imela v vseh pogojih statistično pomemben vpliv 
(p = 0,006).  
 
 
 

 
Slika 16: Prikazuje povprečne vrednosti MEP-ov v mV ob prostovoljni aktivnosti FDI za vse tri skupine 
pri 6 različnih intenzitetah (80 %, 100 %, 120 %, 140 %, 150 % in 160 %) z vrednostmi st. deviacije. 
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Tiha kortikalna perioda (CSP) 

 
Ta meritev je bila del meritve ARC, med seboj smo primerjali dolžino trajanja 
obdobja popolne neaktivnosti mišice takoj po stimulaciji. Meritve smo primerjali z 
dvosmerno ANOVA analizo, podatki pa so bili uporabni pri intenzitetah 140 %, 
150 % in 160 % vrednosti aktivnega motoričnega praga. Pričakovali smo, da se z 
višanjem intenzitete daljša obdobje tihe periode, kar je držalo tudi za naše podatke. 
Na grafu vidimo zelo podobne rezultate pod vsemi pogoji, kar je potrdila tudi analiza, 
ki ni pokazala nobenih statistično signifikantnih razlik. Interakcija med glasbo in 
intenziteto ni bila signifikantna (p = 0,897), prav tako ne variabilnost meritev (p = 
0,765). 
 
 

 

 
Slika 17: Prikazuje trajanje tihe periode pri treh intenzitetah (140 %, 150 % in 160 %) in variabilnost 

meritev pri teh intenzitetah. 

 
 

Kratkointervalna kortikalna inhibicija (SICI) 

 

Pri SICI smo rezultate razmerostno prilagodili vrednosti testnega pulza, ki je bil 
določen na velikost amplitude 1 mV. Pri SICI smo naredili dve meritvi z enako 
jakostjo stimulacije, vendar z različno časovno razporeditvijo stimulusov. V prvem 
primeru (slika 18, prvi sklop stolpcev) so rezultati meritev, kjer je časovni interval 
med pogojevalnim in testnim pulzom 2 ms, v drugem primeru (slika 18, drugi sklop 
stolpcev) pa je interval med pulzoma 4 ms. Pričakovali smo, da se bo pri intervalu 2 
ms SICI pokazala najmočnejša inhibicija, pri intervalu 4 ms pa smo še vedno 
pričakovali inhibicijo, vendar manj očitno. Dobili smo pričakovane podatke pri vseh 
pogojih, vendar s statistično analizo ugotovili, da signifikantne razlike med pogoji ni 
(p = 0,946). Interakcija med glasbo in časovnimi intervali med pulzi ni bila 
signifikantna (p = 0,801). 
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Slika 18: Prikazuje vrednosti MEP-ov pri treh pogojih: pri SICI 2 ms (1. sklop stolpcev), SICI 4 ms (2. 

sklop stolpcev) in pri ICF (3. sklop stolpcev). Rdeča črta predstavlja vrednost testnega pulza. 

 
Intrakortikalna facilitacija (ICF) 

 
Zadnja meritev, ki smo jo opravili, je meritev intrakortikalne facilitacije (ICF). Ker so 
bili rezultati pod tremi pogoji merjeni le pri eni vrednosti intenzitete in samo eni 
časovni razliki med pulzoma, smo za analizo v tem primeru uporabili enosmerno 
analizo ANOVA za ponovljive meritve. Po grafu sodeč vidimo, da se kažejo razlike, 
ki so se vsaj delno potrdile tudi pri analizi. Razlika med kontrolnim in ritmičnim 
pogojem je signifikantna (p = 0,001). Med kontrolnim pogojem in pogojem z 
meditativno glasbo pa kaže na trend, da je ICF veliko večji pri meditativni glasbi, 
vendar ne moremo govoriti o signifikantni razliki (p = 0,119). Razlike med pogoji z 
ritmično in meditativno glasbo skoraj ni (p = 0,859).  
 
 

 
Slika 19: Prikaz vrednosti MEP pri 3 pogojih. Rdeča črta predstavlja vrednost testnega pulza 1 mV. V 

prvi tretjini so vrednosti ob meritvi SICI 2 ms, drugi SICI 4 ms in tretji pri ICF 12ms.  
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DISKUSIJA 

V uvodu smo si zastavili dve glavni vprašanji: Ali glasba vpliva na vzdražljivost 
motorične skorje in kakšno vlogo pri tem igra ritem? Glede na očitno povezanost 
glasbe in motorike smo tudi mi pričakovali signifikantne razlike med rezultati ob 
pogoju z ritmično glasbo v primerjavi s kontrolnim pogojem. Rezultatov ob 
meditativni glasbi nismo mogli predvideti zaradi pomanjkanja raziskav, kjer bi 
primerjali izključno vpliv ritma na vzdražnost možganske skorje v primerjavi z 
ostalimi aspekti glasbe. 
 
 
V svoji raziskavi smo pri določenih meritvah s TMS (ICF, RC) opazili trende v 
rezultatih, ki nakazujejo spremembe vzdražljivosti motorične skorje ob poslušanju 
glasbe. Največje spremembe smo opazili pri meritvi intrakortikalne facilitacije (ICF), 
kjer so bili rezultati ob poslušanju ritmične glasbe bistveno drugačni od rezultatov pri 
kontrolnem pogoju brez glasbe. Vrednosti MEP so bile pri obeh glasbenih pogojih za 
kar okoli 50 % višje kot pri kontrolnem pogoju. Tudi pri meritvi krivulje vzdražnosti 
(RC) smo zaznali trend, ki nakazuje povečano vzdražljivost motorične skorje ob 
poslušanju glasbe (ritmične in meditativne), vendar so bile razlike statistično 
nepomembne. Meritve ostalih TMS-parametrov (ARC, SICI, CSP) nam jasnih razlik 
med pogoji niso pokazale.  
 
Glede na pretekle raziskave (Stupacher in sod., 2013; Bella in sod., 2015; Bodeck in 
sod., 2015; Chen in sod., 2008) smo pričakovali, da bomo ob poslušanju glasbe z 
ritmom 120 bpm dobili rezultate, ki pričajo o večji vzdražljivosti motorične skorje v 
primerjavi s kontrolnim pogojem. V ostalih raziskavah na tem področju se je izkazalo, 
da ima lahko različna glasba vpliv tako na zdrave posameznike (Boykin in Allen, 
1988; Hume in Crossman, 1992; Saletu in sod., 1982) kot na osebe z nevrološkimi 
težavami. Močni vplivi glasbe se kažejo, npr. na izboljšane sposobnosti učenja pri 
zdravih osebah in na boljšo motoriko ter manj tikov pri nevroloških bolnikih (Bodeck 
in sod., 2015).  
 
 
 
RC  
 
Rezultati krivulje vzdražnosti (RC) kažejo na trend, da je ob glasbi MEP-amplituda 
višja, vendar hipoteze o pričakovanih višjih MEP vrednostih ne moremo potrditi, saj 
je bila statistična moč skupine dokaj majhna in bi za potrditev hipotez pri vzorcu 10 
oseb potrebovali veliko večje in bolj očitne razlike razlike.   
 
Pretekle raziskave (Boykin in Allen, 1988; Hume in Crossman, 1992, Saletu in sod., 
1982) so pokazale, da so ob glasbi in različnih ritmih vrednosti amplitud MEP večje. 
Danes vemo, da obstajajo določene povezave med slušno in motorično skorjo, zato 
je direkten vpliv mogoč, vendar še ne povsem dokazan (Bella in sod., 2015). Ne 
moremo pa izključiti tudi možnega posrednega vpliva določenih nevrotransmitorjev 
(npr. dopamina), ki se lahko sprošča ob poslušanju glasbe, ki nam ugaja in vzbuja 
pozitivne emocije. Na ta način bi se lahko posredno modulirala vzdražljivost 
možganske skorje (Stupacher in sod, 2013).  
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ARC  
 
Aktivna krivulja vzdražnosti (ARC) je bila meritev, pri kateri med pogoji nismo opazili 
nobenih trendov in razlik. Ta meritev je bila najtežja za analizo, saj računalniški 
program težko izloči aktivnost, povzročeno s TMS, od prostovoljnega krčenja mišice, 
kar pomeni, da hipoteze o večjih MEP vrednostih ob glasbi ne moremo popolnoma 
ovreči, saj bi morali za to celotne vrednosti pregledati ročno. Vendar se tudi tu pojavi 
problem subjektivnosti, saj se je po lastni presoji potrebno odločiti, kateri del signala 
predstavlja šum in kateri del izzvano aktivnost. Težave se pojavijo predvsem pri 
nižjih intenzitetah, kjer je razlika med šumom in MEP manj očitna. V primerjavi z RC 
(povprečna vrednost MEP je bila 1,63 mV) so bile povprečne vrednosti amplitude 
MEP pričakovano večje pri ARC (3,56 mV), saj je ob prostovoljni aktivaciji mišice 
motorična skorja že predhodno aktivirana, kar privede do povečane vzdražnosti tega 
območja. Pri ARC torej ni opaziti razlike med pogoji, eden izmed razlogov pa bi 
lahko bil, da se je ob hoteni aktivaciji mišice zaradi večjih MEP zabrisala razlika, ki jo 
na vzdražnost kortikospinalnih poti potencialno povzroča samo poslušanje glasbe.  
 
ICF 
 
Ob ritmični glasbi smo pričakovali večjo intrakortikalno facilitacijo, kar smo sklepali 
na podlagi raziskav pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo (Sarmiento, 2013). Bolniki 
imajo težave z motoriko – tudi zaradi zmanjšanih moči mehanizmov inhibicije in 
facilitacije (Leon-Sarmiento in sod., 2013) – in če se motorika vsaj delno izboljša ob 
ritmični glasbi (glasbene terapije, RAS), sklepamo, da se verjetno okrepijo tudi ti 
mehanizmi. Tega za zdaj direktno ni raziskoval še nihče, bi bilo pa zelo zanimivo, če 
bi opazili spremembe v inhibitornih in facilitatornih mehanizmih pri bolnikih z 
nevrološkimi motnjami ob glasbi.   
 
Danes nam je jasno, da je v mehanizme, ki povzročajo intrakortikalno facilitiacijo, 
vključenih več dejavnikov. Najbolj poudarjeni v raziskavah tega mehanizma so 
procesi glutaminergičnega prenosa in dopaminsko odvisni mehanizmi (Oliveri in 
sod., 2000). To dopušča možnost, da je facilitacija močnejša ob glasbi posredno 
preko dopaminskega prenosa, na katero ima glasba dokazan vpliv (Sutoo in 
Akiyama, 2004; Ziemann in sod., 2007).   
 
V svoji raziskavi smo pri meritvi ICF dobili najzanimivejše rezultate, saj se kažejo 
statistično pomembne razlike pri pogojih z glasbo v primerjavi s kontrolnim pogojem. 
To kaže na velik vpliv glasbe na facilitatorne mehanizme, vendar je potrebno 
poudariti, da pri kontrolnem pogoju brez glasbe facilitacije nismo zaznali kar pri petih 
(od desetih) udeležencih, kar je zadosten razlog, da ne glede na razlike naši rezultati 
hipoteze o večji facilitaciji ob glasbi ne morejo ne potrditi ali zavrniti. 
 
Po navadi je ICF manj izražen pri starejših osebah (McGinley in sod., 2010), vendar 
to v našem primeru ne more biti razlog za odsotnost facilitacije, saj so bili vsi 
udeleženci stari od 22 do 35 let. Drugi razlog so lahko določene bolezni kot na 
primer distonija ali Parkinsonova bolezen (Ridding et al. 1995), vendar so bili vsi 
udeleženci naše raziskave zdravi in brez predhodnih nevroloških težav. Razloga za 
odsotnost facilitacije v kontrolnem pogoju pri kar petih udeležencih ne poznamo. 
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Delno lahko sklepamo, da bi nam več podatkov dalo boljše rezultate (Du, 2013; 
Peurala, 2008), saj vidimo, da so vsi udeleženci v nekaterih primerih imeli izraženo 
facilitacijo, vendar se je iz neznanega razloga MEP-amplituda velikokrat celo 
zmanjšala, namesto povečala, tako da je povprečje ostalo približno pri velikosti 
testnega pulza – 1 mV. Nenavadno se zdi, da se je to dogajalo le pri kontrolnem 
pogoju, zato bi se za potrditev hipoteze ta meritev morala dodatno raziskati. 
 
O tem, zakaj v toliko primerih nismo opazili izražene facilitacije in zakaj se je to 
zgodilo le pri ICF in ne tudi pri drugih meritvah, lahko vsaj delno sklepamo iz 
raziskave Chena in sod. (Chen in sod., 1998). Ugotovili so, da je potrebna intenziteta 
stimulusov za aktivacijo vedno večja pri facilitaciji kot pri inhibiciji. To so potrdili na 
motorični skorji za področja, ki nadzirajo mišice dlani, prstov, rok, določenih mišic 
nog in trupa (predvsem trebušnih mišic). Za nas pomembni podatki so predvsem ti, 
ki nakazujejo, da so mehanizmi facilitacije zelo različni ne samo od inhibitornih 
mehanizmov, ampak tudi od tistih, s katerimi določamo motorični prag, in tistih, ki 
generirajo posamezne motorično evocirane potenciale. Njihova raziskava dokazuje, 
da moč pogojevalnega stimulusa pri protokolu ICF, potrebna za facilitacijo, ni močno 
povezana z velikostjo motoričnega praga.  
 
Na podlagi študije Chena in sod. se zdi, da je bila intenziteta pogojevalnega pulza 
pogosto premajhna, da bi dosegli aktivacijo facilitatornih mehanizmov, predvsem 
glede na to, da intenziteta ne more biti določena le na podlagi motoričnega praga. 
Vendar pa bi za potrditev teh domnev in osnovnih hipotez bilo potrebno dodatno 
raziskati delovanje ICF z različnimi intenzitetami, prilagojenimi vsakemu 
posamezniku posebej pod vsemi tremi pogoji. 
 
 
 
SICI 
 
Pri meritvi kratkointervalne intrakortikalne inhibicije (SICI) smo opazili, da je bila 
inhibicija zelo močno izražena pod vsemi pogoji, še posebej v primeru, ko je bil 
časovni interval med pulzoma 2 ms, vendar razlike niso bile statistično signifikantne. 
Pri meritvi 2ms-SICI so bili MEP-i namreč kar 45 % manjši (pri vseh pogojih) od 
vrednosti testnih pulzov. Tudi ob 4ms-SICI smo pričakovali inhibicijo, ki se je pri 
kontrolnem pogoju pokazala v približno 30 % manjših MEP vrednostih od testnega 
pulza in približno 20 % manjših MEP vrednostih pri pogojih z glasbama. Meritve smo 
izvajali samo na dominantni možganski strani, kjer je inhibicija večja, zato nas 
rezultati močne inhibicije niso presenetili (Hammond in sod., 2004). Odsotnost ali 
zmanjšanje inhibitornih sistemov je vidno pri bolnikih z nevrološkimi motnjami in pri 
starejših osebah, mi pa smo testirali mlade zdrave ljudi, kjer je SICI zelo izražen, saj 
prispeva k oblikovanju motoričnega odziva in selektivni aktivaciji različnih mišic (Gilio 
in sod., 2003).  
 
Ker se v naših rezultatih delno nakazuje trend šibkejše inhibicije ob glasbi, nas 
takšna razlika v rezultatih preseneča. Na podlagi raziskav (Stupacher in sod., 2013; 
Bella in sod., 2015; Bodeck in sod., 2015) smo sklepali, da ima glasba pozitiven vpliv 
na motoriko, in smo podobno kot pri ICF pričakovali okrepitev facilitatornih in 
inhibitornih mehanizmov (Leon-Sarmiento in sod., 2013). Pri tej meritvi smo 
pričakovali pomembno razliko z manjšimi MEP ob glasbi tudi zato, ker bi lahko 
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teoretično večja prisotnost dopamina kot posledica prijetne glasbe (Sutoo, 2004) 
vplivala na intenzivnost inhibicije (Bella in sod., 2015). Glede na nevrološke bolezni, 
kjer pomanjkanje dopamina zmanjša moč inhibicije, bi bilo bolj logično, da je ob večji 
prisotnosti dopamina SICI bolj jasno izražen in posledično amplitude MEP manjše, 
vendar v našem primeru temu ni bilo tako (Badawy, 2012). 
 
CSP 
 
Glede na rezultate SICI in ARC, pri katerih nismo opazili signifikantnih razlik med 
pogoji, smo pričakovali, da takšnih razlik ne bomo opazili niti pri meritvi tihe periode, 
saj so rezultati meritev inhibicije in CSP vzročno povezani (Tremblay in sod., 2013). 
Meritev tihe periode je bila del meritve ARC, kjer smo pri visokih intenzitetah (140 %, 
150 % in 160 % AMT) takoj po stimulaciji pričakovano opazili obdobje popolne 
neaktivnosti. Tiha perioda je funkcionalni pokazatelj inhibitornih kortikalnih povezav, 
katerega delovanje uravnavajo receptorji GABA, zato ne preseneča, da je bil odziv 
CSP ob glasbo pri naših preiskovancih podoben kot pri SICI (Ziemann, 2004) in med 
skupinami ne značilno različen.  
 
V naših rezultatih se je tiha perioda podaljševala z višjo intenziteto (približno 20 ms 
za vsakih 10 % moči intenzitete stimulusa). Enako kot pri ARC je oseba zaradi 
namenske aktivacije mišice težje zbrano poslušala glasbo, določanje trajanja CSP 
pa je v določenih primerih dvoumno in subjektivno, kar je še en od mogočih 
razlogov, zakaj med pogoji nismo opazili nobenih razlik. 
 

Vpliv glasbe z neočitnim/počasnim ritmom (meditativna glasba) 

 

Pogoj z meditativno glasbo nam je pomagal pri interpretaciji rezultatov, saj smo 
sklepali, da če so rezultati ob tem pogoju bližje rezultatom kontrolnega pogoja kot 
tistim ob ritmični glasbi, to pomeni, da ima v glasbi največji vpliv na stanje motorične 
skorje prav ritem. V primeru, da so rezultati bližje pogoju z ritmično glasbo in ne 
kontrolnemu, pa smo sklepali, da ima katera druga komponenta glasbe močnejši 
vpliv na vzdražnost motorične skorje kot ritem. 
 
Rezultati ob glasbi z ritmom, počasnejšim od 40 bpm, so bližje pogoju z ritmično 
glasbo kot kontrolnemu pogoju. Zato lahko delno sklepamo (na podlagi rezultatov 
ICF in RC), da ritem ni tisti aspekt glasbe, ki najbolj vpliva na spremembe 
vzdražnosti primarne motorične skorje. Vendar moramo ostati previdni s takšnimi 
trditvami, saj so bile razlike enostavno premajhne, da bi lahko omenjeno z gotovostjo 
potrdili.  
 
Ti rezultati nam postavljajo predvsem nova hipotetična vprašanja, kot npr. ali bi lahko 
športniki za boljše rezultate poslušali tudi meditativno glasbo namesto ritmične 
(Hume in Crossman, 1992). Na drugi strani pa se je potrebno vprašati, kaj bi se 
zgodilo z bolniki s Parkinsonovo boleznijo – m ali bi se njihova motorika izboljšala ob 
glasbi brez očitnega ritma? Bi imeli bolniki s Tourettovim sindromom manj tikov, tudi 
če bi glasbi, ki jo poslušajo in ustvarjajo, odvzeli očitnost ritma?  
 
Vsa ta vprašanja se na prvi pogled zdijo brez smisla, saj imajo bolniki s 
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Parkinsonovo boleznijo boljše motorične sposobnosti že samo ob ritmu brez glasbe 
(npr. z uporabo metronoma). Kadar se ukvarjamo s športom, se zdi, da je prav tako 
ritem tisti, ki nam poveča motivacijo, pozornost in nam daje občutek dodatne moči. 
Ne glede na to, da kaže ritem precejšen vpliv na motoriko, na tem področju manjka 
raziskav, ki bi dokazale, da npr. ritmična glasba v telovadnicah ni le družbena 
posledica, ampak da obstajajo nevrofiziološki korelati, katerih posledica je to 
vedenje. 
 
 

 

Omejitve raziskave 

 
Pri TMS lahko veliko dejavnikov vpliva na rezultate in povzroča variabilnost meritev, 
na primer okolje (svetlost, količina distrakcij), postavitev tuljave, količina stimulacij, 
počutje udeležencev (Hampson in Hoffman, 2010). Poskušali smo ustvariti enake 
pogoje za vse udeležence, veliko možnih motilnih dejavnikov pa smo vsaj delno 
izničili z naključnostjo vrstnega reda stimulacij, meritev in glasbe ter z velikim 
številom stimulusov.  
 
Menimo, da je glavni razlog za delno neuporabnost podatkov ICF to, da nismo 
določili moč pogojevalnega stimulusa za vsakega posameznika posebej. 
Predlagamo, da študije, ki bi se soočale s podobnimi težavami, najprej določijo moč 
stimulusov, ki jasno pokažejo aktivacijo inhibitornih in facilitatornih mehanizmov in se 
ne zanašajo na procentualno določanje moči stimulacije glede na motorični prag.  
 
Ne glede na to, da je veliko raziskav v preteklosti pokazalo na to, da poslušanje 
matematično pravilnih ritmov poveča kortikospinalno vzdražnost, pa je na primer 
raziskava (Michaelis in sod., 2014) pokazala, da so ritmi, ki so potrebni za večjo 
vzdražnost možganske skorje, različni med posamezniki. Določanje ritma z 
najmočnejšim vplivom na vzdražnost je bilo različno med raziskavami, najbolj 
pogosta metoda določanja pa je takšna, da ritem določijo preiskovanci sami, in sicer 
s poljubnim tapkanjem ob mizo (Kawashima in sod., 1999; Moelans, 2002). Ritem 
tapkanja je po navadi enak glasbenemu ritmu, ki je odgovoren za največje 
spremembe v vzdražnosti motorične skorje med raziskavami s TMS (Michaelis in 
sod., 2014). To je dodatna stvar, ki je v svoji raziskavi nismo upoštevali in bi jo bilo 
potrebno vzeti v obzir v nadaljnjih raziskavah na tem področju.  
 

S svojo raziskavo ne moremo postaviti nobenih dokončnih trditev, vendar se v 
rezultatih kaže razlog za nadaljnje raziskave na tem področju in za izboljšanje študije 
predvsem z večjim številom udeležencev, boljšim testiranjem facilitatornih 
mehanizmov in bolj individualnimi pristopi glede predvajanega ritma. Vsi udeleženci 
so bili mladi in zdravi ljudje, dodaten vpogled v vpliv glasbe na motorično skorjo pa bi 
zagotovo dobili z udeleženci širšega starostnega razpona in predvsem z raziskavami 
na osebah z nevrološkimi motnjami, katere znano vplivajo na rezultate meritev s 
TMS (Gilio in sod., 2003). Zelo pomembno bi bilo raziskati tudi ostale možganske 
predele, ki – kot je znano – sodelujejo v procesiranju ritma, kot na primer 
premotorična skorja in mali možgani (Kornysheva in sod., 2010, Grahn in McAuley, 



 

44 
 

2009, Limb in sod. 2006). Šele takrat bomo lahko v celoti razumeli povezavo, vpliv in 
delovanje glasbe na motoriko.  

ZAKLJUČEK 

 

S svojo raziskavo smo preučevali, ali obstaja razlika v elektrofizioloških parametrih 

motorične skorje med poslušanjem različnih vrst glasbe, ki se med seboj razlikujejo 

predvsem v hitrosti ritma. Opazili smo določene spremembe v vzdražljivosti 

motorične skorje tako ob glasbi z ritmom okoli 120 udarcev na minuto kot tudi ob 

počasnejši glasbi, predvsem pri mehanizmu facilitacije. Vendar pa smo verjetno 

zaradi slabo zastavljenih metod (določanje intenzitet za dosego ICF) in 

neprilagajanja ritma, ki bi bil najbolj optimalen za vsakega preiskovanca posebej, 

izgubili pomemben vpogled v vpliv ritma na facilitatorne mehanizme.  

 

Hipotez, ki smo jih zastavili, ne moremo potrditi ali zavreči, saj v večini primerov 
nismo opazili dovolj velikih in statistično pomembnih razlik ali pa smo se soočili s 
težavami interpretacije rezultatov (ARC, CSP). Tudi v primeru ICF, kjer smo sicer 
dobili statistično pomembno razliko, hipoteze ne moremo potrditi, saj v kontrolnem 
pogoju nismo dosegli facilitacije.  
 
Dodatne raziskave na tem področju nam bodo lahko dale bolj dokončne odgovore o 

tem, kako in zakaj glasba vpliva na motoriko, vendar bo potrebno upoštevati pretekle 

raziskave in se z novimi pristopi poskusiti čimbolj izogniti težavam, s katerimi so se 

srečevali v dosedanjih študijah.  

 

Z boljšim razumevanjem vpliva glasbe na motoriko in razumevanjem delovanja 

glasbenih terapij na gibanje bi se lahko odprle nove in izboljšane možnosti pomoči 

tistim z motoričnimi deficiti, dodatno pa bi se razširilo in poglobilo naše znanje o 

delovanju kognicije. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Splošni vprašalnik glede primernosti sodelovanja v raziskavi: 

 

RAZISKAVA : Vpliv glasbe na vzdražnost motoričnega korteksa. 

SPLOŠNI VPRAŠALNIK GLEDE PRIMERNOSTI SODELOVANJA V RAZISKAVI S 
TMS  

IME PREISKOVANCA :  

DATUM :  

1. Ali se zdravite zaradi epilepsije oziroma ste kdaj imeli epileptični napad ali druge 
vrste napad s krči? Ne ☐ Da ☐  

2. Ste kdaj izgubili zavest ali omedleli? Ne ☐ Da ☐ Če ste, prosimo opišite, kaj se je 
zgodilo :  

1. Ste kdaj doživeli hujšo poškodbo glave z nezavestjo? Ne ☐ Da ☐ 

2. Imate kakšne težave s sluhom, oziroma vam šumi v ušesih? Ne ☐ Da ☐  

3. Ali ste noseči? Bi bilo možno, da ste noseči, pa se tega še ne zavedate?Ne☐Da☐ 

4. Ali imate kovinske delce v možganih ali lobanji (razen delcev iz titana), naprimer  

drobce ali kose kovine, sponke po operativnih posegih? Ne ☐ Da ☐  

5. Ali imate vstavljene slušne vsadke (kohlearne implantate) v ušesih? Ne ☐ Da ☐  

6. Ali imate vstavljen spodbujevalec centralnega živčevja (naprimer globoko 
možgansko stimulacijo/DBS, stimulator živca vagusa)? Ne ☐ Da ☐  

7. Ali imate vstavljen srčni spodbujevalec ali druge vrste žic ali kovin v srcu ali drugje 
v telesu? Ne ☐ Da ☐  

8. Ali imate vstavljeno napravo za infuzijo zdravil? Ne ☐ Da ☐  

9. Ali jemljete kakšna zdravila? Ne ☐ Da ☐  
Naštejte zdravila, če jih jemljete :  

So vam kdaj operirali hrbtenico? Ne ☐ Da ☐ 

Ali imate vstavljen spinalni ali ventrikularni odvod tekočine (šant)?  Ne ☐ Da ☐ 

Ste v preteklosti že kdaj imeli poseg s TMS? Ne ☐ Da ☐ 

Ste v preteklosti že kdaj bili na preiskavi z magnetno resonanco?  Ne ☐ Da ☐



 

 

 

Priloga 2: Izjava o zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju v 
raziskavi: 

 

IZJAVA O ZAVESTNI IN SVOBODNI PRIVOLITVI K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
:  

“Vpliv glasbe na vzdražnost motoričnega korteksa.”  

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, ki preučuje odziv možganov in mišic roke na 
transkranialno magnetno stimulacijo (TMS) pri zdravih ljudeh, ob različni glasbi. Če 
boste sodelovali v raziskavi, vam bomo postavili različna vprašanja in vaše odgovore 
zabeležili. Poleg tega boste sodelovali tudi pri snemanju elektromiografskih in 
elektroencefalografskih odzivov na stimuliranje možganov s transkranialno magnetno 
stimulacijo, kar vse predstavlja neinvazivne metode za stimuliranje in snemanje 
električne aktivnosti možganov in mišic.  

Svoj pristanek na sodelovanje v raziskavi lahko kadarkoli umaknete, ne da bi imeli 
zaradi tega kake slabe posledice. Vaši podatki, ki jih bomo zbrali v raziskavi, so zaupni, 
pred nepooblaščenim razkritjem so zavarovani z osebno šifro, v nobenem primeru ne 
morejo biti dostopni drugim nepoklicanim osebam brez vašega privoljenja. Hranjeni 
bodo samo za namene te raziskave.  

Predvidevamo, da vam sodelovanje v raziskavi ne bo povzročilo nobenih posebnih 
nevšečnosti. Posamezen eksperiment bo trajal 2 uri, ne bo zahteval posebnega 
miselnega napora in nima posebnih stranskih učinkov, razen občasnih pojavov 
neugodnega občutka na koži glave ali blagega glavobola. V redkih primerih so med TMS 
raziskavami ali zdravljenji poročali o epileptičnih napadih, ki pa so bili povezani z 
uporabo intenzivnih stimulacijskih protokolov, ki jih v tej raziskavi ne uporabljamo. ek 
ponavljanja stimulacije, kar je običajen način zdravljenja depresije s TMS.  

Vašo primernost za raziskavo in vašo varnost bomo zagotovili s predhodnim 
preverjanjem, ali ustrezate varnostnim omejitvam za preiskave s TMS. Če bi vas 
sodelovanje pri kliničnem pregledu ali ob izvajanju TMS in snemanju elektrofizioloških 
odzivov preveč obremenilo, to povejte prisotnemu raziskovalcu, ki bo takoj ukrepal na 
primeren način.  

Vsa vprašanja v zvezi z raziskavo lahko kadarkoli naslovite na odgovornega 
raziskovalca : asist.mag. Jurij Bon, dr.med.spec. psihiater 

Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika 

Zaloška 2, 1000 Ljubljana  

Elektronski naslov : jure.bon@kclj.si Telefon : 01 5872 264  

Pristajam na sodelovanje v raziskavi. Razlago sem prebral oziroma mi je bila podana 
ustno in jo razumem.  

Datum in podpis preiskovanca :  



 

 

 

Priloga 3: Edinburgh Handedness Inventory, anketa za določitev 
ročnosti. 

 

Edinburgh Handedness Inventory 
 

Name_____________________________ 
 
Date of Birth____________________________Sex____________________________________ 
 
 Please indicate your preferences in the use of hands in the following activities by putting + in the 
appropriate column.  Where the preference is so strong that you would never try to use the other hand unless 
absolutely forces to, put ++.  If any case you are really indifferent put + in both columns. 

 Some of the activities require both hands.  In these cases the part of the task, or object, for which hand 
preference is wanted is indicated in brackets. 
 Please try to answer all the questions, and only leave a blank if you have no experience at all of the 
object or task. 
 
 
 
 

 Left Right 

1. Writing   

2. Drawing   

3.  Throwing   

4.  Scissors   

5.  Toothbrush   

6.  Knife (without fork)   

7.  Spoon   

8.  Broom (upper hand)   

9.  Striking Match (match)   

10.  Opening box (lid)   

   

i.  Which foot do you prefer to kick with?   

ii.  Which eye do you use when using only one?   

 
 
 
 

 



 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 
 
 
 
 
 

Podpisan Vid Govejšek izjavljam: 
 
 

– da sem magistrsko delo z naslovom: Kako poslušanje različne glasbe vpliva na 
vzdražljivost motorične skorje?  Študija s transkranialno magnetno stimulacijo -  
izdelal samostojno pod mentorstvom doc. dr. Maja Kojović in 

 

– da Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani dovoljujem objavo elektronske oblike 
svojega dela na spletnih straneh. 
 
 
 
 

Ljubljana, 2016    
 
 
 
 
 
 

  Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IZJAVA O LEKTORIRANJU TEZE 
MAGISTRSKEGA DELA 

 
 
 

____________________________________________________ izjavljam, da je teza  
                             (ime in priimek) 
 
magistrskega dela študenta/študentke  ________________________________ z 
naslovom : Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične 
skorje?  Študija s transkranialno magnetno stimulacijo., lektorirana. 
  
 
 
 
 
 
Kraj in datum:                    Podpis lektorja:     

 
 

 
           

  
 

 

 

 


