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I. Etapa 1 de raportare: 1.10.2015 – 31.12.2015 

Pentru anul 2015, s-au previzionat trei obiective: 

• Dotare laborator; 

• Adaptarea echipamentului din laborator pentru particularitățile experimentelor care se 
vor desfășura în cadrul proiectului; 

• Dezvoltarea protocoalelor experimentale și de analiză pentru studiul de față. 

 
Având în vedere natura proiectului, prima etapă a fost reprezentată de pregătirea desfășurării 
activității experimentale. Asadar, s-au achiziționat unități de echipament necesare, s-au adaptat 
și creat la comandă elemente optimizate pentru tipurile de experimente desfășurate, și s-a 
documentat și redactat protocolul experimental, incluzând generarea seturilor de date, 
procedura de experimentare și procedura de analiză a datelor. 

I.1. Dotarea laboratorului 
Pentru experimentele de electrofiziologie in vivo, s-au instalat în laborator următoarele 
componente: 

- sistem de anestezie volatilă: o butelie de oxigen cuplată la un vaporizator medical de 
anestezie și o camera de inducție; 

- sistem de achiziție și stimulare electrofiziologică: probe de siliciu a câte 32 de canale 
dispuse în diferite configurații, preamplificator, amplificator, digitizor, stimulator și 
micromanipulator; 

- sistem de controlare și monitorizare a temperaturii animalului: unitatea de control, 
pătură de încălzire și termometrul rectal; 

- sistem de fixare a animalului și marcare a coordonatelor stereotaxice; 

- sistem de stimulare optogenetică: laser, fibră optică. 

I.2. Adaptarea și optimizarea echipamentului 
Anumite elemente din setup-ul experimental au trebuit adaptate sau construite special pentru a 
servi scopului experimental: 

a) construirea unui mecanism de modulare a intensității luminoase pentru stimularea 
optogenetică (Fig. 1); 

 

 
Fig. 1. Alcătuirea setup-ului de stimulare optogenetică: A. Laser 427nm, 100mW; B. 
Modulator mecanic de intensitate (shutter) până la frecvențe de 100Hz, construit în 
laborator; C. Întreg setup-ul de chirurgie si stimulare optogenetică: sistem de fixare, fibră 
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optică, laser, shutter, sistem de anestezie, monitor pentru stimularea vizuală, sistem de 
achiziție de date electrofiziologice. 

 
b) construirea unei măști de anestezie potrivită pentru soareci, care să îndeplinească atât 

funcția de stabilizare a craniului, cât și cea de administrare de anestezie în volum cât mai 
mic (Fig. 2, stânga); 
 

c) construirea unui dispozitiv de fixare a craniului, permițând accesul în zonele de interes 
(Fig. 2, dreapta); acest dispozitiv permite în același timp o fixare rigidă a craniului, fără a 
mai fi necesare barele de urechi ale stereotaxisului și nu obturează câmpul vizual la 
șoarcelului, permițând efectuarea de experimente acute cu stimulare vizuală; 

 

 
Fig. 2. Dezvoltarea de prototipuri, prin design 3D si tipărire 3D pentru: masca de 
anestezie (stânga) și sistemul de fixare a craniului (dreapta). Sunt prezentate câte două 
prototipuri succesive, rezultate prin încercări și ajustări. 

 
d) construirea unui mecanism de monitorizare a ratei de respirație și a bătăilor inimii în 

timpul experimentelor (Fig. 3), cu ajutorul unui senzor piezoelectric plasat sub 
abdomenul animalului; 

 

 
Fig. 3. Monitorizarea respirației (sus) și a bătăilor inimii (jos) în timpul experimentelor, 
prin detecția trecerii unui prag specific pentru fiecare semnal extras. 

 



 
 5 

I.3. Dezvoltarea protocoalelor experimentale și de analiză a datelor 
 
Un pas necesar pentru standardizarea procedurii de experiment a fost generarea stimulilor 
vizuali necesari, optimizați pentru sistemul vizual. Categoria standard de stimuli utilizați pentru 
studiul răspunsurilor neuronale în aria vizuală primară (V1) este reprezentată de așa-numitele 
„drifting gratings”, care sunt grile sinusoidale orientate și în mișcare. Celulele din aria V1 răspund 
în principal la contururi orientate (Hubel and Wiesel 1962), fiind selective la o serie de trăsături: 
orientarea stimulului, viteza de mișcare, contrastul, frecvența spațială. Pentru experimentele 
preliminare, am fixat viteza de mișcare la 1.2 cicluri/sec iar frecvența spațială la 0.04 cicluri/grad 
vizual. Pentru paleta de stimuli generați, a fost manipulată orientarea/direcția de mișcare (de 
exemplu 8 direcții) și nivelul de contrast (Fig. 4). Stimulii au fost creați utilizând softul 
ActiveGratingMaker al Dr. Danko Nikolić de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Creierului 
din Frankfurt, unul dintre colaboratorii laboratorului nostru. 
 
 

 
 
Fig. 4. Generarea de stimuli vizuali: grile (gratings) cu diferite orientări, care se mișcă pe direcția 
indicată de săgeată, cu nivele de contrast diferite. 
 
După generarea stimulilor vizuali, am continuat cu stabilirea protocolul experimental (pregătire 
echipamente și pregătirea animalului pentru experiment) iar apoi am stabilit un protocol de 
analiză a datelor, adaptat tipului de înregistrare și specificității echipamentului de măsurare din 
laborator. 
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Protocol experimental 
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 Umple compartimentul din vaporizator cu Isofluran 
 Verifică presiunea din butelia de oxigen 
 Verifică conexiunile tuburilor (ieșirea buteliei, ieșirea vaporizatorului, 

masca de anestezie, adaptorul camerei de inducție) 
 Reglează vaporizatorul la 0%, deschide butelia de oxigen și ajustează 

fluxul din vaporizator la 1 l/min 
 

Ch
ir

ur
gi

e 

 
 Sterilizează toate instrumentele și suprafetele folosite 
 Verifica aparatul stereotaxic: sistemul de fixare a marker-ului chirurgical, 

sistemul de fixare și manipulare a electrozilor 
 Montează burghiul chirurgical pentru craniotomie 
 Verifică setarile microscopului 
 Verifică sistemul de monitorizare și control al temperaturii 
 Montează o lamă sterilă de bisturiu (nr. 11) pe manerul de bisturiu 
 Instrumente: Dumont 5, pensete, buldogs, bisturiu, foarfece, marker 

chirurgical 
 Medicamente/substanțe: ser fiziologic, xilina, ulei de silicon, unguent 

oftalmic puralube, tetraciclină (unguent), furosemidă, dexametazonă, 
Tergazime, aCSF, ketamină, xylazină, gluconat de calciu, apă oxigenată 

 Consumabile: betigașe de vată, discuri de vată, hârtie absorbantă, 
superglue, pansamente, mănuși chirurgicale. 

 

A
ch
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 Verifică monitorul de bătăi ale inimii și respirație 
 Verifică proba și electrozii 
 Verifică software-ul și testează achiziția 
 Verifică software-ul și testează stimularea 
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 Data 
 Ora 
 Informația despre animal 
 Nivelul de anestezie 
 Temperatura 
 Protocolul de stimulare 
 Medicamentele administrate 
 Comentarii asupra achiziției 



 
 7 

In
du

ce
re

a 
în

 a
ne

st
ez

ie
 ș

i f
ix

ar
ea

 

 
 Selectează soarecele și plasează-l în camera de inducție 
 Setează vaporizatorul pe 3%  
 Așteaptă 5-10 minute până când soarecele e imobil și neresponsiv  
 Deconectează adaptorul camerei de inducție și conectează ieșirea 

vaporizatorului la intrarea măștii de anestezie fixată pe stereotaxis  
 Scoate soarecele din camera de inducție și plasează-l pe pătura homeotermică, 

în stereotaxis 
 Fixează șoricelul în stereotaxis și trage masca de anestezie peste nas și gură 
 Așteaptă 2-3 minute pentru stabilizarea anesteziei  
 Aplică protecția pentru ochi: ulei de silicon pe ochiul drept și unguent oftalmic 

(puralube) pe ochiul stâng 
 Aranjază poziția corporală a șoarecelui pentru a nu avea picioarele prinse sub el 

și pentru a avea o poziție naturală a capului, asigurând respirația corectă  
 Fixează barele de urechi pentru a stabiliza craniul  
 Fixează proba de temperatură rectală 
 Injectează anti-inflamator: amestec dexametazonă/furosemidă 0.25 ml / 0.2 ml 
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 Inițiază procedura chirurgicală 
 Realizarea craniotomiei deasupra cortexului vizual, în funcție de repere stabilite 

relativ la Bregma 
 Monitorizează periodic nivelul de anastezie prin testarea reflexelor șoricelului și 

ajustarea concentrației de anestezic dacă este necesar 
 
 Pentru experimente cronice: 

o Fixarea drive-ului de înregistrare  
o Suturarea pielii din zona operației 
o Administrarea de analgezice și antibiotice 
o Inițierea procedurii de trezire a șoricelului prin plasarea lui înapoi în cușcă 

 
 Pentru experimente acute: 

o Eliminarea barelor de urechi și prinderea în dispozitivul de fixare (Fig. 2, 
dreapta) 

o Introducerea electrozilor prin ghidaj stereotaxic și coborârea lor în cortex 
utilizând un micromanipulator cu precizie de 1 micron 

o Derularea protocoalelor de înregistrare 
o Terminare prin administrarea unei doze mari de Ketamină/Xylazină 

 
 
Tabel 1. Protocol experimental 
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Protocol de analiză 
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Seturile de date sunt identificate prin nomenclatura lor: 

MXXX_SYYY_ZZZZ_TTTT 
unde: 
 XXX e numărul șoarecelui 
 YYY e numărul sesiunii 
 ZZZZ e numele protocolului 
 TTTT e numărul dataset-ului 

 
Numele, condițiile și parametrii fiecărui protocol depind de tipul de experiment realizat. 
 
Trial-urile din interiorul unui set de date sunt definite de succesiunea unor evenimente, 
livrate ca semnale de intrare de tip TTL aparatului de înregistrare (triggers): 
 
 128 – început de trial și începutul perioadei de “baseline” 
 129 – începutul perioadei de stimulare (stimulus onset) 
 150 – începutul perioadei post-stimulare (stimulus offset) 
 192 – sfârșit de trial 

 
Aceste evenimente sunt utilizate în procesul de analiză a datelor pentru a determina 
momentele de început și sfârșit ale diferitelor perioade relevante precum și pentru a 
identifica trial-urile rezultate din prezentarea repetată a stimulilor vizuali. 
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 ș
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 d
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or

 

 
Fiecare sesiune de experimentare conține 3 directoare:  
 
Recordings – conține datele electrofiziologice achiziționate cu sistemul Multichannel 
Systems USB-MEA64 (fișierul .mcd):  

 1 canal digital (pentru transmisia trigger-elor) 

 32 de canale analogice (electrode raw data) conținând semnalele neuronale de 
pe cei 32 de electrozi. 

 1 canal analogic conținând informație despre bătăile inimii și respirație 
 
Stimulation – contine informații generate de software-ul de stimulare:  

 Triggers.csv – contine informație despre temporizarea trigger-elor și potențiale 
erori la prezentarea cadrelor (frame-urilor). 

 Results.csv – conține informații despre condițiile și duratele fiecărui trial  
 
Protocols – conține fișierele folosite pentru controlul achizitiei si stimulării:  

 fisierul .rck – fișierul de configurare a software-ului de înregistrare (MC_RACK)  

 fișierul .ini – care descrie protocolul exact de stimulare vizuală.  
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Datele experimentale sunt procesate cu un soft dezvoltat de directorul de proiect, care 
folosește un format de date optimizat procesării de semnale continue de dimensiuni 
mari (formatul .epd). Pentru a procesa datele înregistrate, este necesară necesară o 
conversie a fișierelor: 
 
Din .mcd in .raw 
Această conversie transferă datele din format .mcd într-un format standard, denumit 
raw, și care este documentat de Multichannel Systems. Formatul .raw poate fi apoi 
importat în formatul .epd. 
 
Din .csv in .eti 
Această conversie este necesară pentru a importa detaliile legate de condițiile de 
stimulare în softul de analiză. Fișierul .eti (Extended Trial Information) documentează 
succesiunea exactă a trial-urilor înregistrate, menționând condiția experimentală de care 
aparțin, date despre lungimea trial-ului în microsecunde, informații de control. Aceste 
informații sunt generate de softul de stimulare, dezvoltat de către directorul de proiect. 
 
După importarea setului de date în formatul .epd, datele sunt preprocesate după cum 
urmează: 
 Eliminarea componentei continue (DC) 
 Pentru extragerea potențialului de câmp local (LFP): 

o Filtrarea datelor: IIR Butterworth de ordin 4 la 500 Hz, filtru anti-alias 
trece jos  

o Subeșantionarea datelor: 1:16 – de la 32 kHz la 2 kHz 
 Pentru extragerea descărcărilor neuronale individuale (spikes): 

o Filtrarea datelor: IIR Butterworth de ordin 4 la 1 kHz, filtru trece sus  
o Prelucrarea datelor cu un “spike-sorter” 

 
Următorul pas după preprocesare constă în crearea unei sesiuni de analiză, care crează o 
vedere (“view”) asupra datelor care corespunde cu design-ul experimental și cu 
întrebarea care se dorește a fi adresată prin analiza datelor. Prin sesiunea de analiză se 
realizează: 
 Parsarea dataset-ului in trial-uri 
 Adăugarea informației despre condițiile de stimulare 

 
După pregătirea sesiunii de analiză, se pot realiza următoarele analize de date pentru 
semnalele continue (LFP): 
 Analize spectrale prin decompoziție Fourier 
 Analize de coerență spectrală și phase-locking bivariate 
 Analize de auto- și cross-corelație 
 Potențiale evocate (ERP – “Event-Related Potentials”) 

Pentru semnalele de tip descărcare (spikes), vom utiliza instrumente de analiză care sunt 
în curs de dezvoltare de către directorul de proiect. 

 
Tabel 2. Protocol de analiză 

I.4. Diseminare rezultate în anul 2015 
Pentru anul 2015 (primele 3 luni de desfășurare a proiectului) nu s-au prevăzut publicații în 
conferințe sau reviste științifice. 
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II. Etapa 2 de raportare: 1.01.2016 – 31.12.2016 

Pentru anul 2016, s-au previzionat două categorii de activități: 
• Înregistrare și analiza datelor preliminare pentru cele 3 obiective științifice ale proiectului: 

 Obiectiv 1: Oscilații rapide in circuite corticale locale; 
 Obiectiv 2: Rezonanța și oscilațiile gamma induse de stimul; 
 Obiectiv 3: Rezonanța și sistemele de arousal-neuromodulație. 

• Diseminare rezultate preliminare. 
 

II.1. Înregistrarea datelor preliminare 
După pregătirea setup-ului experimental și a paradigmelor de stimulare, s-a trecut la primele 
experimente care să adreseze cele trei obiective științifice ale proiectului. Experimentele au 
constat din paradigme acute de înregistrare electrofiziologică multi-electrod și au vizat cortexul 
vizual primar la rozătoare (șoareci „wild-type” și transgenici). Pentru stimularea vizuală, s-a folosit 
un monitor poziționat în câmpul vizual al animalului (Fig. 5) și s-au prezentat stimuli sub forma 
unor bare în mișcaere cu diferite orientări („drifting gratings”). Luminanța locală a stimulului 
reprezintă un parametru de stimulare de ordinul întâi iar contrastul, definit de diferența dintre 
pixeli luminoși și întunecați, reprezintă un parametru de ordinul doi. S-au înregistrat date 
(descărcări neuronale și potențial de câmp local) din cortexul vizual al șoriceilor sub anestezie cu 
două tipuri diferite de stimuli: un set de stimuli de tip „drifting grating” cu contrast fix de-a 
lungul trial-urilor și un set de stimuli „drifting grating” cu contrast variabil, incrementat liniar de 
la 0 la 100% pe parcursul primelor 2250 ms, urmat de o decrementare liniară de la 100% la 0 pe 
parcursul următoarelor 2250 ms. Această variație a ratei de schimbare a contrastului constituie 
un parametru de ordinul trei al stimulului. 
 

 
Fig. 5. Protocolul de stimulare vizuală cu parametrizare de ordinul 1, 2 și 3. 

 
Pentru primul obiectiv științific al proiectului ne-am propus caracterizarea sistematică a 
oscilațiilor rapide (gamma) în cortexul vizual la șoareci. În acest scop, s-au înregistrat date de la 
un grup de 5 animale anesteziate cu izofluran, menținut la o concentrație constantă de-a lungul 
înregistrării. Pentru a determina proprietățile de emergență ale oscilațiilor în circuitele locale s-
au utilizat probe de înregistrare multi-electrod de la Neuronexus în diverse configurații (1 x 32 de 
contacte, probă liniară sau 4 x 8 contacte, probă de tip „A” ce poate înregistra zone corticale 
adiacente, la o distanță de 200 μm).  
 
Datele obținute prezintă o corelație clară între vigurozitatea răspunsurilor neuronale și expresia 
oscilațiilor gamma: aproape invariabil, răspunsurile puternice la nivelul neuronilor din cortexul 
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vizual primar al șoarecilor par să fie asociate cu oscilații de înaltă frecvență, în domeniul 40-70 Hz 
(Fig. 6). De fapt, nu am obținut cu protocolul menționat date care să prezinte răspunsuri 
puternice la stimul și care să nu se asocieze cu oscilații gamma. Acest fapt sugerează faptul că 
oscilațiile gamma, cel puțin în cortexul șoarecilor, sunt un fenomen uzual și că probabil 
contribuie în mod fundamental la organizarea activității corticale. 
 

 
Fig. 6. Date preliminare înregistrate care prezintă un exemplu tipic de oscilație gamma indusă în 
cortexul vizual primar la șoarec de un stimul de tip „grating” cu contrast fix. Frecvența oscilației 
este stabilă, în jurul valorii de 40-42 Hz. 
 
Cel de-al doilea obiectiv științific presupune identificarea unei legăruri între rezonanța de 
membrană și oscilațiile rapide exprimate în cortex. O legătură directă poate fi pusă în evidență 
numai folosind înregistrări intracelulare, însă acestea din urmă sunt extrem de greu de realizat in 
vivo (în animalul intact) și necesită echipament specializat. În acest scop, unul dintre membrii 
echipei de cercetare se va deplasa în anul 2017 la Berlin pentru un stagiu de specializare care să 
permită înregistrarea datelor intracelulare și corelarea proprietăților de membrană ale neuronilor 
corticali cu expresia oscilațiilor rapide. Într-o etapă preliminară însă, am recurs la o metodă mai 
accesibilă care, chiar dacă este indirectă, are avantajul că poate pune în evidență fenomene 
legate de rezonanță la nivelul dinamicii întregului circuit. Astfel, am cuplat protocoalele de 
înregistrare cu stimulare optogenetică periodică a circuitului cortical. Am utilizat animale 
transgenice care exprimă opsine de tipul ChR2 (Channelrhodopsin-2) în populațiile de neuroni 
excitatori sau, alternativ, inhibitori și un laser albastru cuplat la un mecanism de „shuttering” 
periodic (dezvoltat în laboratorul nostru). Datele au fost înregistrate din circuite corticale 
stimulate direct cu o paletă largă de frecvențe (de la 0.5 Hz la 100 Hz) de intrare administrate sub 
formă de impulsuri rectangulare.  
 
Stimularea periodică prezintă avantajul că poate pune în evidență prezența mecanismelor 
rezonatoare deoarece mecanismele RING, care implică rezonanță, conduc la o antrenare calitativ 
diferită la frecvențe joase versus frecvențe înalte față de celelalte două mecanisme, ING și PING – 
vezi (Moca et al. 2014). Predicția noastră din studiul teoretic menționat era că, dacă circuitul 
cortical prezintă neuroni cu rezonanță de membrană (mecanism RING) atunci acest circuit va 
produce oscilații gamma robuste la stimulare lentă dar oscilații slabe la frecvențe de stimulare 
mari. Din contră, celelalte două mecanisme (ING și PING) produc oscilații slabe la frecvențe de 
stimulare joase și oscilații puternice, foarte precis aliniate („locked”) la stimulul extern, pentru 
frecvențe înalte.  
 
Pe lângă înregistrarea unor seturi de date de la șoareci (n = 3) am construit și un model in silico 
cu circuite care exprimă rezonanță în neuronii inhibitori (IF-RES) și circuite care sunt pur 
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integratoare (IF-IF), stimulând aceste circuite cu curenți externi similari input-ului optogenetic 
administrat la șoareci (Dăbâcan and Mureşan 2016a). Astfel, avem posibilitatea de a compara 
predicțiile teoretice cu rezultatele experimentale pentru a pune în evidență implicarea sau lipsa 
de implicare a rezonanței de membrană în generarea oscilațiilor corticale de înaltă frecvență la 
șoareci. Rezulate preliminare sunt prezentare în secțiunea 2 și au fost prezentate la Society for 
Neuroscience Annual Meeting 2016, San Diego, USA. 
 

 
Fig. 7. Sistemul de stimulare corticală optogenetică din laboratorul nostru, construit de către 
membrii echipei. 
 
At treilea obiectiv științific presupune studierea implicării mecanismelor de arousal și neuro-
modulație în determinarea expresiei oscilațiilor rapide. În acest scop, am utilizat două strategii 
pentru a manipula starea corticală, mimând acțiunea mecanismelor de arousal și 
neuromodulatorii din creier: am manipulat adâncimea anesteziei, pe de-o parte, și am construit 
un sistem de administrare a unor neuromodulatori (acetilcolină, dopamină) direct la nivelul 
circuitului cortical, pe de altă parte.  
 
Pentru manipularea anesteziei s-a utilizat setarea manuală a concentrației vaporizatorului de 
izofluran, iar concentrația a fost variată liniar, în diferite trepte (ascendent și descendent – e.g., 
1.5%, 1.75%, 2.0%, 1.75%, 1.5%) în timp ce animalul era stimulat cu un set complet de stimuli 
(„drifting gratings” acoperind o paletă completă de orientări). După modificarea concentrației 
anestezicului s-a impus o pauză de minimum 5 minute până la următoarea înregistrare pentru a 
permite cortexului să se stabilizeze și pentru a elimina efectele regimului tranzitoriu. La un 
anumit nivel de anestezie s-a înregistrat un set complet de date cu stimuli de tip „gratings”, după 
care nivelul de anestezie a fost modificat din nou și ciclul reluat. Astfel, fiecare set de date 
obținut (având tipic 80-160 de trial-uri) e asociat cu un nivel particular de anestezie, permitând 
analiza legăturii dintre nivelul de anestezic și expresia oscilațiilor corticale în acel set de date.  S-
au înregistrat zeci de seturi de date de la 4 animale. 
 
În vederea testării efectului unor neuromodulatori particulari, s-a construit un sistem propriu de 
perfuzare a suprafeței corticale. Sistemul constă dintr-un recipient cu o soluție țintă (de obicei 
ACSF – „artificial cerebro-spinal fluid” amestecat în diverse proporții cu acetilcolină sau 
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dopamină), un sistem de încălzire a fluidului pentru a evita efectul de răcire la nivelul cortexului, 
un dispozitiv de perfuzare corticală realizat prin prototipizare 3D, o capcană cu vacuum și o 
pompă de extragere (Fig. 8). Sistemul permite aplicarea la nivelul suprafeței corticale a unei 
soluții „buffer” pentru a administra la nivel local, prin difuzie, un anumit neuromodulator. Datele 
preliminare au fost înregistrate de la 8 animale și au constat în prezentarea stimulilor vizuali 
(gratings cu contrast fix și variabil) în faze succesive în care s-a aplicat simultan fie ACSF pentru 
40-80 minute fie ACSF + acetilcolină sau dopamină timp de alte zeci de minute. S-au înregistrat 
în total zeci de seturi de date în așa fel încât efectul unui neuromodulator să nu se amestece pe 
cât posibil cu efectele induse de alt neuromodulator, prezentat anterior. 
 

 
Fig. 8. Sistemul de administrare și manipulare a neuromodulatorilor la nivelul cortexului vizual, 
dezvoltat în laborator. 
 

II.2. Algoritmi de analiză de date - dezvoltare și implementare 
Pentru analiza datelor s-au folosit atât metode consacrate precum transformata Fourier cât și 
metode noi, dezvoltate sau modificate de către membrii laboratorului pentru a putea evidenția 
fenomene care nu pot fi cuantificate cu metode standard. 
 

Extragerea datelor din semnalele înregistrate 

Din semnalele achiziționate cu probele multi-electrod s-au extras datele relevante pentru 
analiză. Componentele de frecvență joasă din aceste semnale reprezintă potențiale de câmp 
local (LFP - Local Field Potentials), care însumează activitatea locală a neuronilor din circuitul ce 
înconjorară contactul de înregistrare (~10.000-100.000 de neuroni) dar și potențialele sinaptice 
aferente. Componentele de frecvență înaltă conțin descărcările (potențialele de acțiune) 
generate de neuronii din proximitatea contactului de înregistrare. Aceste descărcări au fost 
detectate cu ajutorul unui prag de amplitudine și au fost tratate ca evenimente binare (MUA - 
Multi Unit Activity) – vezi Fig. 9. 
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Fig. 9. Exemplu de extragere de date din semnalele înregistrate. A. Protocolul de filtrare pentru a 
extrage LFP și MUA. B. Date înregistrate de pe un contact al electrozilor de electrofiziologie (reale 
din laborator). C. Exemplu de descărcare neuronală detectată prin aplicarea unui prag de 
amplitudine. 

 

Validarea răspunsurilor corticale 

Inserarea electrozilor de înregistrare în zona de interes (cortex vizual primar) s-a făcut cu ghidaj 
stereotaxic (bregma -3.75 mm posterior și +2.38 mm lateral de midline) printr-o craniotomie de 
~1.5 x 1.5 mm. Mai departe, inserarea electrozilor s-a făcut și cu ghidaj optic, în funcție de 
localizarea vaselor de sânge care sunt adiacente ariei vizuale primare. Totuși, pentru a fi siguri că 
răspunsurile înregistrate sunt chiar din aria vizuală primară datele au fost validate prin calcularea 
potențialelor evocate de stimul (ERP - Event Related Potentials). Acestea reprezintă media 
activității din mai multe trial-uri, aliniate la un anumit eveniment. ERP-ul se aplică pentru 
semnale continue, precum LFP-ul. Pentru semnale binare, precum descărcările neuronale, se 
folosește histograma peri-stimul (Peri-Stimului Time Histogram – PSTH). Pentru validarea poziției 
electrozilor, am calculat ERP-ul pentru semnalele LFP și PSTH-ul pentru descărcările neuronale, 
ambele aliniate la momentul prezentării stimulului pe ecran (Fig. 10).  
 

 
 
Fig. 10. Validarea răspunsurilor corticale prin calculul EPR și PSTH. Exemplu de ERP (A) și PSTH (B) 
pe datele înregistrate de la un șoarece. 
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O poziție corectă a electrozilor este asociată cu evidențierea așa-numitului răspuns de inițiere 
(„onset response”, sau „ON response”) care se manifestă printr-un vârf de negativare la 100-150 
ms după stimul și un vârf de descărcări neuronale la același moment. Răspunsul ON corespunde 
primului val de informație care vine de la retină, apoi talamus și activează cortexul vizual primar, 
întârzierea sa corespunzând timpului necesar informației vizuale să se propage până la cortex. 
După cum se poate observa în Fig. 10 datele înregistrate prezintă aceste proprietăți importante, 
validând localizarea electrozilor în cortexul vizual primar. 
 

Cuantificarea proceselor oscilatorii 

Estimarea proceselor oscilatorii din date neuronale poate fi un proces foarte dificil, în special 
pentru date binare de tip descărcări neuronale (Mureşan et al. 2008). Din acest motiv, am utilizat 
o baterie de metode, unele dezvoltate chiar de echipa noastră, pentru a estima comportamentul 
oscilator în LFP-uri și descărcări neuronale. Un instrument deosebit de util în acest scop este 
analiza auto- și cross-corelațiilor. În acest scop, am folosit o librărie dezvoltată în cadrul 
laboratorului (http://raulmuresan.ro/sources/corrlib/) pentru a calcula corelații pe semnale 
continue (LFP), evenimente binare (descărcări neuronale), și hibride (binare-continue) – vezi Fig. 
11.  
 

 
 
Fig. 11. Exemple de cross-corelații calculate pe semnale binare (A), continue (B) și mixte (C). 
Exemplele sunt extrase dintr-un set de date ce corespunde unui stimul cu contrast variabil 
(crescător-descrescător); punctele reprezintă momentele la care s-au identificat descărcări 
neuronale iar semnalele continue reprezintă LFP-ul corespunzător înregistrat pe același electrod. 
 
Cuantificarea proceselor oscilatorii din descărcările neuronale s-a realizat utilizând scorul de 
oscilație (Oscillation Score – OS) introdus de noi în 2008 (Mureşan et al. 2008), care estimează 
concentrarea relativă de putere în banda de interes. Puterea este estimată folosind spectrul 
autocorelației după eliminarea vârfului central care nu contribuie informație utilă, fiind afectat 
de procese precum „bursting-ul” (Fig. 12). 
 
Pentru calcularea spectului în cazul semnalelor continue s-a folosit fie estimarea în timp, în 
ferestre succesive, fie metoda Welch. Acestea au utilizat Transformata Fourier rapidă (Fast 
Fourier Transform – FFT). În plus, în anumite cazuri am recurs la o normalizare a spectrelor 
folosind tehnici de „baselinening”, adică s-au normalizat spectrele relativ la o perioadă de 
referință. Normalizarea este necesară deoarece datele biologice și în special cele înregistrate din 
creier prezintă așa-numita caracteristică 1/f care implică faptul că frecvențele înalte au puteri 

http://raulmuresan.ro/sources/corrlib/
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mult mai mici decât frecvențele joase. În lipsa unei normalizări modificările spectrale din benzile 
înalte pot fi complet mascate de fluctuațiile spectrale ale benzilor inferioare de frecvență. 
 

 
 
Fig. 12. Estimarea proceselor oscilatorii din trenuri de descărcări neuronale folosind scorul de 
oscilație – exemplu pe un set de date cu contrast variabil. A. Date de la un MUA înregistrat cu 
același stimul prezentat de 10 ori (10 trial-uri). B. Histograma de autocorelație (negru) și 
autocorelația netezită (roșu), din care s-a eliminat vârful central. C. Spectrul autocorelației 
netezite și vârful de putere din banda gamma (OS = 6.2, OF = 60.5 Hz). 
 
Pentru a identifica proprietățile oscilațiilor rapide în funcție de stimul nu e suficientă 
cuantificarea statistică, medie, de-a lungul unui trial. De fapt, așa cum am arătat și în studiul 
teoretic care a motivat acest proiect, e necesară corelarea strânsă a stimulului cu evoluția puterii 
și frecvenței oscilației pentru a întelege procesele mecanistice implicate în generarea oscilației – 
vezi (Moca et al. 2014). Din acest motiv, am dezvoltat o metodă de „urmărire” a oscilației în timp 
prin identificarea în spațiul timp-frecvență-putere a „crestei” oscilației. "Creasta" răspunsului e 
definită printr-un proces iterativ care urmărește maximul local în timp, de-a lungul trial-ului și 
extrage independent puterea, lărgimea de bandă și frecvența oscilației locale (Dăbâcan and 
Mureşan 2016b) (Fig. 13). 
 

 
 
Fig. 13. Caracterizarea oscilației gamma în timp, de-a lungul trialului, urmărind „creasta” 
oscilației în spațiul timp-frecvență-putere. Modificat după (Dăbâcan and Mureşan 2016b). A. 
Evoluția puterii în timp, vizualizată printr-o spectrogramă în timp clasică. B. Urmărirea crestei în 
spațiul 3D timp-frecvență-putere. Modificat după (Dăbâcan and Mureşan 2016b). 
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Stimulii cu contrast variabil utilizați au mulți parametri care influențează răspunsul cortical, 
precum luminanța, orientarea, contrastul, și rata de schimvare a contrastului. Astfel, răspunsul în 
frecvență (puterea) poate fi modulat pe mai multe scale temporale: o scală lentă a variației de 
contrast și o scală mai rapidă ce corespunde modificării de luminanță datorată trecerii „grating-
ului” prin câmpurile de recepție ale neuronilor din cortexul vizual primar (Fig. 14A). Disocierea 
celor două componente de putere este foarte importantă dar în același timp greu de realizat cu 
metode clasice. În acest scop am adaptat un algoritm numit Empirical Mode Decomposition 
(EMD), care permite separarea componentelor spectrale fără asumpții de staționaritate sau de 
formă sinusoidală (Huang 2007). EMD este un algoritm iterativ care presupune scăderea mediei 
anvelopelor superioare și inferioare ale semnalului la fiecare pas, până când semnalul rezidual 
devine o funție de mod intrinsec (Intrinsic Mode Function – IMF). Pentru datele înregistrate, EMD 
a fost adaptată pentru a extrage două funcții IMF, una pentru efectul modulator al contrastului și 
cealaltă pentru efectul luminanței (Fig. 14B) – vezi și (Dăbâcan and Mureşan 2016b). 
 

 
Fig. 14. Separarea efectului modulator al contrastului de cel al luminanței folosind metoda EMD. 
A. Evoluția în timp a profilului de putere în banda gamma – componenta lentă corespunde 
creșterii și descreșterii contrastului iar cea rapidă reprezintă variația luminanței în câmpul de 
recepție al neuronilor datorită mișcării „grating-ului”. B. Componenta IMF lentă, corespunzătoare 
contrastului. C. Componenta IMF rapidă, corespunzătoare variației de luminanță. Modificat după 
(Dăbâcan and Mureşan 2016b). 
 

Normalizarea rezultatelor 

Normalizarea rezultatelor este esențială în special pentru analize spectrale care vizează 
estimarea puterii la diferite frecvențe de oscilație, datorită caracteristicii 1/f ale semnalelor 
înregistrate din creier. Cea mai utilizată metodă de normalizare este pseudo „z-scoring-ul”, unde 
datele din zona de interes sunt normalizate prin scăderea mediei și raportarea la deviația 
standard a unei zone de referință, denumită „baseline”. Sute de studii ale oscilațiilor neuronale 
au utilizat această metodă de normalizare iar studiile mai recente de imagerie optică, în special 
cele de fluorescență cu 2 fotoni, folosesc o măsură care este înrudită și se numește df/f. În 
încercarea de a aplica metoda de normalizare cu z-scoring pe datele noastre am descoperit un 
fenomen extrem de important și care aparent parazitează sute de studii deja publicate. Astfel, 
spectrogramele normalizate cu z-scoring la nivelul fiecărui trial suferă de o biasare care derivă 
din faptul că media și deviația standard ale semnalului de referință sunt corelate. Pentru a studia 
fenomenul de biasare, am generat date de tip zgomot alb (white noise) pe care le-am segmentat 
arbitrar în zone de referință (baseline) și zone de interes (target) – trebuie menționat că 
semnalele generate aveau aceleași proprietăți peste tot, i.e. erau statistic stationare în timp. 
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Fig. 15. Efectul de biasare în procedura de normalizare cu z-scoring la nivel de trial. A. Biasarea în 
cazul spectrului de putere calculat pe date de tip „zgomot alb”. B. Biasarea în cazul în care 
valorile de putere sunt inlocuite cu valori extrase dintr-o distribuție deplasată la dreapta. C. 
Aceeași analiză ca în cazurile A) și B) dar cu valori extrase dintr-o distribuție normală, simetrică. 
Modificat după (Ciuparu and Mureşan 2016). 
 
Spectrul de putere al zgomotului alb astfel generat ar trebui sa fie identic peste tot, însă 
normalizarea utilizând z-scoring a pus în evidență o falsă creștere de putere în zona de interes 
față de cea de referință (Fig. 15A, jos). Analiza valorilor de putere din zona de referință a relevat 
faptul că distribuția acestor valori este deplasată la stânga („skewed”) și că din acest motiv media 
și deviația standard a valorilor peste setul de trial-uri generat sunt corelate pozitiv (Fig. 15A). 
Aceasta face ca în formula de z-scoring numărătorul (echivalat prin diferența mediilor zonei de 
interes și a celei de referință) este corelat negativ cu numitorul (deviația standard) astfel că valori 
mai mari (pozitive) ale numărătorului sunt împărțite la valori mai mici ale numitorului, 
amplificând valorile pozitive, iar valori mai negative sunt îmărțite la valori mai mari ale 
numitorului, suprimând valorile negative în zona de interes. Din acest motiv, valorile pozitive 
domină zona de interes iar distrubuția valorilor normalizate din zona de interes devine deplasată 
la dreapta (Fig. 15A) – pentru detalii vezi și (Ciuparu and Mureşan 2016).  
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Explicația cea mai plauzibilă pentru fenomenul observat este aceea că media și deviația standard 
a valorilor extrase dintr-o distribuție deplasată la stânga sunt corelate pozitiv iar această 
corelație conduce la biasarea pozitivă în zona de interes. Pentru a testa această ipoteză am 
generat date extrase fie dintr-o distribuție deplasată la dreapta, fie dintr-o distribuție simetrică 
astfel încât mediea și deviația standard sunt, în mod respectiv, fie corelate negativ (Fig. 15B) fie 
necorelate (Fig. 15C). Într-adevăr, în cazul corelației negative biasarea în zona de interes e 
negativă iar în cazul lipsei corelației nu apare biasare, demonstrând astfel că sursa biasării este 
corelația dintre medie și deviația standard ce derivă din deplasarea distribuției valorilor din zona 
de referință (baseline). 
 

 
 
Fig. 16. Efectul de biasare este proporțional cu mărimea corelației dintre media și deviația 
standard a valorilor din zona de referință (baseline). Modificat după (Ciuparu and Mureşan 2016). 
 
Am testat mai departe dacă mărimea biasării depinde de mărimea corelației dintre medie și 
deviație standard generând date distribuite astfel încât corelația dintre cele două măsuri să fie 
controlabilă, în intervalul [-1..1] (Fig. 16). Într-adevăr, media valorilor din zona de interes 
(„stimul”) depinde în mod liniar de mărimea corelației, astfel încât biasarea este negativă când 
corelația e negativă și pozitivă pentru corelație pozitivă, lipsind atunci când media și deviația 
standard nu sunt corelate. Așadar, biasarea este proporțională cu mărimea corelației dintre 
media și deviația standard a valorilor din zona de referință. 
 
Implicațiile studiului realizat (Ciuparu and Mureşan 2016) pentru normalizarea rezultatelor pe 
date înregistrate din creier este enormă. Astfel, am arătat în acest studiu că nu doar metoda de z-
scoring conduce la biasare ci orice metodă care implică împărțirea unui numărător și numitor 
care sunt corelate. Clase întregi de metode se înscriu în această categorie, cum ar fi metoda 
utilizată extrem de frecvent de normalizare a datelor de imagerie optică, df/f. De asemenea, am 
arătat că o metodă simplă dar eficientă de corectare a procedurii de normalizare este de a „suda” 
toate perioadele de baseline de la toate trial-urile disponibile și a calcula statisticile de 
normalizare pe acest baseline extins (Ciuparu and Mureşan 2016). Toate analizele raportate mai 
departe au fost realizate cu această metodă de corecție. 
 

  



 
 20 

II.3. Rezultate preliminare 
Primele experimente, de explorare, s-au desfășurat utilizând linia de șoareci BALB/c (albinoasă) și 
un anestezic sub forma unei mixturi injectabile de ketamină/xylazină. Acest anestezic însă a 
blocat complet răspunsurile corticale la stimuli vizuali fiind ulterior înlocuit cu un anestezic 
gazos (izofluran) administrat într-un mediu saturat de O2 cu ajutorul unui vaporizator. De 
asemenea, experimentele preliminare au relevat faptul că șoarecii BALB/c au o acuitate vizuală 
redusă (Yeritsyan et al. 2012), ceea ce conduce la răspunsuri vizuale relativ slabe. Din acest motiv 
s-a decis înlocuirea liniei BALB/c cu linia C7BL6. Toate rezultatele raportate în continuare au fost 
obținute pe șoareci C7BL6 sub anestezie cu izofluran. 
 

Obiectiv 1: caracterizarea răspunsului cortical oscilatoriu la stimularea vizuală 

Contrast fix 

Într-o primă fază ne-am concentrat pe studiul inducției oscilațiilor gamma folosing stimuli de tip 
„grating”. Am fost interesați de modul de emergență și de proprietățile acestor oscilații în funcție 
de dinamica stimulului prezentat.  

 
Fig. 17. Răspunsul cortical la „grating-uri” cu contrast fix, evaluat în date LFP. A. LFP înregistrat 
pe un canal al probei de înregistrare. B. valoarea contrastului și vizualizarea luminanței de-a 
lungul trial-ului. C. spectrul de putere, in timp, calculat pe toate trial-urile disponibile. D. 
Potențialul evocat (ERP) aferent LFP-urilor înregistrate. E. Spectrul de putere mediu calculat cu 
metoda Welch pe toată durata stimulului. 
 
Primele experimente s-au realizat utilizând un „grating-uri” în mișcare dar cu contrast fix de-a 
lungul unui trial. Acestea induc oscilații gamma robuste, cu frecvență > 40 Hz, iar activitatea 
prezintă caracteristicile unui răspuns vizual viguros (Fig. 17). Rezultatele obținute în date de tip 
LFP s-au reprodus și în analiza descărcărilor pe canalele înregistrate („multi-unit activity” – MUA). 
Astfel, o oscilație puternică de aceeași frecvență este vizibilă și în activitatea MUA (Fig. 18A). În 
plus, activitatea MUA este modulată de trecerea „grating-ului” prin câmpul de recepție al 
neuronilor și, o observație foarte interesantă e aceea că scorul de oscilație se corelează cu rata de 
descărcare a neuronilor (Fig. 18C-F). Această observație nu este trivială, pentru că, prin natura sa, 
scorul de oscilație nu tinde să se coreleze cu rata de descărcare (Moca et al. 2008). Corelația OS – 
rată de descărcare implică faptul că celulele cu răspuns viguros au și tendința de a oscila mai 
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puternic, confirmând astfel observația intuitivă menționată anterior că răspunsurile puternice 
păreau a se corela cu oscilații puternice. 
 

 
Fig. 18. Răspunsul cortical la „grating-uri” cu contrast fix, evaluat în descărcările neuronilor – 
MUA. A. Funcție de autocorelație a unei unități MUA și scorul de oscilație aferent. B. Modularea 
ratei de descărcare instantanee a aceleiași MUA de-a lungul trial-ului. C. Corelația dintre scorul 
de oscilație și rata de descărcare a neuronilor înregistrați. D., E., și F. Rata de descărcare, scorul de 
oscilație și numărul neuronilor care prezintă oscilații la diferite frecvențe. 
 
Corelarea aproape univocă dintre răspunsurile viguroase și existența oscilațiilor în banda gamma 
pare să fie o particularitate a cortexului vizual la șoarec deoarece în alte studii, pe mamifere mai 
mari, acest fenomen nu a fost observat în mod consistent (Rodriguez et al. 2010). Creșterea 
incidenței oscilațiilor gamma la șoareci față de alte mamifere ar putea avea legătură cu 
organizarea diferită a cortexului lor vizual: Hărțile de preferință la orientare au o organizare de 
tip „salt and pepper” la șoarec (Ohki et al. 2005) față de o mapare topologică relativ ordonată la 
pisică și maimuță. Organizarea locală a acestor micro-circuite ce procesează stimulul vizual ar 
putea favoriza dezvoltarea de oscilații gamma, care se știe că apar în principal din generatori 
locali de ritm (Moca et al. 2014; Prechtl et al. 2000). 
 
La nivelul neuronilor din cortexul vizual primar (V1) s-au pus în evidență și alte fenomene 
surprinzătoare. Astfel, am analizat selectivitatea descărcărilor neuronale la momente diferite de 
timp de-a lungul trial-ului (Fig. 19A și B): imediat după prezentarea stimulului (segmentul de 200 
ms conținând în principal „ON response”), perioada de stimulare susținută (de la 200 ms până la 
momentul dispariției stimulului de pe ecran), și perioada post stimulare (denumită „OFF 
response”, de la dispariția stimulului până la terminarea trial-ului). Am calculat curba de 
selectivitate la orientare a celulelor înregistrate (rată de descărcare versus orientare, în 
coordonate polare) pe întreaga durată a trial-ului (Fig. 19C) precum și selectivitatea descărcărilor 
în cele 3 perioade menționate: ON (Fig. 19D), stimulare susținută (Fig. 19E), și OFF (Fig. 19F). 
Rezultatele sunt extrem de surprinzătoare: selectivitatea cea mai redusă la orientare este cea din 
perioada ON iar cea mai mare este cea asociată perioadei OFF. Acest lucru implică faptul că cea 
mai precisă informație despre stimul poate fi regăsită în descărcările neuronale care succed 
înlăturării stimulului din câmpul vizual! Acest fenomen a fost pus în evidență, sub o altă formă, în 
cortexul vizual al pisicii (Nikolić et al. 2009). 
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Fig. 19. Selectivitatea la orientare a descărcărilor neuronale pe parcursul unui trial. A. Nivelul de 
contrast și variația luminanței de-a lungul trial-ului. B. Histograma peristimul a descărcărilor 
neuronale ale unei MUA din cortexul vizual la șoarec. C. Curba de selectivitate („Tuning curve” – 
TC) la orientare considerând toate descărcările trial-ului. D., E. și F. La fel ca în cazul C) dar 
considerând doar descărcările din perioada ON (D; 200 ms după prezentare stimul),  din 
perioada de stimulare susținută (E; de la 200 ms după prezentare stimul până la înlăturarea 
stimulului) sau perioada OFF (F; de la înlăturarea stimulului până la sfârșitul trial-ului). 
 
 
Un alt fenomen interesant a fost pus în evidență la analiza detaliată a procesului oscilator de-a 
lungul stimulării vizuale. Astfel, fluctuațiile de luminanță din câmpul de recepție al neuronilor din 
V1 cauzate de mișcarea „grating-ului” conduc la răspunsuri viguroare ale neuronilor dar și la 
activitate oscilatorie tranzientă în LFP (Fig. 20B). Partea extrem de interesantă însă este aceea că 
frecvența de oscilație nu pare să covarieze cu puterea oscilației ci pare să scadă monoton în 
cadrul fiecărui ciclu de luminanță de-a lungul trial-ului. Într-adevăr, frecvența și puterea sunt slab 
corelate (Fig. 20C, E și G). Aceeași concluzie se poate trage și din analiza potențialelor evocate, 
care sunt corelate negativ cu puterea în banda gamma (fenomen normal având în vedere că 
înregistrările au fost extracelulare) dar slab corelate cu frecvența oscilației (Fig. 20C, E, F și H). La 
ora actuală niciun model al mecanismelor de generare a oscilațiilor gamma nu poate reproduce 
aceste observații deoarece puterea și frecvența sunt de așteptat să covarieze puternic (Moca 
et al. 2014), fapt contrazis de datele experimentale de față. Concluzii similare se pot extrage și 
din analiza descărcărilor neuronale (Fig. 21). 
 



 
 23 

Fig. 20. Analiza proceselor osci-
latorii de-a lungul trial-ului în 
semnalele de tip LFP. A. Nivelul 
de contrast și variația luminan-
ței în timp. B. Spectrul de putere 
și frecvența puterii dominante 
(curbă roșie). C., D. și E. Puterea 
„crestei”, lățimea „crestei” și 
frecvența la „creastă” extrase fo-
losind metoda de analiză în spa-
țiul timp-frecvență-putere. F. 
ERP. G. Corelația între putere și 
frecvență (stânga) sau lățimea 
crestei (dreapta). H. Corelația 
dintre ERP și putere (stânga) sau 
frecvență (dreapta). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21. Analiza proceselor osci-
latorii de-a lungul trial-ului în 
semnalele de descărcare neuro-
nală. A.  Nivelul de contrast și 
variația luminanței în timp. B. 
Histograma de autocorelație pe 
un MUA. C. Scorul de oscilație 
în banda gamma. D. Frecvența 
oscilației dominante. E. Rata de 
descărcare. F. Corelația între 
scorul de oscilație și rata de 
descărcare a MUA pe toți elec-
trozii. 
 

 

 

Contrast variabil 

Stimulii de tip „grating” cu contrast fix conțin doar informații vizuale de ordinul 1 (luminanță) și 2 
(contrast): informația despre luminanță necesită doar integrare locală, în câmpul de recepție al 
neuronului, pe când informația despre contrast necesită integrare spațială (peste câmpuri de 
recepție localizate în zone vizuale diferite și care eșantionează luminanțe diferite). Având în 
vedere că mai multe studii recente au arătat că frecvența oscilațiilor gamma depinde de contrast 
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(Ray and Maunsell 2010), am studiat în continuare proprietățile de răspuns ale circuitelor 
corticale la stimuli cu contrast dinamic, ce variază de-a lungul trial-ului. Acești stimuli conțin 
informații vizuale de ordinul 3 (rata de modificare a contrastului) deoarece, pe lângă integrare 
locală și spațială, necesită și integrare termporală pentru a extrage informații complete despre 
stimul. 
 
Stimulii generați pentru studierea răspunsurilor la cu contrast dinamic au constat dintr-o rampă 
liniară de contrast în creștere pentru jumătate din trial, urmată de o rampă liniară, 
descrescătoare, de contrast (Fig. 22A). Acești stimuli modulează puterea și frecvența oscilațiilor 
într-un mod mult mai complex decât cei cu contrast fix. Astfel, atât luminanța cât și nivelul de 
contrast instantaneu au efect asupra proceselor oscilatorii în banda gamma: Puterea (Fig. 22C) și 
frecvența (Fig. 22E) sunt modulate lent de contrast și rapid de fluctuațiile de luminanță din 
câmpurile de recepție ale neuronilor din V1. Deoarece ambele sunt dominate de modulația 
lentă, indusă de variația de contrast, puterea și frecvența devin mult mai puternic corelate decât 
în cazul stimulilor cu contrast fix (Fig. 22G). În mod paradoxal, ERP-ul (Fig. 22F) nu mai urmărește 
fidel puterea, așa cum se întâmpla la contrast fix (Fig. 20H), ci doar modulația rapidă a puterii din 
LFP (Fig. 22C). 
 

Fig. 22. Analiza proceselor 
oscilatorii în LFP la stimularea 
cu contrast dinamic. A. Nive-
lul de contrast și variația 
lumi-nanței în timp. B. Spec-
trul de putere și frecvența 
puterii dominante (curbă 
neagră). C., D. și E. Puterea 
„crestei”, lățimea „crestei” și 
frecvența la „creastă” extrase 
folosind metoda de analiză în 
spațiul timp-frecvență-pu-
tere. F. ERP aferent canalului 
înregistrat. G. Corelația dintre 
frecvență și putere. H. Co-
relația dintre lățimea „crestei” 
și frecvență. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe lângă LFP și analiza descărcărilor MUA la nivelul canalelor a relevat fenomene interesante (Fig. 
23). Astfel, scorul de oscilație urmărește un pattern diferit față de puterea LFP (pare să scadă cu 
nivelul de contrast), chiar dacă frecvența urmărește în mare același comportament (crește cu 
contrastul și e modulată de luminanță). Rata de descărcare a neuronilor pare să fie în acord cu 
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puterea din LFP: crește odată cu contrastul și are modulații clare în răspuns la variația locală a 
luminanței. 
 

Fig. 23. Analiza proceselor oscilatorii la stimu-
larea cu contrast dinamic în descărcări neuronale. 
A. Nivelul de contrast și variația luminanței în 
timp. B. Histograma de auto-corelație a descăr-
cărilor în timp. C. Scorul de oscilație în banda 
gamma. D. Frecvența oscilației detectată în des-
cărcările neuronale E. Rata de descărcare a 
neuronilor de pe canalul exemplificat. 
 
 
Comparând rezultatele pentru contrastul dinamic 
cu cele pentru contrast fix se poate concluziona 
că procesele implicate în generarea oscilațiilor 
gamma sunt extrem de complexe. Astfel, 
modularea diferențială a puterii și frecvenței de 
către luminanță, contrast și variație a contrastului 
demonstrează că aceste oscilații, deși apar în 
circuite corticale locale, reflectă o coordonare și o 
integrare atât spațială cât și temporală. Modulația 
locală a luminanței produce fluctuații rapide ale 
puterii și frecvenței într-un mod non-trivial: 
Creșterea și scăderea luminanței nu induc 
creșterea și scăderea puterii și frecvenței într-un 
mod coordonat; deși puterea urmărește 

luminanța, frevența este mai mare la începutul trenului („burst-ului”) oscilator și scade monoton 
spre sfârșitul acestuia. Nu același lucru se întâmplă cu variația contrastului: acesta conduce la 
cofluctuații ale puterii și frecvenței de oscilație, într-un mod coordonat. Aparent, avem de-a face 
cu două procese complet diferite de generare a oscilațiilor gamma care sunt activate diferențial 
de cele două canale informaționale (luminanță și contrast). Modelele actuale de generare a 
oscilațiilor gamma nu pot surprinde această dihotomie și e necesar să fie căutate alte explicații 
mai fezabile și mai consistente cu evidențele experimentale. 
 

Obiectiv 2: studiul rezonanței în circuitele corticale vizuale 

Pentru a studia direct fenomenul de rezonanță la nivelul circuitelor vizuale am aplicat stimulare 
optogenetică directă în cortexul vizual. În acest scop, am utilizat o linie de șoareci transgenici ce 
exprimă opsina ChR2 în neuronii glutamatergici (Thy-1) și un laser albastru (Sanctity, 470 nm) 
cuplat la un „shutter” mecanic construit în cadrul laboratorului și la un ghid cu fibră optică 
pentru livrarea stimulului optic la nivelul suprafeței corticale. Stimulii optici au constat dintr-un 
tren de impulsuri rectangulare având frecvență diferită, permițând astfel cuantificare răspunsului 
în frecvență al circuitului. Stimularea utilizată antrenează viguros cortexul vizual (Fig. 24A), 
producând o amprentă spectrală puternică la frecvența de stimulare (Fig. 24B și D) și descărcări 
puternice în neuronii înregistrați (Fig. 24C). 
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Fig. 24. Stimularea optogenetică a circuitelor vizuale. A. Exemplu de răspuns tipic (ERP) vizibil în 
semnalul LFP la stimulare periodică cu lumină. B. Spectrul de putere LFP în timp. C. Rata de 
descărcare în timp a neuronilor de pe electrodul înregistrat. D. Spectrul Welch la nivelul tuturor 
electrozilor înregistrați, la o frecvență de stimulare optică de ~55 Hz. 
 
Analiza datelor înregistrate cu stimulare optică periodică (Fig. 25) a relevat faptul că circuitele din 
cortexul vizual primar răspund la frecvențe joase de stimulare (< 10 Hz) cu o oscilație în banda 
gamma și o rată de descărcare viguroasă (Fig. 25B și C). Pe măsură ce frecvența de stimulare este 
crescută circuitul are o așa-numită rezonanță de circuit, ce se manifestă în jurul frecvenței de 
oscilație în banda gamma (Fig. 25A). La frecvențe mai înalte de stimulare, puterea scade iar rata 
de descărcare crește chiar dacă frecvența urmărește fidel stimularea. 

 
Fig. 25. Răspunsul circuitului vizual primar la 
stimulare optogenetică cu diferite frecvențe. A. 
Puterea în LFP în funcție de frecvența de 
stimulare. B. Frecvența de oscilație (frecvența 
„crestei”) în funcție de frecvența de stimulare. C. 
Rata de descărcare a neuronilor în funcție de 
frecvența de stimulare. 
 
 
Faptul că activitatea înregistrată manifestă o 
rezonanță la nivel de circuit, în banda gamma, 
confirmă importanța acestei benzi de frecvență în 
antrenarea dinamică a circuitului. Mai departe, 
scăderea ratei de descărcare concomitent cu 
vârful de rezonanță, în banda gamma, sugerează 
că stimularea periodică antrenează mai puternic 

subpopulațiile de interneuroni inhibitori care a fost arătat că sunt vitale în obținerea acestor 
oscilații (Cardin et al. 2009). Aceste observații sugerează în mod puternic existența unui 
mecanism de tip RING în generarea oscilațiilor gamma la nivelul cortexului vizual (Moca et al. 
2014), aspect care este central la nivelul proiectului de față. 
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Pentru a înțelege mai bine mecanismele care stau la baza comportamentului în frecvență al 
circuitelor corticale, am realizat o simulare in silico a unui circuit neuronal local. Aceasta se 
bazează pe două modele neuronale, Integrate-and-Fire (IF) și modelul Izhikevich (RES) care 
poate fi parametrizat pentru a fi rezonator (Izhikevich 2003), având o frecvență de rezonanță 
dependentă de voltaj în zona 20-30 Hz (Moca et al. 2014; Mureşan and Savin 2007). Am construit 
două tipuri de rețele, în funcție de combinația de neuroni excitatori-inhibitori: rețele IF-IF 
(excitatorii și inhibitorii de tip IF) și rețele IF-RES (excitatorii de tip IF iar inhibitorii de tip RES). O 
rețea a constat din 80% neuroni excitatori și 20% neuroni inhibitori (Fig. 26A), conectați după o 
strategie de tip small-world (Moca et al. 2014). Stimulul de intrare a constat dintr-un curent 
sinusoidal cu frecvențe diferite (similar cu stimularea optică rectangulară administrată in vivo). 
Rețelele astfel create prezintă activitate neuronală similară celei in vivo, cu oscilații gamma 
pronunțate, „cycle-skipping” în neuronii excitatori (Fig. 26B) și cu diferențe cantitative și 
calitative interesante între rețelele care au interneuroni inhibitori integratori (IF-IF) și rețelele 
care dispun de interneuroni inhibitori rezonatori (IF-RES) – pentru detalii, vezi (Moca et al. 2014). 
 

 
 
Fig. 26. Simularea in silico a circuitelor corticale locale care generează oscilațiile gamma. A. 
Latice de 25 x 25 de neuroni excitatori (albastru) și inhibitori (roșu) cu conexiuni de tip „small-
world” și injectare de curent de intrare fie în toți neuronii, doar în cei excitatori sau doar în cei 
inhibitori. B. Trial tipic cu injectarea unui curent sinusoidal și răspunsul unui neuron excitator 
(albastru), inhibitor (roșu), rata de descărcare a diverselor populații (negru, rata medie per circuit) 
și raster de descărcări care arată activitatea tuturor neuronilor în timp. 
 
Spre deosebire de studiul anterior, de această dată am administrat stimulul fie tuturor neuronilor 
(EI; Fig. 27A și B), fie doar excitatorilor (E; Fig. 27C și D) sau fie doar inhibitorilor (I; Fig. 27E și F). În 
mod interesant, circuitele răspund calitativ și cantitativ diferit. Astfel, circuitul pur integrator (IF-
IF; Fig. 27 curbele albastre) răspunde cu rezonanțe multiple la stimularea EI și E iar frecvența 
urmărește parțial stimulul, sau divizori ai stimulului (subarmonici) în cadrul acestor rezonanțe. La 
stimularea doar a neuronilor inhibitori, rețelele pur integratoare nu pot susține oscilații robuste. 
Spre deosebire de acestea, rețelele rezonatoare (IF-RES; Fig. 27 curbele roșii) prezintă una, maxim 
două rezonanțe în cadrul cărora frecvența urmărește 1:1 sau 1:2 frecvența de stimulare. Pentru a 
compara datele din sistemele simulate cu cele din sistemul in vivo (Fig. 25) trebuie luate în calcul 
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rezultatele corespunzătoare stimulării celulelor excitatorare (Fig. 27C și D). În acest caz, datele 
reale au cea mai mare similaritate cu datele simulate în cazul rețelelor IF-RES, deși caracteristicile 
de frecvență ale ambelor rețele simulate diferă substanțial de caracteristica de frecvență din 
cazul datelor reale. O posibilă diferență ar putea apărea din modul în care se identifică frecvența 
dominantă în cele două cazuri (pentru datele reale puterea a fost normalizată la un „baseline” pe 
când în cazul datelor simulate această normalizare nu a fost făcută). 
 
 

 
 
Fig. 27. Puterea (sus) și frecvența (jos) oscilației dominante din spectrul de putere în funcție de 
frecvența de stimulare a circuitelor simulate (IF-IF – albastru; IF-RES – roșu). A., C., E. Puterea 
oscilației dominante (vârful „crestei” din spectru). B., D., F. Frecvența oscilației dominante. 
Curentul de intrare este administrat fie tuturor neuronilor din circuit (EI; A și B), fie doar 
neuronilor excitatori (E; C și D), fie doar neuronilor inhibitori (I; E și F). 
 
Diferențele dintre datele simulate și cele reale pot fi parțial explicate prin caracteristica 1/f a 
semnalelor biologice care afectează puternic frecvențele dominante din spectru, astfel că datele 
normalizate și cele ne-normalizate sunt greu de comparat. Simulările și analiza sistemului real 
par să sugereze că există un comportament al circuitului real mai apropiat de rețelele care conțin 
rezonatori (IF-RES) decât de cele care conțin doar neuroni integratori (IF-IF) însă circuitele 
simulate nu pot, în forma actuală, să reproducă toate fenomenele observate în datele reale. 
 

Obiectiv 3: Efectul neuromodulației asupra rezonanței și oscilațiilor neuronale 

Modularea prin nivelul de anestezie 

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a modifica starea corticală este anestezia. Deoarece 
toate experimentele raportate aici au fost acute, utilizarea anestezicului pe parcursul 
experimentului a fost o constantă și am putut studia efectul concentrației acestuia asupra 
procesării corticale. Am înregistrat date din cortexul vizual în timpul prezentării unor stimuli de 
tip „grating” cu contrast fix, în timp ce s-a manipulat concentrația anestezicului între 3 nivele 
determinate la începutul experimentului. Deoarece anestezicul are un efect diferit asupra 
fiecărui animal am stabilit nivelul minim de anestezie ca fiind punctul la care se pierde reflexul 
de retracție a piciorului („pedel reflex”). Nivelul maxim de anestezie a fost determinat ca punctul 
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la care bătăile inimii și rata respirației deveneau neregulate. După determinarea celor două 
limite, cele trei niveluri de test au fost alese între cele două extreme, astfel încât anestezia să nu 
fie nici prea ușoară nici prea adâncă. Pe parcurcul unui experiment, s-au prezentat seturi 
complete de stimuli variindu-se nivelul de anestezie aleator. Pentru fiecare set de stimuli nivelul 
de anestezie a fost menținut constant, acesta fiind modificat doar între prezentările seturilor 
succesive și introducându-se un timp de așteptare/acomodare de minim 5 minute până la 
înregistrarea setului următor. În analiza datelor LFP și MUA s-au considerat variațiile diverselor 
proprietăți ale oscilațiilor gamma (putere, frecvență) în funcție de variația relativă a concentrației 
de anestezic. Din păcate, deși au fost înregistrate zeci de seturi de date de la mai multe animale, 
nu s-a putut observa vreun efect consistent și coerent al nivelului anesteziei asupra oscilațiilor. 
Acest fapt ar putea fi explicat de procesele de homeostază, care ar fi putut să regleze 
compensatoriu mecanismele de generare a oscilațiilor în intervalul limitat de anestezie pe care l-
am studiat. Am concluzionat că manipularea anesteziei chirurgicale nu este o paradigmă 
suficient de robustă pentru manipularea stării corticale, în continuare trecând la utilizarea unor 
neuromodulatori cunoscuți, precum acetilcolina sau dopamina. 
 

Modularea colinergică 

Se știe că neuromodulatorii acționează asupra unor curenți care modulează și proprietățile de 
membrană ale neuronilor, precum rezonanța. De exemplu, acetilcolina modulează curentul de 
tip M (Halliwell and Adams 1982) care este implicat în generarea rezonanței membranare (Heys 
et al. 2010; Hu et al. 2002; Hutcheon and Yarom 2000; Richardson et al. 2003). Un fapt interesant 
și al cărui mecanism este puțin înțeles este că prin stimularea formației reticulare mezencefalice, 
care activează căile colinergice, produce o creștere predictibilă a expresiei oscilațiilor gamma 
(Munk et al. 1996). Acest lucru se întâmplă indiferent dacă stimularea se face electric (Castro-
Alamancos and Calcagnotto 2001; Steriade et al. 1991) sau prin tehnica optogenetică (Kalmbach 
et al. 2012). O explicație posibilă pentru potențarea oscilațiilor gamma este aceea ca acetilcolina 
acționează asupra neuronilor inhibitori de tip „fast-spiking basket cells” care se știe că sunt 
rezonatori (Bracci et al. 2003; Fellous et al. 2001; Pike et al. 2000) și sunt implicați în mod critic în 
generarea acestor oscilații (Cardin et al. 2009; Sohal et al. 2009). Mecanismul de acțiune ar putea 
fi modularea curentului M din interneuronii inhibitori, crescând proprietățile lor rezonatoare, 
fapt care am arătat recent că poate conduce la oscilații gamma mai robuste și mai puternice 
(Moca et al. 2014). 
 
Pentru studiul impactului acetilcolinei am realizat un set de experimente pilot în care un sistem 
de perfuzare (Fig. 8) a fost utilizat pentru administrarea la nivelul cortexului vizual al unei soluții 
de tip buffer (ACSF) sau conținând și diferite concentrații de acetilcolină (ACSF + ACh). Stimulul 
vizual utilizat a fost cel a „grating-urilor” cu contrast dinamic, pentru a putea studia fluctuația 
frecvenței în funcție de contrast când cortexul este modulat cu acetilcolină sau irigat doar cu 
soluția de tip buffer de control. Experimentelea începeau întotdeauna cu un set de rulări 
succesive a setului de stimuli, irigându-se cortexul doar cu soluția de control (ACSF). După câteva 
zeci de minute / ore, în soluție s-a adăugat o concentrație de ACh, s-a așteptat o perioadă de 
stabilizare (20-30 min) după care s-a reluat stimularea vizuală. Au fost înregistrate rezultate 
preliminare de la 4 animale și s-au comparat diverșii parametri ai oscilațiilor gamma din 
perioadele cu ACSF cu cele din perioadele în care s-a administrat ACSF + ACh (Fig. 28). 
 
Așa cum a fost arătat anterior, prezența ACh în soluția de irigare a crescut puterea oscilațiilor 
gamma (Fig. 28A). Aspecte noi au fost însă relevate de experimentele noastre, unde ne-a 
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interesat în mod special frecvența de oscilație și dependența ei de stimul, ca predictor indirect al 
tipului de mecanism ce produce oscilațiile gamma – vezi (Moca et al. 2014). În mod interesant, 
frecvența oscilației scade odată cu modularea colinergică (Fig. 28B), corelația dintre contrast și 
putere crește (Fig. 28C) iar corelația dintre contrast și frecvență are o tendință de a scădea (Fig. 
28D – sunt necesare mai multe date pentru a confirma acest trend). Predicția teoretică este 
aceea că dacă ACh potențează rezonanța interneuronilor inhibitori atunci puterea în banda 
gamma ar trebui să crească iar dependența frecvenței de oscilație de contrast ar trebui să scadă. 
Ambele fenomene sunt observate în datele preliminare înregistrate, ceea ce sugerează faptul că 
ipoteza principală a proiectului de față se confirmă. Experimente intracelulare, vor confirma sau 
infirma în etapa următoare în mod direct dacă această ipoteză este corectă. 

 
Fig. 28. Modularea colinergică a oscilațiilor gamma în 
cortexul vizual. Albastru – condiție de control, în care 
cortexul e perfuzat cu soluție buffer de tip ACSF. Roșu – 
condiție în care în soluția de buffer se adaugă 
acetilcolină. A. Puterea oscilației gamma dominante. B. 
Frecvența oscilației gamma dominante. C. Corelația 
dintre contrastul stimulului și putere. D. Corelația dintre 
contrastul stimulului și frecvență. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.4. Diseminare rezultate în anul 2016 
Rezultatele preliminare ale proiectului au fost diseminate în reviste de specialitate și conferințe 
internaționale, sub formă de articole și de abstract-uri însoțite de poster. În anul 2016 s-au 
publicat sau au fost acceptate următoarele lucrări științifice: 

1. Ciuparu A. and Mureșan R.C. (2016), Sources of bias in single-trial normalization procedures. 
European Journal of Neuroscience 43(7):861–869 [articol în revistă].  

2. Dăbâcan A. and Mureșan R.C. (2016), Robust analysis of non-stationary cortical responses: 
tracing variable frequency gamma oscillations and separating multiple component input 
modulations. Proceedings of MediTech 2016 – va fi publicat în volum Springer [articol în 
conferință]. 

3. Dăbâcan A., Rusu C., Mureșan R.C. (2016), Probing Frequency Response in Neural Networks 
Using Light. Novice Insights, in press [articol în revistă]. 

4. Dăbâcan A. and Mureșan R.C. (2016), Effects of periodic stimulation on cortical circuits as a 
function of stimulated population properties. Society for Neuroscience Annual Meeting, 12-
16 November, San Diego, USA. Accepted poster [abstract și poster]. 
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III. Etapa 3 de raportare: 1.01.2017 – 30.09.2017 

Având în vedere rezultatele preliminare din etapa 2, am desfășurat următoarele tipuri de 
activități în 2017: 

• Înregistrarea seturilor de date finale și analiza relației dintre parametrii stimulului și 
proprietățile răspunsului neuronal: 
 Variația proprietăților gamma în funcție de parametrii stimulului; 
 Parametrii de ordinul 3 ai stimulului induc semnale de predicție a erorii modulate 

de arousal. 
• Adaptarea setup-ului experimental pentru a consolida descoperirile din acest proiect:  

 Generarea unei palete de stimuli care sa exploreze sistematic caracteristicile de 
răspuns în spațiul stimulului; 

 Dezvoltarea unui protocol experimental pentru evaluarea intracelulară a 
rezonanței de membrană în timpul activității oscilatorii în banda gamma. 

• Confirmarea în alte specii a dependenței de contrast a proprietăților oscilației gamma. 
• Diseminarea resultatelor în anul 2017. 

III.1. Înregistrarea seturilor de date finale și analiza datelor experimentale  
Descoperirile descrise în etapa anterioară au condus la un interes crescut pentru determinarea 
proprietăților oscilațiilor gamma, proprietăți care nu au mai fost descrise în literatură până acum. 
Din acest motiv, am înregistrat un set de date experimentale finale și apoi ne-am focalizat pe 
explorarea suplimentară a acestor proprietăți, formulând o serie de ipoteze despre relația dintre 
parametrii stimulării și proprietățile răspunsurilor neuronale. În particular, am descoperit că 
relația dintre contrastul stimulului și proprietățile oscilațiilor gamma generate nu este trivială 
deloc și că modelele actuale ale generării oscilațiilor gamma nu pot explica aceste proprietăți. 
 

Variația proprietăților gamma în funcție de parametrii stimulului 

Prima analiză s-a referit la relația dintre proprietățile oscilațiilor gamma, mai exact putere și 
frecvență a oscilațiilor, când parametrii stimulului sunt modificați. În etapa anterioară am arătat 
că luminanța are un efect diferențial asupra frecvenței și puterii oscilației gamma la nivelul LFP, 
dar că modularea dinamică a contrastului are un efect similar asupra celor două proprietăți. Aici, 
am investigat mai adânc efectul modulării de contrast asupra frecvenței și puterii oscilațiilor 
gamma prin compararea efectului global (mediu) cu efectul observat la nivelul canalelor 
individuale și al orientărilor diferite ale stimulului prezentat. Scopul acestui studiu a fost acela de 
a înțelege cauza pentru care există o mare varietate de rezultate raportate privind stabilitatea 
frecvenței gamma și covarianța acesteia cu puterea oscilației. 
 
Noile experimente au constat din prezentarea stimulilor de tip grating în șoricei C57/BL6 
folosind trei nivele de contrast, 8 orientări și înregistrând cu probe de siliciu cu 32 de canale. 
Contrastul și orientarea unui stimul au fost constante de-a lungul prezentării unui stimul 
individual. Am evaluat atât statisticile globale ale puterii și ale frecvenței oscilației gamma în LFP 
cât și proprietățile răspunsului observate la nivel celular (MUA), încercând să reproducem 
cunoscuta covariație a puterii și frecvenței oscilației gamma cu contrastul stimulului. Pentru 
fiecare canal și fiecare orientare a grating-ului am calculat spectrul Fourier al semnalului LFP 
folosind metoda Welch, considerând segmentul de la 200 ms post-stimulare până la încetarea 
acesteia. Am ales să excludem răspunsul inițial, tranzient, deoarece acesta are putere mare și un 



 
 32 

spectru de bandă largă ce interferează cu estimarea frecvenței oscilației tonice de-a lungul trial-
ului. În LFP am extras puterea și frecvența vârfului de putere (oscilației dominante) din banda 
gamma (30-80 Hz). În datele de tip MUA am calculat rata medie de descărcare de-a lungul 
perioadei corespunzătoare de timp și am determinat scorul de oscilație pentru fiecare multi-unit. 
 

 
 
Fig. 29. Caracteristica medie de răspuns în funcție de nivelul de contrast. Fiecare punct 
reprezintă o pereche individuală canal-orientare. Linia verde indică media și SEM pentry fiecare 
nivel de contrast. A. Puterea de vârf în banda gamma (30-80 Hz) a LFP, normalizată cu z-scoring. 
B. Frecvența celui mai mare vârf din banda gamma în LFP. C. Rata medie de descărcare a MUA. D. 
Scorurile de oscilație ale MUA individuale. Nivelele de contrast au fost de 25%, 50%, și 100%. 
 
În evaluarea mediei tuturor canalelor și orientărilor am observat o tendință a creșterii puterii din 
LFP cu nivelul de contrast. Acest efect a fost confirmat de creșterea ratei de descărcare a MUA și 
a scorului de oscilație. Creșterea a fost mai puternică pentru tranziția între contraste mici (de la 
25% la 50%) decât la tranziția între contraste mai mari (50% la 100%) indicând o caracteristică 
nonliniară a dependenței de contrast. În medie, frecvența a crescut și ea cu contrastul, chiar într-
o manieră mai robustă decât puterea. Efectul nonlinear indus de contraste mai mari versus 
contraste mai mici a fost mai mic în cazul frecvenței decât cel al puterii oscilației gamma. 
 

 
 
Fig. 30. Procentul covariațiilor pozitive (verde), negative (negru) sau zero (galben) ale A. puterii 
și contrastului, B. frecvenței și contrastului, și C. puterii și frecvenței la tanzițiile de contrast jos 
(25-50%) și ridicat (50-100%). 
 
În continuare am investigat răspunsul pe canale individuale la diferite orientări ale stimulului 
pentru a evalua dacă creșterea puterii și frecvenței este un efect sistematic sau dacă există o 
variabilitate ridicată a răspunsurilor individuale, care, în medie, determină statisticile din Fig. 29. 
Pentru a studia acest lucru am evaluat covariația frecvenței, puterii și contrastului între creșteri 
de contrast de la 25% la 50% și de la 50% la 100%. Apoi, am evaluat semnul covariației pentru a 
determina dacă proprietațile studiate au covariat, nu s-au modificat sau dacă a variat invers cu 
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creșterea contrastului. Am cuantificat procentul de condiții în care proprietățile de răspuns au 
covariat, prin comparație cu cazul variației inverse sau al lipsei unei schimbări în cazul celor două 
tranziții ale contrastului. 
 
Rezultatele (Fig. 30) indică faptul că, deși în medie puterea și frecvența covariază pozitiv cu 
nivelul de contrast, atunci când sunt evaluate separat canalele și orientările individuale, apare o 
variabilitate mare a covarianței. Mai specific, atunci când puterea din LFP este mică, un număr 
semnificativ de cazuri indică o covariație negativă cu contrastul (i.e., puterea scade pe anumite 
perechi electrod-orientare când constrastul este crescut; Fig. 30A). Mai departe, procentual, 
numărul acestor cazuri a fost mai mare pentru tranziții la contrast mare (50-100%) decât la 
contrast mic (25-50%), acest lucru oferind o potențială explicație pentru efectele non-lniare din 
analiza mediei (Fig. 29A). Frecvența oscilației gamma a avut de asemenea o covariație variabilă 
cu contrastul în cazul perechilor electrod-orientare (Fig. 30B): în majoritatea cazurilor frecvența a 
crescut, însă în cazul unei părți semnificative frecvența a rămas neschimbată, iar în câteva cazuri 
chiar a scăzut odată cu creșterea contrastului. Referitor la nivelurile de contrast, o mai mare parte 
a perechilor a prezentat frecvență neschimbată atunci când contrastul a crescut de la 25 la 50% 
decât atunci când acesta a crescut de la 50 la 100%. Am investigat mai departe relația dintre 
putere și frecvență atunci când contrastul este crescut și am descoperit două efecte care se 
acumulează: am remarcat covariație pozitivă, zero și negativă. Procentul acestor cazuri se 
schimbă cu tranziția de contrast: pentru tranziții la contrast jos numărul cazurilor fără covariație a 
fost mai mare, pe când la tranziții la contrast mare am observat un număr mai mare de cazuri cu 
covariație negativă (Fig. 30C). Aceste diferențe individuale ale răspunsului la contrast indică o 
relație bogată, non-rigidă între frecvența / puterea oscilației gamma și contrast, indicând o 
potențială decuplare a acestor două proprietăți. O asemenea decuplare este relativ rară și nu am 
putut identifica nicio cauză evidentă pentru care, în unele cazuri proprietățile oscilației gamma 
covariază cu schimbarea contrastului, iar în altele fie nu covariază, fie variază invers. 
 
În cel de-al treilea pas am investigat efectul schimbării de contrast asupra altor proprietăți de 
răspuns, cum ar fi selectivitatea la orientare. În acest scop am calculat vârful de putere gamma 
din LFP și rata de descărcare a MUA pentru fiecare orientare și am calculat curbele de 
selectivitate ale puterii gamma și ale ratei de descărcare a neuronilor (Fig. 31). 

 
 

Fig. 31. Selectivitatea la orientare pentru un canal exemplu: puterea vârfului gamma în LFP și 
rata de descărcare a MUA sunt plotate pe axa rho a ploturilor polare, unde unghiul reprezintă 
direcția de mișcare a stimulului. Figurile au fost calculate pentru fiecare nivel de contrast. 
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Am descoperit faptul că efectele nonliniare apar și la acest nivel de procesare. În canalul exemplu 
din Fig. 31 am observat o creștere a puterii gamma și a ratei de descărcare (aria suprafeței verzi). 
Însă, forma curbei de selectivitate se schimbă nonliniar cu contrastul: la contrast de 25% există o 
ușoară preferință la orientare, care crește pentru contrast de 50%. Creșterea în continuare a 
contrastului însă, deși cauzează creșterea puterii și a ratei de descărcare medii, nu contribuie la 
creșterea selectivității la orientare ci mai degrabă la scăderea ei. Acest efect este cauzat de 
creșterea diferențială a puterii la diferite orientări. 
 
În concluzie, analizele detaliate la nivelul electozilor și condițiilor individuale au indicat o 
caracteristică a răspunsului gamma foarte variabilă și nonliniară în relație cu proprietățile 
stimulilor vizuali. Acest lucru sugerează că proprietățile răspunsului gamma nu sunt simple, 
setate prin reguli liniare fixe, ci mai degrabă își au originea în mecanisme complexe și modulate 
de un număr mare de factori. Aceste efecte nu pot fi explicate prin modelele tradițional 
acceptate ale generării oscilației gamma, cum ar fi PING sau ING. În fine, complexitatea 
mecanismelor care generează gamma ar putea explica și variabilitatea rezultatelor raportate în 
literatură. Rezultatele noastre sugurează că mecanismele simple de tip „push-pull” ale generării 
gamma nu surprind cel mai probabil întreaga poveste, acestea neputând reproduce efectele 
observate în legătură cu relația dintre proprietățile stimulilor și cele ale oscilației gamma. 
 

Parametrii de ordinul 3 ai stimulului induc semnale de prediție a erorii modulate de 
arousal 

Varierea continuă a contrastului stimulului vizual are avantajul de a elimina răspunsurile 
tranziente generate de schimbarea bruscă a contrastului. Luminanța stimulului este considerată 
un parametru „de ordinul înâi” al stimulilor vizuali deoarece descrie un parametru static al 
acestora. Contrastul este definit prin diferența de luminanță și din acest motiv reprezintă un 
parametru „de ordinul doi”. Adaptarea la contrast este din acest motiv un mecanism de ordinul 
doi care implică scalarea răspunsurilor neuronale la gama de luminanță conținută de stimul. În 
pattern-ul de stimulare utilizat de noi, am variat luminanța (ordinul 1), contrastul (ordinul 2) și de 
asemenea rata de schimbare a contrastului, care a devenit un parametru „de ordinul 3”. Acesta 
din urmă a fost obținut prin schimbarea variației de contrast de la crescător la descrescător în 
mijlocul perioadei de stimulare (Fig. 32, dreapta, sus). 

 
Fig. 32. Proprietățile oscilației gamma în LFP și ale ratei de descărcare în MUA în funcție de rata 
de schimbare a contrastului. Stânga: traiectoriile pentru panta pozitivă (albastru) și negativă 
(roșu) a contrastului pentru puterea din LFP (sus), fresvența oscilațiilor (mijloc) și rata de 
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descărcare (jos). Fluctuația datorată grating-urilor a fost eliminată cu metode Empiric Mode 
Decomposition adaptată pentru acest scop (Dăbâcan and Mureşan 2016b). Dreapta: Profilul de 
contrast (sus) și ERP (jos) peste toate condițiile, indicând efectul schimbării pantei contrastului 
(linie roșie punctată). 
 
Am evaluat efectul modificării pantei contrastului de la pozitiv la negativ. În ipoteza în care rata 
schimbării contrastului nu ar afecta procesele neuronale din V1, efectele modulatoare induse de 
contrast ar trebui să fie similare în cele două perioade (pantă crescădoare și descrescătoare). Cu 
toate acestea, potențialele evocate (ERP) indică o puternică deflecție după schimbarea de 
contrast. În mod specific, potențialul extracelular a generat o alternanță sinusoidală ce pornește 
cu o deflexie pozitivă urmată de una negativă (Fig. 32, dreapta, jos). În termeni fiziologici, 
creșterea potențialului extracelular indică o hiperpolarizare globală pe când deflexia negativă 
indică o depolarizare subsecventă. Alte proprietăți ale răspunsului însă nu au demonstrat o 
modulație puternică cu schimbarea pantei contrastului. Am descoperit o oarecare asimetrie în 
rata de descărcare și în puterea și frecvența gamma din LFP pentru contrast ascendent și 
descendent: contrastul ascendent a generat o creștere concavă a acestor trăsături, pe când cel 
descendent a generat o scădere convexă. Din acest motiv, traiectoriile descrise mai sus au 
prezentat o histereză care este corelată cu deflexia observată în ERP (Fig. 32, stânga). 
 
Prezența unui răspuns specific legat de schimbarea ratei contrastului este evidența unor 
mecanisme de procesare de ordinul 3 în ariile vizuale primare. Având în vedere că experimentul 
a fost acut, sub anestezie, această descoperire este total surprinzătoare.  Cortextul răspunde la 
schimbare și de aceea își crează expectanțe ale stării următoare a input-ului vizual, consistent cu 
un mecanism predictiv. Dacă scena vizuală e întunecată total și brusc apare un punct alb, apare 
un așa-numit „onset response” care poate fi interpretat ca fiind un semnal de eroare între ceea 
ce se așteaptă cortexul (întuneric) și starea stimulului (puncul alb) (Rao and Ballard 1999). Într-o 
manieră similară, neuronii din cortex ar putea genera o valoare a contrastului așteptat, bazat nu 
doar pe valoarea contrastului prezent ci și pe valoarea integrată a contrastului la mai multe 
momente în timp, determinând astfel panta contrastului.  Această valoare prezisă nu 
corespunde cu intrarea atunci când constrastul începe să scadă, și astfel este generat un semnal 
de eroare.  
 
Acest fapt are o relevanță ethologică mare. Variația proprietăților de ordinul trei din mediu 
conține foarte multăinformație despre direcția de mișcare a obiectelor percepute în raport cu 
observatorul. De exemplu, dacă un prădător se apropie, rata schimbării luminanței, dimensiunea 
și contrastul variază în mod predictiv, pe când la plecare rata variației acestor proprietăți se 
inversează. Din acest motiv, procesarea rapidă a acestor proprietăți în ariile corticale primare ar 
putea să producă consecințe motorii rapide, de mare importanță pentru supraviețuirea 
individului. 
 
Mai departe, am investigat efectul acetilcolinei (ACh) asupra proprietăților de răspuns asociate 
cu schimbarea ratei contrastului. Am observat că prezența ACh a determinat o creștere a 
amplitudinii fluctuației potențialului evocat (Fig. 33). Această creștere nu a fost vizibilă atunci 
când același protocol a fost aplicat însă fără a administra ACh, eliminând astfel posibilitatea ca 
rezultatul să reprezinte o adaptare sau orice fel de alt fenomen dependent de timp. Figura 33 
arată un exemplu de ERP pe un canal atunci când am aplicat doar lichid cerebro-spinal artificial 
(aCSF) comparat cu cazul când au fost aplicate în soluție atât aCSF cât și ACh. Amplitudinea a 
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fost comparată printr-un test t peste toate canalele în cele două condiții diferite și s-a observat o 
creștere în amplitudine semnificativă atunci când ACh este administrată în soluția de aCSF. 
 

 
Fig. 33. Efectele modulării colinergice asupra răspunsului la schimbarea ratei contrastului. A. ERP 
pe un canal exemplu unde s-a aplicat doar aCSF (sus) versus aplicare de aCSF și ACh combinat 
(jos). Stelele roșii indică vârful ERP. B. Comparația amplitidunii vârfului din ERP în cazul aplicării 
doar a aCSF (albastru) și în cazul aplicării suplimentare de ACh (roșu). Datele de control au fost 
achiziționate doar cu aCSF dar măsurătorile sunt potrivite în timp pentru a controla variația 
amplitudinii ERP. Mustățile de eroare reprezintă deviația standard peste canale. Se constată o 
creștere semnificativă a amplitudinii în cazul aplicării ACh (test t, p = 6 * 10-11). 

 
Am arătat așadar că activitatea din cortexul vizual primar prezintă o trăsătură caracteristică în 
răspunsul la parametrii de stimulare de ordinul 3. Prin administrarea de neuromodulatori, am 
testat implicarea mecanismelor colinergice în generarea acestei trăsături. Având în vedere că, 
codificarea predictivă ar putea fi un potențial generator al acestei trăsături, faptul că 
mecanismele colinergice amplifică efectul este consistent cu ceea ce ne-am aștepta. În fapt, 
calea colinergică este cunoscută ca fiind implicată în atenție vizuală și de aceea o legătură cu 
mecanismele predictive din cortexul vizual este cu atât mai importantă. 
 
Se presupune că oscilațiile gamma ar fi implicate în procesarea predictivă a informației 
(Yordanova et al. 2012). Astfel, s-a arătat că amplitudinea oscilațiilor gamma crește atunci când 
stimulul este predictiv comparat cu situația în care input-ul aferent nu coincide cu predicția 
generată (Schadow et al. 2009). În cazul nostru, putem presupune că în timpul rampei pozitive a 
contrastului se induce o predicție despre proprietățile stimulului. Când aceste proprietăți se 
modifică și panta contrastului devine  negativă, circuitul generează un semnal similar cu cel de 
eroare prin care semnalizează diferența dintre input și predicție, semnal ce continuă până când o 
nouă predicție este generată care se conformează cu starea actuală a input-ului. Faptul că 
amplitudinea acestui răspuns de eroare este mai mare atunci când căile colinergice sunt activate 
s-ar poate explica prin aceea că inputul se schimbă dintr-unul predictibil în unul impredictibil, 
perturbând astfel dinamica rețelelor, posibil prin mecanisme care sunt legate de procesele 
oscilatorii în banda gamma. 
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III.2. Adaptarea setup-ului experimental pentru consolidarea descoperirilor 
Constatările descrise în secțiunea II și III.1 necesită anumite ajustări experimentale pentru a 
efectua o analiză completă a efectelor observate și a valida sau invalida ipotezele formulate. 
Specific, am găsit două direcții de cercetare care necesitau un design experimental mai detaliat: 
 

 Explorarea sistematică a caracteristicilor răspunsului în spațiul descris de parametrii 
stimulării; 

 Corelarea caracteristicilor răspunsului (LFP și MUA) cu proprietățile membranei 
celulare. 

Pentru a aborda aceste  direcții de cercetare, am upgradat setup-ul nostru experimental și am 
dezvoltat un nou protocol experimental, descris în sectiunile ce urmează. 
 

Generarea unei palete de stimuli vizuali pentru explorarea sistematică a răspunsului 

In paradigma experimentală inițială, am analizat efectul manipulării parametrilor stimulării 
asupra răspunsului circuitului neuronal. Stimulii nostri reprezentau bare mișcatoare („gratings”) 
cu 8 orientări diferite, 3 nivele de contrast static și o condiție cu contrast variabil (vezi în Fig. 34).  
 

 
 

Fig. 34. Diagrama condițiilor experimentale din experimentele inițiale 
 
Folosind această paradigmă experimentală, am observat că fluctuația luminanței locale 
afectează caracteristicile oscilațiilor gamma în mod diferit decăt fluctuațiile globale ale 
contrastului. Mai departe, am dorit să separăm problema în gradele ei de libertate: sunt aceste 
diferențe cauzate de natura locală sau globală a fluctuației sau de modalitatea fluctuației 
(luminanță versus contrast). Pentru acest scop, am introdus un nou parametru în stimulii nostri, 
acela de luminanță globală. 
 
Un alt factor pe care l-am gasit interesant a fost non-linearitatea caracteristicilor răspunsului în 
cazul prezentării stimulilor cu contrast fix. Specific, am observat că dacă comparam puterea și 
frecventa oscilațiilor în banda gamma la o tranzitie de la nivel de contrast de 25 la 50%, efectul 
este diferit decât atunci când contrastul variază de la 50 la 100%. Mai mult decât atât, preferința 
asupra unei orientări a stimulului este maximală la contrast de 50% și e mai vagă pentru contrast 
de 25 sau 100%. Astfel, am introdus un nou nivel de contrast intermdiar pentru a înțelege 
dependența acestor caracteristici de contrast.  
 
O a treia arie de interes a fost efectul fluctuației parametrilor de ordin 3 ai stimulului asupra 
răspunsului. Am observat că atunci când contrastul variază de-a lungul unui trial, crescând liniar 
până la mijlocul lui, iar apoi scăzând liniar până la sfârșit, vedem un eveniment clar și robust în 
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semnalul ERP care ar putea reprezenta un semnal de eroare de predicție la schimbarea pantei de 
fluctuație a contrastului. Suntem interesați mai departe să vedem dacă aceast fenomen este 
generalizabil, indiferent de natura parametrului care fluctuează. Așadar, am introdus stimuli în 
care variază alți parametri, cum ar fi luminanța globală și unghiul orientării stimulului. 
 
Un alt factor limitativ la setup-ul experimental anterior e de o natură mai tehnică. Din cauza 
creșterii numărului de condiții de stimulare, a fost nevoie să schimbăm strategia de 
management a memoriei pentru platforma software de prezentare a stimulilor vizuali. Specific, 
în experimentele preliminare, imaginile corespunzătoare tuturor condițiilor unui întreg dataset 
se încărcau în memorie înainte de a porni înregistrarea datasetului propriu-zis. Acest lucru era 
convenabil deoarece puteam controla perfect intervalele dintre trial-uri  (ITI). Totuși, noul set de 
stimuli cauza o încărcare excesivă a memoriei, fapt ce limita specificațiile hardware ale setup-ului 
nostru. Pentru a evita aceste limitări, am adaptat software-ul de prezentare a stimulilor astfel 
încât imaginile corespunzătoare fiecărui trial să fie încărcate în memorie în intervalul dintre 
trialuri. Acest lucru va duce la un ITI de durată variabilă, dictată de timpul necesar pentru 
încărcarea imaginilor în memoria calculatorului. Am observat că pentru încărcarea a 300 de 
imagini a 800x600 pixeli, durata de încărcare are o medie de 2 secunde și o eroare maximă de 
500 ms. Aceste constante de timp sunt convenabile, deoarece un ITI între 1.5 și 2.5 s este potrivit 
pentru experimentele noastre. De asemenea, durata aleatoare a incărcării memoriei poate fi 
folosită pentru a genera un ITI variabil, mai potrivit pentru un design experimental ne-biasat de 
zgomot periodic. 
 
Aceasta strategie nouă de stimulare este descrisă în Fig.35. În următoarele luni după finalizarea 
proiectului, vom continua să înregistrăm date pentru a investiga mai departe constatările foarte 
interesante prezentate mai sus. 
 

 
 

Fig. 35. Diagrama cu condiții experimentale îmbunătățite 
 

Dezvoltarea unui protocol experimental pentru evaluarea intracelulară a rezonanței de 
membrană în timpul activității oscilatorii în banda gamma 

Constatările noastre prezentate în secțiunea II indică faptul că proprietatea de rezonanță a 
membranei celulare poate fi unul dintre jucătorii cheie în generarea oscilațiilor gamma. De 
asemenea, rezonanța poatre contribui la caracterul non-liniar al relației dintre parametrii 
stimulului și caracteristicile răspunsului gamma prezentate în sectiunea III. În plus, implicarea 
colinergică puternică în formarea parametrilor răspunsului gamma și corelatia ei cu un 
mecanism putativ de codare a predicției sugerează că sunt implicate mecanisme celulare, iar noi 
suspectam ca rezonanta membranei e cea responsabila pentru aceste efecte. Analiza de circuit a 



 
 39 

indicat în mod consistent către fenomene tipice pentru un mecanism de generare gamma de tip 
RING (Moca et al. 2014). 
 
Pentru a studia relevanța rezonanței de membrană în oscilațiile gamma, avem nevoie de o 
paradigmă experimentală care să măsoare potențialul de membrană a unor celule individuale, în 
timp ce generăm oscilații gamma la nivel de circuit. Specific, suntem interesați de prezența 
rezonanței de membrană în interneuroni de tip „fast spiking”, care s-a dovedit că sunt 
instrumentali pentru generarea și întreținerea de oscilații gamma robuste. Interneuronii „fast 
spiking” pot fi marcati cu probe fluorescente datorită expresiei specifice de Parvalbumină (PV). 
Așadar, putem să construim un experiment unde să folosim microscopia de fluorescență pentru 
a detecta celule PV+, iar apoi să folosim tehnica patch-clamp pentru a înregistra potențialul de 
membrană a acestor celule, în timp ce înregistrăm simultan activitatea populației de neuroni 
înconjuratoare. Apoi, vom prezenta stimuli vizuali precum cei descriși în secțiunile anterioare și 
vom face legătura dintre caracteristica răspunsului populației și proprietatea membranelor 
interneuronilor înglobați în această populație. 
 
Tabelul următor descrie protocolul experimental ales pentru aceasta paradigmă. 
 

 
Protocol Experimental 

 

In
du

ce
re

a 
an

es
te

zi
ei

 ș
i f

ix
ar
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 Alege un animal și plasează-l în camera de inducție 
 Setează nivelul anestezicului în vaporizator la 3%  
 Așteaptă 5-10 minute până când șoarecele e inconștient 
 Deconectează adaptorul de la camera de inducție ăi conectează ieșirea de la 

vaporizator la intrarea în masca de anestezie fixată pe stereotaxis. 
 Scoate șoarecele din camera de inducție și plasează-l pe pătura 

homeotermică din stereotaxis. 
 Fixează șoarecele în stereotaxis și trage masca de anestezie peste nas și gură.  
 Așteaptă 2-3 minute pentru ca anestezia să se stabilizeze 
 Aplică protectia de ochi: ulei de silicon pe ochiul drept și unguent oftalmic pe 

ochiul stâng 
 Ajustează poziția corpului șoarecelui pentru o poziție naturală și confortabilă 

a capului, asigurând o respirație corectă  
 Fixează barele de ureche pentru a stabilza craniul 
 Inserează proba rectală pentru măsurarea temperaturii 
 Injectează antiinflamator: dexametazonă/furosemidă (amestec 0.25/0.2 ml) 

 

Im
pl

an
ta

re
a 

ba
re

i d
e 

fix
ar

e  
 Taie scalpul (2 cm lunigime) deasupra locului implantului 
 Curăță osul craniului cu peroxid de hidrogen diluat 
 Plasează protecție de os (ceară) pe craniu 
 Poziționează bara de fixare (1g, 1.5 cm, 0.3-1cm lată, Al) cu lipici 
 Adaugă ciment dentar pentru o fixare puternică. 
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 Mută animalul pe sistemul de imagistică și fixează-l cu ajutorul barei de fixare 
 Acoperă craniul cu soluție ringer 
 Proiectează lumina roșie pe craniu și setează parametrii de imagistică 
 Ajustează intensitatea luminii pentru a satura imaginile 
 Poziționează obiectivul astfel încât planul focal să fie cu 1.2mm sub suprafața 

osului 
 Prezintă stimuli vizuali într-un mod sistematic în timp ce înregistrezi imagini 

cu camera 

 Calculează semnalul 
∆𝑅
𝑅

  
 Detectează regiunea care e activată de stimulul prezentat și marcheaz-o cu 

un marker chirurgical 
 

Cr
an

io
to

m
ia

 
 

 
 Deasupra regiunii detectate anterior, fă o craniotomie mică (500 um 

diametru) 
 Ridică fragmentul de os cu acul unei seringi mici sau un forceps fin 
 Cu un forceps fin, detașează dura mater 
 Adaugă un strat de agaroză deasupra țesutului creierului pentru a-l proteja, 

reduce inflamația și stabiliza înregistrările 
 Adaugă constant soluție ringer pe craniotomie pentru a menține agaroza 

umedă 
 

D
et

ec
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a 
in
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rn

eu
ro
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u 

m
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u 

2 
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 Începe stimularea vizuală 
 Plasează animalul sub microscop 
 Deschide shutter-ul pentru imagistica cu 2 fotoni 
 Identifică un interneuron PV+ în volumul de țesut accesibil prin craniotomie 

 

În
re

gi
st

ră
ri

 e
le

ct
ro

fiz
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 Înregistrările electrofiziologice se fac folosind două tehnici diferite: 
 Semnale extracelulare 

o Aplică DiO (vopsea ne-toxica) pe vârful probei sau electrodului 
pentru a putea reconstitui histologic locația de înregistrare  

o Pătrunde cu proba de silicon (sau electrod) încet (~2 um/s) în cortex 
o Așteaptă un minut pentru a determina calitatea răspunsurilor 

înregistrate 
 Semnale intracelulare 

o Trage o pipetă cu ajutorul dispozitivului PC-100 (diametru 10 um) 
o Setează amplificatorul de patch-clamp pe clamparea voltajului 
o Setează presiune pozitivă în pipetă  
o Coboară pipeta în creier pâna când ajungi la neuronul detectat cu 

ajutorul microscopului 
o Eliberează presiunea din pipetă pentru a atașa pipeta de celulă și a 

genera o sigilare de câțiva GigaOhmi 
o Aplică presiune negativă scurtă pentru a sparge membrana celulară 

 După ce ai poziționat electrozii de înregistrare, oprește imagistica cu doi 
fotoni 

 Începe înregistrarea datelor 
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Sa
cr

ifi
ca

re
a  Administrează o supradoză de anestezie (K/X sau Isofluran) 

 Moartea e validată de verificarea opririi bătăii inimi și a respirației  
 Perfuzează animalul 
 Pornește investigația histologică pentru a verifica locația exctă a probelor de 

înregistrare 

 
Tabel 1. Protocol experimental 

 

III.3. Validarea dependenței caracteristicii oscilațiilor gamma de contrast în 
alte specii  
Pentru a determina dacă dependența proprietăților oscilațiilor gamma de contrastul stimulului 
vizual este un fenomen cortical general sau dacă el depinde de modelul animal și de design-ul 
experimental, am analizat mai departe date înregistrate în laboratorul Prof. Wolf Singer la Ernst 
Strüngmann Institute (ESI) în Frankfurt am Main, Germania. Seturi de date au fost înregistrate în 
maimuțe macaque adulte care îndeplineau o sarcină de atenție vizuală cu stimuli prezentați 
bilateral, având două nivele de contrast: 50% și 100%. Stimuli erau mereu orientați în așa fel încât 
să activeze optimal celulele înregistrate. Datele au fost achiziționate folosind o probă cu 32 de 
canale poziționabile independent, produse de Gray Matter Research. 
 
Am extras LFP pentru fiecare electrod și am determinat spectrul mediu de putere pentru toate 
canalele, în funcție de contrast (Fig. 36A). În medie, puterea și frecvența gamma cresc odată cu 
contrastul, consistent cu observațiile noastre anterioare în soarece (Fig. 29). 

 
Fig. 36. Modularea puterii și frecvenței gamma în funcție de contrast în maimuțe macaque treze, 
efectuând o sarcină de atenție vizualț. A. Putere maximă (sus) și frecvența la putere maximă  (jos) 
în banda gamma de-a lungul trial-ului, în functie de contrast (low – 50%, high = 100%) 
determinat din spectrul mediu peste electrozi. B. Relația dintre puterea maximă a gamma pe 
electrozi individuali în condiția de contrast mare (high) versus mic (low). 
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Apoi am studiat cum e modulată puterea pe electrozi individuali atunci când contrastul este 
crescut de la 50% la 100%. Am observat că, deși mulți dintre electrozi urmăresc observațiile 
făcute pe medie, un procent semnificativ de canale (>20%) nu au arătat o covarianță între putere 
și contrsast, ba chiar au perceput o slabă scădere când crește contrastul. Aceste rezultate sunt 
foarte similare cu acelea obținute în șoareci anesteziați (Fig. 30), indicând faptul că mecanismele 
de generare a oscilațiilor gamma sunt similare între specii și că ele pot fi studiate atât în 
preparații acute cât și cronice. În cercetările următoare acestui proiect, vom investiga în mai 
mare detaliu cum se traduc concluziile asupra proprietăților mecanistice ale oscilațiilor gamma și 
ale dependenței acesteia de proprietățile stimulilor în specii și conditii experimentale diferite. 

III.4. Diseminarea rezultatelor în anul 2017 
Un număr de articole de jurnal sunt în procesul de elaborare pentru a raporta observațiile 
prezentate aici. Specific, pregătim un manuscript care va raporta relația ne-liniara si ne-
monotonă dintre proprietățile stimulului și caracteristicile oscilațiilor gamma rezultante, 
argumentând faptul că modelele actuale de generare a oscilațiilor gamma nu pot explica aceste 
observații și că generarea oscilațiilor gamma poate fi un mecanism mult mai complex decât se 
crede. În al doilea rând, realizam în prezent experimente care să analizeze și consolideze 
observațiile legate de modularea colinergică a oscilațiilor gamma, căutând o dovadă directă a 
implicării rezonanței de membrană. În plus, explorăm potențiala legătură dintre modularea 
colinergică, proprietățile de membrană, activitatea oscilatorie gamma și potențiala codare 
predictivă observată în cortexul vizual primar sub anestezie. Acesta este un subiect pentru un 
manuscris extensiv care va fi submis la un jurnal de mare impact. 
 
În 2017, rezultatele proiectului au fost prezentate la European Conference on Visual Perception 
(ECVP 2017) în Berlin, Germania, și la Computational Neuroscience Meeting (CNS*2017) în 
Antwerp, Belgia. În plus, am submis o serie de manuscrise cu rezultate generate de acest grant. 
În timpul derulării acestui grant, membrii echipei au contribuit la alte publicații care 
menționează acest suport. În 2017, urmatoarele lucrări științifice au fost publicate, acceptate 
pentru publicare sau submise: 

1. Dăbâcan A., Bârzan H., Gheorghiu M., Mureșan R.C. (2017), Modulation of oscillatory activity 
and synchrony in V1 as a function of stimulus features. European Conference on Visual 
Perception (ECVP 2017), Berlin, Germany, P58 [abstract and poster].  

2. Gheorghiu M., Mimica B., Whitlock J., Mureșan R.C. (2017), Theta/alpha coordination of pre-
motor and parietal networks during free behavior in rats, BMC Neuroscience 2017, 18 (Suppl 
1):P182 [abstract and poster]. 

3. de Calbiac H., Dăbâcan A., Marsan E., Tostivint H., Devienne G., Ishida S., Leguern E., Baulac S., 
Mureșan R.C., Kabashi E., Ciura S. (2017), DEPDC5 knockdown causes mTOR hyperactivity in a 
zebrafish model of epilepsy [submitted]. 

4. Mureșan R.C. (2017), Soft++, a powerful activation function for deep neural networks 
[submitted]. 

5. Dolean S., Geiszt A., Mureșan R.C., Dînșoreanu M., Potolea R., Țincaș I. (2017), A Scaled-
Correlation based approach for generating and analyzing functional networks from EEG 
signals. International Workshop NFMCP in conjunction with European Conference on 
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Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery (ECML-PKDD 2017), 
Sep 18-22, 2017, Skopje, Macedonia [conference article to be published in Springer]. 
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