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ÚVOD

Funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) ote-
vřelo nové možnosti ve zkoumání kognitivních funkcí lid-
ského mozku. Ke sledování funkcí mozkových struktur při 
kognitivních úkolech jsou používány různé testy, jako jsou 
např. test verbální fluence (1), Stroop test (2, 3), test pracov-
ní paměti (jako např. n-back test) (4, 5) a řada dalších testů. 
Paměť je zásobárnou získaných poznatků jedince a zároveň 
systémem, který je schopný přijímat, zpracovávat, ukládat 
a vybavovat informace. Pracovní paměť je kombinací tradič-
ních oblastí pozornosti, koncentrace a krátkodobé paměti 
(6). Tato práce se zabývá vyšetřením procesu vizuální pra-
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SOUHRN
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covní paměti a verbální fluence

Cíl. Funkční zobrazování magnetickou re-
zonancí (fMRI) bylo použito k mapování 
aktivních míst mozkové kůry během testu 
vizuální pracovní paměti u skupiny osmi 
zdravých dobrovolníků a u dvou pacien-
tů – u pacientky s kavernomem v oblasti 
pravého sluchového kortexu a u pacienta 
s dysplazií pravé frontální oblasti. 
Metoda. Proces zapamatování promíta-
ných karet byl použit ke stimulaci vizuální 
pracovní paměti. Aktivace spojené s vi- 
zuální pracovní pamětí byly porovnány 
s aktivacemi testu verbální fluence.
Výsledky. Funkční mapy ukázaly obou-
stranné aktivace frontálních laloků a pa- 
rieto-okcipitálních oblastí. 
Závěr. Oproti testu verbální fluence byla
nalezena výraznější aktivace v pravém 
frontálním laloku.
Klíčová slova: fMRI, kavernom, verbální 
fluence, vizuální pracovní paměť.

SUMMARY

Ibrahim I., Tintěra J. fMRI in visual wor-
king memory and verbal fluency

Aim. Functional magnetic resonance imag-
ing (fMRI) was used to map active areas of 
the brain during visual working memory 
processing in a group of 8 healthy volunteers 
and two patients – one patient with a cavern-
oma in the right auditory cortex and one pa-
tient with dysplasia in the right frontal lobes.
Method. The process of memorizing pro-
jected playing cards was used to stimulate 
visual working memory (VWM) areas. In 
order to compare visual WM activation 
with speech related areas, we used the ver-
bal fluency test.
Results. Functional maps showed bilateral 
activation in the frontal lobes and in the 
parietal-occipital lobes. 
Conclusion. In comparison with verbal 
fluency (VF) test significant activations
was found in the right frontal lobe.
Key words: fMRI, cavernoma, verbal flu-
ency, visual working memory.

covní paměti pomocí paradigmatu, který je založen na aktiv-
ním zapamatování série hracích karet.

MATERIÁL A METODA

Skupinu dobrovolníků tvořilo 8 praváků (VŠ, 4 ženy a 4 
muži) s průměrným věkem 28,14 roků (v rozmezí 27–32 
roků). Během blokové stimulace vizuální pracovní paměti 
byly promítány čtyři série různých hracích karet (16 karet 
v každém bloku). Úkolem každého subjektu během stimula-
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ce bylo zapamatovat si tyto karty a označit 
ty, které se opakovaly. Během klidového in-
tervalu byla promítána pouze jediná ozna-
čená karta (žolík) a subjekt měl za úkol 
v duchu počítat (obr. 1). Tímto způsobem 
byla potlačena stimulace zrakové oblasti.

Pro porovnávání topologie aktivova-
ných oblastí během testu vizuální pracovní 
paměti s oblastmi příslušnými verbální pa-
měti byla použita česká verze testu verbál-
ní fluence (obr. 2). Tato stimulace spočívá
v generování slov začínajících zadaným 
písmenem (V, R, S, N), během klidového 
intervalu je použito jednoduchého úkolu 
(počítání čísel 1, 2, 3 atd.).

Oba testy byly v rámci předoperačního 
vyšetření také provedeny u dvou pacientů: 
1. u dětské pacientky (13 let) s kavernomem 
v oblasti pravého sluchového kortexu a 2. 
u mladého pacienta (17 let) s dysplazií v pra-
vém frontálním laloku a farmakorezistentní 
epilepsií. V prvním případě byl kromě obou 
zmíněných testů proveden ještě test akustic-
ké stimulace (poslechem hudby). 

Veškerá měření fMRI byla provedena na 
přístroji Siemens Vision 1.5T. Použita byla 
sekvence GE EPI s následujícími paramet-
ry: TE 54 ms, TR 4 s, sklápěcí úhel 90°, ve-
likost voxelu 1,8 × 1,8 × 4 mm, počet vrstev 
24, počet obrazů na sérii 64 (8/stimulace, 
8/klid, 4× opakující se schéma).

Vyhodnocení dat bylo provedeno pro-
gramem SPM2 (Statistical Parametric Map-
ping): a) korekce pohybových artefaktů 
(realignment), b) prostorová filtrace (smoo-
thing) pro zlepšení poměru signál/šum a c) 
normalizace na standardní velikost Talaira-
chova atlasu (TA). Funkční mapy byly kon-
struovány t-testem a prahovány na hladině 
významnosti p = 0,02 s korekcí na počet vo-
xelů nebo s nekorigovaným p = 0,001.

VÝSLEDKY

Testem vizuální pracovní paměti (promí-
táním hracích karet) došlo u všech dobro-
volníků k oboustranné aktivaci frontálních 
laloků s převahou aktivací na pravé straně 
(gyrus frontalis medius, gyrus frontalis in-
ferior). Výsledky skupinové analýzy jsou 
patrné z obrazku 3. (TA -44, 36, 18). Záro-
veň došlo k bilaterální aktivaci parietálních 
a okcipitálních oblastí (Cuneus, precuneus, 
gyrus angularis). Testem verbální fluence
byla aktivována oblast v levém frontálním 
laloku (TA 40, 18, -7) (obr. 3).

V případě 1. pacientky byly výsledky 
shodné s výsledky zdravých dobrovolníků 
a jsou patrné z obrázku 4. Avšak aktivace 
způsobené testem verbální fluence byly

Obr. 1. Test vizuální pracovní paměti – promítání sérií 4 různých hracích karet. Na 
obrázku je vidět experimentální schéma, při kterém se střídají intervaly klidu (k) a stimu-
lací (s).
Fig. 1. Visual working memory test – a projection of 4 different series of playing
cards. In the figure you can see an experimental design, where the rest and stimulation
intervals alternate.

Obr. 2. Test verbální fluence – střídání 4 intervalů klidu (subjekt v duchu počítal 1,
2, 3 ...) a 4 stimulačních intervalů, během kterých subjekt v duchu vytvářel slova 
začínající zadaným písmem (V, R, S, N)
Fig. 2. Verbal fluency test – an alternating of 4 rest (with the subject silently count-
ing 1, 2, ...) and 4 stimulation intervals, when the subject generated words begin-
ning with a given letter (V, R, S, N)

Obr. 3. Funkční mapy skupinové analýzy programem SPM2 a Marki (11) u testu vi-
zuální pracovní paměti a verbální fluence. P – pravá hemisféra, L – levá hemisféra
Fig. 3. Functional maps of group analysis performed with SPM2 and Marki (11) in 
the visual working memory and verbal fluency tests. P – right hemisphere, L – left 
hemisphere
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nalezeny nejen v levém frontálním laloku, ale v menší míře 
i v pravém frontálním laloku, a to i přestože se jedná o pa- 
cientku s pravostrannou dominancí (obr. 5). V tomto pří-
padě byly také netypické výsledky testu akustické stimulace. 
Zatímco v levé hemisféře došlo k rozsáhlé aktivaci oblasti pri-
márního sluchového kortexu, v pravé hemisféře v oblasti po-
stižené kavernomem nebyly nalezené téměř žádné aktivace.

U 2. pacienta byly nalezeny pouze velmi malé aktivace 
v případě obou testů (VF, VWM). Tento negativní výsledek 
může souviset se sníženou kognitivní schopností toho pa- 
cienta nebo nedostatečnou spoluprácí při provedení testu.

DISKUZE

Řada studií ukázala, že pracovní paměť používá síť jak kor-
tikálních, tak subkortikálních struktur v závislosti na kon-
krétním testu. Zatímco verbální pracovní paměť je obvykle 
lokalizována v levé hemisféře, prostorová pracovní paměť je 
spíše lokalizovaná v hemisféře pravé (7). Při námi navrženém 
testu visuální pracovní paměti je bilaterální aktivace frontál-
ních a parietálních oblasti u našich dobrovolníků pravděpo-
dobně způsobena komplexností použitého paradigmatu, kdy 
svou úlohu hraje jak vlastní paměť, tak pozornost při řešení 
testu. Lokalizace aktivace v případě zatížení pracovní paměti 
je prakticky shodná s již publikovanými výsledky, přestože 
námi použité stimulační schéma není stejné (6). Mnoho stu-
dií zabývajících se pracovní paměti také potvrzuje, že při ře-
šení náročnějších úloh dochází k oboustranné aktivaci fron-
tálních, parietálních a okcipitálních oblastí (8).

Patrné aktivace v nedominantní (pravé) hemisféře při 
testu verbální fluence u 1. pacientky nejsou tak neobvyklé.
U mladých subjektů je zřetelná tendence aktivovat mozko-
vou kůru více než u dospělých jedinců a aktivace zahrnuje 
často i pravý frontální lalok. Tato situace pravděpodobně re-

flektuje vývojovou plasticitu pokračující organizace neuro-
nální sítě dětského mozku (9).

Absence aktivace v oblasti pravého primárního sluchového 
kortexu u této pacientky při akustické stimulaci může být způ-
sobena přítomností kavernomu, poškozujícím funkční tkáně.

Navržené paradigma má podobný efekt jako n-back test, 
při kterém také dochází k oboustranné aktivaci frontálních 
a parietálních oblastí. Použití n-back testu se nám však jeví 
náročnější na kooperaci pacienta a jeho porozumění prová-
dění testu. To může být problém právě u dětských pacientů 
a pacientů s výrazným kognitivním deficitem. Zde vidíme
výhodu navrženého schématu stimulace sérií hracích karet, 
které jsou subjektům blízké z praktického života. Pracovní 
paměť závisí na síti aktivit zahrnující subkortikální struktury, 
frontální a parietální oblasti. Mnoho neurodegenerativních 
onemocnění, jako jsou Alzheimerova nemoc, Parkinsonova 
nemoc nebo demence poškozuje pracovní paměť (10). Dále 
může být paměť poškozena i u dalších onemocnění jako na-
příklad u schizofrenie, deprese, hyperaktivních onemocnění 
s poruchou pozornosti a obsedantních kompulzivních po-
ruch (6). Z tohoto hlediska může být navržené schéma uži-
tečné při vyšetření pacientů se zmíněnými chorobami.

ZÁVĚR

Použitý test vizuální pracovní paměti se ukázal jako vhodný 
nástroj pro vyšetření k aktivaci frontálních oblastí (s převa-
hou aktivace pravého frontálního laloku), ale i k bilaterální 
aktivaci parietálních a okcipitálních oblastí. Navržené pa-
radigma může mít dobré uplatnění při vyšetření pacientů 
s neurodegenerativními chorobami a také při neurochirur-
gických předoperačních vyšetřeních. Podobně jako u vyšet-
ření jiných oblastí, je možné zmenšit riziko poškození důle-
žitých mozkových center.

 

Obr. 5. Oblasti aktivace u 1. pacientky při testu verbální fluence
Fig. 5. Activation areas in patient 1 during the verbal fluency test

Obr. 4. Oblasti aktivace u 1. pacientky při testu vizuální pracovní paměti
Fig. 4. Activation areas in patient 1 during the visual working mem-
ory test
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Znalost anatomie a jejího normálního obrazu je základem 
pro orientaci na snímcích zobrazovacích metod. Proto je 
v současné době na trhu velký výběr anatomických atlasů 
určených pro různé zobrazovací metody. Je potěšitelné, že 
mezi nimi je i dílo našeho autora (Neuwirth J, et al: Ana-
tomia Radiologica Basalis. Praha: Triton. www.anatrad.
com). 

Protože autoři recenzovaných knih chtěli pokrýt celou 
oblast lidského těla, dodržet kapesní formát a prezentovat 
obrazy ve všech používaných základních rovinách, museli 
obsah rozdělit do tří svazků. Název díla je velmi výstižný. 

Knihy jsou kapesního formátu (i když ta kapsa musí být 
trošku větší) a seznamují s normálními obrazy struktur 
patrnými při CT a MRI vyšetřeních. 
V levé části dvoustrany je vždy snímek zobrazovací me-
tody (ve většině případů magnetické rezonance) a drob-
né schéma znázorňující polohu uvedené vrstvy. Na pra-
vé straně je barevné schéma stejné velikosti jako snímek 
s číselným označením jednotlivých struktur. Pod ním je 
legenda s odpovídajícími názvy, které jsou uvedeny v ang-
ličtině. Pro větší přehlednost jsou barvy a jejich odstíny ve 
schématech vyhrazeny strukturám až do takové míry, že 
např. každá svalová skupina má svůj vlastní odstín. To je 
jedna z odlišností proti ostatním anatomicko-radiologic-
kým atlasům. Prezentované snímky zobrazovacích metod 
jsou vysoké kvality, u MRI sekvencí vždy v sekvenci, která 
nejvhodněji zobrazuje anatomické struktury.
Knihy jsou určeny pro každodenní použití v klinické pra-
xi a svůj účel splňují. Autoři udělali maximum pro pře-
hlednost a úplnost a jejich záměr se jim podařilo splnit. 
V závěru uvedený rejstřík odkazů je podrobný a dobře 
přehledný.

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
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