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Περίληψη 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά πόσο είναι εφικτό 
να προβλεφθεί σειρά δυναμικών εκπόλωσης αποκλειστικά βάση των δυναμικών τοπικού πεδίου. 
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε δεδομένα που μας παραχωρήθηκαν από την ομάδα 
νευροχειρουργών του καθηγητή κ. Δαμιανού Σακκά που κατεγράφησαν κατά την διάρκεια της 
εγχείρησης για εν τω βάθει διέγερση (Deep Brain Stimulation – DBS) του υποθαλαμικού πυρήνα. 

Μετά από μια ενδελεχή αναφορά στοιχείων ανατομικής και φυσιολογίας του νευρώνα με 
σκοπό να βοηθήσουν στην κατανόηση της μεθόδου της εν τω βάθει διέγερσης που περιγράφεται 
αμέσως παρακάτω,  αναλύεται η διαδικασία της εξωκυττάριας καταγραφής για να καταλήξουμε 
στη μέθοδο πρόβλεψης των δυναμικών δράσης που είναι και το κύριο σημείο της εργασίας. 

Περιγράφουμε αναλυτικά τα στάδια αυτής της μεθόδου, δηλ. το φιλτράρισμα των 
δεδομένων, την ανίχνευση των δυναμικών δράσης και το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε για 
την βέλτιστη πρόβλεψη. 

Κατόπιν, περιγράφουμε την υλοποίηση των παραπάνω βημάτων σε περιβάλλον 
MATLAB, χρησιμοποιώντας δεδομένα που λήφθηκαν από πραγματικούς ασθενείς, δίνουμε 
ενδεικτικά αποτελέσματα και εξάγουμε κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
πειραματική διαδικασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά:  
Υποθαλαμικός πυρήνας 
 εν τω βάθει διέγερση 
 εξωκυττάρια καταγραφή 
δυναμικό τοπικού πεδίου 
φυσιολογική λειτουργία της απόκρισης 
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Abstract 

The present diploma thesis deals with an investigation whether it is possible to provide 
spike trains solely on the basis of the local field potentials (LFPs). For this purpose we used data 
were provided by neurosurgeons’ group of Professor Damianos Sakas recorded during a Deep 
Brain Stimulating the Subthalamic Nucleus of the brain surgery. 

After a thorough reporting of anatomy and physiology of the neuron to assist in 
understanding the process of brain stimulation described further below, also explains the 
procedure of the extracellular recording to arrive at predictive of Spike trains which is the main 
point of this work. 

We describe in detail the stages of the method, ie the filtering of the data, spike detection, 
and the optimal model that we use. 

Furthermore, we describe the implementation of the aforementioned steps in MATLab. 
Using medical data received from real patients, we show indicative results that led us to 
conclusions that came out of the experimental procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  

Subthalamic nucleus (STN) 

 Deep Brain Stimulation (DBS) 

Extracellular recording 

Local potential field 

Spike response model 
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    1                          εισαγωγή 
 
 
 
 
 
 
 

Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα είναι το πλέον πολύπλοκο και πολύπλευρο επίτευγμα της 
πορείας της εξέλιξης. Το νευρικό σύστημα όλων των ζώων έχει ως βασική αποστολή την 
ανίχνευση των μεταβολών στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, καθώς και τη μεσολάβηση 
για την  πραγματοποίηση της κατάλληλης ανταπόκρισης από τους μυς, τα όργανα και τους 
αδένες. Με την πρόοδο της εξέλιξης υπάρχει, επιπλέον, μια αυξημένη ικανότητα για τις 
αποκαλούμενες «υψηλές  λειτουργίες» του νευρικού συστήματος, όπως η γνώση, η μάθηση, η 
μνήμη και τελικά η διανόηση, η αυτογνωσία και η προσωπικότητα. Οι ανατομικές, φυσιολογικές, 
βιοχημικές και κυτταρολογικές βάσεις μερικών πλευρών της νευρικής λειτουργίας έχουν γίνει 
πλήρως κατανοητές, ενώ άλλες απασχολούν ακόμα πολλές χιλιάδες ερευνητές στις βασικές και 
κλινικές επιστήμες. 

Το νευρικό σύστημα συχνά καταστρέφεται από συγγενείς η επίκτητες ανωμαλίες, κατά 
τη διάρκεια παθήσεων, καθώς και από τραυματικές βλάβες. Η πρόληψη, η διάγνωση και η 
θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων, έτσι έχει τεράστια σημασία από κοινωνικοοικονομική 
άποψη. Η γνώση της νευροανατομικής και των σχέσεων της με τη λειτουργία και τη 
δυσλειτουργία ίσως δικαιολογημένα να θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος για μελλοντικές 
προόδους στην κλινική νευροεπιστήμη. 
 
 

1.1 Η οργάνωση του νευρικού συστήματος 
 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο πιο περίπλοκος ιστός του σώματος. Συμμετέχει στην 

εκδήλωση ποικίλων συμπεριφορών, από τις απλές κινήσεις και την αντίληψη αισθητικών 
ερεθισμάτων έως και την μάθηση και την μνήμη. Είναι το όργανο της νόησης. Πολλές από τις 
λειτουργίες του εγκεφάλου κατανοούνται ελάχιστα. Στην πραγματικότητα, η σημαντικότερη 
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λειτουργία του εγκεφάλου του ανθρώπου, η ικανότητα του να σκέπτεται, είναι σχεδόν εντελώς 
ακατανόητη. Οι ελλιπείς γνώσεις μας βρίσκονται σχετικά με θεμελιώδεις πτυχές της λειτουργίας 
του εγκεφάλου σε αντίθεση με τον βαθμό στον οποίο κατανοούνται οι βασικές λειτουργίες 
κατανόησης των βασικών λειτουργιών άλλων οργάνων όπως της καρδιάς, των πνευμόνων, η των 
νευρών. Ωστόσο, τις τελευταίες λίγες δεκαετίες σημειώθηκε τεράστια πρόοδος. Ενώ οι φιλόσοφοι 
μελετούν το παράδοξο ενός ατόμου που σκέπτεται σχετικά με τη σκέψη, οι φυσιολόγοι 
προσπαθούν να μάθουν σχετικά με τη μάθηση. 
 
1.1.1 Διαίρεση νευρικού συστήματος 

 
Ο τρόπος με τον οποίο χωρίζεται το νευρικό σύστημα είναι κάπως αυθαίρετος. Όλα τα 

στοιχεία του νευρικού συστήματος συνεργάζονται στενά, με τρόπο που δεν είναι σαφώς 
καθορισμένος. Ωστόσο, ο κλασικός διαχωρισμός χρησιμεύει ως βάση για την εξέταση του 
εγκεφάλου και των συνδέσεων του και, τουλάχιστον από αυτή την άποψη, είναι σημαντικός. 

Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο 
μυελό. Καλύπτεται από τρείς «μεμβράνες» της μήνιγγες. Η εξωτερική μεμβράνη είναι η σκληρή 
μήνιγγα, η μεσαία είναι η αραχνοειδής μήνιγγα και η λεπτή εσωτερική μεμβράνη καλείται 
χοριοειδής μήνιγγα. Μέσα στο ΚΝΣ, μερικοί νευρώνες που έχουν παρόμοιες λειτουργίες 
σχηματίζουν ομάδες που ονομάζονται πυρήνες. 

Το περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) αποτελείται από τα μέρη εκείνα του νευρικού 
συστήματος που βρίσκονται έξω από τη σκληρή μήνιγγα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τους 
αισθητικούς υποδοχείς για τα διάφορα είδη ερεθισμάτων, την περιφερική μοίρα των νωτιαίων και 
εγκεφαλικών νεύρων, καθώς επίσης και όλα τα περιφερικά τμήματα του ΑΝΣ. Τα αισθητικά 
νεύρα που μεταφέρουν πληροφορίες από την περιφέρεια στο ΚΝΣ ορίζονται ως προσαγωγά 
(κεντρομόλα) νεύρα. Αντιθέτως, τα περιφερικά κινητικά νεύρα που μεταφέρουν πληροφορίες από 
το ΚΝΣ σε περιφερικούς ιστούς ορίζονται ως απαγωγά (φυγόκεντρα) νεύρα. Τα περιφερικά 
γαγγλία είναι ομάδες νευρικών κυττάρων που σχηματίζουν μικρούς όζους η συσσωματώματα έξω 
από το ΚΝΣ. 

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) είναι το τμήμα εκείνο του νευρικού συστήματος 
που ρυθμίζει   και ελέγχει τις σπλαχνικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής 
συχνότητας, της αρτηριακής πίεσης, της πέψης, της ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος και 
της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Αν και το ΑΝΣ είναι λειτουργικά διακριτό σύστημα, 
ανατομικά αποτελείται από τμήματα του ΚΝΣ και του ΠΝΣ. Ο όρος ΑΝΣ χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά για να δηλώσει φυγόκεντρους (δηλαδή κινητικούς) μόνο νευρώνες που στέλνουν 
πληροφορίες από το ΚΝΣ σε περιφερικούς ιστούς, αλλά αυτός ο ορισμός δε θεωρείται πλέον 
ορθός. Ο έλεγχος της λειτουργίας των σπλάχνων επιτυγχάνεται με τα αντανακλαστικά τόξα που 
συνίσταται από σπλαχνικούς προσαγωγούς (δηλαδή αισθητικούς) νευρώνες που στέλνουν 
πληροφορίες από την περιφέρεια στο ΚΝΣ, από κέντρα ελέγχου στο ΚΝΣ που λαμβάνουν αυτά 
τα σήματα και από σπλαχνικές κινητικές απαγωγές οδούς. Επιπλέον, οι σπλαχνικές κεντρομόλες 
ίνες πορεύονται χαρακτηριστικά μαζί με τις σπλαχνικές φυγόκεντρες ίνες. 
 
 
1.1.2 Λειτουργίες νευρικών κυττάρων 
 
 Ο νευρικός ιστός αποτελείται από νευρώνες και νευρογλοιακά κύτταρα. Οι νευρώνες 
διαφέρουν πολύ προς τη μορφολογία τους σε όλο το νευρικό σύστημα, αλλά όλοι έχουν ορισμένα 
κοινά χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν την ιδιαίτερη ικανότητα της επικοινωνίας, μέσω 
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ηλεκτρικών σημάτων. Τα νευρογλοιακά κύτταρα, που συχνά αποκαλούνται απλά νευρογλοία, δεν 
αποτελούν βασικά κύτταρα για τη μετάδοση σημάτων και έχουν ποικίλη δομή που εξυπηρετεί τις 
διαφορετικές λειτουργικές τους. 
 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει περίπου 1011 νευρώνες και 10 φορές περισσότερα 
νευρογλοιακά κύτταρα. Καθένας από αυτούς τους νευρώνες μπορεί να αλληλεπιδρά με χιλιάδες 
άλλους νευρώνες, γεγονός που μας βοηθά να εξηγηθεί η τρομερή πολυπλοκότητα του νευρικού 
συστήματος. 
 Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει υποδοχείς, ιοντικούς 
διαύλους ή κύτταρα που απαντούν μόνο στον άνθρωπο και δε συναντώνται σε άλλα θηλαστικά. 
Οι απαράμιλλες δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου θεωρείται ότι απορρέουν από την 
ιδιαιτερότητα των συνδέσεών του και από το μεγάλο μέγεθός του. 
 Η ποικιλία των λειτουργιών του εγκεφάλου είναι αποτέλεσμα της τεράστιας εξειδίκευσης 
των περιοχών του. Διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές αποτελούνται από νευρώνες με ιδιαίτερη 
μορφολογία, φυσιολογικές ιδιότητες και συνδέσεις. Ένα τμήμα του εγκεφάλου, επομένως, δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει λειτουργικά ένα άλλο τμήμα που έπαψε να λειτουργεί. Οποιαδήποτε 
αντιρρόπηση νευρικής λειτουργίας σε ασθενή με εγκεφαλική βλάβη αντανακλά την ενίσχυση 
υπαρχόντων κυκλωμάτων ή τη δραστηριοποίηση λανθανόντων κυκλωμάτων. Ως αποτέλεσμα 
αυτού, η βλάβη συγκεκριμένου τμήματος του εγκεφάλου προκαλεί αναμενόμενα συμπτώματα 
που βοηθούν το γιατρό στο καθορισμό της ανατομικής θέσης του προβλήματος, που αποτελεί 
σημαντικό βήμα στη διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων. 
 
 

1.2 Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος 
 
 
1.2.1 Το «δόγμα των νευρώνων» 
 
 Το 1838, οι Schleiden και Schwann διατύπωσαν την άποψη ότι το εμπύρηνο κύτταρο 
είναι η θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα τόσο στα φυτά, όσο και στα ζώα. Στο 
συμπέρασμα αυτό κατέληξαν μετά από μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών 
τους οποίους είχαν χρωματίσει για να αποκαλύψουν την κυτταρική τους σύσταση. Ωστόσο, 
αποδείχθηκε ότι ο εγκέφαλος χρωματιζόταν δυσκολότερα από άλλους ιστούς, και μέχρι το 1885, 
οπότε ο Camillo Golgi εισήγαγε τη μέθοδο εμπλουτισμού με άργυρο, δεν υπήρχε σαφής ένδειξη 
ότι ο εγκέφαλος αποτελείται από μεμονωμένα κύτταρα. Ο ιστολόγος Santiago Ramon y Cajal 
ασχολήθηκε επίμονα με τη μέθοδο χρώσης με άργυρο και τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
νευρικός ιστός αποτελείται από μεμονωμένα κύτταρα, και επιπλέων, λόγω της ανατομίας των 
κυττάρων αυτών προκαλείται λειτουργική πόλωση κατά τη μεταβίβαση των νευρικών σημάτων: 
οι λεπτοί κλάδοι κοντά στο κυτταρικό σώμα αποτελούν το υποδεκτικό άκρο του κυττάρου, ενώ ο 
μακρύς αξονικός κύλινδρος (νευράξονας)  απάγει τα σήματα από το κύτταρο. Ωστόσο, παρά την 
έλλειψη αξιόπιστων φυσιολογικών δεδομένων, ο Cajal μπόρεσε να μαντέψει σωστά τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους τα πολύπλοκα κυτταρικά συγκροτήματα του εγκεφάλου. 
 Ο παθολογοανατόμος  Heinrich von Waldeyer αναφέρθηκε στα μεμονωμένα κύτταρα του 
εγκεφάλου με τον όρο «νευρώνες». Το 1891 έγραψε μια μονογραφία, στην οποία συγκέντρωσε 
τα στοιχεία που συνηγορούσαν υπέρ της άποψης ότι ο νευρικός ιστός συνίσταται από κύτταρα, 
μια θεωρία η οποία έγινε γνωστή ως το «δόγμα των νευρώνων». Αποτελεί ειρωνεία το γεγονός 
ότι ο Golgi, του οποίου η μέθοδος χρώσης κατέστησε δυνατές, αυτές τις προόδους, δεν 
αποδέχθηκε ποτέ το δόγμα των νευρώνων και το αποδοκίμασε έντονα όταν το 1906, έλαβε μαζί 
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με τον Cajal το βραβείο Νόμπελ. Η τελική απόδειξη του δόγματος των νευρώνων επιτεύχθηκε 
μέσω παρατηρήσεων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που απέδειξαν οριστικά ότι οι νευρώνες είναι 
εντελώς διακριτοί μεταξύ τους, αν και οι αποφυάδες τους βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή. 
 
1.2.2 Εξειδικευμένες περιοχές νευρώνων 
 
 Οι νευρώνες είναι εξειδικευμένοι για την αποστολή και τη λήψη σημάτων, όπως φαίνεται 
από την ιδιαίτερη μορφολογία τους και τις φυσιολογικές προσαρμογές τους. Σε ένα τυπικό 
νευρώνα μπορούμε γενικά να διακρίνουμε τέσσερεις διαφορετικές περιοχές: (1) το κυτταρικό 
σώμα, που αποκαλείται και σώμα ή περικάρυο, (2) τους δενδρίτες, (3) το νευράξονα και (4) τις 
προσυναπτικές απολήξεις. 
 Κυτταρικό σώμα. Όπως υποδηλώνει το όνομα περικάρυο, το κυτταρικό σώμα είναι το 
μέρος του κυττάρου που περιλαμβάνει το πυρήνα. Περιέχει μεγάλο μέρος των μεμβρανών του 
ενδοπλασματικού δικτύου του κυττάρου, καθώς και τη συσκευή Golgi. Το κυτταρικό σώμα 
φαίνεται να είναι υπεύθυνο για πολλές από τις λειτουργίες κυτταρικής οικονομίας του νευρώνα, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης και επεξεργασίας των πρωτεϊνών. 
 Δενδρίτες. Οι δενδρίτες είναι αποφυάδες ποικίλης πολυπλοκότητας, που ξεκινούν από το 
κυτταρικό σώμα και βαθμιαία λεπταίνουν. Οι δενδρίτες και το κυτταρικό σώμα είναι οι κύριες 
περιοχές λήψης των πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, η μεμβράνη τους φέρει υποδοχείς, που 
προσδένονται και ανταποκρίνονται στους νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται από 
γειτονικά κύτταρα. Οι μεμβρανικοί υποδοχείς μεταφράζουν το χημικό μήνυμα σε ένα ηλεκτρικό 
ή βιοχημικό γεγονός που επηρεάζει την κατάσταση διεγερσιμότητας του νευρώνα που το 
λαμβάνει. Το κυτταρόπλασμα των δενδριτών περιέχει πυκνό δίκτυο μικροσωληνίσκων, καθώς 
και επεκτάσεις του ενδοπλασματικού δικτύου. 
 Ο νευράξονας. Το πιο αξιοσημείωτο ίσως χαρακτηριστικό του νευρώνα, ο νευράξονας 
είναι, όπως και οι δενδρίτες, μια προεκβολή που ξεκινάει από το κυτταρικό σώμα. το σημείο 
έκφυσής του είναι μια κωνική περιοχή γνωστή και ως εκφυτικός κώνος. Ακριβώς μετά τον 
εκφυτικό κώνο υπάρχει μια αμύελη περιοχή γνωστή ως αρχικό τμήμα. Η τελευταία αυτή περιοχή 
καλείται και «ζώνη πυροδότησης» γιατί εκεί αρχίζει φυσιολογικά ένα δυναμικό ενέργειας ως 
αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας που έχει λάβει χώρα στο σώμα και τους δενδρίτες 
του κυττάρου. Σε αντίθεση με τους δενδρίτες, ο νευράξονας είναι λεπτός, δε λεπταίνει βαθμιαία 
και μπορεί να έχει μήκος πάνω από ένα μέτρο. Εξαιτίας του μήκους του, ο τυπικός νευράξονας 
περιέχει πολύ περισσότερο κυτταρόπλασμα από το κυτταρικό σώμα, μέχρι και 1000 φορές. Ο 
νευρώνας χρησιμοποιεί ειδικούς  μεταβολικούς μηχανισμούς για να διατηρεί αυτό το ιδιαίτερο 
δομικό συστατικό. Το κυτταρόπλασμα του νευράξονα, το αξονόπλασμα, συσκευάζεται με 
παράλληλες δέσμες μικροσωληνίσκων και μικρονηματίων που εξασφαλίζουν δομική 
σταθερότητα και έναν τρόπο για την ταχεία μεταφορά υλικού από το κυτταρικό σώμα προς την 
απόληξη του νευράξονα, και αντίστροφα. 
 Οι νευράξονες συνιστούν το τμήμα του νευρώνα που αποστέλλει μηνύματα. Ο 
νευράξονας μεταφέρει το σήμα του νευρώνα, το δυναμικό ενέργειας, σε συγκεκριμένο στόχο, 
όπως είναι ένας άλλος νευρώνας η ένας μυς. Μερικοί νευράξονες έχουν ένα ειδικό ηλεκτρικό 
μονωτικό υλικό, τη μυελίνη, που αποτελείται από τη περιελισσόμενη κυτταρική μεμβράνη των 
νευρογλοιακών κυττάρων που τυλίγονται πέριξ του νευράξονα. Εάν ο νευράξονας δεν 
καλύπτεται με μυελίνη, το δυναμικό ενέργειας διατρέχει το νευράξονα με συνεχή διάδοση. Από 
την άλλη πλευρά, εάν ο νευράξονας είναι εμμύελος, το δυναμικό ενέργειας πηδά από έναν κόμβο 
του Ranvier (το διάστημα μεταξύ παρακείμενων τμημάτων μυελίνης) σε άλλο με διαδικασία που 
αποκαλείται αλματώδης αγωγή. Η προσαρμογή αυτή επιταχύνει κατά πολύ την αγωγή της ώσης. 



 
18 

 

 Προσυναπτικές απολήξεις. Στο στόχο του, ο νευράξονας καταλήγει σε πολλαπλές 
απολήξεις – τις προσυναπτικές απολήξεις – που συνήθως προορίζονται για την ταχεία μετατροπή 
του ηλεκτρικού σήματος του νευρώνα, σε χημικό σήμα. Όταν το δυναμικό ενέργειας φθάσει στην 
προσυναπτική απόληξη, προκαλεί την απελευθέρωση χημικών μορίων σηματοδότησης σε μια 
πολύπλοκη διαδικασία που αποκαλείται συναπτική διαβίβαση. 
 
 

 
1.1 Μορφολογία ενός τυπικού νευρώνα 

  
Η σύνδεση που σχηματίζεται μεταξύ της προσυναπτικής απόληξης και του στόχου της, 

ονομάζεται χημική σύναψη. Ο όρος «σύναψη» εισήχθη το 1897 από το νευροφυσιολόγο Charles 
Sherrington. Μια σύναψη περιλαμβάνει την προσυναπτική απόληξη, τη μεμβράνη του κυττάρου 
στόχου («μετασυναπτική μεμβράνη») και το διάστημα μεταξύ των δύο μεμβρανών («συναπτική 
σχισμή»). Το εύρος της συναπτικής σχισμής καθορίζεται και διατηρείται από στοιχεία της 
εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Στις συνάψεις μεταξύ δύο νευρώνων, οι προσυναπτικές απολήξεις 
έρχονται σε επαφή κυρίως με τους δενδρίτες και το κυτταρικό σώμα. Η περιοχή της 
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μετασυναπτικής μεμβράνης συχνά, ενισχύεται ώστε να αυξηθεί η επιφάνεια που διατίθεται για 
τους υποδοχείς. Αυτή η ενίσχυση επιτυγχάνεται είτε μέσω αναδίπλωσης της κυτταρικής 
μεμβράνης, είτε μέσω σχηματισμού μικρών προεκβολών που αποκαλούνται δενδριτικές άκανθες. 
 Τα μόρια που απελευθερώνονται από τις προσυναπτικές απολήξεις διαχέονται εντός της 
συναπτικής σχισμής και προσδένονται σε υποδοχείς της μετασυναπτικής μεμβράνης. Στη 
συνέχεια, οι υποδοχείς μετατρέπουν ξανά το χημικό σήμα των διαβιβαστικών μορίων – είτε 
άμεσα, είτε έμμεσα – σε ηλεκτρικό σήμα. 
 Από πολλές απόψεις, οι νευρώνες μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιαίτερα εξειδικευμένα 
ενδοκρινικά κύτταρα. Συσκευάζουν και αποθηκεύουν ορμόνες και μόρια που ομοιάζουν με 
ορμόνες, τα οποία απελευθερώνουν ταχέως στον εξωκυττάριο χώρο με εξωκυττάρωση ως 
απάντηση σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, σε αυτή την περίπτωση ένα δυναμικό ενεργείας. Αντί 
όμως να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος για να ασκήσουν συστηματικές δράσεις, οι 
ουσίες που εκκρίνονται από τους νευρώνες δρουν σε πολύ μικρή απόσταση μιας σύναψης, 
προκειμένου να επικοινωνήσουν τοπικά με ένα μόνο γειτονικό κύτταρο. 
 Κατά μια άλλη άποψη, οι νευρώνες μπορούν να θεωρηθούν ως πολωμένα κύτταρα με 
κάποιες ιδιότητες επιθηλιακών κυττάρων. Όπως και τα επιθηλιακά κύτταρα, οι νευρώνες έχουν 
διαφορετικές μεμβρανικές πρωτεΐνες σε καθεμιά από τις ιδιαίτερες περιοχές της κυτταρικής τους 
μεμβράνης, και η διάταξη αυτή αντανακλά τις ιδιαίτερες φυσιολογικές λειτουργίες αυτών των 
περιοχών. Κατά συνέπεια,  η οργάνωση του νευρικού συστήματος επιτρέπει τη μεταφορά 
πληροφοριών μέσω συνάψεων με επιλεκτικό και συντονισμένο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες του οργανισμού και να διαμορφώνονται σύνθετες συμπεριφορές. 
 
 

1.3 Φυσιολογία των νευρώνων 
 
 
1.3.1  Οι νευρώνες λαμβάνουν, συνδυάζουν, μετατρέπουν, αποθηκεύουν και 
αναστέλλουν πληροφορίες 
 
 Οι νευρώνες επιτέλλουν αναμφισβήτητα το πιο σύνθετο έργο από οποιοδήποτε άλλο 
κύτταρο του σώματος. Συνεπώς, έχουν πολύπλοκη μορφολογία και φυσιολογία. Κάθε νευρώνας 
είναι μια περίπλοκη υπολογιστική συσκευή. Ένας μεμονωμένος νευρώνας μπορεί να δεχθεί 
χημικά σήματα από δεκάδες χιλιάδες άλλους νευρώνες. Κατόπιν συνδυάζει αυτά τα αναρίθμητα 
σήματα σε ένα αρκετά απλούστερο σύνολο ηλεκτρικών μεταβολών κατά μήκος της κυτταρικής 
του μεμβράνης. Ο νευρώνας στη συνέχεια μετατρέπει αυτές τις ιοντικές διαμεμβρανικές 
μεταβολές σύμφωνα με κανόνες που καθορίζονται από την ιδιαίτερη μορφή του και από τις 
ηλεκτρικές ιδιότητες του και διαβιβάζει ένα μονήρες νέο μήνυμα μέσω του άξονα του, ο οποίος 
από μόνος του μπορεί να κάνει επαφές και να μεταδίδει πληροφορίες σε εκατοντάδες άλλους 
νευρώνες. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οι νευρώνες επίσης κατέχουν την ιδιότητα της μνήμης. 
Μερικές από τις πληροφορίες που διασχίζουν τις συνάψεις τους μπορούν να αποθηκεύονται για 
περιόδους ως και έτη. 
 
 
1.3.2 Οι νευρικές πληροφορίες 
 

Πολυάριθμοι δενδρίτες συγκλίνουν στο κυτταρικό σώμα από το οποίο ένας μόνο άξονας 
αναδύεται και διακλαδίζεται πολλές φορές. Κάθε κλάδος καταλήγει σε ένα προσυναπτικό άκρο 
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που έρχεται σε επαφή με ένα άλλο κύτταρο. Στους περισσότερους νευρώνες, οι δενδρίτες είναι οι 
θέσεις της κύριας συναπτικής εισόδου, αν και συνάψεις μπορούν επίσης να βρίσκονται στο σώμα, 
στον εκφυτικό κώνο (η περιοχή του σώματος πλησίον του άξονα) ή ακόμα και απευθείας στους 
άξονες. Σε μερικούς πρωτεύοντες αισθητικούς νευρώνες, οι δενδρίτες από μόνοι τους είναι 
μεταγωγείς περιβαλλοντικής ενέργειας. Ανεξάρτητα από την πηγή τους, τα σήματα – σε μορφή 
μεταβολών του δυναμικού κατά μήκος της μεμβράνης – ρέουν από τους δενδρίτες προς το σώμα, 
κατόπιν προς τον άξονα και τελικά στις συνάψεις του επόμενου συνόλου κυττάρων.  

Το διεγερτικό σήμα εισόδου σε ένα νευρώνα συνήθως παράγει μια ροή θετικού φορτίου 
προς το εσωτερικό (δηλαδή ένα «εσωστρεφές ρεύμα») εκατέρωθεν της δενδρικής μεμβράνης. 
Επειδή το εσωτερικό ενός νευρώνα σε ηρεμία είναι πολωμένο αρνητικά σε σχέση με το 
εξωτερικό περιβάλλον, αυτό το εσωστρεφές ρεύμα, το οποίο καθιστά το μεμβρανικό δυναμικό 
πιο θετικό (δηλαδή λιγότερο αρνητικό), λέγεται ότι εκπολώνει το κύτταρο. Αντιστρόφως, το 
ανασταλτικό σήμα εισόδου σε ένα νευρώνα συνήθως παράγει ένα ρεύμα προς το εξωτερικό 
(εξωστρεφές) κι ως εκ τούτου, υπερπόλωση. 

Εάν ο νευρώνας δέχεται σήμα εισόδου από ένα γειτονικό κύτταρο μέσω μιας χημικής 
σύναψης, οι νευροδιαβιβαστές προκαλούν ρεύματα με ενεργοποίηση των ιοντικών διαύλων. Εάν 
το κύτταρο είναι ένας αισθητικός νευρώνας, τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα (π.χ. χημικά, φως, 
μηχανική παραμόρφωση) ενεργοποιούν τους ιοντικούς διαύλους και παράγουν μια ροή ρεύματος. 
Η αλλαγή στο μεμβρανικό δυναμικό (Vm) που προκαλείται από τη ροή φορτίων ονομάζεται 
μετασυναπτικό δυναμικό (PSP), εάν παράγεται στη μετασυναπτική μεμβράνη από έναν 
νευροδιαβιβαστή και δυναμικό υποδοχέα, εάν παράγεται στην αισθητική νευρική απόληξη από 
ένα εξωτερικό ερέθισμα. Στην περίπτωση της συναπτικής διαβίβασης, οι μετασυναπτικές 
μεταβολές του Vm μπορούν να είναι είτε θετικές, είτε αρνητικές. Εάν ο νευροδιαβιβαστής είναι 
διεγερτικός και παράγει ένα εκπολωτικό PSP, το PSP αποκαλείται διεγερτικό μετασυναπτικό 
δυναμικό (EPSP). Από την άλλη μεριά, εάν ο νευροδιαβιβαστής είναι ανασταλτικός και παράγει 
υπερπολωτικό PSP, το PSP αποκαλείται ανασταλτικό μετασυναπτικό δυναμικό (IPSP). Σε όλες 
τις περιπτώσεις, το ερέθισμα παράγει μια μεταβολή Vm που μπορεί να είναι διαβιβασμένη, μικρή 
ή μεγάλη, ανάλογα με τη δύναμη ή την ποσότητα του εισαγόμενου σήματος ερεθισμού. 
Δυνατότερα αισθητικά ερεθίσματα παράγουν μεγαλύτερα δυναμικά υποδοχέα. Κατά παρόμοιο 
τρόπο, περισσότερες συνάψεις ταυτόχρονα ενεργοποιημένες παράγουν μεγαλύτερα PSPs. Μια 
διαβαθμισμένη απόκριση είναι ένας τύπος νευρωνικού κώδικα μέσω του οποίου το μέγεθος και η 
διάρκεια του σήματος εισόδου κωδικοποιούνται σε μέγεθος και διάρκεια στο Vm του δενδρίτη. 

Τα συναπτικά δυναμικά (ή δυναμικά υποδοχέα) που παράγονται στα άκρα ενός δενδρίτη 
διαβιβάζονται στο σώμα, αλλά σπάνια χωρίς εξασθένιση του σήματος. Οι εκτεταμένες 
κυτταρικές αποφυάδες, όπως οι δενδρίτες συμπεριφέρονται ως ηλεκτρικά καλώδια με διαρροή. 
Ως συνέπεια, τα δενδρικά δυναμικά συνήθως ελαττώνονται σε μέγεθος πριν φθάσουν στο σώμα. 
Μόλις ένα EPSP φθάσει στο σώμα, μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα EPSPs που φτάνουν μέσω 
άλλων δενδριτών στο κύτταρο. Αυτή η συμπεριφορά είναι ένας τύπος χωρικής άθροισης και 
μπορεί να οδηγήσει σε EPSPs που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που παράγονται από 
οποιαδήποτε μονήρη σύναψη. Η χρονική άθροιση προκύπτει όταν τα EPSPs φτάνουν διαδοχικά, 
όταν το πρώτο EPSP δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί, ένα επακόλουθο EPSP τείνει να προσθέσει το 
μέγεθός του στο υπόλοιπο του προηγούμενου EPSP. 

Η τάση των συναπτικών δυναμικών και των δυναμικών του υποδοχέα να ελαττώνονται 
με την απόσταση κατά μήκος ενός δενδρίτη θέτει σημαντικούς περιορισμούς στις δυνατότητες 
τους ως σήματα. Εάν δε συμβεί κάτι άλλο, αυτά τα εκπολωτικά δυναμικά θα ελαχιστοποιούνταν 
στη τιμή του μεμβρανικού δυναμικού ηρεμίας καθώς θα διαχέονταν στο σώμα και στο 
νευράξονα. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό το παθητικό σήμα θα μεταφέρονταν μερικά 
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χιλιοστά, σαφώς ανεπαρκής απόσταση για την κίνηση ενός δαχτύλου, όταν ο κινητικός 
νευράξονας εκτεινόμενος από το νωτιαίο μυελό στον άκρο πόδα μπορεί να φτάσει τα 1000 mm σε 
μήκος. Κατά συνέπεια, για μερικά σήματα εισόδου είναι απαραίτητη κάποια ενίσχυση, ώστε τα 
σήματα προς και από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) να είναι αποτελεσματικά. Η ενίσχυση 
αυτή παρέχεται υπό τη μορφή αναγεννητικών δυναμικών ενέργειας. Εάν η μεταβολή Vm στο 
σώμα είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να φθάσει το κατώφλιο δυναμικό, η εκπόλωση μπορεί να 
προκαλέσει ένα ή περισσότερα δυναμικά ενέργειας μεταξύ του σώματος και του άξονα. Τα 
δυναμικά ενέργειας είναι μεγάλες ταχύτατες διακυμάνσεις του Vm. Ένα δυναμικό ενέργειας είναι 
ένας αποδοτικός, ταχύς και αξιόπιστος τρόπος για να μεταφερθεί ένα σήμα κατά μήκος μεγάλων 
αποστάσεων. Εντούτοις, σημειώστε ότι η γένεση δυναμικών ενέργειας συσχετίζεται με έναν άλλο 
μετασχηματισμό της νευρωνικής πληροφορίας. Ο νευρώνας μετατρέπει τον κώδικα του 
κλιμακωτού δυναμικού των δενδριτών (δηλαδή τα PSPs) σε ένα χρονικό κώδικα δυναμικών 
ενέργειας στον άξονα. 

Τα δυναμικά ενέργειας είναι σταθερά σε εύρος μη κλιμακούμενα και έχουν αμετάβλητη 
μορφή. Ως εκ τούτου, ο τρόπος που κωδικοποιείται η πληροφορία από τα δυναμικά ενέργειας 
είναι ακόμη υπό έντονη συζήτηση. Επειδή ένα αξονικό δυναμικό ενέργειας μοιάζει με ένα άλλο 
(με μικρές εξαιρέσεις), οι νευρώνες μπορούν να μεταβάλουν μόνο το πότε εμφανίζονται χρονικά. 
Για ένα μόνο άξονα, η πληροφορία μπορεί να κωδικοποιείται από τη μέση τιμή του ρυθμού 
πυροδότησης του δυναμικού ενέργειας, τον ολικό αριθμό των δυναμικών ενέργειας, το χρονικό 
πρότυπο εμφάνισης τους ή από κάποιο συνδυασμό αυτών των μηχανισμών. Η εικόνα επεξηγεί ότι 
καθώς το συναπτικό δυναμικό στο σώμα αυξάνει σε μέγεθος, τα επακόλουθα δυναμικά ενέργειας 
εμφανίζονται συχνότερα και η πυροδότηση των δυναμικών ενέργειας στο νευράξονα διαρκεί 
περισσότερο. Σημειώστε επίσης ότι μέχρι να διαδοθεί το σήμα στον άξονα, ο μετασχηματισμός 
έχει ολοκληρωθεί – το διαβαθμισμένο (κλιμακωτό) δυναμικό έχει εξασθενίσει κι εξαφανιστεί, 
ενώ τα δυναμικά ενέργειας έχουν διατηρήσει το μέγεθος, τον αριθμό και το χρονικό πρότυπό 
τους. Η εξερχόμενη πληροφορία του νευρώνα είναι εξολοκλήρου κωδικοποιημένη σε αυτά τα 
δυναμικά ενέργειας. Όταν τα δυναμικά ενέργειας φθάνουν στα αξονικά άκρα, μπορούν να 
προκαλέσουν την έκλυση νευροδιαβιβαστή στις συνάψεις και ο κύκλος ξαναρχίζει. 
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1.2 Χωρική έναντι χρονικής άθροισης των EPSPs 

 
 

1.4 Μαθηματικά μοντέλα αναπαράστασης της συναπτικής 
αλληλεπίδρασης νευρώνων 
 
 Η συναπτική διασύνδεση των νευρώνων βασίζεται σε γεγονότα διακριτά στο χρόνο, όπως 
είναι η άφιξη στο μετασυναπτικό νευρώνα ενός δυναμικού ενέργειας που έχει παραχθεί από τον 
προσυναπτικό. Ένα τέτοιο γεγονός προκαλεί μετασυναπτικό δυναμικό, έστωV , το οποίο  ή 
υπερπολώνει το μετασυναπτικό νευρώνα, ανάλογα αν η σύνδεση είναι ευοδωτική ή ανασταλτική, 
αντίστοιχα. Η τυπική μορφή του μετασυναπτικού δυναμικού που παράγεται από μία αιχμή 
φαίνεται στο σχήμα. Η πολικότητα του δυναμικού εξαρτάται από το αν είναι ευοδωτικό ή 
ανασταλτικό. Οι παράμετροι που καθορίζουν το σχήμα του είναι η ένταση ή πλάτος, έστω mV , 

δηλαδή το ύψος του στον κάθετο άξονα, και η σταθερά χρόνου του, έστω τ, που καθορίζει τη 
διάρκειά του. Για την αναπαραγωγή της τυπικής μορφής του μετασυναπτικού δυναμικού έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάφορες μαθηματικές συναρτήσεις (σε όλες υποτίθεται ότι το δυναμικό 
ενέργειας που προκαλεί το μετασυναπτικό δυναμικό φτάνει τη χρονική στιγμή t=0): 

απλή εκθετική: t
MV V e τ− ⋅= ⋅  

συνάρτηση άλφα: t
MV V t e ττ − ⋅= ⋅ ⋅ ⋅  

διεκθετική συνάρτηση: 1 2( )t t
MV V e eτ τ− −= ⋅ − +  
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Η απόκριση των νευρώνων στα συναπτικά ρεύματα θεωρείται ωμική, επομένως ανάλογη 
είναι και η μορφή του ρεύματος που επάγεται από το μετασυναπτικό δυναμικό. Αν αυξηθούν 
τόσο το πλάτος όσο και η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών, το συνολικό συναπτικό 
ρεύμα που διαρρέει τη μεμβράνη του μετασυναπτικού νευρώνα αυξάνεται. Αν η σύνδεση είναι 
ευοδωτική, ο νευρώνας αυτός θα υποστεί αυξημένη αποπόλωση και θα ωθηθεί σε μεγάλους 
ρυθμούς ενεργοποίησης. Αν είναι ανασταλτικός, η αναστολή του θα είναι εντονότερη και θα 
ωθηθεί προς παύση της ενεργοποίησής του. Αν την ίδια στιγμή αυξηθεί το πλάτος και η διάρκεια 
των μετασυναπτικών δυναμικών, δηλαδή οι παράμετροι MV και τ , το συνολικό ρεύμα που ρέει 

στη μεμβράνη του μετασυναπτικού νευρώνα αυξάνεται. Αν η σύνδεση είναι ευοδωτική, ο 
νευρώνας αυτός θα υποστεί αυξημένo ερεθισμό και θα ωθηθεί σε υψηλούς ρυθμούς 
ενεργοποίησης. Αν είναι 
ανασταλτικός, η αναστολή του θα είναι εντονότερη και θα ωθηθεί προς παύση της ενεργοποίησής 
του. 
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    2                        o  εγκέφαλος 
 
 
 
 
 
 
 

Ο εγκέφαλος αποτελεί το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Βρίσκεται εντός του εγκεφαλικού κρανίου και περιβάλλεται από τρεις 
προστατευτικούς υμένες, τις μήνιγγες. Αποτελείται από δύο ημισφαίρια τα οποία χωρίζονται 
μεταξύ τους από την επιμήκη σχισμή. Από την κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου εκφύονται οι 
εγκεφαλικές συζυγίες ή νεύρα και ξεκινά ο νωτιαίος μυελός. Η βάση του εγκεφαλικού κρανίου 
έρχεται σε σχέση με την κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου και διαθέτει αντίστοιχα τρήματα για την 
δίοδο των εγκεφαλικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού. Από τα τρήματα αυτά περνούν επίσης 
τα διάφορα αγγεία για την αιμάτωση του εγκεφάλου. Η άνω και οι πλάγιες επιφάνειες του 
εγκεφάλου αποτελούν τον εγκεφαλικό φλοιό και έρχονται σε σχέση με τον θόλο του κρανίου. 

 
 

 
2.1 O εγκέφαλος 
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2.1 Βασικά γάγγλια 
 

Μέσα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια βρίσκεται ένας αριθμός πυρηνικών μαζών, οι οποίες 
συνολικά αναφέρονται ως βασικά γάγγλια. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι ο κερκοφόρος πυρήνας, 
το κέλυφος, η ωχρά σφαίρα και η αμυγδαλή ή αμυγδαλοειδής πυρήνας.  

Ο κερκοφόρος πυρήνας, το κέλυφος και η ωχρά σφαίρα, ανατομικά και λειτουργικά, 
έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και κυρίως έχουν σχέση με τον έλεγχο της στάσης και της 
κίνησης. Αυτοί μερικές φορές αναφέρονται ανατομικά ως ραβδωτό σώμα, αλλά κλινικά, 
ανωμαλίες της κίνησης, συνήθως ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας τους, καλούνται διαταραχές των 
βασικών γαγγλίων. Το ραβδωτό σώμα έχει σπουδαίες συνδέσεις με άλλες περιοχές του 
εγκεφάλου, ιδιαίτερα με το θάλαμο και τον υποθαλαμικό πυρήνα του διαμέσου εγκεφάλου και τη 
μέλαινα ουσία του εγκεφάλου. Αδρά ανατομικά, το κέλυφος και η ωχρά σφαίρα, μερικές φορές 
καλούνται μαζί φακοειδής πυρήνας. Αυτό συμβαίνει διότι βρίσκονται κοντά, σχηματίζοντας 
προφανώς ξεχωριστή δομή. Ο φακοειδής πυρήνας έχει τρείς πλευρές, έχοντας μια κυρτή έξω 
επιφάνεια και δύο άλλες επιφάνειες, οι οποίες συγκλίνουν σε μία έσω κορυφή, που βρίσκεται 
απέναντι του γόνατος του μεσολοβίου. Φυλογενετικά, συνδετικά και λειτουργικά το κέλυφος 
συνδέεται πιο στενά με τον κερκοφόρο πυρήνα παρά με την ωχρά σφαίρα. 

 
 

 
2.2 Βασικά γάγγλια 

 
 
 
2.1.1 Φυσιολογική λειτουργία των βασικών γαγγλίων 
 
 Τα βασικά γάγγλια μερικές φορές αναφέρονται ως τμήματα του αποκαλούμενου 
«εξωπυραμιδικού κινητικού συστήματος». Ο όρος αυτός επινοήθηκε για να διακρίνονται τα 
συμπτώματα, τα οποία εμφανίζονται κλινικά σε ασθένειες των βασικών γαγγλίων και των 
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σχετικών δομών, όπως η μέλαινα ουσία και ο υποθαλαμικός πυρήνας, από εκείνα τα οποία 
παρατηρούνται μετά από αιφνίδια αγγειακή προσβολή που προσβάλει την έσω κάψα, τα οποία 
θεωρούνται ότι οφείλονται σε καταστροφή της πυραμιδικής οδού. Καθώς η κατανόηση της 
λειτουργικής ανατομικής του κινητικού συστήματος αυξάνεται, καθίσταται φανερό ότι το 
πυραμιδικό και το εξωπυραμιδικό σύστημα έχουν μάλλον στενή σχέση παρά τη χωριστή, και 
επίσης αυτά που ονομάζονται πυραμιδικά σημεία, δεν αποδίδονται όλα μόνο στη δυσλειτουργία 
της πυραμιδικής οδού. 
 Πρόσφατες έννοιες του πόλου των βασικών γαγγλίων θεωρούν ότι η λειτουργία τους 
είναι να διευκολύνουν τη συμπεριφορά και τις κινήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και 
κατάλληλες σε κάθε ιδιαίτερο πλαίσιο και να αναστέλλουν αθέλητες ή μη κατάλληλες κινήσεις 
συμπεριφοράς. Πως αυτό δύναται να επιτευχθεί μπορεί να εξηγηθεί με αναφορά στις εσωτερικές 
συνδέσεις των βασικών γαγγλίων. 
 
 

 
2.3 Βασικά γάγγλια 

 
 Όταν μια κίνηση ξεκινά από τον εγκεφαλικό φλοιό, μεταφέρονται διεγέρσεις όχι μόνο 
διαμέσου φλοιονωτιαίων και φλοιοβολβικών οδών, αλλά επίσης μέσω των φλοιοραβδωτών 
προβολών στο νεοραβδωτό σώμα. αυτές οι γλουταματεργικές ίνες προκαλούν διέγερση των 
ραβδωτών νευρώνων. Το ραβδωτό σώμα έχει δύο πηγές, μέσω των οποίων είναι δυνατών να 
ελέγξει τη δραστηριότητα των απαγωγών νευρώνων των βασικών γαγγλίων, στο έσω τμήμα της 
ώχρας σφαίρας ή στο δικτυωτό τμήμα της μέλαινας ουσίας. Το πρώτο από αυτά είναι η «άμεση 
οδός» διαμέσου της οποίας ραβδωτοωχροί και ραβδωτομέλανες νευρώνες απευθείας θα 
προκαλέσουν την αναστολή των έσω ωχρών νευρώνων ή των νευρώνων του δικτυωτού 
τμήματος. Ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να λειτουργεί σε πειραματικές ηλεκτροφυσιολογικές 
μελέτες στα θηλαστικά, όπου οι απαγωγοί νευρώνες των βασικών γαγγλίων συνδέονται με ένα 
ιδιαίτερο μέρος του σώματος ή ομάδα μυών, δείχνουν μια παύση στην ενέργεια ενδεχόμενη 
απελευθέρωσης κατά τη διάρκεια κίνησης αυτής της περιοχής (αυτό φαίνεται στις κινήσεις των 
άκρων στο έσω τμήμα της ώχρας σφαίρας και στις κινήσεις των οφθαλμών στη μέλαινα ουσία, 
δικτυωτό τμήμα). Αφότου οι απαγωγοί νευρώνες του έσω τμήματος της ωχράς σφαίρας και του 
δικτυωτού τμήματος της μέλαινας ουσίας είναι οι ίδιοι ανασταλτικοί, αυτό οδηγεί στην απώλεια 
της αναστολής των νευρώνων – στόχων, περιλαμβάνοντας εκείνους τους κινητικού θαλάμου. Το 
αποτέλεσμα αυξάνει στη δραστηριότητα των θαλαμικών νευρώνων, προκαλώντας διέγερση των 
κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας της άμεσης αυτής 
νευρικής οδού είναι εν τούτοις να υποστηρίζει ή να διευκολύνει κινήσεις που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 
 Η δεύτερη οδός από την οποία ραβδωτοί νευρώνες μπορούν να επηρεάσουν τους 
απαγωγούς νευρώνες των βασικών γαγγλίων, είναι αυτό που καλείται «έμμεσος οδός», διαμέσου 
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του υποθαλαμικού πυρήνα. Απαγωγές ίνες από το ραβδωτό σώμα σταματούν στο έξω τμήμα της 
ωχράς σφαίρας και η δραστηριότητά τους επιφέρει αναστολή των νευρώνων του έξω τμήματος. 
Οι κύριες απαγωγές προβλητικές ίνες του έξω τμήματος της ωχράς σφαίρας σταματούν στον 
υποθαλαμικό πυρήνα, ο οποίος έτσι χάνει την ανασταλτική του δράση. Η επακόλουθη αύξηση 
στην εκκένωση των υποθαλαμικών νευρώνων προκαλεί δραστηριότητα των έσω ωχρών και 
μελαίνων νευρώνων και εν συνεχεία, αναστολή των θαλαμικών και των φλοιωδών κυττάρων. 
Αυτό έχει ως συνέπεια την ανασταλτική, αθέλητη κίνηση. 
 
 

2.2 Υποθαλαμικός πυρήνας 
 

Ο υποθαλαμικός πυρήνας είναι ένας εκ των πυρήνων του εγκεφάλου σε σχήμα μικρής 
φακής, και είναι μέρος του συστήματος των βασικών γαγγλίων. Όπως φαίνεται από το όνομα του 
ο υποθαλαμικός πυρήνας βρίσκεται κοιλιακά στον θάλαμο. Είναι, επίσης, ραχιαία της μέλαινας 
ουσίας και στη μέση της έσω κάψας. Περιγράφεται πρώτα από τον Jules Bernard Luys το 1865 
και το ο όρος σώμα Luysi ή το σώμα του Luys εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μερικές φορές. 

Ο κύριος τύπος των νευρώνων που βρέθηκαν στον υποθαλαμικό πυρήνα έχουν μακρούς, 
αραιούς, ακανθώδεις δενδρίτες. Οι δενδρικές διακλαδώσεις είναι ελλειψοειδής και 
αναδιπλώνονται σε μικρότερες διαστάσεις από το σχήμα του πυρήνα. Οι διαστάσεις των εν λόγω 
διακλαδώσεων (1200, 600 και 300 μm) είναι παρόμοιες σε πολλά είδη – συμπεριλαμβανομένων 
του αρουραίου, της γάτας, του πίθηκου και του ανθρώπου – πράγμα ασυνήθιστο. Ωστόσο, ο 
αριθμός των νευρώνων αυξάνει πέρα από την εξέλιξη και με την αύξηση των εξωτερικών 
διαστάσεων του πυρήνα. Λόγω της κάμψης των δενδριτών στα σύνορα, ο υποθαλαμικός πυρήνας 
είναι ένας κλειστός πυρήνας, ικανός να λάβει τις πληροφορίες μόνο στο χώρο του. Οι κύριοι 
νευρώνες είναι γλουταματεργικοί, γεγονός που τους δίνει μια ιδιαίτερη λειτουργική θέση στο 
σύστημα των βασικών γαγγλίων. 

 
 

 
2.4 Λειτουργίες υποθαλαμικού πυρήνα 
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Η πρώτη ενδοκυτταρική ηλεκτρική ηχογράφηση των υποθαλαμικών νευρώνων έγινε με 

αιχμηρά ηλεκτρόδια σε παρασκεύασμα από αρουραίους. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις έγιναν τρείς 
βασικές παρατηρήσεις και οι τρείς εκ των οποίων έχουν κυριαρχήσει σε μεταγενέστερες εκθέσεις 
για τις ιδιότητες της πυροδότησης του υποθαλαμικού πυρήνα. Η πρώτη παρατήρηση ήταν ότι, 
ελλείψει ρευμάτων εισφοράς ή συναπτικής διέγερσης, η πλειοψηφία των κυττάρων είχαν 
αυθόρμητη πυροδότηση. Η δεύτερη παρατήρηση ήταν ότι αυτά τα κύτταρα είναι ικανά να 
πυροδοτούνται παροδικά σε πολύ υψηλές συχνότητες. Η τρίτη παρατήρηση αφορά τις μη 
γραμμικές συμπεριφορές όταν όλα τα κύτταρα εκπολώνονται παροδικά αφού πρώτα έχουν 
υπερπολωθεί κάτω από -65Vm. 
 
 

2.3 Δυναμικό τοπικού πεδίου 
 

Η κατανόηση της λειτουργίας ολόκληρου του εγκεφάλου και των δομικών του τμημάτων 
τόσο σε φυσιολογική όσο και σε παθοφυσιολογική κατάσταση αναπόφευκτα εμπλέκει την 
καταγραφή και την ανάλυση πληροφορίας που πηγάζει από τον ίδιο τον εγκέφαλο (Bullock 
1997). Η ποικιλία των διάφορων καταγραφικών διατάξεων είναι δυνατόν να δώσει σήματα με 
πληροφορίες σε διαφορετικά επίπεδα περιγραφής (Buzsaki 2004). Αυτό οδηγεί στην 
αναγκαιότητα της χρήσης συμπληρωματικών προσεγγίσεων στην προσπάθεια σχηματισμού μίας 
συνολικής εικόνας για τη λειτουργία του εγκεφάλου.  

Η αξιοποίηση των δεδομένων που καταγράφονται από τον εγκέφαλο είναι θέμα 
αλγοριθμικής ανάλυσης και επεξεργασίας, μαζί με προσομοιώσεις με υπολογιστικά μοντέλα, σε 
διάφορα επίπεδα περιγραφής. Τα μοντέλα χρησιμοποιούν είτε τα ίδια τα δεδομένα στην αρχική 
τους μορφή είτε κάποιο είδος γνώσης παραγόμενης από τα δεδομένα. Όμως, εξαιτίας της ίδιας 
της φύσης του εγκεφάλου, που είναι ένα πολύπλοκο, δομημένο και ιεραρχικό σύστημα, και 
ακόμα εξαιτίας των περιορισμών που τίθενται από τα αναλυτικά και συνθετικά όρια που 
κυβερνούν τις μαθηματικές και υπολογιστικές μεθόδους, κάθε προσέγγιση μοντελοποίησης του 
κεντρικού νευρικού συστήματος είναι δυνατόν να συλλάβει ένα μικρό μόνο φάσμα της σχετικής 
ανατομοφυσιολογίας των φαινομένων υπό διερεύνηση.  

Για παράδειγμα, το κλασικό και ευρύτατα χρησιμοποιούμενο μοντέλο Hodgkin-Huxley 
εξετάζει τους συγκεκριμένους νευρωνικούς μηχανισμούς που παράγουν τα δυναμικά ενέργειας 
(Hodgkin and Huxley 1952). Άλλα μοντέλα ασχολούνται με λεπτομερείς υποκυτταρικές 
διαδικασίες, όπως η λειτουργικότητα των ιοντικών καναλιών ή οι διαδικασίες ανταλλαγής 
ιόντων. Σε υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής περιγραφής, μοντέλα τοπικών ή εκτεταμένων 
δικτύων μπορεί να βασίζονται σε μοντέλα χαμηλότερων επιπέδων ή να εκμεταλλεύονται κατά 
περίπτωση αφηρημένες μαθηματικές προσεγγίσεις. Το δεύτερο ισχύει σχεδόν χωρίς εξαίρεση για 
τα μοντέλα συστήματος, τα οποία προσομοιώνουν τη λειτουργία ολόκληρων δομών του 
εγκεφάλου.  

Καθένα από τα επίπεδα που περιγράφηκαν θεωρούν διαφορετικά φαινόμενα, κι έτσι 
βασίζονται σε διαφορετικά είδη δεδομένων (Montague et Dayan 2000; Gurney et al. 2004). 
Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής οι προσεγγίσεις μοντελοποίησης από τη μία και η καταγραφή 
εγκεφαλικών δεδομένων από την άλλη έχουν κυρίως ακολουθήσει αντίθετες κατευθύνσεις. Τα 
μοντέλα περιέχουν ευρύτερες θεωρήσεις και είναι καλύτερα τεκμηριωμένα όταν αναφέρονται σε 
λειτουργίες χαμηλών επιπέδων, ενώ τα δεδομένα είναι περισσότερα και πιο εύκολο να 
καταγραφούν σε υψηλότερα επίπεδα λειτουργιών, όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Engel et 
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al. 2005). Αυτή η ασυνέπεια οδηγεί στη δυσκολία συνδυασμού δεδομένων και μοντέλων και 
τελικά στη μέτρια αποτελεσματικότητα των υπολογιστικών προσεγγίσεων στις νευροεπιστήμες.  

Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαιτέρως αληθής σε ότι αφορά τα βασικά γάγγλια. Παρά το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας τους, η 
κατάλληλη σύνδεση μοντέλων, φυσιολογικών μηχανισμών και δεδομένων παραμένει ανεπαρκής. 
Για να καλυφθεί το ερευνητικό κενό, είναι πολύ χρήσιμα δεδομένα που μπορούν να καταταχθούν 
σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο περιγραφής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα δυναμικά τοπικού πεδίου. 
Πρόκειται για σήματα που προκύπτουν ως το άθροισμα της συναπτικής δραστηριότητας σχετικά 
μεγάλου αριθμού γειτονικών νευρώνων στην περιοχή γύρω από το ηλεκτρόδιο καταγραφής. Τα 
δυναμικά τοπικού πεδίου κατατάσσονται σε ενδιάμεσο επίπεδο περιγραφής της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας ακριβώς εξαιτίας αυτής της κατανομής των πηγών τους, σε αντιδιαστολή με τις 
μονοκυτταρικές καταγραφές σε πολύ λεπτομερές επίπεδο ή το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε 
πολύ αδρό επίπεδο. Η αξία τους έγκειται στο γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν γεγονότα σε επίπεδο 
που μπορεί να προσεγγιστεί κατάλληλα από υπάρχουσες υπολογιστικές μεθόδους 
μοντελοποίησης. Η χρήση τέτοιων μεθόδων σε συνδυασμό με τα δυναμικά τοπικού πεδίου 
μπορεί να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο λεπτομέρειας για την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων, που δεν θα είναι ούτε πολύ γενικά ούτε πολύ περιορισμένα. 
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3                          εν τω βάθει διέγερση                  
 
 
 
 
 
 
 

Η μέθοδος DBS (Deep Brain Stimulation – Εν τω βάθει διέγερση του εγκεφάλου) έχει 
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του πόνου για αρκετές δεκαετίες. Πρόσφατα, η χειρουργική 
αυτή διαδικασία άρχισε να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας νευρολογικών 
συμπτωμάτων (κυρίως συμπτωμάτων της νόσου Parkinson), όπως ο τρόμος, η ακαμψία, η 
επιβράδυνση της κίνησης και τα προβλήματα στο περπάτημα. Προς το παρόν, η διαδικασία 
χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα δεν μπορούν να ελεγχθούν 
επαρκώς από τη φαρμακευτική αγωγή.  

Η διαδικασία μπορεί να συγκριθεί με αυτή του βηματοδότη της καρδιάς: Όπως ο 
βηματοδότης βοηθά στη διατήρηση του κατάλληλου καρδιακού ρυθμού, έτσι και η μέθοδος DBS 
θεωρείται ότι βοηθά στη διαμόρφωση των κυκλωμάτων του εγκεφάλου που δε λειτουργούν 
σωστά με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
αποστολή ηλεκτρικών σημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές-στόχους του εγκεφάλου. Οι περιοχές 
αυτές είναι: ο κοιλιακός διάμεσος πυρήνας του θαλάμου (ventral intermediate - Vim), η 
εσωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας (GPi) και ο υποθαλαμικός πυρήνας (STN). 

Για τη μέθοδο DBS χρησιμοποιείται ένα ιατρικό εξάρτημα που εμφυτεύεται χειρουργικά. 
Το εξάρτημα αυτό διεγείρει ηλεκτρικά τις περιοχές-στόχους του εγκεφάλου, οι οποίες ελέγχουν 
την κίνηση. Εικάζεται πως με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η διάδοση των μη φυσιολογικών 
νευρικών σημάτων που προκαλούν τον τρόμο και τα συμπτώματα της νόσου Parkinson.  Πριν τη 
διαδικασία, ο νευροχειρουργός χρησιμοποιεί μαγνητική ή αξονική τομογραφία για να 
προσδιορίσει τον ακριβή στόχο στον εγκέφαλο όπου τα ηλεκτρικά νευρικά σήματα παράγουν τα 
συμπτώματα της νόσου Parkinson. Για ακριβέστερο προσδιορισμό της περιοχής του εγκεφάλου 
που θα διεγερθεί, μερικοί χειρουργοί χρησιμοποιούν την καταγραφή με μικροηλεκτρόδια – 
διαδικασία που περιλαμβάνει ένα μικρό σύρμα που ελέγχει τη δραστηριότητα των νευρικών 
κυττάρων στην περιοχή-στόχο. Το σύστημα της μεθόδου DBS περιλαμβάνει τρία στοιχεία: το 
ηλεκτρόδιο, την επέκταση και το νευροδιεγέρτη (neurostimulator). Το ηλεκτρόδιο –ένα λεπτό, 
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μονωμένο σύρμα- εισάγεται μέσω μιας μικρής οπής στο κρανίο και εμφυτεύεται στον εγκέφαλο. 
Η ακίδα του ηλεκτροδίου εγκαθίσταται μέσα στην περιοχή-στόχο του εγκεφάλου. Η επέκταση 
είναι ένα μονωμένο σύρμα το οποίο εκτείνεται κάτω από το δέρμα του κεφαλιού, του λαιμού και 
του ώμου συνδέοντας το ηλεκτρόδιο με το νευροδιεγέρτη. Ο νευροδιεγέρτης είναι το τρίτο 
στοιχείο και συνήθως εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα κοντά στην κλείδα.  
 
 

 
3.1 Τοποθετημένος νευροδιεγέρτης 

 
Ο ασθενής είναι ξύπνιος κατά τη διάρκεια της εγχείρισης έτσι ώστε η χειρουργική ομάδα 

να μπορεί να αξιολογεί τις λειτουργίες του εγκεφάλου του. Καθώς το ηλεκτρόδιο προχωρά κατά 
μήκος του εγκεφάλου, ο ασθενής δε νιώθει πόνο εξαιτίας της μοναδικής ιδιότητας του 
ανθρώπινου εγκεφάλου να μην παράγει σήματα πόνου. Μόλις εμφυτευθεί το σύστημα, ο 
νευροδιεγέρτης (neurostimulator) στέλνει ηλεκτρικούς παλμούς κατά μήκος του σύρματος της 
επέκτασης και του ηλεκτροδίου, οι οποίοι τελικά φτάνουν στον εγκέφαλο. Αυτοί οι παλμοί 
υπερτίθενται και τελικά εμποδίζουν τα ηλεκτρικά σήματα που προκαλούν τα συμπτώματα της 
νόσου Parkinson.  

Ένας μαγνήτης χρησιμοποιείται μαζί με το νευροδιεγέρτη για να προσαρμόζει τις 
παραμέτρους της διέγερσης έτσι ώστε να εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο διέγερσης στην 
ακίδα του ηλεκτροδίου. Τέλος, παρέχεται στον ασθενή ένα εξάρτημα ελέγχου ή ένας φορητός 
μαγνήτης ώστε να θέτει σε λειτουργία το νευροδιεγέρτη στο σπίτι. 

 
 

 
3.2 Ακτινογραφία από τοποθετημένο νευροδιεγέρτη 
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3.1 Πλεονεκτήματα της μεθόδου DBS 
 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου DBS είναι ότι το χειρουργείο μπορεί να 
γίνει και στα δύο μέρη του εγκεφάλου με σκοπό τον έλεγχο συμπτωμάτων που επηρεάζουν και τα 
δύο μέρη του σώματος. Ακόμη, τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι αναστρέψιμα και μπορούν να 
προσαρμοστούν στην κλινική κατάσταση κάθε ασθενούς. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι οι 
παράμετροι της διέγερσης μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες 
παρενέργειες και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στο χρόνο. Στη συνέχεια, το εξάρτημα 
μπορεί να παρέχει συνεχή έλεγχο των συμπτωμάτων για 24 ώρες την ημέρα. Ας σημειωθεί ακόμη 
ότι ασθενείς που έχουν υποστεί DBS συνεχίζουν να είναι υποψήφιοι για άλλες προοπτικές 
αντιμετώπισης όπως π.χ. γονιδιακή θεραπεία όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Τέλος, εκτός από τη 
νόσο του Parkinson όπου είναι η βασική εφαρμογή της μεθόδου DBS, έχουν αναφερθεί θετικές 
επιδράσεις της μεθόδου DBS σε ασθενείς που πάσχουν από δυστονία, σκλήρυνση κατά πλάκας 
και από σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. 
 
 
 

 
3.3 Συνήθης θέση νευροδιεγέρτη 
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3.2 Νόσος του Parkinson 
 

Σε πρώιμο ακόμη στάδιο της νόσου Parkinson υπάρχει μια απώλεια κυττάρων του 
εγκεφάλου που παράγουν το χημικό ντοπαμίνη. Υπό κανονικές συνθήκες, η ντοπαμίνη λειτουργεί 
σε μια ευαίσθητη ισορροπία μαζί με άλλους νευροδιαβιβαστές με σκοπό να βοηθήσει τη 
συνεργασία εκατομμυρίων νεύρων και μυϊκών κυττάρων που σχετίζονται με την κίνηση. Χωρίς 
επαρκή ντοπαμίνη, αυτή η ισορροπία διαταράσσεται και καταλήγει στον τρόμο (τρόμος στα 
χέρια, τους ώμους, τα πόδια και το σαγόνι), την ακαμψία των άκρων, την επιβράδυνση της 
κίνησης και εξασθενημένη ισορροπία και συντονισμό. Όλα αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα 
της νόσου Parkinson. 

Η εν τω βάθει διέγερση (DBS) του υποθαλαμικού πυρήνα ολοένα και περισσότερο 
αναγνωρίζεται σαν μια αποδοτική αντιμετώπιση για ασθενείς με νόσο του Parkinson εξαιτίας της 
αποδεδειγμένης ασφάλειας και αποδοτικότητάς της. Παρέχει κλινικά οφέλη και μπορεί να 
μειώσει τις απαιτήσεις της θεραπείας αποκατάστασης της ντοπαμίνης κατά ένα ποσοστό 50-70%. 
Παρ’όλο που η DBS παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα, δεν επιβραδύνει ή αναστρέφει τη 
διαδικασία με την οποία αναπτύσσεται η νόσος Parkinson. 

Η μέθοδος DBS ενδείκνυται σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νόσο του Parkinson, 
διάγνωση που μπορεί να κάνει ένας νευρολόγος ειδικευμένος σε διαταραχές κίνησης. Πριν να 
σκεφτούμε τη μέθοδο DBS, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια από την εκδήλωση 
της νόσου με δύο ή περισσότερα από τα τέσσερα βασικά συμπτώματα της νόσου που αναφέραμε 
παραπάνω. Ακόμη, ενδείξεις για DBS έχουμε όταν υπάρχουν επιπλοκές ή παρενέργειες από τα 
φάρμακα. 
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    4                εξωκυττάρια καταγραφή 
 
 
 
 
 
 
 

Η καταγραφή των ηλεκτρικών ταλαντώσεων στον εγκέφαλο άρχισε το 1875, όταν ο 
Richard Canton ανακάλυψε ότι ήταν δυνατή η καταγραφή ρευμάτων βαθιά μέσα από τον 
εγκέφαλο. Η εξωκυττάρια ηλεκτροφυσιολογία είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο εργαλείο για 
υψηλής ποιότητας καταγραφές της δραστηριότητας των νευρικών ιστών σε ξύπνιους ζωντανούς 
οργανισμούς. Αυτή η τεχνική προσφέρει δύο ειδών πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα 
των νευρώνων: Η καταγραφή από ηλεκτρόδια που τοποθετούνται κοντά σε κύτταρα καθιστά 
δυνατή την καταγραφή των δυναμικών δράσης (που είναι η έξοδος των νευρώνων) σε χρονική 
ανάλυση χιλιοστών των δευτερολέπτου.  Ακόμη, η εξωκυττάρια καταγραφή προσφέρει τη 
δυνατότητα της καταγραφής πληροφοριών σχετικά με τις συνεργαζόμενες συναπτικές εισόδους 
σε έναν πληθυσμό κυττάρων.  

 
 

4.1 Μικροηλεκτροδιακές καταγραφές και σήματα δυναμικών 
τοπικού πεδίου 
 

Η διαθεσιμότητα των δυναμικών τοπικού πεδίου από τον υποθαλαμικό πυρήνα οφείλεται 
στην πρόσφατη επικράτηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης ως μεθόδου αντιμετώπισης 
των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον. Κατά τη διάρκεια των τυπικών παρεμβάσεων 
αυτού του είδους, καταγράφεται η δραστηριότητα του υποθαλαμικού πυρήνα με χρήση ειδικών 
μικροηλεκτροδίων (Benazzouz et al. 2002; Priori et al. 2003). Αυτό συμβαίνει πριν τη μόνιμη 
τοποθέτηση του ηλεκτροδίου διέγερσης και αφού έχει προηγηθεί διακοπή της φαρμακευτικής 
αγωγής από την προηγούμενη νύχτα. Συνολικά, οι καταγραφές παράγουν μεγάλη ποικιλία 
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δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δυναμικών τοπικού πεδίου, δίνοντας μία «εικόνα» του 
υποθαλαμικού πυρήνα σε παρκινσονική κατάσταση, απουσία φαρμακευτικής επίδρασης. 
 
 

4.2 Κλινική σκοπιμότητα καταγραφών 
 

Ο πρακτικός στόχος που εξυπηρετούν οι μικροηλεκτροδιακές καταγραφές είναι η παροχή 
πληροφοριών στους υπεύθυνους νευρολόγους για την υποβοήθηση της επιλογής του τελικού 
σημείου τοποθέτησης του διεγερτικού ηλεκτροδίου. Από τις ιδιότητες των σημάτων που 
παράγονται, σχετικά αφενός με τη γραφική αναπαράστασή τους στο πεδίο του χρόνου και 
αφετέρου με το ηχητικό τους άκουσμα, οι υπεύθυνοι νευρολόγοι προβλέπουν τις ιδιότητες του 
υποκείμενου ιστού και τις αναμενόμενες επιδράσεις που θα έχει η διέγερση αν εφαρμοστεί σε 
εκείνο το σημείο. Συγκεκριμένα, η επιδίωξη των νευρολόγων είναι η αναγώριση της κινητικής 
περιοχής του υποθαλαμικού πυρήνα με τη βοήθεια των καταγραφόμενων σημάτων. Η διέγερση 
πρέπει να εφαρμοστεί εκεί, ώστε να απαλειφθούν τα συμπτώματα που σχετίζονται με τα κινητικά 
προβλήματα. Εξαιτίας αυτής της ανάγκης, η εύρεση του καταλληλότερου σημείου-στόχου μέσω 
των καταγραφών είναι κρίσιμη για την επιτυχία της παρέμβασης. Γι’ αυτό το λόγο, οι 
καταγραφές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερες, για να αυξάνονται οι πιθανότητες 
ορθής επιλογής του τελικού σημείου. 
 
 

4.3 Διάταξη καταγραφής 
 

Οι διαθέσιμες καταγραφές έγιναν με χρήση μίας διάταξης πέντε μικροηλεκτροδίων σε 
σχηματισμό σταυρού, γνωστής ως Ben Gun (Benabid et al. 1991). Με τη διάταξη αυτή τα 
μικροηλεκτρόδια μπορούν να κινούνται μέσα στους ιστούς του εγκεφάλου όντας μεταξύ τους 
παράλληλα, σαρώνοντας έτσι ένα κυλινδροειδή όγκο ιστού με ρομβοειδή βάση. Η αναφορά στο 
κάθε μικροηλεκτρόδιο γίνεται με τη χρήση ανατομικών όρων που υποδεικνύουν τη θέση: 
κεντρικό (Central), προς τα εμπρός (Anterior), προς τα πίσω (Posterior), προς τα έξω (Lateral), 
προς τα μέσα (Medial). Η απόσταση μεταξύ του άκρου κάθε περιφερικού ηλεκτροδίου και του 
κεντρικού είναι 2 mm. Η άκρη κάθε μικροηλεκτροδίου μέσω της οποίας καταγράφονται τα 
σήματα είναι τάξης μεγέθους μm, επιτρέποντας τη λήψη σημάτων από πολύ μικρές περιοχές, 
στην άμεση γειτονιά ενός ή μερικών νευρώνων. Η διάταξη των πέντε μικροηλεκτροδίων 
προσαρμόζεται σε ένα στερεοτακτικό πλαίσιο  και αποκτά έτσι τη δυνατότητα να κινείται προς τα 
κάτω ή προς τα πάνω, με ρυθμιζόμενα βήματα σε κλίμακα χιλιοστού. 
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4.1 Διάταξη μικροηλεκτροδίου 

 
 

4.4 Διαδικασία λήψης καταγραφών 
 

Η διαδικασία λήψης των καταγραφών συνίσταται στη μετακίνηση των μικροηλεκτροδίων 
μέσα στον υποθαλαμικό πυρήνα και την καταγραφή από μία προεπιλεγμένη σειρά σημείων, που 
εκτείνεται πάνω και κάτω το θεωρητικό στόχο. Αυτός είναι το κέντρο του υποθαλαμικού πυρήνα, 
το οποίο επιλέγεται πριν τη διενέργεια των καταγραφών με βάση δεδομένα MRI, και αντιστοιχεί 
στα 0 mm. Το σημείο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαρχής ότι έχει πιθανώς καλύτερες ιδιότητες 
απόκρισης στη διέγερση σε σχέση με τον υπόλοιπο πυρήνα. Η επιλογή του χρησιμεύει μόνο στην 
ύπαρξη αναφοράς για τη μετακίνηση της διάταξης και την ονομασία των σημείων καταγραφής. Η 
σειρά σημείων από όπου λαμβάνονται καταγραφές ποικίλει για κάθε ασθενή, αλλά υπάρχει ένα 
γενικό σχήμα που επιβάλλει το εύρος να είναι από -4 έως +2 mm. Τα συνήθη ενδιάμεσα σημεία 
εκτός των άκρων είναι στα -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0, +0.5, +1, +1.5 mm. Σε καθεμία από αυτές 
τις θέσεις, συνήθως λαμβάνονται 2 καταγραφές. Έτσι, συνολικά λαμβάνονται 24 καταγραφές από 
καθένα από τα πέντε ηλεκτρόδια της διάταξης, δίνοντας ένα τελικό σύνολο περίπου 120 
καταγραφών από κάθε ασθενή, για κάθε πλευρά στην οποία εισάγεται ηλεκτρόδιο (ορισμένες 
φορές γίνεται αμφίπλευρη εμφύτευση, οπότε η όλη διαδικασία πραγματοποιείται δύο φορές). 

Από κάθε σύνολο καταγραφών, σπάνια συμβαίνει όλες να προέρχονται με βεβαιότητα 
από τον υποθαλαμικό πυρήνα. Η ακριβής κατανομή των ανατομικών δομών που παράγουν τα 
σήματα εξαρτάται τόσο από τη συγκεκριμένη σειρά σημείων όσο και από τη γωνία εισαγωγής της 
διάταξης στον εγκέφαλο. Το ίδιο το ηλεκτρόδιο που λαμβάνει την καταγραφή έχει επίσης 
σημασία, αφού ο χαρακτηρισμός των σημείων με βάση τη θέση- απόσταση από το κέντρο γίνεται 
μόνο για το κεντρικό ηλεκτρόδιο. Τέλος, οι ανατομικές ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή είναι φυσικά 
και αυτός ένας παράγοντας που επηρεάζει. Πάντως, παρόλα αυτά, αναμένεται ότι η πιθανότητα 
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μία καταγραφή να προέρχεται από τον υποθαλαμικό πυρήνα μεγαλώνει όταν λαμβάνεται από 
σημεία κοντά στο σημείο-στόχο. Στην πράξη, το πλήθος των καταγραφών που προέρχονται από 
τον υποθαλαμικό πυρήνα εξαρτάται από τη στόχευση και την κατεύθυνση που δίνει ο υπεύθυνος 
νευρολόγος στη διαδικασία. Στην περίπτωση των διαθέσιμων καταγραφών, σχεδόν όλες 
προέρχονται από τον υποθαλαμικό πυρήνα.  

Εκτός από την πηγή των καταγραφών, πολύ σημαντική είναι και η μορφή τους, η οποία 
στην ουσία καθορίζει αν το σημείο της καταγραφής έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί θετικά 
στη διέγερση και να οδηγήσει στην καταπράυνση των συμπτωμάτων. Στο σχήμα δίνονται δύο 
ενδεικτικές στιγμές της διαδικασίας λήψης και εκτίμησης των καταγραφών. Στο η καταγραφή 
γίνεται σε απόσταση 3 mm πάνω από το θεωρητικό στόχο. Τα σήματα είναι ισχνά και 
αντιστοιχούν σε μέτρια ενεργές περιοχές. Γι’ αυτές θεωρείται ότι δεν είναι πιθανό να έχουν καλά 
αποτελέσματα αν εφαρμοστεί η διέγερση. Προχωρώντας προς το σημείο-στόχο στα 0 mm, τα 
σήματα που λαμβάνονται από τα μικροηλεκτρόδια είναι πολύ πιο έντονα. Θεωρείται έτσι ότι 
εκείνο το σημείο είναι πιθανό να δώσει καλά αποτελέσματα, αν εφαρμοστεί εκεί η διέγερση. 
Κάνοντας την ίδια εποπτική εκτίμηση για όλα τα σημεία του πλέγματος, πάνω και κάτω από το 
θεωρητικό στόχο, συγκεντρώνονται τελικά τα πιο πιθανά δύο ή τρία. Έπειτα, προσωρινή 
δοκιμαστική διέγερση στο καθένα από αυτά ξεχωριστά δίνει περαιτέρω ενδείξεις της μετέπειτα 
αναμενόμενης αποτελεσματικότητας της τελικής διέγερσης. Η εκτίμηση της επίδρασης των 
προσωρινών διεγέρσεων γίνεται και με σύντομους κινητικούς ελέγχους, όπως αυτός που 
σχηματοποιείται αδρά στο σχήμα. Τελικά, επιλέγεται από τους νευρολόγους το πιο 
αποτελεσματικό συγκριτικά σημείο και ολοκληρώνεται η παρέμβαση με την τελική εμφύτευση 
του διεγερτικού ηλεκτροδίου. 
 
 

4.5 Φύση και μορφή των καταγραφόμενων σημάτων 
 

Οι μικροηλεκτροδιακές καταγραφές που συγκεντρώνονται με τη διαδικασία που 
περιγράφηκε είναι πλούσιες σε πληροφορίες, περιέχοντας τόσο δυναμικά τοπικού πεδίου όσο και 
εκφορτιστική δραστηριότητα (spiking activity). Η πρώτη είναι χαμηλόσυχνη, καθώς η κύρια 
συνιστώσα της είναι τα αργά συναπτικά ρεύματα (Liu 2003), ενώ η δεύτερη υψίσυχνη, καθώς τα 
δυναμικά ενέργειας και τα ιοντικά ρεύματα που τα προκαλούν έχουν πολύ μικρές διάρκειες, 
μερικών ms (Gold et al. 2006). Εξαιτίας της ιδιότητας των ιστών του εγκεφάλου να φιλτράρουν 
έντονα την υψίσυχνη δραστηριότητα (Bedard et al. 2006), η διάδοση αυτής αποσβένειται έντονα 
με την απόσταση, ώστε να είναι υπολογίσιμη μόνο στην πολύ κοντινή γειτονιά της πηγής, σε 
ακτίνα κάποιων μm.  Αντίθετα, η χαμηλόσυχνη δραστηριότητα εξασθενεί πολύ λιγότερο με την 
απόσταση και έτσι διαδίδεται σε σχετικά ευρείες περιοχές, ακτίνας μερικών mm (Nunez and 
Srinivasan 2006).  

Η χαμηλόσυχνη αυτή δραστηριότητα αποτελεί τα δυναμικά τοπικού πεδίου και 
διαχωρίζεται από την υψίσυχνη με βαθυπερατό φίλτρο συχνότητας αποκοπής 100 Hz. Εξαιτίας 
του τρόπου ροής των ρευμάτων των ιόντων που προκαλούν τα ηλεκτρικά πεδία, η οργάνωση των 
κυττάρων της δομής απ’ όπου γίνεται η καταγραφή πρέπει να είναι ανοικτού πεδίου ώστε τα 
εξωκυτταρικά δυναμικά, όπως είναι τα δυναμικά τοπικού πεδίου, να προστίθενται αμοιβαία 
(Johnston and Wu 1995). Αντίθετα, με οργάνωση κλειστού πεδίου ή τυχαία διάταξη, τα δυναμικά 
θα αποσβένονταν αμοιβαία και δε θα ήταν δυνατό να γίνει κάποια καταγραφή.  

Οι νευρώνες του υποθαλαμικού πυρήνα έχουν συνήθως το δενδριτικό τους πεδίο 
παράλληλο στο μεγαλύτερο άξονά τους (Hamani et al. 2004; Brown and Williams 2005). Γι’ 
αυτό το λόγο ο υποθαλαμικός πυρήνας είναι κατάλληλη δομή για καταγραφή δυναμικών τοπικού 
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πεδίου, και αναπαραγωγή τους από κατάλληλα μοντέλα. Τα ηλεκτροφυσιολογικά δεδομένα που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στη διατριβή προέρχονται από την τυπική διαδικασία λήψης 
μικροηλεκτροδιακών καταγραφών που περιγράφηκε.  

Οι καταγραφές έγιναν στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων για την εμφύτευση ηλεκτροδίων 
εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε άτομα με ανθεκτική μορφή της νόσου του Πάρκινσον. 
Συνολικά υπάρχουν διαθέσιμες καταγραφές από πέντε ασθενείς. Η συχνότητα δειγματοληψίας 
των καταγραφών είναι 24 KHz και η διάρκειά τους 10 sec. Όλες οι καταγραφές περιέχουν, όπως 
περιγράφηκε, δύο κύριες συνιστώσες, δυναμικά τοπικού πεδίου και εκφορτιστική δραστηριότητα. 
Τα μοντέλα που προτείνονται στη διπλωματική αυτή έχουν σαν άξονα αναφοράς των δυναμικά 
τοπικού πεδίου κι έτσι είναι τα μόνα που χρησιμοποιούμε, αφού διαχωριστούν με βαθυπερατό 
φίλτρο συχνότητας αποκοπής 250 Hz και εφαρμοστεί αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας στο 
24000 KHz. Επίσης για την λήψη των δυναμικών δράσης χρησιμοποιήθηκε ζωνοπερατό φίλτρο 
όπου το έυρος του κειμενόταν από  400 – 3050 Hz . Το φιλτράρισμα και η οπτικοποίηση έγιναν 
με τη βοήθεια του MatLab (® The MathWorks Inc.). 
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    5                                       μέθοδος 
 
 
 
 
 
 
 

Για την έρευνα της διπλωματικής εργασίας, ως δεδομένα θεωρήθηκαν τα 
καταγεγραμμένα σήματα της περιοχής του υποθαλαμικού πυρήνα του εγκεφάλου ασθενών με τη 
νόσο Parkinson. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς, από το προηγούμενο βράδυ της καταγραφής, 
σταματούσε η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (levodopa) και οι καταγραφές των εγκεφαλικών 
σημάτων τους πραγματοποιήθηκαν κατά τη χειρουργική διαδικασία τοποθέτησης του 
ηλεκτροδίου διέγερσης, ενόσω εκείνοι βρισκόντουσαν σε κατάσταση ηρεμίας. 

Το σύνολο των δεδομένων που κατεγράφησαν, αποθηκεύτηκε σε αρχεία κειμένου (text) 
με συγκεκριμένο ομοιόμορφο τρόπο για κάθε ασθενή, ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή και η 
μετέπειτα επεξεργασία του από Η/Υ μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών εργαλείων.  
 
 

5.1 Επεξεργασία δεδομένων 
 
 Η λήψη των σημάτων του ηλεκτροδίου έγινε με δειγματοληψία 24000 Hz . Τα σήματα 
αυτά περιέχουν πολλές πληροφορίες και συχνότητες που φτάνουν τα 5000 Hz . Εμείς 
χρειαζόμαστε μόνο την πληροφορία των δυναμικών τοπικού πεδίου (LFP) και των δυναμικών 
δράσης (Spikes).  Αυτό θα το κάνουμε με το εργαλείο του Matlab Filter Design and Analysis 
(FDAtool). Χρησιμοποιήσαμε  φίλτρα αιτιατά όπως το φίλτρο Equiripple . Φίλτρα που είναι 
αιτιατά (όπως τα αναδρομικά ή τα IIR) συνήθως εισάγουν παραμορφώσεις στη φάση του 
σήματος κάτι που μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το σχήμα των Spikes αλλά και των LFPs. 
Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλης και ίδιας τάξης φίλτρα. Επίσης τα 
δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κοιτάζουμε τα spikes του να είναι ξεκάθαρα για να γίνει πιο 
εύκολα η πρόβλεψη. 
 



 
40 

 

 
5.1.1 Ανίχνευση των δυναμικών δράσης 
 
 Για την ανίχνευση των δυναμικών δράσης επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα με ένα φίλτρο 
τύπου ζωνοπερατού με κάτω συχνότητα αποκοπής 400 Hz και άνω συχνότητα αποκοπής 3050
Hz όπως φαίνεται και στο σχήμα. Η τάξη του φίλτρου του χρησιμοποιούμε είναι 4150 και έτσι η 
παραμόρφωση που εισάγει είναι κοντά στο 61 10−⋅ dB .  

 
5.1 Απόκριση του ζωνοπερατού φίλτρου 

 
 

 
5.2 Παραμόρφωση που εισάγει το ζωνοπερατό φίλτρο 

 
Η εφαρμογή φίλτρου βελτιώνει τη διαδικασία εύρεσης των spikes κυρίως σε περιπτώσεις 

όπου τα δυναμικά δράσης είναι παραμορφωμένα από θόρυβο κι από τη δραστηριότητα των 
νευρώνων του υποβάθρου, αλλά ακόμη και όταν διάφορα spikes υπερκαλύπτονται. Έτσι, με τη 
χρήση κατάλληλου φίλτρου μπορούμε να μετατρέψουμε κυματομορφές που υπερκαλύπτονται 
μερικώς σε μερικώς ή ακόμη και καθόλου επικαλυπτόμενους στενούς παλμούς, των οποίων οι 
μέγιστες τιμές είναι λιγότερο παραμορφωμένες. Έτσι, στις φιλτραρισμένες καταγραφές, οι 
κυματομορφές είναι λιγότερο ευαίσθητες στις αλληλοκαλύψεις. Συνεπώς οι καταγραφές αυτές 
είναι πιο αξιόπιστες από τις αρχικές (μη φιλτραρισμένες) καταγραφές.  
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5.3 Σήμα μικροηλεκτροδιακής καταγραφής 

 
 

 
5.4 Φιλτραρισμένο σήμα για την ανίχνευση των Spikes 

 
Για την ανίχνευση των spikes στο αρχείο των καταγραφών χρησιμοποιούμε την τεχνική 

της κατωφλίωσης πλάτους. Προτιμήσαμε να ορίσουμε το κατώφλι ως πολλαπλάσιο της τυπικής 
απόκλισης της καταγραφής. Επειδή οι καταγραφές ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους δεν 
μπορούσαμε να ορίσουμε ένα κατώφλι για όλες τις καταγραφές κι έτσι παρατηρώντας κάθε φορά 
την καταγραφή επιλέγαμε ένα συγκεκριμένο κατώφλι (συνήθως 7,7 φορές την τυπική απόκλιση 
του σήματος). Στη συνέχεια αναζητούμε τις θέσεις των δειγμάτων τα οποία υπερβαίνουν το 
ορισθέν κατώφλι. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση peakdet, η οποία παίρνει 
σαν ορίσματα την ακολουθία των δεδομένων στην οποία θέλουμε να βρούμε τις κορυφές (εν 
προκειμένω την dataprocfilt) και το κατώφλι και επιστρέφει στον πίνακα maxtab τα τοπικά 
μέγιστα (spikes) και στον πίνακα mintab τα τοπικά ελάχιστα. Τόσο ο πίνακας maxtab όσο και ο 
πίνακας mintab αποτελούνται από δύο στήλες. Η πρώτη περιέχει τον αύξοντα αριθμό του 
δείγματος στο οποίο εντοπίστηκε τοπικό μέγιστο ή ελάχιστο ενώ η δεύτερη περιέχει την τιμή του 
μεγίστου ή ελαχίστου. 

Στη συνέχεια, θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε κάθε γραμμή ενός πίνακα με το όνομα 
spikes ολόκληρο το σχήμα κάθε spike. Κατόπιν αρκετών πειραμάτων, αποφασίσαμε να 
κρατήσουμε 30 δείγματα, τα οποία θα αναπαριστούν κάθε spike. Μάλιστα, προκειμένου να 
ευθυγραμμίσουμε τα spikes αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε στην 11η στήλη του πίνακα spikes 
όλα τα μέγιστα και να κρατήσουμε 10 δείγματα από αριστερά του μεγίστου και 19 δείγματα δεξιά 
του μεγίστου. Για το λόγο αυτό σαρώνουμε τον πίνακα maxtab και για κάθε γραμμή του (άρα για 
κάθε spike) αποθηκεύουμε στον πίνακα spikes την ακολουθία των δεδομένων που βρίσκονται 10 
δείγματα αριστερά του δείκτη του μεγίστου και 19 δείγματα δεξιά του μεγίστου. Προσέχουμε 
ιδιαίτερα τα spikes που βρίσκονται στα όρια της καταγραφής και για τα οποία δεν μπορούμε να 
κρατήσουμε 10 δείγματα αριστερά και 19 δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση, συμπληρώνουμε όσα 
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δείγματα λείπουν με 0 και θέτουμε και πάλι το μέγιστο του spike στη στήλη 11 του πίνακα 
spikes.  
Τέλος, απορρίπτουμε τα spikes που είναι «μολυσμένα» με θόρυβο. Έτσι, ανάλογα με την 
καταγραφή αν κάποιο spike ξεπερνά μια (μεγάλη) τιμή, θεωρούμε ότι είναι θόρυβος και 
μηδενίζουμε τη γραμμή στην οποία αντιστοιχεί. Κατόπιν, με την εντολή removeconstantrows της 
MATLAB αφαιρούμε τις μηδενικές γραμμές. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε έτοιμο 
τον πίνακα spikes ο οποίος σε κάθε γραμμή του περιέχει κι από ένα spike. 
 
 

 
5.5 Ανιχνευμένα spikes 

 
 

 
5.6 Ανιχνευμένα spikes σε μορφή dirac 

 
 

 
5.7 Ανιχνευμένα spikes σε ένα δευτερόλεπτο 
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5.8 Ανιχνευμένα spikes σε μορφή dirac σε ένα δευτερόλεπτο 
 
 
5.1.2 εξαγωγή LFP 
 
 Για να εξάγουμε το δυναμικό τοπικού πεδίου από το σήμα μας θα φιλτράρουμε τα 
δεδομένα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα βαθυπερατό φίλτρο με τα πρότυπα του φίλτρο 
που χρησιμοποιήσαμε στην ανίχνευση των δυναμικών δράσης. Συχνότητα αποκοπής βάλαμε τα 
150 Hz , συχνότητα που κάτω από την οποία βρίσκεται το δυναμικό τοπικού πεδίου. Για 
συχνότητα δειγματοληψίας βάλαμε 24000 Hz ώστε να μη χάσουμε πληροφορίες που μπορεί να 
μας είναι χρήσιμή και μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα. Η τάξη του 
φίλτρου είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή 4150  για να εισάγει κάποια αμελητέα παραμόρφωση 
της τάξης του 61.5 10−⋅ dB . 

 
5.9 Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου 

 
 

 
5.10 Παραμόρφωση που εισάγει το βαθυπερατό φίλτρο 
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Στη συνέχεια εισάγουμε στο φίλτρο τις μετρήσεις. Ως έξοδο παίρνουμε το δυναμικό τοπικού 
πεδίου. Μετά από την επεξεργασία μόνο του δυναμικού θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τις 
δυναμικές εκπολώσεις του υποθαλαμικού πυρήνα χρησιμοποιώντας το μοντέλο φυσιολογικής 
λειτουργίας της απόκρισης.  
 
 

 
5.11 Δυναμικό τοπικού πεδίου 

 
 

 
5.12 Δυναμικό τοπικού πεδίου εστιασμένο σε ένα δευτερόλεπτο 

 
 

5.2 Απομάκρυνση τάσης 
 
 Πριν από την εισαγωγή του δυναμικού τοπικού πεδίου στο μοντέλο μας θα 
προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε οποιαδήποτε τάση υπάρχει στο σήμα μας για να μην μας 
επηρεάσει τα αποτελέσματα της ερευνάς μας. Έτσι προσπαθήσαμε να χωρίσουμε σε κομμάτια το 
σήμα του LFP. Μετά από δοκιμές συμπεράναμε ότι το καλύτερο μέγεθος της τμηματοποίησης 
είναι 0.02 sec . Αυτό μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως, στην αφαίρεση πολύ μικρών 
φασματικών συνιστωσών. 
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5.13 Διαφορά LFP και detrentLFP σε εστίαση 

 
 

5.3 Επιλογή συνάρτησης φυσιολογικής λειτουργίας της 
απόκρισης 
 
 Όπως σημειώσαμε και παραπάνω, για την αναπαραγωγή της τυπικής μορφής του 
μετασυναπτικού δυναμικού έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μαθηματικές συναρτήσεις (σε όλες 
υποτίθεται ότι το δυναμικό ενέργειας που προκαλεί το μετασυναπτικό δυναμικό φτάνει τη 
χρονική στιγμή t=0): 
 

απλή εκθετική: t
MV V e τ− ⋅= ⋅  

Για το λόγω του ότι με την εκθετική δεν προσομοιώνει επακριβώς το μετασυναπτικό δυναμικό 
προτιμήσαμε να μην την χρησιμοποιήσουμε . 

 
 

 
5.14 Απλή εκθετική 
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συνάρτηση άλφα: t

MV V t e ττ − ⋅= ⋅ ⋅ ⋅  
Όπου τ είναι ο χρόνος καθόδου. Η συνάρτηση άλφα είναι πιο κοντά στη μορφή του 
μετασυναπτικού δυναμικού. 

 
 

 
5.15 Συνάρτηση άλφα 

 
 
 
 

διεκθετική συνάρτηση: 1 2( )t t
MV V e eτ τ− −= ⋅ − +  

Όπου 1τ είναι ο χρόνος ανόδου και 2τ είναι ο χρόνος καθόδου της συνάρτησης. Για το λόγω του 

ότι έχει ένα περισσότερο συντελεστή την κάνει πιο ευέλικτη στη χρήση και μας δίνει τη 
δυνατότητα να αλλάξουμε την καμπυλότητα της συνάρτησης. 
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5.16 Διεκθετική συνάρτηση 

 
 

5.4 Μοντέλο 
 
 Το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε βασίζεται στην απλή λειτουργία του νευρωνικού 
κυττάρου. Τα συναπτικά δυναμικά (ή δυναμικά υποδοχέα) που παράγονται στα άκρα ενός 
δενδρίτη διαβιβάζονται στο σώμα, αλλά σπάνια χωρίς εξασθένιση του σήματος. Οι εκτεταμένες 
κυτταρικές αποφυάδες, όπως οι δενδρίτες συμπεριφέρονται ως ηλεκτρικά καλώδια με διαρροή. 
Ως συνέπεια, τα δενδρικά δυναμικά συνήθως ελαττώνονται σε μέγεθος πριν φθάσουν στο σώμα. 
Μόλις ένα EPSP φθάσει στο σώμα, μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα EPSPs που φτάνουν μέσω 
άλλων δενδριτών στο κύτταρο. Αυτή η συμπεριφορά είναι ένας τύπος χωρικής άθροισης και 
μπορεί να οδηγήσει σε EPSPs που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που παράγονται από 
οποιαδήποτε μονήρη σύναψη. Η χρονική άθροιση προκύπτει όταν τα EPSPs φτάνουν διαδοχικά, 
όταν το πρώτο EPSP δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί, ένα επακόλουθο EPSP τείνει να προσθέσει το 
μέγεθός του στο υπόλοιπο του προηγούμενου EPSP. 

Η τάση των συναπτικών δυναμικών και των δυναμικών του υποδοχέα να ελαττώνονται 
με την απόσταση κατά μήκος ενός δενδρίτη θέτει σημαντικούς περιορισμούς στις δυνατότητες 
τους ως σήματα. Εάν δε συμβεί κάτι άλλο, αυτά τα εκπολωτικά δυναμικά θα ελαχιστοποιούνταν 
στη τιμή του μεμβρανικού δυναμικού ηρεμίας καθώς θα διαχέονταν στο σώμα και στο 
νευράξονα. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό το παθητικό σήμα θα μεταφέρονταν μερικά 
χιλιοστά, σαφώς ανεπαρκής απόσταση για την κίνηση ενός δαχτύλου, όταν ο κινητικός 
νευράξονας εκτεινόμενος από το νωτιαίο μυελό στον άκρο πόδα μπορεί να φτάσει τα 1000 mm σε 
μήκος. Κατά συνέπεια, για μερικά σήματα εισόδου είναι απαραίτητη κάποια ενίσχυση, ώστε τα 
σήματα προς και από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) να είναι αποτελεσματικά. Η ενίσχυση 
αυτή παρέχεται υπό τη μορφή αναγεννητικών δυναμικών ενέργειας. Εάν η μεταβολή Vm στο 
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σώμα είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να φθάσει το κατώφλιο δυναμικό, η εκπόλωση μπορεί να 
προκαλέσει ένα ή περισσότερα δυναμικά ενέργειας μεταξύ του σώματος και του άξονα. Τα 
δυναμικά ενέργειας είναι μεγάλες ταχύτατες διακυμάνσεις του Vm. Ένα δυναμικό ενέργειας είναι 
ένας αποδοτικός, ταχύς και αξιόπιστος τρόπος για να μεταφερθεί ένα σήμα κατά μήκος μεγάλων 
αποστάσεων. Εντούτοις, σημειώστε ότι η γένεση δυναμικών ενέργειας συσχετίζεται με έναν άλλο 
μετασχηματισμό της νευρωνικής πληροφορίας. Ο νευρώνας μετατρέπει τον κώδικα του 
κλιμακωτού δυναμικού των δενδριτών (δηλαδή τα PSPs) σε ένα χρονικό κώδικα δυναμικών 
ενέργειας στον άξονα. 

 
 

 
5.17 Μοντέλο φυσιολογικής λειτουργίας εκπόλωσης 

 
Αφού έχουμε φιλτράρει το σήμα μας και πάρουμε το δυναμικό τοπικού πεδίου τότε το 

περνάμε από ένα παράθυρο με τη συνάρτηση φυσιολογικής λειτουργίας δίνοντας μας μία 
καμπύλη αυτής της μορφής. Έτσι για μία τιμή στον χρόνο t  του δυναμικού τοπικού πεδίου αφού 
την βάλουμε να ακολουθεί τη συνάρτηση φυσιολογικής λειτουργίας την προσθέτουμε χρονικά με 
την καμπύλη της τιμής στον χρόνο 1t + , και στη συνέχεια την προσθέτουμε χρονικά με την 
καμπύλη της τιμής στον χρόνο 2t + , στη συνέχεια την προσθέτουμε χρονικά με την καμπύλη της 
τιμής στον χρόνο 3t + ,  και συνεχίζουμε το άθροισμα εωσότου να εκλείψει η καμπύλη της τιμής 
του δυναμικού τοπικού πεδίου στον χρόνο t . Το κατά πόσο γρήγορα θα εκλείψει η καμπύλη το 
καθορίζουμε εμείς αλλάζοντας τις μεταβλητές στις στα μαθηματικά μοντέλα αναπαράστασης της 
συναπτικής διαδικασίας και επιλέγοντας το κατάλληλο χρονικό παράθυρο. Από το σήμα που 
προκύπτει αργότερα θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τα spikes του υποθαλαμικού πυρήνα. 
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5.18 Έξοδος του συστήματος 

 
 

 
5.19 Έξοδος του συστήματος εστιασμένη σε ένα δευτερόλεπτο 

 
 

5.5 Ανίχνευση προβλεπόμενων Spikes 
 

Για την ανίχνευση των προβλεπόμενων Spikes χρησιμοποιήσαμε την ίδια ανίχνευση για 
την ανίχνευση των Spikes που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω. Σύμφωνα με την οποία προτιμήσαμε 
να ορίσουμε το κατώφλι ως πολλαπλάσιο της τυπικής απόκλισης της καταγραφής. Επειδή οι 
καταγραφές ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους δεν μπορούσαμε να ορίσουμε ένα κατώφλι για 
όλες τις καταγραφές κι έτσι παρατηρώντας κάθε φορά την καταγραφή επιλέγαμε ένα 
συγκεκριμένο κατώφλι (συνήθως 3.2  φορές την τυπική απόκλιση του σήματος). Στη συνέχεια 
αναζητούμε τις θέσεις των δειγμάτων τα οποία υπερβαίνουν το ορισθέν κατώφλι. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση peakdet, η οποία παίρνει σαν ορίσματα την ακολουθία των 
δεδομένων στην οποία θέλουμε να βρούμε τις κορυφές (εν προκειμένω την dataprocfilt) και το 
κατώφλι και επιστρέφει στον πίνακα maxtab τα τοπικά μέγιστα (spikes) και στον πίνακα mintab 
τα τοπικά ελάχιστα. Τόσο ο πίνακας maxtab όσο και ο πίνακας mintab αποτελούνται από δύο 
στήλες. Η πρώτη περιέχει τον αύξοντα αριθμό του δείγματος στο οποίο εντοπίστηκε τοπικό 
μέγιστο ή ελάχιστο ενώ η δεύτερη περιέχει την τιμή του μεγίστου ή ελαχίστου. 

Στη συνέχεια, θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε κάθε γραμμή ενός πίνακα με το όνομα 
predspikesdet ολόκληρο το σχήμα κάθε spike. Κατόπιν αρκετών πειραμάτων, αποφασίσαμε να 
κρατήσουμε 30 δείγματα, τα οποία θα αναπαριστούν κάθε spike. Μάλιστα, προκειμένου να 
ευθυγραμμίσουμε τα spikes αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε στην 11η στήλη του πίνακα spikes 
όλα τα μέγιστα και να κρατήσουμε 10 δείγματα από αριστερά του μεγίστου και 19 δείγματα δεξιά 
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του μεγίστου. Για το λόγο αυτό σαρώνουμε τον πίνακα maxtab και για κάθε γραμμή του (άρα για 
κάθε spike) αποθηκεύουμε στον πίνακα spikes την ακολουθία των δεδομένων που βρίσκονται 10 
δείγματα αριστερά του δείκτη του μεγίστου και 19 δείγματα δεξιά του μεγίστου. Προσέχουμε 
ιδιαίτερα τα spikes που βρίσκονται στα όρια της καταγραφής και για τα οποία δεν μπορούμε να 
κρατήσουμε 10 δείγματα αριστερά και 19 δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση, συμπληρώνουμε όσα 
δείγματα λείπουν με 0 και θέτουμε και πάλι το μέγιστο του spike στη στήλη 11 του πίνακα 
spikes.  

Τέλος, απορρίπτουμε τα spikes που είναι θόρυβος. Έτσι, ανάλογα με την καταγραφή αν 
κάποιο spike ξεπερνά μια (μεγάλη) τιμή, θεωρούμε ότι είναι θόρυβος και μηδενίζουμε τη γραμμή 
στην οποία αντιστοιχεί. Κατόπιν, με την εντολή removeconstantrows της MATLAB αφαιρούμε 
τις μηδενικές γραμμές. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε έτοιμο τον πίνακα 
predspikesdet ο οποίος σε κάθε γραμμή του περιέχει κι από ένα spike. 
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    6                          αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 
 
 Για την υλοποίηση του spike sorting χρησιμοποιήθηκαν εξωκυτταρικές καταγραφές από 
την εν τω βάθει διέγερση (DBS) του υποθαλαμικού πυρήνα σε πέντε διαφορετικούς ασθενείς με 
νόσο του Parkinson. Οι εξωκυτταρικές καταγραφές πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο του 
Ευαγγελισμού από την ομάδα του καθηγητή νευροχειρουργού Δαμιανού Σακκά. Οι καταγραφές 
είναι αποθηκευμένες σε φακέλους οι οποίοι έχουν όνομα έναν αριθμό, που  προσδιορίζει 
μοναδικά τον κάθε ασθενή. Έτσι έχουμε τους εξής φακέλους: 

• Subject 33 
• Subject 42 
• Subject 50 
• Subject 51 
• Subject 52 

Καθένας από αυτούς τους φακέλους περιέχει αρχεία με επέκταση .txt τα οποία ουσιαστικά 
είναι και οι καταγραφές που μας ενδιαφέρουν. Το όνομα των αρχείων διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή αλλά σχεδόν πάντα προσδιορίζει τον αριθμό του ηλεκτροδίου και το βάθος της 
καταγραφής. Τρέχοντας τον κώδικα για όλες τις καταγραφές υπήρξαν κάποιες καταγραφές που 
παρουσίαζαν πολύ υψηλές κορυφές, που όμως ήταν θόρυβος, αλλά και καταγραφές που 
παρουσίασαν καθόλου ευκρινή spikes. Αν δεν απορρίπταμε αυτές τις καταγραφές θα ήταν πολύ 
πιθανό να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα. 
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6.1 Μοντέλο με τη χρήση άλφα – συνάρτησης 
 
 Κάνουμε χρήση του κώδικα με τις μετρήσεις του ασθενή 42 με τη χρήση της συνάρτησης 
άλφα με 0.045τ =  και με παράθυρο 0,01 sec . Να σημειώσουμε ότι έγιναν δοκιμές με πολλές 
τιμές της μεταβλητής τ  και του παραθύρου και καταλήξαμε στις τιμές που μας έδιναν τα 
καλύτερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε φαίνονται παρακάτω.  
 
 

 
6.1 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.42 με λίγα κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.2 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.42 προβλέπονται spikes που 

δεν υπάρχουν 
 
 

 
6.3 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.42 με λίγα κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
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 Παρατηρούμε ότι το ιστόγραμμα των εκτιμώμενων spikes ακολουθεί σε κάποια σημεία 
την γραμμή των spikes αλλά το πλήθος είναι δυσανάλογο. Αυτό μπορεί να φανεί και από το 
σχήμα όπου υπάρχουν πολύ έντονα πυκνώματα και αραιώματα στα προβλεπόμενα spikes ενώ στα 
ανιχνευμένα spikes δεν εμφανίζονται τόσο έντονα. 
   Το ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε όταν κάνουμε την χρήση των μετρήσεων του ασθενή 
50 όπως δίνονται στη συνέχεια. 
 
 

 
6.4 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.50 με λίγα κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.5 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.50 προβλέπονται spikes που 

δεν υπάρχουν 
 
 

 
6.6 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.50 με λίγα κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
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 Στη μέτρηση που επιλέξαμε του ασθενή 40 βλέπουμε ότι τα πυκνώματα και τα 
αραιώματα στα τρένα των spikes που είναι κοινά είναι πιο πολλά και στο ιστόγραμμα οι γραμμές 
ακολουθούν την ίδια φορά. Η διορατικότητες που υπάρχουν μπορεί να οφείλονται στο ότι οι 
μετρήσεις που πήραμε δεν έχουν και τόσο ευκρινή τρένα από spikes. Έτσι επιλέξαμε να έχουμε 
μετρήσεις οι οποίες να μην αφήνουν καμία αμφιβολία για τον αριθμό των spikes. 
 Έτσι επιλέξαμε να βάλουμε  τη μέτρηση 00000052_07_01_1_0032_+03100 από τον 
ασθενή 52 και επίσης τη μέτρηση 00000051_07_01_5_0011_+00000 από τον ασθενή 51. 
 

 
6.7 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.52 με πολλά κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.8  Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.52 με πού καλή προβλεψη 

 
 

 
6.9 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.52 ακολουθεί τα τρένα 



 
55 

 

 
 

 
6.10 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.51 με πολλά κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.11 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.51 πολύ καλή πρόβλεψη 

 
 

 
6.12 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.51 με πολλά κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
 
 Συμπεραίνουμε ότι με το να τοποθετούμε ξεκάθαρα δείγματα στο μοντέλο αποφεύγουμε 
την δυνατότητα λάθους και παίρνουμε αποτελέσματα πιο κοντά στα επιθυμητά. Έτσι 
βελτιώνουμε την απόδοση του μοντέλου και τα αποτελέσματα φαίνονται παραπάνω. 
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6.2 Μοντέλο με τη χρήση διεκθετικής συνάρτησης 
 
 Κάνουμε χρήση του κώδικα με τις μετρήσεις του ασθενή 42 με τη χρήση της διεκθετικής 
συνάρτησης  με 1 9τ = ,  2 30τ =  και με παράθυρο 0,01 sec . Επιλέξαμε την διεκθετική γιατί 

είναι πιο ευέλικτη και μπορούμε να αλλάξουμε την καμπύλη της κάνοντάς τη να σηκώνεται και 
να πέφτει νωρίτερα έτσι ώστε οι προηγούμενες τιμές να έχουν μικρότερη συμμετοχή. Τα 
αποτελέσματα που παίρνουμε φαίνονται παρακάτω. 
 

 
6.13 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.42 με λίγα κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.14 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.42 

 

 
6.15 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.42 με λίγα κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
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6.16 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.50 με λίγα κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.17 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.50 

 
 

 
6.18 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.50 με λίγα κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
 
 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι το ιστόγραμμα των εκτιμώμενων 
spikes ακολουθεί σε κάποια σημεία την γραμμή των spikes αλλά το πλήθος είναι δυσανάλογο. 
Αυτό μπορεί να φανεί και από το σχήμα όπου υπάρχουν πολύ έντονα πυκνώματα και αραιώματα 
στα προβλεπόμενα spikes ενώ στα ανιχνευμένα spikes δεν εμφανίζονται τόσο έντονα. 
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6.19 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.52 πολλά κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.20 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.52 

 
 

 
6.21 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.52 πολλά κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
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6.22 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.51 πολλά κοινά πυκνώματα/αραιώματα 

 
 

 
6.23 Εστίαση σε ένα δευτερόλεπτο με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.51 

 
 

 
6.24 Ιστόγραμμα με τα ανιχνευμένα και με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.51 πολλά κοινά 

πυκνώματα/αραιώματα 
 
 Τα αποτελέσματα στις δύο προηγούμενες μετρήσεις που τα τρένα των spikes είναι 
περισσότερο ξεκάθαρα καταλήγουμε σε πολύ καλές προβλέψεις. Το ιστόγραμμα των 
προβλεπόμενων τρένων των spikes φαίνεται να ακολουθεί το ιστόγραμμα των ανιχνευμένων 
τρένων των spikes. 
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6.3 Συμπεράσματα 
 
 Από την προσεκτική μελέτη των παραπάνω αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι το 
μοντέλο μας λειτουργεί και ακολουθεί το πλήθος των spikes και τι περισσότερες φορές προβλέπει 
και την ακριβή θέση των spikes. Αυτό πάντα με την χρήση της καλύτερης ξεκάθαρης μέτρησης 
από την άποψη των spikes δηλαδή να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το πλήθος άλλα και τη 
θέση τους. Επίσης παρατηρήσαμε ότι η χρήση είτε της συνάρτησης άλφα είτε της διεκθετικής 
συνάρτησης δεν έχει κάποια αισθητή διαφορά στην έξοδο του συστήματος και σε προέκταση και 
στην πρόβλεψη των spikes.  Έτσι χρησιμοποιήσαμε την καλύτερη δυνατή μέτρηση που βρήκαμε 
από τους ασθενείς και αυτή ήταν μια μέτρηση του ασθενή 33. 
 
 

 
6.25 Εκτιμώμενα spikes ασθ.33 από την καθαρότερη μέτρηση 

 
 

 
6.26 Ιστόγραμμα τα προβλεπόμενα ακλουθούν  τα πραγματικά  
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6.27 Εστίαση με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.33 

 
 

 
6.28 Εστίαση ιστογράμματος 

 
 

 
6.29 Εστίαση με τα εκτιμώμενα spikes ασθ.33 
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6.30 Εστίαση ιστογράμματος 

 
 

 
6.31 Εκτιμώμενα και ανιχνευμένα spikes ασθ.33 

 
 Είναι εμφανές ότι εάν τα δεδομένα μας δεν είναι «μολυσμένα» από θόρυβο, τότε υπάρχει 
σύμπτωση των αραιώσεων και των πυκνώσεων των spikes δίνοντάς μας την δυνατότητα να 
προβλέψουμε τρένα των spikes. 
 Κοντά στα τρένα των παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην χρήση του μοντέλου 
και με κατάληξη την επιτυχή πρόβλεψη των spikes. Όταν δεν είμαστε κοντά σε τρένα τότε το 
μοντέλο υπολειτουργεί, δηλαδή όταν υπάρχουν κάποιες αραιώσεις από spikes τότε το μοντέλο 
δεν ανταποκρίνεται και ανιχνεύονται κάποια spikes που δεν υπάρχουν. Αυτό οφείλεται είτε σε 
θόρυβο είτε σε αδυναμία του ίδιου του μοντέλου. Στη περίπτωση του που υπάρχει θόρυβος σε 
αυτά τα σημεία έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την έντασή του και να μας δίνει κορυφές αρκετά 
μεγάλες ώστε να είναι συγκρίσιμες με τις κορυφές που χρησιμοποιούμε για να ανιχνεύσουμε τα 
spikes. 
 Τελικά διαπιστώνεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξει πρόβλεψη των τραίνων των spikes 
του υποθαλαμικού πυρήνα του εγκεφάλου με την χρήση του μοντέλου φυσιολογικής λειτουργίας 
της εκπόλωσης. 
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παράρτημα 
 
 
 
 
 
 
 
Κώδικας 
 
Εδώ δίνονται οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για να πάρουμε όλα τα αποτελέσματα. 
 
clear all 
  
  
  
%#########################  LOADING DATAS  ############################# 
  
  
data=textread('C:\Users\vpap\Documents\MATLAB\diplwmatikh\Subject 42\txt 
files\00000042_07_01_2_0019_+01000.txt'); 
  
  
  
%###########################  FILTERING  ############################### 
  
  
LFP=filter(filterLFP,data); %filtrarw ta dedomena wste na parw ta  
Spikes kai LFP 
spikes=filter(filterSp,data); 
  
  
  
%########################  PEAK DETECTION  ############################# 
  
  
s=size(data,1); 
plot(0:1/24000:10-1/240000,spikes,'r'); 
xlabel('time - sec'); 
ylabel('MER - mV'); 
st=7.7*std(spikes); 
t=1:length(spikes); 
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[maxtab, mintab]=peakdet(spikes,st);  %briskw thn arxh kai to telos 
kathe spike 
h=input('dwste idaniko platos: ');    %prosexw na mhn bgw eksw apo ta 
oria tou xronou 
for j=1:size(maxtab,1) 
    a=maxtab(j,1); 
    if (maxtab(j,2)>h) 
        maxtab(j,:)=0; 
        continue 
    else 
        if ((a-10)<=0)               %periptwsh pou to spike einai sthn 
aristerh akrh ths katagrafhs 
            for k=1:(11-a) 
                spikesdet(j,k)=0; 
            end 
            spikesdet(j,12-a:30)=spikes(1:a+9);  %periptwsh pou to spike 
einai sth deksia akrh ths katagrafhs 
        elseif ((a+19)>=s) 
            for k=(12+s-a):30 
                spikesdet(j,k)=0; 
            end 
            spikesdet(j,1:11+s-a)=spikes(a-10:s); 
        else 
            spikesdet(j,:)=spikes(a-10:a+19);   %kentrarw ta dedomena 
wste i korufh na einai sth thesh 11 ths seiras kathe spike 
        end 
    end 
end 
spikesdet=removeconstantrows(spikesdet);%epeidh gia na aporripsw tis 
korufes-thorubo eixa midenisei tis %antistoixes seires tou pinaka spikes 
twra afairw autes tis midenikes %seires  
maxtab=removeconstantrows(maxtab); 
  
  
  
%###########################  DIRAC PRODUCTION ######################## 
  
  
diracSpikes(1:s)=0; 
l=length(maxtab(:,1)); 
for t=1:s 
    for n=1:l 
        if maxtab(n,1)==t 
            diracSpikes(t)=1; 
        end 
    end 
end 
  
  
  
%######################### PLOTING SIGNALS  ############################ 
  
  
figure; 
subplot(3,1,1) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,LFP,'b') 
title('Local Potential Fields') 
subplot(3,1,2) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,spikes,'r') 



 
66 

 

title('Spikes') 
subplot(3,1,3) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,diracSpikes,'g') 
title('Spikes'); 
  
  
  
%###########################  DETRENDMENT  ############################# 
  
  
clear predSpikes detrendLFP det detLFP j c i 
detrendLFP(1:1:240000)=0;  % kanw detrend bazontas sto d poso mikra tha 
einai ta komatia  
d=1000; 
det(1:1:d)=0; 
z=1;x=1; 
for j=1:1:length(LFP)/d 
    for i=1:d 
        det(i)=LFP(z); 
        z=z+1; 
    end 
    detLFP=detrend(det); 
    for c=1:d 
        detrendLFP(x)=detLFP(c); 
        x=x+1; 
    end 
end 
  
  
  
%##########################  PREDICTION  ############################ 
  
  
predSpikes(1:1:length(LFP))=0; 
for o=240:length(LFP)-240 
    n=0; 
    for k=1:1:240; 
        predSpikes(o+k)=detrendLFP(o)*(-exp(-n/9)+exp(-
n/30))+predSpikes(o+k);%detrendLFP(o)*0.04*n*exp(-
0.04*n)+predSpikes(o+k); 
        n=n+1; 
    end 
end 
  
  
  
%###################  PLOTTING PREDICTED RESPONCE  ################### 
  
  
figure; 
plot(0:1/24000:10-1/240000,predSpikes); 
title('predicted responce') 
  
  
%#######################  PEAK DETECTION  ########################## 
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st=3.2*std(predSpikes); 
t=1:length(predSpikes); 
%anixneusi korufwn 
[maxtab, mintab]=peakdet(predSpikes,st); 
%briskw thn arxh kai to telos kathe spike 
%prosexw na mhn bgw eksw apo ta oria tou xronou 
h=input('dwste idaniko platos: '); 
for j=1:size(maxtab,1) 
    a=maxtab(j,1); 
    if (maxtab(j,2)>h) 
        maxtab(j,:)=0; 
        continue 
    else 
        %periptwsh pou to spike einai sthn aristerh akrh ths katagrafhs 
        if ((a-10)<=0) 
            for k=1:(11-a) 
                predspikesdet(j,k)=0; 
            end 
            predspikesdet(j,12-a:30)=predSpikes(1:a+9); 
         %periptwsh pou to spike einai sth deksia akrh ths katagrafhs 
        elseif ((a+19)>=s) 
            for k=(12+s-a):30 
                predspikesdet(j,k)=0; 
            end 
            predspikesdet(j,1:11+s-a)=predSpikes(a-10:s); 
        else 
            %kentrarw ta dedomena wste i korufh na einai sth thesh 11 
            %ths seiras kathe spike 
            predspikesdet(j,:)=predSpikes(a-10:a+19); 
        end 
    end 
end 
%epeidh gia na aporripsw tis korufes-thorubo eixa midenisei tis 
%antistoixes seires tou pinaka spikes twra afairw autes tis midenikes 
%seires  
predspikesdet=removeconstantrows(predspikesdet); 
maxtab=removeconstantrows(maxtab); 
  
  
  
%#####################  DIRAC PRODUCTION  ############################ 
  
  
prediracSpikes(1,s)=0; 
l=length(maxtab(:,1)); 
for t=1:240000 
    for n=1:l 
        if maxtab(n,1)==t 
            prediracSpikes(t)=1; 
        end 
    end 
end 
  
  
  
%#########################  PLOTING DIRACS  ############################ 
  
  
figure; 



 
68 

 

subplot(2,1,1) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,prediracSpikes,'m') 
title('predicted spikes') 
subplot(2,1,2) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,diracSpikes,'g'); 
title('spikes'); 
  
  
  
%########################  HISTOGRAMM  ############################# 
  
  
% dhmiourgoume to istogramma 
z=1; 
s=100; 
quantitySpikes(1:1:s)=0; 
for j=1:1:s 
    for i=1:1:(length(diracSpikes)/s) 
        if diracSpikes(z)==1 
            quantitySpikes(j)=quantitySpikes(j)+1; 
        end 
        z=z+1; 
    end 
end 
z=1; 
quantitypredSpikes(1:1:s)=0; 
for j=1:1:s 
    for i=1:1:(length(prediracSpikes)/s) 
        if prediracSpikes(z)==1 
            quantitypredSpikes(j)=quantitypredSpikes(j)+1; 
        end 
        z=z+1; 
    end 
end 
  
  
  
%######################  PLOTING HISTOGRAMM  ########################## 
  
  
figure 
plot(0:1/10:10-1/10,quantitypredSpikes,'-.b^') 
hold on 
plot(0:1/10:10-1/10,quantitySpikes,'-ro') 
xlabel('time(sec)') 
ylabel('number of spikes') 
title('istogramma') 
set(legend('pedicted spikes','spikes')); 
         
for m=1:1:length(maxtab) 
    testMaxtab(m,1)=maxtab(m,1)/24000; 
    testMaxtab(m,2)=maxtab(m,2); 
end 
figure 
subplot(2,1,1) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,predSpikes);hold on;plot(testMaxtab(:,1), 
testMaxtab(:,2), 'r*') 
xlabel('time(sec)'); 
ylabel('systems output(mV)'); 
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title('detected spikes'); 
subplot(2,1,2) 
plot(0:1/24000:10-1/240000,spikes,'r') 
xlabel('time(sec)'); 
ylabel('spikes(mV)') 
 
 
το υψηπερατό φίλτρο που χρησιμοποιήσαμε: 
 
 
function Hd = filterLFP 
%FILTERLFP Returns a discrete-time filter object. 
  
% 
% M-File generated by MATLAB(R) 7.9 and the Signal Processing Toolbox 
6.12. 
% 
% Generated on: 21-Jun-2010 19:27:08 
% 
  
% Equiripple Lowpass filter designed using the FIRPM function. 
  
% All frequency values are in Hz. 
Fs = 24000;  % Sampling Frequency 
  
N     = 4150;  % Order 
Fpass = 150;   % Passband Frequency 
Fstop = 200;   % Stopband Frequency 
Wpass = 1;     % Passband Weight 
Wstop = 1;     % Stopband Weight 
dens  = 20;    % Density Factor 
  
% Calculate the coefficients using the FIRPM function. 
b  = firpm(N, [0 Fpass Fstop Fs/2]/(Fs/2), [1 1 0 0], [Wpass Wstop], ... 
           {dens}); 
Hd = dfilt.dffir(b); 
  
% [EOF] 
 
 
το ζωνοπερατό φίλτρο που χρησιμοποιήσαμε: 
 
function Hd = filterSp 
%FILTERSP Returns a discrete-time filter object. 
  
% 
% M-File generated by MATLAB(R) 7.9 and the Signal Processing Toolbox 
6.12. 
% 
% Generated on: 21-Jun-2010 19:20:41 
% 
  
% Equiripple Bandpass filter designed using the FIRPM function. 
  
% All frequency values are in Hz. 
Fs = 24000;  % Sampling Frequency 
  
N      = 4150;  % Order 
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Fstop1 = 400;   % First Stopband Frequency 
Fpass1 = 450;   % First Passband Frequency 
Fpass2 = 3000;  % Second Passband Frequency 
Fstop2 = 3050;  % Second Stopband Frequency 
Wstop1 = 1;     % First Stopband Weight 
Wpass  = 1;     % Passband Weight 
Wstop2 = 1;     % Second Stopband Weight 
dens   = 20;    % Density Factor 
  
% Calculate the coefficients using the FIRPM function. 
b  = firpm(N, [0 Fstop1 Fpass1 Fpass2 Fstop2 Fs/2]/(Fs/2), [0 0 1 1 0 
... 
           0], [Wstop1 Wpass Wstop2], {dens}); 
Hd = dfilt.dffir(b); 
  
% [EOF] 
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