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Badanie  przeprowadzono  dn.  2017-03-18  w  pracowni  obrazowania  metodą  rezonansu  magne-
tycznego  w  Interdyscyplinarnym  Centrum  Nowoczesnych  Technologii  przy  UMK  w  Toruniu. 
Obrazowanie  struktualne  oraz  funkcjonalne  (fMRI)  zostało  wykonane  za  pomocą  3T  systemu 
DISCOVERY MR750 (GE Medical Systems LLC, General Electric Company).

     Parametry obrazowania strukturalnego:

     - rodzaj sekwencji: 3D FSPGR (Fast-Spoiled Gradient-Recalled Echo)
     - czas repetycji: 8.196
     - czas echa: 3.22
     - czas odwrócenia: 450
     - kąt przeskoku: 12
     - grubość warstwy: 1 mm
     - odstęp między początkami kolejnych warstw: 1 mm
     - ilość warstw: 176
     - wielkość woksela w kierunku X: 0.9375 mm
     - wielkość woksela w kierunku Y: 0.9375 mm
     - ilość kolumn: 256
     - ilość wierszy: 256

     Parametry obrazowania funkcjonalnego:

     - rodzaj sekwencji: Obrazowanie echa płaszczyznowego (Echo Planar Imaging, EPI)
     - czas repetycji: 2000 ms
     - czas echa: 28 ms
     - kąt przeskoku: 90
     - grubość warstwy: 3 mm
     - odstęp między początkami kolejnych warstw: 3 mm
     - ilość warstw: 44
     - wielkość woksela w kierunku X: 3.75 mm
     - wielkość woksela w kierunku Y: 3.75 mm
     - ilość kolumn: 64
     - ilość wierszy: 64
     - ilość wolumenów: 170

Przeprowadzono 3 sesje obrazowania funkcjonalnego, każda sesja trwała 5 min 40 s (naprzemiennie 
9 bloków bez zadania i 8 bloków z zadaniem).  Zadania były prezentowane osobie badanej (artystka - 
A. Sojak-Borodo) za pomocą gogli NNL VisualSystem (NordicNeuroLab AS, NOR). W każdej sesji 
osoba badana wykonywała inne zadanie. Zadania w sesjach pierwszej oraz trzeciej  miały charakter 
kontrolny, były to odpowiednio (1) proste zadanie motoryczne mające na celu aktywację części kory 
ruchowej  kontrolującej  palce  dłoni  oraz  (3)  obserwacja  czarno-białej  szachownicy,  której  pola 
zmieniały kolor z częstotliwością 10Hz, co miało na celu aktywację kory wzrokowej.  W sesji drugiej  
osoba badana wykonywała główne zadanie (2) polegające na obserwowaniu uprzednio dostarczonego 
nagrania wideo dokumentującego działaność artystyczną osoby badanej (performance Próżnia). W tej 



sesji zastąpiono także 9 bloków bez zadania blokami, w których wyświetlano nagranie przedstawiające 
osobę  badaną  podczas  wykonywania  czynności  dnia  codziennego  (krzątanie  się w  kuchni).  Oba 
nagrania miały podobną dynamikę i przedstawiały odpowiednie sceny w podobny sposób. Nagrania 
jednak różniły się kolorystyką.

Przeprowadzono standardową analizę danych fMRI za pomocą pakietu FMRIB Software Library 
v5.0.

Rejestracja obrazów strukturalych, funkcjonalnych do przestrzeni atlasu MNI152 została przepro-
wadzona za pomocą programu FLIRT [Jenkinson 2001, 2002].

Analizę  danych  fMRI  przeprowadzono  za  pomocą  wersji  6.00  oprogramowania  FEAT (FMRI 
Expert Analysis Tool). Korekcję ruchu wykonano przy użyciu programu MCFLIRT [Jenkinson 2002]; 
wygładzanie  przestrzenne  za  pomocą  filtru  gausowskiego  (FWHM  4.0mm);  Zastosowano 
górnoprzepustowy  filtr  w  dziedzinie  czasu  (Gaussian-weighted  least-squares  straight  line  fitting, 
sigma=50.0s).

 Analizę  serii  czasowych  przeprowadzono  przy  użyciu  programu  FILM  z  korektą  lokalnych 
korelacji [Woolrich 2001].

Obrazy  statystyk  Z  (Gaussianised  T/F)  progowane  ze  względu  na  klastry  dla  Z>2.8  istotność 
klastrów (po korekcie) progowano dla P=0.05 [Worsley 2001].

Zgodnie z  oczekiwaniami  zadanie  pierwsze oraz trzecie  aktywowały odpowiednie  obszary kory 
ruchowej oraz wzrokowej.

W sesji drugiej (na podstawie Juelich Histological Atlas oraz Harvard-Oxford Cortical Structural 
Atlas) w kontraście performance > codzienność wyróżniono następujące obszary aktywności:

     - GM Broca's area BA44 R,
     - GM Broca's area BA44 L,
     - Temporal Fusiform Cortex, posterior division,
     - GM Inferior parietal lobule PGp L,
     - GM Inferior parietal lobule PGp R,
     - GM Superior parietal lobule 5L R,
     - GM Superior parietal lobule 5L L,
     - GM Anterior intra-parietal sulcus hIP2 R,
     - GM Primary somatosensory cortex BA2 R,
     - GM Primary somatosensory cortex BA1 R,
     - GM Visual cortex V5 R,
     - GM Visual cortex V5 L,
     - GM Visual cortex V2 BA18 L,
     - GM Visual cortex V1 BA17 L, gdzie skrót GM oznacza gray mater (istotę szarą).

Kontrast performance > codzienność oznacza że wyszykujemy rejonów mózgu w których aktywność 
była statystycznie istotnie większa dla warunku performance niż codzienność.



Krótka charakterystyka ww. obszarów.

Pole Broca (GM Broca's area BA44/45) związane jest z produkcją mowy jest zwykle większe po 
stronie przeciwnej do strony dominującej ręki.

Zakręt wrzecionowaty (Temporal Fusiform Cortex) uczestniczy w rozpoznawaniu twarzy i innych 
części ciała oraz ich wyrazu emocjonalnego m.in na podstawie informacji wzrokowiej. Uszkodzenie 
tego obszaru może prowadzić do prozopagnozji, tzn zaburzenia percepcji wzrokowej polegającego na 
upośledzoniu zdolności rozpoznawania twarzy znanych lub widzianych wcześniej osób, lub ich wyrazu 
emocjonalnego, przy jednoczesnej niezaburzonej percepcji wzrokowej innych obiektów.

Płacik ciemieniowy dolny (GM Inferior parietal lobule) zawiera podobszary uczestniczące w rozpo-
znawaniu emocji twarzy oraz interpretacji informacji pochodzących ze zmysłów, pełni także ważną 
rolę w produkcji i rozumieniu języka, operacjach matematycznych.

Bruzda śródciemieniowa (Intra-parietal sulcus) zawiera podobszary powiązane m.in. z uwagą wzro-
kową, ruchami sakadowymi gałek ocznych, szacowaniem wielkości liczb.

Pierwszorzędowa kora czuciowa (Primary somatosensory cortex) oraz wzrokowa (Visual cortex V1) 
odpowiadają za przetwarzanie bodźców odpowiedniej modalności (liczne projekcje ze odpowiednich 
obszarów wzgórza). Kora wzrokowa (V5) odgrywa ważną rolę w percepcji ruchu. 

Przykładowe obrazy

Prawy obszar Broca

Superior parietal lobule



Kora wzrokowa V1
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Opracowanie raportu i przeprowadzenie badania - Jan Nikadon we współpracy z Aleksandrą Wypych.


