
UNIVERZA V LJUBLJANI, 
    SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM DRUGE STOPNJE  

KOGNITIVNA ZNANOST 
V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERZITA 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 

 
 
 
 
 
 
 
 

VANESA MOČILNIK 
 

PRIMERJAVA MOŽGANSKE AKTIVNOSTI  
PRI OSEBAH Z BROCOVO AFAZIJO  

PRED IN PO REHABILITACIJI 
 

MAGISTRSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUBLJANA, 2022 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

UNIVERZA V LJUBLJANI, 
    SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

KOGNITIVNA ZNANOST 
V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, UNIVERZITA 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESA MOČILNIK 
 

PRIMERJAVA MOŽGANSKE AKTIVNOSTI PRI OSEBAH Z 
BROCOVO AFAZIJO PRED IN PO REHABILITACIJI 

 
BRAIN ACTIVITY COMPARISON IN PATIENTS WITH 

BROCA'S APHASIA BEFORE AND AFTER 
REHABILITATION 

 
 

MAGISTRSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTOR: dr. Gorazd Drevenšek, univ. dipl. biol. 
 

LJUBLJANA, 2022 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ZAHVALA 

 

Za vso pomoč in potrpežljivost od učenja obdelave EEG podatkov do pisanja 

magistrskega dela se iskreno zahvaljujem mentorju dr. Gorazdu Drevenšku in 

asistentu Jakobu Sajovicu. Zahvaljujem se tudi dr. Petru Roglju in asistentu Zoranu 

Šverku za pomoč pri izbiri analiz podatkov in za pregled kode. 

 

Hvala tudi staršem, družini in prijateljem za razumevanje ob zmanjšanju pogostosti 

obiskovanja in druženja. 

 

Najlepša hvala tudi mojemu fantu Mihu za vsesplošno podporo in nasvete tekom 

celotnega študija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Izvleček 

V nalogi smo analizirali podatke predhodno zajetih meritev elektroencefalografa 

(EEG) oseb z Brocovo afazijo, s katerimi smo želeli primerjati možgansko aktivnost 

pred in po rehabilitaciji. Želeli smo ugotoviti, ali je učinek terapije mogoče opaziti na 

EEG posnetkih po rehabilitaciji z analizo možganske povezljivosti, s frekvenčno 

analizo in analizo izvora možganske aktivnosti. Podatki so bili pridobljeni pri 

udeležencih, ki so reševali dve vrsti nalog delovnega spomina – naloge verbalnega 

delovnega spomina in naloge prostorskega delovnega spomina. Začeli smo s pripravo 

podatkov, nadaljevali pa s prikazom prostorske opredelitve izvora možganske 

aktivnosti. Dodatno smo izvedli tudi analizo moči posameznih frekvenčnih pasov – 

predvsem analizo teta valovanj (4–7 Hz) in gama valovanj (30–60 Hz). Za izračun 

možganske povezljivosti smo se osredotočili na funkcijsko možgansko povezljivost, 

ki temelji na statistični odvisnosti med signali. Cilj raziskave je bil podroben pregled in 

primerjava podatkov EEG pred in po rehabilitaciji. Večina izračunov možganske 

povezljivosti in moči teta ter gama valovanj je pokazala značilne razlike po 

rehabilitaciji – po rehabilitaciji je bilo mogoče opaziti razliko za vse kombinacije nalog 

in frekvenčnih pasov, p < 0,05. Na podlagi rezultatov menimo, da lahko sklepamo na 

učinkovitost terapije pri bolnikih z Brocovo afazijo s pomočjo analize možganske 

aktivnosti in povezljivosti.  

Ključne besede: Brocova afazija, delovni spomin, EEG, možganska aktivnost, 

rehabilitacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 

With the help of existing electroencephalography (EEG) data, we wished to compare 

brain activity in patients with Broca's aphasia before and after rehabilitation, and 

wanted to find out, whether the effect of therapy can be seen from the analysis of 

brain connectivity, frequency analysis and source localization. The data consists of 

patients’ EEG recordings while they were solving verbal and visuospatial working 

memory tasks. We started our research by first preprocessing the data, and continued 

by doing brain activity's source reconstruction, which is often called source localization. 

Moreover, we analysed the power spectrum of certain frequency bands – analysed 

the theta frequency band (4–7 Hz) and gamma frequency band (30–60 Hz). For brain 

connectivity measures we focused on the ones that calculate functional brain 

connectivity, so signals that are somehow statistically connected with each other. The 

goal of this research was to thoroughly analyse brain activity from the EEG data before 

and after rehabilitation, and see if we can conclude how effective the therapy was for 

patients with Broca's aphasia based on our results. Most of our calculations for brain 

connectivity and theta and gamma power showed a significant difference after 

rehabilitation – we noticed a difference for all combinations of the tasks and frequency 

bands after rehabilitation, p < 0.05. Based on our results, we conclude that we can 

infer the effect of rehabilitation from brain activity and connectivity analyses.  

Keywords: Broca's aphasia, working memory, EEG, brain activity, rehabilitation 
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1. Uvod 

 Možganska povezljivost je eden izmed načinov, s pomočjo katerih lahko 

preučujemo komunikacijo med različnimi možganskimi predeli (Hu in Zhang, 2019). 

Možgansko povezljivost lahko matematično opišemo na podlagi prostorske ali 

časovne povezanosti signalov, pridobljenih z različnimi metodami opazovanja 

možganske aktivnosti, v našem primeru pa bomo uporabili podatke 

elektroencefalografa (EEG) (Hu in Zhang, 2019). Zanima nas, kako lahko čim bolje 

razumemo spremembe možganske aktivnosti po rehabilitaciji, tako kot jih lahko 

opazimo s pomočjo raznovrstnih metod analize podatkov.    

 EEG omogoča vpogled v zelo hitre spremembe v aktivnosti možganov zaradi 

svoje visoke časovne ločljivosti, a je na podlagi slabše prostorske ločljivosti nekoliko 

manj zanesljiva metoda za natančno opredelitev izvora opaženih dogodkov v 

možganski aktivnosti. Da bi čim bolje izkoristili prednosti EEG kot metode z visoko 

časovno ločljivostjo, bomo izračunali moč frekvenčnih pasov teta (4–7 Hz) in gama 

valovanj (30–60 Hz) ter različne vrste funkcijske možganske povezljivosti. Za 

omenjena frekvenčna pasova smo se odločili, ker so avtorji v več raziskavah zaključili, 

da je mogoče opaziti teta in gama valovanja med nalogami delovnega spomina. 

Povečanje teta valovanja so avtorji opazili pri izvršilnih procesih delovnega spomina, 

gama valovanja pa pri fonološki zanki (Mizuhara in Yamaguchi, 2007, Sauseng idr., 

2010, Kawasaki idr., 2010, Kopp idr., 2004, v Rutar Gorišek idr., 2016), ki je tudi del 

omrežja delovnega spomina (Baddeley in Hitch, 1974, v Rutar Gorišek idr., 2016). Ker 

je Brocovo območje vključeno v omrežje delovnega spomina, lahko pričakujemo 

spremembe v teta in gama valovanjih pri osebah s poškodovanim Brocovim območjem, 

npr. pri osebah z Brocovo afazijo. 

 V naši nalogi bomo uporabili podatke, ki so bili pridobljeni v raziskavi Rutar 

Gorišek idr. (2016), pri kateri so preučevali možgansko aktivnost oseb z Brocovo 

afazijo pred in po rehabilitaciji. Udeleženci so izvajali dve vrsti nalog delovnega 

spomina, nalogo verbalnega in vidnega oziroma prostorskega delovnega spomina. 

Podatki so pomembni za razumevanje delovanja vsaj dveh možganskih omrežij – 

jezikovnega možganskega omrežja in omrežja delovnega spomina, mi pa se bomo v 

tej nalogi osredotočili na vse možganske strukture z ozirom na omenjena omrežja. 

Zaradi metodološke zapletenosti, nepopolno določenih izvorov možganske aktivnosti 

in številnih načinov izračuna možganske povezljivosti je lahko interpretacija rezultatov 
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težavna. Omeniti je treba tudi, da delamo s podatki EEG s 122 elektrodami, kar lahko 

privede do večjega mešanja signalov, ki jih zaznajo elektrode. Ena elektroda tako 

lahko zazna signale iz več različnih virov možganske aktivnosti (Bastos in Schoffelen, 

2016). Ta pojav označujemo tudi z izrazom volumska prevodnost, ki opisuje 

prostorsko porazdelitev električnega polja aktivnosti nevronov, ki ga EEG elektrode 

zaznajo (Hu in Zhang, 2019). Da bi se izognili naključni vključitvi določene možganske 

strukture v omrežje delovnega spomina oseb z Brocovo afazijo, bomo uporabili tudi 

metode izračuna možganske povezljivosti, ki minimizirajo učinek volumske 

prevodnosti. 

 Zakaj menimo, da bi možni vpliv rehabilitacije lahko določili zgolj na podlagi 

analize podatkov EEG, kljub temu da nimamo dejanskega celostnega vpogleda v 

okrevanje udeležencev? Naši podatki vključujejo ozek nabor posameznikov, torej je 

posploševanje na širšo populacijo nezanesljivo. Kar pa ne pomeni, da z interpretacijo 

in več različnimi obravnavami podatkov, ki jih imamo na voljo, ne moremo doprinesti 

k procesu okrevanja in načrtovanju nadaljnjih študij rehabilitacije ter možganske 

reorganizacije bolnikov po kapi. Rehabilitacija je za posameznika naporen proces, 

tekom katerega spremljamo napredek osebe glede na izvedene teste, bodisi v 

povezavi s sposobnostjo premikanja določene okončine bodisi s sposobnostjo 

pravilne ponovitve stavkov itd. Če bi s tovrstnimi EEG raziskavami lahko natančneje 

opisali splošne procese reorganizacije možganov med rehabilitacijo, bi ti rezultati 

lahko pripomogli k nadaljnjemu razvoju rehabilitacijskih postopkov. 

 S pregledom frekvenčnih analiz, izračunov možganske povezljivosti ter s 

prostorsko opredelitvijo izvora možganske aktivnosti želimo preveriti, katere 

možganske strukture so aktivne pri izvajanju določene naloge delovnega spomina ter 

ali nam lahko analiza podatkov pred in po rehabilitaciji pove kaj o tem, v katerih 

možganskih strukturah oziroma vzorcih aktivnosti je po rehabilitaciji mogoče opaziti 

spremembe. 

 

1.1 Brocova afazija 

 Poznamo več različnih vrst afazije, ki so posledica možganske kapi. Brocova 

afazija spada med afluentne afazije, pri kateri je poleg počasnega in netekočega 

govora mogoče opaziti tudi težave z razumevanjem govora (Grossman in Irwin, 2018). 

Brocovo afazijo zaradi tega imenujejo tudi verbalna, ekspresivna ali motorična afazija 
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(Whitaker, 2007). Najpogosteje uporabljen test za določitev tega, ali je bolnikova kap 

rezultirala v Brocovi afaziji, je Bostonski diagnostični pregled afazije (angl. Boston 

Diagnostic Aphasia Examination – BDAE) (Whitaker, 2007), ki je bil uporabljen tudi v 

raziskavi Rutar Gorišek idr. (2016). 

 Prav tako ima večina bolnikov z Brocovo afazijo težave s ponavljanjem slišanih 

besed, kar nakazuje na morebitno prekinitev možganskega omrežja delovnega 

spomina. Z vidika sprememb možganske strukture je glede na slikanje z magnetno 

resonanco (angl. Magnetic Resonance Imaging – MRI) mogoče opaziti atrofijo 

možganovine v inferiornem frontalnem režnju leve hemisfere (Grossman idr., 1996, 

Gorno-Tempini idr., 2004, Peelle idr., 2008, Rohrer idr., 2011, v Grossman in Irwin, 

2018). Atrofija se lahko pojavi na izvornem mestu kapi oziroma lezije, lahko tudi v 

okolici določene možganske strukture, saj možganovina odmre zaradi prekinjenih 

povezav (Grossman in Irwin, 2018). V večini primerov nastane več točkovnih lezij, ki 

se raztezajo preko območja Brocovega kompleksa tako, da vključujejo tudi lezije v 

frontalnem operkulumu, delih levega anteriornega temporalnega režnja ter levem 

prefrontalnem režnju (Gunawardena idr., 2010, Rogalski idr., 2011, v Grossman in 

Irwin, 2018). Poleg tega lahko do Brocove afazije privedejo lezije v inferiornem 

frontalnem režnju in anteriorno inferiornem parietalnem režnju (Whitaker, 2007).  

 Študije z uporabo funkcijskega slikanja z magnetno resonanco (angl. 

Functional Magnetic Resonance Imaging – fMRI) so pokazale zmanjšano funkcijsko 

možgansko povezljvost znotraj možganskih omrežij leve hemisfere in zmanjšano 

povezljivost med omrežji, ki povezujejo levo in desno hemisfero (Nair idr., 2015, van 

Hees idr., 2014a, v Dronkers idr., 2017). Zaradi povezanosti in prekrivanja možganskih 

omrežij lahko ena lezija poslabša delovanje več kot samo enega omrežja. Prav tako 

ne obstaja neposredna povezava med možgansko strukturo in možgansko funkcijo od 

posameznika do posameznika, torej bi nas izbiranje udeležencev na podlagi lezij in 

ne na podlagi posledic lezij pripeljalo do še bolj različnih posameznikov in posledično 

do težje interpretacije rezultatov. Za nas relevantni primeri povezujo lezije, ki 

rezultirajo v Brocovi afaziji in kažejo jezikovne pomanjkljivosti (Rutar Gorišek idr., 2016, 

Ivanova idr., 2015, v Dronkers idr., 2017). Analize s področja nevrolingvistike so 

pokazale, da je pri bolnikih z Brocovo afazijo poslabšanih več različnih jezikovnih 

vidikov: fonologija, sintaksa, semantika, morfologija in pragmatična uporaba jezika. Po 

navadi se poslabšanje ne pojavi enakomerno na vseh področjih, temveč je manko 

odvisen od mesta in obsega lezije (Whitaker, 2007).    
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 Nevronske povezave znotraj Brocovega območja in prefrontalnega korteksa 

omogočajo pomnjenje informacij v realnem času, torej ti možganski predeli posredno 

pripomorejo k sami integraciji informacij (Rutar Gorišek idr., 2016). Delovni spomin kot 

sposobnost začasnega vzdrževanja in manipuliranja informacij je sestavljen iz več 

komponent. »Glavne«, izvršilne procese delovnega spomina je mnogo raziskav 

(Mizuhara in Yamaguchi, 2007, Kawasaki idr., 2010, v Rutar Gorišek idr., 2016) 

opisalo s sinhronizacijo teta valovanj (4–7 Hz). Sinhronizacija frekvenčnega pasu 

gama (30–60 Hz) pa naj bi bila del podsistema delovnega spomina, imenovanega 

fonološka zanka (Rutar Gorišek idr., 2016). V raziskavi Rutar Gorišek idr. (2016) so 

merili možgansko aktivnost oseb z Brocovo afazijo pri nalogah verbalnega in vidnega 

delovnega spomina ter opazili slabšo povezanost funkcijskih omrežij v frekvenčnih 

pasovih teta (4–7 Hz) in gama (30–60 Hz) v primerjavi z zdravimi posamezniki, kar je 

tudi podlaga za našo nalogo.  

 

1.2 Okvirni potek rehabilitacije po kapi 

 Ker je eden izmed temeljnih ciljev naše naloge prav poskus interpretacije 

učinka rehabilitacije zgolj iz podatkov EEG se nam zdi smiselno, da opišemo način 

obravnave bolnika po kapi in postopek rehabilitacije. Za osnovni vir smo si izbrali 

zbornik predavanj z naslovom Obravnava bolnika po možganski kapi v procesu 

vračanja na delo (ur. Teržan idr., 2018).  

 Možganska kap je klinični sindrom oziroma jo sestavljajo simptomi, ki se 

pojavijo kot posledica žariščne poškodbe možganov; vzrok je lahko možganski infarkt, 

znotrajmožganska krvavitev ali pa subarahnoidna krvavitev (Sacco idr., 2013, v 

Bajrović, 2018). Kap se najpogosteje sproži prav v srednji cerebralni arteriji, to je 

arterija, ki dovaja kri v možganska območja, ki so najbolj odgovorna za jezik in 

motoriko človeka (Anderlini idr., 2019).  

 Rehabilitacija je izraz, s katerim označujemo vse procese, ki so vključeni v 

izboljšavo funkcionalnosti posameznika po kapi v našem primeru. Ti procesi so: 

ocenjevanje terapevtskih ciljev, izbira načina ter pogostosti intervencij in sprotno 

preverjanje, ali se izbrani cilji dosegajo (Pražnikar, 2018). Rehabilitacijski program je 

torej določen s pomočjo različnih strokovnjakov – med drugim so to zdravniki, logopedi,  

fizioterapevti, psihologi in drugi zdravstveni delavci itd. (Pražnikar, 2018).  



5 
 

 Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World Health Organisation – WHO)  

je določila shemo Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in 

zdravja (Pražnikar, 2018). Ta je sestavljena iz naslednjih delov: telesne funkcije in 

zgradbe, dejavnosti in sodelovanja. Pri preverjanju telesnih funkcij in zgradb 

strokovnjaki pregledajo, na primer, pozornost, motivacijo, kognitivne funkcije, 

koordinacijo posameznika itd. (Pražnikar, 2018). Dejavnosti vključujejo branje, pisanje, 

reševanje problemov, računanje itd., pri sodelovanju pa mobilnost, medosebne 

odnose, opravljanje določene dejavnosti oziroma zaposlitve. Poleg Mednarodne 

klasifikacije funkcioniranja, na katero se omenjeni strokovnjaki opirajo, pa se 

upoštevajo tudi cilji posameznika in se uskladijo z njegovim okoljem (Pražnikar, 2018). 

V povprečju proces rehabilitacije traja šest mesecev, pomembno je, da se z 

rehabilitacijo prične kar se da hitro po kapi (Pražnikar, 2018).  

 Opisali smo, kako naj bi potekala rehabilitacija na podlagi določenih vodil, 

zastavljenih s strani strokovnjakov. Prav tako je pomembno, da se zavemo, kako velik 

vpliv ima Brocova afazija na posameznikovo življenje (Stewart in Riedel, 2016). Kot 

smo omenili, je do neke mere od posameznika in njegovih bližnjih odvisno, koliko časa 

in truda so pripravljeni posvetiti rehabilitaciji. Stres, izguba življenjskega smisla, izguba 

neodvisnosti, osamljenost, družbena izolacija so občutki, ki jih po kapi opisujejo bolniki 

z Brocovo afazijo, kar lahko vpliva na potek rehabilitacije (Stewart in Riedel, 2016). V 

kolikor se posameznik počuti nesprejetega, bodisi v družini bodisi v družbi, bo v 

povprečju imel manj želje po, na primer, komunikaciji, saj ima večina bolnikov z 

Brocovo afazijo največ težav prav na tem področju, kar pa lahko privede do 

počasnejšega ali celo slabšega okrevanja (Stewart in Riedel, 2016). 

 Na funkcijsko okrevanje vpliva ogromno dejavnikov – velikost in mesto lezije, 

predhodno zdravstveno stanje, starost, izobrazba, funkcijsko stanje pred kapjo, 

količina in vrsta obravnav po kapi itd. (Cramer, 2008, v Pražnikar, 2018). Na veliko 

dejavnikov ne moremo vplivati, upamo pa, da obstaja manevrski prostor za izboljšave 

v obliki pogostosti intervenc ter uporabi EEG snemanja pri intervencah. To seveda le, 

če se pokaže, da lahko iz podatkov ugotovimo kakršnokoli dodatno uporabno 

informacijo, ki bi lahko bila uporabna pri rehabilitaciji.    
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1.3 Lokalizacija virov EEG 

 Omenili smo, da ima EEG visoko časovno ločljivost in precej nizko prostorsko 

ločljivost. EEG je kljub temu lahko izredno natančen pri določanju izvorov možganske 

aktivnosti, kar nam lahko pomaga pri primerjavi možganske aktivnosti pred in po 

rehabilitaciji. Ob precizno nameščenih elektrodah ter uporabi t.i. forward modelov se 

lahko približa natančnosti fMRI za določanje izvora aktivnosti (Brookes idr., 2010, 

Murzin idr., 2011, v Cohen, 2014). Vseeno pa moramo biti pozorni na tovrstne trditve 

in se zavedati, da so v lokalizacijo virov iz podatkov EEG vpleteni vmesni procesi, ki 

ne predstavljajo neposrednega vpogleda v možgansko aktivnost, temveč je to 

rekonstrukcija možganske aktivnosti. V obstoječih modelih – na primer, v MATLAB 

programskem orodju FieldTrip Toolbox (Oostenveld, 2011), so na voljo vozlišča, v 

velikosti 5–10 mm, ostali nepokriti deli pa so z interpolacijo zglajeni glede na sosednja 

območja. Normalizacija podatkov in interpolacija torej nekoliko znižajo anatomsko 

natančnost naših rezultatov (Cohen, 2014).   

 

1.3.1 Rešitev vnaprej in inverzna rešitev  

 Pristopi, pri katerih dodeljujemo uteži posameznim elektrodam z namenom, da 

bi ustrezno opredelili izvor aktivnosti, nekakšno fizično točko v možganih, ponavadi 

spadajo v enega izmed dveh konceptov. Prvi koncept označujemo z izrazom rešitev 

vnaprej (angl. forward solution), drugega pa z oznako inverzna rešitev (angl. inverse 

solution) (Cohen, 2014). Rešitev vnaprej je uporabna pri prikazu topografije možganov, 

če imamo na voljo podatke o izvoru aktivnosti določenega dipola oziroma dipolov 

znotraj specifične možganske strukture (Cohen, 2014). Izračun električnega polja 

(angl. leadfield) omogoča prikaz fizikalnih procesov nevronov od izvora njihove 

aktivnosti do elektrode (Mahjoory idr., 2017). V kolikor imamo poleg podatkov EEG na 

voljo tudi strukturne slike MRI, to lahko privede do izjemno natančnih izračunov izvora 

aktivnosti za vsakega izmed udeležencev, v nasprotnem primeru pa obstajajo splošni 

modeli glave in možganov, ki zadoščajo za večji del raziskav (Mahjoory idr, 2017).  

 Pri drugem konceptu, imenovanem inverzna rešitev, pa poskušamo ravno 

nasprotno v primerjavi z rešitvijo vnaprej in sicer poskušamo predpostavljati, kateri 

dipoli so pripomogli k topografiji možganov, ki jo imamo pred seboj. Inverzni problem 

(angl. inverse problem) je širši izraz za matematični problem omenjenega koncepta, 

saj imamo zmeraj na voljo več možnih razlag, ki bi enako dobro pojasnile končno 
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topografijo – topografijo možganov v našem primeru (Cohen, 2014). Načinov 

reševanja inverznega problema je več; kategorizacija teh načinov ponavadi poteka na 

podlagi izbire algoritma.  

 Dober slikovni prikaz omenjenih pristopov oziroma konceptov je naslednja slika 

avtorja Mika Cohena (2014). Pri rešitvi vnaprej je na Sliki 1 zgoraj desno narisana zgolj 

ena razlaga. Pri inverzni rešitvi na isti sliki spodaj desno pa vidimo, da ne moremo 

izbrati ene same rešitve, saj je možnih in enako dobrih razlag lahko tudi več.  

 

Slika 1: Prikaz rešitve vnaprej in inverzne rešitve. Prirejeno po Cohen (2014).   

 

1.3.2 O metodi Minimum-Norm Estimate (MNE) 

 Podatki, pridobljeni z EEG, sami ne zadoščajo za natančno prostorsko 

določanje porazdelitve virov nevralne aktivnosti. Hauk (2004) je predlagal tri načine za 

reševanje že omenjenega inverznega določanja virov: prvi način je ta, pri katerem k 

problemu pristopamo z vidika statistike – da najdemo najbolj verjetno rešitev glede na 

podatke, ki jih imamo na voljo. Drugi način je ocena minimalne norme (angl. Minimum 

Norm Estimate – MNE). Pri MNE iščemo rešitev s pomočjo metode najmanjših 

kvadratov (Hauk, 2004). Pri tretjem načinu pa se viri določajo neodvisno od drugih 

virov, kar je uporabno predvsem, če nas zanima zgolj aktivnost enega izbranega 

možganskega območja oziroma specifični odzivi na določen dražljaj (Hauk, 2004). Ker 

smo se odločili za izvedbo rekonstrukcije virov z uporabo MNE nas zanima, katere 

prednosti in slabosti so opazili drugi raziskovalci pri uporabi te metode. 
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 Elektrode, ki merijo možgansko aktivnost, se nahajajo na lasišču. Dipoli, ki jih 

izračunamo s pomočjo različnih MATLAB knjižnic, so le neke vrste projekcija, saj v 

resnici nimamo podatka o globini vsakega dipola. Torej nimamo podatka niti o izvoru 

signala, ki ga elektroda zaznava, niti o smeri taistega signala. Hauk (2004) je 

predstavil model za rekonstrukcijo virov, ki je sestavljen iz mnogih manjših površin, na 

katere se projicira signal v odvisnosti od podatkov, ki jih imamo na voljo. Te manjše 

površine se stikajo v vozliščih, ki so v kodi povezana z določenimi koordinatami 

modela možganskih režnjev in struktur. Glede na naše izkušnje se velikost teh površin 

z namenom izvajanja kode na povprečnem osebnem računalniku giblje med 5 mm in 

10 mm. Prostorska ločljivost EEG podatkov torej ostaja na nizki ravni, a je z rabo 

algoritmov kot je MNE nekoliko izboljšana, z nekaj centimetrov se lahko izboljša na 

nekaj milimetrov. V zadnjem desetletju so tovrstni modeli s pomočjo odprtokodnih 

knjižnic postali veliko bolj dostopni.  

 Simulacija MNE, kot jo je predstavil Hauk (2004) nam pove, da je ta algoritem 

bolj občutljiv za vire na površju v primerjavi z globokimi možganskimi strukturami. 

Dodatne pomanjkljivosti MNE so naslednje: uteži, ki so večinoma samodejno določene, 

niso prilagojene za posamezne statistične lastnosti podatkov, torej so večinoma fiksno 

določene ne glede na izbrani frekvenčni pas oziroma izbrana časovna okna (Cohen, 

2014). Interpretacija je posledično težavna, poleg tega pa imamo opravka s 

problemom mnogih primerjav (angl. multiple comparisons problem) (Cohen, 2014). 

Kljub omenjenim slabostim te metode pa je precej dobrih lastnosti, ki nam olajšajo 

delo in nam s pomočjo vizualizacije približajo razumevanje dinamike možganske 

aktivnosti. Nekatere izmed dobrih lastnosti metode so nizka računska zahtevnost, 

možna uporaba tako v frekvenčni kot tudi v časovni domeni in možnost izrisa 3D 

možganskih slik, ki izgledajo kot fMRI aktivacijske mape (Cohen, 2014). 

 

1.4 Frekvenčna analiza 

 EEG signal je lahko predstavljen v časovni ali v frekvenčni domeni – kot 

razčlenitev izvornega signala, sestavljenega iz mnogih sinusoidnih in kosinusoidnih 

valovanj (Cohen, 2014). Časovno-frekvenčne dekompozicije na EEG podatkih lahko 

izvedemo na več različnih načinov. Najpogosteje se uporabljajo naslednje metode: 

kompleksna valjčna konvolucija (angl. complex wavelet convolution), hitra Fouriereva 

transformacija (angl. Fast Fourier Transform – FFT) in posredno tudi Hilbertova 
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transformacija (angl. Hilbert transform), ki pretvori signal iz realnega v analitičnega in 

se lahko uporabi v formuli za hitro Fourierevo transformacijo (Cohen, 2014). Odločili 

smo se za izračun moči frekvenčnih pasov s pomočjo hitre Fouriereve transformacije.   

 Fouriereva transformacija predpostavlja, da so naši podatki konstantni, in sicer 

ne glede na šum v podatkih, variabilnost podatkov od časovnega odseka do 

časovnega odseka, frekvenco itd. Z besedo konstantni ne mislimo na točkovne 

vrednosti signala temveč na celotno statistiko podatkov – povprečje, standardni odklon 

itd. (Cohen, 2014). Zakaj bi torej uporabili to transformacijo za podatke EEG, ki so 

znani po tem, da variirajo tudi po odstranjevanju artefaktov? Cohen (2014) je pokazal, 

da se lahko znotraj določenega časovnega okna, posebej pri ponovitvah iste naloge, 

utemeljeno predpostavlja, da bo prikazana možganska aktivnost manj spremenljiva. 

Možganska aktivnost je manj spremenljiva v tem primeru, saj lahko s povprečenjem 

časovnih odsekov ohranimo le ključni možganski odziv za določen dražljaj. Če je 

dražljaj konstanten glede na lastnosti dražljaja, bi morala biti taka tudi možganska 

aktivnost v vsakem izmed časovnih odsekov (Cohen, 2014). Na tej osnovi smo za 

frekvenčno analizo v našem primeru uporabili FFT.  

  

1.5 Kaj je možganska povezljivost? 

 Trenutno uveljavljen pogled na delovanje možganov je multimodalen, kar 

pomeni, da je določena možganska struktura lahko aktivna tako pri izvajanju različnih 

nalog kot tudi v času, ko so možgani v mirovanju (Marcotte idr., 2013). Neposrednega 

odnosa med funkcijo in strukturo v možganih ni, kljub temu pa se mnoge raziskave 

opirajo na razlage možganov kot na nekakšno omrežje, sestavljeno iz manjših enot 

(nevroni, nevronski skupki ali večje možganske strukture), ki jih lahko imenujemo 

vozlišča. Predpostavka prikaza možganske povezljivosti je, da so vozlišča, ki 

sodelujejo pri določeni funkciji, med seboj bolj funkcijsko povezana – torej v času 

interakcije medsebojno odvisna (Marcotte idr., 2013).  

 Če pride do okvare določene funkcije lahko predvidevamo, da je prišlo do 

prekinitve določenih povezav v funkcijskem omrežju, ki so bolj ali manj odgovorne za 

delovanje taiste funkcije. V mnogih raziskavah se je pokazalo, da imajo posamezniki 

z Brocovo afazijo manjšo zmogljivost delovnega spomina v primerjavi z zdravimi 

posamezniki (Murray in Chapey, 2001, v Ivanova in Hallowell, 2014). Koncept 

možganske povezljivosti temelji na znanju o tem, da so informacije, ki se prenašajo 
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preko akcijskih potencialov, časovno urejene. Če spremljamo valovanja možganskega 

signala z določeno metodo merjenja možganske aktivnosti, kot je EEG, lahko opazimo 

sinhronizacijo valovanj, kar naj bi pomenilo, da se je informacija uspešno prenesla iz 

enega možganskega predela v drugega (Wang, 2010, v Bastos in Schoffelen, 2016). 

 Obstaja več modelov možganskih omrežij in več načinov izračuna možganske 

povezljivosti. Hu in Zhang (2019) pravita, da lahko možganska omrežja opišemo s treh 

različnih vidikov in sicer: kot strukturno možgansko omrežje, funkcijsko možgansko 

omrežje in efektivno oziroma vzročno-posledično možgansko omrežje. Zaradi dobre 

časovne ločljivosti se EEG uporablja predvsem pri analizi funkcijske in efektivne 

možganske povezljivosti (Cao idr., 2022). 

 Strukturno možgansko omrežje sestavljajo fizične, anatomske povezave med 

skupki nevronov v možganih, na primer sinapse (Sakkalis, 2011, v Cao idr., 2022). 

Ponavadi se za prikaz strukturne možganske povezljivosti uporablja slikanje z 

magnetno resonanco ali difuzijsko obteženo magnetnoresonančno slikanje (angl. 

Diffusion Tensor Imaging – DTI) (Clayden, 2013, Fan idr., 2016, Mohanty idr., 2020, v 

Cao idr., 2022).  

 Funkcijsko možgansko omrežje lahko opišemo s pomočjo statističnih analiz 

povezav med skupki nevronov oziroma med vozlišči, ki ponavadi niso vezana na smer 

povezav med vozlišči (Hu in Zhang, 2019). Pri efektivem oziroma vzročno-

posledičnem možganskem omrežju pa opisujemo prenašanje informacij tako, da 

upoštevamo smer poteka informacije med vozlišči. V raziskavah EEG se za eno 

vozlišče ponavadi izbere eno elektrodo oziroma skupek elektrod v območju zanimanja 

(Hu in Zhang, 2019). Izmed omenjenih treh bomo v naši nalogi računali in prikazali 

funkcijsko možgansko povezljivost.  

 Izraz možganska povezljivost lahko označuje kakršnokoli analizo, pri kateri se 

upošteva več kot en signal in se meri povezanost med temi signali (Cohen, 2014). 

Večina metod za izračun možganske povezljivosti je bivariatnih, kar pomeni, da 

obenem uporabijo zgolj dve možganski strukturi ali dve elektrodi, odvisno od izbire. 

Cohen (2014) meni, da je tovrstnih pristopov največ, ker so s praktičnega vidika lažji 

tako za implementacijo kot tudi za razumevanje v primerjavi z modeli, ki obenem 

upoštevajo več interakcij med signali.   

 Eden izmed pogosteje uporabljenih načinov računanja funkcijske možganske 

povezljivosti temelji na računanju koherence. Izbira koherence za možgansko 

povezljivost je lahko problematična, kar je opisano v delu Hu in Zhang (2019). Prvi 
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primer pomanjkljivosti koherence kot metode analize je, da z njo lahko opišemo 

linearni odnos med dvema signaloma, nelinearnega pa ne. Zakaj je to lahko 

pomanjkljivost? Ker ne moremo predpostavljati, da ima vsa možganska aktivnost, kot 

jo zazna EEG, linearni potek. Poleg tega na koherenco močno vpliva amplituda 

signalov, kar ni idealno, saj se amplituda možganskega signala od posameznika do 

posameznika razlikuje. Pri majhnih vzorcih se torej tovrstna variabilnost amplitude 

signalov pretvori v pristranskost končnega izračuna. Prav tako je koherenca izračun, 

ki ne upošteva pojava volumske prevodnosti, kar pomeni, da pridemo morda do 

napačnih zaključkov na podlagi neresničnih povezav med možganskimi območji (Hu 

in Zhang, 2019).  

 Poleg koherence so pogosto uporabljene tudi druge linearne metode, na primer, 

izračun korelacije (Cao idr., 2022). Pomanjkljivosti korelacije realnih signalov so 

podobne pomanjkljivostim koherence; možganske aktivnosti v celoti z njima ne 

moremo zajeti, izberemo lahko analizo ali v frekvenčni ali v časovni domeni, ne pa v 

obeh. Temu se izognemo s pomočjo časovno-frekvenčnih metod (Sankari idr., 2012, 

v Cao idr., 2022).   

 Da bi se izognili omenjenim pomanjkljivostim linearnih metod, Stam idr. (2007, 

v Hu in Zhang, 2019) predlagajo uporabo metode, ki upošteva tudi fazo in ne zgolj 

amplitude EEG signalov. Ena izmed teh metod je indeks faznega zamika (angl. Phase 

Lag Index – PLI), ki je nekoliko bolj primerna metoda za izračun možganske 

povezljivosti, saj upošteva časovno komponento signalov možganske aktivnosti – 

nekaj časa mora preteči, da se določena infomacija prenese iz enega dela možganov 

v drugega, kar ta metoda tudi upošteva v izračunu (Hu in Zhang, 2019). Kljub temu pa 

obstaja možnost, da so izbrani deli podatkov z upoštevanim faznim zamikom tudi 

posledica volumske prevodnosti. Druga nelinearna metoda za izračun funkcijske 

možganske povezljivosti je fazno zaklenjena vrednost (angl. Phase-Locking Value – 

PLV), ki temelji na sinhronizaciji faz signalov (Cao idr., 2022). Potrebno je omeniti, da 

lahko večino metod uporabimo za izračun možganske povezljivosti zgolj na ožjih 

frekvenčnih pasovih, ne glede na omenjene razlike med metodami. 

 Cao idr. (2022) so v pregledni raziskavi podrobno opisali metode funkcijske in 

efektivne možganske povezljivosti in kako se jih lahko izkoristi kot klinični pripomoček. 

Raziskovalci te raziskave menijo, da sta vizualizacija in strojno učenje ključna pri 

identifikaciji možganske aktivnosti in komunikacije med možganskimi regijami. Poleg 

tega bi lahko prišlo do sistemske spremembe v obravnavi bolnikov in posledično do 
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boljšega splošnega razumevanja možganskih funkcij pri nevrodegeneraciji ali lezijah 

(Zhao idr., 2020, v Cao idr., 2022). Poleg tega raziskava Cao idr. (2022) predstavi 

prikaza toplotne matrike in topografije glave kot glavna pripomočka za lažjo 

diagnostiko pri razumevanju povezav med elektrodami in izoliranju območij zanimanja. 

Te metode bomo uporabili tudi v naši nalogi. 

 Ne glede na izbrano metodo pri možganski povezljivosti poskušamo določiti 

interakcije nevralnih skupkov iz podatkov v časovni oziroma frekvenčni domeni. Te 

ugotovitve poskušamo nato uskladiti z znanjem o določeni aktivnosti, ki jo je oseba 

med snemanjem EEG podatkov izvajala. 

 

1.5.1 Spearmanov koeficient korelacije  

 Koeficient korelacije elektrod je eden izmed lažjih, a obenem tudi manj 

informativnih pristopov k računanju možganske povezljivosti v primerjavi z drugimi 

metodami. Poleg dejanske možganske povezljivosti se pri korelaciji lahko zaradi šuma, 

volumske prevodnosti itd., pojavi navidezna možganska povezljivost, ki pa ne odraža 

resnične možganske povezljivosti (Cohen, 2014). Za izračun možganske povezljivosti 

s pomočjo absolutne korelacije elektrod smo uporabili Spearmanov rho koeficient. 

Spearmanov rho koeficient je bil v našem primeru dobra neparametrična alternativa 

drugim korelacijskim koeficientom, saj imamo na voljo malo podatkov in je ta manj 

občutljiv na izstopajoče signale v primerjavi s Pearsonovo korelacijo (Bonita idr., 2013). 

Poleg tega je mogoče s pomočjo Spearmanove korelacije zaznati tudi nelinearne 

odnose med signali v primeru, da je odnos signala A in signala B relativno monoton 

(Bonita idr., 2013), kar lahko vidimo kot prikladno lastnost metode ne glede na 

dejansko stanje odnosa med signali.  

 

1.5.2 Fazno zaklenjena vrednost (PLV) 

 Obstaja več različnih metod za izračun možganske povezljivosti, ki temeljijo na 

fazi valovanja EEG, na primer, fazno zaklenjena vrednost (PLV), fazna sinhronizacija 

(angl. phase synchronization), fazna koherenca (angl. phase coherence) itd. (Cohen, 

2014). Za izračun faze podatkov EEG se uporablja razvrščanje polarnega prostora 

razlik faznih kotov med elektrodami, nevroni oziroma vozlišči (Cohen, 2014). Fazno 

zaklenjena vrednost predstavlja fazno sinhronizacijo dveh signalov (Aydore idr., 2013). 

Računamo razliko med fazama dveh signalov in sicer povprečno razliko v določenem 

časovnem oknu (Šverko idr., 2022). Sama vrednost se lahko giblje v razponu med 0 



13 
 

in 1 – v tem primeru 0 pomeni, da med signaloma ni fazne sinhronizacije, 1 pa da je 

mogoče opaziti popolno fazno sinhronizacijo. Nenapisano pravilo za fazno zaklenjeno 

vrednost je, da imamo na voljo čim več ponovitev (angl. trial) znotraj določene naloge, 

saj bodo na ta način povprečeni signali bolj pomenljivi (Aydore idr., 2013). Tu se ne 

bomo poglabljali v samo matematiko za to metodo, bomo pa v metodah na kratko 

opisali našo kodo za izračun fazno zaklenjene vrednosti (PLV).  

 

1.5.3 Uteženi indeks faznega zamika (wPLI) 

 Poleg osnovnih metod možganske povezljivosti, ki temeljijo na fazi, obstajajo 

tudi metode, ki temeljijo na faznem zamiku (angl. phase lag) (Cohen, 2014). Pri fazno 

zaklenjeni vrednosti je sicer prav tako pomemben fazni zamik – zanima nas, ali je 

zamik stalen oziroma ali se »zaklepa«. Omenili smo že volumsko prevodnost, ki 

predstavlja enega izmed večjih problemov pridobivanja podatkov z EEG. Napovedali 

smo, da bomo zaradi tega uporabili tudi metode izračuna možganske povezljivosti, ki 

zmanjšajo učinek volumske prevodnosti. Ker vemo, da imajo različne elektrode, ki 

ujamejo možgansko aktivnost istega izvora fazni zamik 0, smo uporabili metodo, ki v 

izračunu izpusti možgansko aktivnost elektrod z ničelnim faznim zamikom (Šverko idr., 

2022). Kot že naslov podpoglavja nakazuje, smo uporabili uteženo različico indeksa 

faznega zamika (wPLI) (Vinck idr., 2011). Indeks faznega zamika (PLI) upošteva zgolj 

vrednosti, ki niso blizu ničle, saj so vrednosti blizu ničle najverjetneje rezultat volumske 

prevodnosti (Šverko idr., 2022). 
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2. Hipoteze in raziskovalni problem 

 Elektroencefalograf je naprava, ki se uporablja za merjenje možganskih 

električnih (površinskih) signalov. Za namen raziskovanja kognicije je EEG pomemben, 

saj je bolj natančen v primerjavi z introspektivnimi samoporočili oziroma vedenjskimi 

meritvami (Cohen, 2014). Neinvazivna elektrofiziologija se klinično uporablja nekako 

od 60. let prejšnjega stoletja dalje, število raziskav, ki vključujejo analize podatkov 

EEG in MEG, pa je močno naraslo v zadnjih dveh desetletjih (Cohen, 2014). Med 

tovrstne analize spadajo, na primer, spektralna analiza, časovno-frekvenčna 

dekompozicija, sinhronizacijska analiza itd. (Cohen, 2014).  

 Rezultati EEG meritev bi lahko na podlagi praktičnosti, dostopnosti ter dokaj 

enostavne uporabe pripomogli k izboljšanju rehabilitacijskega procesa. EEG bi lahko 

bil uporabljen kot dodatna mera uspešnosti (logopedske) rehabilitacije, preden bi se 

ta pokazala v povrnitvi določene funkcije. Zaradi tega želimo ugotoviti, kako se 

rehabilitacija po kapi kaže v možganski aktivnosti obstoječih podatkov EEG. Čeprav 

nimamo na voljo raziskave v teku, ki bi omogočala vzporedni pregled podatkov ter 

rehabilitacije možganskih funkcij, pa lahko na podlagi rezultatov – vsaj do neke mere 

– sklepamo za nazaj. Zanima nas torej, kaj vse nam lahko podatki po rehabilitaciji v 

primerjavi s podatki pred rehabilitacijo povedo o učinku rehabilitacije na možgansko 

aktivnost. Možnih pristopov k temu raziskovalnemu problemu je več; med analize 

podatkov za omenjeno rabo lahko umestimo frekvenčne analize ter izračune 

možganske povezljivosti, na kar se bomo posebej osredotočili. 

 

Hipoteze, ki smo jih postavili so naslednje: 

   H1.1: Možganska povezljivost – izražena kot korelacija aktivnosti vseh elektrod, 

fazno zaklenjena vrednost (PLV) in uteženi indeks faznega zamika (wPLI) – bo po 

rehabilitaciji večja kot je bila pred rehabilitacijo. 

    H1.2: Prostorsko določen izvor z dogodki povezanih potencialov (ERPs) bo imel 

večjo površino po oceni minimalne norme (MNE) pri posnetkih oseb po rehabilitaciji v 

primerjavi s posnetki oseb pred rehabilitacijo. To lahko odraža ojačanje aktivnosti v 

preučevanih območjih ali pa povečanje prostorske razširjenosti aktivnosti po 

rehabilitaciji pri določeni nalogi. 
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    H1.3: Moč frekvenčnega pasu teta (4–7 Hz) po rehabilitaciji bo večja, kot je bila moč 

istega pasu pred rehabilitacijo v območju zanimanja, ki se razteza od anteriorno-

lateralnega prefrontalnega korteksa do posteriornega parietalnega režnja. 

    H1.4: Moč frekvenčnega pasu gama (30–60 Hz) po rehabilitaciji bo večja, kot je bila 

moč istega pasu pred rehabilitacijo v bilateralnih delih frontalnega režnja. 

 

 Pričakujemo, da bomo s pomočjo rezultatov opazili razlike med posameznimi 

metodami in količino informacij, ki jih lahko z njihovo pomočjo dobimo. Pri rezultatih, 

na katere se nanašata prvi dve pod-hipotezi menimo, da bomo izmerili dejansko 

možgansko povezljivost ob primerjavi obstoječe teorije o delovanju delovnega 

spomina in rezultatov bolnikov z Brocovo afazijo po rehabilitaciji. Poleg tega menimo, 

da bo po rehabilitaciji mogoče opaziti razliko v moči izbranih frekvenčnih pasov. 

Sklepamo, da bomo opazili večjo moč obeh frekvenčnih pasov na večini elektrod 

znotraj območja zanimanja. Tako menimo na podlagi raziskav (Meltzer idr., 2007, 

Howard idr., 2003), ki so pokazale, da večja kognitivna obremenitev privede do večje 

moči določenih frekvenčnih pasov, posebej frekvenčnega pasu gama. Ker so imele 

osebe z Brocovo afazijo po rehabilitaciji v povprečju večje število zaporedno 

prikazanih črk, je to mogoče predstavljalo večjo kognitivno obremenitev zanje. 

Posledično se nam zdi utemeljeno sklepati, da bomo z analizo podatkov v času 

vzdrževanja črk v spominu opazili večjo moč teta in gama valovanj po rehabilitaciji. 
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3. Podatki EEG in nalogi delovnega spomina 

 Iz raziskave Rutar Gorišek idr. (2016) smo prejeli podatke 8 bolnikov z Brocovo 

afazijo, ki so bili pridobljeni pred in po rehabilitaciji. Za zajem EEG podatkov so 

uporabili vzorčenje s 500 Hz s kapo EEG, na kateri je bilo nameščenih 128 elektrod 

(Rutar Gorišek idr., 2016). 

 Vsi bolniki so pred in po rehabilitaciji izvajali identične naloge delovnega 

spomina. Prva naloga je preizkušala verbalni delovni spomin, druga pa prostorski 

oziroma vidni delovni spomin. Kljub temu da smo tekom naloge uporabljali pridevnika 

prostorski in vidni delovni spomin kot sorodna izraza, se zavedamo, da določeni 

modeli delovnega spomina razlikujejo vidni delovni spomin od prostorskega glede na 

vrsto informacije, za katero je posamezni del vidnega spomina odgovoren. Na primeru 

opisa delovnega spomina pri modelu Cornoldi in Vecchi (2003) avtorja razlikujeta med 

vidnim delovnim spominom, ki poskrbi, da si zapomnimo barvo in obliko stvari in 

prostorskim delovnim spominom, ki je odgovoren za pozicijo nekega objekta v 

prostoru. 

 Nalogi verbalnega in vidnega delovnega spomina v raziskavi Rutar Gorišek idr. 

(2016) sta nastali na podlagi klasične Sternbergove naloge (Sternberg, 1966, v Rutar 

Gorišek idr., 2016). Da bi bilo čim manj odstopanj med bolniki, so pred izvedbo nalog 

s testi pomnjenja določili največje število enot (angl. sub-maximal load), ki si jih je 

posamezni bolnik lahko zapomnil v svojem delovnem spominu. Bolniki so si pred 

rehabilitacijo v povprečju zapomnili 3 enote (Rutar Gorišek idr., 2016), bodisi črke 

bodisi besede, točnih podatkov o številu zapomnjenih enot po rehabilitaciji pa nimamo. 

Število prikazanih črk v raziskavi Rutar Gorišek idr. (2016) se je torej razlikovalo od 

bolnika do bolnika v skladu z njegovimi rezultati na testu pomnjenja pred izvedbo nalog. 

Tovrstni testi pomnjenja so bili izvedeni pri obeh udeležbah vsakega bolnika v 

raziskavi, torej pred in po rehabilitaciji.  

 Naloga delovnega spomina, s katero so preizkušali verbalni delovni spomin, je 

potekala v naslednjem zaporedju: udeležencu so se zaporedoma prikazovali 

posamezni soglasniki na ekranu, nakar je imel udeleženec štiri sekunde časa, da je te 

črke aktivno vzdrževal v spominu in da si je to zaporedje črk tudi zapomnil. Zatem se 

je na ekranu prikazalo vprašanje, npr. »2C?«, ki je pomenilo, »ali je bil C v pravkar 

videnem zaporedju črk na drugem mestu?« (Rutar Gorišek idr., 2016). Druga naloga, 

ki je temeljila na preverjanju vidnega oziroma prostorskega delovnega spomina je bila 
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podobna, le da sta se prikaz črk in vprašanje nekoliko razlikovala od ravnokar 

opisanega. Da bi preizkušali prostorski delovni spomin so bile črke razporejene v 

koordinatni mreži in osrednja točka vprašanja je bila, kje se je določena črka nahajala 

v tistem 2D prostoru koordinatne mreže. Oseba je z levim klikom miške pritrdilno 

odgovorila na vprašanje oziroma uporabila desni klik miške, kar bi v tem primeru 

pomenilo, da oseba meni, da na drugem mestu ni bilo črke C (Rutar Gorišek idr., 2016). 

Na Sliki 2 lahko vidimo graf poteka vsake izmed ponovitev nalog. 

 

Slika 2: Potek naloge delovnega spomina. 
Slika prikazuje časovnico, ki predstavlja potek ene izmed ponovitev naloge verbalnega delovnega spomina. 

Predstavljeni so: vkodiranje, vzdrževanje črk v spominu in priklic črk iz spomina. Del pomnjenja na sliki 
predstavlja sosledje treh soglasnikov, ki so bili prikazani na ekranu. Sledilo je zadrževanje črk v spominu za 

obdobje štirih sekund. Nato so dobili vprašanje, na katerega je oseba odgovorila z motoričnim odzivom – s klikom 
računalniške miške. Sledil je štirisekundni počitek, zatem pa naslednja ponovitev naloge. Prirejeno po Rutar 

Gorišek idr. (2016). 

 

 Vsaka izmed ponovitev poskusa je bila torej sestavljena iz naslednjih korakov: 

vkodiranje, vzdrževanje črk v delovnem spominu, priklic črke iz spomina, motorični 

odziv – klik miške, ki je predstavljal odgovor, in počitek. Povprečno skupno število 

ponovitev je bilo 80, zaporedje nalog, ki so testirale verbalni in vidni oziroma prostorski 

delovni spomin, pa se je od udeleženca do udeleženca naključno razlikovalo (Rutar 

Gorišek idr., 2016).  

 Omenili smo, kako sta potekali nalogi verbalnega in vidnega delovnega 

spomina pri bolnikih pred in po rehabilitaciji. Zakaj sta prav verbalni in vidni delovni 

spomin dobra pokazatelja stopnje rehabilitiranosti posameznika? Predvsem zaradi 

možganskih funkcij posameznika, ki so po kapi ponavadi okrnjene. Te funkcije so na 
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primer pozornost, spomin, miselni procesi, sporazumevanje itd. (Bilban, 2018). Pri 

pozornosti govorimo o zmanjšanem obsegu pozornosti ali pa celo poslabšani 

zmožnosti za usmerjanje pozornosti, saj je za bolnika lahko ta proces prenaporen. Na 

tej točki vidimo stičišče delovanja delovnega spomina in posledic kapi pri posamezniku. 

Če se posameznik ni zmožen osredotočiti na določeno stvar kot posledica zmanjšane 

pozornosti po kapi, bo težje obdržal informacije v delovnem spominu za nadaljnje 

delovanje pri na primer odločanju ali pomnjenju. Motnje spomina so s tem neposredno 

povezane, saj je ponavadi zaradi tega zmanjšan obseg informacij, ki si jih lahko bolnik 

zapomni (Bilban, 2018). 

 Možgansko omrežje delovnega spomina je deloma odvisno od vrste dražljaja. 

Verbalni in vidni delovni spomin se tako razlikujeta po nekaterih vidikih, na primer po 

prostorski in časovni porazdelitvi možganske aktivnosti, po hitrosti pozabljanja ter po 

točki konsolidacije spomina (Oberauer idr., 2018). Na podlagi povedanega 

pričakujemo, da bo mogoče opaziti razlike v učinku rehabilitacije tudi med rezultati 

nalog verbalnega delovnega spomina in vidnega delovnega spomina. 
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4. Metoda 

4.1 Udeleženci 

 Podatki iz raziskave Rutar Gorišek idr. (2016) vključujejo meritve 8 bolnikov, pri 

katerih je bila Brocova afazija posledica možganske kapi. Bolniki so bili izbrani na 

podlagi podane ocene afazije z Bostonskim diagnostičnim pregledom afazije in ocene 

ročnosti s pomočjo Edinburškega popisa ročnosti (angl. Edinburgh Handedness 

Inventory – EHI). Na Sliki 3, povzeti iz članka Rutar Gorišek idr. (2016) lahko vidimo 

strukturne magnetnoresonančne slike, ki prikazujejo tudi prekrivanje lokacij lezij 

bolnikov. Bolj intenzivni in svetlejši odtenek pomeni, da je imelo več bolnikov lezijo na 

enakem možganskem področju. 

 

 

Slika 3: Slike MRI bolnikov, ki prikazujejo prekrivanje lezij po kapi. 
Izrazitejši odtenek rumene barve kaže, da je večje število bolnikov doživelo kap na istem mestu. Pri vseh bolnikih 

so lezije vidne v levi možganski hemisferi (ventralni pogled v skladu s konvencijo MRI slik), največ lezij pa je v 
srednji cerebralni arteriji. Prirejeno po Rutar Gorišek idr. (2016).  

 V raziskavo vključeni podatki bolnikov so vključevali tiste, ki so doživeli kap 

prvič v življenju, niso imeli večjih lezij na bazalnih ganglijih ter pridruženih patologij kot 

je tumor itd. (Rutar Gorišek idr., 2016). Podatki vključujejo posnetke EEG pred in po 

rehabilitaciji; obdobje pred rehabilitacijo pomeni okvirno od 10 do 90 dni po kapi, točnih 

podatkov o tem, koliko dni oziroma mesecev po končani rehabilitaciji je bilo izvedeno 

drugo snemanje, pa nimamo na voljo. 

 

število udeležencev 



20 
 

4.2 Pripomočki 

 Podatke EEG smo predprocesirali tako, da smo vsak set podatkov pregledali v 

dodatku za MATLAB, imenovanem EEGLAB. V MATLABu je potekalo tudi pisanje in 

izvajanje kod za frekvenčne analize, za računanje možganske povezljivosti in za 

računanje ter vizualizacijo različnih metod linearnih modelov statistične obdelave 

podatkov. 

 

4.3 Obdelava podatkov 

 EEG podatki oseb z Brocovo afazijo pred in po rehabilitaciji so razdeljeni glede 

na naloge in sicer smo analizirali odseke podatkov, ko so udeleženci aktivno 

vzdrževali informacije v spominu. Prvo nalogo verbalnega in drugo nalogo vidnega 

delovnega spomina smo obravnavali posebej. Zatem smo podatke predprocesirali. 

 V postopku predprocesiranja podatkov smo okvirno sledili naslednjim korakom: 

uporabili smo filtre, ki filtrirajo frekvenčna območja do 1 Hz in nad 70 Hz, nato smo s 

funkcijo pop_rejchan zavrnili elektrode (angl. reject channel), ki od ostalih zelo 

odstopajo, zatem smo naredili vizualni pregled in zavrnili časovne odseke z večjo 

količino šumnih signalov. Sledila je uporaba funkcije pop_runica, ki na podlagi 

strojnega učenja poišče neodvisne komponente EEG signala (angl. run ICA), kar 

omogoča razlikovanje med signali možganskega izvora in šuma. Nato smo zavrnili 

komponente, ki v podatke vnašajo šum, spremenili podatke tako, da so za referenco 

uporabljali povprečje signalov vseh elektrod, interpolirali odstranjene elektrode in še 

zadnjič pregledali časovne odseke – če nismo našli več pretirano šumnih časovnih 

odsekov oziroma elektrod, se je proces priprave podatkov s tem zaključil. V 

nasprotnem primeru pa smo odstranili še zadnje šumne časovne odseke. 

 Kode, ki smo jih napisali za izračun možganske povezljivosti, so temeljile na 

Spearmanovi korelaciji vseh elektrod, fazno zaklenjeni vrednosti (PLV) in uteženem 

indeksu faznega zamika (wPLI). Koda za frekvenčno analizo je temeljila na uporabi 

hitre Fourierove transformacije (angl. Fast Fourier Transform – FFT), statistična 

analiza pa je bila izvedena s t-testom za en vzorec na indeksu razlik (angl. Dissimilarity 

Index – DI). Na ta način smo torej preverili veljavnost tretje (H1.3) ter četrte (H1.4) 

hipoteze, v katerih smo trdili, da bo mogoče opaziti razliko v moči izbranih frekvenčnih 

pasov po rehabilitaciji. Statistična analiza vseh hipotez je bila izvedena s 

permutacijskimi t-testi. Poleg tega smo s pomočjo MATLAB programskega orodja, 
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imenovanega FieldTrip Toolbox (Oostenveld, 2011), napisali kodo za lokalizacijo virov 

oziroma prostorsko opredelitev izvorov možganske aktivnosti z metodo ocene 

minimalne norme (MNE). Za 3D vizualizacijo smo v naši kodi uporabili obstoječe 

modele možganov iz istega MATLAB programskega orodja. Rezultati vseh analiz so 

bili popravljeni s popravkom za večkratne primerjave (angl. False Discovery Rate – 

FDR). 

 

4.3.1 Predprocesiranje podatkov EEG 

  Priprava podatkov s pomočjo predprocesiranja podatkov je vmesni postopek v 

obdelavi podatkov EEG, saj ti podatki zmeraj poleg možganskega signala vključujejo 

tudi primesi, ki nas ne zanimajo. Podatki EEG vsebujejo tako možganski signal kot 

tudi šum – šum je del podatkov, ki je združen v možganskem signalu, torej ju je težko 

popolnoma ločiti. Na Sliki 4 lahko vidimo, da se ob zmanjšanju enega dela podatkov 

ponavadi žrtvuje drugi del podatkov, torej iščemo kompromis med količino šuma in 

količino signala v podatkih (Cohen, 2014).  

 

Slika 4: Razmerje jakosti signala in šuma v EEG podatkih. 
Ker sta šum in signal v podatkih prepletena, je nemogoče izločiti del podatkov, ne da bi vplivali na drugega. Zato 
moramo odstraniti zgolj dele podatkov, za katere smo prepričani, da vsebujejo več šuma kot signala. Prirejeno po 

Cohen (2014). 

 

 Repovš (2010) razlikuje med štirimi metodami za odstranjevanje šuma iz 

signala EEG in sicer: odstranjevanje virov šuma, povprečenje signala, zavračanje 

podatkov ter odštevanje šuma. Odstranjevanje virov šuma je eden izmed korakov, ki 

lahko do neke mere vnaprej prepreči pojav šuma v podatkih. Udeleženca lahko 

prosimo, da je med snemanjem EEG v položaju, ki od njega ne bo zahteval 

nikakršnega mišičnega napora, saj s tem minimiziramo potencialne premike in 

aktivnost mišic (signal EMG), ki bi jih EEG zaznal (Repovš,  2010). Povprečenje 
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signala temelji na predpostavki, da je šum naključen, možganski signal pa konstanten, 

torej bo prevladoval v primerjavi s šumnimi podatki. Ta način odstranjevanja šuma iz 

signala je priporočljiv zgolj, če imamo na voljo ogromno količino podatkov in če smo 

pred tem že preizkusili ostale načine, a nismo uspeli očistiti podatkov do točke, ki se 

nam zdi primerna (Repovš, 2010). Podatke lahko zavrnemo na podlagi vizualnega 

pregleda, na podlagi avtomatiziranih metod, ki so vključene v EEGLAB, na podlagi 

spektra frekvenc, ki nas (ne) zanimajo itd. Filtriranje je najbolj običajen način za 

odstranjevanje šuma iz podatkov; visokoprepustno filtriranje (angl. high-pass filtering) 

lahko uporabljamo na primer za odstranjevanje potu tako, da filtriramo frekvence, nižje 

od 0.01 Hz (Repovš, 2010). Po drugi strani pa se nizkoprepustno filtriranje (angl. low-

pass filtering) uporablja za odstranjevanje artefaktov premikanja, ponavadi v teh 

primerih filtriramo frekvence, višje od 100 Hz. Obstajajo tudi pasovni filtri (angl. band-

pass filter) oziroma filtri za izničenje frekvenčnega pasu (angl. band-stop ali notch 

filter), ki iz podatkov odstrani izbrani frekvenčni pas; uporablja se predvsem za 

odstranjevanje frekvence električnih kablov, to je 50 Hz v Evropi (Repovš, 2010).   

 Koraki predprocesiranja so izjemno heterogeni od raziskave do raziskave, torej 

ni enotno sprejetih postopkov, ki bi jih lahko aplicirali na vseh EEG podatkih. Ne glede 

na to, kateremu članku oziroma knjigi bi sledili, bi rezultati variirali med seboj. Primer 

tovrstnih razlik je lepo predstavljen v članku Botvinik-Nezer idr. (2020), v katerem je 

več skupin znanstvenikov pri obdelovanju istih podatkov prišlo do zelo raznolikih 

rezultatov. Če se lahko toliko razlik pojavi pri obdelavi istih podatkov, ne moremo 

pričakovati, da bi se to izboljšalo z uporabo iste metode pri različnih podatkih. Naš 

celoten postopek predprocesiranja smo izbrali tako, da smo zbrali primere postopkov 

predprocesiranja EEG podatkov iz različnih virov in se na podlagi večkratnega 

preizkušanja ter pregleda podatkov odločili za postopek (angl. pipeline), ki je najbolj 

ustrezal našim podatkom.  

 

4.3.2 Potek predprocesiranja podatkov EEG 

 S funkcijo pop_cleanline smo odstranili večino šuma, ki je bil proizveden zaradi 

električnih napeljav (Makoto's preprocessing pipeline). Nadaljevali smo z 

visokoprepustnim in nizkoprepustnim filtrom – odstranili smo frekvence, nižje od 1 Hz, 

in frekvence, višje od 70 Hz. Na Sliki 5 so prikazani z dogodki povezani potenciali pred 

in po visokoprepustnem filtriranju. Na Sliki 6 pa so prikazani z dogodki povezani 

potenciali pred in po nizkoprepustnem filtriranju. 
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Slika 5: Z dogodki povezani potenciali po visokoprepustnem filtriranju. 
Amplituda najpočasnejšega izmed prikazanih ERP-jev, ki se zgodi približno 300 ms po prikazu dražljaja, je po 

filtriranju zmanjšana, saj gre očitno za skupek signalov frekvenc, ki so pod izbranim spodnjim pragom 
frekvenčnega pasu. 

 

 

Slika 6: Z dogodki povezani potenciali po nizkoprepustnem filtriranju. 
Visoke frekvence so izločene, saj so vsi valovi ERP bolj zglajeni. 

 Nato smo dodali informacije o oznakah ter lokacijah elektrod s funkcijo 

pop_chanedit. Funkcijo pop_rejchan smo uporabili za avtomatsko odstranjevanje 

elektrod, na katerih je signal od ostalih odstopal za pet standardnih odklonov. Poleg 

Tri ERP komponente pred (črno) in po (rdeče) visokoprepustnem filtriranju 

Tri ERP komponente pred (črno) in po (rdeče) nizkoprepustnem filtriranju 
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tega smo odstranili elektrode, ki so beležile aktivnosti očesnih premikov – 

elektrookulogram (EOG), saj so bile izjemno šumne in niso bile pomembne za našo 

analizo. Nadaljevali smo z dodajanjem imen in lokacij elektrod, saj imamo pred tem 

na voljo le število elektrod, ne pa imen in točnih pozicij vsake elektrode na kapi EEG. 

Funkcijo pop_rejchan smo uporabili tako, da smo zavrnili vse elektrode, ki so glede na 

spekter frekvenc odstopale za več kot pet standardnih odklonov. Odstranili smo šest 

elektrod, saj je šlo za elektrookulograme, kjer so bili podatki pri vseh udeležencih 

šumni in ker za našo raziskavo ti podatki niso osrednjega pomena. Funkcijo 

pop_clean_rawdata bi lahko uporabili tudi za filtriranje, a ker je ta metoda uporabna 

tudi za samodejno zavračanje elektrod oziroma delov podatkov, smo se odločili filtrirati 

pred uporabo te funkcije. Z omenjeno funkcijo smo iz podatkov izločili še zadnja večja 

odstopanja, ki bi jih sicer morali ročno odstranjevati. Na tej točki so bili podatki 

pripravljeni na razdelitev na časovne odseke.  

 Vsak tako pripravljen podatkovni set smo razdelili na 4 različne sete glede na 

izbrani označevalec in pogoj (pred in po rehabilitaciji), ki je označeval posamezni 

dogodek v podatkih. Označevalec S11 je predstavljal del vzdrževanja črk v spominu 

pri nalogi verbalnega delovnega spomina, označevalec S21 pa del vzdrževanja mesta 

črke v spominu pri drugi nalogi vidnega oziroma prostorskega delovnega spomina. 

Udeleženci so imeli kratek premor pred vsako ponovitvijo naloge – premore smo pri 

razdelitvi podatkov na sete izpustili, saj nas ti niso zanimali. Nato smo za vsakega 

udeleženca posebej predprocesirali omenjena podatkovna seta, vezana na 

označevalec verbalnega delovnega spomnina, ter označevalec vidnega delovnega 

spomina. 

 Pri razrezu podatkov na časovne odseke smo glede na izbrani označevalec 

določili časovno obdobje 100 ms pred označevalcem ter 4000 ms po označevalcu, kar 

je predstavljalo obdobje, ko je udeleženec v mislih zadrževal pred tem videne 

informacije. Za razrez podatkov smo uporabili funkcijo pop_epoch, pri tem pa nismo 

odstranili kratkega obdobja pred začetkom vsake ponovitve naloge (angl. baseline 

period). Sledil je vizualni pregled podatkov, pri kateremu smo šli čez vse časovne 

odseke in iskali anomalije, bodisi na posamezni elektrodi bodisi na posamezem 

časovnem odseku. Na tej točki smo pazili, da nismo zavrnili vseh časovnih odsekov, 

v katerih smo opazili manjši šum, saj smo se zavedali, da imamo pred sabo še nekaj 

korakov, ki bodo pripomogli k čiščenju podatkov. Prav tako Cohen (2014) odsvetuje 

pretirano poseganje v podatke, da ne pride do pristranskih rezultatov.   
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 Zatem smo zagnali analizo neodvisne komponente (angl. Independent 

Component Analysis – ICA), ki je metoda izoliranja posameznih virov aktivnosti. 

Neodvisne komponente so določene s topografijo, časovnim potekom in frekvenčnim 

spektrom. Neodvisne komponente so linearne kombinacije signalov elektrod, zato jih 

lahko preprosto odštejemo od signala in tako odstranimo slabe dele podatkov (Cohen, 

2014). Ponavadi se analiza neodvisne komponente uporablja za odstranjevanje 

očesnih artefaktov, na primer, pomežikov ali lateralnih očesnih premikov, prav tako pa 

za odstranjevanje srčne ali mišične aktivnosti itd. (Chaumon idr., 2015). Pop_runica 

smo uporabili za analizo neodvisnih komponent, nakar smo jih zavrnili s pop_subcomp. 

Pri odstranjevanju neodvisnih komponent smo se odločali na podlagi izrisa več 

informacij, kot jih prikaže funkcija pop_iclabel.  

 Po končanem odstranjevanju neodvisnih komponent smo ponovno ročno 

pregledali in zavrnili časovne odseke, ki so od ostalih izstopali po količini šuma. Sledilo 

je odštevanje vrednosti v izhodiščnem obdobju (angl. baseline removal) s funkcijo 

pop_rmbase. Nato smo nastavili referenčno elektrodo na povprečno referenco, torej 

na povprečje signalov vseh elektrod. S funkcijo pop_interp smo interpolirali elektrode, 

ki smo jih odstranili tekom kateregakoli izmed opisanih korakov. Na ta način lahko 

sicer izgubljene podatke umetno ohranimo glede na vrednosti sosednjih elektrod. Za 

zadnji korak smo izbrali avtomatski pregled časovnih odsekov, ki presegajo amplitudo 

signala +/-50 µV, ker se ponavadi možganski signal nahaja znotraj teh mejnih 

vrednosti, da bi zaznali večja odstopanja, ki smo jih tekom vseh korakov morda 

izpustili (Makoto's preprocessing pipeline). Omenjeni postopek smo izvedli s pomočjo 

funkcije pop_eegthresh, ki je pripomogel k označevanju še zadnjih šumnih odsekov. 

Kljub temu pa nismo vseh označenih časovnih odsekov neposredno zavrnili, saj se 

amplituda možganskega signala razlikuje od osebe do osebe, temveč smo se odločali 

z ozirom na več informacij, na podlagi katerih smo se lahko prepričali, da so to 

resnično šumni podatki. 
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 Na Sliki 7 smo prikazali sosledje vseh funkcij, ki smo jih uporabili pri postopku 

predprocesiranja podatkov EEG. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Postopek predprocesiranja podatkov EEG. 
Na sliki je zapis funkcij, pri katerih smo večino za podatke specifičnih parametrov (angl. arguments) izpustili, z 

izjemo tistih, pri katerih je mogoče parametre posplošiti oziroma uporabiti pri različnih podatkih. Na primer, 
pop_rejchan bi lahko z istimi parametri uporabili na kakršnihkoli EEG podatkih s 128 elektrodami. 
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 V Tabeli 1 smo zapisali seznam uporabljenih funkcij pri predprocesiranju 
podatkov EEG ter na kratko opisali vloge izbranih funkcij. 
 

Tabela 1: EEGLAB funkcije za predprocesiranje podatkov 

IME FUNKCIJE VLOGA FUNKCIJE 

pop_cleanline() odstranjevanje električnega šuma 

pop_eegfiltnew() filtriranje podatkov, odstranjevanje določenih frekvenc 

pop_chanedit() dodajanje lokacij elektrod 

pop_rejchan() avtomatsko označevanje šumnih elektrod 

pop_select() ročno izbiranje časovnih odsekov oziroma elektrod; 

uporabno tudi za odstranjevanje šumnih elektrod 

pop_clean_rawdata() avtomatsko označevanje delov podatkov, ki so šumni 

pop_epoch() razrez podatkov na časovne odseke (angl. epoching) 

pop_rejecpoch() ročno odstranjevanje šumnih časovnih odsekov 

pop_runica() zagon analize neodvisnih komponent 

pop_iclabel() avtomatsko razvrščanje neodvisnih komponent 

pop_subcomp() odstranjevanje neodvisnih komponent 

pop_rmbase() odstranjevanje obdobja pred začetkom poskusa (angl. 

baseline removal) 

pop_reref() določanje referenčne elektrode 

pop_interp() interpolacija odstranjenih elektrod, komponent itd. 

pop_eegthresh() avtomatsko označevanje šumnih elektrod, časovnih 

oken itd. glede na izbrano mejno vrednost 

pop_rejsuperpose() odstranjevanje označenih delov podatkov iz prejšnje 

funkcije pop_eegthresh() 
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4.3.3 Rekonstrukcija virov z uporabo MNE 

 Za pisanje kode v MATLABu za rekonstrukcijo virov smo se odločili uporabiti 

knjižnico FieldTrip Toolbox (Oostenveld, 2011), saj ima ta na voljo relativno obširno 

dokumentacijo. Najprej smo z uporabo funkcije eeglab2fieldtrip pretvorili naše 

očiščene in predhodno pripravljene podatke v obliko podatkov, ki jih zahteva omenjena 

funkcija. Za lokalizacijo virov moramo ustrezno opredeliti dipole (angl. dipole fitting). 

Opredelitev dipolov je metoda, s katero določamo število točk oziroma dipolov v 

možganih, ki bi kar najbolje pojasnile varianco v topografijah (Cohen, 2014). Ponavadi 

se opredelitev dipolov izvaja na podatkih z dogodki povezanih potencialov, prav tako 

pa se lahko uporabijo podatki v frekvenčni ali časovni domeni kateregakoli izbranega 

časovnega okna ali povprečenih podatkih več izbranih časovnih oken. Pripravili smo 

tako imenovani leadfield oziroma električno polje s pomočjo dipolov, ki smo jih ustvarili 

v dodatku EEGLAB za vsak podatkovni set posebej. Z uporabo funkcije 

ft_prepare_leadfield smo pripravili vnaprejšnji model (angl. forward model), ki nam bo 

pomagal pri lokalizaciji virov, saj se mora prostor izvorov možganske aktivnosti 

skladati tako z modelom glave kot tudi s pozicijami elektrod na glavi. Za pripravo 

električnega polja moramo najprej ustvariti model glave, ki naj bi bil čim bolj podoben 

glavi dejanskega udeleženca. To je mogoče ustvariti s pomočjo strukturnih slik MRI 

oziroma z uporabo obstoječih modelov glave, namenjeno pa je natančnemu izračunu 

prevodnosti in posledično točnim vrednostim z dogodki povezanih potencialov za 

posameznega udeleženca (Michel idr., 2019). Za kortikalno podlago, torej za izris 

modela možganske skorje, na katero smo nanesli naše podatke, smo uporabili tako 

imenovani sourcemodel cortex_20484.surf.gii iz programskega orodja FieldTrip 

Toolbox (Oostenveld, 2011). Pripona 20484 predstavlja število vozlišč oziroma 

koordinat, ki jih imamo na voljo v tem modelu.  

 FieldTrip Toolbox (Oostenveld, 2011) ponuja več možnosti za rekonstrukcijo 

virov – funkcije ft_timelockanalysis, ft_componentanalysis in ft_freqanalysis; mi smo 

izbrali ft_timelockanalysis, torej izračun z dogodki povezanih potencialov (ERP) na 

vseh elektrodah. To smo storili tako, da smo v funkcijo ft_timelockanalysis vstavili 

celotna obdobja oziroma časovne odseke procesa vzdrževanja črk v mislih pri 

udeležencih in te štirisekundne časovne odseke povprečili za vsakega udeleženca 

posebej. Za izbiro časovnih odsekov nismo izključili tistih odsekov, ki so rezultirali v 

nepravilnih odgovorih, uporabili smo torej vse ponovitve izvedb nalog. Zaradi lažjega 

razločevanja smo to storili ločeno za vsako nalogo ter ločeno glede na čas snemanja 
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podatkov, torej smo posebej vstavljali podatke v funkcijo glede na obdobje pred ali po 

rehabilitaciji. Te podatke smo nato vstavili v osrednjo funkcijo, ki izvede analizo 

lokalizacije virov. S pomočjo funkcije ft_sourceanalysis(cfg, timelock) smo izvedli 

beamformer dipole analysis oziroma prostorsko filtriranje (Oostenveld, 2011). »Cfg« 

stoji za konfiguracijo (angl. configuration) in za metodo te konfiguracije imamo na voljo 

več različnih algoritmov. Odločili smo se za uporabo algoritma MNE, ki smo ga 

uporabili tako, da smo preprosto definirali cfg.method. Za povprečenje čez udeležence 

pri posameznem eksperimentalnem pogoju (določanje obdobja pred ali po 

rehabilitaciji in naloga verbalnega ali vidnega delovnega spomina) smo na koncu 

uporabili funkcijo ft_sourcegrandaverage(cfg, source1, source2, ...), v katero smo 

vstavili v prejšnjem koraku izračunane povprečene podatke vseh udeležencev. 

Funkcija ft_sourceplot nam je omogočila preprost prikaz izračunanih ERP-jev. Za 

statistično obdelavo smo izbrali funkcijo statcond, s pomočjo katere smo izvedli 

permutacijski t-test. P-vrednosti smo na koncu tudi popravili s popravkom za večkratne 

primerjave – uporabili smo funkcijo fdr v MATLABu. 

 

4.3.4 Postopek za izračun moči teta in gama valovanj 

 Za pretvorbo naših podatkov iz časovne v frekvenčno domeno smo izbrali hitro 

Fourierevo transformacijo. Z namenom čim bolj natančnega izračuna moči teta in 

gama valovanj smo na dva dela razdelili širok razpon frekvenčnega pasu gama (30–

60 Hz). Prvo spremenljivko smo poimenovali nižja gama (30–45 Hz), drugo pa višja 

gama (45–60 Hz). Teta valovanje pa je obsegalo razpon frekvenc med 4 in 7 Hz. To 

smo storili posebej za vsako izmed dveh nalog, torej posebej za nalogo verbalnega 

delovnega spomina in posebej za nalogo vidnega delovnega spomina. Poleg tega smo 

razločevali izračune glede na obdobje snemanja EEG, torej pred oziroma po 

rehabilitaciji.  

 Najprej smo pregledali podatke osmih udeležencev in za vsakega izračunali 

povprečno frekvenčno moč signalov vseh elektrod za izbrani frekvenčni pas. MATLAB 

funkcijo fft za hitro Fourierevo transformacijo smo uporabili v formuli za izračun moči 

signala vsake elektrode. Ker so naši podatki razdeljeni na časovne odseke, smo imeli 

v spremenljivki tri dimenzije, želeli oziroma potrebovali pa smo zgolj dve, zato smo 

povprečili tudi preko časovnih odsekov. Končni matriki v velikosti 122x1, pred in po 

rehabilitaciji, smo za vsakega udeleženca vstavili v enačbo za indeks razlik. Indeks 

razlik D(i) = Σ(|A-B|/n) je preprosta enačba, s pomočjo katere smo primerjali elektrodo 
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A (pred rehabilitacijo) z elektrodo B (po rehabilitaciji) in to delili s številom vseh elektrod 

(n). Vrednost indeksa razlik nam sama po sebi ne pove niti smeri razlike niti moči 

razlike med elektrodami. S tem namenom smo uporabili t-test, da bi preverili, ali razlika 

sploh obstaja. Vrednost spremenljivke D(i) smo statistično preverili z enostranim t-

testom za en vzorec. Zatem pa smo primerjali število elektrod, ki so imele večjo moč 

določenega frekvenčnega pasu po rehabilitaciji v primerjavi z obdobjem pred 

rehabilitacijo v območju zanimanja. V kodi smo za izračun moči teta valovanj izbrali 

naslednjih 62 elektrod v območju zanimanja: 'AFF5h', 'F3', 'FFc5h', 'FC5', 'FCC5h', 

'FC3', 'FFC3h', 'FC1', 'FCC3h', 'FCC1h', 'AFF6h', 'F4', 'FFc6h', 'FC6', 'FCC6h', 'FC4', 

'FFC4h', 'FC2', 'FCC4h', 'FCC2h', 'CCP5h', 'CCP3h', 'CP5', 'CP3', 'CP1', 'TPP7h', 

'CPP5h', 'CPP3h', 'CPP1h', 'P7', 'P5', 'P3', 'P1', 'PPO5h', 'PPO7', 'PO3', 'CCP6h', 

'CCP4h', 'CP6', 'CP4', 'CP2', 'TPP8h', 'CPP6h', 'CPP4h', 'CPP2h', 'P8', 'P6', 'P4', 'P2', 

'PPO6h', 'PPO8', 'PO4', 'O1', 'POO9h', 'PO9', 'OI1h', 'I1', 'O2', 'POO10h', 'PO10', 'OI2h', 

'I2'. Za izračun moči gama valovanj pa smo izbrali naslednjih 52 elektrod: 'Fp1', 'Fpz', 

'Fp2', 'AF3', 'AFp1', 'AFp2', 'AF4', 'AFF1h', 'AFF2h', 'F1', 'Fz', 'F2', 'FFC1h', 'FCC2h', 

'Cz', 'AFF5h', 'F3', 'FFc5h', 'FC5', 'FCC5h', 'FC3', 'FFC3h', 'FC1', 'FCC3h', 'FCC1h', 

'F9', 'FT9', 'T7', 'FTT7h', 'FT7', 'FFT7h', 'F7', 'F5', 'AF7', 'AFF6h', 'F4', 'FFc6h', 'FC6', 

'FCC6h', 'FC4', 'FFC4h', 'FC2', 'FCC4h', 'FCC2h', 'F10', 'FT10', 'T8', 'FTT8h', 'FT8', 

'FFT8h', 'F8', 'F6', 'AF8'. 

 

4.3.5 Postopek za izračun korelacijskega koeficienta  

 Kako smo postopali v kodi za izračun korelacije signalov vseh elektrod? V 

MATLABu smo uporabili priročno funkcijo corr(a, b, 'Type', 'Spearman'), ki vrne tako 

rho koeficiente kot tudi p-vrednosti. Čez vseh 122 elektrod smo šli s pomočjo dveh 

zank, torej smo v funkcijo corr postopoma vnesli vse možne kombinacije parov 

elektrod. V matrike v velikosti 122x122 smo shranili podatke rho koeficientov za 

vsakega udeleženca posebej glede na določen pogoj, nato smo povprečili čez polja, 

ki se nahajajo na istem mestu in predstavljajo isto kombinacijo dveh elektrod, da smo 

na koncu iz osmih matrik dobili eno samo. Ko smo imeli eno matriko za določen 

eksperimentalni pogoj pred rehabilitacijo in matriko za isti pogoj po rehabilitaciji, smo 

lahko nadaljevali z našo analizo. Zaradi ogromnega števila primerjav, smo na koncu 

uporabili popravek za večkratne primerjave fdr (Cohen, 2014). 



31 
 

4.3.6 Postopek za izračun PLV in wPLI  

 Kodo za fazno zaklenjeno vrednost (PLV) smo napisali s podobno strukturo, 

kot jo je imela koda za izračun korelacij. Največja novost in najpomembnejša vrednost 

pri tej kodi je fazno zaklenjena vrednost, ki smo jo izračunali s pomočjo Hilbertove 

transformacije. Pri korelaciji smo v funkciji uporabili podatke vseh frekvenčnih pasov, 

ki so bili prisotni v naših podatkih, pri izračunu PLV in wPLI pa smo uporabili zgolj 

izbrane frekvenčne pasove. PLV in wPLI smo torej posebej izračunali za teta valovanja 

(4–7 Hz), nižja gama valovanja (30–45 Hz) in višja gama valovanja (45–60 Hz) za obe 

nalogi. Enako kot pri kodi za izračun korelacije smo ustvarili zanko, s pomočjo katere 

smo šli čez vse elektrode in v dve posamični funkciji hilbert vstavili po eno elektrodo 

dokler nismo tvorili vseh možnih parov elektrod. Vse kombinacije parov teh vrednosti 

smo posebej vstavljali v funkciji za izračun PLV ter wPLI (Cohen, 2014). Zatem smo s 

pomočjo dvostranega t-testa izračunali p-vrednosti, na katerih smo tudi izvedli 

popravek za večkratne primerjave s pomočjo funkcije fdr. Nato smo izrisali fazno 

zaklenjene vrednosti med elektrodami, ki so imele to vrednost večjo od povprečne 

vrednosti in so bile statistično značilne. Koda, ki smo jo napisali za izračun in prikaz 

uteženega indeksa faznega zamika (wPLI) je podobna kodi za izračun PLV, torej v 

funkcijo za wPLI prav tako vstavljamo pare signalov elektrod, ki smo jih predhodno 

spremenili s pomočjo Hilbertove transformacije, razlika je le v dodajanju vrednosti 

uteži pri wPLI.  
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5. Rezultati  

5.1 Rekonstrukcija virov  

 Na spodnjih Slikah 8, 9 in 10 smo prikazali primer vizualizacije rekonstrukcije 

virov za podatke iz naloge vidnega delovnega spomina, rezultate statistične analize 

pa omenili za obe nalogi. Pričakovali smo, da bo prostorsko določen izvor z dogodki 

povezanih potencialov (ERP) imel večjo površino po oceni minimalne norme (MNE) 

pri posnetkih oseb po rehabilitaciji v primerjavi s posnetki oseb pred rehabilitacijo. To 

lahko odraža ojačanje aktivnosti v preučevanih območjih ali pa povečanje prostorske 

razširjenosti aktivnosti po rehabilitaciji pri določeni nalogi. Ker smo za primerjavo med 

obdobjema snemanja uporabili vozlišča, smo za obe nalogi prešteli število vozlišč, ki 

je bilo po rehabilitaciji statistično značilno. Če je bilo to število večje po rehabilitaciji in 

če je to število predstavljalo večino vseh vozlišč, potemtakem smo lahko s precejšnjo 

gotovostjo trdili, da ima prostorsko določen izvor ERP-jev večjo površino pri posnetkih 

oseb po rehabilitaciji. 

 Na spodnjih slikah lahko vidimo frontalni reženj ter delni anteriorni pogled na 

levo možgansko hemisfero. Odločili smo se za prikaz naloge vidnega delovnega 

spomina. Najbolj izrazita razlika v aktivnosti po rehabilitaciji je v dorzolateralnem 

prefrontalnem korteksu, poleg tega pa se aktivnost razteza do posteriornih delov 

parietalnega režnja ter okcipitalnega režnja (Slika 9).  

 

Slika 8: Lokalizacija virov pred rehabilitacijo za nalogo vidnega delovnega spomina. 
Slika prikazuje povprečno možgansko aktivnost tekom štirisekundnega obdobja zadrževanja informacij (lokacije 
črk v primeru izbrane naloge vidnega delovnega spomina). 3D model možganov smo prikazali s pogledom na 

frontalni reženj (levi del slike) ter levo možgansko hemisfero (desni del slike).  
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Slika 9: Lokalizacija virov po rehabilitaciji za nalogo vidnega delovnega spomina. 
Na frontalnem režnju ter levi možganski hemisferi je aktivnost v območju dorzolateralnega prefrontalnega 

korteksa večja v primerjavi z izrisom rezultatov pred rehabilitacijo. 

 

Slika 10: Lokalizacija virov po rehabilitaciji za nalogo vidnega delovnega spomina z elektrodami. 
Elektrode smo izrisali zaradi lažje predstave o lokaciji elektrod na lasišču posameznika.  

Najbolj izrazita možganska aktivnost je pod anteriorno-frontalnimi elektrodami. 

 

 Za lažjo predstavo o elektrodah, ki so zajele aktivnost določene možganske 

strukture, smo vključili Sliko 10, na kateri je model možganov, ki smo mu dodali 

elektrode, kot bi se nahajale na lasišču udeleženca v eksperimentu. Po rehabilitaciji 
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smo opazili višjo aktivnost na elektrodah AF3 ter AF4, kar je mogoče opaziti na Sliki 

10. Omenjeni elektrodi se nahajata nad levim in desnim Brodmannovim območjem 9 

(Scrivener in Reader, 2022), ki predstavlja del možganskega omrežja delovnega 

spomina (Boschin in Buckley, 2015). Prav tako je po rehabilitaciji mogoče opaziti 

nekoliko širši obseg lateralne aktivnosti, ki pa ni omejena zgolj na eno hemisfero (Slika 

9). 

 Pri nalogi verbalnega delovnega spomina je bilo 19643 od skupnih 20484 

vozlišč statistično značilnih po rehabilitaciji v primerjavi z obdobjem pred rehabilitacijo 

(Slika 8). Za nalogo vidnega delovnega spomina je bilo statistično značilnih vozlišč 

19830 od skupnih 20484 vozlišč, ko smo primerjali obdobje pred rehabilitacijo z 

obdobjem po rehabilitaciji (Slika 9). Predvidevamo, da je rezultat prevelik glede na 

ogromno število vozlišč in na podlagi dolžine časovnega okna, ki smo ga izbrali pri 

razrezu podatkov EEG na časovne odseke (angl. epoching) naših podatkov, saj so za 

izračun ERP-jev ponavadi uporabljena krajša obdobja, na primer, nekaj 100 ms 

(Cohen, 2014). Kljub temu pa lahko z visokim zaupanjem ob vizualizacijah zaključimo, 

da je bila možganska aktivnost večja po rehabilitaciji glede na obseg in moč te 

aktivnosti.  

 

5.2 Izračun moči teta ter gama valovanj 

 V tem podpoglavju bomo prikazali 2D topografije ter zatem zapisali statistične 

rezultate naše frekvenčne analize. Rezultate bomo prikazali enako pri obeh nalogah. 

Najprej bomo prikazali rezultate moči teta valovanj pred in po rehabilitaciji, sledili bodo 

rezultati nizkih gama valovanj in visokih gama valovanj pred in po rehabilitaciji. Vseh 

vizualizacij ne bomo prikazali, le nekaj primerov, ki bodo pomagali pri interpretaciji 

rezultatov. 

 

5.2.1 Naloga verbalnega delovnega spomina 

 Pri nalogi verbalnega delovnega spomina so si morali udeleženci zapomniti 

sosledje prikazanih črk. Na spodnjih slikah lahko opazimo, da je po rehabilitaciji moč 

spektra znotraj frekvenčnega pasu teta na centralno-frontalnih elektrodah večja (Slika 

11). Razliko je mogoče opaziti tudi med obema hemisferama, saj je moč teta valovanj 

v levi hemisferi nekoliko večja od desne hemisfere. Elektrode, ki imajo po rehabilitaciji 
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relativno večjo moč znotraj omenjenega frekvenčnega pasu, se nahajajo nad 

možganskimi strukturami, ki so del omrežja delovnega spomina (Slika 11).  

 

Slika 11: Moč teta valovanj pred rehabilitacijo za nalogo verbalnega delovnega spomina. 
Na sliki je razvidna porazdelitev moči teta valovanj od najmanjših vrednosti (te so označene s temno modro 
barvo) do največjih vrednosti (označene z rumeno barvo) povprečne moči teta valovanj. Višja aktivnost je v 
frontalnem delu ob longitudinalni fisuri ter v ventralno-lateralnem delu obeh hemisfer. Izrazitejša moč teta 

valovanj pred rehabilitacijo je prikazana v levem prefrontalnem korteksu. 

 

 

Slika 12: Moč teta valovanj po rehabilitacijii za nalogo verbalnega delovnega spomina. 
Po rehabilitaciji je moč teta valovanj večja nad možganskimi strukturami, pri katerih je bila moč pred rehabilitacijo 
šibka ali srednja. Med te spadajo: lateralni deli leve in desne hemisfere, centralni del frontalnega režnja, območje 

Brocovega kompleksa. 

Povprečna moč teta valovanj (4-7 Hz) pred rehabilitacijo za nalogo S11 

Povprečna moč teta valovanj (4-7 Hz) po rehabilitaciji za nalogo S11 

µV2/Hz 

µV2/Hz 
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 V primerjavi z močjo teta valovanj je moč spektra frekvenčnega pasu nižje 

game pred rehabilitacijo zgolj levo lateralizirana (Slika 13), po rehabilitaciji pa lahko 

opazimo skoraj zrcaljeno bilateralno moč nižjih gama valovanj (Slika 14). Morda je 

zaradi procesa rehabilitacije prišlo do izboljšanega delovanja večine možganskih 

struktur in je zato frontalna možganska aktivnost znotraj frekvenčnega pasu gama 

toliko bolj prisotna v primerjavi z obdobjem pred rehabilitacijo. 

 

 
Slika 13: Moč nižjih gama valovanj pred rehabilitacijo za nalogo verbalnega delovnega spomina. 

Razvidna je unilateralna aktivnost na območju levega prefrontalnega korteksa. Srednjo moč nižjih gama valovanj 
lahko opazimo tudi v desnem prefrontalnem korteksu. 

 

Povprečna moč gama valovanj (30-45 Hz) pred rehabilitacijo za nalogo S11 

µV2/Hz 
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Slika 14: Moč nižjih gama valovanj po rehabilitaciji za nalogo verbalnega delovnega spomina. 

Po rehabilitaciji je največja moč nižjih gama valovanj prisotna bilateralno v frontalnem režnju, v bližini 
dorzolateralnega prefrontalnega korteksa. 

 

5.2.2 Naloga vidnega delovnega spomina 

 Pri nalogi vidnega delovnega spomina so si morali udeleženci zapomniti mesto 

v koordinatni mreži, kjer se je določena črka nahajala. Na spodnjih slikah lahko vidimo, 

da je po rehabilitaciji moč gama valovanj v (pre)frontalnem korteksu še bolj izrazita kot 

je bila pred rehabilitacijo – veliko moč lahko opazimo na območju naslednjih elektrod: 

F7, FFT7h, AF4, Fp1, Fpz in AFF6h (Slika 16). Pred rehabilitacijo je bila srednja moč 

višjih gama valovanj prisotna v posteriornem delu frontalnega režnja ter v centralnem 

delu prefrontalnega korteksa (Slika 15), kar pa je po rehabilitaciji mogoče opaziti kot 

večjo moč gama valovanj. 

 

Povprečna moč gama valovanj (30-45 Hz) po rehabilitaciji za nalogo S11 

µV2/Hz 
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Slika 15: Moč višjih gama valovanj pred rehabilitacijo za nalogo vidnega delovnega spomina. 
Največja moč višjih gama valovanj je v lateralnih delih prefrontalnega korteksa. Srednja moč gama valovanj je 

tudi v bližni Brocovega območja ter v osrednjem delu prefrontalnega korteksa. 

 

 

Slika 16: Moč višjih gama valovanj po rehabilitaciji za nalogo vidnega delovnega spomina. 
Po rehabilitaciji je vidno točkovno povečanje moči višjih gama valovanj v območju Brocovega kompleksa ter v 
desnem prefrontalnem korteksu. Centralni del prefrontalnega korteksa in anteriorni temporalni reženj imata po 

rehabilitaciji vidno izrazito moč gama valovanj. 

  

Povprečna moč gama valovanj (45-60 Hz) pred rehabilitacijo za nalogo S21 

Povprečna moč gama valovanj (45-60 Hz) po rehabilitaciji za nalogo S21 

µV2/Hz 

µV2/Hz 
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 V Tabeli 2 prikazujemo rezultate enostranega t-testa za en vzorec, ki smo ga 

izvedli na indeksu razlik vrednosti moči posamičnih frekvenčnih pasov pred in po 

rehabilitaciji. Na podlagi rezultatov v tabeli lahko potrdimo, da je mogoče opaziti razliko 

iz frekvenčne analize podatkov po rehabilitaciji. 

Tabela 2: Rezultati enostranskega t-testa indeksa razlik. 

vrsta 

naloge 

frekvenčni  

pas 

t sd p 

verbalni  

delovni  

spomin 

4–7 Hz 2,0662 0,3679 0,0223 

30–45 Hz 5,3853 0,0402 0,0496 

45–60 Hz 5,3354 0,0423 0,0515 

vidni  

delovni 

spomin 

4–7 Hz 2,3410 0,2940 0,0464 

30–45 Hz 4,8015 0,0485 0,0499 

45–60 Hz 4,6578 0,0510 0,0498 

 
V tabeli so predstavljeni rezultati enostranskega t-testa, ki smo ga izvedli na vseh elektrodah s pomočjo indeksa 

razlik vrednosti moči posamičnih frekvenčnih pasov.  

   Ker s pomočjo indeksa razlik ni mogoče določiti smeri razlike podatkov – torej 

ali se je moč frekvenčnega pasu povečala ali zmanjšala pred rehabilitacijo v primerjavi 

s podatki po rehabilitaciji, smo za ovrednotenje podhipotez preverili, ali je moč 

frekvenčnega pasu na določeni elektrodi po rehabilitaciji večja od moči tega 

frekvenčnega pasu na isti elektrodi.  

 Elektrode, izbrane za območja zanimanja, smo povzeli iz dela Rutar Gorišek 

idr. (2016). Za izračun moči frekvenčnega pasu teta smo uporabili naslednja območja 

zanimanja s pripadajočimi elektrodami, kot so definirana v omenjeni raziskavi: levi in 

desni dorzolateralni prefrontalni reženj, bilateralna parietalna režnja ter bilateralna 

parieto-okcipitalna režnja (Rutar Gorišek idr., 2016). Ugotovili smo, da je bila pri nalogi 

verbalnega delovnega spomina moč frekvenčnega pasu teta večja pri 29 izmed 

skupnih 62 elektrod v omenjenem območju zanimanja. Pri nalogi vidnega oziroma 

prostorskega delovnega spomina je to število nekoliko višje in sicer je bila moč 

frekvenčnega pasu teta večja na 32 elektrodah od skupnih 62.  

 Za izračun moči frekvenčnega pasu višjih in nižjih gama valovanj smo uporabili 

elektrode, kot so definirane v območjih zanimanja celotnega prefrontalnega režnja, 

tako ventralnih kot tudi dorzalnih ter lateralnih delov (Rutar Gorišek idr., 2016). 

Primerjava moči frekvenčnega pasu nižjih gama valovanj (30–45 Hz) pri nalogi 
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verbalnega delovnega spomina je bila po rehabilitaciji večja na 30 od 52 elektrod. Pri 

isti nalogi je bila moč frekvenčnega pasu višjih gama valovanj (45–60 Hz) večja po 

rehabilitaciji na 33 elektrodah. Moč tako nižjih kot tudi višjih gama valovanj je bila po 

rehabilitaciji pri nalogi vidnega delovnega spomina večja na 30 elektrodah. Pri 

izračunu moči frekvenčnega pasu gama, tako nižjih kot višjih gama valovanj, je bil 

delež elektrod z večjo močjo gama valovanj zadosten. Moč frekvenčnega pasu po 

rehabilitaciji je bila večja v območju zanimanja v primerjavi z obdobjem pred 

rehabilitacijo.  

 

5.3 Možganska povezljivost 

5.3.1 Spearmanov koeficient korelacije  

 Na spodnjih slikah smo se odločili za prikaz rho koeficientov, ki nam povedo, 

katere povezave med elektrodami so bile statistično značilno različne od 0. Izrisali smo 

vse korelacije, tako pozitivne kot negativne, a pri interpretaciji so pomembne le večje 

korelacije – to so tiste, pri katerih je rho koeficient večji od 0.5 oziroma manjši od -0.5. 

V primerjavi z matriko na Sliki 17, lahko na Sliki 18 bolje razumemo dejansko razliko 

v številu pomembnejših korelacij pred in po rehabilitaciji. Ker je to naloga verbalnega 

delovnega spomina, je bilo povečano število povezav po rehabilitaciji v levi možganski 

hemisferi v skladu z našimi pričakovanji. Učinek rehabilitacije se je v tem primeru 

pokazal, četudi obstaja verjetnost, da je določene povezave mogoče pripisati volumski 

prevodnosti in ne dejanski korelaciji možganskih struktur, ki ležijo pod izrisanimi 

elektrodami.  
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Slika 17: Matrika statistično značilnih rho koeficientov. 
Matrika prikazuje primer statistično značilnih korelacijskih koeficientov pred rehabilitacijo za nalogo verbalnega 

delovnega spomina. Vrednosti so med -1 in 1, tako da so pomembne vrednosti označene z živo rumeno oziroma 
temno modro barvo. Na abscisi in ordinati je označenih 122 elektrod. 

 

 
Slika 18: Korelacije elektrod za nalogo verbalnega delovnega spomina. 

Modre črte predstavljajo korelacijske koeficiente med značilno različnimi vrednostmi od 0 na elektrodah, ki so 
presegli prag 0.5 (+/-) pri nalogi verbalnega delovnega spomina. Po rehabilitaciji (desno) je število korelacij za to 

nalogo večje kot je bilo pred rehabilitacijo in večinoma levo lateralizirano. 

 

 Na Sliki 18 lahko vidimo razliko v korelacijah pred in po rehabilitaciji za nalogo 

vidnega oziroma prostorskega delovnega spomina. Tudi pri tej nalogi so rezultati 

pokazali, da je po rehabilitaciji mogoče opaziti več (in več močnejših) povezav. Po 

rehabilitaciji so aktivna možganska območja, za katera bi glede na obstoječe teorije 

Statistično značilni koeficienti rho za nalogo S11 pred rehabilitacijo 

Nadpovprečne vrednosti koeficientov rho pred (levo) in po rehabilitaciji (desno) za nalogo S11 
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(Van Asselen idr., 2006) o vidnem delovnem spominu tudi pričakovali, da so pri 

zdravih posameznikih aktivna. Med ta območja spadajo predvsem posteriorni 

parietalni reženj in dorzolateralni prefrontalni korteks (Walter idr., 2003, Van Asselen 

idr., 2006). Kljub temu da imamo na voljo majhen vzorec bolnikov z Brocovo afazijo je 

iz rezultatov analize povezljivosti prav tako mogoče razbrati, da je bila rehabilitacija 

teh bolnikov uspešna, kar se ujema z drugimi kliničnimi podatki.  

 
 Pri vsaki izmed izbranih metod za izračun možganske povezljivosti smo 

preverjali, ali lahko iz EEG podatkov po rehabilitaciji opazimo razliko v možganski 

povezljivosti. Trdili smo, da bo po rehabilitaciji večja korelacija aktivnosti elektrod v 

primerjavi z obdobjem pred rehabilitacijo. Za obe nalogi delovnega spomina smo na 

2D model glave izrisali povezave, ki predstavljajo korelacije med signali elektrod. Pri 

nalogi verbalnega delovnega spomina smo imeli pred rehabilitacijo zgolj 6 

pomembnejših korelacij. Po rehabilitaciji se je to število povečalo na 29 korelacij (Slika 

18). Pri nalogi vidnega delovnega spomina je pred rehabilitacijo med seboj močneje 

koreliralo 7 signalov elektrod. Po koncu rehabilitacije je število močnejših korelacij 

naraslo na 32 (Slika 19).  

 

5.3.2 Fazno zaklenjena vrednost (PLV) 

   Ena izmed nelinearnih metod za izračun funkcijske možganske povezljivosti 

je fazno zaklenjena vrednost in sicer je to metoda, ki temelji na sinhronizaciji faz 

signalov (Cao idr., 2022). Na Sliki 20 in na Sliki 21 so nadpovprečne fazno zaklenjene 

Slika 19: Korelacije elektrod za nalogo vidnega delovnega spomina. 
Modre črte predstavljajo korelacijske koeficiente med značilno različnimi vrednostmi na elektrodah, ki so presegli 

prag 0.5 (+/-) pri nalogi vidnega delovnega spomina. Po rehabilitaciji (desno) je vidno večje število aktiviranih 
elektrod v obeh hemisferah, predvsem v frontalnem in okcipitalnem režnju. 

Nadpovprečne vrednosti koeficientov rho pred (levo) in po rehabilitaciji (desno) za nalogo S21 
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vrednosti pred in po rehabilitaciji za vsako izmed nalog delovnega spomina, izbirali pa 

smo vrednosti med tistimi elektrodami, ki so imele statistično značilne PLV. Fazno 

zaklenjene vrednosti smo posebej izračunali za teta valovanje (4–7 Hz), nižje gama 

valovanje (30–45 Hz) in višje gama valovanje (45–60 Hz) za obe nalogi. Odločili smo 

se za prikaz teta valovanj pri nalogi verbalnega delovnega spomina (Slika 20, Slika 

21) ter nižjih gama valovanj pri nalogi vidnega delovnega spomina (Slika 22, Slika 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlike fazno zaklenjenih vrednosti teta valovanj po rehabilitaciji za nalogo S11 

Fazno zaklenjene vrednosti teta valovanj pred (levo) in po (desno) rehabilitaciji za nalogo S11 

Slika 20: PLV za teta valovanja pri nalogi verbalnega delovnega spomina. 
Modre črte prikazujejo pare elektrod, ki so imele fazno zaklenjene vrednosti značilno različne od 0. Po 

rehabilitaciji je vidna večja povezanost elektrod nad Brocovim območjem s centralno-frontalnimi elektrodami. 

 

Slika 21: Razlike fazno zaklenjenih vrednosti teta valovanj pred in po rehabilitaciji za nalogo 
verbalnega delovnega spomina. 

Na sliki so prikazane fazno zaklenjene vrednosti, ki so bile značilno različne od 0 po rehabilitaciji, 
pred rehabilitacijo pa niso bile. 
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Slika 22: PLV za nižja gama valovanja pri nalogi vidnega delovnega spomina. 

Pari elektrod, ki so imeli fazno zaklenjene vrednosti pri nalogi vidnega delovnega spomina značilno različne od 0, 
so označeni z modro barvo. Po rehabilitaciji je mogoče opaziti večjo funkcijsko povezanost območij posteriornega 

frontalnega režnja obeh hemisfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pri izračunu PLV za teta valovanja pri nalogi verbalnega delovnega spomina je 

bilo pred rehabilitacijo 120 značilno različnih vrednosti od 0, po rehabilitaciji pa 123 

(Slika 20). Pri nalogi vidnega delovnega spomina za nižja gama valovanja je bilo 44 

PLV vrednosti značilno višjih za obdobje pred rehabilitacijo, po rehabilitaciji pa se je 

to število povečalo na skupnih 72 značilnih fazno zaklenjenih vrednosti (Slika 22). 

Večina vrednosti je bila po rehabilitaciji višja v primerjavi z vrednostmi pred 

rehabilitacijo, poleg tega pa je bilo pri obeh nalogah mogoče opaziti večje število 

Razlike fazno zaklenjenih vrednosti nižjih gama valovanj po rehabilitaciji za nalogo S21 

Fazno zaklenjene vrednosti nižjih gama valovanj pred (levo) in po (desno) rehabilitaciji za nalogo S21 

Slika 23: Razlike fazno zaklenjenih vrednosti po rehabilitaciji za nalogo vidnega delovnega spomina. 
Na sliki so izrisane povezave, ki so bile značilno različne od 0 po rehabilitaciji, ne pa pred rehabilitacijo. 
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značilnih vrednosti, ki smo jih tudi izrisali kot povezave med elektrodami na Sliki 20 in 

na Sliki 22. Pri rezultatih obeh nalog so po rehabilitaciji vidne razlike v območju 

značilnih povezav; z območjem mislimo skupke elektrod, ki so med seboj povezane. 

Pred rehabilitacijo je pri izračunu PLV za teta valovanje precej očitna osamitev 

Brocovega območja oziroma nekakšno pomanjkanje povezav z Brocovim območjem 

v primerjavi z obdobjem po rehabilitaciji. Prav tako rezultati podatkov iz prvega EEG 

snemanja kažejo na to, da se skoraj vse pomembnejše povezave nahajajo ob 

longitudinalni fisuri, predvsem od posteriornega frontalnega režnja preko parietalnega 

do okcipitalnega režnja. Kot je razvidno na Sliki 20, so po rehabilitaciji porazdelitve 

povezav nove in sicer je Brocov kompleks ne le vključen med značilne povezave z 

visokimi fazno zaklenjenimi vrednostmi, temveč tudi bolj povezan z ostalimi režnji. Na 

Sliki 22 lahko opazimo spremembo porazdelitve povezav med centralnimi elektrodami 

– po rehabilitaciji so centralne elektrode desne in leve hemisfere povezane med seboj. 

Kljub temu da nismo prikazali vseh kombinacij izračunov PLV glede na frekvenčni pas 

in nalogo, pa lahko trdimo, da smo pri vseh izračunih dobili večje število značilnih 

vrednosti po rehabilitaciji v primerjavi z obdobjem pred rehabilitacijo.  

 

5.3.3 Uteženi indeks faznega zamika (wPLI) 

 Na spodnjih Slikah 24 in 25 smo prikazali indekse, ki so večji od skupnega 

povprečja nalog, saj statistično značilnih vrednosti po popravku za večkratne 

primerjave ni bilo. Vrednosti so bile večinoma izjemno nizke, kar je najverjetneje 

posledica tega, da se ta metoda ponavadi uporablja s čim ožjimi frekvenčnimi pasovi 

(Aydure idr., 2013), mi pa smo vstavili podatke širših frekvenčnih pasov znotraj izbrane 

spodnje in zgornje frekvenčne meje. Frekvenčni pasovi pri izračunu wPLI so bili enaki 

kot pri izračunu PLV in sicer teta valovanja (4–7 Hz), nižja gama valovanja (30–45 Hz) 

in višja gama valovanja (45–60 Hz). Prav tako bi nizke vrednosti lahko bile rezultat 

večje variacije podatkov in posledično napačno dodeljenih uteži v izračunu uteženega 

indeksa faznega zamika. Odločili smo se za prikaz wPLI za višja gama valovanja pri 

nalogi verbalnega delovnega spomina ter prikaz wPLI za nižja gama valovanja pri 

nalogi vidnega delovnega spomina. 
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Slika 24: wPLI za višja gama valovanja pri nalogi verbalnega delovnega spomina. 
Število nadpovprečnih vrednosti je prikazano za obdobje pred (levo) in po rehabilitaciji (desno). Po rehabilitaciji 

izstopajo predvsem povezave elektrod nad Brocovim območjem in nad okcipitalnim režnjem. 

 

 

Slika 25: wPLI za nižja gama valovanja pri nalogi vidnega delovnega spomina. 
Podobno kot pri nalogi verbalnega delovnega spomina, tudi pri izrisu nadpovprečnih indeksov pri tej nalogi 

izstopajo spremembe v vzorcu povezav nad Brocovim območjem ter nad okcipitalnim režnjem. 

 

 Po popravku za večkratne primerjave nismo dobili značilno spremenjenih 

indeksov pri nobeni izmed kombinacij nalog in frekvenčnih pasov. Kljub temu je s 

pomočjo vizualizacij razliko v možganski aktivnosti po rehabilitaciji mogoče opaziti, 

vrendar so vrednosti teh razlik precej manjše od pričakovanih. Vrednosti indeksov po 

rehabilitaciji so v večini primerov večje od vrednosti indeksov pred rehabilitacijo, 

razlika pa je vseeno minimalna. Večja odstopanja, ki jih zavoljo interpretacije ne 

smemo spregledati, so bila v številu povezav nad določenim pragom – za prag smo 

izbrali kar povprečno vrednost – po rehabilitaciji v primerjavi z obdobjem pred 

rehabilitacijo. Pri nalogi verbalnega delovnega spomina je bilo nadpovprečnih 

Uteženi indeksi faznega zamika višjih gama valovanj pred (levo) in po (desno) rehabilitaciji za nalogo S11 

Uteženi indeksi faznega zamika nižjih gama valovanj pred (levo) in po (desno) rehabilitaciji za nalogo S21 
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uteženih indeksov faznega zamika za višja gama valovanja 74, po rehabilitaciji pa 113 

(Slika 24). Pri nalogi vidnega delovnega spomina je bilo nad povprečjem 25 uteženih 

indeksov faznega zamika za nižja gama valovanja, po rehabilitaciji pa se je to število 

povečalo na 26 (Slika 25). Pri obeh nalogah smo opazili večje število povezav nad 

Brocovim območjem ter nad okcipitalnim režnjem po rehabilitaciji (Slika 24, Slika 25). 

Pri rezultatih uteženih indeksov faznega zamika ni bilo tolikšnih razlik v porazdelitvi 

povezav med nalogama, kakršne so bile v prikazih rezultatov korelacij in fazno 

zaklenjenih vrednosti. Vzorca porazdelitve indeksov sta bila podobna pri obeh nalogah 

in sta širše gledano pokrivala enake možganske režnje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

6. Diskusija  

 Prikazovanje možganske povezljivost s pomočjo različnih časovno-frekvenčnih 

metod nam je dalo vpogled v določene neizkoriščene metode obdelave podatkov, ki 

bi lahko bile uporabljene kot dodatna informacija pri postopku rehabilitacije 

posameznika. Ta del naloge je torej namenjen naši interpretaciji rezultatov, omembi 

možnih izboljšav izbranih metod in primerjavi naših rezultatov z obstoječimi 

raziskavami.  

 Prva metoda, ki smo jo uporabili, je bila lokalizacija virov oziroma prostorsko 

določenanje izvora z dogodki povezanih potencialov. S pomočjo naših rezultatov smo 

zaključili, da je po rehabilitaciji mogoče opaziti razliko v možganski aktivnosti ter razliko 

v pokritosti površine možganov glede na značilne spremembe med vozlišči. Kaj to 

pravzaprav pomeni in zakaj smo začeli prav s to metodo? Lokalizacija virov je dobra 

podlaga za nadaljnjo interpretacijo funkcijske možganske povezljivosti, saj nam je dala 

vpogled v možganske strukture, pri katerih lahko pričakujemo določeno aktivnost. 

Michel idr. (2019) menijo, da je s pomočjo visoke časovne ločljivosti EEG ter reševanja 

inverznega problema z lokalizacijo virov mogoče prikazati interakcije med različnimi 

deli možganov. Lokalizacija virov se uporablja npr. za iskanje žariščnega mesta 

epileptičnih napadov, torej EEG že lahko pripomore k informiranju zdravnikov o 

nadaljnjem zdravljenju (Michel idr., 2019). Menimo, da bi lahko prišlo do podobne 

uporabe pri rehabilitacijskem procesu in sicer bi z EEG snemanji in lokalizacijami virov 

dobili dodatne informacije o tem, katere možganske strukture niso vključene v določen 

proces pri bolniku, ampak bi se pričakovalo, da bodo (ponovno) vključene pri istem 

procesu po rehabilitaciji.    

 Pri frekvenčni analizi podatkov EEG smo opazili razliko v moči izbranih 

frekvenčnih pasov. Moč frekvenčnega pasu teta je bila večja le na manj kot polovici 

vseh elektrod v območju zanimanja. Kljub temu pa smo opazili večjo moč teta valovanj 

nad možganskimi strukturami, ki so del možganskega omrežja delovnega spomina. V 

več raziskavah (Jensen in Tesche, 2002, Roux in Uhlhaas, 2014, Tseng idr., 2018) je 

pri zdravih posameznikih med izvajanjem naloge delovnega spomina omenjena 

prisotnost teta valovanj – predvsem v delu vzdrževanja določenega elementa v 

spominu, na primer, besed v spominu. To nam pove, da se naši rezultati podatkov po 

rehabilitaciji vsaj v tem pogledu skladajo z obstoječimi izsledki drugih raziskav EEG. 

Poleg tega bi lahko za primerjavo izbrali vse elektrode in ne le izbranih elektrod glede 
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na raziskavo Rutar Gorišek idr. (2016), saj smo s pomočjo indeksa razlik ugotovili, da 

je pred in po rehabilitaciji v tem frekvenčnem pasu mogoče določiti statistično značilne 

razlike. To sicer ne pomeni, da so bile te razlike večje po rehabilitaciji, le da so bile 

razlike prisotne. Dodatno izboljšanje izračuna moči bi morda lahko dosegli, če bi 

normalizirali podatke bolnikov. Ker imamo na voljo majhen vzorec podatkov, je to 

najverjetneje doprineslo k majhnim razlikam moči teta valovanj po rehabilitaciji v 

območju zanimanja. Poleg tega obstajajo raziskave (Sun in Dan, 2009, v Wang, 2010), 

v katerih so pokazali, da se teta valovanja ponavadi nahajajo v globljih plasteh 

korteksa, torej jih EEG elektrode, ki so nameščene na lasišču, morda sploh ne zaznajo. 

Možno je, da večja moč teta valovanj ne pomeni nujno boljše funkcionalnosti 

posameznika oziroma boljše rehabilitacije, saj nam pove le, v katerih možganskih 

strukturah je bila prisotna in to lahko primerjamo z raziskavami, ki so vključevale 

zdrave posameznike. Prav tako ni nujno, da je večja opažena moč po rehabilitaciji 

neposredna posledica dodatnih povezav, ki jih pred rehabilitacijo ni bilo. Da bi lahko 

razumeli, kakšen vzorec moči teta valovanj bi morali pričakovati pri bolnikih, bi morali 

imeti podatke EEG med reševanjem istih nalog pred kapjo, česar pa seveda nimamo.  

 Rezultati izračuna moči nižjih gama valovanj so pokazali, da je po rehabilitaciji 

prišlo do bilateralne porazdelitve moči gama valovanj, medtem ko je bila moč nižjih 

gama valovanj pred rehabilitacijo zgolj unilateralna. Pri izračunu moči frekvenčnega 

pasu gama, tako nižjih kot višjih gama valovanj, je bil delež elektrod z večjo močjo 

gama valovanj zadosten, da lahko trdimo, da je bila moč gama valovanj po 

rehabilitaciji večja v primerjavi z obdobjem pred rehabilitacijo. Prisotnost večje moči 

gama valovanj v frontalnem režnju lahko pripišemo procesiranju delovnega spomina 

(Ahn idr., 2022). Verbalno procesiranje je pri večini zdravih oseb levo lateralizirano 

(Oberauer, 2018). Kljub temu pa smo po rehabilitaciji opazili bilateralno aktivnost 

gama valovanj, kar najverjetneje pomeni, da je vzrok za unilateralnost pri podatkih 

pred rehabilitacijo v prekinitvi nekaterih nevralnih poti pri bolnikih z Brocovo afazijo. 

Rezultati izračuna moči višjih gama valovanj pri nalogi vidnega delovnega spomina so 

pokazali točkovno izboljšanje v območju desnega prefrontalnega korteksa in levega 

motoričnega korteksa, v bližini oziroma nad Brocovim območjem. Raziskava Polanía 

idr. (2011) je pokazala, da je v prefrontalnem korteksu med nalogo vidnega delovnega 

spomina mogoče najti širši spekter frekvenčnega pasu gama. Ker smo v našem 

primeru uporabili ožji frekvenčni pas v primerjavi z omenjeno raziskavo lahko 
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predvidevamo, da bi z vključitvijo še višjih gama frekvenc opazili bolj raznoliko 

topografijo in večjo moč. 

 Prva metoda za izračun možganske povezljivosti, ki smo jo uporabili, je bila 

korelacija. Kljub temu, da je pri multivariatnih sistemih odsvetovana uporaba 

bivariatnih metod (Cohen, 2014) smo s korelacijskim koeficientom rho lahko primerjali 

možgansko povezljivost pri nalogah tako, da smo primerjali matrike koeficientov pred 

in po rehabilitaciji. Zaradi ponovljenih meritev lahko deloma previsoko bivariatno 

(avto)korelacijo interpretiramo v okviru naloge in ne samostojno (Cohen, 2014). V 

našem primeru lahko uporabimo ponovitve nalog delovnega spomina oziroma 

časovne odseke, ki te ponovitve vsebujejo v EEG podatkih. Statistično značilnih 

korelacij elektrod je bilo več, prav tako večjih korelacij po rehabilitaciji v primerjavi s 

podatki pred rehabilitacijo.  

 Pri obeh nalogah pred rehabilitacijo je bilo mogoče opaziti, da ni bilo močnejših 

korelacij med Brocovim območjem in drugimi možganskimi strukturami, po 

rehabilitaciji pa so te korelacije prisotne. Glede na razdaljo med določenimi 

elektrodami, ki so med seboj korelirale menimo, da v tem primeru ni bilo pojava 

volumske prevodnosti, temveč je rezultat nevrorehabilitacija in da je bilo med nalogami 

aktivnih in povezanih več možganskih struktur po rehabilitaciji. Pojav volumske 

prevodnosti je morda prisoten pri elektrodah nad primarnim vidnim korteksom, saj je 

tam posebej zgoščeno število sosednjih povezav. Obenem pa bi lahko večje število 

povezav v tem območju odražalo dejansko stanje možganske aktivnosti, saj sta imeli 

obe nalogi, naloga verbalnega in naloga vidnega delovnega spomina, vizualno 

komponento. Prikaz črk v sosledju oziroma v koordinatni mreži na ekranu je bil 

vizualno zaznan s strani bolnikov. Glede na rekonstrukcijo izvorov v prvem delu naše 

naloge menimo, da so povezave v primarnem vidnem korteksu dokaj realističen prikaz 

povezav izvorov možganske aktivnosti. 

 Pri fazno zaklenjeni vrednosti (PLV) je bilo po rehabilitaciji več statistično 

značilnih vrednosti in te vrednosti, ki smo jih izrisali, so bile tudi močnejše v primerjavi 

z vrednostmi pred rehabilitacijo. Porazdelitev povezav med nalogama je v skladu s 

pričakovanji za obe nalogi. Pri nalogi verbalnega in vidnega delovnega spomina je 

mogoče opaziti podobnost pred in po rehabilitaciji za iste frekvenčne pasove; 

prefrontalne elektrode ter elektrode v območju Brocovega kompleksa so izolirane od 

preostalih pred procesom rehabilitacije v primeru teta valovanj. Po rehabilitaciji je 

mogoče opaziti več povezav v frontalnem režnju predvsem za teta valovanja, 
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predvidevamo lahko, da je prišlo do izboljšave na področju, na primer, motoričnega 

korteksa osebe po rehabilitaciji. V primeru tako višjih kot nižjih gama valovanj je bila 

največja razlika v povezavah med hemisferama po rehabilitaciji. Kljub pozitivnim 

rezultatom obstaja možnost, da so ti rezultati nekoliko pretirano visoki. Zakaj? Ker smo 

vseeno uporabili relativno široke frekvenčne pasove. Fazno zaklenjena vrednost kot 

metoda se uporablja predvsem za merjenje fazne sinhronizacije ožjih frekvenčnih 

pasov (Lei idr., 2012), torej bi bilo morda smiselno narediti nadaljnjo delitev nižjega 

(30–45 Hz) in višjega (45–60 Hz) frekvenčnega pasu gama. Možen vzrok podobnosti 

povezav fazno zaklenjenih vrednosti med nalogama delovnega spomina je lahko 

velikost vzorca, enako kot pri ostalih primerih do sedaj. Raziskava Aydore idr. (2013) 

pa je pokazala, da je PLV v primerjavi z drugimi metodami še najmanj pristranski pri 

manjših vzorcih, četudi imamo potencialno večjo variabilnost v podatkih. Za nadaljnje 

raziskovanje bi si torej izbrali signale v ožjih frekvenčnih pasovih, ki bi jih uporabili za 

izračun fazno zaklenjenih vrednosti.  

 Uteženi indeks faznega zamika je metoda, za katero smo bili po prebiranju 

literature prepričani, da bo prikazala najbolj zanimive rezultate. Pri wPLI je izničen 

problem volumske prevodnosti, torej naj bi izrisani vzorci povezav predstavljali boljši 

prikaz možganske aktivnosti in komunikacije med možganskimi strukturami. 

Podhipoteze o večjem uteženem indeksu faznega zamika po rehabilitaciji nismo mogli 

potrditi, razlike med vrednostmi so bile izjemno majhne pri vseh frekvenčnih pasovih, 

kar je morda eden izmed razlogov za to, da ni bilo značilnih razlik v rezultatih. Prikazali 

smo najvišje vrednosti pred in po rehabilitaciji glede na povprečne vrednosti pri 

posamezni nalogi oziroma pogoju. Število povezav je bilo po rehabilitaciji večje v 

območju Brocovega kompleksa pri izračunu wPLI za višja gama valovanja pri nalogi 

verbalnega delovnega spomina. Pri nalogi vidnega delovnega spomina je bilo nekoliko 

več povezav po rehabilitaciji med frontalnim in parietalnim režnjem in sicer predvsem 

v levi hemisferi. Menimo, da moramo te rezultate upoštevati pri razumevanju 

funkcijske možganske povezljivosti tudi ob uporabi korelacije ali fazno zaklenjene 

vrednosti. 

 Vinck idr. (2011) so pokazali, da faza lahko vpliva in privede do statističnih 

napak tipa I ali napak tipa II pri izračunih koherence, PLV ali wPLI. V naši raziskavi je 

šlo za poskus izpostavitve možnih obdelav in interpretacije EEG podatkov pred in po 

rehabilitaciji. Možne izboljšave vidimo predvsem na področju vključitve več 

frekvenčnih pasov in razdelitve signala na ožje frekvenčne pasove pri uporabi vseh 
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metod možganske povezljivosti z izjemo korelacije elektrod. Poleg tega nas zanima, 

ali bi opazili razlike v procesu zadržanja črk v spominu, če bi sam proces razdelili na 

manjša časovna okna. Bilo pa bi dobro, da bi imeli možnost primerjave možganske 

povezljivosti bolnikov po rehabilitaciji z možgansko povezljivostjo zdravih 

posameznikov s primerljivo starostjo in izobrazbo. Zdi se, da bi to doprineslo k 

razumevanju vzorcev povezav oziroma spektra moči izbranih frekvenčnih pasov med 

nalogama verbalnega in vidnega delovnega spomina. Ker tega nismo imeli na voljo, 

smo lahko primerjali zgolj naše rezultate s pričakovanimi rezultati glede na obstoječe 

raziskave, ki pa po vsebini večinoma niso bile povsem primerljive. V drugih raziskavah 

niso obravnavali bolnikov z Brocovo afazijo ali pa niso uporabili iste vrste nalog 

delovnega spomina.   
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7. Zaključek 

 Obdelavo EEG podatkov bolnikov z Brocovo afazijo pred in po rehabilitaciji smo 

poskušali zaobjeti na čim bolj celosten način. Za boljše razumevanje smo najprej 

opravili krajši pregled Brocove afazije, delovanja delovnega spomina ter okvirnega 

poteka rehabilitacije. Nadaljevali smo s pregledom možnih metod in opisov njihovih 

uporab v obstoječih raziskavah. Odločili smo se za lokalizacijo virov, za frekvenčno 

analizo ter za tri vrste izračunov možganske povezljivosti – korelacijo, fazno 

zaklenjeno vrednost ter uteženi indeks faznega zamika. Manjkala je le možnost, da bi 

primerjali možgansko povezljivost bolnikov z Brocovo afazijo z možgansko 

povezljivostjo zdravih posameznikov. 

 Menimo, da smo pri vseh metodah uspeli razbrati razliko med podatki pred 

rehabilitacijo v primerjavi s podatki po rehabilitaciji. Pri lokalizaciji virov so bile 

vrednosti zelo visoke, skoraj vsa vozlišča pa statistično značilno različna od 0 po 

rehabilitaciji. Rezultati indeksa razlik frekvenčne analize pri nižjih gama valovanjih 

(30–45 Hz), višjih gama valovanjih (45–60 Hz) ter teta možganskih valovanjih (4–7 

Hz) so pokazali značilno razliko pri podatkih po rehabilitaciji tako pri nalogi vidnega 

kot tudi verbalnega delovnega spomina. Z izračuni možganske povezljivosti smo 

uspeli najti razliko pri dveh izmed treh izbranih metod – pri korelaciji in pri fazno 

zaklenjeni vrednosti (PLV). Pri uteženem indeksu faznega zamika ni bilo značilnih 

razlik po rehabilitaciji, a smo kljub temu lahko razbrali razliko v porazdelitvi povezav 

med elektrodami pred in po rehabilitaciji s pomočjo vizualizacije pomembnejših 

povezav med elektrodami.  

 Cilj naše naloge je bil, da raziščemo, kaj nam EEG podatki lahko dodatno 

povedo na primer o aktivnosti možganov bolnikov z Brocovo afazijo, o reorganizaciji 

možganov po rehabilitaciji v primerjavi z obdobjem pred rehabilitacijo itd. Ugotovili smo, 

da je rezultate težko interpretirati, če jih ne moremo primerjati z ustreznimi kontrolnimi 

vrednostmi. Ne moremo torej izbrati samo ene metode izmed vseh in trditi, da nam je 

dala več informacij v primerjavi z drugo metodo. Za razlago smo se torej obrnili k 

primerjavam med metodami in k obstoječim raziskavam. Menimo, da smo uspeli 

pokazati, da na podlagi različnih analiz lahko deloma sklepamo o uspešnosti 

rehabilitacije, kljub temu pa teh informacij ne bi mogli uporabljati samostojno, temveč 

zgolj v kombinaciji z drugimi informacijami.   
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 Kaj bi pri nalogi še lahko izvedli? Na začetku smo omenili metode strojnega 

učenja. Zanima nas, ali bi oziroma kako bi nam lahko metode strojnega učenja 

pomagale pri interpretaciji podatkov. Na primer, ali bi lahko napisali program, ki zmore 

razlikovati podatke zdravih oseb od podatkov bolnikov z Brocovo afazijo? Ali bi nam 

lahko tovrsten program pomagal pri opazovanju uspešno rehabilitiranih možganskih 

struktur in manj rehabilitiranih? Menimo, da smo učinek rehabilitacije lahko opazili v 

vsaki izmed obdelav podatkov, bodisi rekonstrukciji izvora možganske aktivnosti 

bodisi analizi možganske povezljivosti itd. Veliko nerazrešenih vprašanj ostaja, precej 

omenjenih predlogov tekom naloge temelji na večjem številu intervenc z bolniki in 

obenem na večji pogostosti meritev EEG med procesom rehabilitiranja posameznika. 

Poleg tega vidimo potencial v pripravljenosti tako bolnikov kot strokovnjakov za 

testiranje novih, manj preverjenih metod in morda realno-časovnih vmesnikov kot je 

EEG, da bi rehabilitacija, ki je zelo usmerjena na posameznika, postala način 

izboljšave mnogih življenj bolnikov po kapi, obenem pa način za spoznavanje 

razumevanja možganske reorganizacije in funkcijske možganske povezljivosti. 
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