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Elektrofyziologické metody studia 

chování a paměti

EEG a LFP 

théta, gama, pomalé vlny, spánková vřetena

Nahrávání jednotkové aktivity u volně se pohybujících zvířat (tetrody)

place cells, head direction cells, grid cells

LTP 



Elektroencefalogram 

EEG – elektroencefalogram

LFP – local field potentials – místní potenciály

Théta rytmus

Gamma rytmus

Sharp waves – ripples

Pomalé oscilace

Spánková vřetena



Hans Berger

První nahrávání EEG u lidí

(1924)

Objevil alfa vlny



Théta rytmus

4-12 Hz

doprovází aktivní 
pohyb 

vyskytuje se během 
REM spánku

Organizuje aktivitu 
hipokampálních 
neuronů

Hraje roli v utváření 
paměti (LTP)



Théta rytmus – během aktivního pohybu

Buzsaki, 1989



Klausberger et al., 2003

Basket cell

Axo axonic cell

O-LM cell

Théta rytmus organizuje aktivitu neuronů v 

hipokampu



Klausberger et al., 2003

Théta rytmus organizuje aktivitu neuronů v 

hipokampu



Gama rytmus

30 – 80 Hz

Je generován v kůře. 
Několik různých 
mechanismů – ve 
všech hraje důležitou 
roli aktivita 
interneuronů, někdy 
spolu s pyramidálními 
neurony.

Organizuje aktivitu 
korových neuronů.

Organizuje 
komunikaci mezi 
různými oblastmi 
mozku



Rosenblatt, 1961

Koordinace různých reprezentací –

problém vázání (binding problem)



Engel et al., 1991

Koordinace neuronální aktivity pomocí 

gama rytmu



CA1

CA3DG
Entorhinální 

kůra

Gama pomáhá organizovat komunikaci mezi 

různými oblastmi mozku

Dva hlavní vstupy do hipokampální oblasti CA1:  z entorhinální kůry

z oblasti CA3 



Colgin a Moser, 2010

Gama pomáhá organizovat komunikaci mezi 

různými oblastmi mozku

Pomalá gama (30-50 Hz) 

synchronizuje aktivitu v 

CA1 s aktivitou v CA3

Rychlá gama (50-100 Hz) 

sybchronizuje CA1 a 

entorhinální kůrou



Buzsaki, 1989

Sharp waves and ripples



Ostré vlny (Sharp waves and ripples)



Buzsaki, 1989

Aktivita hipokampových neuronů výrazně 

vzrůstá během sharp waves



Ylinen et al 1995

Aktivita hipokampových interneuronů a 

pyramidových neuronů během ripples



Klausberger et al., 2003

Basket cell

Axo axonic cell

O-LM cell

Aktivita hipokampových interneuronů 

během ripples



Klausberger et al., 2003

Aktivita hipokampových interneuronů a 

pyramidových neuronů během ripples



Foster and Wilson, 2006

Přehrávání aktivity hipokampových neuronů 

místa během sharp wave/ripples (i ve spánku)



Foster and Wilson, 2006

Přehrávání aktivity hipokampových neuronů 

místa během sharp wave/ripples (i ve spánku)



Mircea Steriade

Objevil pomalé vlny

Vysvětlil vznik spánkových 
vřeten

Pomalé spánkové vlny a spánková vřetena



Contreras and Steriade, 1995

Pomalé spánkové vlny



Steriade et al., 1993

Pomalé spánkové vlny jsou zachovány po 

lézi hypothalamu



Massimini and Amzica, 2001

Pomalé spánkové vlny – vyčerpání zásob 

vápníku jako možný mechanismus.



Ji and Wilson, 2007

Neuronová aktivita během pomalých spán-

kových vln a její efekt na aktivitu v hipokampu



Amzica and Steriade, 2000

Spánková vřetena



Amzica and Steriade, 2000

Vznik spánkových vřeten



Contreras et al., 1997

Spánková vřetena jsou synchronizována na 

velké vzdálenost v kůře



Contreras et al., 1997

Spánková vřetena jsou synchronizována mezi 

kůrou a thalamem



Contreras et al., 1997

Synchronizace spánkových vřeten zmizí po 

dekortikaci



Theta rytmus (4-12Hz)
je generován v mediálním septu
doprovází aktivní pohyb a vyskytuje se během REM spánku
organizuje aktivitu hipokampálních neuronů

- phase precession
pravděpodobně hraje roli při ukládání paměti.

Gama rytmus (30-80Hz)
je generován v kůře
organizuje aktivitu korových neuronů

Sharp waves – ripples
vznikají v hipokampu
doprovází je zvýšená aktivita hipokampálních neuronů
a přehrávání dříve naučené aktivity.

Shrnutí



Pomalé vlny (0.5-4Hz)
v kůře během hlubokého spánku
Odpovídají střídání period neuronové aktivity (up states) 
a period útlumu (down states) 
Zkoumá se jejich role při konsolidaci paměti.

Spánková vřetena (12 -15Hz)
jsou generovány v thalamu, šíří se do kůry.
pravděpodobně sehrávají roly při konsolidaci paměti.

Shrnutí



Sharp waves and ripples



Current source density



Sharp waves

current source density analysis

Ylinen et al., 1995



Ripples

current source density analysis

Ylinen et al 1995



Tetrodové nahrávání



Tetrodové nahrávání



Tetrodové nahrávání



Hipokampus



Neurony místa (place cells)

První publikace - O‘Keefe and Dostrovsky, 1971



Muller, Kubie, Ranck, 1987

Neurony místa (place cells)



Muller, Kubie, Ranck, 1987

Neurony místa (place cells)



Neurony místa – ovládány optickými 

značkami

Muller and Kubie, 1987
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Neurony místa – jejich aktivita není na 

optických značkác závislá

Muller and Kubie, 1987
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Neurony směru hlavy

Taube et al., 1990



Taube et al., 1990

Neurony směru hlavy



subiculum, mammillary bodies, anterior thalamus, entorhinal cortex

Neurony směru hlavy – anatomie 



Mřížkové neurony – mediální entorhinální 

kůra



Hafting et al., 2005
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Mřížkové neurony



Stensola et al., 2012

Mřížkové neurony – mřížky v různém 

prostorovém měřítku



Dlouhodobá potenciace

Bliss and Lømo, 1973



Bliss and Lømo, 1973

Dlouhodobá potenciace



Théta rytmus a synaptická plasticita

Hölscher et al., 1997

Stimulace ve fázi théta oscilací



Théta rytmus a synaptická plasticita

Hölscher et al., 1997

Stimulace v pozitivní fázi théta oscilací vede k LTP. 



Théta rytmus a synaptická plasticita

Hölscher et al., 1997

Stimulace v negativní fázi théta oscilací nenavodí 
LTP.



Děkuji


