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Abstrakt / Abstract
Mozek je velmi složitý orgán, který
ovlivňuje funkce celého lidského organismu. Narušením integrity neuronové
aktivity dochází k patologickým projevům. Jedním z těchto patologických
projevů ve spánku je náměsíčnost
(parasomnie). V předkládané práci
jsou zkoumány záznamy simultánně
naměřených elektrických signálů na
povrchu skalpu (EEG) a prokrvenosti
jednotlivých struktur (BOLD) mozku
u parasomniků a kontrolní skupiny.
Spojením EEG a fMRI vznikají, především v EEG, artefakty, které je nutné
před integrací potlačit. Tato práce
navrhuje detekci artefaktů vyskytujících se v EEG záznamech na základě
lineární (ICA) a nelineární (t-SNE)
metody redukce dimenze. Naměřená
data jsou zpracována ve dvou úrovních
pro vysvětlení souvislostí EEG a BOLD
signálů a pro identifikaci rozdílných
projevů mozkové aktivity parasomniků
a kontrolní skupiny. Na základě výsledků lze předpokládat, že narušení
probouzecích rytmů (alfa, theta a delta)
způsobuje u náměsíčných jedinců sklon
znovu upadat do spánku při současné
aktivaci více regionů např. motorického
kortexu. Významnou roli v patologických procesech u náměsíčných jedinců
hrají Brodmannovy oblasti 7 a 18.
Klíčová slova: EEG, fMRI, předzpracování, artefakty, redukce dimenze, parasomnie

The brain is a very complex organ
that affects the functions of the whole
human body. Disruption of the neuronal activity integrity leads to pathological manifestations. One of these
pathological manifestations in sleep is
somnolence (parasomnia). The simultaneously measures recordings of the scalp
surface electrical signals (EEG) and the
blood flow of individual brain structures (BOLD) in parasomics and the
control group are investigated in this
dissertation theses. The combination of
EEG and fMRI creates artifacts that
must be suppressed before integration,
especially in EEG. This thesis proposes
the detection of artifacts occurring in
EEG recordings based on the linear
(ICA) and non-linear (t-SNE) methods
of dimension reduction. The measured
data are processed in two levels to explain the relationship between EEG and
BOLD signals and to identify different
brain activity manifestations of parasomics and the control group. Based
on the results, it can be assumed that
the disruption of awakening rhythms
(alpha, theta and delta) in sleepy individuals tends to fall back into sleep
with the simultaneous activation of
more regions, such as the motor cortex.
Brodmann regions 7 and 18 play an
important role in pathological processes
in sleepwalking individuals.
Keywords: EEG, fMRI, preprocessing, artifacts, dimension reduction,
parasomnia
Title translation: Analysis of simultaneous EEG and fMRI recording
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Úvod
Mozek, řídící středisko lidského organismu, je v popředí zájmu lékařů a vědců. S ohledem na bezpečí subjektů je potřeba neinvazivního způsobu sledování jeho aktivity.
Neinvazivní možnosti umožňující monitorování aktivity mozku jsou například elektroencefalograf (EEG), funkční magnetická rezonance (fMRI) a částečně invazivní pozitronová emisní tomografie (PET), jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT).
Základní klinickou metodou je EEG; v posledních letech se do popředí dostává i fMRI.
Každá z těchto dvou metod (EEG, fMRI) samostatně má svá omezení. EEG má velmi
malé prostorové rozlišení (v řádu cm), časové rozlišení je na druhou stranu velmi vysoké (v řádu ms). fMRI zobrazuje mozek a děje v něm probíhající s vysokým prostorovým rozlišením (v řádu mm), ale časové rozlišení je velmi malé (v řádu s). Hlavní
myšlenkou fúze těchto metod (EEG a fMRI) je získání záznamů s vysokým časovým
i prostorovým rozlišením.
Informace získané z obou modalit tvoří dvě množiny, které se vzájemně překrývají.
Překryvem množin vzniknou tři oblasti. Jedna, kde jsme schopni získat informace pouze
z EEG, druhá kde jsme schopni získat informace pouze z fMRI a třetí, kde se informace
z obou modalit překrývají, tj. získáme společnou informaci z jedné a z druhé modality.
Spojením obou modalit je možné získat informace z celé plochy všech tří oblastí. Díky
tomu by mělo být možné získat vždy více informací při monitoringu oběma modalitami,
než při nahrávání pouze jedné z nich.
EEG je součástí běžného klinického postupu, existuje velké množství metod pro jeho
zpracování a klasifikaci. Díky záznamům EEG je možné detekovat určité choroby či poruchy, ale ne pro všechny choroby je možné získat informace o jejich patofyziologickém
původu či přesné informace o komunikaci mezi neurony, které tuto aktivitu produkují.
Pomocí fMRI je možné objasnit procesy a komunikaci mezi mozkovými sítěmi, jejichž
základními jednotkami jsou neurony. Aby byla i nadále zachována informace ze záznamů
EEG, je potřeba se zabývat potlačením rušení, které je zahrnuto fúzí obou modalit. Cílem této práce je vhodně předzpracovat záznamy ze simultánního měření a navrhnout
metodu inspekce dat na základě skrytých vzorů, využít nástrojů jako jsou například
metody strojového učení. Zároveň tato práce navrhuje postup dalšího zpracování simultánních dat, včetně přístupu k jejich integraci. Navrhovaný integrační přístup cílí na
zvýraznění rozdílů mezi NREM parasomnickými jedinci a kontrolní skupinou.
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Kapitola
Současný stav problematiky
Pokrok v pochopení fyziologických a patologických procesů v mozku je přímo závislý na
použitém metodologickém přístupu. Elektroencefalografie (EEG) i funkční magnetická
rezonance (fMRI) jsou velmi účinnými metodami pro hodnocení funkce lidského mozku.
Tato kapitola popisuje současný stav a trendy v oblasti simultánního nahrávání a zpracovaní dat. Je zde přiblížen současný výzkum mozku pomocí simultánního nahrávání,
omezení samotného nahrávání a následně i zpracování dat. Poslední část kapitoly je
věnována jedné z poruch spánku - NREM parasomnii, která je základem klinické části
této disertační práce.

Elektrická aktivita mozku
Mozek je řídící orgán nervové soustavy. Je složen z nervových buněk (neuronů), které
jsou schopné přijímat, zpracovávat a dále vysílat elektrické signály. Přenos informace je
velmi rychlý (desítky metrů za sekundu). Potenciál vzniká změnou propustnosti cytoplazmatických membrán. Komunikace mezi jednotlivými neurony probíhá pomocí synapsí. Akční potenciál, který se šíří po povrchu neuronu způsobí uvolnění neurotransmiterů (mediátorů). Ty jsou vyplaveny do synaptické štěrbiny (prostor mezi dvěma neurony). Mediátor (v dostatečné koncentraci) chemicky ovlivní činnost iontových kanálů
na membráně dalšího neuronu a tím dochází ke vzniku dalšího akčního potenciálu. [1–2]
Mozek lze rozdělit na tři části: přední, střední a zadní mozek. Každá z těchto částí
se může dělit na další podstruktury. Jednotlivé části mozku zastávají různé funkce. Na
základě vzrušivostí neuronů v určité oblasti je možné vyvodit, že daná oblast byla aktivována. Zároveň je možné hodnotit průběh signálů, které sumační potenciály neuronové
aktivity vytváří.
Naše řídící centrum je nejsložitější autonomní jednotkou lidského těla. S ohledem
na to a na rozvoj degenerativních poruch je žádoucí pochopit funkce a procesy, které
v něm neustále probíhají. Existuje několik možností, jak zkoumat struktury či funkční
pochody mozku. Nejvýznamnější a nejdéle používanou metodou funkčního vyšetření je
elektroencefalogram. Naopak mezi novější metody patří funkční magnetická rezonance.
Každá modalita má svá úskalí a spojením více modalit (simultánním nahráváním) se
snažíme dosáhnout lepších vlastností zobrazení a přesnějších informací o funkčních pochodech v mozku.

1.1 Simultánní měření biologických signálů
Obě funkční metody vyšetření mozku, EEG i fMRI, poskytují záznam aktivity mozku
neinvazivním způsobem měření. EEG je záznam elektrické aktivity získaný ze skalpu.
Jedná se o 1D záznam průběhu napětí v čase. Magnetická rezonance nám poskytuje 3D
obraz mozku a jeho struktur, který vzniká na základě složení voxelů z několika řezů.
Funkční magnetická rezonance registruje odezvu mozku na podněty či jeho fyziologickou aktivitu v průběhu měření. Změny mapuje pomocí dvou přístupů. Jedním z nich
2
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je kolísání prokrvení a obsahu kyslíku v krvi označované jako perfuzní fMRI. Neuronální aktivitu signalizuje zvýšená spotřeba kyslíku. Na tento děj navazuje transformace
hemoglobinu na oxyhemoglobin. Změna poměru okysličenosti krve je využívána v tzv.
Blood-oxygen-level dependent (BOLD) fMRI. Kolísání oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu vede ke změně magnetických vlastností krve, což by mělo představovat změnu
aktivity neuronů v určitém regionu, viz obrázek 1.1. Druhý z možných přístupů je difúzní fMRI, kdy změnu měřeného signálu způsobuje difúze molekul vody probíhající
v tkáních. Ve většině studií je využíváno zobrazování na základě signálu BOLD. [3–7]

1.1.1

Funkční magnetická rezonance - BOLD

Signál BOLD získaný prostřednictvím fMRI závisí na hladině okysličení krve. Signál
zaznamenaný ze skeneru je T2* signál odpovídající době příčné relaxace plus složka
související s lokálními změnami magnetické susceptibility (zařazena kvůli odchylkám v koncentraci deoxyhemoglobinu) [8]. Arteriální vazodilatace vede ke zvýšení
průtoku krve mozkem, což vede k lokální změně poměrné koncentrace oxyhemoglobinu/deoxyhemoglobinu (HbO/Hb). V první vteřině v oblasti zvýšené neuronální
aktivity dochází k mírnému zvýšení Hb o 1 %, čímž zároveň dochází k snížení HbO.
Křivka signálu BOLD v tomto případě klesá. Díky lokální vazodilataci následuje
výraznější pokles Hb a zvýšení HbO. Křivka signálu BOLD v tomto případě roste.
Dosažení 5% píku se odehrává během 4-6 s. BOLD fMRI studie počítají se zvýšením
BOLD o 3-5 % po 4-6 sekundách po podnětu. Tato latence mezi neuronální aktivitou
a signálem BOLD je jedním z omezení při měření fMRI, které je navíc komplikováno
nehomogenitou této latence v různých oblastech mozku [9]. Dalším omezením je lokální
variace toku krve mozkem, kdy je zapotřebí během aktivace brát v úvahu globální
variaci průtoku krve v klidovém stavu. [8]
V přehledové studii [10] uvádí, že vztah BOLD a aktivity neuronů není zcela adekvátní a prokázaný, přičemž ve studii vychází z výsledků měření různých studií. Také
Ritter a Villringer ve studii z roku 2006 podotýkají, že by se mělo k datům z BOLD
přistupovat opatrně, neboť není zcela znám vztah s neuronální aktivitou [11]. Gotman
a kolektiv v článku z roku 2006 upozorňují, že je potřeba vztah brát obezřetně, ale
zároveň byl v této studii u většiny testovaných pacientů nalezen vztah změny BOLD
vypovídající o specifické aktivitě konkrétních zapojených částí mozku [5]. Naproti tomu
Logothetis a Pfeuffer ve svém článku z roku 2004 tvrdí, že měření pomocí BOLD je
úspěšné a adekvátně odráží aktivitu mozku, což mělo být prokázáno na animálních
i lidských subjektech [12]. V dalším článku diskutují prokázané nepřímé spojení mezi
amplitudou fMRI a elektrofyziologickým záznamem aktivity neuronů [13]. Obecně je
možné konstatovat, že vzrostl počet studií, z niž vyplývá jasná spojitost mezi spontánními výkyvy BOLD a současně měřenými výkyvy v neuronální aktivitě. V důsledku
toho se obecná diskuse posouvá k otázce, do jaké míry jsou vzory v klidovém stavu
fMRI zkresleny non-neurálními oscilacemi jako jsou srdeční a dýchací kmity, což diskutují Shmuel a kolektiv ve svých studiích [14–15]. Jednoznačná interpretace změn
signálu BOLD je náročná z důvodu komplexního neurovaskulárního vazebného systému. Zejména neurofyziologický původ negativní odpovědi BOLD zůstává zatím ne
zcela pochopen [16].
Prostorové rozlišení fMRI oproti EEG je vyšší, přičemž významný vliv má v tomto
případě hlavní magnetické pole (v současnosti vliv popsán až do pole o velikosti
9,4 T) [17]. V silném magnetickém poli může být dokonce i BOLD signál lokalizován
uvnitř intrakortikální kapiláry a příspěvek velkých žil lze potlačit [8].
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Klidový stav

Oxyhemoglobin

Nástup neuronové aktivity

Redukovaný
Hemoglobin

Aktivované neurony

Obrázek 1.1. Znázornění poměru oxyhemoglobinu a redukovaného hemoglobinu (od shora)

v klidovém stavu, v počátečním stavu aktivace neuronů a v plně aktivované oblasti neuronů.
Okamžik po nárůstu neuronální aktivity (prostřední céva) dojde k poklesu oxyhemohlobinu, dokud tělo nezareaguje na změnu a nezvýší se přísun okysličené krve. Při aktivitě
neuronů (spodní céva) stoupá spotřeba kyslíku, proto tedy i stoupá množství oxyhemoglobinu. Obrázek byl vytvořen na základě literatury [5, 18]

Nedostatky v současném stavu
Současné studie poukazují na některé slepé body při snaze pochopit vztah BOLD a elektrické aktivity mozku. BOLD je zkreslen časovým posunem, neboť zvýšená aktivita vyvolá vyšší prokrvení ale s určitým časovým zpožděním. Časový drift vzniká i v případě
změny poměru oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu, neboť k výměně plynů dochází během celého průtoku krevním řečištěm mozku. Vlivem vlastního přenosu vzruchů může
docházet k ovlivňování sousedních neuronů. Vedení neuronální aktivity vykazuje vysokou interindividuální variabilitu. Vztah BOLD a elektrické aktivity mozku tak není
zcela jednoduché přímo popsat. Dle dostupné literatury vztah mezi BOLD a neuronální
aktivitou existuje, ale není jednoznačně prokázáno, zda se jedná o regresi. I přes svá
vlastní omezení je BOLD fMRI dostupným nástrojem pro mapování mozku. Špatné
časové rozlišení lze kompenzovat právě integrací informací z EEG.

1.1.2

Elektroencefalografie

Elektroencefalogram je záznam elektrické aktivity mozku. Elektrický potenciál, který
je měřen na skalpu, je sumační aktivitou neuronů, která se projektovala přes všechny
vrstvy hlavy až k snímacím elektrodám. Charakteristický průběh 1D signálu umožňuje
identifikovat některé mozkové činnosti, či přibližná ložiska, ze kterých aktivita vychází.
Jeden neuron vytváří velmi malý potenciál, který není možné měřit na skalpu. Tato
nízká elektrická aktivita je překryta elektrickou aktivitou sousedních neuronů. Nekorigované signály se tak vzájemně „vyruší“. Pokud se ale aktivuje současně velká skupina
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neuronů, tak je elektrické potenciálové pole dostatečně vysoké, že jej i přes útlum především lebky můžeme registrovat na povrchu skalpu [19]. Hlavní nevýhodou tedy je, že
EEG je omezeno na velké, synchronní populace neuronů; malou a asynchronní aktivitu
je obtížné nebo nemožné měřit [20].
V klidu má intracelulární prostředí neuronu vůči extracelulárnímu negativní potenciál
přibližně −70 mV. Napětí je způsobeno nerovnoměrným rozdělením iontů Na+ , K+
a Cl− na obou stranách membrány. Klidový potenciál je popsán Goldman-HodgkinovaKatzovou rovnicí. Rozdíl koncentrací jednotlivých iontů udržují sodno-draselné pumpy.
Neurony zpracovávají a vysílají signály. Jedná se o řetězec elektrických a chemických signálů. Aktivní neurony vylučují ze synaptické štěrbiny chemickou látku neurotransmiter. Postsynaptický neuron obsahuje velký počet receptorů citlivých na tyto
neurotransmitery. Při kontaktu neurotransmiteru s receptory dochází ke změně propustnosti pro jednotlivé ionty. Jeden druh neurotransmiterů umožňuje proliferaci signálů - příliv pozitivních iontů. To způsobí depolarizaci intracelulárního prostoru, takže
dojde k poklesu absolutní hodnoty napětí mezi vnitřním a vnějším prostředím buňky
z −70 mV na −40 mV. Při depolarizaci, která dosahuje určité prahové hodnoty dochází
k vytvoření akčního potenciálu, viz obrázek 1.2. Amplituda akčního potenciálu se pohybuje mezi 70-110 mV. Ten se následně šíří podél axonu k jiným neuronům. Druhý druh
neurotransmiterů zastavuje proliferaci - způsobí odtok pozitivních iontů. Nastává hyperpolarizace, kdy se rozdíl potenciálů intra a extracelulárního prostoru zvětšuje. [1–2]

Obrázek 1.2. Znázornění sumačního akčního potenciálu a buňky neuronu, která tento

vzruch vyvolává. Maximum akčního potenciálu se dostává do kladných hodnot až k 40 mV.
Obrázek převzat z [21] a upraven.

Kromě neuronové synchronizace je také nezbytné pravidelné uspořádání neuronů,
abychom mohli registrovat potenciál na skalpu. Vhodná prostorová orientace napomáhá
k zesílení extracelularního potenciálu. Sousedící pyramidové buňky, mající paralelní
uspořádání os svých dendritů, které jsou navíc kolmé k povrchu skalpu (ortogonálně
k povrchu), jsou generátory registrovaného skalpového EEG. Existují i nesystematicky
orientované neurony, jejichž potenciál se navzájem ruší. U takovýchto neuronů neregistrujeme potenciál na skalpu. [2]
Problém u skalpového EEG tedy je, že ani kombinací popisu Maxwellových rovnic
objemového vedení elektrických potenciálů a anatomických struktur nezměníme fakt,
5
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že EEG vyžaduje řešení špatně podmíněného inverzního problému. Zdroj EEG je uložen v aktivních místech v mozku, která produkují měřený potenciál na skalpu. Anatomická lokalizace má rozlišení na centimetrové stupnici, ale nedourčeností úlohy vznikají
případy, kdy topografie EEG může být vysvětlena velmi vysokým počtem kombinací
ekvivalentních dipólů, a proto se musí k výsledkům inverzní úlohy EEG přistupovat
s opatrností. [20]

Nedostatky v současném stavu
V současné době existují nedostatky i ve zpracování signálu EEG. Signál EEG je díky
své nízké amplitudě velmi náchylný na okolní rušení. Není dostupný nástroj, který by
zvládl kvantitativně zhodnotit efektivitu potlačení artefaktů a složku zkreslení fyziologického pozadí (zkoumané neuronální aktivity).

1.1.3

Ostatní zaznamenávané signály

Pro předzpracování záznamů a snazší potlačení artefaktů se mohou nahrávat kromě
EEG a fMRI ještě například elektrookulogram (EOG), elektrokardiogram (EKG) a elektromyogram (EMG). EOG je využito pro odstranění pomalých očních artefaktů [22],
případně pro detekci REM spánku [23]. EKG se využívá jako pomocný nástroj pro korekci pulzního (kardiobalistického, BCG) artefaktu [24]. Signál EMG slouží k detekci
a odstranění rušení ze svalové aktivity[25].

1.2 Rizika simultánního nahrávání EEG a fMRI
Při multimodálním monitoringu EEG a fMRI je nutné zajistit vysokou kvalitu dat, ale
je potřeba také zajistit bezpečnost a komfort pacienta. Obě vyšetřovací metody mají
svá rizika a omezení. [26–27]
Zdravotní rizika při dnešním EEG vyšetření téměř žádná nejsou. Dříve vznikalo riziko infekce či přenosu choroby (například HIV) v důsledku rozrušování pokožky kvůli
lepšímu kontaktu elektrod [28]. Itil a kolektiv ve svém článku z roku 1974 zmiňují riziko
vzniku schizofrenie při používání evokovaných potenciálů u dětí [29]. Kim a kolektiv ve
svém článku z roku 2013 diskutují rizikové faktory EEG u léčby epileptických pacientů
s febrilními křečemi [30]. Ani jedno ze zmíněných rizik se netýká námi vyšetřovaných
subjektů.
Kontraindikací magnetické rezonance jsou některá implantovaná zařízení a tělní náhrady [31–33]. U pacientů s cévní mozkovou příhodou je také nutná obezřetnost, neboť
při MRI vyšetření nastává často hypoxie [34]. Dill ve svém článku z roku 2008 dává
komplexní přehled kontraindikací (včetně tetování, těhotenství apod.) [33]. Probandi
před testováním vyplňují dotazník a na základě kontraindikace jsou případně vyloučeni
ze studie.
Při simultánním měření je potřeba dbát nejen na kontraindikace jednotlivých modalit, ale také na rizikové faktory, které vznikají právě na základě spojení obou modalit.
Nahrávání EEG signálů při akvizici funkčních a anatomických snímků lze provádět
bezpečně, jsou-li přijata nezbytná opatření.
Díky silnému magnetickému poli je potřeba používat MRI kompatibilní EEG. Ze
základních fyzikálních principů vychází, že ve smyčkách vytvořených z přívodních elektrodových vodičů se může indukovat velké napětí. Tento jev je vyvolán radiofrekvenčními (RF) pulsy MRI a je považován za jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů
v simultánním měření EEG a fMRI [26]. Pro řešení tohoto problému se za každou
elektrodu řadí odporový prvek. Hodnota rezistence byla stanovena na základě poměru
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indukovaných napětí a maximálního možného proudu, ten je počítán proporcionálně
k druhé odmocnině dávky měrného absorbovaného výkonu (Specific Absorption Rate,
SAR) celého tělesa. [26]
Baumann a kolektiv ve své studii z roku 1999 řešili teplotní změny již pro vyšší počet
elektrod, adekvátní k našemu měření s high density EEG (HD EEG) [27]. V této studii
použili 64 elektrod, které upravili tak, aby byly kompatibilní s funkční magnetickou
rezonancí. Kovové komponenty byly jednotlivě testovány na citlivost vůči magnetickému poli. Ty, které významně reagovaly, byly nahrazeny neferomagnetickými komponenty. Byly použity cínové elektrody, oproti studiím [7, 11, 26, 35–37], kde využívají
argentchloridové, nebo jen stříbrné elektrody [38]. Primárním účelem studie bylo vytvoření MRI kompatibilních elektrod při zachování kvality obrazu. Studie dokázala, že
nejen samotné elektrody, ale i umístění kabelů vedoucích do zesilovačů, může významně
ovlivnit kvalitu obrazu magnetické rezonance (MR). Anatomické a funkční obrazy získané s modifikovanými elektrodami vykazují mírné ztráty signálu, stále zasahující do
kvality snímků fMRI. Tento přístup umožňuje použití větších sad elektrod, ve spojení
s MRI. Na základě těchto dvou výzkumů [26–27] se začalo více rozvíjet kombinované
studium EEG/fMRI. [27]
Při simultánním nahrávání EEG a fMRI použili 19 elektrodové EEG ve studiích [6–7,
26, 38–39] a 128 elektrodové EEG ve studiích [5, 40]. Magnetické rezonance byly ve
studiích použity o statickém magnetickém poli 1,5 T[6, 11, 26, 38] a 3 T [5, 7, 36–37].
Ve většině studií, které zmiňují přístroje použité k simultánnímu nahrávání, byla
použita magnetická rezonance od firmy Siemens [36–37]. V této studii je také využit
přístroj od firmy Siemens, model Magnetom Prisma.

Nedostatky v současném stavu
S ohledem na platnou legislativu jsou používané přístroje (i pro vědecké účely) podrobeny kontrolním hodnotám. Případná rizika, která jsou se simultánním měřením EEG
a fMRI spojena, jsou spíše spjata s psychologickým nebo fyziologickým diskomfortem.
Ohrožení probanda by mohlo být způsobeno nesprávným informováním ošetřujícího
lékaře (například popření přítomnosti kardiostimulátoru, kloubní náhrady, atd.).

1.3 Omezení počítačového zpracování záznamů
Získané signály z EEG a fMRI jsou zašuměné a je nutné je před samotným vyhodnocováním předzpracovat. Při zpracování dat EEG se nejčastěji používá horní propust
(s mezní frekvencí řádově nad 1 Hz), abychom potlačili pomalý šum [7]. U fMRI dat
se o předzpracování většinou stará software výrobců (např. BrainVoyager) [36–37], či
přídavné toolboxy pro jazyk MATLAB jako například Statistical Parametric Mapping
(SPM) [6]. Charakter signálu EEG je stochastický, je tedy velmi komplikované efektivně
potlačit všechny různé artefakty, které se v záznamech vyskytují. Z tohoto důvodu je
s ohledem na zkoumanou aktivitu aplikováno několik na sobě nezávislých metod pro
potlačení jednotlivých artefaktů.

1.3.1

Artefakty v EEG

Artefakty v EEG je možné rozdělit na dvě skupiny: technické a biologické. Mezi biologické artefakty se řadí například artefakty EMG vznikající z kontrakce svalů, či pomalé
oční artefakty. Tyto artefakty se vyskytují při nahrávání EEG i bez magnetického pole
MR. Technické artefakty v EEG související s fMRI můžeme dále rozdělit na dvě skupiny:
související s akvizicí MR skenů a pulzní artefakty.
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Některé artefakty v EEG je možné detekovat a potlačit prostřednictvím automatických metod. Převážně se jedná o artefakty přítomné i v klinických záznamech EEG
(například síťový šum, svalové a oční artefakty). Artefakty je možné identifikovat v některých nezávislých komponentách (Independend Component, IC). Identifikace komponent obsahujících artefakt může být provedena uživatelem prostřednictvím ručního
výběru komponenty obsahující největší varianci artefaktu. Existují také automatické
nástroje pro detekci artefaktů jako algoritmus Multiple Artefact Rejection Algorithm
(MARA) [41], EEG Artifact Detector Based on the Joint Use of Spatial and Temporal
Features (ADJUST) [42], či semiautomatický algoritmus SemiAutomatic Selection of
Independent Components for Artifact correction (SASICA) [43]. Tyto algoritmy využívají metodu analýzy nezávislých komponent (Independend Component Analysis, ICA)
pro extrakci nezávislých komponent [42–43].
Plug-in MARA [41] je volně šiřitelný plug-in toolboxu EEGLAB [44] pro identifikaci nezávislých komponent vysvětlujících vybrané artefakty. Algoritmus tak nahrazuje
ruční výběr nezávislých komponent automatickou identifikací. Jádrem metody MARA
je algoritmus strojového učení využívající informace z prostorové, spektrální a časové
domény. Algoritmus řeší binární klasifikační problém: „odmítnout vs. přijmout“. Výhodou algoritmu MARA je tedy použití na širokou škálu EEG artefaktů (například
artefakty oční, svalové aktivity nebo například uvolněné elektrody). [41]
ADJUST [42] je zcela automatický algoritmus pro identifikaci a odstranění primárně
artefaktů spojených s pohybem očí. ADJUST také extrahuje IC pomocí metody ICA
a následně identifikuje artefaktové komponenty pomocí specifických prostorových a časových vlastností. Algoritmus je optimalizován tak, aby zachytil mrknutí, pohyby očí
a generické diskontinuity. Algoritmus deklaruje nízké zkreslení neuronálních zdrojů. [42]
Algoritmus SASICA [43] se snaží kompenzovat omezení ICA, která rozkládá artefakty
do více komponentních složek tím, že uživateli podává podrobné informace týkající se
časových řad komponent, jejich topografického rozložení vah a znaků popisujících daný
artefakt. Semiautomatická varianta tak umožní zpřesnění identifikace artefaktů, ale
pouze za předpokladu přítomnosti odborníka, který je schopen na základě poskytnutých
informací adekvátně rozhodnout. [43]
Tým z Harvardské University v Bostonu navrhl řetězec pro předzpracování záznamů
EEG, který by měl překonávat i díky kvantifikaci výsledků na robustním datasetu
již dříve publikované metody [45]. Harvard Automated Processing Pipeline for EEG
(HAPPE) je automatizovaný řetězec pro záznamy EEG s různou délkou, různou úrovní
kontaminace artefakty a různým druhem montáže EEG. Výhodou metodiky HAPPE je
výsledná zpráva o zpracování údajů a metrikách kvality dat, která usnadňuje hodnocení
a kvantitativně zhodnocuje kvalitu předzpracovaných dat. [45]
Současným trendem je tedy automatická detekce a potlačení artefaktů EEG. S tím
je spojeno i úskalí kvantifikace úspěšnosti potlačení artefaktů a zachování neuronálního
signálu. S ohledem na velkou variabilitu charakteru jednotlivých artefaktů i na množství
dílčích artefaktů jako takových, neexistuje zatím unifikovaná metodika předzpracování
záznamů EEG. Některé metodiky navrhují obstojná řešení automatického předzpracování klinických záznamů EEG, tyto řetězce ale není možné zobecňovat pro použití
například při simultánním nahrávání EEG a fMRI.

Biologické artefakty dominantní v EEG
Pohyby očí a mrkání jsou častým zdrojem artefaktů v záznamech EEG. Ke korekci jsou
často využívány metody blind source separation (BSS), konkrétně ICA, které oddělují
komponenty oční aktivity od časových řad mozkové aktivity [46–47].
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V záznamech EEG zůstávají rezidua očních artefaktů, ať jsou ke korekci použity regresní metody (eye movement correction procedure, EMCP), nebo ICA [48]. Korekce
očních artefaktů spočívá v odečtení složek obsahující oční artefakt (jejich odhad podílu
v signálu). Nejen výběrem metody odstranění očních artefaktů, ale i případným zpětným výpočtem můžeme zanášet do fyziologického signálu chybu. Při použití metodiky
event-related potential (ERP), hlavních komponentních a regresních analýz se zcela
nerespektuje fyziologický výskyt artefaktu. Signál očních artefaktů se šíří dopředně horizontálně a radiálně (ale nikoli vertikálně), takže zde je výpočty zanesena chyba. [49]
Dalším artefaktem vyskytujícím se hojně v EEG je artefakt svalový (ve studiích používání ve spojení EMG artefakt). Barlow se ve své studii z roku 1984 [50] snažil tento
artefakt v klinickém EEG potlačit pomocí analogového filtru. Ve studii [51] jsou definovány spektrální a topografické charakteristiky svalového artefaktu generovaného frontálními a temporálními svaly. Na základě této studie je možné popsat vlastnosti svalového
artefaktu, kterými jsou široké frekvenční spektrum (jednotky až 200 Hz) a jejich vysoká intra- i inter-subjektová variabilita. Svalový artefakt může být potlačen například
odstraněním dat s amplitudami přes určitou hodnotu amplitudy napětí. Tímto postupem jsou však ztracena veškerá data na pozadí artefaktu. Další metodou odstranění
těchto artefaktů je ICA, prostřednictvím které jsou odstraněny komponenty reprezentující pouze svalovou aktivitu, případně další artefakty. Není ale snadné izolovat pouze
komponentu svalového artefaktu. Automatického výběru komponent obsahujících artefakty je možné dosáhnout například použitím algoritmu „Fully Automated Statistical
Thresholding for EEG artifact Rejection“ (FASTER) [52]. Tento algoritmus funguje
na principu statistického prahování jednotlivých komponent, čímž jsou vybraný komponenty k odstranění. I v další studii [53] byly použity komponenty získané pomocí
ICA, které byly následně děleny na fyziologickou aktivitu a artefakty pomocí Bayesovského klasifikátoru. Vzhledem k trendu automatizace se jeví ICA s automatickým výběrem komponent jako vhodná varianta pro potlačení EMG a očních artefaktů, nicméně
u EMG artefaktu je efektivita zatím stále nízká.
Mezi artefakty biologického charakteru je řazen i artefakt, který vzniká v důsledku
propagace srdeční aktivity a který může být také propagován do EEG. Tento artefakt
není v čase stabilní a vykazuje drobné variace [54]. Jeho potlačení je možné realizovat
několika způsoby, přičemž z důvodu překrývajících se spekter EEG a EKG není možné
použít konvenční filtrování.
Ve studii [55] byla navržena metoda adaptivních filtrů, které modifikují své vlastnosti
na základě vybraných vlastností analyzovaných signálů. Přizpůsobují se koeficienty lineárního filtru a tím i jeho frekvenční odezva, aby se vytvořil signál podobný šumu
přítomnému ve filtrovaném signálu. Častěji však bývá využíván referenční kanál EKG.
Tento přístup je využit například ve studii [54], ve které je popsána metodika na základě výpočtu korelace signálu EEG obsahujícího artefakt vzniklý v důsledku srdeční
aktivity a signál EKG. Při korelaci vyšší než 0.5 byl úsek, detekovaný pomocí R vlny,
odstraněn. Následně byl signál interpolován. Tento krok je již destruktivní metodou,
která následně neumožňuje analyzovat data na pozadí artefaktu.
Jorge a kolektiv [56] se ve své studii zaměřili na artefakty EEG vytvořené pohybem
hlavy ve statickém magnetickém poli. Přístup k detekci pohybových artefaktů je navržen
na základě čtyř elektrod, které jsou permanentně přizpůsobeny k zaznamenávání pouze
magnetických indukčních efektů a následnému potlačení šumu pomocí komponentní
analýzy. [56]
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Artefakty z fMRI dominantní v EEG
Z artefaktů z fMRI dominantních v EEG je nejvíce patrný artefakt gradientní (gradient
artifact, GA). Tento artefakt vzniká rychlým přepínáním gradientu MR polí a radiofrekvenčními pulzy, čímž se ve vodičích indukuje elektromotorické napětí. Takovýto šum
má vyšší amplitudu než signál EEG. Tento artefakt je nejčastěji odstraňován pomocí
dolnopropustního filtru (přibližně 70 Hz) [57–58]. GA je možné odstranit díky referenčním značkám, jež umožňují vytvoření šablony, která se odečte od signálu EEG. Tato
metoda se nazývá adaptivní redukce šumu (adaptive noise cancellation, ANC) [57–58].
Některé implementace algoritmů potlačující GA zahrnují extrakci komponent pomocí
analýzy hlavních komponent (principal component analysis, PCA) [59] nebo ICA [58].
Úspěšné potlačení GA je závislé na nastavení dílčích parametrů a metod výběru komponent [60]. Pokud dojde k časově-prostorovým variacím, výše uvedené metody jsou méně
účinné, protože průměrná šablona nezachycuje dynamické změny. Metoda nezávislé vektorové analýzy (independent vector analysis, IVA) [61] vykazuje oproti předchozím metodám lepší výsledky v důsledku zahrnutí časoprostorové variace GA. Obecně platí,
že při nízkých frekvencích až do 30 Hz potlačuje většina algoritmů artefakty s vysokou
účinností. Zbytky GA však zůstávají v signálu EEG při vyšších frekvencích, konkrétně
v pásmu gama a vysokém pásmu gama, tedy 30-200 Hz [60]. Tento jev byl prokázán
také v naší nedávné studii [62].
Největší příspěvek GA vychází z interakce s elektrodami čepice EEG a lidské hlavy.
GA ale také vzniká v kabelech používaných k připojení EEG k zesilovači. Ve studii [63]
měřili produkovaný GA na dvou různých konfiguracích kabelů. Konkrétně pro plochý
kabel a kabel sestávající z vodičů, které jsou krouceny dohromady a vytvářejí válcovitý
svazek. Bylo prokázáno, že GA generovaný plochým kabelem je větší než u krouceného
kabelu. Zároveň bylo zjištěno, že změny GA vyplývající ze změny polohy kabelu jsou
také větší pro plochý kabel. [63]
Ke vzniku artefaktů přispívá také vibrace heliové pumpy, která způsobuje vířivé
proudy v cívce magnetu [64]. Zde je potřeba najít špičky ve výkonovém spektru a odstranit je například pomocí filtru typu pásmové zádrže nebo metodami ICA a PCA [64–65].
Nedávno bylo prokázáno, že korekce artefaktů na bázi uhlíkových drátů (Carbon-wire
loop, CWL) jasně překonává přístupy založené na datech EEG při odstraňování artefaktu heliové pumpy [66]. V tomto případě jsou referenčními cívkami snímány pohyby
v magnetickém poli.
Existují i další artefakty, které jsou specifické pro daný přístroj, jelikož každé konkrétní prostředí umístění systému MR a dané řešení je unikátní. Například Nierhaus
a kolektiv ve studii z roku 2013 řeší artefakty vyvolané vnitřním ventilačním systémem přístrojů Siemens TRIO a Verio [67]. Tento artefakt zasahuje do fyziologického
pásma gama vln, nicméně ve studii nezohledňují účinnost algoritmu s ohledem na ztrátu
informace o části fyziologické aktivity.
BCG artefakt je způsoben srdeční aktivitou. Jedná se o artefakt, který je považován
za významný problém díky své variabilitě [68] a je v současné době jedním z nejnáročnějších artefaktů na potlačení v simultánním EEG z fMRI [69]. Filtry založené na
adaptivní technice nejmenších čtverců (recursive least squares, RLS) dokáží významně
snížit výskyt artefaktu v záznamu EEG, ale zatím neexistuje přístup, který by zcela
artefakty odstranil a zachoval základní signál EEG [70]. Nejběžnější metodou potlačení
BCG artefaktu je average artefact subtraction (AAS). Tato metoda funguje na principu, kdy je podle signálu EKG vytvořena šablona (template), která je odečítána ze
všech kanálů EEG [58]. V současné době se k tomuto základnímu postupu připojují
metody rozkladu dat na komponenty, které pomáhají odhalit výskyt artefaktů [24].
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Abreu a kolektiv [69] navrhuje skupinu metod PROJIC (PROJection to Independent),
kde rozklad probíhá také pomocí ICA. Aplikovány jsou zde 2 varianty: AAS a optimální
set báze (optimal basis set, OBS). Testování probíhalo v 3T a 7T magnetickém poli.
Významnější zlepšení bylo pozorováno v silnějším magnetickém poli, což by mohlo být
způsobeno intenzivnější propagací kardiobalistického artefaktu. Iannotti a kolektiv [71]
navrhli metodu detekce BCG na principu silného gradientu a vlivu inverzní polarity
mezi levou a pravou hemisférou. V této studii [71] jsou vybírány elektrody s nejsilnější
amplitudou BCG a nejvyšším interhememisferickým napěťovým gradientem. Tento výrazný rozdíl polarity byl použit pro odhad BCG jako rozdíl mezi průměrem signálů
elektrod EEG umístěných v pravé a levé části hemisféry.
Jednou ze slibných metod je měření artefaktů v nepřítomnosti signálu EEG, z čehož
je následně vytvořena referenční složka pro odečet kardiobalistického artefaktu [72].
Realizace probíhá tzv. BCG čepicí, kdy jsou umístěné skupiny elektrod (Elektrody
BCG) na vodivé vrstvě (referenční vrstva) izolované od pokožky hlavy.
Dalšími artefakty, které způsobuje provoz magnetické rezonance jsou například artefakt z ventilačního systému [67], nebo projev heliové pumpy (její čerpadlo) [65], která
také zanáší do záznamu EEG rušení. Pumpu lze na omezenou dobu měření vypnout,
rozdíl mezi sepnutou a vypnutou pumpou byl zkoumán v článku [65]. Artefakt z heliové
pumpy odstraňovali v tomto článku pomocí upravené metody PCA. Jako řešení artefaktu z ventilačního systému nabízí možnost vypnutí ventilace. Při vypnuté vzduchové
ventilaci ale dochází k nárůstu teploty uvnitř magnetické rezonance. U nahrávek delších
jak 10 minut pak zvýšená teplota vyvolává diskomfort u měřených subjektů [67].
Artefakt, který není způsoben chodem MR, ale řadí se mezi technické artefakty je
síťový šum. Jedná se o artefakt způsobený rozvodnou elektrickou sítí (na území Evropy
o frekvenci 50 Hz). Tento artefakt je běžně odstraňován pomocí filtru typu pásmová
zádrž, neboli notch filtru [73]. Síťový šum je v některých studiích potlačován pomocí
ICA [74], neboť notch filtr se nepodaří nikdy udělat tak úzký, aby potlačil dostatečně
úzké pásmo okolo 50 Hz. S rostoucím zájmem o výzkum rychlých oscilací (gama pásmo)
jsou kladeny nároky na lepší potlačení síťového šumu se zachováním neuronální složky.
Jedním z novějších přístupů je metodologie sestávající se ze čtyř kroků: nejprve se použije adaptivní filtr k odhadu fundamentální frekvence interference, následně, na základě
odhadované frekvence, jsou generovány harmonické frekvence pomocí oscilátorů s diskrétním časem a pak je amplituda a fáze každého harmonického signálu odhadnuta
pomocí modifikovaného rekurzivního algoritmu nejmenších čtverců a nakonec je odhadovaná interference odečtena od zaznamenaných dat [75]. V jednom z nejnovějších
článků Leske a kolektiv [76] použili interpolaci spektra jako novou metodu odstranění
šumu v signálu EEG. Tento přístup by měl v časové oblasti přinášet menší zkreslení.
Ve studii [76] je účinnost této metody porovnána s CleanLine (odstraní pouze deterministické komponenty), notch filtrem (Butterworth) a diskrétním Fourierovým (discrete
Fourier transform, DFT) filtrem, kde vychází jako nejlepší varianta se zmiňovaných pro
maximalizaci zachování neuronální složky.
Problémem při potlačení některých artefaktů je fakt, že nedojde k potlačení tzv. vyšších harmonických frekvencí. Tyto složky vycházejí ze skutečnosti, že každý periodický
signál je možno rozložit na součet sinusových průběhů, jejichž frekvence je násobkem
primární frekvence základního periodického průběhu. Obecně ze studií vychází, že nejlepším přístupem je použití komponentní analýzy po AAS [63, 69, 77]. Obecně ICA
a PCA jsou úspěšně aplikovanými komplexními metodami pro odstranění technických
artefaktů při simultánním nahrávání EEG a fMRI [78].
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Nedostatky v současném stavu
V současné době neexistuje metodika, která by porovnala všechny dostupné přístupy
pro potlačení artefaktů EEG. Díky nehomogenitě hlavního pole B0 a drobným pohybům (vibracím) je složité potlačit artefakty EEG ze simultánního nahrávání s fMRI.
Tato práce mimo jiné navrhuje metodiku detekce reziduí artefaktů, aby bylo možné
porovnat metodu adaptivní OBS (aOBS), která zatím dle literatury nebyla překonána
jiným algoritmem. ICA je sice hojně využívaná, ale je vhodná jen pro některé typy
artefaktů [43].

1.3.2

Artefakty v fMRI

Zdroje artefaktů fMRI v klidovém stavu (resting state, RS) mohou pocházet z pohybu
hlavy a další fyziologické aktivity nebo technických prvků [79]. Obecně je věnována velká
pozornost pohybu, neboť bylo zjištěno, že odlišně ovlivňuje vztahy mezi jednotlivými
oblastmi zájmu v závislosti na jejich vzdálenosti. Dochází tak ke zkreslení výsledných
obrazů fMRI s citlivostí na pohyb hlavy v milimetrovém měřítku. Jednou z korekčních metod je adaptivní korekce [80], která upravuje zobrazovací roviny v reakci na
měřený pohyb hlavy. Tato strategie by měla korigovat pohyb ve všech šesti stupních
volnosti [80]. [81]
Existují tedy prospektivní i retrospektivní (post-processing) postupy potlačení pohybových artefaktů fMRI. Avšak každý typ pohybu (např. translace versus rotace nebo
pohyb v rovině versus mimo rovinu) má odlišný účinek na signál MR.
Navíc účinky stejného pohybu se mohou podstatně lišit v závislosti na tom, kdy
k němu během pulzní sekvence dojde (např. při RF buzení, kódování gradientu nebo
při čtení k-prostoru). Retrospektivní techniky, jako je prostorové vyrovnání, mohou
korigovat mezi-objemové vyrovnání, ale nedokáží řešit artefakty „spin-history“. Tyto
artefakty vznikají mezi buzením během výběru řezů, což způsobuje, že artefakty pohybu kontaminují signál MR i po zastavení pohybu. Je tedy náročné tyto artefakty
retrospektivně korigovat. Prospektivní korekce pohybu byla navržena, aby se zabránilo
vzniku artefaktů „spin-history“. Prospektivní korekce však nedokáže řešit artefakty pohybu během čtení k-prostoru. Je tedy trendem používat hybridní metodiky, které budou
kombinovat prospektivní i retrospektivní postupy. [81–82]
Parker a kolektiv ve své studii z roku 2019 navrhli metodu diskrétní rekonstrukce
nepravidelné trajektorie fMRI (discrete reconstruction of irregular fMRI trajectorie,
DRIFT) [82]. Tato metoda zahrnuje jak prospektivní, tak retrospektivní přístup. V části
prospektivní jsou počítány přesné přemístění záznamu v k-prostoru v důsledku pohybu
v každém časovém intervalu. V části retrospektivní jsou korigovány všechny části objemu fMRI pomocí inverzní nestejnoměrné Fourierovy transformace. [82]

Biologické artefakty
Mezi fyziologické pohybové artefakty se řadí i respirační pohyb a srdeční pulzace [83].
Vzhledem k tomu, že fMRI neměří přímo aktivitu mozkových neuronů, ale změny regionálního mozkového průtoku a objemu krve, stejně jako kyslíku v krvi, je potřeba brát
v úvahu i jiné procesy, které mohou změnit tyto parametry. Procesy, které změní spotřebu kyslíku a nesouvisí se zkoumanou mozkovou aktivitou, mohou ovlivnit citlivost
a specificitu měření fMRI. Fluktuace v obrazu fMRI korelující s respirační aktivitou mohou být vyvolány změnami homogenity magnetického pole v důsledku pohybů orgánů,
rozdílů ve vnitro-hrudním tlaku, či v důsledku respirační závislosti na vazodilataci nebo
okysličování.
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Ve studii Windischbergera a kolektivu z roku 2002 jsou popsány vlivy různých typů
dýchání na výsledný obraz fMRI, ke kterým dochází v důsledku změny frekvence dýchání a dechového objemu [84]. Statisticky významné rozdíly zde byly prokázány pouze
u bílé hmoty [84].
I pohyb vyskytující se mimo zorné pole (field of view, FOV) může vést ke změnám
fáze MR během sběru dat, čímž vznikají artefakty při následné rekonstrukci snímků.
Gradient recalled echo, echo planar imaging (GREEPI), který se běžné používá, je
zvláště náchylný k tomuto jevu. Například studie, které zahrnují řečové aktivity, obsahují zkreslení právě tímto druhem artefaktu. Dochází k pohybu čelisti a rezonování ústní
dutiny, čímž je v záznamu fMRI zkresleno řečové centrum a může se zde vyskytovat
falešně pozitivní nebo negativní neurální aktivita. Pohyb hlavy během aktivních sekvencí skenů fMRI může vyvolat zkreslení a detekovat falešně pozitivní ložiska neurální
aktivity. [85–86]
Goodyear a kolektiv popsali automatickou techniku odstranění obrazových artefaktů
způsobených pohybem mimo FOV. Fázové profily jsou získávány 1D Fourierovou transformací původních dat a následně je na tyto profily použita Stockwelova transformace.
Těmito kroky jsou získána časová umístění artefaktů díky střední hodnotě výskytu
frekvenční složky nad celou časovou řadou. Po odstranění dané frekvence se použije
inverzní Stockwelova transformace pro rekonstrukci původních dat. [85] Dalším artefaktem, který se v fMRI datech může vyskytnout je pulzní fázový posun, který je
způsobený hemodynamicky řízenými pulzacemi mozku [87].
Diedrichsen a Shadmehr se zabývali metodou detekce a úpravy šumu a artefaktů z časových řad fMRI. Předpokládali, že sporadicky se vyskytující artefakty jako pohyby očí
nebo svalové artefakty (pohyb úst či paží), mohou zvýšit šum v celkovém prostorovém vzoru obrazu, což vede k nestacionaritě šumu. Ve své studii vychází z omezené
maximální pravděpodobnosti (restricted maximum likelihood, ReML), která odhaduje
rozptyl šumu pro každý obraz v časové řadě. Tento algoritmus má lepší schopnost potlačit šum v časových řadách a tím efektivněji detekovat oblasti aktivace. [88]
Pro potlačení pohybových artefaktů je také využívána metoda ICA [89]. Bylo zjištěno,
že zdroje neuronální aktivity, strukturovaný šum a náhodný šum mohou být odděleny
do samostatných komponent. Ve studii [89] bylo nutné pro vyhodnocení použít vizuální
vstup uživatele, který označil nezávislé komponenty obsahující artefakt.
Další metodiky založené na ICA, jako je například „FMRIB’s ICA-based “ [90] odhalují šumové komponenty, ale obvykle vyžadují vizuální kontrolu. Ve studii [86] byla
navržena strategie ICA pro automatické odstraňování artefaktů pohybu (automatic removal of motion artifacts, ICA-AROMA).

Technické artefakty
Chyby časování vznikají díky zpoždění mezi řezy. MR obrazy se obvykle shromažďují
po jednotlivých řezech. Zpoždění mezi excitacemi objemů (řezů) je obvykle rovné podílu repetičního času k počtu objemů. Proto jsou časové řady časově posunuty odlišně
v každém objemu. Pro korekci se používá metoda časové korekce řezů (slice timing
correction) [91].
Další artefakty mohou vznikat například, pokud studie využívá elektrické stimulace v průběhu fMRI jako je tomu například u transkraniální elektrické stimulace [92].
V tomto případě je zapotřebí odlišit skutečnou fyziologickou aktivitu reprezentující
změny v signálu BOLD od signálových artefaktů vzniklých proudovým tokem tkání.
Tyto artefakty by mohly vzniknout na základě lokálních magnetických polí generova13
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ných procházejícím stimulačním elektrickým proudem. Omezení použití transkraniální
elektrické stimulace během fMRI zkoumal Antal a kolektiv [93].
Existuje několik možností předzpracování fMRI dat, viz tabulka 1.1. Jaké kroky a v
jakém pořadí jsou do předzpracování zahrnuty závisí na výzkumné otázce a do jisté
míry na softwarových možnostech výzkumného zařízení.
Tabulka 1.1. Jednotlivé kroky korekce artefaktů a zkreslení v fMRI datech.

Možné kroky předzpracování dat fMRI

Potlačení prvních objemů
Časování řezů
Korekce pohybů
Izolace lebky
Tkáňová segmentace
Koregistrace a normalizace
Korekce biasu
Potlačení fyziologického šumu
Temporální filtrování
Prostorové vyhlazování

Potlačení prvních objemů: Signál v prvních objemech sekvence echo planar imaging
(EPI) může být mimo měřítko, protože podélná magnetizace dosud nedosáhla ustáleného stavu. Z tohoto důvodu jsou první objemy vyřazeny z analýzy. Nevýhodou tohoto
přístupu je nutnost posunutí časování i pro další modality a značky událostí před vlastní
analýzou. [94]
Časování řezů: Typická pulzní sekvence umožňuje získat 30 (nebo více) objemů v TR
(např. 3 s). Jedním přístupem je pořízení řezů postupně. V současné době je nejvíce
využíván rychlejší fMRI přístup, ve kterém jsou prostřednictvím skeneru shromažďovány nejprve všechny liché řezy a poté všechny sudé řezy. Díky tomu jsou sousední
části mozku získávány v různých časových bodech v rámci určitého TR. Tyto body je
v rámci korekce časování řezů zapotřebí posunout do stejného časového okamžiku. [91]
Korekce pohybů: Když se hlava během experimentu pohybuje, některé snímky budou získány s mozkem v odlišné pozici. Daný voxel pak bude obsahovat signál ze dvou
různých typů tkáně. Cílem korekce pohybu je tedy upravit řadu obrazů tak, aby mozek byl vždy ve stejné pozici. Toho je dosaženo koregistrací, kdy jsou snímky vztaženy
k jednomu referenčnímu snímku. První snímek typicky bývá tímto referenčním snímkem. [95]
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Izolace lebky: Odstranění lebky a například očí z anatomických obrazů zvýší přesnost

při koregistraci a normalizaci. Existuje řada speciálních algoritmů, které řeší problém
izolování lebky a dalších struktur nežádoucích pro analýzu fMRI. [96]
Tkáňová segmentace: Tkáňová segmentace umožňuje rozřazení mozkové tkáně do
různých tříd podle druhu tkáně pomocí anatomických předloh (vzorů) s vysokým rozlišením T1 obrazů. Obvykle se odděluje šedá hmota (grey matter, GM), bílá hmota (white
matter, WM) a mozkomíšní mok (cerebrospinal fluid, CSF), ale je možné provést segmentaci více tkání. Při ideálním potlačení šumu by bylo možné v obrázku s vážením
T1 oddělit různé typy tkáně na základě jejich výrazných intenzit. [97]
Koregistrace a normalizace: Koregistrace zarovnává řady snímku v prostoru. Může
být prováděna v rámci jednoho subjektu nebo napříč subjekty. Používá se k zarovnání
funkčních a strukturálních snímků, aby bylo následně možné namapovat funkční informaci do anatomického prostoru. Normalizace se týká koregistrace anatomického obrazu
subjektu k standardní šabloně. Tím je potlačena variabilita při porovnání napříč subjekty, eliminuje se proměnlivost tvaru mozku od různých subjektů. [98]
Korekce biasu: Tkáňové rozdíly v mozku mají za následek nehomogenity statického
pole, které mohou vést ke zkreslení signálu v rychlých a citlivých sekvencích EPI používaných pro fMRI. Zkreslení se projevuje převážně v oblastech předních laloků. Výsledné
geometrické zkreslení může ztížit registrace mezi aktivační mapou vypočtenou z časové
řady fMRI a nezkresleným anatomickým obrazem (nezkreslený, neboť je získán méně
citlivou sekvencí). Nehomogenity pole mohou být během skenování minimalizovány pomocí „shimmingu“. [99]
Potlačení fyziologického šumu: Mezi fyziologický šum se řadí metabolické fluktuace,
dýchání a srdeční rytmus. Metabolické fluktuace (0,01 Hz) je možné potlačit hornopropustním filtrem. Dýchání (0,3 Hz) a srdeční rytmus (1 Hz) v průběhu času kolísají,
což má vliv na průtok krve v mozku (prostřednictvím vazodilatace CO2 nebo krevního
tlaku) a tím i na odezvu signálu BOLD [3, 100]. Tento šum může vést k falešně pozitivní
konektivitě mezi současně měřenými časovými řadami. [100–101]
Temporální filtrování: Cílem této filtrace je zlepšit poměr signál k šumu (signal to
noise ratio, SNR). Jsou odstraněny nebo potlačeny frekvence, které nejsou předmětem
zájmu. Navazuje tak na potlačení fyziologického šumu, kdy frekvenční rušení může
být způsobeno i vibracemi a drobným posunem ve skeneru či rušením pocházejícím ze
samotných cívek. [102]
Prostorové vyhlazování: Signál je možné rozložit na časovou, prostorovou a frekvenční doménu. Ve frekvenční doméně může být signál reprezentován jako vektor frekvencí versus jeho výkon v každém bodě. Vyhlazení odfiltruje vysokofrekvenční oblasti
tak, aby došlo k navýšení SNR. Vyhlazení se provádí jako dekonvoluce obrazu s 3D
Gaussovým filtrem. [103]

Nedostatky v současném stavu
Veškeré výzkumy jsou postaveny na ideálním případě, kdy platí následující předpoklady:
každý voxel obsahuje časovou řadu pouze z tohoto voxelu; všechny voxely v daném 3D
obrazu jsou vzorkovány současně; všechny mozky jsou morfologicky identické; paradigma je jediný zdroj rozptylu v časové řadě a získaný obraz přesně odpovídá anatomii
mozku.
Korekční metody nejsou schopné 100% eliminovat veškerá zkreslení. Z toho důvodu
je potřeba širšího kontextu při interpretaci získaných výsledků např. z informace z časových řad EEG.
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Integrací EEG a fMRI se snažíme získat nové poznatky o funkci mozku. Je proto aplikována na širokou škálu patologických i fyziologických aktivit. Integrace simultánních
záznamů může samozřejmě popisovat i klidový stav, který je reprezentován spontánními
kmity signálu BOLD, které jsou spřaženy se spontánními kmity signálu EEG [104–105].
Jednou z potvrzených provázaností EEG a BOLD je alfa aktivita [106–108]. Vztah mezi
signály EEG a BOLD v alfa pásmu je pravděpodobně antikorelovaný [109].
Velká část neurologických a psychiatrických chorob nemá doposud zcela popsanou patofyziologii. Z tohoto důvodu se ve výzkumu přistupuje ke zkoumání simultánních dat
některých takovýchto závažných poruch. Mezi významná onemocnění patří epilepsie,
jíž je možné diagnostikovat pouze pomocí funkčního vyšetření. Velkou překážkou jsou
různé projevy tohoto onemocnění [110]. Výzkum epilepsie [110–113] zviditelnil možnost
získání nových poznatků integrací EEG a fMRI, který cílí na lepší pochopení procesů
stojícími na pozadí záchvatů. Další významnou chorobou, kterou lékaři ještě zcela nepopsali a která je zkoumána prostřednictvím simultánního nahrávání EEG a fMRI je
Alzheimerova choroba [106, 114].
Mezi další simultánní studie EEG fMRI patří výzkum smyslového vnímání [115],
motorických [116] nebo kognitivních úkolů [117–118] a emocí [119]. Simultánními nahrávkami je možné také zpřesnit statistické nástroje jako je konektivita [120].
Po nahrání požadovaných stavů a předzpracování signálů je potřeba zvolit metodu
přístupu k datům. Pokud chceme získat z dat novou informaci, nestačí vyhodnotit každou modalitu zvlášť. Novou informaci získáme integrací obou datových sad. Existují
obecně tři přístupy k fúzi dat EEG a fMRI: symetrický, asymetrický EEG informed
fMRI a asymetrický fMRI informed EEG. Každý z těchto přístupů je možno realizovat různými matematickým a statistickými metodami. Obecně je potřeba přizpůsobit
zpracování konkrétní výzkumné otázce.

1.4.1

Symetrická integrace

V tomto případě se hovoří o tzv. neurogenerativním modelování. Pro vytvoření modelu mozku je využíváno skenů mozku od více subjektů a jsou hledány opakující se
odpovědi. Model je vytvářen z příznaků získaných z EEG i fMRI. Nejprve je vytvářen
dopředný model a to jak z EEG, tak z fMRI. Na základě těchto dvou modelů jsou
vybírány pomocí ICA [35] či joint ICA [121] hlavní komponenty. Můžeme si představit,
že z každého mozku je možné získat dva průběhy signálu odpovídající zvolené události,
viz obrázek 1.3. Pro každý mozek se tvar signálu bude trochu lišit, ale obecný průběh
bude mít stejný charakter. Data jsou následně uložena do matice. Z této matice je následně pomocí metody ICA vybrán řádek, ve kterém průběhy signálu nejlépe popisují
i všechny ostatní odpovědi na danou událost. Tímto způsobem jsou získána data, která
jsou v obou modalitách nezávislá. Díky tomu je následně možné vytvořit adekvátní
inverzní model. [35, 122]
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Obrázek 1.3. Symetrické využití informace z EEG a fMRI, pro získání projevu specifické

aktivity v obou modalitách. Obrázek převzat z [35].

Prestel a kolektiv se ve své studii [105] zaměřili na identifikaci kolísání signálu EEG
v rámci nezávislé složky (independent component, IC). Tyto komponenty jsou korelovány se spontánní hladinou kyslíku v krvi (BOLD) v závislosti na aktivitě základních funkčních sítí (default mode network, DMN) během klidového stavu se zavřenýma
očima.
Otázkou zůstává, zda mapovat na konkrétní mozek, nebo použít obecný model (průměrný mozek). Při mapování na konkrétní mozek naroste výpočetní náročnost, která je
i tak velmi vysoká. Při mapování na průměrný mozek může dojít k posunu lokalizace
a tím ke ztrátě přesnosti. Samotným procesem, při kterém data získáváme průměrová17
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ním z více mozků, dochází k zanášení chyby. Je totiž vybrán pouze jeden evokovaný
potenciál, který má tvar, co nejvíce aproximuje ostatní. Metoda proto nemusí fungovat
na případy, které se vymykají běžnému průběhu.

1.4.2

Asymetrická integrace

Asymetrické integrační přístupy se spoléhají na informace získané z jedné ze dvou modalit k řízení nebo omezování analýzy druhé modality. Cílem je doplnit specifická prostorová nebo časová omezení a poskytnout lepší odhady při rekonstrukci dat.
Dle [123] je možné asymetrický přístup rozdělit na dvě části: odhad EEG řízený
fMRI (fMRI informed EEG) a predikce BOLD odvozená z EEG (EEG infromed fMRI).
Klinické omezení těchto metod spočívá v korektní interpretaci, neboť tyto přístupy se
do značné míry spoléhají na předpoklad, že neuronální substráty EEG a fMRI jsou
v podstatě shodné.
Statistický odhad signálu související s paradigmatem změny se běžně používá k lokalizaci zdrojů EEG. Objemové vedení hlavou a omezené prostorové vzorkování [124]
způsobuje, že problém rekonstrukce je prostorově dislokovaný a závislý na hloubce,
což vyžaduje začlenění prostorových omezení a pravidel regularizace [125]. Techniky
s vysokým prostorovým rozlišením, jako je MRI a fMRI, mohou poskytovat užitečné
doplňkové informace, které povedou ke zpřesnění lokalizace a jsou užitečné pro poskytnutí prostorových omezení, potažmo zlepšení informovaných kritérií regularizace.
Zároveň se jedná o vysoce subjektově specifickou analýzu.

1.4.3

Asymetrická: EEG informed fMRI

Tento přístup vychází z myšlenky přímého propojení EEG a fMRI. Zabývá se asociací
přes časovou rovinu mezi těmito modalitami. V EEG záznamu jsou detekovány události,
viz obrázek 1.4. Je potřeba zvolit vhodný poměr signálů (event) - šum, neboť okolní
aktivita nemá nic společného s událostí. Poté je sledována změna amplitudy prostřednictvím kovariance s BOLD signálem fMRI. Jako místo vzniku je označeno místo, ve
kterém je amplituda nejvyšší. Z EEG se tedy extrahuje časová informace, kdy aktivita
nastala (s přesností na ms) a z fMRI je získána informace o poloze (ložiska v mozku),
odkud aktivita pochází. [35, 122]
Není definován vhodný příznak (událost), který je možné sledovat. A to příznak takový, aby nebyl ovlivněn šumem, spontánní mozkovou aktivitou a lokalizace zdroje této
aktivity nebyla v průběhu času proměnná. Je potřeba vyloučit, že vztah EEG proudů
a BOLD fMRI je dán něčím jiným, než jen biologickou závislostí. Také je potřeba dobré
časové synchronizace akvizice s jednotlivými RF pulzy. Například v praxi každé fMRI
měření má jinou dobu trvání, ačkoli nastavení v PC softwaru je vždy na stejnou vyšetřovací sekvenci (se stejnými parametry). Je také potřeba počítat s časovým zpožděním
proudů při přechodu přes jednotlivé tkáně. Změna průtoku krve je také závislá na více
faktorech.
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Obrázek 1.4. Obrázek reprezentuje asymetrický přístup integrace EEG informed fMRI.

V EEG je detekován parametr, který je korelován s BOLD signálem. Místo vzniku signálu
je vybíráno podle maximální amplitudy. Obrázek převzat z [35].

1.4.4

Asymetrická: fMRI informed EEG

Tento přístup je zaměřený na problém inverzní úlohy EEG, tzv. lokalizace zdrojů EEG.
Inverzní úlohou se myslí nalezení ložiska, zdroje proudové aktivity, která je zaznamenávaná na skalpu. Tímto způsobem jsou detekovány například ložiska epilepsie (patologické aktivity), nebo části mozku, které se podílejí na konkrétní aktivitě (například
aktivace jednotlivých center během fází spánku).
Tato metoda vznikla, protože při nahrávání EEG ze skalpu a výpočtu inverzní úlohy,
není ve výsledcích zanesena jen chyba metody, ale i chyba z interference proudů. Díky
velkému množství aktivovaných neuronů (aproximovaných na ekvivalentní dipóly) jsou
cesty proudů od jednotlivých dipólů změněny nebo zcela potlačeny na základě interference signálů z jednotlivých zdrojů. Na skalpu tak naměříme proudy, které neodpovídají
jednotlivým dipólům. Díky informaci o tkáňové struktuře a rozměrech z fMRI je následně možné vypočítat proudové cesty uvnitř mozku propagující na povrch skalpu
přesněji. Nejprve se tedy vytvoří dopředný model, který simuluje neuronovou aktivitu
a z ní vycházející cesty proudů na povrch hlavy (skalp), viz obrázek 1.5 [2]. Díky tomuto
modelu jsou získány neuroanatomické detaily konkrétního měřeného subjektu. Takto
získané údaje se výrazně liší od průměrného modelu a umožní nám lepší vysvětlení
(popsání) neurogenerátorů. [2, 35, 122]
Ze zpracované proudové informace ze skalpu a informace z fMRI (typické znaky
aktivace v fMRI mapách), je vytvořen 3D model mozku, který je složen z jednotlivých
dipólů. V prostoru a čase jsou pak patrné aktivace jednotlivých zdrojů, které byly
19
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registrované na povrchu lebky, viz obrázek 1.5. U této metody je prokázán přesnější
výsledek, než při nahrávání každé modality zvlášť [35].

Obrázek 1.5. Asymetrický přístup fMRI informed EEG se využívá k modelování zdrojů. Infor-

mace z fMRI zpřesňují model. Obrázek převzat z [35].

I přes zpřesnění cesty proudů na povrch skalpu nejsou hodnoty na skalpu zcela odpovídající reálné hodnotě zdrojových dipólů. Tento přístup je limitován vysokým počtem
jednotlivých ekvivalentních proudových dipólů a velkým číslem široce distribuovaných
zdrojů proudů [35]. Je potřeba nahrávání EKG, abychom kompenzovali chybu vzniklou
BCG artefaktem. Dle studie [35] je stále diskutabilní původ vířivých proudů. Není jasné,
zda mají původ elektrofyziologický nebo z fMRI.

Nedostatky v současném stavu
Inverzní úloha, byť informovaná strukturálním modelem z fMRI bude nepřesná díky
reziduím artefaktů v EEG signálu. Z tohoto důvodu asymetrický přístup fMRI informed
EEG představuje matematicky složitou úlohu. U asymetrické integrace EEG informed
fMRI zatím nebyl nalezen vhodný parametr, který by nebyl ovlivněn šumem a lokalizace
jeho zdroje by nebyla v průběhu času proměnná.
Symetrická integrace představuje přístup potenciálně nejvíce založený na „datadriven“ přístupu. Omezení této metodiky spočívá v použité ICA metodě. Výsledky
nejsou v čase stabilní a je nejasný vztah mezi jednotlivými variantami ICA.

1.4.5

Redukce dimenze

Různé metody redukce dimenze lze rozdělit jako metody bez vstupu v podobě vlastnosti
dat (unsupervised) nebo kontrolované (supervised). Kontrolované metody při výpočtu
X dimenzionálního prostoru používají vstupní informace o příslušnosti k nějaké klasifikační třídě [126]. Metody bez vstupních informací (vlastností dat) nejsou vždy výhodné,
20
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obzvláště u kvazistacionárního signálu jako je EEG, protože nezohledňují cílové informace.
Nejznámějšími a nejpoužívanějšími metodami redukce dimenze jsou lineární metody:
analýza hlavních komponent (PCA) a Fisher Discriminant Analysis (FDA) [127]. Jako
alternativa k PCA byla navržena metoda LPP (Locality Preserving Projections), aby
se dosáhlo lineární transformace, která optimálně zachovává místní údaje o sousedství [128]. Metoda Local Fisher Discriminant Analysis (LFDA) efektivně kombinuje
přístupy obou výše zmiňovaných metod FDA a LPP [129]. LFDA maximalizuje oddělitelnost mezi třídami a současně zachovává místní strukturu uvnitř třídy. Této vlastnosti
lze využít pro zmenšení rozměrů multimodálních dat.
Metody redukce dimenze nejen zmenší objem zpracovávaných dat, ale jsou schopny
odhalit struktury, které nejsou ve vysoko-dimenzionálních prostorech patrné. Použití
redukčních (rozkladných) metod se vyskytuje jak při aplikaci na EEG data [127] tak
samostatně na fMRI data [130].
Pro analýzu EEG byly s úspěchem využity lineární techniky redukce dimenze [131–132]. V současné době se ale redukce dimenze v EEG analýze obrací směrem
k nelineárním technikám [133–135].
Nelineárních přístupů existuje velké množství [136–138]. Nelineární techniky mohou
počítat například s tečnými rovinami [139], ale často se uchylují k výpočtu statistických parametrů [137]. Stejně tak často mají metody redukce dimenze svou lineární
a nelineární variantu [138, 140]. Mezi známé metody redukce dimenze účinně nacházející nízko-rozměrné lineární podprostory patří Sliced inverse regression (SIR) [141].
Tato metoda má již také své modifikace, které umožňují využití SIR jako nelineární
metody [138].
Další velmi známou metodou je complete isometric feature mapping (ISOMAP) [142],
která využívá geodetické vzdálenosti namísto euklidovské. Stejně jako další metody
má svá různá rozšíření, jako například rozšíření kontextuální informace a to o kontext
prostorovo-časový (časová souvislost v prostoru si blízkých bodů) [143]. ISOMAP byl
již v některých ohledech překonán [144]. Například metoda t-distributed Stochastic
Neighbor Embedding (t-SNE) se v současné době jeví, jako velmi efektivní nástroj pro
redukci prostoru EEG dat [133, 62].
Metody redukce dimenze byly již využity i při integraci informací z EEG a fMRI.
Použitou metodou redukce dimenze byla ICA, která rozkládá data na komponenty obsahující v ideálním případě signály jednotlivých charakteristik. Pro symetrický přístup
integrace je v některých případech [35, 145] využívána metoda ICA. Modifikovanou
ICA: joint independent component analysis (jICA) využívají ve studii [146] také pro
symetrický přístup analýzy více subjektů.

Nedostatky v současném stavu
Není zatím stanovena jasná metodika, která by odhalila, zda se v EEG prostoru nacházejí lineární nebo nelineární vazby mezi hodnocenými body. Existuje široká škála algoritmů, ale zatím není studie, která by provedla kvantitativní a kvalitativní porovnání,
například ve vztahu k redukci spektrálního prostoru EEG, který je velmi využívanou
doménou při automatické EEG analýze [147].
Z výzkumného hlediska se tedy nabízí možnost „lepšího“ pohledu, pokud zvolíme
ideální metodu redukce dimenze. Bude-li nahlíženo díky metodám redukce dimenze na
strukturu dat obecně, je možné, že bude nalezen ideální přístup k integraci informací
z obou modalit (EEG a fMRI).
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1.5 Problematika NREM parasomnie a EEG-fMRI
Spánek a jeho poruchy je v popředí zájmu mnoha výzkumníků a lékařů. Spánek je
fáze, ve které je tělo v útlumu. Dochází k relaxaci svalů, mění se dechová i srdeční
aktivita, mění se mozková aktivita, a tím i stav vědomí. Doba spánku je individuální,
běžně se uvádí 7-8 hodin denně. Spánek obsahuje cykly střídajících se v několika fázích
(s různou charakteristikou). Hlavní dva typy spánku se nazývají rapid eye movement
(REM) a non rapid eye movement (NREM) fáze. Standardně můžeme podle hloubky
spánku NREM fázi ještě dělit na 3 části, kdy třetí je nejhlubší. Dlouhodobě známým
faktem je výskyt snů v REM fázi spánku, v současné době se prokazuje, že přítomnost
snů je i v průběhu NREM fáze. [148]

1.5.1

Spánek a NREM parasomnie

Spánek, stejně jako všechny fyziologické pochody, může být narušen.
Mezi abnormální projevy, které se objevují v průběhu spánku nebo při probouzení
patří parasomnie. NREM parasomnie (obsahující konkrétní projevy: náměsíčné epizody,
noční děsy a zmatené projevy po probuzení) je jedním z druhů parasomnie. NREM parasomnie je často spojována s pojmem náměsíčnost, což je často se vyskytující projev.
NREM parasomnie je mimo jiné charakterizovaná opakovanými epizodami složitého motorického projevu. Počátek epizody se vyskytuje během první třetiny spánkového cyklu.
Neboť je člověk s NREM parasomnií schopen vykonávat složité motorické úkony, může
dojít k poranění jeho nebo jeho okolí. Po epizodě jsou vzpomínky mlhavé a většinou
následuje po probuzení krátké období zmatku a snížené orientace. Prevalence NREM
parasomnie se mění s věkem. V dětství je výskyt vyšší. Během dospívání většinou vymizí
a u dospělé populace se odhaduje výskyt na přibližně 4-6 %, z toho náměsíčnost pouze
na 1,7 %. NREM parasomnie u dospělých jedinců může mít velký dopad na denní režim.
Lidé trpící náměsíčností mívají nadměrnou denní ospalost a snížená kvalita spánku se
může projevit i na jejich zdravotním stavu. [149–150]
Ze studií vyplývá, že primární příčina projevů NREM parasomnických epizod je
obecně vyvolána nestálostí NREM fáze spánku [151–152]. Epizoda by se dala přirovnat
k prolnutému stavu vědomí a NREM spánku. Některá mozková centra jsou aktivní,
ačkoli by při spánku jejich aktivita měla být utlumena. V průběhu parasomnické epizody
se snižuje aktivita pomalých vln v EEG během prvního spánkového cyklu a pomalé vlny
jsou v signálu rovnoměrněji distribuované. [153–154]
Pro screening subjektů s předpokladem spánkové poruchy, hodnocení její závažnosti
a posouzení prospěšnosti léčby, lze použít několik nástrojů. Nicméně konkrétních nástrojů pro parasomnie existuje jen velmi málo [155]. Jedním z běžně používaných nástrojů je dotazník. Existuje několik druhů dotazníků, které hodnotí různou škálu nočního chování a poruch [156–157].
Video nahrávané v domácím prostředí v pacientově ložnici je dostupným nástrojem,
jak zaznamenat motorické epizody různého původu, jako jsou epileptické záchvaty, psychogenní nebo jiné události [158–160]. Některé studie [161–162] reflektovaly, že spánek
s přítomností parasomnické epizody byl spojen s intenzivní autonomní aktivací. Došlo
k nárůstu srdeční frekvence a amplitudy dýchání a snížení rezistence kůže. Současná
studie [163] s monitoringem srdeční aktivity nepotvrdila předchozí výsledky. Dalšími
nástroji jsou polysomnografie a videopolysomnografie [155].
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Výzkum NREM parasomnie

Parasomnie byla dosud zkoumána převážně prostřednictvím EEG a je spojena s aktivací motorické cingulární oblasti [150]. Ve studii [150] upozorňují na významné aktivace
mozku před nástupem parasomnické epizody. Objevuje se větší aktivita v kmitočtovém
pásmu beta (24 - 30 Hz). Nárůst spektrálního výkonu před epizodou potvrdili ve studii [151]. 20 vteřin před epizodou dochází ke změně hustoty pomalých a velmi pomalých
vln [164]. Ve studii [165] zjistili, že u pacientů trpících poruchami spánku dochází k relativnímu snížení aktivity pomalých vln v průběhu cyklu spánku/bdělosti v motorickém,
limbickém, a senzomotorickém kortexu.
Studie [150–151, 164] využívaly k výzkumu parasomnie 19 kanálové EEG, ve studii [165] použili 256 kanálové EEG. V magnetické rezonanci (3T) zkoumali parasomnii
ve studii [166] a nenašli rozdíly ve střední hodnotě difuzivity a frakční anizotropie mezi
zdravými a nemocnými subjekty. V rámci studií [6–7, 39, 167–168] je popisováno simultánní nahrávání spánku pomocí EEG a fMRI, ale nejednalo se o výzkum parasomnie
pomocí simultánního nahrávání.
Projevy parasomnie byly zkoumány oběma modalitami (EEG, fMRI) separátně, nebo
byla využita metoda emisní tomografie. V článku [165] zmiňují pozitronovou emisní tomografii (positron emission tomography , PET) jako metodu pro výzkum parasomnie.
Věnují se také simultánnímu EEG fMRI, ale ne s ohledem na záznam spánku parasomnických jedinců. Ve studii [169] zmiňují jednofotonovou emisní tomografii (singlephoton emission computed tomography, SPECT) jako vhodnou metodu pro výzkum
parasomnie. Nicméně tato studie simultánní nahrávání spojuje s výzkumem epilepsie,
nikoli parasomnie.
V době psaní této práce nebyl nalezen odborný článek, který by zkoumal NREM
parasomnie pomocí simultánního měření 256 kanálového EEG a fMRI.
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Kapitola
Formulace hypotéz a cílů práce
2.1 Hypotézy
Předpokládáme, že separátně nahrávané modality, pokud používáme EEG nebo fMRI
zvlášť, nedokáží poskytnout skryté informace v prostoru překryvu informací EEG
a fMRI. Proto je důležité pokusit se informace z dat extrahovat současně. Díky simultánnímu použití ale vznikají problémy s novými artefakty, které znesnadňují zpracování
a není dosud jednoznačný postup pro jejich většinovou eliminaci a v záznamech tak
zůstávají rezidua těchto artefaktů. Zároveň přístup k EEG jakožto k nestacionárnímu
signálu na základě předem vybraných kritérií (příznaků) zanáší do extrakce informace
chybu, nebo nám tíženou informaci neposkytne vůbec. Je proto dobré přiklánět se
k metodám hlubokého učení, které skryté informace obsažené v signálech odhalují bez
apriorně vybraných kritérií.
S požadavkem na lepší prostorové rozlišení narostl počet kanálů více jak na desetinásobek původního běžného zapojení 10-20 s devatenácti kanály. Vzorkovací frekvence
používaná pro vědecké účely vzrostla běžně až na 1 kHz. Kvůli velkému obsahu informací se výrazně zvětšila i velikost jednotlivých záznamů. Zpracování velkoobjemových
dat se liší od mnohdy zavedených postupů v klinické praxi. Pokud chceme zachovávat podstatné informace a zároveň zmenšit velikost uložených dat, je zapotřebí vhodné
redukce dimenze a správného přístupu ke zpracování dat.
V této práci jsou v prvním kroku zpracovávaná data napříč různými studiemi z důvodů různé fyziologické aktivity pozadí i zatížení dat artefakty, aby byla podložena
robustnost této studie. V dalším kroku jsou s důrazem na medicínskou složku zpracovávány spánkové záznamy. Konkrétně je výzkum zaměřen na spánkovou poruchu NREM parasomnii. Tato data jsou velmi unikátní, neboť je obtížné získat velké množství dospělých pacientů s touto poruchou a zároveň nahrát jejich spánek v magnetické
rezonanci. Veškeré kroky realizované s daty musí být soustředěny tak, abychom neztratili velké množství informace. Integrací EEG a fMRI cílíme na nové poznatky. Aby
integrace mohla přinést tížený výsledek je nutné kvalitní předzpracování obou modalit.
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2.2 Cíle práce

Základní hypotézy práce můžeme shrnout do těchto bodů:

Hypotéza 1

Metodicky

Lze realizovat simultánní měření spánku, má
nějaká omezení?

Hypotéza 2

Technicky

Existuje vhodná kombinace postupů vyčištění
simultánních nahrávek s minimalizací ztrát
informace?

Existují vhodné metody redukce dimenze, které
budou napomáhat lepšímu vysvětlení souvislostí
Hypotéza 3 Neurofyziologicky mezi BOLD a EEG signálem ve spánku?
Existují společné procesy za původem BOLD a
EEG u náměsíčných jedinců?
Hypotéza 4

Aplikovaně

Existuje rozdíl ve spánkových záznamech mezi
zdravými a nemocnými jedinci?

2.2 Cíle práce
Hlavním cílem této práce je definování vhodných metod předzpracování 256 kanálových
EEG záznamů ze simultánního nahrávání s funkční magnetickou rezonancí, redukce
dimenze těchto dat a výzkum souvislostí BOLD a EEG signálů. Potlačení artefaktů
způsobených magnetickým polem i artefaktů běžně se vyskytujících v EEG záznamech
je prvním nezbytným krokem. Současným problémem je nejednoznačná metodika postupu potlačení artefaktů v simultánních záznamech a přístup na základě vybraných
kritérií bez ohledu na charakter záznamu. Práce cílí také na nalezení skryté struktury
v datech (na principu „data mining“ a extrakce komponent pomocí metod „slepých
separací zdrojů“). Dále tato studie zkoumá, zda existuje souvislost mezi BOLD a EEG
signálem nahrávanými simultánně ve spánku. Část metodiky bude využívána v klinické
a experimentální praxi pro předzpracování simultánních záznamů. Další část práce je
úzce zaměřena na zpracování záznamů pacientů s NREM parasomnií.
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2.3 Požadavky na řešení a vlastní implementaci

2.3 Požadavky na řešení a vlastní implementaci
I Experimentální protokol
a) definování omezení nahrávání z fyziologického hlediska
b) definování omezení nahrávání z technického hlediska
II Skladba řetězce algoritmů pro potlačení artefaktů v simultánních datech
a)
b)
c)
d)

výběr algoritmu pro potlačení gradientního artefaktu
výběr algoritmu pro potlačení pulzního artefaktu
identifikace dalších artefaktů
návrh řetězce s ohledem na minimalizaci datových ztrát

III Definice oblastí zájmu
a) aplikace na spánková EEG data - vymezení hledaných projevů NREM parasomnie
b) vhodné metody redukce dimenze - tvorba kovariát
IV Výzkumná studie
a) souvislost BOLD a EEG během spánku
b) porovnání zdravých kontrol vs. nemocných jedinců
Časové omezení doby nahrávek s ohledem na provoz fMRI, hluk, nepohodlí a další
faktory mohou mít vliv na usnutí a kvalitu spánkových dat z magnetické rezonance. Je
tedy nutné zvolit vhodný kompromis v délce spánkové deprivace, komfortem pacienta
a technickými možnostmi.
Prvním krokem zpracování nahraných dat je načtení High-density EEG (HD EEG),
které obsahuje 256 kanálů EEG a 1 kanál, který zaznamenává elektrickou aktivitu
srdce (EKG). Data jsou zarušena gradientním artefaktem, který díky své vysoké amplitudě a frekvenci znemožňuje opticky rozeznat jakékoli fyziologické projevy mozku.
Odstranění toho artefaktu je prvním krokem nutným v předzpracování celého EEG
záznamu. Druhým krokem je potlačení pulzního artefaktu, který způsobuje periodické
hroty v záznamu a znehodnocuje tak data zvýrazněním aktivity, která ve fyziologickém záznamu nemá být dominantní. Dále se v datech projevuje chod heliové pumpy,
ventilačního systému v prostoru magnetické rezonance a síťové rušení. Je tedy zapotřebí zjistit, zda artefakty zasahují do oblastí důležitých pro hodnocení spánkových
stavů. Toto se netýká jen technických, ale i biologických artefaktů, jako například oční
pohyby nebo EMG artefakt.
Existuje velké množství metod, které slouží pro potlačení jednotlivých artefaktů.
Důležité je nalézt takové metody, které bude možno použít v řetězci za sebou tak,
aby došlo k potlačení všech vybraných artefaktů a ztráta informace z původních dat
byla minimální. Dnes se hojně využívá například metoda ICA pro potlačení různých
druhů artefaktů. Pokud bychom tedy na tři po sobě jdoucí artefakty použili rozklad
na komponenty a opětovné složení prostoru, nenávratně modifikujeme datový prostor,
který se od původního bude značně lišit.
Ideálně předzpracována data dávají možnost nalézt typické projevy mozku pro jeho
charakteristické stavy. Metody redukce dimenze respektující strukturu dat by mohly napomoci integraci informací z obou modalit. Nabízí možnost porovnání skrytých struktur
z dat, které nejsou patrné při zevrubném pohledu na data v časové oblasti.
Všechny předchozí kroky mají jeden společný cíl: ideálně zpracovat simultánní záznamy spánkové aktivity tak, aby se podařilo nález projevy NREM parasomnie.
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Kapitola
Experimentální protokol
Simultánním nahráváním EEG s vysokým počtem elektrod a fMRI lze využít vysoké prostorové rozlišení MRI a vysoké časové rozlišení EEG pro komplexnější záznam
mozkové aktivity. Toto simultánní nahrávání má svá specifika a omezení, která se pojí
s kombinací obou modalit. Omezení jsou jak technická a fyziologická. Technická omezení brání samotnému nahrávání, nebo ztěžují vyhodnocení dat v důsledku kontaminace
artefakty. Fyziologická omezení zahrnují pohodlí a bezpečnost pacienta.
Veškerá data zpracovávaná v této disertační práci pocházejí z měření realizovaných
v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), Klecany, v České Republice a schválených místní etickou komisí.

3.1 Omezení nahrávání z fyziologického hlediska
Fyziologická omezení vznikají na základě respektování bezpečnosti pacientů a jejich
komfortu v průběhu měření. Faktory ovlivňující bezpečí pacienta byly shrnuty v podkapitole 1.2. S ohledem na charakter měření je další možnou příčinou klaustrofobický
pocit, který by mohl vyvolat zhoršení psychického stavu subjektů. V rámci měření
byl všem probandům k dispozici balónek, jehož stisknutím signalizovali diskomfort.
V případě jeho stisknutí pak došlo k přerušení měření. Někteří probandi diskomfort
nesignalizovali, přesto je ze záznamů patrné, že u nich došlo ke zhoršení kvality spánku
či úplnému znemožnění usnutí.

3.1.1

Metodika

Z přesně definované výzkumné otázky vyplývají různá omezení a specifické nastavení protokolu experimentu. Experimentální protokol zároveň definuje i výběr jednotlivých probandů, kteří byli do studie přijati. Tento protokol popsaný níže byl z klinického hlediska sestaven MUDr. Jitkou Buškovou, Ph.D. a MUDr. Evou Miletínovou, M.Sc. et M.Sc.
Omezující kritéria pro simultánní měření EEG a fMRI jsou popsána v podkapitole 1.2. Do naší studie spadají i klinická omezení z hlediska výzkumu NREM parasomnie. Na základě toho byla MUDr. Jitkou Buškovou, Ph.D. a MUDr. Evou Miletínovou, M.Sc. et M.Sc. stanovena následující vylučující kritéria experimentu:
•
•
•
•

•

gravidní, případně kojící ženy,
osoby užívající medikaci ovlivňující spánek,
osoby s klinicky významnými spánkovými komorbiditami (například apnoe),
osoby s klinicky významnými neurologickými či psychiatrickými komorbiditami (například neurodegenerativní onemocnění, poruchy osobnosti aj.),
osoby, u nichž nelze z důvodů somatických či duševních onemocnění provést vyšetření
v přístroji magnetické rezonance (například osoby s implantovaným kardiostimulátorem, feromagnetickými kostními implantáty aj.).
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Pokud u pacientů nebylo shledáno žádné z vylučujících kritérií, byli pak do studie zařazeni ti pacienti, u nichž byla pomocí video-polysomnografického vyšetření diagnostikována NREM parasomnie. NREM parasomnie je synonymem souboru poruch
„Disorders of arousal (DOAs)“. DOAs mají tři hlavní klinické podjednotky: sleepwalking (náměsíčnost), confusional arousal (probuzení se zmateností) a night terror (noční
děsy). Naši pacienti měli nejčastěji kombinaci všech 3 klinických podjednotek.
Jedná se o dospělé jedince, muže i ženy, ve věku mezi 18-45 lety. K nahraným pacientům byla vytvořena skupina zdravých dobrovolníků (kontrol). Profil skupiny zdravých
kontrol byl vybrán tak, aby odpovídal profilu skupiny pacientů. Časový harmonogram
experimentu je popsán na obrázku 3.1.
Subjekty byly zvány na Oddělení spánkové medicíny v NUDZ, kde jim byl vysvětlen princip studie a předán k podpisu Informovaný souhlas ke studii (viz příloha C).
Zároveň subjekty obdržely standardní dotazník týkající se MR vyšetření (viz příloha
B). S každým subjektem byl vyplněn dotazník týkající se jednotlivých součástí studie,
včetně anamnézy a současné medikace. Experiment bylo možné ukončit kdykoli v jeho
průběhu.
Před vlastním experimentem byly subjekty instruovány k dodržování jim běžného
denního režimu a režimu spánku. Během pobytu na oddělení NUDZ měly subjekty
možnost bez omezení jíst, pít (včetně kofeinových nápojů) a kouřit. Konzumace kofeinu
ani kouření nebylo omezeno do 9:00 v den měření, tedy 3 hodiny před samotným měřením. 3 hodiny před měřením bylo omezeno využívání elektronických zařízení jako mobil
či osobní počítač nebo sledování TV.
Aby byla zvýšena pravděpodobnost usnutí probandů v průběhu měření, podstoupily
testované subjekty (pacienti i kontroly) spánkovou deprivaci. Spánková deprivace se
používá napříč studiemi. Požadavky na délku spánkové deprivace se napříč studiemi liší.
Deuker a kolektiv definovali spánkovou deprivaci jako zkrácení běžné doby spánku o 2
hodiny [170]. Bergman a kolektiv omezili dobu spánku na 4 hodiny [171]. Ve studii [172]
měli design rozdělený na více noci: adaptační noc, kdy nahrávali fyziologické pozadí,
noc s částečnou spánkovou deprivací a zotavovací noc. Subjekty musely zůstat vzhůru
od 3 od rána do 8 do večera, kdy byla nahrána base line, následující den bylo prováděno
měření [172]. V některých studiích prováděli úplnou spánkovou deprivaci (vynechaná
jedna noc) po dobu 36 hodin [173, 6].
V našem případě se jednalo o spánkovou deprivaci 28 hodin +/- 1 hodina. Subjekt
vstal ráno dle svých zvyků (nejdéle v 8.00), proběhl běžný pracovní den a v 17.00 se
dostavil do spánkové laboratoře v NUDZ. Zde byl po celou noc kontrolován a nebyla
povolena poloha v leže. Ráno bylo provedeno vyšetření lékařem a zhruba v době oběda
bylo provedeno samotné měření (doba usínání se napříč studiemi liší [173–175]). Po
měření uvnitř magnetické rezonance následovalo dospávání mimo skener.
Celková doba skenování se napříč studiemi také liší. Od rozmezí minut po hodiny:
od 0,38 hodiny [175] do 2 až 7 hodin s přerušeními [174, 170]. Jedna studie požádala
subjekty, aby zůstaly ve skeneru celou noc, kdy skener byl v sekvencích zapínán (nebyl
v chodu po celou dobu přítomnosti subjektu uvnitř MR) [176]. Mitra a kolektiv uvádějí
nahrávání spánku u lidí, kteří byly zcela bez spánkové deprivace [177]. Nejnovější studie
z roku 2019 uvádí simultánní nahrávání spánku po celou noc [167].
V našem případě se doba chodu napříč subjekty lišila. Každý participant si určil, kdy
již nemůže dále v nahrávání pokračovat. Doba se pohybovala v rozmezí 40 - 80 minut
nepřetržitého simultánního nahrávání EEG a fMRI. Doba byla závislá na subjektivním názoru jedince. Limitována byla ale také nejdelším možným nastavením sekvence.
Každý testovaný proband byl vyzván, aby měření ukončil v případě, že se již nebude
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cítit komfortně (dle vlastního prahu). V rámci zhodnocení kvality spánku byli probandi
dotazováni na subjektivní překážky usnutí a diskomfort při měření. Nemocní jedinci
toto dotazování nepodstoupili, abychom vyloučili případný vliv parasomnie na kvalitu
spánku.

Klinická část před
nabídnutím účasti ve studii
Subjekty účastnící se studie
Obrázek 3.1. Na diagramu (čas jde shora dolů) je znázorněn časový harmonogram studie,

včetně fáze výběru dobrovolníků.
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Z klinického hlediska byla použita různá kritéria k zhodnocení spánku subjektů
(výběr kritérií, jejich hodnocení měli na starosti lékaři MUDr. Eva Miletínová, MSc.
a MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. z NUDZ). Kritéria jsou shrnuta v tabulce 3.1. Spánková kritéria EEG z polysomnografického nahrávání byla hodnocena na základě: Total
Sleep Time (TST) [178], latence usnutí a latence REM a procentuální zastoupení jednotlivých fází v rámci noci (bdělost, REM, NREM1, NREM2 a NREM3) [179]. Jako
jeden z vyhodnocovacích kroků byly také použity dotazníky: Morningness-Eveningness
questionnaire (MEQ) [180], Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) [181], Fatigue Severity Scale (FSS) [182], Epworth Sleepiness Scale (ESS) [183], Beck depression inventory (BDI) [184–185], Beck Anxiety Inventory(BAI) [186]. EEG simultánně nahrávané
s fMRI bylo popisováno stavy prohlubování a mělčení spánku a standardně jednotlivými
fázemi NREM1, NREM2, NREM3.
Tabulka 3.1. Dotazníky využité pro hodnocení stavu subjektů, kvality dat a diskomfortu

simultánního nahrávání EEG a fMRI.

Druh

Účel

Odkaz

standardní fMRI

omezení rizika nahrávání fMRI

příloha D

ke studii NREM
parasomnie (kontroly)

seznámení se studií pro zdravé
jedince

příloha E

ke studii NREM
parasomnie (pacienti)

seznámení se studií pro nemocné
jedince

příloha E

PSG vyšetření

MEQ, PSQI, FSS, ESS, BDI, BAI

[180–186]

diskomfort vyšetření

dotazy na subjektivní pohodlí
kontrol

příloha F

3.1.2

Výsledky

Studie byla realizována v letech 2017-2019, měření probíhalo podle nadefinování viz kapitola 3.1.1. Celkem bylo naměřeno 10 subjektů trpících NREM parasomnií a k nim 10
zdravých kontrol. Populačně byla rozdělena skupina parasomnických jedinců na 4 ženy
a 6 mužů. Věk subjektů se pohyboval mezi 24 až 39 let. Kontroly byly vybírány a párovány na základě pohlaví a podobného věku. Ze studie bylo nutné vyloučit z důvodu
technické poruchy jednoho parasmnického jedince, jelikož do záznamu nebyly propsány
značky synchronizací přepínaní gradientního pole. Zároveň byli vyloučeni dva probandi
z kontrolní skupiny. Jeden proband zpětně uváděl možnost výskytu příznaků NREM
parasomnie, u druhého probanda nebyl správně uložen soubor se záznamem EEG. Celkově tedy do analýzy NREM parasomnie vstupovalo 17 subjektů. Soubor nemocných
jedinců je omezen s ohledem na unikátnost dat (prevalence poruchy u dospělých jedinců
a neochota podstoupit komplikované měření). Pro zhodnocení efektivity předzpracování
dat a použité metodiky byl použit dataset 54 záznamů z různých experimentálních měření v NUDZ. Tento datový soubor byl složen z 44 kontrol a 10 pacientů. V datasetu
bylo zahrnuto 5 různých protokolů: bdělý klidový stav, spánek, vizuální stimulace, sluchová stimulace a kognitivní úloha. Různý charakter dat má za cíl podložit robustnost
metodiky.
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I po předzpracování byla data těžko skórovatelná z důvodu zkreslení rezidui artefaktů. Na základě spektrálních charakteristik a prostorového rozložení bylo zkreslení
pravděpodobně způsobeno rezidui kardiobalistického artefaktu. Skórování bylo prováděno dvěma lékaři z NUDZ nezávisle na sobě pro každý záznam za účelem dvojité
kontroly. V záznamu se nepodařilo popsat standardní spánkový cyklus. Subjekty dosáhly pomalovlnného spánku úrovně prvního spánkového stádia NREM1, výjimečně
se v záznamu vyskytovala fáze NREM2. Ve studiích [171, 6, 173, 170] byl pomalovlnný
spánek zaznamenán v řádu minut. Několik minut REM spánku bylo přítomno v datech
ze studií [170, 174, 176].
Z dotazů ohledně komfortu/diskomfortu vyplynulo, že největší problém není hluk, ale
tlak v okcipitální oblasti, který přechází v bolest, viz obrázek 3.2. Tento tlak způsobují
elektrody, protože je většina váhy hlavy soustředěna pouze na těchto pár bodů.

Obrázek 3.2. Na obrázku rozložení použitého systému elektrod od firmy EGI je vyznačena

oblast tlaku elektrod, který způsoboval největší diskomfort probandů. Zjištěno na základě
udání oblasti testovanými probandy.

Další problém, který se ukázal jako velmi častý i u zdravých kontrol, byl klaustrofobický pocit uvnitř. Tento nepříjemný pocit vedl ke zhoršení usínání a byl zaznamenán
i u probandů, kteří před samotným měřením subjektivně potvrdili, že klaustrofobií
netrpí.
Mezi další jmenované diskomfortní pocity patřilo například: nemožnost spát v jiné
poloze než v leže s pohledem přímo vzhůru; tlak svazku kabelů v oblasti krku a šíje;
celkový tlak nasazené čepice na hlavě, či nepříjemný pocit, že obsluha MR sleduje
spánek. Dva jedinci uvedli, že pro ně byl nepříjemný pocit myslet na tlačítko sloužící
k ukončení experimentu. Myšlenka, že nechtějí experiment zkazit, jim nedovolovala
usnout, neboť zároveň měli potřebu měření přerušit.
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3.2 Omezení nahrávání z technického hlediska

Shrnutí

Doposud nebylo prováděno simultánní vyšetření EEG/fMRI parasomnických pacientů,
studie probíhaly pouze při použití jednotlivých modalit zvlášť [151, 187–188]. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější zdá porovnat metodiku s jedinou studií [167], která
uváděla kontinuální simultánní nahrávání spánku u zdravých jedinců, nicméně i zde
byla možnost přerušení (například návštěva toalety). Tento výzkum měl z klinického
hlediska velmi přísně nastavená kritéria. Velice detailně byl v této studii vybírán testovaný soubor jedinců. Například ve studii prováděli tzv. „fMRI-fear survey schedule“,
aby vyfiltrovali jedince, kteří mohli mít v MRI panickou ataku. Toto samo o sobě determinuje soubor a v případě naší studie si nemůžeme dovolit tímto paradigmatem
redukovat počet pacientů, neboť u dospělých jedinců trpících NREM parasomnií s projevem náměsíčnosti je prevalence v populaci kolem 1,5 % [189]. V rámci dotazování po
samotném měření byly v naší studii zaznamenány klaustrofobické pocity, ačkoli před
samotným měřením byly v dotazníku negovány.
Dalším výrazným rozdílem oproti studii [167], který není možné srovnávat s naším
výzkumem, byla velmi dlouhá perioda příprav. Jako součást příprav trvaly aktigrafy
přibližně dva týdny, během kterých měli probandi habituace na hluk. V rámci měření
byly ve studii [167] pořizovány strukturální skeny před samotným měřením. Docházelo
tak k další habituaci subjektů na dané prostředí. Oproti tomu byla většina subjektů
v naší studii uvnitř MR poprvé. Tento postup ze studie [167], skýtající více jak 14 denní
přípravy, není možné realizovat při vyšetřování v klinické praxi.
Spánková deprivace byla ve studii [167] delší, než v našem experimentu. Autoři článku
připouští, že v první noci mohlo dojít k určité spánkové deprivaci. Přičte-li se doba
možné spánkové deprivace, tak v rámci této studie [167] byli probandi vzhůru prakticky
jeden den před první nocí, pak značnou část jedné noci v MR a pak ještě celý den. První
noc měli probandi v průměru jenom 1,2 spánkového cyklu, přičemž norma je pět. Tito
probandi byli těžce spánkově deprivováni před zmiňovanou druhou nocí, ve které u nich
byly detekovány dva spánkové cykly. Nelze tedy tvrdit, že se jednalo o fyziologicky
běžný spánek. V klinické praxi není možné takovýto postup provádět na pacientech
s psychiatricko-neurologickými poruchami, neboť není prokázána bezpečnost tohoto
postupu. Prolongovaná spánková deprivace může například navodit epileptické záchvaty
[190].
Dalším značným omezením, které redukuje datový soubor, je zdraví probandů. Pokud je prováděno měření na zcela zdravých jedincích (kteří nejsou souvisle s ničím
léčeni) [167], datový vzorek se velmi redukuje i pro zdravé kontroly. Pro výzkum určité
choroby je téměř nemožné oslovit jedince, kteří by měli pouze specifikovanou poruchu.

3.2 Omezení nahrávání z technického hlediska
Kombinace modalit přináší komplikace v podobě vzájemného rušení. Přítomnost a pohyb vodičů EEG systému vytváří časově proměnné stínění radiofrekvenčních signálů
systému MR a zároveň se ve stejných vodičích díky pohybu a přítomnosti silného magnetického pole indukují rušivé signály pro EEG. Další parametry ovlivňující chod jsou
například zdroj napájení pro EEG zesilovač, výdrž vodivého substrátu v EEG čepici či
chlazení MRI. Samostatnou kapitolou je nastavení sekvencí fMRI. Při jejich přerušení
je nutné koregistrovat data, tak aby byla zachována pozice, jak popisují v článku [167].
Dále vzniká problém s časováním TR značek pro vytvoření šablony, kde je nutná přesná
návaznost.
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Metodika

Při simultánním nahrávání lze kombinovat více jak dvě modality. V některých studiích
je kromě EEG a fMRI využíváno také měření srdeční aktivity (elektrokardiografie,
EKG) [191], elektrookulografie (EOG, standardně jsou využívané elektrody součástí
čepice HD EEG) [192] a Eye Tracker [193]. V rámci měření spánku jsme využívali
fMRI, EEG (čepice spolu s kanály EOG pod očima) a EKG (pro korekci BCG). Data
byla uložena v formátu „*. mff3“.

Konfigurace EEG systému a jeho zapojení
Pro měření EEG byl použit MR kompatibilní systém Geodesic EEG System (GES)
400 od firmy Electrical Geodesics, Inc (EGI). Systém obsahuje zesilovač Net Amps 400,
řízen je počítačem iMac se softwarem Net Station, synchronizace je řízena pomocí GES
Clock Sync I/O. Dále obsahuje stínění (Field Isolation Containment System, FICS)
a vstupní filtrování, které významně snižuje účinek zdrojů šumu MR. Použité verze
systému jsou popsány v tabulce 3.2.
Tabulka 3.2. Parametry systému GES 400 pro měření EEG.

Druh

Verze

Firmware

2.0.14

Amp Server

3.6.0

FPGA

7.40

HydroCel GSN

220 MR LTM

Čepice pro měření EEG byla použita od stejné firmy MR-kompatibilní HCGSN (HydroCel Geodesic Sensor Net) 256 kanálů, viz poslední řádek tabulky 3.2. Z důvodu délky
měření byl použit materiál na bázi hydrogelu, který vyžaduje individuální elektrodové
plnění. Přesný postup práce s čepicí pro měření EEG a příprava gelu jsou popsány
v příloze C.

Konfigurace fMRI systému a jeho zapojení
Pro měření bylo použito zařízení MR o velikosti statického magnetického pole 3T od
firmy Siemens, model Siemens Magneton Prisma. Zaznamenány byly sekvence: MPRAGE (T1), DTI (difuzní), H1-MRS (spektroskopie), fMRI (T2*). Sekvence MR obsahuje různé možnosti nastavení, typicky se na pracovišti NUDZ používají tři základní
sekvence: T1, T2, T2*. Některé parametry těchto sekvencí si zachovávají shodnou hodnotu, některé jsou napříč sekvencemi různé. V této práci byly využity udaje ze sekvencí
T1 a T2*. T1 snímky byly využity pro průměrný model pro zobrazení aktivací, T2*
snímky byly využity pro samotnou analýzu BOLD. Typicky jsou nastavovány parametry jako: zorné pole (field of view, FoV), tloušťka řezu, čas echa (echo time, TE),
doba opakování (repetition time, TR) a velikost voxelu. Použité nastavení parametrů
je shrnuto v tabulce 3.3.
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Parametr zorné pole, F oV , označuje vzdálenost v milimetrech, přes kterou je obraz
MR získán nebo zobrazen. Pokud budeme uvažovat symetrický případ zorného pole,
pak budou platit vztahy dle rovnic [194]:
F oVx = F oVy = F oV,

(3.1)

∆x = ∆y = ∆w,

(3.2)

kde F oVx a F oVy představují rozměry 2D prostoru zorného pole, stejně tak ∆x a ∆y
2D prostoru obrazu a ∆w šířka pixelu.
Definované zorné pole (F oV ) a šířka pixelu (∆w) určují počet digitalizovaných vzorků
v k-prostoru, které musí být získány pro rekonstrukci obrazu s požadovaným rozlišením.
F oV je nepřímo úměrný rozestupu mezi vzorky v k-prostoru [194]:
∆k =

1
F oV

(3.3)

kde ∆k je rozestup mezi vzorky v k-prostoru. V použité rutině bylo F oV nastaveno na
220 mm s fází převzorkování 100 %.
Tloušťka řezu je udávána v mm a její změnou se nastaví rozmazání obrazu. Pokud
zvětšíme tloušťku řezu, tak se do vytvořeného 2D řezu vejde více různých typů tkání,
což může způsobit rozmazání obrazu. V použité rutině byla tloušťka řezu nastavena na
3 mm.
Tabulka 3.3. Shrnutí: parametry sekvence MR.

Parametr

Nastavení

Field of view (FoV)

220 mm

Resampling phase (FoV)

100 %

Slice thickness

3 mm

Time echo (TE)

30 ms

Repetition time (TR)

1000 ms

Voxel size

3 mm · 3 mm · 3 mm

SNR

1

Multi-band acceleration
factor

4

Number of slices

64

Maximal numb. of sken

4960

Flip angle

52 ◦

Band width

1988 Hz/Px

Echo gap

0.58 ms
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Parametry T E a T R jsou základní parametry sekvence pulzů udávané v ms. T E
představuje čas od středu RF pulsu do středu echa. T R je doba mezi odpovídajícími
po sobě jdoucími body opakující se série impulsů a ozvěn. V použité rutině byly tyto
parametry nastaveny následovně: T E na 30 ms a T R na 1000 ms.
Velikost voxelu je 3D rozměr udávaný v mm. Velikostí voxelu je dán poměr signálšum (signal to noise ratio, SNR). Velikost SNR je přímo úměrná velikosti voxelu [194].
V použité rutině byla velikost voxelu nastavena na 3 mm · 3 mm · 3 mm, z čehož
vyplývá SNR rovno 1.
Dalšími parametry, které je možné nastavit jsou například Multi-band acceleration
factor, počet řezů, úhel převrácení (flip angle), kontrast, šířka pásma (bandwidth, BW)
či mezera odezvy (echo spacing). Parametr Multi-band acceleration factor byl nastaven
na hodnotu 4, což umožňuje urychlení, neboť nabírá snímky 1, 4, 8, atd. a v dalším
kroku snímky 2, 5, 9, atd. Parametr počet řezů byl nastaven na 64 a maximální počet
skenů je 4960. Úhel převrácení, což je velikost sklonu během aplikace radiofrekvenčního
pulzu (RF), byl nastaven na 52 ◦ . Kontrast byl nastaven na hodnotu 1. Šířka pásma
je rozsah frekvencí (měřených v Hz) zapojených do přenosu nebo příjmu (v MR s RFbuzením) a v této studii byla nastavena na 1988 Hz/Px. Mezera ozvěny je vzdálenost
v čase mezi ozvěnami ve více sekvencích, např. echo planární zobrazování. Nastavena
byla na 0,58 ms.

3.2.2

Výsledky

Bylo získáno 18 záznamů EEG s časově synchonizovanými značkami TR po 1 sekundě.
K nim bylo simultánně získáno 18 strukturálních snímků z MR spolu s 18 záznamy
BOLD aktivity z fMRI.
Časový rámec měření nebyl omezen fyziologickými parametry, ačkoli měření bylo
provázeno diskomfortem. Omezení vyplývá z technického rámce, jak pro EEG, tak pro
fMRI. Maximální výdrž baterie napájející zesilovač EEG je 1 hodina a 50 minut. Doba
chodu fMRI je omezena výrobcem - maximálním možným počtem skenů pro dané nastavení na 4960. Při hodnotě TR = 1 s odpovídá délka měření 1 hodině a 22 minutám.
Naměřená data EEG i fMRI jsou rušena artefakty a je potřeba jejich korekce. EEG
díky své amplitudě je náchylnější na rušení a je proto zapotřebí důkladnějšího rozboru potlačení artefaktů, viz podkapitola 1.3. Pro potlačení artefaktů MR byl použit
standardní postup popsána v kapitole 4.

3.2.3

Shrnutí

Pro měření v již zmiňované studii [167], zvolené pro porovnání metod, bylo využito
pouze 64kanálové EEG. Oproti tomu v naší studii bylo použito 256kanálové EEG. Ve
studii [167] nejsou zmíněny vlastnosti akumulátoru, zejména jeho kapacita z důvodu
výdrže napájení zesilovače EEG uvnitř fMRI. U námi použitého přístroje od firmy
EGI jsme opakovaně testovali maximální dobu chodu zesilovače na bateriový zdroj.
Z našeho testování vyplývá, že možná doba chodu systému pro měření EEG uvnitř
fMRI je maximálně 3 hodiny (po dobu příprav laborantkou je systém napájen ze sítě),
což z technického hlediska vylučuje celonoční měření.
Nevýhodou systému 256kanálového EEG od firmy EGI je pouze jedna referenční
elektroda označená „Cz REF“. Pokud dojde k „vyschnutí“ této elektrody, nelze využít jinou elektrodu jako referenční a je nutné experiment přerušit a elektrodu doplnit
médiem. Jiné publikace takovýto problém u setů EEG jiných výrobců nezmiňují, není
tedy možné porovnat, zda i v případě použití EEG od jiného výrobce není nutné přerušení experimentu. Vysychání media může být podpořeno ventilací uvnitř MR skeneru.
35

Experimentální protokol

.......

3.2 Omezení nahrávání z technického hlediska

Zhoršený kontakt některých elektrod byl zaznamenán již po hodině a půl od nasazení
čepice.
Z fyziologického omezení diskomfortu měřených probandů vyplývá, že je nutné vyřešit polstrování a to hned ve dvou případech. V prvním případě dochází ke vzniku tlaku
tlaku elektrod na okcipitální oblast. Z tohoto důvodu jsme řešili velikost cívek, které se
používají. K dispozici byly dvě cívky. Novější cívka z roku 2019 má mezi šasím a nosem
u dospělých jedinců maximálně 2 cm, u některých se nos cívky téměř dotýká. Starší
cívka z roku 2016 má trochu více prostoru, nicméně i zde není možné oblast pod hlavou
probanda vystlat polštářem. Zvažovali jsme použití plochých elektrod. Nicméně jejich
použitím by v případě takto husté sítě mohlo docházet k vzniku vodivých můstků a tím
by docházelo ke znehodnocení měření. Další možností bylo vytvoření 1 cm tlusté pěnové
čepice (zarovnání se světlou výškou elektrod), která by tlak rozložila na celou okcipitální oblast nikoliv pouze na dílčí elektrody. Tímto postupem by mohlo dojít k zvýšení
tepelného diskomfortu probanda a docházelo by k přehřívání hlavy. Proto pro studie,
které nejsou vázány na sběr dat z okcipitální oblasti, navrhujeme vyjmutí elektrod ze
sítě. Pro ostatní studie navrhujeme použití polyuretanové pěny visco, která mění svojí
tvrdost v závislosti na teplotě [195]. Ve studii [167] použili matraci s paměťovou pěnou,
nebylo ale řečeno, zda zasahovala i do oblasti hlavy, nebo končila pod krkem.

matrace

Obrázek 3.3. Schéma skeneru zobrazující tělo skeneru a stolek, na kterém vyšetřovaný subjekt leží. Stolek má možnost vložení matrace (označeno šipkou), která má navrženou úpravu
pro vnitřní vedení svazku kabelů čepice pro měření EEG. Vytvořeno v SOLIDWORKS
2018-2019.

Ve studii [63] byl zkoumán vliv kroucení kabelu EEG a jeho polohy vůči hlavnímu
magnetickému poli. Jako nejlepší se jeví kroucený kabel, který byl použit i v naší studii. Ideální poloha kabelu je souběžně s hlavním magnetickým polem B0, které vede ve
směru lůžka na obrázku 3.3. Ideální polohy nebylo zatím v rámci našeho měření dosaženo z důvodu tloušťky kabelu 256elektrodové čepice. Kabel má průměr větší než 2 cm
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v nejširší části a není možné, aby na celé jeho délce měřený subjekt ležel. Kabel byl tedy
z tohoto důvodu veden zhruba v úhlu 60 ◦ od B0 podél ramene probanda. Pro budoucí
měření byl vytvořen návrh matrace, viz obrázek 3.4, která bude mít zabudovaný kanál
pro vedení kabelu EEG rovnoměrně s B0, tedy pod zády probanda, viz obrázek 3.9.
Řešení v současné době v NUDZ implementuje zodpovědný technik Ing. Jan Hubený.

Obrázek 3.4. Schéma matrace. V levém horním rohu je znázorněna matrace vyjmutá ze

stolku MR, barevně jsou zde naznačeny jednotlivé řezy. Barvy orámování řezů odpovídají
barvám řezů na matraci v levém horním rohu. Pravý horní roh značí příčný řez, levý dolní
horizontální řez a pravý dolní roh řez podélný. Vytvořeno v SOLIDWORKS 2018-2019.

Parametry nastavení fMRI vycházejí z aplikace, velikosti hlavního magnetického pole
a možnosti samotného skeneru. Napříč studiemi jsou tyto hodnoty odlišné. V této studii
byly některé hodnoty nastaveny dle rutin, které se k funkčnímu vyšetření mozku v rámci
studie v NUDZ využívají. Některé parametry, jako například počet skenů, byly upraveny
pro měření spánku. Zmiňovaný počet skenů byl nastaven na maximální možnou hranici
povolenou softwarem výrobce, aby byl čas měření co nejdelší. TE bylo nastaveno na
30 ms, jako například ve studiích [69, 106, 120, 196]. Tato hodnota napříč studiemi není
příliš variabilní. Nízká hodnota času TR zvýrazňuje „T1-vážení“. V nereálném ideálním
případě by nejvýhodnější měření znamenalo nulový repetiční čas (kontinuální měření)
a sklápěcí úhel 90 ◦ , s maximálním signálem. Naše nastavení bylo rovné 1 sekundě.
Vyšší hodnota parametru TR byla nastavena například ve studiích [105–106, 120, 196].
Optimální hodnotu TR nelze vzhledem k ostatním souvisejícím parametrům a limitům
daného přístroje stanovit. Velikost voxelu byla v této práci rovnoměrná ve všech třech
směrech, jako například ve studii [105, 197]. Velké množství studií ale má ve třech směrech hodnoty rozdílné, například ve studiích [16, 69, 120]. V rámci NUDZ jsou sekvence
sestavovány z výchozího nastavení od firmy Siemens, které je považováno za kvalitativní
standard.
Parametry nastavení fMRI vycházejí z aplikace, velikosti hlavního magnetického pole
a možnostech samotného skeneru. Napříč studiemi můžeme tedy nacházet různé hodnoty. V této studii byly některé hodnoty nastaveny dle rutin, které se k výzkumu mozku
v NUDZ využívají, některé parametry, jako například počet skenů, byly upraveny pro
měření spánku. Zmiňovaný počet skenů byl nastaven na maximální možnou hranici povolenou softwarem výrobce, aby byl čas měření co nejdelší. TE bylo nastaveno na 30
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ms, jako například ve studiích [69, 120, 106, 196]. Tato hodnota napříč studiemi není
příliš variabilní. Nízká hodnota času TR (krátký čas) zvýrazňuje „[“T1-vážení]. Naše
nastavení bylo rovné 1 sekundě. TR delší měli například ve studiích [106, 105, 120, 196].
Nelze určit optimální TR, neboť jsou zde související parametry a limitace přístroje.
Velikost voxelu byla v této práci rovnoměrná ve všech třech směrech, jako například
ve studii [105, 197]. Velké množství studií ale má ve třech směrech hodnoty rozdílné,
například ve studiích [120, 69, 16]. Nastavení parametrů do jisté míry obsahuje subjektivní příspěvek, každého výzkumného týmu. V rámci NUDZ jsou sekvence sestavovány
z výchozího nastavení od firmy Siemens, které je považováno za kvalitativní standard.

3.3 Závěr
Simultánní nahrávání spánku přináší řadu komplikací a to z technického i fyziologického hlediska. Fyziologickým omezením, které často znemožňuje usnutí i po spánkové
deprivaci, je diskomfort v podobě tlaku. Testované subjekty považují omezení pohybu
a tlak za větší diskomfort než hluk z chodu MR.
Největším technickým omezením samotného procesu nahrávání je limitovaná doba
chodu MR omezená počtem skenů, konkrétně 4960 skenů pro použité zařízení Siemens
Magneton Prisma s daným nastavením sekvence. Další časovou limitací je omezený
provoz zesilovače EEG, který lze akumulátorem napájet necelé 2 hodiny, tedy jen o chvíli
déle, než je možné nepřetržitě pořizovat záznam BOLD z fMRI.
Pro snížení diskomfortu tlaku byla navržena úprava matrace, do které by byl zapuštěn
kabel EEG. Zároveň je dobré zvážit velikost použité hlavové cívky, aby bylo možné
okcipitální elektrody podložit nízkým polštářem z paměťové pěny.
Pro další experimenty by bylo dobré zvážit, zda by pro probandy nebylo snadnější
usínat v čase, na který jsou zvyklí. Spánková derivace by byla posunuta, nebo zkrácena
a měření by bylo prováděno ve večerních hodinách uzpůsobených běžné denní rutině
probandů.
V rámci nastavení dle předchozích studií vychází jako optimální nastavení TE na
30 ms. Oproti jiným studiím bylo nastavení TR kratší. Pro integraci EEG a BOLD toto
nastavení poskytuje možnost extrahovat kovariáty EEG se vzorkovací frekvencí 1 Hz
pro tvorbu obecného lineárního modelu fMRI (general linear model, GLM).
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Jednotlivé kroky předzpracování záznamu EEG mohou velmi výrazně ovlivnit charakter
a množství artefaktů v datech, stejně jako míru zachování fyziologického pozadí. Neodborný způsob předzpracování záznamu může také snížit poměr signál-šum a zavést do
dat nežádoucí artefakty [198].
Mezi hlavní artefakty vyskytující se v simultánně nahrávaném EEG patří gradientní [57] a kardiobalistický artefakt [71]. Další artefakty vyskytující se v záznamech
EEG jsou například svalové artefakty, oční artefakty nebo síťové rušení. Ve fMRI vznikají artefakty z drobného pohybu [199]. Pro potlačení artefaktů v EEG i fMRI byly
na základě literatury zvoleny následující postupy, které jsou popsané v jednotlivých
podkapitolách.

Artefakty v EEG
EEG je i s ohledem na jeho velmi malou amplitudu na skalpu v řádu desítek µV náchylné
na okolní rušení. Magnetické pole vytváří některé artefakty (případ GA), případně zesiluje či mění charakter artefaktu jiného zdroje (případ PA). Existuje řada různých metod,
které se zabývají jejich potlačením, ale i metody, které se zabývají evaluací toho, zda
byl artefakt potlačen, či do jaké míry byl potlačen. Hodnotit míru potlačení artefaktu je
možné provádět subjektivně prostřednictvím vizuálního hodnocení expertem, případně
automaticky na základě charakteru dat EEG před a po odstranění artefaktu. Pro automatické hodnocení jsme navrhli data-driven metodu na principu extrakce komponent
a redukce jejich prostoru. Metodika detekce reziduí je popsána níže v kapitole 4.1.
Gradientní artefakt byl potlačen metodou automatického stanovení prahu na základě
statistického hodnocení pro odstranění artefaktů v EEG (fully automated statistical
thresholding for EEG artifact rejection, FASTR) [200]. Zůstatek GA způsobený iniciačními skeny (jinak označovanými jako dummy skeny) byl manuálně odstraněn z časových
řad. Po odstranění GA byl signál z důvodu velikosti datových souborů podvzorkován.
Zde byl výzkum rozdělen na dvě části (obě se shodným metodickým postupem): podvzorkování z 1 kHz na 250 Hz a podvzrokování z 1 kHz na 500 Hz. Data s nižší vzorkovací
frekvencí byla použita pro výzkum orientovaný na spánek, kde se pásmo zájmu pohybuje mezi 0,5 až 30,0 Hz. Data s vyšší vzorkovací frekvencí byla použita pro rozšíření
výzkumu artefaktů o síťový šum. K podvzorkování byly použity Hermitské polynomy.
Signál byl filtrován pomocí dvoucestného filtru s konečnou impulsní odezvou (finite
impulse response, FIR) s nulovou fází. Pro výzkum artefaktů byla stanovena spodní
kritická frekvence Flow = 0, 5 Hz a horní kritická frekvence byla Fhigh = 60, 0 Hz [42].
Surová data byla vizuálně kontrolována a části s vysokoamplitudovými artefakty,
které by významně ovlivnily analýzu aOBS, byly odstraněny. Kanál EKG byl použit
k vytvoření šablony pro detekci kardiobalistických artefaktů metodou aOBS [24]. Špatné
intervaly časových řad s vysokými hodnotami rozptylu byly identifikovány Tuckeyovou
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metodou. Tyto časové řady byly odstraněny a následně byly interpolovány váženým
průměrem časových řad sousedních elektrod.

4.1 Komponentní analýza ICA
Extrakce komponent metodou ICA je v současné době velmi populární při zpracování EEG. Někdy již samotné komponenty slouží jako nástroj pro odstranění artefaktů [201–202] nebo je využíváno dalších skrytých zdrojů pro následnou klasifikaci [127]
a zpracování prostoru EEG nebo příznakového prostoru [41]. Součástí této disertační
práce je navrhována metodika, publikovaná v [62]. Prostřednictvím této metodiky jsou
automaticky separovány charakteristiky (váhy, časové řady komponent a spektrální charakteristiky) do dílčích skupin reprezentující artefakty.
Postup navrhované metodiky detekce reziduí artefaktů [62]:
•

•

•

•

•

•

Data jsou v první fázi zpracována nejmodernějšími metodami, které potlačí většinu
variancí artefaktů.
Napříč každým záznamem je vybírán pětiminutový úsek. Pro získání nezávislých
komponent a prostorových vah je používán algoritmus ICA v časové oblasti. Prostorové váhy a PSD jsou normalizovány s ohledem na jejich střední kvadratickou
hodnotu (root mean square, RMS).
Vytvořený prostor topografických map reprezentující váhy je redukován na dva rozměry pro lepší vizuální kontrolu. Multidimenzionální prostor je pro automatické
klastrování náročný a není možné provádět optické řízení oddělených klastrů. Nelineární metoda t-SNE by měla respektovat původní rozložení prostoru EEG [134].
Algoritmus na bázi hustotního klastrování (density-based spatial clustering of applications with noise, DBSCAN) automaticky klasifikuje 2D prostor (zmenšený prostor topografických map). Tento algoritmus nevyžaduje jako vstupní parametr počet
shluků, které nejsou primárně viditelné ve skrytých strukturách. Algoritmus DBSCAN určuje tento parametr sám a je schopen oddělit vnořené klastry [203].
Kritéria, kterými jsou autokorelace, ohnisková topografie a ohnisková aktivita, jsou
extrahována z původního datového souboru s cílem ověřit, zda by některé z nich
mohlo popisovat konkrétní artefakt.
Medián a průměr topomap (vah), PSD a časové řady se využívají k zobecnění klastrových vzorů. Tyto vlastnosti umožňují přiřazení aktivity k jednotlivým artefaktům
na základě literatury.
Níže popsaná metodika byla již publikována v [62].

4.1.1

Metodika

Data vstupující do ICA byla redukována náhodným výběrem 150 segmentů rovnoměrně
rozložených po celém záznamu. Z každého segmentu byl náhodně vybrán dvousekundový úsek EEG záznamu. Z každého záznamu EEG bylo tedy vybráno pět minut pro
následnou analýzu. ICA byla použita k izolaci statisticky nezávislých komponent pro
každý záznam EEG. Metoda ICA předpokládá, že signál EEG měřený elektrodami, je
lineární kombinací statisticky nezávislých zdrojů:
X =A·S
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kde X je matice signálů z povrchových elektrod EEG, A je směšovací matice, která
určuje směšování zdrojů EEG při jejich průchodu prostředím, a S je matice zdrojů.
Metoda ICA odhaduje směšovací matici A. Potom je možné invertovat A a odhadnout
nezávislé zdroje Z nazývané také komponenty signálu EEG:
Z = A−1 · X.

(4.2)

Zdroje signálu byly extrahovány konkrétně algoritmem rozšířeného ICA infomaxu [204]. Matice A−1 obsahuje surové vektory inverzních vah označených v dalším
textu W . Parametr Z představuje odhad zdrojů (zdroje původu S). Každý konkrétní
inverzní váhový vektor obsahuje informace, které rozšiřují konkrétní nezávislou komponentu vysvětlující signál na daných elektrodách. Jinými slovy, inverzní váhy jsou
považovány za prostorový vzor komponenty. Prostorové vzorce nezávislých komponent
jsou obsaženy v matici A−1 a jejich časové vzorce je možné odvodit z matice S.
Pokud je artefakt izolován v jedné z nezávislých komponent, pak se inverzní váhy
projeví jako prostorový otisk artefaktu (dále nazýván topomapy). PSD jsou extrahována
z matice S a jsou prezentovány jako spektrální otisk artefaktu.
Inverzní váhy Wc (n) byly extrahovány ze všech n = 1, 2, . . . , N kanálů (představujících topomapy). Všechny váhy Wc (n) byly uspořádány do řádkového vektoru. Matice
subjektů obsahují všechny komponenty c = 1, 2, . . . , C. Matice subjektů 35 × 256 (35
- řádky, 256 - sloupce) byly zřetězeny v jedné komplexní matici dat W o rozměru
1890 × 256 (35 komponenta ×54 relací - řádky, 256 komponent - sloupce).
Aby se zdůraznil prostorový rozsah každé komponenty, byl každý řádkový vektor Wc
normalizován svou hodnotou RMS. Rozměr normalizované matice W byl snížen pomocí
PCA na 1890 × 45. Redukce PCA odpovídá standardnímu předzpracování před redukcí
rozměrů pomocí t-SNE.
Byla vypočítána také PSD Sxx (f ) z jednotlivých časových řad ICA obsažených v matici S. Výkonové spektrum bylo vypočteno od 0 do 100 Hz s krokem 1 Hz. Ke stabilizaci odhadu FFT byla použita metoda multi-taper implementovaná v nástroji FieldTrip [205]. Matice subjektů 35 × 101 (35 - řádky, 101 - sloupce) byly zřetězeny v jedné
datové matici 1890 × 101 (35 komponent ×54 relací - řádky, 101 frekvenčních vzorků sloupce).
Metoda t-SNE byla použita pro redukci dimenze do 2D prostoru, aby bylo možné
provést vizuální inspekci prostoru topomap EEG. Tato metoda pracuje na principu
podmíněné pravděpodobnosti. Podmíněná pravděpodobnost Pi|j představuje podobnost
mezi každou dvojicí IC topomap Wi a Wj a analogicky v prostoru spekter komponent
Si a Sj [206]. Podmíněná pravděpodobnost Pi vertj je počítána dle následující rovnice:
exp(−kWi − Wj k2 )/σi2
2,
2
k6=i exp(−kWi − Wk k )/σi

Pi|j = P

(4.3)

kde σi je rozptyl i -té komponenty gaussovské distribuce sousedních bodů v prostoru
(topomap). Konkrétní hodnota σi odpovídá hyper-parametru perplexity, jehož hodnotu
musí definovat uživatel. Hodnota perplexity ovlivňuje citlivost algoritmu na lokální nebo
globální strukturu dat. Tento parametr byl experimentálně nastaven na různé hodnoty
(20, 30 a 40), aby se porovnal vliv na výsledek ve 2D a 3D prostoru.
Byla použita metrika popsaná v rovnici (4.3) na dvourozměrný prostor. Tento dvourozměrný prostor se skládá z alternativní distribuce topomap případně výkonových
spekter. Algoritmus je iterativně minimalizován Kullback-Leiblerovu divergencí mezi
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vysoko a nízko-dimenzionálním pravděpodobnostním prostorem, který je v tomto případě tvořen pravděpodobnostmi topomap či výkonových spekter [206]:
KL(P ||Q) =

XX
i

j

pi,j log

pi,j
,
qi,j

(4.4)

kde pi,j je symetrická podmíněná pravděpodobnost a qi,j je pravděpodobnost, která je
získána studentovým rozložením s jedním stupněm volnosti.
Minimální hodnota Kullback-Leiblerovi divergence KL se vypočítá pomocí sestupného gradientu [207] dle následující rovnice:
X
δ KL
=4
(pi,j − qi,j )(yi − yj )(1 + ||yi − yj ||2 )−1
δ yi
j

(4.5)

kde yi a yj jsou v nízko-rozměrném prostoru analogie těžiště matic podobností topomap
Wi a Wj . Při použití jednoho stupně volnosti studentova rozložení (1 + kyi − yj k2 )−1
klesá s čtvercem vzdálenosti pro velké vzdálenosti kyi − yj k.
V redukovaném prostoru topomap a spektrálních výkonů byly detekovány shluky automatickým algoritmem založeným na hustotě - DBSCAN. Tento typ algoritmů vytváří
shluky na základě prostorové blízkosti bodů a změn v jejich distribuci [208]. Výhodou
tohoto přístupu je možnost rozlišovat vnořené shluky, viz [208]. Metoda DBSCAN navíc automaticky detekuje počet shluků (na rozdíl například od hojně využívané metody
K-means). DBSCAN potřebuje dva vstupní parametry: poloměr (Eps) a počet objektů
v něm (k), které určují hustotu. Objekty tvořící distribuci specifické hustoty jsou řazeny
do stejného shluku. Parametr Eps určuje vzdálenost bodů, které mají být považovány
za součást shluku. To znamená, že pokud je hodnota Eps vysoká, je prohledávána větší
oblast, kde mohou být body rozptýlenější. Parametr k definuje, kolik bodů je potřeba
k vytvoření husté oblasti. Čím vyšší je jeho hodnota, tím hustější je oblast, která je
hledána. Parametry Eps a k jsou vzájemně propojeny. Pokud je parametr Eps vyšší,
mohou být též vyšší i hodnoty parametru k a naopak.
Základním kritériem pro velikost k je podmínka, že k musí být rovno alespoň velikosti
prostorové dimenze zvýšené o jedna. Současně platí, že pokud je datový soubor větší,
měla by být také větší hodnota k. V rámci určení hodnoty parametru k bylo měněno
nastavení hodnoty k na: 20, 30 a 40. Pro určení hodnoty Eps byl využít tříděný graf (kplot). k-plot je vážený směrovaný graf, ve kterém osa x představuje body seřazené
podle nejbližší vzdálenosti a osa y představuje vzdálenost pro určení Eps. Ideální Eps
odpovídá lokálnímu extrému křivky k-plot grafu. Pro testovaný redukovaný prostor byla
hodnota stanovena na Eps = 7.
Za účelem kvantifikace vztahů mezi strukturou prostoru topomap byly vypočteny
čtyři kritéria: energie RMS každé složky, autokorelace (autocorelation, ACorr), ohnisková topografie (focal topography, FT) a ohnisková aktivita (focal trial activity,
FTA) [43]. Kritéria by měla sloužit také k interpretaci každé skupiny artefaktů.
Energie RMS popisuje rozptyl energie (napětí). Je to mocnina aritmetického průměru
čtverců hodnot a je dána následujícím vztahem:
s
ERM Sc =

n·

(X12

1
,
+ X22 + Xn2 )

kde c znamená komponentu a X představuje časovou řadu.
42

(4.6)

Řetězec předzpracování simultánních EEG fMRI dat

...

4.1 Komponentní analýza ICA

Autokorelace Ac má dosahovat vysokých hodnot ve fyziologických IC na rozdíl od
artefaktových složek. Kritérium Ac lze vypočítat dle následujícího vztahu [43]:
Ac =

T
X

xc (t) · xc (t − l),

(4.7)

t=l

kde l znamená průměrné zpoždění (nastaveno na 20 ms) pro komponentu c a xc (t) jsou
data v časové doméně.
Kritérium fokální topografie Fc poskytuje informace o prostorově zaměřené energii v jednom nebo několika kanálech pomocí maximálního Z-skóre energie napříč kanály [43]. Je dáno následujícím vztahem:
F Tc = max (NZ (Wc (n))) ,
n

(4.8)

kde NZ označuje skóre Z ve všech kanálech, maxn je maximální hodnota v kanálu n
a Wc (n) je inverzní váha na kanálu n a složce c.
Fokální aktivita F Tc měří ohniskovou vzdálenost v čase v časových řadách IC. Artefakty jsou demonstrovány vysokou amplitudou signálu, která není rovnoměrně rozložena
v čase. Extrakce kritéria fokální aktivity napříč trialy je popsána rovnicí:



F T Ac = max KZ max (x (c, k, t)) − min (x (c, k, t)) ,
(4.9)
k

t

t

kde maxt je maximum ve vzorku času t, mint je minimum ve vzorku času t, k označuje
segment signálu, KZ je sada Z-skóre ve všech segmentech a x (c, k, t) jsou data v časové
doméně ve složce c, k a vzorku času t [43].

4.1.2

Výsledky

Pomocí nelineární metody redukce dimenze byly zobrazeny 2D a 3D prostory topomap
a spektrálních výkonů IC. Varianty pro 2D a 3D prostor byly vytvořeny za účelem
vizuální kontroly podobnosti rozložení napříč různými dimenzemi. PSD IC vytvořila
izolované shluky, viz obrázek 4.1, což je slibný výsledek pro další analýzu. Dále jsou
popsány výsledky ve 2D prostoru, neboť na základě předchozího výzkumu nebyl shledán
opticky významný rozdíl mezi 2D a 3D strukturou [62].

Obrázek 4.1. 3D prostor po redukci dimenze metodou t-SNE. Vlevo prostor topomap,

vpravo normovaných výkonových spekter. Perplexita byla nastavena na hodnotu 30 na
základě předchozího výzkumu [209]. Obrázek publikován v [62] a upraven.

Perplexita 20 redukuje prostor s různou distribucí v porovnání s perplexitou 30 a 40,
viz obrázek 4.2. 2D projekce s perplexitou 30 má podobné rozdělení jako distribuce
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s perplexitou 40 (vysoká perplexita má kompaktní distribuci s minimálními odlehlými
shluky). V tabulce 4.1 je možné pozorovat počet výsledných shluků. Nejmenší hodnota
perplexity vede k nižšímu počtu shluků a vyššímu počtu šumových bodů, jak je možné
vidět v tabulce 4.1. Zjistili jsme, že nejvýznamnější vzorce byly zachovány pro všechny
hodnoty perplexity. Pro srovnání s našimi předchozími výsledky byla hodnota perplexity
stanovena na 30.

Obrázek 4.2. 2D prostor po redukci dimenze pomocí t-SNE při rozdílném nastavení per-

plexity. Obrázek publikován v [62] a upraven.

Prostor topomap je zobrazen ve 2D prostoru pomocí metody t-SNE. Toto zobrazení
má za úkol ilustrovat možnou strukturu nacházející se v původním vysokodimenzionálním prostoru. Aby případná struktura nebyla popisována pouze vizuálně, byla použita
automatická metoda DBSCAN pro detekci shluků. Různé nastavení perplexity má postihnout variaci rozložení 2D prostoru.
Tabulka 4.1. Zhodnocení vlivu perplexity na výsledný počet shluku získaných metodou

DBSCAN.

Perplexita [-]

Poč. shluků [-]

Počet šumových bodů [-]

20

11

1678

30

20

525

40

20

858
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Algoritmus DBSCAN byl použit ke slukování prostoru topomap vzniklém redukcí dimenze metodou t-SNE. V této práci je soustředěna pozornost hlavně na prostor komponent nikoliv na prostor spektrální charakteristiky. Tento přístup byl zvolen na základě
zajímavých výsledků analýzy prostorových vah IC získaných z některých studií [43,
209–210]. Klasifikace prostoru s hodnotou perplexity 30 a 40 vede k podobnému počtu
šumových bodů a ke stejnému počtu shluků, viz obrázek 4.2, což potvrzuje kvalitativní
srovnání v tabulce 4.1.
Na obrázku 4.3 lze pozorovat dvacet shluků označených bez šumových bodů vytvořených algoritmem DBSCAN. Každý cluster obsahuje integrované váhy pocházející
z různých subjektů.

Obrázek 4.3. 2D prostor po redukci dimenze metodou t-SNE a klasifikaci algoritmem DB-

SCAN. Obrázek publikován v [62] a upraven.

Prostor topomap byl také popsán vybranými kritérii, běžně využívanými k popisu
komponent [43]. Kritéria byla vypočítána napříč komponentami v původním vícerozměrném prostoru a jejich hodnoty byly následně použity k rozlišení 2D prostoru, viz
obrázek 4.4. Dvě kritéria bylo nutné pro lepší rozlišení převést do logaritmické stupnice,
kde došlo ke zvýraznění rozdílu.
Autokorelace má několik odlišných bodů jinak toto kritérium významně prostor nerozděluje. Kritéria FT a FTA má téměř inverzní charakter. Předdefinovaná kritéria
byla použita k popisu nalezených shluků ve smyslu kvantitativních metrik známých
z literatury [43].
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Obrázek 4.4. 2D prostor po redukci dimenze metodou t-SNE popsaný jednotlivými kritérii
AClog: autokorelace v logaritmickém měřítku, FClog: ohnisková aktivita v logaritmickém
měřítku a FT: ohnicková aktivita napříč trialy. Obrázek publikován v [62] a upraven.

Medián a průměr topomap, spekter a časových řad pro každý shluk nalezený algoritmem DBSCAN jsou nástroje pro určení významu shluku v kontextuální informaci
k EEG. Ne všechny shluky musejí mít reprezentativní charakter ve smyslu identifikace
artefaktů nebo jejich reziduí. Některé artefakty jsou pozorovatelné okem ve spektru,
jiné v časové oblasti, jiné v topomapách. Z tohoto důvodu jsou v následujících podkapitolách 4.2-4.5. Pro každý artefakt byly použity pouze prostory, které jsou pro daný
artefakt typické.
Za účelem interpretace výsledků byla vypočtena průměrná topomapa pro každý
shluk. Byly také vypočteny topomapy, které představovaly střední hodnoty a hodnoty
rozptylu v každém klastru. Střední hodnota a medián topomapy jsou kvalitativně podobné, což naznačuje homogenitu shluků, viz obrázek 4.5 topomapa vlevo a uprostřed.
Příklad mapy rozptylu je možné vidět na obrázku 4.5 a jedná se o topomapu umístěnou
vpravo.

Obrázek 4.5. Příklad všech typů topomap ze shluku č.11: střední hodnota (vlevo), medián

(uprostřed) a rozptyl (vpravo). Obrázek publikován v [62] a upraven.
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Všech 20 topomap představujících 20 nalezených shluků při použití perplexity 30 je na
obrázku 4.6. Shodné mapy byly získaný shlukováním prostoru po redukci s perplexitou
40. Všech 11 topomap představujících 11 shluků nalezených po t-SNE s perplexitou 20
je znázorněno na obrázku 4.7. Klasifikace s perplexitou nastavenou na 20 nepředstavuje
žádnou další výhodu ve srovnání s perplexitou 30, z tohoto důvodu jsou veškeré výsledky
níže prezentovány na prostoru vytvořeném redukcí t-SNE s nastavenou perplexitou 30.

Obrázek 4.6. Průměrné topomapy představující 20 shluků po použité metodě t-SNE s per-

plexitou 30. Perplexita 40 má stejné topomapy, pouze s odlišnou sousledností. Mapy střední
hodnoty a mediánu mají podobný charakter, zatímco rozptyl nemá interpretační schopnost.
Topomapy byly seskupeny v prostoru IC. Obrázek publikován v [62] a upraven.

Obrázek 4.7. Průměrné topomapy představující 11 shluků po použité metodě t-SNE s per-

plexitou nastavenou na hodnotu 20. Střední hodnota a mediánová topomapa mají podobný
charakter, zatímco rozptyl nemá žádnou smysluplnou hodnotu, jako je tomu u topomap
pro použitou perplexitu 30 a 40. Obrázek publikován v [62] a upraven.
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Shrnutí

V rámci komponentní analýzy byla pozornost zaměřena na zkoumání prostorových
vlastností nezávislých složek a jejich spektrálních vlastností. Datový soubor byl zkoumán za účelem nalezení spektrálních vzorců, které lze použít k informování IC klasifikátorů. Na základě získaných poznatků předpokládáme, že je vhodné se nelineárními
metodami redukce dimenze zaměřit na mapování prostorové a spektrální oblasti.
Hlavním cílem bylo prozkoumat prostor vah vzniklý po komponentní analýze. Z výzkumu vychází, že rozložení po t-SNE ve 2D prostoru má podobný charakter jako ve 3D
prostoru. Je tedy možné předpokládat, že transformací z vícedimenzionálního prostoru
nedošlo k významnému zkreslení vzdálenosti dílčích bodů. Klastry v prostoru vah tvoří
kruhy ve 2D prostoru a koule v 3D prostoru. 2D reprezentace se jeví jako vhodná pro
vizualizaci topomap a spektrálních prostorů.
Pro optimální nastavení metody t-SNE byl zkoumán vliv perplexity na výsledné
rozložení ve 2D prostoru. Pro menší hodnoty perplexity (20) je v prostoru několik
malých odlehlých shluků. Tato skutečnost způsobuje více bodů zařazených do skupiny
šumových bodů během klasifikace metodou DBSCAN. Perplexita 30 se zdá být ideálním
nastavením, protože pro vyšší hodnoty perplexity (40) nedochází k žádné významné
změně v klasifikaci prostoru a výsledné shluky mají stejný tvar topomap. Pokud se
tedy hodnoty perplexity nepohybují v extrémních hodnotách, nedochází k výrazným
změnám rozložení 2D prostoru.
DBSCAN je možné použít jako techniku lineárního shlukování, protože metoda převádí vícedimenzionální prostor do kompaktních nízkorozměrných distribucí, v tomto
případě do 2D. Je důležité zmínit, že DBSCAN byl také použit na původní vysokodimenzionální prostor topomap a nebyly získány žádné interpretovatelné výsledky. To
koresponduje se zjištěním ve studiích [134, 209], ze kterých vyplývá, že primární prostor
příznaků EEG vykazuje nelineární charakteristiku. V algoritmu DBSCAN byl použit
parametr Eps = 6 a počet bodů v poloměru 20, protože tyto hodnoty odpovídají ideálnímu rozdělení poměru střed/šum ve výsledném klastru a odpovídají počtu a distribuci
seskupených bodů ve 2D prostoru.
Shlukovací analýza byla použita k rozdělení dat v původním vícerozměrném prostoru.
Na základě tohoto přístupu byla k výpočtu topomap reprezentujících jednotlivé shluky
použita data s co nejmenším zkreslením. V získaných vzorech (shlucích) je předpokládán
výskyt fyziologické aktivity a artefaktů různého původu. V ideálním případě by jednotlivé shluky reprezentovaly pouze jeden druh aktivity. V rámci analýzy reziduí artefaktu
byly tedy hledány vzory odpovídající jednotlivým artefaktům jako jsou artefakty oční,
svalové, způsobené srdeční aktivitou, gradientní či síťový šum. Aby bylo možné artefakt
jednoznačně popsat, probíhala analýza v prostoru topomap i ve spektrální oblasti.
Kromě spektrálních a prostorových vzorů byla použita i standardní kritéria [43] pro
interpretaci nalezených shluků. Tato kritéria nevstupovala do žádného učícího se procesu ani nebyla podrobena shlukové analýze. Dílčím cílem bylo otestovat jejich schopnost popsat v redukovaném 2D prostoru dílčí artefakty. Tento postup ale nepřinesl významné výsledky. Pravděpodobně i s ohledem na to, že kvalitativní interpretace shluků
nebyly vždy v souladu s předdefinovanými kritérii, není vhodné kritéria k popisu takovéhoto prostoru využívat.
Přístupem na principu „data mining“ je možné odhalit skryté vnitřní struktury prostoru EEG, které odpovídají aktivitě EEG a reziduím některých artefaktů. V budoucnu
by bylo vhodné tuto databázi rozšířit. V případě online databáze by bylo možné neustále iterativně přepočítávat distribuci vah v prostoru a jejich příslušnost k jednotlivým
shlukům reprezentujícím dílčí artefakty nebo jejich rezidua.
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Nalezené vzorce jsou interpretovány ve smyslu neuro-zobrazování a dále vyhodnoceny prostřednictvím topografických map, časových doménových řad a frekvenčních
doménových vzorů. Pomocí tohoto přístupu byly identifikovány struktury ve skrytých
vrstvách EEG. Tyto struktury odpovídají očnímu artefaktu, svalovému artefaktu, artefaktu způsobenému srdeční aktivitou a artefaktu ze síťového rušení. Dílčí výsledky
pro ověření reziduí jednotlivých artefaktů jsou prezentovány u jednotlivých artefaktů
v podkapitolách níže.

4.2 Potlačení gradientního artefaktu
Pro potlačení GA byla zvolena automatická metoda FASTR. Tato metoda by dle dostupných studií [58, 211] měla dosáhnout zlepšení oproti běžně používané metodě redukce obrazových artefaktů (image artifact reduction, IAR) [57], neboť se jedná o její
vylepšení.

4.2.1

Metodika

Algoritmus FASTR je rozdělen na čtyři kroky. V prvním kroku dochází k vytvoření nového uspořádání po interpolaci a časování řezu. Ve druhém kroku je od signálu odečtena
šablona GA. Ve třetím kroku dochází k rozkladu komponent, přičemž základní funkce
jsou získány pomocí PCA matice obsahující segmenty obsahující artefakty z každého
kanálu. Posledním krokem je adaptivní odstranění šumu (adaptive noise cancellation,
ANC). První dva kroky jsou totožné s kroky použitými v algoritmu IAR [57]. Kroky tři
a čtyři jsou modifikací algoritmu IAR navržené Niazy a kolektivem [211]. Schématický
popis algoritmu je znázorněn na obrázku 4.8.

Obrázek 4.8. Schéma zobrazující jednotlivé kroky metody FASTR: Posun, tvorba šablony

průměrováním, extrakce šumových komponent a adaptivní odečtení od nahrávaného signálu.

První fází algoritmu FASTR je zarovnání všech artefaktů řezů, aby se korigovaly
případné odchylky v časování řezů. To je provedeno interpolací dat a posunutím každého
artefaktu, dokud není maximalizována korelace mezi ním a referenčním artefaktem
(první artefakt v datech). Tato operace se provádí na prvním kanálu EEG a úpravy se
poté použijí na všechny ostatní kanály EEG.
Druhá fáze je podobná metodě navržené Allenem a kolektivem [57] v tom, že je
vypočítána průměrná šablona artefaktu a ta je následně od signálu odečítána. V algoritmu FASTR je tento krok proveden tak, že je vzat průměr pohybujících se oken přes
GA o počtu N a poté odečte průměrnou šablonu od středu zarušených dat. Pokud byl
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záznam EEG pořízen při akvizici objemů X fMRI s Y řezy na objem, pak je celkem
Z řezů artefaktů:
Z = X · Y.

(4.10)

Pro kontaminovaný kanál EEG E jsou data rozdělena do Z segmentů, každý s artefaktem jednoho řezu. Pro každý segment k = 1, 2, 3...Z je použito okno, které pokrývá
artefakty od Ek − N/2 do Ek + N/2. Průměr artefaktů se poté vypočítá tak, aby se
vytvořila šablona artefaktu Ak . Potom pro vyčištěný segment EEG Ck platí následující
vztah:
Ck = Ek − αAk ,

(4.11)

kde α je skalár, který minimalizuje rozdíl (ve smyslu nejmenších čtverců) mezi Ck a Ek .
Po tomto procesu jsou data znovu rozdělena podle událostí řezu a uspořádána v matici
pro výpočet hlavních složek reziduí artefaktů pomocí PCA.
Pro každý řez v každém objemu v každém kanálu EEG je vypočítána šablona artefaktu [211]:
k=v+N
X
1
T =
As,k
2N + 1

(4.12)

k=v−N

kde T je šablona artefaktu pro řezy v objemu v, A jsou kontaminovaná data v řezech s v objemu k a N definuje šířku průměrovacího okna. Před vypočítáním průměru
se první artefakt řezu bere jako referenční a zbývající artefakty jsou s ním vyrovnány.
První šířka průměrovacího okna N hlavní komponenty poté vytváří optimální bázi sady
(optimal basis set, OBS) popisující změnu reziduí artefaktů. OBS je poté namodulován a odečten od každého segmentu. Použití OBS snižuje veškerá rezidua artefaktu až
o 90 %.
Data jsou následně filtrována filtrem typu dolní propust s hraniční frekvencí 40 Hz.
V posledním kroku je použita metoda ANC k odstranění zbývajících reziduí artefaktů [57]. Metoda FASTR používá odečtený šum místo binárního vektoru časování
řezů jako reference ve filtru. Použití odečteného šumu jako reference v ANC snižuje
šance na odstranění užitečných informací signálu.

4.2.2

Výsledky

Spektrální výkonová hustota GA vykazuje dominantní komponentu s počátečním vrcholem při nízké frekvenci okolo 15-20 Hz následovaným jeho vyššími harmonickými
frekvencemi, viz [67]. Rezidua GA byla nalezena ve spektrech týkajících se klastrů CL2,
CL4 a CL10. Rozestup jednotlivých lokálních maxim ve výkonovém spektru odpovídá
kmitočtu s konstantním krokem 18 Hz. V tomto případě bylo spektrum vypočteno bez
mediánové filtrace, protože spektrální čáry představující GA jsou úzké.
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Obrázek 4.9. Topomapy shluků představující GA - rezidua z přepínání magnetických cívek
(nahoře). Střední výkonové spektrum GA nalezené pro shluk CL10 (níže). Šipky ukazují
amplitudy v 36, 54, 72 a 90 Hz (rozteč 18 Hz). Střední PSD pro klastry CL2 a CL4 mají
obdobný charakter.

V době řešení tohoto problému se v dostupné odborné literatuře nevyskytovala žádná
studie popisující topomapy GA. Topomapy klastrů CL2 a CL4 jsou vzájemně inverzní
(pravděpodobně pocházejí ze stejné hlavní složky). Topomapa klastru CL10 má odlišný
tvar, viz obrázek 4.9. Má však stejnou frekvenční charakteristiku jako výše popsané
klastry CL2 a CL4. Na základě toho je možné tuto topomapu také přiřadit k reprezentaci GA, přesto by bylo dobré v budoucnu ověřit, proč má klastr CL10 odlišné
prostorové rozložení.
V časové řadě nelze opticky nalézt standardní projev artefaktu GA s vysokou amplitudou, viz obrázek C.4 v příloze A. Reziduum tedy není na první pohled patrné
a nenarušuje tak klinické hodnocení.

4.2.3

Shrnutí

Algoritmus FASTR [211] potlačil dominantní projevy GA v časové řadě. V prostoru vah
IC topomap a spekter je patrné, že v datech zůstává reziduum GA. Ačkoli reziduum
nebrání optickému skórování lékařů a nenaruší spektrální analýzu hlubokého pomalovlnného spánku, může ovlivnit výzkum gamma pásma [37, 212]. Je pak možné falešně
negativně či falešně pozitivně deklarovat koreláty s BOLD nebo nesprávně lokalizovat
zdroje EEG.
Částečně optimální výsledky předchozích studií [58, 60, 62] mohou být způsobeny
vztahem mezi různými metodami, jejich hyperparametry a zobrazovací sekvencí fMRI
nebyly dosud komplexně studovány. Do budoucna je tedy dobré se zaměřit na optimalizaci hyperparametrů metod korekce artefaktů s ohledem na konkrétní nastavení
sekvence fMRI.
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4.3 Potlačení BCG artefaktu
Podobně jako u GA předpokládáme jistou periodicitu u srdečního artefaktu. Lze tedy
aplikovat AAS algoritmus, který pracuje také na bázi vytvoření průměrné šablony z opakovatelných sekvencí, která je následně odečítána [68]. Tato metoda však nemůže vzít
v úvahu vysokou variabilitu tvaru artefaktu BCG v jednotlivých kanálech EEG. Pro
zohlednění tohoto problému byl navržen přístup založený na optimální bázi OBS jako
rozšíření algoritmu AAS [200]. Metoda PCA je v případě algoritmu OBS aplikována
na segmenty EEG časově zamčené na srdeční události a první komponenty se používají pro odstranění artefaktu [200]. Problém algoritmu OBS spočívá ve výběru počtu
hlavních komponent, které mají být ze signálu odstraněny. Mezi událostmi EKG a jeho
projevu v signálu prostřednictvím BCG artefaktu je vysoká variabilita, což může mít
negativní dopad na výkon algoritmu OBS [24]. Z tohoto důvodu vznikla ještě nástavba
tohoto algoritmu označovaná jako adaptivní metoda OBS (adaptive optimal basis set,
aOBS) [24].

4.3.1

Metodika

Algoritmus aOBS [24] je složen ze dvou kroků. V prvním kroku jsou detekovány vrcholy
signálu EKG, což je následně použito pro identifikaci píku BCG v záznamech EEG
s korigovaným gradientním artefaktem. Ve druhém kroku jsou záznamy EEG děleny
pro každý kanál na jednotlivé epochy na základě vrcholů BCG a následně je použita
metoda PCA pro vytvoření signálu BCG artefaktu. BCG artefakt je rekonstruován mezi
epochami lineární kombinací artefaktového základu z PCA a následně je odečítán od
dat EEG. Tento přístup zajišťuje účinnější popis artefaktu a automaticky identifikuje
na základě vlastností signálu artefaktové komponenty, které mají být odstraněny.

Obrázek 4.10. Schéma zobrazující jednotlivé kroky metody aOBS složené ze dvou hlavních

kroků: a) tvorba šablony BCG a b) rekonstrukce a odečítání artefaktů BCG. Obrázek
převzat z [24].
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Vývojový diagram metody aOBS 4.10 popisuje dvě základní části metodiky. Část a)
tohoto obrázku ukazuje zpracování EKG signálu za účelem detekce srdečních událostí.
EEG data jsou vstupem pro PCA pro generování referenčního signálu BCG, definovaného jako první hlavní komponenta. Informace o srdeční aktivitě je využito k načtení
výskytů BCG vyrovnáním srdečních událostí detekovaných ze signálu EKG s referenčním BCG. Jelikož lze BCG brát jako alternativní variantu EKG, je možné jej využít pro
detekci srdeční akce. Detekce srdeční akce na základě informací EEG může zohlednit
variabilitu zpoždění mezi srdeční akcí v signálu EKG a EEG v závislosti na subjektu
a epoše.
Část (b) obrázku 4.10 popisuje využití srdeční akce k epochování datového kanálu
EEG. Každý kanál EEG je zpracován tak, aby se vytvořil model artefaktu BCG epochu
po epoše. Artefaktový model je kombinován s původními daty pro rekonstrukci úplné
časové šablony BCG artefaktu. Korigovaný signál EEG je získán odečtením časového
průběhu BCG artefaktu od vstupního signálu EEG. Celý postup se provádí samostatně
pro každý kanál zvlášť.

4.3.2

Výsledky

Charakter rozložení BCG artefaktu v topomapách je uveden v [213]. V této studii je
topomapa EKG reprezentována sestupným výkonem napříč skalpem. Shluk CL18 má
podobný charakter topomapy, viz obrázek 4.11.
V časové řadě se srdeční artefakt projevuje ostrým vrcholem, ke kterému dochází
v pravidelných intervalech frekvence srdečních rytmů. Časová řada shluku CL18 obsahuje zbytkové píky s frekvencí kolem 1 Hz, což přibližně odpovídá frekvenci srdečních
rytmů, viz obrázek 4.11. V rámci výkonového spektra je frekvence BCG artefaktu skryta
ve fyziologické aktivitě, která má významný výkon při nižších frekvencích 0,5-4,0 Hz
(pásmo delta).

Obrázek 4.11. Topomapa shluku CL18 představuje BCG artefakt (nahoře). Grafy časových řad 10s části signálu, které byly podle IC topomap seskupeny do stejného shluku.
Šipky označují příklad zbytku píku EKG, což jsou projevy artefaktu v časových řadách.
Obrázek publikován v [62] a upraven.

53

Řetězec předzpracování simultánních EEG fMRI dat 4.4 Artefakty vyvolané pohybem očí

4.3.3

Shrnutí

Typický charakter křížení aktivity [213] napříč topomapou byl pozorovatelný u klastru
CL18. Časové řady zároveň také vykazují typické špičky, které opticky narušují signál
EEG. Tento artefakt se projevoval prostřednictvím reziduí s frekvencí okolo 1 Hz, což
koresponduje s fyziologickým srdečním tepem.
Tím, že v datech zůstává reziduum BCG artefaktu, je ztíženo hodnocení spánkových
záznamů lékaři, neboť tento artefakt zasahuje do časového průběhu spánkových vřetének. I z tohoto důvodu muselo být v naší studii přehodnoceno skórování záznamů,
abychom nedosahovali falešně pozitivních značek u k-komplexů a vřetýnek.
Metoda aOBS [24] se jevila jako nejvhodnější, v současné době publikovaná, metoda.
Ale neexistuje přehledová studie, která by tuto metodu porovnávala s jinými používanými metodami. Z této disertační práce vychází, že ani metoda aOBS není zcela účinná.
Je možné, že signál EKG, který se nahrává současně s EEG pro vytvoření šablony, zůstal také znehodnocen reziduem GA. Z tohoto důvodu je výsledná šablona ovlivněná
i jiným signálem a není tak možné BCG artefakt efektivně potlačit, protože není možné
vytvořit ideální šablonu. Do budoucna by tedy bylo vhodné postupovat při potlačení
GA po jednotlivých kanálech a brát ohled na nestacionaritu B0. Tím by bylo možné
získat nezarušený signál EKG a vytvořit tak šablonu, pomocí níž by mohl být BCG
artefakt efektivněji potlačen.

4.4 Artefakty vyvolané pohybem očí
Pohyby očí způsobují změny elektrického potenciálu v oblasti okolo očí a následně přes
pokožku je tento potenciál promítán i do frontální oblasti hlavy [214]. Výsledkem je,
že záznamy EEG jsou často výrazně zkresleny těmito artefakty vyvolanými pohybem
očí. Mezi tyto artefakty patří i artefakty vzniklé v důsledku mrkání, které je možné od
pohybu očí rozlišit [215].

4.4.1

Metodika

Odstranění artefaktů vyvolaných pohybem očí je převážně řešeno pomocí PCA a ICA na
základě ortogonality signálních vektorů nebo statistické nezávislosti signálních komponent [215]. V rámci sady testovacích dat byla použita navrhovaná metodika na detekci
artefaktů a byly potlačeny detekované shluky obsahující artefaktové komponenty.
V rámci výzkumu projevů NREM parasomnie byl zachován již publikovaný a používaný postup [216] na principu extrakce ICA komponent, které jsou ze signálu EEG
vyloučeny. Z každého záznamu byly vybrány komponenty, které obsahovaly výrazné
oční artefakty. Výběr komponent byl proveden na základě časových řad a rozložení vah
komponent v prostoru na skalpu.

4.4.2

Výsledky

Na základě porovnání s literaturou [43] byly u obou skupin (kontroly, pacienti) identifikovány komponenty obsahující oční artefakt. Převážně se jednalo o artefakt z pohybu očí, neboť probandi měli mít v průběhu měření oči zavřené. Shluky CL7, CL11
a CL15 na obrázku 4.12 nahoře odpovídají projevům artefaktům vyvolaných pohybem
očí v topomapách studie [43]. Pohyb očí směrem nahoru ukazuje velmi výrazné zesílení v čelní oblasti, které se postupně okcipitálně zmenšuje [217]. Tento přechod lze
pozorovat u shluku CL15 na obrázku 4.12. Pohybem očí směrem dolů získá topomapa
obrácený charakter než u shluku CL15, viz topomapa shluku CL7 na obrázku 4.12.
Topomapa CL11 odpovídá pohybu očí zprava doleva [217].
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Obrázek 4.12. Ukázka topomap (nahoře) reprezentujících pohyby očí. Grafy časových řad
10s části signálu (dole), které byly podle IC topomap seskupeny do stejného shluku ukazují
typické průběhy očních artefaktů (označeno šipkami). Obrázek publikován v [62] a upraven.

4.4.3

Shrnutí

V rámci předzpracování záznamů EEG byly potlačeny oční artefakty, jednalo se
převážně o pohyb očí. Na základě výstupů od jednoho subjektu jsou demonstrovány
účinky pohybu očí na časový průběh signálu, viz obrázek 4.12 dole. Mrkání očí způsobuje artefakt, který zasahuje do velmi nízkých frekvencí < 4 Hz [218], tedy do pásma
delta. Nicméně tento artefakt se napříč subjekty vyskytoval minimálně a jednalo se
pouze o fázi před uložením do skeneru a spuštěním sekvence MR. Tato část záznamu
byla z analýzy vyloučena. Pohyb očí zasahuje nejvýrazněji do frekvenčního rozmezí
6–8 Hz [219]. Procesem předzpracování dat byla velká část artefaktů vznikajících
pohybem očí potlačena, nicméně je možné, že analyzované spektrální pásmo theta
bude ovlivněno výskytem reziduí těchto artefaktů.

4.5 Ostatní artefakty
Mezi ostatní artefakty jsou v této práci zařazené artefakty vyvolané svalovou aktivitou
a artefakty vznikající v důsledku mechanických vibrací. Nedávno bylo prokázáno, že
artefakty vyvolané svalovou aktivitou (moving artifacts, MA) jsou příčinou falešných
korelací mezi signály EEG a BOLD [220]. Nejslibnější techniky odstraňování MA jsou
založeny na referenčních signálech zaznamenaných v blízkosti elektrod EEG [221]. Referenční elektrody se používají obecně k zaznamenání artefaktů bez pozadí neuronální
aktivity mozku. Ve studii [66] nebyly uhlíkové cívky (carbon-wire loop, CWL) použité
k zaznamenání artefaktů vůči sobě ortogonálně orientované. Ortogonálně orientované
smyčky by měly zajistit úplnou projekci všech složek magnetického pole a tedy zdokonalení jeho šablony pro následné odečítání.
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Další artefakty signálu EEG jsou způsobeny mechanickými vibracemi trubice skeneru způsobené vnitřním ventilačním systémem nebo heliovým čerpadlem ochlazujícím
supravodivé cívky [67, 222]. Osvětlení také prokazatelně způsobuje detekovatelné artefakty [222].

4.5.1

Metodika

Systémy MR umožňují vypnout chladicí čerpadlo helia, nicméně ne vždy je to krok,
který smí provést uživatel a ne ve všech studiích EEG-fMRI je to možné. Vypínání
chladícího systému MR vyžaduje ruční postup a v klinických laboratořích není běžné
obsluze povolen.
S firmou Siemens bylo v NUDZ provedeno experimentální testování pod Ing. Vlastimilem Koudelkou, Ph.D. (jako součást projektu, který nesouvisel s touto disertační
prací). V rámci tohoto experimentálního měření byl měřen signál při zapnuté i vypnuté
heliové chladicí pumpě. Čepice EEG byla nasazena na fantomu a byl měřen signál bez
pozadí EEG. Artefakt vznikající v důsledku zapnuté heliové chladicí pumpy zasahuje
do vyšších frekvencí (fyziologické pásmo gama signálu EEG). Na naměřených datech
byla provedena spektrální analýza od 40 do 300 Hz s krokem 2 Hz. Analyzovány byly
úseky se zapnutou a vypnutou heliovou pumpou.
Aby mohly být zaznamenané referenční signály artefaktů (bez fyziologické složky
EEG) a zároveň registrovaná poloha hlavy v prostoru MR, byla navržena výroba čepice
(sítě), která by byla nasazena přes čepici EEG. Tato čepice by obsahovala cívky z karbonu, které by sloužily pro zaznamenání rušivých signálů, nikoli signálů mozku. Karbon
se jeví jako dobrý materiál díky jeho feromagnetickým vlastnostem. Tento postup by
měl umožnit přesnou koregistraci jednotlivých snímků mozku v prostoru na sebe (v
čase) s registrovanými pozicemi z cívek. Mělo by tedy následně být možno zjistit veškeré pohyby, které subjekt ve skeneru vykoná. Nevýhodou je, že tyto informace budou
v časovém rozlišení fMRI, nikoliv v časovém rozlišení EEG.
Všechny artefakty jako jsou BCG artefakt, artefakt z heliové pumpy či artefakty
vznikající v důsledku pohybu hlavy by mohly mít společnou proměnnou, kterou jsou
vibrace. Díky tomuto faktu, že jsou primárně provázány s vibracemi než elektromagnetickou indukcí, by bylo vhodné optimalizovat referenční metody pro záznam těchto
vibrací. Testování tohoto faktoru je plánováno pomocí vytvoření systému z vibračních
pump. Výhodou vibrační pumpy je to, že se nejedná jen o vibrační motorek, ale pumpa
obsahuje membránu a tím lze generovat vybraný tvar budícího pulzu (vibrace harmonického signálu). Měření by probíhalo na fantomu, díky čemuž bychom měli být schopni
určit, jaký vliv mají vibrace v rovině artefaktů EEG.

4.5.2

Výsledky

Zobrazená spektrální výkonová hustota (power spectral density, PSD), její efektivní
hodnota, ukazuje zvýšený výkon mezi 50 Hz a 200 Hz při zapnutí heliové pumpy, viz
obrázek 4.13. Jde o výrazný artefakt vyskytující se v pásmu gama.
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Obrázek 4.13. Spektrální výkony pro úsek EEG se zapnutou (vlevo) a vypnutou (vpravo)

heliovou pumpou.

4.5.3

Shrnutí

Pro většinu, ne-li všechny skenery MR, lze během skenování na okamžik vypnout osvětlení skeneru a ventilační systém pro ochlazování prostředí místnosti z důvodu komfortu
testovaného subjektu. Tím lze eliminovat artefakty pocházející z těchto dvou zdrojů,
nebo lze alespoň izolovat jejich charakter pro následné vytvoření šablon pro potlačení
artefaktů. Artefakt z heliové pumpy lze tedy izolovat vypnutím a opětovným zapnutím
čerpadla heliového média. Omezením tohoto kroku je nutnost zásahu servisu (ve většině
případů systém MR znemožňuje koncovému uživateli pumpu samovolně vypnout). Další
nevýhodou je jedinečnost každého zařízení. Poziční umístění skeneru v kombinaci s danou pumpou vytváří pro každé zařízení specifický charakter artefaktu. Heliová pumpa
produkuje velmi výrazný artefakt, který se projevuje v gama pásmu, nezasahuje ale do
oblasti zájmu pro zhodnocení spánkového EEG.
Systém ventilace uvnitř skeneru zajišťuje neustálé proudění vzduchu okolo měřeného
subjektu. Při jeho vypnutí v běžné rutině měření MR pocítí subjekt menší diskomfort
zvýšením teploty uvnitř skeneru. V rámci simultánního měření s HD EEG by ale při
vypnutí ventilátoru docházelo k přehřívání hlavy, neboť je pokryta hustou sítí elektrod
EEG. Z tohoto důvodu není možné ventilaci zcela vypnout.
Nové studie ukazují [223], že MA mohou způsobit nesprávnou interpretaci BOLD
a EEG. Je tedy důležité přistupovat k metodickému a efektivnímu potlačení tohoto artefaktu pomocí referenčních signálů. Výhodou referenčních signálů je to, že jsou nezávislé
na mozkových signálech [221]. Díky tomu při odečítání artefaktu nedochází k odstranění
neuronální aktivity.
Existují tři metody pro získání požadovaných referenčních signálů: odčítání artefaktů
referenční vrstvy (reference layer artefact subtraction, RLAS), sledovač fáze Moiré (Moiré phase tracker, MPT) a snímače pohybu smyčky (wire loop motion sensors, WLMS).
Všechny uvedené metody byly kvantitativně porovnány v [224] a autoři došli k závěru,
že technika WLMS [225] je nejlepším kompromisem mezi kvalitou dat a obtížemi při
implementaci.
Artefakt vznikající v důsledku zapnuté heliové pumpy je potlačován na základě metod modelujících daný artefakt [64–65]. Ve studii Vande Meera a kolektivu [66] bylo
prokázáno, že korekce artefaktů prostřednictvím CWL překonala přístupy založené na
EEG datových přístupech. V této studii nebyly CWL vůči sobě ortogonálně orientované.
Díky neortogonalitě CWL bylo vytvořeno pouze částečně optimální řešení a v budoucnu
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by bylo vhodné toto řešení optimalizovat. Ideální smyčky by měly poskytovat bezeztrátovou projekci všech tří ortogonálních složek magnetického pole, aby byly zaznamenány
vibrace ve všech směrech. Ve studii [66] nebyl diskutován případný vliv CWL na kvalitu
signálu fMRI. Bylo by vhodné proto otestovat ortogonální systém cívek. Takto získané
referenční signály by mohly sloužit pro spolehlivé modelování artefaktů založených na
vibracích a jejich korekci a zároveň popisovat případný vliv přítomnosti cívek na fMRI
signál. Díky systému ortogonálních cívek bude možné určit i změnu pozice uvnitř skeneru a popsat tak i MA. U MA se zároveň jedná o vícevrstvý pohyb (kůže klouže po
lebce), proto bude zapotřebí implementovat složitější metody integrace referenčního
signálu jako je například metoda konečných prvků (finite element method, FEM) [220,
223].

Artefakty ve fMRI
Existuje několik možností předzpracování dat fMRI, viz podkapitola 1.3. V tomto experimentu byla vybrána sekvence čtyř kroků s ohledem na charakter experimentu a na
standardní zpracování, které je součástí ustálené rutiny v NUDZ. Některé možné kroky
předzpracování fMRI dat nebyly aplikovány, neboť nejsou adekvátní ve vztahu k této
studii či mají kvantitativně/kvalitativně nejasný vlivu na výsledný signál.
Prvním krokem předzpracování je potlačení prvních objemů [226]. Tento krok je
automaticky součástí řetězce předzpracování dat u výzkumu NREM parasomnie, neboť
informace z v čase prvních pořízených objemů není relevantní pro tento výzkum.
Dalším možným krokem předzpracování je izolování lebky tak, aby byl získán pouze
obraz mozku. Tento krok může být součástí tkáňové segmentace (například v softwaru
SPM), ale často je prováděna pomocí samostatných speciální algoritmů, které vymezují hranice mozku [96]. Efektivita tohoto kroku vysoce závisí na konkrétním datovém
souboru. Díky variabilitě a kvantitativně nepodložené efektivitě nebyl tento krok zahrnut do předzpracování ve výzkumu NREM parasomnie. Z podobných důvodů nebyla
prováděna segmentace, neboť je komplikovaná díky šumu. Šum vede k překrývajícímu
se spektru intenzity různých typů tkání, protože při situaci, kdy voxel obsahuje více
druhů tkáně, není pole homogenní [97]. Při temporálním filtrování je nejasný postup
při výběru zájmové frekvence, neboť je složité tyto frekvence odlišit od šumu.
V rámci předzpracování dat fMRI je možné redukovat vliv dýchání a srdečního rytmu.
Problém u těchto parametrů je jejich nestabilita a vliv na průtok krve mozkem a tím i na
odezvu signálu BOLD. Potlačení tohoto rušení může vést k falešně pozitivní konektivitě mezi současně měřenými časovými řadami. Na druhou stranu fyziologické fluktuace
a zájmová nervová aktivita mohou být pro konkrétní problém časově spjaty. V takovém
případě by odstranění prvního z nich rovněž odstranilo zájmovou část signálu. Částečně byly v této studii vlivy neustálené hemodynamiky potlačeny regresorem, který
byl tvořen z časového úseku po ulehnutí do skeneru. V této době předpokládáme emoční
a fyzickou reakci na položení do skeneru a začátek měření.

4.6 Časování řezů fMRI
Sekvencí EPI není 3D objem obvykle získáván najednou, ale v sekvenci 2D řezů. Tyto
řezy jsou získávány v různých časech (v rámci jedné doby opakování TR), viz obrázek 4.14. Za účelem vyřešení tohoto problému mohou být aktivace voxelů každého řezu
svazku interpolovány do stejného časového bodu (referenčního řezu) a to v případě,
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že víme ve kterém časovém okamžiku byl každý řez získán [227]. První řez je běžně
vybírán jako referenční. Jako referenční může být dále použit střední řez.
Signál BOLD v různých vrstvách mozku je vzorkován v různých časových bodech. V
důsledku toho se zdá, že signál hemodynamické odezvy získaný v posledním řezu (ke
konci v TR) vrcholí dříve než signál v okolních řezech (získán na začátku v TR), přestože základní aktivita je identická. V případě, že není provedena korekce hodnoty času
provedení každého řezu, jeví se časové průběhy signálů v jednotlivých řezech odlišně.

TR 1

TR 2

TR 3

TR n

řez 1
Reálné
časování
řezů

řez 2

řezy [-]

řez 3
Ideální
časování
řezů

řez n
čas [s]

Obrázek 4.14. Řezy nabírané v rámci opakování jedné doby TR jsou v čase nekonzistentní,
viz šedě zbarvené kruhy reálného časování řezů. Ideální varianta, kterou korekcí chceme
dosáhnout, je jednotné časování, viz oranžově zbarvené kruhy ideálního časování řezů.

4.6.1

Metodika

Hemodynamická odpověď [-]

Interpolace korekce časování řezů slouží jako časové posunutí, viz obrázek 4.15. V této
studii probíhá interpolace podle průměrného řezu. Získaný průběh hemodynamické
odezvy odpovídá v časové doméně průběhu funkce f (t) a ve frekvenční doméně průběhu F (ω). Abychom získali reálný signál (zpět posunutý signál) je zapotřebí posunout
vzorky funkcí v časové doméně f (t − τ ) i frekvenční doméně e(−iωτ ) F (ω).

čas [s]

0

Obrázek 4.15. Vzorky hemodynamické odezvy, které jsou reálně registrovány (vyznačeny

šedými šipkami) neodpovídají vzorkům, které jsou předpokládané (vyznačeny oranžovými
šipkami).

59

Řetězec předzpracování simultánních EEG fMRI dat

.......

4.7 Korekce pohybů

Korekce časování řezů se tedy skládá z následujících kroků: Fourierova transformace; vynásobení lineárním fázovým inkrementem e(−iωτ ) ; inverzní Fourierova transformace. Implementace korekce časování řezů byla použita z volně dostupného software
SPM12 [228] pomocí funkce spm slice timing.

4.6.2

Shrnutí

Signál BOLD v různých vrstvách mozku v rámci jednoho času TR byl interpolován
do stejného časového okamžiku. Nevýhodou interpolačního přístup ke korekci časování
řezů je použití celé časové řady. Šum v jednom vzorku tak může kontaminovat celou
časovou řadu.

4.7 Korekce pohybů
Po celou dobu experimentu dochází k drobným odchylkám v pozici hlavy a některé
snímky jsou tak získány s mozkem na nesprávném místě (jiném než původní). Pohyb
hlavy tak může způsobit, že daný voxel bude obsahovat signál ze dvou různých typů
tkáně. Může také dojít ke ztrátě dat, pokud se dostaneme mimo zobrazovací objem.
Pohyb hlavy také změní uniformitu magnetického pole v průběhu času. Cílem korekce
pohybu je tedy upravit řadu obrazů tak, aby mozek byl vždy ve stejné poloze. [95]

4.7.1

Metodika

Proces prostorového zarovnání dvou obrazových svazků se nazývá registrace. Po sobě
jdoucí snímky v časové řadě jsou registrovány do společného referenčního svazku. K tomuto účelu bývá použita transformace tuhého tělesa. Transformace tuhého tělesa jsou
ty, které zachovávají tvar a velikost objektu, včetně úhlů. Tedy čisté rotace a čisté
translace jsou rigidní transformace tělesa (například jednotné škálování není transformace tuhého tělesa, protože je měněna velikost).
Ve fMRI se tuhou transformací předpokládá, že velikost/tvar dvou řezů, které by měly
být registrovány, jsou identické. Toto vychází z předpokladu, že se jedná stále o stejný
mozek. Jeden řez tak může být položen na druhý kombinací tří druhů translací a tří
druhů rotací. Translací se rozumí pohyb celého objemu obrazu podél osy v prostoru:
osy x, y a z (bez rotace). Rotací se rozumí otočení celého obrazu kolem osy v prostoru:
x-y, x-z, y-z (bez translace).
Postup korekce pohybů:

I Volba referenčního objemu - konkrétní objem relace např. první objem nebo průměrný
objem.
II Identifikování sady parametrů, která poskytne nejlepší shodu s referenčním objemem.
Je odečítán voxel po voxelu s ohledem na absolutní hodnoty intenzity, aby bylo možné
kvantifikovat, jak dobře se obraz shoduje s druhým.
III Vypočtené parametry pohybu jsou začleněny jako regresory do GLM.
Implementace korekce pohybů byla použita z volně dostupného toolboxu SPM12 [228]
pomocí funkce spm12 realign.
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Výsledky

Pro korekci pohybu byla použita průměrná šablona. Na horním řádku obrázku 4.16 je
ukázka průměrné šablony pro jeden subjekt. Následně byly pro korekci pohybu použity
regresory do GLM, viz obrázek 4.17. Šest regresorů pohybu: 3 translace (podél os X,
Y, Z) a 3 rotace (okolo os X, Y, Z).

Obrázek 4.16. Ukázka na jednom subjektu. Průměrná šablona pro korekci pohybu (horní

řádek). První snímek původních dat (spodní řádek). Modře zobrazeny poziční kříže pro
vybraný řez. Zobrazeno pomocí SPM12 [228].

4.7.3

Shrnutí

Efektivitu korekce pohybu je možné kvantifikovat (nalézt nejlepší shodu s referenčním
objemem). Pokud je odečten voxel po voxelu s ohledem na absolutní hodnoty intenzity,
je možné kvantifikovat, do jaké míry se obraz shoduje s druhým. Dokonalá společná
registrace mezi referenčním a opraveným objemem by přinesla rozdíl nula.
Pro korekci pohybu byl použit průměrný objem. První objem se nejčastěji získává
bezprostředně po anatomickém skenování, což by v ideálním případě mohlo vést k minimálnímu pohybu ve srovnání s anatomickým skenováním. Průměrný objem oproti
tomu obsahuje více informací. Limitace je, že objemy, ze kterých je výsledný objem
zprůměrován, jsou vzájemně nevyrovnané a velký prostorový rozptyl by mohl způsobit
při korekci problémy. Tuto chybu lze korigovat tak, že se průměrovaný objem postupně
iteruje. Všechny objemy jsou nejprve vyrovnány k průměrnému objemu, a následně je
vytvořen další průměr, ke kterému jsou opět objemy vyrovnávány. Přesto v rámci usínání a spánku předpokládáme zvýšený mimovolní pohyb, který by při průměrovaném
přístupu znesnadnil korekci pohybových artefaktů.
Jako další přístup pro vyšší sílu vysvětlitelnosti BOLD byla provedena také korekce
pomocí začlenění vypočtených parametrů pohybu v podobě regresorů GLM. Prostřednictvím šesti regresorů odpovídajících třem směrům translace a třem směrům rotace
tak byly odstraněny složky související s pohybem.
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Obrázek 4.17. Ukázka na jednom subjektu. Regresory v časové řadě pro pohyb

translace (levý sloupec) a rotace (pravý sloupec). Šedotónová škála zobrazuje hodnoty vzdálenosti posunu pro regresory v levém sloupci, v pravém se jedná o úhel ve
stupních. 1D křivka zobrazuje shodné hodnoty ke každému regresoru. Šedotónové zobrazení je standardní zobrazení SPM toolboxu. Zobrazeno pomocí SPM12 [228] a Matlab
2015b [229].
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4.8 Koregistrace a normalizace
Funkční obrazy jsou rozmazané a geometricky zkreslené, zatímco strukturální obrazy
mají vysoký kontrast a jasné kontury hranic. Koregistrace je zde podobná přeskupení,
tj. jsou minimalizovány rozdíly v obrazových parametrech mezi obrazy. Kvůli zkreslením funkčních obrazů však nemusí být korekce transformací tuhého tělesa se šesti
parametry dostačující. V závislosti na složitosti zkreslení lze pro kvantifikaci nákladové
funkce (cost function) použít buď devíti parametrovou transformaci se třemi dalšími
parametry, které odpovídají rozdílům v měřítku na osách X-, Y- nebo Z, nebo ještě
složitější algoritmy.
Lidské mozky se liší velikostí a tvarem. Taková strukturální variabilita mozků vytváří
překážky pro inter-individuální porovnání lokalizace mozkové aktivity. Koregistrace je
realizována v 3D kartézském souřadnicovém systému, po níž následuje prostorová transformace mozků na společný normalizovaný prostor.
Koregistrace probíhá se standardizovanou šablonou. Například šablona Talairach definuje soubor anatomických orientačních bodů: přední komisura (anterior commissure,
AC), zadní komisura (posterior commissure, PC), střední sagitální rovina a vnější hranice mozku [230]. Na základě těchto souřadnic v mozku byl vytvořen trojrozměrný
souřadný prostor, viz obrázek 4.18.
Talairachové souřadnice umožňují normalizovat jakýkoliv mozek na tuto šablonu.
Nevýhodou této šablony je, že nereprezentuje celou populaci. Jiná šablona, z Montreal
Neurological Institute (MNI), byla vytvořena z 241 skenů MRI. Následně byly lékaři
ručně definovány různé orientační body tak, aby se identifikovala linie velmi podobná linii AC-PC a okrajům mozku. Každý mozek byl upraven tak, aby odpovídal orientačním
bodům na rovnocenných pozicích v atlasu Talairach.

Obrázek 4.18. Talairachův souřadný prostor v mozku je definován třemi ortogonálními

osami směřujícími zleva - doprava (osa X), posterior - anterior (osa Y) a inferior - superior (osa Z). Počátek je definován v AC, směr od AC k PC je osa Y. Obrázek převzat
z [230].
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Metodika

Pro prostorovou normalizaci se používají 3 metody založené na: atlasových orientačních bodech (šablony mozku), objemech a povrchu. V této studii byla zvolena hojně
využívaná normalizace pomocí šablony mozku [231–232].

Obrázek 4.19. Kvádr v AC-PC prostoru rozdělený do 12 subkvádrů, které jsou formovány,
tak aby odpovídali standardním šablonám (Talairachovým nebo MNI). Červeně vyznačen
jeden subkvádr. Obrázek převzat z Clinical Toolbox for SPM Images, NITRC, © Copyright
2007, NITRC a upraven.

Postup koregistrace a normalizace:

I Pro normalizaci založenou na orientačních bodech je definován kvádr v prostoru ACPC (vyžaduje specifikaci dalších orientačních bodů určujících hranice mozku).
II Prostor je následně dělen na několik dílčích kvádrů, viz obrázek 4.19.
III Poté je každý subkvádr deformován tak, aby odpovídal standardním Talairachovým
šablonám. Tato funkce porovnává prostřednictvím lineární transformace rozdíl mezi
každým mozkem a Talairachovou šablonou tak, aby bylo získáno minimum.
V případě modulu SPM [228] je používána standardní šablona mozku z MNI.
Objemy byly normalizovány v MNI prostoru a vyhlazeny Gausiánem o velikosti voxelu 8x8x8.

4.8.2

Výsledky

Byly koregistrovány a normalizovány všechny snímky pro každého probanda zařazeného
do studie. Koreagistrace a normalizace proběhla pomocí programu SPM [228]. Ukázka
snímku odpovídající koregistrovanému snímku s šablonou MNI je na obrázku 4.20 nahoře. Ukázka snímku s odečítaným šumem je na obrázku 4.20 dole.
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Obrázek 4.20. Koregistrovaný snímek s šablonou MNI (horní řádek). Odečtený šum - nor-

malizovaný snímek (spodní řádek). Zobrazeno pomocí SPM12 [228].

4.8.3

Shrnutí

V této studii nebylo cílem studovat, jak funkční aktivace subjektu překrývají vlastní
anatomii jednotlivce. Nebylo tedy nutné, aby byly funkční a strukturální obrazy stejného mozku vzájemně sladěny. Byly tedy koregistrovány funkční snímky každého jedince
s anatomickým modelem.
Model mozku z MNI je vytvořen pomocí velké série skenů MRI na zdravých kontrolách. Oproti tomu mozek Talairach je mozek vypreparovaný a vyfotografovaný pro
atlas Talairach a Tournoux. Mozek, ze kterého vznikl atlas nebyl podroben histologickým studiím a tak projekce může mít určité nejistoty. I z tohoto důvodu byla zvolena
šablona MNI.

4.9 Korekce zkreslení
Touto korekcí je možné vytvořit verzi obrazu upravenou o zkreslení. Obrazy MR jsou
obvykle narušeny hladkým, prostorově proměnlivým artefaktem, který moduluje intenzitu obrazu (bias). Tyto artefakty, i když obvykle nejsou problémem vizuální kontroly,
mohou bránit automatickému zpracování obrazů. Algoritmy korekce pracují s Markovovými modely náhodných polí. Určují nejpravděpodobnější vzor zkreslení. Vypočtené
zkreslení je odečteno od naměřeného zkresleného obrazu. [233] Verze korigovaná na
zkreslení by měla mít jednotnější intenzity v různých typech tkání. Samotná korekce
může být provedena MR skenerem, nebo post hoc např. pomocí nástroje pro segmentaci.

4.9.1

Metodika

Mapa pole je obrazem intenzity magnetického pole v prostoru. Lze ji vytvořit ze dvou
obrazů s mírně odlišným časem ozvěny a rozdíl mezi fázovými obrazy je pak úměrný
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síle pole v daném místě. Je-li pole zcela jednotné, bude fázový rozdíl indukovaný rozdílem doby ozvěny ve všech voxelech stejný a výsledný obraz by pak byl jednotně šedý.
Mapa pole může být získána jako součást skenovacího postupu nebo na fantomu. Pokud není provedeno měření k získání mapy pole, lze odchylky intenzity odhadnout ze
samotných shromážděných obrazů. Předpokládá se, že obraz je kombinací skutečných
dat bez zkreslení a zkreslujících účinků pole. [234]
Pomocí nástroje pro segmentaci v SPM a odhadem zkreslení pole je toto zkreslení korigováno. Pro korekci zkreslení pole byly použity regularizační parametr 0,001 a FWHM
parametr 60.

4.9.2

Výsledky

Obrázek 4.21. Původní snímek MR se šablonou MNI (horní řádek označený červeně). Ko-

rigované zkreslení - bias (spodní řádek označený zeleně). Zobrazeno pomocí SPM12 [228].

4.9.3

Shrnutí

Software SPM [228] umožňuje dva způsoby korekce geometrického zkreslení. Pokud dojde k deformacím podél přední zadní stěny (ve smyslu náklonu), tak není ovlivněna
vnitřní symetrie mozku. Pokud však dojde k deformacím na jiných osách, jako je orientace doprava a doleva, je třeba použít další nástroje na korekci těchto deformací.
Korekce zkreslení pole by měla také brát v úvahu segmentaci tkáně (různé typy tkání
a distribuce intenzit v různých tkáních). Korekce zkreslení pole není standardním krokem v SPM. Když se neprovede přímo MR scannerem, dá se provést před samotným
předzpracováním např. pomocí nástroje pro segmentaci v SPM a odhadnutím zkreslení
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pole. Odhadnuté zkreslení pole se následně použije pro korekci dat (to je případ této
studie). Tento krok je prováděn z důvodu použití 64kanálové cívky.
Pro ověření efektivity celého postupu předzpracování byly v rámci jiné studie (zpracovávána Ing. Stanislavem Jiříčkem) hodnoceny fMRI sítě (default mode network, DMN).
Jedná se o organizovanou síť mozkových oblastí zapojených do mozkové aktivity [235].
Sítě byly identifikovány na datech psychiatrických pacientů, kteří byli v klidové fázi
a měli v prvním kroku otevřené a následně zavřené oči. Byly identifikovány sítě shodně
popisované v literatuře [235]. Na základě toho lze usuzovat, že rutinní předzpracování
fMRI je dostatečně efektivní.

4.10 Závěr
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Záznamy EEG obsahují velké množství artefaktů. Velká část artefaktů je způsobena
přítomností magnetického pole a také vibracemi s tím spojenými (provozem MR). Část
artefaktů po jejich potlačení zachovává rezidua v signálu EEG. Tato rezidua se většinou objevují ve vyšších frekvencích a nenarušují tak analýzu spánkových dat (vyjma
BCG artefaktu). Nicméně pro vysvětlení signálu BOLD je dobré se v budoucnu zaměřit
na izolaci těchto artefaktů prostřednictvím měření na fantomu a následné extrakci se
známým „pozadím“ EEG.
Data fMRI byla předzpracována rutinou využívanou v NUDZ, která obsahuje kroky:
časování řezů, korekce pohybů, korekce zkreslení, koregistrace a normalizace, viz obrázek 4.22. Postup předzpracování dat fMRI byl ve shodném pořadí využit i pro restingstate data, kde byly pomocí DMN extrahovány sítě odpovídající literatuře. Tento krok
ověřil efektivitu předzpracování dat fMRI.

Korekce
zkreslení

čas [s]

Obrázek 4.22. Diagram hlavních kroků předzpracování dat EEG a fMRI. Části obrázku

vytvořeny pomocí Matlab 2015b [229].

67

5

Kapitola
Definování oblasti zájmu integrace EEG a fMRI
NREM parasomnie i díky svému spojení s neuchopitelným sněním byla v posledních
letech spíše v pozadí zájmu vědců. V současné době bylo dosaženo pokroků v oblasti
analýzy snů a parasomnií [163, 236–237]. V posledních letech bylo objasněno mnoho
aspektů NREM parasomnie, avšak stále neexistuje dostatek objektivních a kvantitativních diagnostických kritérií pro hodnocení NREM parasomnie [155].

5.1 Vymezení projevů NREM parasomnie
Pouze někteří probandi testovaní v této studii měli v rámci měřené noci hlubší fáze
spánku, konkrétně NREM2. Většina záznamů obsahuje spíše kolísavé prohlubování
a mělčení spánku. Obě tyto fáze byly zkoumány například ve studii [238]. Fáze přechodu z bdění do spánku se v současné době nachází v oblasti zájmu, neboť se ukazuje,
že by mohla mít vliv na další průběh spánku [239].
V současné literatuře jsou popsány některé charakteristiky přechodu bdělosti do
spánku pro zdravé jedince [239–240]. Na tento výzkum je možné navázat v rámci naší
studie NREM parasomnie, přičemž předchozí zjištění mohou fungovat jako nástroj validace. Pokud by byl nalezen shodný trend u zdravých dobrovolníků měřených v rámci
této disertační práce, mohly by být následně izolovány případné odchylky od tohoto
trendu u jedinců s parasomnií.
Ve studii [241] byla zkoumána propriospinální myoklonie (PSM) a bylo zjištěno, že
PSM může mít zvláštní vztah ke stavu bdělosti a může představovat poruchu přechodu
ze spánku do bdění. V tomto ohledu v článku považovali PSM za nový typ parasomnie.
Již dlouho se předpokládá, že NREM parasomnie je typická parasomnie NREM spánku,
zejména spánku s pomalými vlnami [242]. Jedná se o patofyziologický mechanismus
disociace bdění a spánku, z toho důvodu přechod mezi bděním a spánkem (v obou
směrech) může hrát klíčovou roli [242].

5.1.1

Metodika

V naměřených EEG datech nebylo přítomno dostatečné množství epoch obsahujících
hluboký spánek. Byla tedy navržena nová metodika hodnocení viz kapitola 3. Lékaři
z NUDZ v záznamech EEG označovali fáze prohlubování (označováno jako th - transition to sleep) a mělčení spánku (označováno jako a - awakening). Fáze byla vždy
označena na jejím začátku a na konci. Tyto vyznačené úseky záznamu EEG byly následně použity pro spektrální analýzu. Data EEG byla předzpracována dle metodiky
popsané v kapitole 4.
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Spektrální analýza
Odhad spektra byl proveden pomocí multitaperové frekvenční transformace [147]. Tato
metoda koriguje bias a varianci neparametrického odhadu spektra. Průměrováním oken
je získán nestranný odhad. Existují různé tvary oken, přičemž výběr okna ovlivňuje
spektrální odhad. Cílem je vybrat takové okno, které je schopno co nejvíce potlačit
postranní laloky (spectral leakage). Mezi běžně používaná okna patří například Hammingovo, Hanningovo, Blackmanovo okno a Slepian [243]. Hammingovo okno potlačí
první boční laloky. Hanningovo okno podobně jako Hammingovo potlačí část bočních laloků (konkrétně má minimalizovat nejbližší maximální boční lalok). Blackmanovo okno
má více kosinových podmínek pro potlačení bočních laloků než dvě předchozí okna,
jedná se tedy o přísnější podmínku. Okno Slepian (discrete prolate spheroidal sequences, DPSS) maximalizuje koncentrace energie v hlavním laloku a zprůměrovává tak šum
ve spektru. Toto okno se tedy jeví jako vhodné při použití u signálu EEG. [147, 243]
Frekvenční pásma byla definována následovně: delta (0,5-4,5 Hz), theta (4,5-8,5 Hz),
alfa (8,5-13,0 Hz), beta (13,0-30,0 Hz). Získané absolutní výkonové spektrum bylo normalizováno. Jednotlivá spektrální pásma byla podělena celkovým výkonem (suma přes
všechna pásma). Výsledná relativní spektra jednotlivců se pak pohybovala v rozmezí
0-1, což umožňuje interindividuální porovnání. Relativní spektra odráží změny spektrálního výkonu, které mohou vysvětlit fluktuace signálu BOLD. Normalizací jsou zároveň
potlačeny například rozdíly ve vodivosti lebky [244].

Statistické zhodnocení
Pro statistické vyhodnocení normalizovaných výkonových spekter byly využity permutační testy (Monte-Carlo odhady pravděpodobnosti významnosti a kritických hodnot)
sady nástrojů FieldTrip pro MATLAB [245]. Testovaný datový soubor obsahuje záznam 256 elektrod od každého probanda. Testované nulové hypotézy byly formulovány
následovně: H0: Spektrální výkon v daném pásmu je shodný pro kontroly a pro pacienty.
Permutační neboli randomizační testy jsou používány v případě minimálních předpokladů o distribuci dat (randomizace pozorovaných dat je využívána jako základ pro
usuzování o distribuci). Po specifikování testové statistiky a oboustranného testu následují dva hlavní kroky [245]:

..

Vytvoření (simulace) distribuce testové statistiky za předpokladu platnosti H0.
Porovnání pozorované statistiky s distribucí simulovaných hodnot a odhad přibližné
hodnoty P .

Metoda Monte Carlo je nástroj modelování, který lze využít k určení střední hodnoty
veličiny, která je výsledkem náhodného děje. Je vytvářen model toho děje a po proběhnutí dostatečného množství simulací (iterací) se mohou data zpracovat klasickými
statistickými metodami (jiné než například průměr či směrodatná odchylka). Testování
tzv. Monte Carlo permutačním testem je tedy obdobou t-testu pro data s neparametrickým rozložením pravděpodobností. Korekce vícečetného srovnání proběhla dvěma
metodami: shlukovou metodou a Bonferrroniho korekcí. Bonferroni je běžně používaná
metoda korekce, která ale patří mezi přísnější (častěji potlačí signifikantní nálezy). Shluková metoda je navržena v systému Fieldtrip pro hodnocení záznamů EEG. Vychází
z předpokladu, že efekty na sousedních elektrodách a v čase sousedních hodnotách jsou
vysoce korelovány. Postup implementovaný v toolboxu Fieldtrip [245] je popsán níže.
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Implementace Shlukové statistiky ve Fieldtrip:

Pro každý vzorek, tedy pro každý kanál a frekvenční pásmo, jsou experimentální podmínky porovnány pomocí T hodnoty, která kvantifikuje účinek na tomto vzorku, viz
pseudo-algoritmus na obrázku 5.1. V této studii byla kvantifikace účinku na úrovni
vzorku specifikována podmínkou nezávislosti, funkcí ft statfun indepsamplesT. Tato
T hodnota není statistika testu založeného na shlucích, kterou by bylo možné odpovědět
na výzkumnou hypotézu, je pouze součást výpočtu celé metodiky.

Obrázek 5.1. Pseudo-algoritmus neparametrického testování pomocí shlukové analýzy.

V prvním kroku jsou vybrány všechny vzorky, jejichž T hodnota je větší než stanovený
práh, jak je uvedeno v parametru cfg.clusteralpha, viz pseudo-algoritmus na obrázku 5.1.
Tento práh nemá vliv při hodnocení výsledných p hodnot testu, nastavuje pouze práh
pro uvažování o vzorku jako o kandidátském členu určité skupiny vzorků. Takto vybrané
vzorky jsou seskupeny do skupin na základě prostorové a spektrální sousednosti. Po
vytvoření shluků probíhá teprve statistické porovnání za účelem vyvrácení testované
nulové hypotézy (zhodnocení účinku experimentálních podmínek). Statistiky na úrovni
shluku se vypočítají tak, že je spočítán součet T hodnot v každém shluku. Je vybrána
maximální statistika na úrovni shluku. Tento krok má nastavený práh prostřednictvím
parametru cfg.clusterstatistic, v našem případě na hodnotu maxsum. V tomto nastavení
statistika na úrovni shluku odpovídá součtu T hodnot specifických pro vzorky, které
patří do tohoto shluku. Výsledná statistika odpovídá největší z těchto statistik na úrovni
shluku.
Výpočet pravděpodobnosti významnosti:

Pokud je permutační test realizován výběrem pro testovací statistiku založenou na
shlukování (tj. s nastavením parametru cfg.correctm = cluster), je zapotřebí využít
metodu Monte Carlo. Je to proto, že referenční rozdělení pro permutační test lze aproximovat právě pomocí metody Monte Carlo, viz pseudo-algoritmus na obrázku 5.2.
V konfiguraci je metoda Monte Carlo vybrána následovně: cfg.method = montecarlo.
Nejprve je vytvořena hromadná databanka různých experimentálních podmínek (různých jedinců). Z tohoto kombinovaného souboru dat je náhodně vybráno tolik pokusů,
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kolik bylo pokusů v jedné skupině. Tato náhodně vybraná data vytvoří novou podmnožinu (1). Zbývající data se umístí do druhé podmnožiny (2). Výstupem této procedury
je tzv. náhodný oddíl. Na náhodném oddílu je počítána statistika, tj. maximum z T
hodnot součtu na úrovni shluku. Výše uvedené kroky vytvoření souborů dat a výpočtu
statistického parametru daného rozložení jsou následně opakovány. Ze všech vypočtených T hodnot je poté vytvořen histogram. Metoda Monte Carlo vyžaduje uživatelem
určený počet náhodných opakování, v této studii byl tento parametr nastaven na 500.

Obrázek 5.2. Pseudo-algoritmus neparametrického testování pomocí shlukové analýzy

a Monte Carlo odhadu.

Ze statistiky testu, která byla spočítána na původním datasetu, a histogramu ze
statistických testů na náhodně vygenerovaných oddílech je vypočítán podíl náhodných
oddílů, které vedly k větším hodnotám než původní dataset, viz pseudo-algoritmus na
obrázku 5.2. Tento podíl je pravděpodobnost výskytu Monte Carlo, která je také pro
tuto statistickou analýzu považována za p hodnotu.

5.1.2

Výsledky

Na úsecích označených lékaři jako prohlubování a mělčení spánku bylo odhadnuto výkonové spektrum pro čtyři pásma EEG. Tyto hodnoty výkonového spektra byly normalizovány celkovým výkonem a následně vstupovaly do neparametrické statistické analýzy
s následujícími hypotézami.
1) H0: Spektrální aktivita mozku je u kontrol při usínání a probouzení shodná (th-a).

V tomto testování bylo cílem zodpovědět otázku, zda jsou podobné mechanismy chování mozku u zdravých kontrol při přechodu mezi spánkem a bdělostí a to v obou směrech (prohlubování a mělčení spánku). Prohlubování spánku je směr přechodu z bdělosti
do spánku, mělčení spánku je směr přechodu ze spánku do bdělosti.
Statisticky byl porovnáván rozdíl prohlubování od mělčení. Jediný statisticky významný rozdíl byl identifikován v alfa pásmu v levé fronto-temporální oblasti, viz 5.3.
Zde je u zdravých jedinců výraznější změna spektrálního výkonu při mělčení spánku
oproti jeho prohlubování.
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Obrázek 5.3. Výsledky statistické analýzy EEG u kontrol. Porovnávány spektrální výkony
pro čtyři pásma EEG pro rozdíl podmínek th-a. Porovnání provedeno neparametrickým
permutačním testem. Na skalpu jsou interpolací namapované T hodnoty ze statistického
testu. Černě jsou zvýrazněny elektrody v shluku, který byl statisticky signifikantní na
hladině významnosti 5 % a T hodnota má záporné znaménko - vyšší změna výkonu v daném
pásmu byl v části a - mělčení. Červeně jsou zvýrazněny elektrody, které většinou přispívají
ke statisticky významnému rozdílu. T hodnoty byly kladné, převládaly tedy změny výkonu
v části th. Zobrazeno pomocí Matlab 2015b [229].

2) H0: Spektrální aktivita mozku pacientů je při usínání a probouzení shodná (th-a).
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Obrázek 5.4. Výsledky statistické analýzy EEG pacientů. Porovnávány spektrální výkony
pro čtyři pásma EEG pro rozdíl podmínek th-a. Porovnání provedeno neparametrickým
permutačním testem. Na skalpu jsou interpolací namapované T hodnoty ze statistického
testu. Černě jsou zvýrazněny elektrody v shluku, který byl statisticky signifikantní na
hladině významnosti 5 % a T hodnota má záporné znaménko - vyšší změna spektrálního
výkonu byla v části a. Červeně jsou zvýrazněny elektrody které většinou přispívají ke
statisticky významnému rozdílu. T hodnoty byly kladné, převládaly tedy změny výkonu
v části th. Zobrazeno pomocí Matlab 2015b [229].
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V tomto testování bylo cílem zodpovědět otázku, zda jsou podobné mechanismy
chování mozku u parasomnických pacientů při přechodu mezi spánkem a bdělostí a to
v obou směrech (prohlubování a mělčení spánku).
Opět byl zkoumán rozdíl prohlubování od mělčení spánku. Statisticky významné
rozdíly byly identifikovány ve všech pásmech kromě pásma delta, viz 5.4. U testovaných
jedinců s parasomnií při probouzení dochází k nárůstu změny výkonu v theta pásmu
a i ve vyšších frekvencích v alfa a beta pásmu.
3) H0: Rozdíl spektrální aktivity mozku kontrol a pacientů při usínání ko(th) - pac(th)
je rovný nule.

V tomto testování bylo cílem zodpovědět otázku, zda se liší rozdíly v přechodu z bdění
do spánku (prohlubování) mezi kontrolní skupinou a pacienty. Ani v jednom testovaném
EEG pásmu nebyly nalezeny rozdíly v mechanismu přechodu z bdění do spánku mezi
zdravými kontrolami a pacienty s parasomnií, viz 5.5.
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Obrázek 5.5. Výsledky statistické analýzy EEG pacientů a kontrol. Porovnávány byly normované spektrální výkony pro čtyři pásma EEG pro rozdíl podmínek ko(a) - pac(a). Porovnání bylo provedeno neparametrickým permutačním testem. Ani pro jedno výkonové
pásmo nebyl nalezen žádný signifikantní shluk.

4) H0: Rozdíl spektrální aktivity mozku kontrol a pacientů při probouzení ko(a) - th(a)
je rovný nule.

V tomto testování bylo cílem zodpovědět otázku, zda se liší rozdíly v přechodu ze
spánku do bdění (mělčení) mezi kontrolní skupinou a pacienty.
Testován byl rozdíl kontroly mínus pacienti. Grafické znázornění výsledků statistického hodnocení je patrné na obrázku 5.6. V delta pásmu je při mělčení spánku výraznější aktivita u pacientů s parasomnií. V theta a alfa pásmu je vyšší výkon u zdravých
jedinců.
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Obrázek 5.6. Výsledky statistické analýzy EEG pacientů a kontrol. Porovnávány byly normované spektrální výkony pro čtyři pásma EEG pro rozdíl podmínek ko(a) - pac(a). Porovnání bylo provedeno neparametrickým permutačním testem. Na skalpu jsou interpolací
namapované T hodnoty ze statistického testu. Černě jsou zvýrazněny elektrody v shluku,
který byl statisticky signifikantní na hladině významnosti 5 % a T hodnota má záporné
znaménko - vyšší výkon byl při mělčení spánku u pacientů. Červeně jsou zvýrazněny elektrody, které většinou přispívají ke statisticky významnému rozdílu. T hodnoty byly kladné,
převládala tedy změna výkonu u kontrol. Zobrazeno pomocí Matlab 2015b [229].

5) H0: Je shodný rozdíl aktivity mozku kontrol a pacientů při usínání a probouzení
ko(th-a) - pac(th-a).
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Obrázek 5.7. Výsledky statistické analýzy EEG pacientů. Porovnávány byly normované
spektrální výkony pro čtyři pásma EEG pro rozdíl podmínek pacienti (th-a) mínus kontroly (th-a). Porovnání bylo provedeno neparametrickým permutačním testem. Na skalpu
jsou interpolací namapované T hodnoty ze statistického testu. Černě jsou zvýrazněny elektrody ve shluku, který byl statisticky signifikantní na hladině významnosti 5 % a T hodnota
má záporné znaménko - vyšší výkon byl v části a. Červeně jsou zvýrazněny elektrody, které
většinou přispívají ke statisticky významnému rozdílu. T hodnoty byly kladné, převládal
tedy výkon v části th. Zobrazeno pomocí Matlab 2015b [229].
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V tomto testování bylo cílem zodpovědět otázku, zda se liší společné charakteristiky
pro mělčení a prohlubování spánku mezi kontrolní skupinou a pacienty.
Testován byl rozdíl prohlubování od mělčení. Grafické znázornění výsledků statistického hodnocení je patrné na obrázku 5.7. V delta pásmu je větší rozdíl th-a u zdravých
jedinců. V ostatních pásmech došlo k nárůstu rozdílu prohlubování a mělčení u jedinců
s parasomnií.

5.1.3

Shrnutí

V topomapách jsou zvýrazněny elektrody náležící k statisticky signifikantním shlukům.
Na téžech datech byla provedena shodná analýza s rozdílem v typu korekce, kdy byla použita Bonferonniho korekce. Výsledky po obou korekcích vykazují shodné oblasti se signifikantní změnou. Nalezené shluky jsou silně statistiky významné (p hodnota  0,05)
a výsledek nebyl ovlivněn vybranou metodou korekce vícečetného srovnání.
Mechanismus mělčení a prohlubování spánku má u zdravých jedinců spektrálně podobné charakteristiky. Naproti tomu u nemocných jedinců je při mělčení spánku výraznější spektrální aktivita v pásmech theta, alfa i beta. Při usínání nebyly ve spektrálních
pásmech nalezeny žádné rozdíly mezi kontrolami a pacienty s parasomnií. V mělčení
spánku se liší kontroly a pacienti s parasomnií v pomalovlnné aktivitě delta. Další odlišnosti jsou také v theta a alfa aktivitě. Z těchto primárních výsledků vyplývá, že NREM
parasomnie se projevuje v porušení mechanismu probouzecích rytmů. Toto zjištění koliduje s dostupnou literaturou [241]. Konkrétně nález na tomto datasetu naznačuje,
že u nemocných jedinců dochází k současné propagaci alfy, která je typická pro fyziologické probouzení, ale zároveň zde stále setrvává pomalovlnná aktivita (slow wave
activity, SWA).
U lidí se výkon EEG v kmitočtovém pásmu theta během mělčení spánku zvyšuje (při
spánkové deprivaci) a předpovídá následné homeostatické zvýšení SWA [246]. Tato zjištění ukazují, že výkon v theta pásmu při mělčení spánku je ukazatelem EEG, který
odráží nárůst sklonu ke spánku (znovu prohloubení spánku). [247]
Nárůst theta aktivity je tedy pozorovatelný u zdravých jedinců [246], v případě zkoumaného datasetu pacientů s parasomnií, ale rozdíl theta aktivity mezi prohlubováním
a mělčením spánku převyšuje rozdíl u zdravých jedinců. Díky tomu by mohlo u pacientů s parasomnií docházet k tomu, že místo následného probuzení, které je i podpořeno
zvýšením alfa aktivity, dojde znovu k navození spánkového rytmu. Tomu odpovídá zvýšený výkon v delta pásmu u pacientů s parasomnií při porovnání mělčení spánku kontrol
a pacientů.
Z výsledků je patrné, že alfa aktivita je lokalizována okcipitálně, což odpovídá fyziologickým předpokladům [248]. Theta aktivita je také na skalpu lokalizována v okcipitální
oblasti, stejně tak ale ve středu nad temenním lalokem, viz obrázek 5.6.
V literatuře je theta aktivita lokalizována v hippocampu, amygdale a neokortexu [249]. Kovariáty vytvořené z časově označených úseků mělčení spánku mohou
ukázat na ložisko, které je zodpovědné za procesy na pozadí mělčení spánku. Pomocí
integrace s fMRI je tak možné nalézt lokalizaci této aktivity, viz podkapitola 1.4.
Spektrální výkony v čase byly zvoleny jako vhodný hodnotící parametr, neboť odráží
specifické odlišnosti mezi kontrolní skupinou a jedinci s parasomnií v rámci mělčení
spánku a zároveň se jedná o již popsané charakteristiky v literatuře [241–242]. Spektrální
charakteristiky pak slouží jako informace pro GLM, viz kapitola 6.1.
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Výhody a nedostatky metodiky
Největší výhodou použité shlukovací metody je méně přísná korekce vícečetného srovnání. Další výhodou této metody je, že nedojde ke „zkreslení“ tím, že by byla elektroda
označena jako signifikantní v případě, že se jedná o vadnou elektrodu, která by způsobila chybu napříč měřeními. Za nevýhodu lze u statistického testování a korekce pomocí
shlukovací analýzy brát fakt, že se statisticky porovnávají shluky. Není tedy možné výsledky interpretovat ve smyslu jednotlivých elektrod.
Omezení spektrální analýzy spočívá v malém datovém souboru, který navíc může
být ovlivněn chodem magnetické rezonance v průběhu nahrávání. Přesnost aproximace
metody Monte Carlo lze do určité míry zvýšit vyšším počtem randomizací. Bylo by
vhodné otestovat shodné paradigma prohlubování a mělčení spánku mimo MR. Z tohoto důvodu byli zde testovaní probandi požádáni aby podstoupili „dospávání“ pouze
s nahráváním 256kanálového EEG. Tento dataset bude po jeho kompletaci analyzován
kroky popisovanými v této disertační práci a porovnáván se současnými výsledky.

5.2 Vhodné metody redukce dimenze
Na časový i frekvenční průběh signálu EEG je možné nahlížet z různých úhlů. Pro
snazší interpretaci či vizualizaci je nutné mnohodimenzionální prostor zobrazovat do
nižších dimenzí. Vhodnou kombinací extrakce informace, redukce a modifikace vícedimenzionálního prostoru EEG je možné získat nové kvantifikovatelné parametry projevů
mozkové aktivity jedinců s NREM parasomnií.
Metody redukce dimenze je možné podle typů transformace rozdělit na lineární a nelineární. Lineární metody ve zjednodušeném smyslu, při představě 2D obrazce, data
natahují a posouvají, viz obrázek 5.8. Nelineární transformace opticky vytváří výraznější změny, kdy dochází k nerovnoměrným transformacím napříč dimenzemi, viz obrázek 5.9.
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Obrázek 5.8. Ukázka lineární transformace objektu ve 2D prostoru.

Mezi běžně používanou lineární metodu redukce prostoru EEG patří metoda
PCA [216, 250]. Dále se pro zpracování EEG běžně používá i lineární metoda ICA,
kde dochází k redukci dimenze odstraněním některých komponent obsahujících artefakty [216]. Nevýhodou této metody pro zpracování více subjektů je nejasné uspořádání
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komponent (komponenta reprezentující konkrétní aktivitu není ve výsledné matici vždy
ve shodném pořadí).
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Obrázek 5.9. Ukázka nelineární transformace objektů ve 2D prostoru.

Mnoho z nelineárních metod redukce dimenze souvisí s lineárními metodami, například nelineární varianta PCA [251]. V současné době se jeví jako velmi efektivní metoda
t-SNE [134, 137], která je založena na statistickém přístupu, viz kapitola 4.1.
Pro zachování reprodukovatelnosti a s ohledem na regresní analýzu, která je součástí obecného lineárního modelu, byly použity lineární metody redukce dimenze. Dle
předpokládaných matematických vztahů by lineární metody měly optimálně váhovat
komponenty tak, aby bylo možné vysvětlit signál BOLD.

5.2.1

Metodika

Ze záznamů EEG (celého průběhu měření) byly extrahovány kovariáty popisující spektrální charakteristiky signálu EEG v čase. Celý postup je zobrazen v diagramu na
obrázku 5.10. Data byla předzpracována, jak bylo popsáno v kapitole 4 a rozdělena
na úseky dlouhé 1 s. Délka úseku byla stanovena na základě hodnoty TR 1 s. Objemy
v fMRI byly nabrány s časem 1 s a tudíž i vzorkovací frekvence signálu BOLD ve voxelech je 1 Hz.
Na každém jednosekundovém úseku byly odhadnuty spektrální výkony. Postup odhadu spektra byl proveden shodnou metodou jako v podkapitole 5.1. Výstupem jsou
matice pro každý subjekt (kontroly i pacienti) o rozměru 256 kanálů × Y spektrálních
výkonů v čase × 4 frekvenční pásma. Každý vektor (jeden kanál) změny spektrálního
výkonu v čase byl aproximován na čas prvního objemu. Tj. byla odstraněna ta část,
která časově předcházela prvnímu objemu v fMRI.
Z 256 kanálů EEG je získáno 256 kovariát (spektrálních průběhů v čase). Tyto kovariáty by byly mezi sebou korelované a není vhodné tedy ze všech najednou tvořit GLM
model. Pokud by byly kovariáty použity separátně, velmi by vzrostla časová náročnost,
výsledky by byly redundantní a výsledek by neodpovídal modelu se všemi 256 kovariátami v jednom GLM. Z tohoto důvodu je nutné za pomoci redukce dimenze vytvořit
jeden vektor, který bude vhodně aproximovat data.
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Předzpracování
• Potlačení artefaktů, filtrace

Segmentace
• Úseky dlouhé 1 sekunda

Odhad spektra
• Delta, theta, alfa a beta EEG pásmo

Časový posun
• Synchronizace začátku časové informace z EEG s prvním řezem
fMRI

Redukce dimenze
• EEG informovaná lineární a nelineární, anatomicky informovaná

Konvoluce
• Svázání s hemodynamickou odezvou, časové posunutí

Obrázek 5.10. Diagram zobrazuje jednotlivé kroky tvorby kovariát ze spektrálních para-

metrů EEG vstupujících do GLM.

V rámci teto práce byly realizovány tři postupy redukce dimenze: průměr všech elektrod, průměr vybraných elektrod na základě předchozí spektrální analýzy z podkapitoly 5.1 a hlavní komponenta skupinové PCA. Extrahovaný vektor byl následně konvoluován s funkcí hemodynamické odezvy, aby došlo k časové provázanosti s charakterem
signálu BOLD, viz obrázek 5.11.

Obrázek 5.11. Modře je na obrázku signál, který v 0 značí nepřítomnost specifické fáze
v EEG (například mělčení spánku) a pro 1 je tato fáze v daném čase přítomna. Červeně
je naznačen signál, který vznikne po konvoluci s hemodynamickou odezvou. Vzorkovací
perioda je jedna sekunda. Zobrazeno v programu Matlab 2015b [229].
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Skupinová PCA analýza

PCA je jednou ze základních lineárních metod redukce dimenze. Principem metody
je nalezení lineárních kombinací dat tak, aby jednotlivé komponenty zachycovaly co
největší rozptyl, viz obrázek 5.12. PCA je zároveň využívána při běžném zpracování
EEG - fMRI dat [252]. U PCA existují různé přístupy podle způsobu extrakce hlavních
komponent, například metoda kovariance (EIG), metoda singulárního rozkladu (SVD)
a algoritmus alternujících nejmenších čtverců (ALS). V této studii byla použita SVD
metoda pro extrakci hlavních komponent.

Obrázek 5.12. Znázornění kvantifikace, jak PCA aproximuje data. Na obrázku je 2D pro-

stor (v našem případě dva kanály EEG). Křivka, kterou prokládáme data, prochází počátkem - je to střed vycentrovaných dat. Cílem je minimalizovat vzdálenost bodů od zelené
přímky (černě naznačena vzdálenost) a maximalizovat vzdálenost od počátku (naznačena
červeně). Jakmile je toto splněno, je nalezen směr největšího rozptylu. Vytvořeno na základě [253].
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Základním principem PCA je hledání komponent s co největším rozptylem, tedy s co
největší vysvětlující variabilitou. Cílem je přepsat data do jiné soustavy. Nejprve jsou
data centrována a následně jsou hledány takové vlastní vektory kovarianční matice,
které vysvětlí největší variabilitu v datech v jednotlivých dimenzích.
Aby bylo možné zajistit komparabilitu napříč subjekty, byla provedena skupinová
PCA analýza. Nejprve byla odečtena střední hodnota pro každého jedince pro každý
kanál, tak aby nevznikl následným spojením jedinců falešně pozitivní drift signálu, viz
obrázek 5.13. Jednotlivé matice dat subjektů byly zřetězeny do jedné celkové matice.
Extrahované komponenty pak byly rozděleny a přiřazeny zpět jednotlivým subjektům.
Pro analýzu byla použita první hlavní komponenta (pro další komponenty byla vysvětlitelnost pod 20 %).

Subj. 1

Odečtení
průměru u
každého
jedince

Falešný
trend

Upravená data
vstupující do
PCA analýzy

Subj. 2

Subj. n

Obrázek 5.13. Modře je znázorněn signál pro různé probandy, který má shodný průběh, ale

celkový výkon je napříč jedinci různý. Červeně je naznačen falešně pozitivní drift, který by
mohl být odhalen pomocí PCA. Zeleně je vyznačena střední hodnota výkonu pro každého
jedince, která je od signálu odečtena. Na pravé straně je zobrazen výsledný signál pro jeden
kanál, který vstupuje do skupinové PCA.

Průměrování

Jako další lineární transformaci a zároveň redukci dimenze je možné považovat průměr. Zde byly použity následující skupiny elektrod:

.
.

Všechny elektrody kromě elektrod nad lícními kostmi, kde jsou indukovány spíše
svalové potenciály od čelistních svalů.
Elektrody, které patřily do signifikantních shluků ve spektrální analýze u fází mělčení
a prohlubování spánku.
Evaluace výsledných aktivací voxelů

Pro ověření korelátů spektrálního výkonu alfa pásma a BOLD byly porovnány oblasti (voxely) korelované u kontrol s oblastmi popisovanými v literatuře. Byla zvolena
kovariáta z průměru všech elektrod (kromě lícních elektrod, které obsahují výrazné svalové artefakty). V literatuře jsou oblasti spojované s bděním a zavřenýma očima spojovány právě s alfa aktivitou [254–255]. Při tomto paradigmatu se u mladých jedinců
okccipitálně projevuje výrazná aktivita v alfa pásmu [254].
Pro porovnání účinku zvolených přístupů redukce dimenze byly použity výsledky
GLM popsané v podkapitole 6.1. Kdy do modelu vstupovala daná kovariáta (vytvořena
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vybranou metodou redukce dimenze) a výstupní aktivované voxely (lokalizované oblasti) sloužily k porovnání výsledků. Cílem je nalezení takového přístupu, který nejvíce
napomůže k vysvětlení signálu BOLD.

5.2.2

Výsledky

Metody redukce dimenze byly úspěšně použity k identifikaci a potlačení artefaktů
v EEG, viz podkapitola 4, oddíl Artefakty v EEG. Pro extrakci informace o spektrálním charakteru signálu EEG v průběhu času byly použity lineární transformace. Celkem
bylo extrahováno 12 kovariát (4 frekvenční pásma, 3 varianty redukce dimenze).
Pro ověření adekvátního předzpracování záznamů EEG byly zkoumány koreláty alfa
rytmu. Kovariáta vytvořená z relativního výkonu v alfa pásmu vykazovala lokalizace
v okcipitálním, parietálním a frontální laloku, jak je popsáno v literatuře [107, 191,
256]. Na obrázku 5.14 je ukázka signifikantních voxelů v řezu, kde byla zaznamenána
korelace signálu BOLD a kovariáty normovaného výkonu v alfa pásmu na kontrolních
subjektech.

Obrázek 5.14. Ukázka řezů se zvýrazněnými voxely signifikantně korelujícími s norma-

lizovaným výkonovým spektrem v alfa pásmu v průběhu času. Výsledky jsou zobrazeny
pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání a prahová hodnota minimálního počtu voxelů ve shluku je 5.

Obrázek 5.15. Ukázka řezů se zvýrazněnými voxely signifikantně korelujícími s norma-

lizovaným výkonovým spektrem v alfa pásmu v průběhu času. Výsledky jsou zobrazeny
pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání a prahová hodnota minimálního počtu voxelů ve shluku je 4429.
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Změna prahu minimálního počtu voxelů z nastavení 5, viz obrázek 5.14, na automaticky odhadnutou hodnotu [258] rovnu 4429 nevedla k výraznější změnám, viz obrázek 5.15. Aktivace stále dominuje okcipitální oblast, jak je popsáno v literatuře [107,
191, 256, 259].
Pozitivní korelace výkonu v alfa pásmu je spojována s oblastmi precuneus [259],
což odpovídá nálezu na tomto datasetu, kdy nejvyšší korelace je dosaženo právě v oblasti cuneu a precuneu. Na druhou stranu ve studii [260] byla identifikována negativní
korelace v alfa pásmu pro oblast cuneu. Negativní korelace výkonu v alfa pásmu je spojována také s oblastí insuly [261], přičemž tato oblast byla označena jako signifikantně
významná i na tomto datasetu. Pozitivní a zároveň i negativní korelace s výkonovým
pásmem alfa jsou spojovány také s oblastí thalamu [262].
Výsledky z první úrovně statistického testování, viz podkapitola 6.1, byly sloučeny
skupiny kontrol i pacientů v jeden dataset. Byla testována hypotéza, zda se liší od
baseline aktivace spojené s kovariátou z vybrané varianty redukce dimenze. Model první
úrovně testování shrnuje údaje pro každý subjekt (beta koeficient) a tyto souhrny jsou
následně v druhé úrovni testovány napříč subjekty.
Výsledky jsou porovnány v následujících obrázcích 5.17, 5.18, 5.19 a 5.20. Jsou zde
zobrazeny výsledky kladné i záporné korelace pro všechny tři varianty redukce dimenze.
Zobrazovány jsou výsledky statistického mapování pro GLM z kovariát výkonového
spektra pro všechna zkoumaná spektrální výkonová pásma EEG. V tabulce 5.1 jsou zobrazeny počty signifikantních shluků odpovídající výsledkům z obrázků 5.17, 5.18, 5.19
a 5.20. V grafu na obrázku 5.16 je zobrazen trend počtu shluků pro měnící se parametr minimálního počtu voxelů pro shlukování. Hodnoty jsou vypočteny pro kontroly
při hledání korelátů s kovariátou alfa spektrálního výkonu. Optimální práh pro tvorbu
shluku lze určit dle [258]. Tímto algoritmem [258] byl pro skupinu kontrol při použití
kovariáty alfa pásma určen práh na hodnotu 4429 a následnou statistickou analýzou
byl identifikován jeden signifikantní shluk v okcipitálním laloku.
Tabulka 5.1. Počty nalezených shluků, při minimální velikosti shluku 5 pro všechna pásma
a všechny metody redukce dimenze (IM - informovaný průměr, All - všechny elektrody,
PCA - hlavní komponenta skupinové PCA).

Počet nalezených shluků v daném pásmu [-]
Metoda

alfa

beta

delta

theta

IM

91

115

67

156

All

83

115

68

144

PCA

23

76

1

0
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Obrázek 5.16. Graf znázorňuje závislost identifikovaných signifikantních shluků u kont-

rol (kovariáta alfa výkonu) na hranici minimálního počtu voxelů pro tvorbu shluku.

Oblasti aktivované v souvislosti s kovariátou reprezentující alfa pásmo byly dominantní ve frontální a okcipitální oblasti. Pro všechny tři metody redukce dimenze byly
společné oblasti například Culmen, Brodmannova oblast 23 a 24, Cingulární gyrus.
Oblasti aktivované v souvislosti s kovariátou reprezentující beta pásmo byly nejvíce
dominantní v okcipitální, ale i temporální a frontální oblasti. Kovariáta získaná skupinovou PCA analýzou odhalila odlišné aktivace oproti zbylým dvěma metodám. PCA
kovariáta odhalila výrazné symetrické aktivace s negativní korelací v temporální oblasti,
viz obrázek 5.18 třetí sloupec.
Oblastí aktivovaných v souvislosti s kovariátou reprezentující delta pásmo bylo u metod průměrování nejméně ze všech čtyřech frekvenčních pásem. Skupinová PCA analýza
identifikovala aktivovanou pouze malou oblast ve frontálním laloku.
Oblast aktivovaná v souvislosti s kovariátou reprezentující theta pásmo na hladině
významnosti 1 % u metody průměrování všech elektrod byla Brodmannova oblast 40. U
metody průměrování vybraných elektrod byla na hladině významnosti 1 % aktivována
oblast frontálního gyru, Brodmannova oblast 25 a 11. Při použití kovariáty PCA nebyla
na hladině významnosti identifikována žádná statisticky signifikantní oblast.
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T hodnoty

Glass brain

InformMean
Mean
jPCA
Obrázek 5.17. Výsledky statistického mapování pro všechny měřené subjekty při použití

kovariáty reprezentující výkony v alfa pásmu. Tři sloupce reprezentují rozdílné metody
redukce dimenze. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti
5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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T hodnoty

Glass brain

InformMean
Mean
jPCA
Obrázek 5.18. Výsledky statistického mapování pro všechny měřené subjekty při použití

kovariáty reprezentující výkony v beta pásmu. Tři sloupce reprezentují rozdílné metody
redukce dimenze. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti
5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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T hodnoty

Glass brain

InformMean
Mean
jPCA
Obrázek 5.19. Výsledky statistického mapování pro všechny měřené subjekty při použití

kovariáty reprezentující výkony v delta pásmu. Tři sloupce reprezentují rozdílné metody
redukce dimenze. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti
5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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T hodnoty

Glass brain

InformMean
Mean
jPCA

No Cluster

No Cluster

Obrázek 5.20. Výsledky statistického mapování pro všechny měřené subjekty při použití

kovariáty reprezentující výkony v theta pásmu. Tři sloupce reprezentují rozdílné metody
redukce dimenze. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti
5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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Ze skupinové PCA (pro skupinu kontrol a pacientů dohromady) byla vybrána první
hlavní komponenta pro každé pásmo. Na obrázku 5.21 je zobrazené rozložení vah reprezentující spektrální výkon. Elektrody ve směru předo-zadním se podílejí výrazně na
vysvětlení změny výkonu v delta pásmu, oblasti okcipitální a frontální jsou antikorelované. Frontální elektrody výrazně přispívají k vysvětlení fluktuace výkonu v alfa pásmu.
Frontální elektrody, shodně jako v případě delta pásma, výrazně přispívají k vysvětlení
fluktuace výkonu také v beta pásmu. U theta pásma jsou pouze lokální ložiska, která
vysvětlují fluktuace výkonu v tomto pásmu.

Obrázek 5.21. Topografické rozložení vah první hlavní komponenty ze skupinové PCA
spektrálního výkonu (pro data obou skupin kontrol i pacientů) pro všechna spektrální
pásma.

Největší rozptyl spektrálního výkonu v čase vykazuje pásmo delta, viz tabulka 5.2.
Nejmenší naopak pásmo beta. Změna spektrálního výkonu v čase vykazuje výrazné ostré
fluktuace v časové řadě. Napříč topomapami je výrazná CZ elektroda, která slouží jako
reference a je umístěná ve středu topomapy.
Tabulka 5.2. Pro dané kovariáty první hlavní komponenty jPCA (alfa, beta, delta theta)

jsou popsány rozptyl (VAR), minimální (MIN) a maximální (MAX) hodnota v čase.

pásmo

VAR [s]

MIN [s]

MAX [s]

alfa

4, 78 · 10−6

−1, 40·10−3

1, 14 · 10−2

beta

5, 36 · 10−10

−3, 10·10−3

1, 40 · 10−3

delta

1, 06 · 10−3

−7, 36·10−3

4, 06 · 10−1

theta

4, 97 · 10−5

−3, 60·10−3

4, 31 · 10−3

88

Definování oblasti zájmu integrace EEG a fMRI

5.2.3

.

5.2 Vhodné metody redukce dimenze

Shrnutí

Celkem byly extrahovány tři kovariáty pro každé spektrální pásmo. Každá metoda
redukce dimenze měla předpoklad více vysvětlovat jiný vztah, viz obrázek 5.22.

Průměr ze statisticky významných elektrod
spektrální analýzy z porovnání pacienti vs.
kontroly

Síla rozeznat rozdíl
mezi skupinami
pacientů a kontrol

GLM
kovariáta

Síla nacházet zdroje
pomocí GLM

Skupinová PCA analýza –
nalezení spektrální
komponenty

Síla robustnosti
redukce

Průměr spektrálního výkonu napříč
elektrodami pro jeden časový
okamžik kovariáty

Obrázek 5.22. Schéma znázorňující možnosti redukce dimenze a ovlivnění výsledné kova-

riáty ve smyslu vztahu k interpretaci.

Výhodou PCA je potlačení korelace. Extrahované komponenty jsou tak na sobě nezávislé. Další výhodou PCA je, že redukuje přesycení (overfitting), pokud je v datech velké
množství parametrů. Zároveň PCA na rozdíl od průměru zahrnuje antikorelované zdroje
výkonu EEG, což v našem případě vedlo k odhalení více aktivací v GLM v pásmu beta,
viz obrázek 5.22. Pro tento konkrétní případ tedy vhodné váhování elektrod umožňuje
vyšší vysvětlitelnost signálu BOLD.
Průměr vybraný na základě spektrální analýzy EEG (z podkapitoly 5.1) při porovnání kontrol a pacientů s parasomnií pak bude redukcí dimenze více orientovanou
na rozlišení právě zdravých a nemocných jedinců. Dle výsledků počtu identifikovaných
shluků má tento přístup vysoký potenciál vysvětlovat signál BOLD. Nicméně je zde zanesena subjektivní složka, neboť vybrané úseky spektrální analýzy EEG nebyly voleny
náhodně, ale vybírány lékaři na základě zvoleného paradigmatu prohlubování a mělčení
spánku.
Průměr ze všech elektrod má vysoký potenciál vysvětlit BOLD, pokud se jedná o aktivace, které se propagují na širší část skalpu. Zároveň je zde ale vyšší pravděpodobnost
zakomponování šumové aktivity.
Metody redukce dimenze průměrováním výrazně více vysvětlují signál BOLD oproti
metodě PCA. Napříč všemi frekvenčními pásmy je pozorovatelný trend velmi podobných aktivací u průměru všech elektrod a vybraných elektrod na základě spektrální
analýzy EEG, viz obrázky 5.17, 5.18, 5.19 a 5.20.
Pro kovariátu alfa pásma bylo identifikováno pro všechny varianty redukce dimenze
několik shodných aktivací: Culmen, Cingulární gyrus, Brodmanova oblast 23 a 24. Ob89
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5.2 Vhodné metody redukce dimenze

last Culmen byla pozitivně korelována s BOLD, což odpovídá literatuře [259], stejně
tak negativní korelace v oblasti Cingulárního gyru [263]. U metod redukce dimenze skupinové PCA a průměru všech elektrod byla zaznamenána negativní korelace v oblasti
Cuneus [264].
Aktivace spojené s kovariátou delta pásma vykazují nejmenší oblast ze všech porovnávaných pásem. PCA skupinová analýza nalezla pouze jeden izolovaný shluk ve frontálním laloku. Tento fakt může být způsoben kontaminací kovariáty PCA delta artefaktem.
V časově řadě průměrného spektrálního výkonu delta pásma se objevují výrazné úzce
časově lokalizované změny výkonu a celkový rozptyl vykazuje oproti ostatním pásmům
výrazně vyšší hodnoty. Tato aktivace by mohla být způsobena pohybovým artefaktem,
konkrétně pohybem hlavy [223].
Aktivace spojené s kovariátou theta pásma vykazují výrazné aktivace (na hladině
významnosti 1 %) v oblasti frontálního gyru pro metodu redukce průměru z vybraných
elektrod. Pro průměr všech elektrod na hladině významnosti 1 % byla aktivována Brodmannova oblast 40. U kovariáty ze skupinové PCA analýzy nebyly na hladině významnosti 5 % identifikovány žádné statisticky významné shluky. Na hladině významnosti
10 % byla aktivována oblast frontálního gyru, stejně jako u metody redukce průměru
z vybraných elektrod.

Výhody a nedostatky metodiky
Výhodou PCA analýzy je extrahování komponenty, která zachová přelévání výkonu,
oproti průměrování, které ho potlačí. Pokud například frontální oblast bude mít vysoké
aktivitu v daném pásmu a okcipitální oblast naopak nebude, tak průměrem získáme
sníženou aktivitu, zatímco PCA zachová prostorové fluktuace výkonu (antikorelace).
Pro vysvětlení signálu BOLD jsou ale silnější metody průměrování. PCA kovariáty
korelovaly se signálem BOLD v malém počtu voxelů. Jako nejvhodnější se jeví metoda
prostého průměrování, neboť není zatížená žádným apriorním předpokladem. V pásmu
alfa byly detekovány shodné lokalizace, jako jsou popsané v současné literatuře a tato
metoda odhalila velké množství signifikantních shluků.
Interpretace výsledků z porovnání výkonu v alfa pásmu je omezena s ohledem na malý
počet subjektů (pouze osm kontrol). S ohledem na vyšší diskomfort při studii (spánková
deprivace, před-přípravné měření, samotné měření ve MR skeneru, atd.) a na časovou
náročnost nebylo možné rozšířit dataset zdravých kontrol. Při porovnání se současnou
literaturou [107, 191, 256, 259] byly identifikovány shodné okcipitální a frontální aktivované oblast, ale byla zde nalezena převažující pozitivní korelace. Zkoumaný dataset má
odlišné paradigma, konkrétně spánek. Nejedná se tedy o paradigma v literatuře běžně
popisované [254]: zavřené oči a klidový stav. U probandů docházelo ke kolísání mělkého
spánku a přechod do bdění a spánku. I z tohoto důvodu je možné, že směr korelace (převládající pozitivní) byl způsoben tímto jevem. V další studii [262] byla identifikována
shodnou oblast vykazující pozitivní i negativní korelace. Je tedy možné, že změna paradigma způsobila změnu směru korelace. Zároveň jsou v této studii hodnoceny korelace
s kovariátami extrahovanými z relativního výkonového spektra.
Napříč studiemi se standardně používá absolutní hodnota výkonového spektra jako
kovariáta pro GLM model [259, 265–268]. V této práci, aby bylo možné translačně interpretovat výsledky ze spektrální analýzy napříč subjekty, byly ale použity normované
spektrální výkony [269]. Normalizací celkovým výkonem se spektrální výkon rozdělí
mezi jednotlivá pásma a je tak vhodný pro interindividuální porovnání. Tento krok je
běžný v analýze signálu EEG [269–272], ale zároveň se jím částečně potlačí původní
oscilace (časové změny) spektrálního výkonu. Stejně tak normalizace potlačí zkreslení
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rozdílů v tloušťce (a tím i vodivosti) lebky, což by vedlo k rozdílům mezi muži a ženami [244]. Zároveň ve studiích [273–274] dokazují, že mozek muže a ženy vykazuje
rozdílné oscilace. Dataset zkoumaný v této disertační práci obsahuje záznamy od obou
pohlaví, je to tedy další z důvodů, proč je vhodné využít normované spektrální výkony.
Navíc se jedná o běžný krok napříč EEG studiemi [269, 275–276]. Při integraci informace EEG a fMRI je využíváno převážně absolutního spektrálního výkonu. Nicméně
studie [277] zmiňuje, že u použití absolutního spektrálního výkonu jsou detekovány rozdílné oblasti u pozitivní a negativní korelace napříč studiemi. V této studii [277] navrhují
jako řešení přístup skrze fluktuace relativních spektrálních výkonů napříč pásmy.
Nastavení parametrů jako například minimální počet voxelů pro tvorbu shluků
ovlivňují výsledek statistické analýzy. Existují nástroje pro automatickou identifikaci [258] tohoto parametru. Pro identifikaci prostorově výrazných aktivací je tato
metoda vhodná. V rámci této práce byl algoritmus využit na kontrolní skupinu pro
izolaci korelátů s alfa spektrální kovariátou. Omezení této metody automatického
nastavení prahu se projeví v případě rozdílné hladkosti. Primárně metoda předpokládá
homogenní rozložení aktivací po celém mozku. V případě rozdílů a lokálních malých
izolovaných zdrojů je zapotřebí práh upravit v daném místě, aby zohledňoval místní
hladkost. Tato procedura ale není triviální na implementaci. Často používané nastavení
je minimální velikost shluku 10 voxelů a práh 5 % [278]. Ve studii [279] zmiňují 8 voxelů,
ve studii [280] byl použit minimální počet voxelů 6. Ve studii [281] zvolili přísnější práh
0,01 a minimální počet voxelů ve shluku také 5. Ve studii [282] použili také minimální
počet voxelů 5. Obecně se zpřísňujícím se prahem je trend zmenšování velikosti shluků.
V této práci jsou data nejprve korigována prahem 1 %, proto byl zvolen primární práh
minimálního počtu voxelů ve shluku na 5.
Problém korekce statistické analýzy korelací voxelů je velké množství voxelů. Standardně je využívaná korekce Bonferroni, která ve své základní podobě dělí p hodnotu
počtem porovnání, v případě fMRI modelu bychom se dostali na hodnotu nižší jak 10−7 .
Pod takto nízkou hodnotu se žádná aktivace nedostane. Proto u fMRI studií nebývá
korekce vícečetného srovnání často používána. Ve většině studií je jako přísnější práh
využívána hodnota hladiny významnosti 0,01.

5.3 Závěr
Hlavní úlohou této části výzkumu bylo nalézt projevy NREM parasomnie v EEG, které
by byly zdrojem informovanosti pro vysvětlení BOLD ve fMRI. Do analýzy EEG vstupovaly informace: časové značky událostí mělčení a prohlubování spánku (subjektivně
skórované odborníky) a spektrální výkony v celé časové řadě.
Ve fázích mělčení a prohlubování spánku se vyskytují statisticky významné rozdíly
ve výkonech v jednotlivých pásmech EEG. U zdravých jedinců nebyly pozorovány výrazné odlišnosti ve spektrálních výkonech pomalovlnné aktivity (delta, theta) mezi fází
prohlubování a mělčení spánku. Při mělčení spánku dochází u zdravých jedinců k nárůstu alfa aktivity oproti pacientům s parasomnií. Jedinci trpící NREM parasomnií měli
statisticky významně vyšší výkon v theta pásmu při prohlubování spánku. Stejně tak
při mělčení spánku byl spektrální výkon pro pásmo alfa nižší než při prohlubování. Při
porovnání obou skupin (pacienti, kontroly) bylo zjištěno, že u jedinců kontrol docházelo
k nárůstu theta aktivity při mělčení spánku oproti pacientům s parasomnií. Zároveň
dochází ke snížení výkonu v delta pásmu u zdravých jedinců, tedy probouzí-li se zdravý
jedinec, narůstá alfa aktivita a snižuje se delta aktivita. U pacientů s parasomnií dochází
při mělčení spánku oproti prohlubování ke zvýšení výkonu v theta pásmu naproti kontrolní skupině. Změna v theta pásmu zde ukazuje na sklon znovu upadat do spánku.
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Změny spektrálního výkonu v alfa, theta a delta pásmu se jeví jako vhodný ukazatel změn, které by mohly souviset s patologickými projevy NREM parasomnie a byly
schopné globálně (bez rozdílu pacienti - kontroly) vysvětlovat signál BOLD.
Spektrální výkony využité k porovnání napříč skupinami kontrol a pacientů byly
normovány celkovým maximálním výkonem. To vede ke snížení fluktuace hodnot spektrálního výkonu pro dané pásmo v čase. Aby bylo možné translačně operovat s výsledky
získanými pouze analýzou EEG a analýzou EEG informující GLM model ve fMRI bylo
nutné zachovat normované relativní spektrum. V literatuře se využívá pro GLM model absolutní hodnota výkonového spektra [265–266]. Pro ověření účinku normovaných
spektrálních výkonů byly použity tyto kovariáty reprezentující normovaný spektrální
výkon v alfa pásmu u zdravých jedinců. Nalezené korelující voxely - oblasti byly porovnány se stávájící literaturou [107, 256].
Metoda redukce dimenze průměrováním vybraných elektrod nejvíce vysvětluje signál BOLD. Napříč všemi frekvenčními pásmy je pozorovatelný trend velmi podobných
aktivací u průměru všech elektrod a vybraných elektrod na základě spektrální analýzy
EEG, viz obrázky 5.17, 5.18, 5.19 a 5.20. Metoda PCA je citlivější v některých vybraných případech fluktuace výkonu, jako je tomu v případě frekvenčního pásma beta.
Bylo však prokázáno, že v globálním měřítku všech frekvenčních pásem EEG je vhodnější použití metody průměru přes všechny elektrody. Při použití metody průměru přes
všechny elektrody byl pozorován signifikantní rozdíl mezi pacienty s parasomnií a kontrolní skupinou. Metoda redukce dimenze prostřednictvím průměru vybraných elektrod
byla dále využita pro odhad GLM pro všechna výkonová pásma pro porovnání rozdílů
mezi pacienty a kontrolními subjekty, viz následující kapitola 6.
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Kapitola
Výzkumná studie: parasomnie
Předzpracovaná data a parametry extrahované z předchozích kapitol byly použity pro
popsání souvislostí signálů BOLD a EEG u zdravých jedinců a pacientů s parasomnií.
Rozdíly v těchto souvislostech slouží k ověření výzkumné otázky, zda existují projevy
odlišující pacienty s parasomnií od zdravých kontrol. Cílem je popsání mechanismů
chování mozku jedinců s parasomnií.

6.1 Souvislost BOLD s EEG ve spánku
Pro hledání souvislosti signálů BOLD a EEG předpokládáme, že zdroj aktivity pochází
ze shodného centra. Předpokládáme, že oblast mozku zodpovědná za určitou aktivaci
neuronů má vyšší energetickou spotřebu, je tedy nezbytné zvýšení prokrvení v této
oblasti.
Z předchozích studií [259, 267–268] a z výsledků analýz v kapitole 5 vyplývá, že
vhodným parametrem, který vysvětluje fluktuace signálu BOLD je spektrální výkon
a fáze kdy dochází k prohlubování a mělčení spánku. Na rozdíl od kapitoly 5, která
byla věnována výběru vhodné metodě redukce dimenze je tato kapitola 6 podrobněji
věnována souvislostem signálů BOLD a EEG z neurofyziologického hlediska.
Celý postup analýzy fMRI dat by se dal rozdělit do 3 částí, viz obrázek 6.1. Prvním krokem je předzpracování dat fMRI, viz kapitola 4. V druhém kroku je odhadován
obecný lineární model. V posledním kroku je realizováno statistické parametrické mapování.
Předzpracování fMRI

Obecný lineární
model
Čas [s]

Statistické
parametrické
mapování

BOLD
signál [-]

β1
X1 [-]

Extrakce kovariát

β2
X2 [-]

ε

e [-]

Error
[-]

Obrázek 6.1. Postup analýzy fMRI dat: 1. předzpracování, 2. tvorba GLM, 3. statistické

parametrické mapování.
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6.1 Souvislost BOLD s EEG ve spánku

Metodika

V kapitole 5 byla identifikována vhodná metoda redukce, která nejvíce napomáhala vysvětlení BOLD (informovaný průměr). Tato metoda byla použita pro extrakci kovariát
ze všech čtyřech spektrálních pásem EEG. Zároveň jsou zkoumány korelace s kovariátami reprezentujícím prohlubování a mělčení spánku. Kovariáty vstupují do odhadu
lineárního modelu GLM. První úroveň statistiky určí T hodnoty pro každý voxel pro
každého jedince zvlášť. Tyto hodnoty následně vstupují do druhé úrovně statistického
porovnání, kde jsou určovány shluky voxelů, které jsou signifikantně významné, respektive oblasti, kde daná kovariáta vysvětluje fluktuace BOLD. Novým navrhovaným přístupem integrace je intersekce mezi aktivacemi souvisejícími s kovariátami spektrálních
charakteristik EEG a aktivacemi souvisejícími s kovariátami mělčení a prohlubování
spánku, viz obrázek 6.2. Pro jednotlivé subjekty byly vytvořeny GLM pro kovariáty
reprezentující mělčení a prohlubování spánku a GLM pro kovariáty reprezentující spektrální charakteristiky. Prohlubování a mělčení spánku jsou binární podmínky stavu vědomí, spektrální charakteristiky odráží konkrétní aktuální elektrické projevy mozku. Ve
druhé úrovni statistického testování napříč subjekty byly hodnoceny výstupy v podobě
beta koeficientů. Statisticky významné aktivace získané touto analýzou byly intersekcí
porovnány mezi těmito dvěma kovariátami. Získaná informace umožní popsat vztah
BOLD a EEG i pomocí charakteristik spánku, které jsou dle literatury popsané pouze
na jedné modalitě.
V této části disertační práce je hodnocen dataset složený ze záznamů kontrolní skupiny i pacientů s parasomnií. Předpokládá se, že fluktuace signálu EEG souvisejí s fluktuacemi signálu BOLD [104] a to pro obě skupiny. Větší datovou sadou je možné získat
větší sílu vysvětlitelnosti statistického testování.

• Zájmové
spektrální
oblasti
Literatura
• Charakteristika
mělčení a
prohlubování
spánku

T/A

Aktivace GLM

NREM PARASOMNIE

Spektrální
kovariáty EEG

intersekce

Aktivace GLM

Obrázek 6.2. Postup intersekce aktivací na základě kovariát mělčení a prohlubování spánku

spolu s aktivacemi z kovariát charakterizující spektrální projevy EEG.

GLM model

GLM je kompaktní způsob zápisu více regresních modelů. Lze jej považovat za rozšíření lineární regrese. Lineární regrese je metoda používaná pro výpočet trendu, který
nejlépe aproximuje sadu experimentálních dat, viz obrázek 6.3.
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BOLD signál
(Y) [-]
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(yi)

β
(xi)

Zkoumaný parametr
(X) [-]

Obrázek 6.3. Lineární regrese ukazuje, jak průměrný signál BOLD (Y) v zvoleném voxelu

reaguje na vzrůstající intenzitu vybraného podnětu (X).

U lineární regrese jsou naměřená data intenzity signálu BOLD vynášena na osu Y
a podnět, pro který je hledána odezva na osu X. V obrázku 6.3 je patrný lineární
trend mezi X a Y , pro který je prostřednictvím metody nejmenších čtverců vypočítána
nejvýhodnější přímka. Pro tento voxel a každý datový bod o souřadnicích [xi, yi] lze
zapsat vztah:
yi = xi · β + i ,

(6.1)

kde β je vypočtený sklon přímky a i je vypočtená chyba, neboli reziduum. Reziduum
odpovídá vzdálenosti mezi přímkou a odpovídajícím datovým bodem. Hodnoty xi jsou
definovány samotným experimentem, hodnoty yi jsou měřeny, zatímco parametry β a i
jsou vypočítávány.
Požadovaný předpoklad pro lineární regresi je, že rezidua i jsou náhodná a nezávislá
s Gaussovským rozdělením pravděpodobností výskytu a se střední hodnotou v nule.
Ideální regresní přímka je ta, která minimalizuje součet kvadratických chyb i , které
odpovídá vzdálenosti mezi bodem a regresní přímkou. Vypočítaný sklon β je stejný pro
každý datový bod (xi , yi ), získáváme tedy jeden koeficient β. Rezidua i se budou pro
každý datový bod lišit. Celkem je tedy řešeno n rovnic, kde n je počet datových bodů
získaných za každý časový interval i, z nich každá má tvar jako rovnice (6.1). Proměnné
Y , X a  jsou definovány jako sloupcové vektory o n řádcích a pomocí maticové algebry
jsou řešeny jako množina rovnic, viz obrázek 6.4.
GLM v rámci analýzy fMRI má shodnou základní rovnici jako jednoduchý příklad
lineární regrese, viz rovnice (6.1). Oproti metodě lineární regrese platí při použití GLM
další předpoklad, který říká že signály z každého voxelu jsou na sobě nezávislé. Měřený
signál BOLD Y pak lze vyjádřit jako součet jedné nebo více experimentálních návrhových proměnných X, z nichž je každá násobena váhovým faktorem β a ke každé je
přičtena náhodná chyba , viz obrázek 6.4.
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Reziduum [-]

Čas [s]

Y

β2

β1
BOLD [-]

X1 [-]

X2 [-]

ε
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Obrázek 6.4. Základní rovnice pro odhad GLM, kde β reprezentuje hledaný koeficient

sklonu regresní přímky,  jsou mocniny vzdáleností jednotlivých bodů od přímky, X jsou
kovariáty (podmínky experimentu) a Y jsou naměřené hodnoty.

V tomto GLM zůstávají Y a  jako vektory o jednom sloupci. Tyto vektory obsahují
fMRI data - BOLD signál yi a odhady chyb i pro jeden voxel v bodech časové řady
i = 1 až n. Matice X obsahující informace o experimentu má většinou větší rozměr
(nejedná se pouze o jeden vektor). Každý sloupec X odráží specifický faktor, o kterém
se předpokládá, že ovlivňuje výsledek experimentu. Standardně to bývají například
korekce pohybu či regresory zájmu pro dané paradigma. V této studii je posledních
sedm sloupců tvořeno regresory popisující rušení. Jsou zde vyneseny translační a rotační
pohyby ve třech směrech a regresor reprezentující zvýšenou hemodynamickou odezvu
na uložení do skeneru MR.
Regresory zájmu pro dané paradigma jsou funkcí ideálního časového průběhu, jak by
měla vypadat funkce hemodynamické odezvy (hemodynamic response function, HRF),
pokud by se aktivovaný voxel aktivoval právě v důsledku konkrétního stimulu. Například na obrázku 6.4 je pod X1 označen regresor, který odpovídá změně spektrálního
parametru EEG v čase. V místech, kde je registrován zvýšený výkon spektrálního parametru je s drobným časovým zpožděním očekávána odpověď v hemodynamické odezvě
BOLD, viz signál před znaménkem rovná se v obrázku 6.4.
Matice X obsahuje v této studii standardně osm sloupců: 1 regresor zájmu, 7 regresorů popisujících rušení. Parametr β je sloupcový vektor s hodnotami, kde jednotlivé
hodnoty β1 , β2 . . . βn odráží relativní příspěvek každého návrhového regresoru Xi k signálu BOLD z fMRI. Vektor β má tedy shodný počet řádků, jako má matice regresorů
X sloupců. Parametry β a rezidua  jsou následně odhadovány klasickými nebo bayesovskými přístupy.
Výsledné hodnoty parametrů pak mohou vstupovat do statistických testů, kde je
možné testovat hypotézy o samotných regresorech nebo jejich kombinacích. Konečným
výstupem je obvykle statistická parametrická mapa, která se při zobrazení výsledků
často překrývá anatomickým obrázkem nebo šablonou tvořenou z průměrných snímků.
Statistické parametrické mapování

Statistické parametrické mapování (SPM) se obecně používá k identifikaci funkčně
specializovaných mozkových odpovědí. Jedná se o nejrozšířenější přístup k charakterizaci funkčních změn a změn souvisejících s patologiemi mozku. Tento přístup je implementován ve stejnojmenném nástroji v prostředí Matlab. V této studii byla využita
verze tohoto software SPM12 [228].
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Pro fMRI je analýza datových skupin také označována jako analýza druhé úrovně,
protože první úroveň odpovídá obecným lineárním modelům dat od každého subjektu.
Druhá úroveň pak hodnotí variabilitu účinků na skupinu subjektů nebo mezi skupinami. SPM se spoléhá na souhrnný statistický přístup, ve kterém analýzy první úrovně
vytvářejí kontrastní obrazy, sumarizující účinky pro každý subjekt. Tyto obrazy pak
vstupují jako data do modelů druhé úrovně.
Jedná se o statistické testování pro každý voxel za následného použití korekce pro
vícečetné srovnání. Aby bylo možné přiřadit konkrétní odpověď odpovídající mozkové
oblasti, jsou data aproximována na známou anatomickou strukturu, například Talairachův atlas, nebo v této práci použitý automatický anatomický atlas (automated anatomical atlas, AAL) spolu s Brodmannovými oblastmi. Statistické parametrické mapy
jsou obrazy s hodnotami voxelů, které jsou podle nulové hypotézy distribuovány podle
známé funkce hustoty pravděpodobnosti, obvykle podle distribuce T nebo F.
Výsledky jsou barevně vyznačeny na mapách často překrytých anatomickým snímkem. Představují oblasti mozku nebo voxely, u nichž se předpokládá, že došlo ke statisticky významným aktivacím nebo korelacím s danými regresory, viz pseudoalgoritmus
na obrázku 6.5. Pro získání aktivovaných anatomických struktur byl požit automatický
anatomický atlas (AAL). Nastavením hladiny významnosti a následnými korekcemi
vícečetného srovnání jsou hledány kompromisy mezi vyloučením falešně pozitivních
oblastí (zvýraznění oblasti, ačkoli aktivována nebyla) a přijetím falešně negativních
oblastí (nezvýraznění oblasti, ačkoli se skutečně aktivovala).

Obrázek 6.5. Pseudoalgoritmus druhé úrovně statistiky napříč subjekty. Použita je korekce
pomocí prahování velikosti shluků (nejedná se o statistickou korekci vícečetného srovnání.
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Při testování každého voxelu samostatně je následně častěji používána FDR korekce
pro korekci vícečetného srovnání, viz pseduoalgoritmus na obrázku 6.5. Bonferroniho
korekce díky vysokému počtu voxelů nastaví velmi nízký práh, pod který se p hodnoty
voxelů ve většině případů nedostanou. Často se tedy přistupuje k zobrazení výsledků
na nižší hladině významnost, bez korekce [283–285]. Další možností je korekce pomocí
shlukové analýzy, jejíž princip je vysvětlen v podkapitole 5.1.

6.1.2

Výsledky

Souvislost signálů BOLD a EEG a stavu ve spánku byla zjišťována bez ohledu na
definovanou spánkovou poruchu. Pro analýzu byly použity obě datové sady (kontrolní
skupina i skupina pacientů s parasomnií). Byly zkoumány následující hypotézy týkající
se vztahu signálu BOLD, spektrálního projevu EEG a charakteristických stavů spánku.

Prohlubování a mělčení spánku
Tabulka 6.1. Přehled oblastí, které byly aktivovány současně v souvislosti s mělčením

spánku a fluktuací výkonů v jednotlivých spektrálních pásmech EEG.

pásmo

společná oblast

Cingulární gyrus
alfa
Brodmannova oblast 7
beta

Mozeček
Hipocampus, Parahipocampus

delta

Brodmannova oblast 35
Mozeček
Insula

theta

Brodmannova oblast 13
Precentrální gyrus

Při hledání korelací mezi kovariátami mělčení a prohlubování spánku byly stanoveny
následující hypotézy.
1) H0: Kovariáta reprezentující mělčení spánku nekoreluje se spontánní BOLD aktivitou.

Při statistickém mapování byly identifikovány pozitivně korelované shluky s paradigmaty prohlubování a mělčení spánku na hladině významnosti 1 %, viz obrázky C.5
a C.6. Pro fázi mělčení bylo identifikováno celkem 50 shluků na hladině významnosti
1 %, pro fázi prohlubování 23 shluků na shodné hladině významnosti.
U fáze mělčení spánku byla identifikována výrazná prostorová i amplitudová korelace v oblasti cingulárního gyru, thalamu, hipocampálního gyru, medial globus pallidus
a také u Brodmannovy oblasti 6 (BO6) a 13 (BO13). BO6 a BO13 byly shodně aktivovány při prohlubování i při mělčení spánku. BO6 je součástí frontální oblasti a má
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Tabulka 6.2. Přehled oblastí, které byly aktivovány současně v souvislosti s prohlubováním

spánku a fluktuací výkonů v jednotlivých spektrálních pásmech EEG.

pásmo

společná oblast

Insula
alfa

Cingulární gyrus
Brodmannova oblast 13, 23, 24, 39
Mozeček

beta

Cingulární gyrus
Brodmannovy oblasti 8, 18, 23

delta

Brodmannovy oblasti 27, 30, 32
Insula

theta
Brodmannovy oblasti 13, 44

na starosti koordinované pohyby. BO13 je součástí insuly, která má na starosti projevy
spojené s emocemi a regulaci homeostázy.
2) H0: Kovariáta reprezentující prohlubování spánku nekoreluje se spontánní BOLD
aktivitou.

U fáze prohlubování spánku byla zapojena bazální ganglia, culmen a frontální část
mozku, postcentrální gyrus a interior parietal lobule. Bazální ganglia spolu s culmen
mají na starosti pohyb (kontrolu svalů), postcentrální gyrus a a interior parietal lobule
jsou spojovány se somatosenzorickými vjemy, dotykem a propriorecepcí.

Fluktuace spektrálních výkonů
Pro fluktuace spektrálních výkonů byly stanoveny následující hypotézy. Hypotézy jsou
rozdělené na základě jednotlivých fyziologických pásem EEG.
3) H0: Kovariáta reprezentující fluktuace výkonu v alfa pásmu nekoreluje se spontánní BOLD aktivitou.

Na obrázku C.7 jsou vidět aktivace v oblasti cingulárního gyru. Tyto aktivace jsou
patrné jak v podmínce mělčení spánku, tak odpovídají změnám v kovariátě alfa pásma.
Stejně tak byly detekovány významné aktivace ve frontální oblasti, viz obrázek C.8 a v
oblasti hipocampu, viz obrázek C.9. Obě tyto oblasti jsou také společné pro kovariáty
mělčení spánku a spektrální výkon v alfa pásmu.
4) H0: Kovariáta reprezentující fluktuace výkonu v delta pásmu nekoreluje se spontánní BOLD aktivitou.

Kovariáta reprezentující změny spektrálního výkonu v delta pásmu vykazovala významné korelace v oblasti frontální, okcipitální a Hipocampu. Frontální a okcipitální oblast je typická přesunem spektrální aktivity právě ve směru předo-zadním [286]. Z frontálních oblastí přechází postupně vlnění do okcipitálních oblastí [286]. Ve studii [287]
je zmíněna odlišnost parasomnií v rámci NREM fází spánku v aktivaci Hipocampu.
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Na obrázku C.10 je patrný signifikantní shluk právě v oblasti Hipocampu. Dále byla
aktivace spojena také s beta kovariátou zaznamenána v oblasti Thalamu a Precuneu.
5) H0: Kovariáta reprezentující fluktuace výkonu v theta pásmu nekoreluje se spontánní BOLD aktivitou.

Ve studii [288] bylo detekováno snížení metabolismu mozku ve srovnání s bdělostí
v mozkových oblastech zodpovědných za rozsah motorických a kognitivních funkcí [289]:
mozkový kmen, thalamus, bazální ganglie, bazální přední mozek, prefrontální kůra,
přední mozková kůra a precuneus. Právě oblast precunea a thalamu jsou aktivovány i v
porovnání s kovariátou reprezentující výkon v theta pásmu, viz přílohy C, obrázek C.11
a obrázek C.12.
6) H0: Kovariáta reprezentující fluktuace výkonu v beta pásmu nekoreluje se spontánní BOLD aktivitou.

Oblast hipocampu vykazuje významné korelace s kovariátou pro spektrální výkon
v beta pásmu, viz obrázek C.13. Ve studii [290] byl měřen evokovaný potenciál formou grafické stimulace a výstupem byla nalezená korelace signálu BOLD z oblasti
Hipocampu a spektrálního výkonu v theta pásmu. Ve spánku je oblast Hipocampu spojována s konsolidací paměti a beta aktivita zde klesá v REM fázi spánku [291]. Beta
aktivita EEG v okcipitální oblasti, viz obrázek C.14, je spojena se soustředěním na
vizuální podněty a zvýšenou bdělostí.

Intersekce
Níže jsou popsány výsledky hypotéz zakládajících se na přístupu intersekce výsledků
druhé úrovně statistických analýz z informací o fluktuaci výkonu spektrálních pásem
a změně projevu spánku (mělčení, prohlubování) s BOLD. V tabulkách 6.1 a 6.2 jsou
popsány výrazně aktivované oblasti mozku. Tyto aktivace jsou provázané s mělčením
spánku spolu s fluktuací spektrálních pásem (tabulka 6.1) a společné s prohlubováním
spánku spolu s fluktuací spektrálních pásem (tabulka 6.2).
7) H0: Neexistují shodné aktivované oblasti u mělčení/prohlubování spánku a fluktuace výkonu v alfa pásmu.

Signifikantně odlišné beta koeficienty jsou znázorněny v jednom obrázku, viz C.15,
pro podmínku mělčení/prohlubování spánku a fluktuaci alfa výkonu. Oblast cingulárního gyru byla nejvýrazněji aktivována shodně v souvislosti s mělčením spánku a fluktuací výkonu v alfa pásmu a zároveň také v souvislosti s prohlubováním spánku. V
souvislosti s prohlubováním spánku a fluktuací výkonu v alfa pásmu byly také shodně
aktivované insuly a Brodmannovy oblasti 13, 23, 24 a 39, viz obrázek C.19.
8) H0: Neexistují shodné aktivované oblasti u mělčení/prohlubování spánku a fluktuace výkonu v beta pásmu.

Signifikantně odlišné beta koeficienty jsou znázorněny v jednom obrázku, viz C.16,
pro podmínku mělčení/prohlubování spánku a fluktuaci alfa výkonu. Oblast mozečku
byla aktivovaná shodně v souvislosti s mělčením spánku a fluktuací výkonu v beta
pásmu. V souvislosti s prohlubováním spánku a fluktuací výkonu v beta pásmu byly
shodně aktivovány oblasti cingulárního gyru a oblast mozečku, viz obrázek C.20.
9) H0: Neexistují shodné aktivované oblasti u mělčení/prohlubování spánku a fluktuace výkonu v delta pásmu.

Signifikantně odlišné beta koeficienty jsou znázorněny v jednom obrázku, viz C.17,
pro podmínku mělčení/prohlubování spánku a fluktuaci deleta výkonu. V souvislosti
s mělčením spánku a fluktuací výkonu v delta pásmu byly shodně aktivovány oblasti
hipocampus a parahipocampus, viz obrázek C.21.
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10) H0: Neexistují shodné aktivované oblasti u mělčení/prohlubování spánku a fluktuace výkonu v theta pásmu.

Signifikantně odlišné beta koeficienty jsou znázorněny v jednom obrázku, viz C.18,
pro podmínku mělčení/prohlubování spánku a fluktuaci alfa výkonu. Brodmannova
oblast 13 byla aktivována shodně v souvislosti s prohlubováním spánku a fluktuací
výkonu v theta pásmu a zároveň v souvislosti s prohlubováním spánku, viz obrázek C.22.

6.1.3

Shrnutí

Klinicky je parasomnie spojována s fázemi REM a NREM [292]. V této studii díky
simultánnímu nahrávání uvnitř MR nebylo možné zřetelně zaznamenat celý spánkový
cyklus. Cílem této části bylo tedy nalézt koreláty EEG a BOLD, které by mohly reflektovat aktivitu, která je u pacientů s parasomnií narušena, a v následující podkapitole 6.2
následně porovnat její rozdíl oproti zdravým kontrolám.
Významné korelace s kovariátami pro oscilace o vyšších frekvencích, konkrétně v beta
a alfa pásmu, jsou spojené oblastmi cingulárního gyru a Brodmannovou oblastí 6. Hipocampus a Brodmannova oblast 10 je společným místem aktivací pro významné korelace
s pomalovnnou aktivitou, konkrétně v pásmech delta a theta. Pro všechny čtyři kovariáty frekvenčních pásem delta, theta, alfa, beta je společná oblast frontálního laloku
- Brodmannova oblast 8 a 9 a také Brodmannova oblast 40. Jedinou statisticky významnou oblastí, která byla aktivovaná společně pro fluktuace všech čtyř spektrálních
pásem, je Brodmannova oblast 9.
V rámci hledání korelací mezi definovanými kovariátami z kapitoly 5 byla identifikována oblast cingulárního gyru jako významná při prohlubování, tak při mělčení spánku.
Cingulární gyrus je dle studie [293] více aktivovaný po spánkové deprivaci, což mohlo
hrát roli i ve zde testovaných datech. Ve studii zkoumali vliv spánkové deprivace na
funkční konektivitu mezi oblastmi cingulárního gyru a zjistili, že nedostatek spánku
zhoršuje tok informací ve smyslu snížení ostražitosti [294]. Spánek tedy může hrát roli
při udržování účinného mechanismu probuzení. U pacientů s parasomnií může hrát oblast cingulárního gyru významnou roli [295] a spánkovou deprivací by tak mohlo dojít
ke zvýraznění předpokládané poruchy mechanismu probouzecích rytmů. Významnou
roli cingulárního gyru potvrzuje i analýza korelací mezi kovariátami reprezentujícími
spektrální parametry, v rámci které byly významně zapojeny i frontální a okcipitální
oblasti a také Thalamus, Hipocampus.
Cinglurání gyrus je společnou oblastí aktivovanou pro fluktuace alfa výkonu a fáze
prohlubování i mělčení. Brodmannova oblast 13 je stejným způsobem společná pro
fluktuace výkonu v theta pásmu. Obě spektrální pásma jsou statisticky výrazně odlišná
mezi pacienty a kontrolami, jak bylo popsáno v předchozí kapitole 5. Do budoucna by
bylo tedy z klinického hlediska vhodné se zaměřit na to, zda se liší aktivita v těchto oblastech mezi kontrolami a pacienty s parasomnií, nebo zda jsou tyto generátory shodné
a je zapotřebí hledat jiná ložiska theta a alfa fluktuací výkonu.

Výhody a nedostatky metodiky
Při interpretaci vztahu signálu BOLD a kovariát pocházejících z EEG hraje roli počet zapojených neuronů a jejich vzájemná synchronizace. Při synchronizaci dochází ke
zvýšení amplitudy zaznamenávaného signálu EEG, ačkoli spotřeba kyslíku může zůstat při shodném počtu aktivovaných neuronů shodná, nebo může při sníženém počtu
aktivovaných neuronů klesnout. Obecně se předpokládá, že oblast, která je aktivována
s konkrétním účelem, se v daný okamžik synchronizuje. Zároveň je ale zapotřebí registrovat fakt, že inhibiční neurony mají vyšší spotřebu při aktivaci [296].
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Do měřené odezvy vstupuje také další jev, který je způsobený regionální arteriolární
dilatací, při které je dodávána čerstvější okysličená krev, při aktivaci dané oblasti [297].
Během mozkové aktivace se zvyšuje regionální průtok krve mozkem, ale cerebrální metabolická spotřeba kyslíku není přiměřeně zvýšena. Paradoxně se tedy do aktivované
oblasti mozku dodá více čerstvější okysličené krve, než je potřeba pro okamžité metabolické potřeby. Díky tomu dochází ke snížení relativní koncentrace deoxyhemoglobinu v aktivovaných oblastech. Účinky dexoyhemoglobinu na zkrácení T2* jsou sníženy
a proto je zaznamenán nárůst signálu BOLD v aktivovaných oblastech [298]. [297–298]
S ohledem na nejasnosti ve 3D modelu (kovariáta - BOLD - aktivace, viz předchozí
odstavec) pro současnou interpretaci snížíme úroveň modelu na 2D: kovariáta - BOLD.
V následující části práce je interpretace rozdílů mezi pacienty a kontrolami popisována pouze z kvantitativního pohledu, ve smyslu například: Je nějaký rytmus korelován
s BOLD více? V kontextu klinického významu zde není interpretován směr korelace ve
vztahu k aktivaci (synchronizaci a počtu neuronů).
Souvislost mezi mezi EEG a BOLD byla popsána vzájemnými korelacemi průběhu
změny spektrálních normovaných výkonů v čase a změny signálu BOLD v čase. Zároveň
byly intersekčně porovnány informace o aktivací v rámci obou přístupů. V této části
disertační práce byly identifikovány oblasti, které jsou společné kontrolám i pacientům
a zároveň se podílejí na změnách spektrálního výkonu zaznamenaném na skalpovém
EEG. Nový navrhovaný přístup pomocí intersekční analýzy umožňuje popsat vztah
BOLD a EEG i pomocí charakteristik spánku z literatury popsaných pouze na jedné
modalitě.

6.2 Kontroly vs. pacienti
Dva lékaři nezávisle na sobě v EEG vyznačili části prohlubování a mělčení spánku, ve
kterých se předpokládá narušení mechanismu u pacientů s parasomnií. V případě rozdílného popisu událostí byly tyto úseky hodnoceny ještě třetím expertem. Pokud třetí
expert nebyl ve shodě s žádným z předešlých expertů, byl daný úsek vyřazen. Zároveň
vždy byla v záznamu označena část, kdy byl proband vzhůru těsně po položení do skeneru. Tato část sloužila pro korekci výrazné změny hemodynamiky způsobené změnou
polohy a stresem na začátku vyšetření. Následující tabulky ukazují počty vyznačených
segmentů a celkové trvání daného stavu, tabulka 6.3 pro nemocné jedince a tabulka 6.4
pro zdravé jedince.
Byly vypočítány průměrné délky trvání na jeden výskyt pro pacienty i zdravé kontroly. Následující hodnoty odpovídají pacientům z tabulky 6.3. Průměrná délka trvání
mělčení na jeden výskyt byla 3,9 s, pro prohlubování spánku 6,2 s. Medián délky trvání
mělčení na jeden výskyt 4,1 a délky trvání prohlubování na jeden výskyt také 4,1. Rozptyl byl ale pro délku trvání prohlubování na jeden výskyt výrazně vyšší - 20,2, oproti
2,1 pro délku trvání mělčení na jeden výskyt.
Pro kontrolní subjekty vyšla průměrná délka trvání mělčení na jeden výskyt 3,5 s, pro
prohlubování spánku 5,7 s. Medián délky trvání mělčení na jeden výskyt 3,4 s a délky
trvání prohlubování na jeden výskyt také 3,1 s. Rozptyl byl analogicky jako u pacientů
pro délku trvání prohlubování na jeden výskyt výrazně vyšší a byl roven 29,4 s2 , oproti
1,3 s2 pro délku trvání mělčení na jeden výskyt.
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Tabulka 6.3. Pacienti skupina: přehled označovaných událostí.

W (wake)

A (mělčení)

T (prohlubování)

Subjekt

Trvání [s]

Počet [-]

Trvání [s]

Počet [-]

Trvání [s]

1

20

11

31

14

26

2

20

17

84

28

115

3

16

7

20

30

143

4

18

10

32

7

76

5

20

9

37

23

70

6

21

14

70

19

76

7

29

3

5

47

693

8

34

4

26

35

348

9

17

7

31

6

16

10

subjekt vyloučen ze studie

Tabulka 6.4. Kontrolní skupina: přehled označovaných událostí.

W (wake)

A (mělčení)

T (prohlubování)

Subjekt

Trvání [s]

Počet [-]

Trvání [s]

Počet [-]

Trvání [s]

1

20

96

331

64

187

2

17

9

38

13

30

3

27

10

53

85

1043

4

25

20

39

49

208

5

30

13

44

10

31

6

27

22

89

31

85

7

30

15

44

41

716

8

25

9

16

9

22

9

subjekt vyloučen ze studie

10

subjekt vyloučen ze studie
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Metodika

Tato část práce je zaměřena na porovnání rozdílů, které se vyskytují v korelacích vybraných kovariát reprezentujících EEG s BOLD signálem mezi pacienty a kontrolní
skupinou. Pro statistické porovnání byly využity beta koeficienty GLM z předchozí
kapitoly 6.1. Jedná se o první úroveň statistiky napočítané na každém jedinci zvlášť.
Následně byly vytvořené *.con soubory použity jako vstup do druhé úrovně statistického testování. Byla zvlášť testována skupina kontrol a pacientů. Testování probíhalo
pomocí jednovýběrového t-testu, shodný postup jako v podkapitole 6.1, sekce Statistické parametrické mapování.
Hodnoceny byly fáze prohlubování a mělčení spánku. Prohlubování spánku je jednou
z prvních věcí, které se objevují, pomalé postranní pohyby očí obvykle menší než 0,5 Hz
a je zde větší výkon v alfa pásmu s přerušovaným beta rytmem [299]. Při prohlubování
je klesající alfa a theta aktivita doprovázena zvýšenou aktivitou delta [300]. Ne všechny
oblasti mozku ale vykazují stejné změny frekvence a ne všechny oblasti se během přechodu probuzení a spánku mění současně [301]. Zatímco týlní alfa aktivita převládá při
probuzení, přechod na spánek je doprovázen nejprve redukcí alfa aktivity v okcipitální
oblasti, což je následováno šířením do frontální oblasti [302].

6.2.2

Výsledky

Byly nalezeny rozdíly mezi aktivacemi u kontrolní skupiny a pacientů s parasomnií.
Byly testovány hypotézy o rozdílu těchto skupin vztahující se ke stavům v průběhu
spánku (prohlubování, mělčení spánku) a k fluktuaci spektrálního výkonu se signálem
BOLD. Výsledné aktivace jsou shrnuty v tabulkách 6.5 a 6.6.
Tabulka 6.5. Přehled vybraných oblastí, které byly aktivovány v souvislosti s mělčením

a prohlubováním spánku u pacientů s parasomnií a zdravých kontrol.

Zdravé kontroly

Cingulární gyrus
mělčení

Hipocampus
Brodmannova oblast 4, 40
Cingulární gyrus

prohlubování
Brodmannovy oblasti 9, 18, 24

Pacienti s parasomnií

mělčení

Brodmannova oblast 10, 40, 47
Insula

prohlubování

Precuneus
Brodmannovy oblasti 21, 32, 47
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Tabulka 6.6. Přehled vybraných oblastí, které byly aktivovány v souvislosti s fluktuací

výkonů v jednotlivých spektrálních pásmech EEG.

Zdravé kontroly

Mezimozek
alfa
Brodmannova oblast 18
theta

Brodmannovy oblasti 9, 10, 40, 42
Thalamus

delta
Brodmannovy oblasti 18, 30, 32

Pacienti s parasomnií

Mozeček
alfa
Brodmannovy oblasti 7, 18, 31
theta

Brodmannovy oblasti 9, 13, 18, 40
Parahipocampus

delta
Brodmannovy oblasti 8, 9, 18, 19, 40

Porovnání pacientů vs. kontrol pro kovariáty mělčení
a prohlubování spánku
1) H0: Mělčení spánku u kontrol se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

U kontrolní skupiny při jednovýběrovém t-testu převažovaly pozitivní korelace. Na
hladině významnosti 5 % byly identifikovány velké statisticky významné shluky, viz obrázek C.23. Na hladině významnosti 5 % byly nalezeny negativní korelace v oblasti
superior frontal gyrus (konkrétně laterálně symetricky Brodmannova oblast 8), temporální gyrus a mezimozek. Pozitivní korelace významné na hladině významnosti 1 %
byly v oblasti hipocampu, parietálního laloku (Brodmannova oblast 40), Cingulárního
gyru (Brodmannova oblast 31) a Frontálního laloku (Brodmannova oblast 4).
2) H0: Mělčení spánku u pacientů s parasomnií se neliší od spontánní fluktuace
BOLD.

U skupiny pacientů s parasomnií při jednovýběrovém t-testu převažovaly pozitivní
korelace stejně jako u kontrolní skupiny. Na hladině významnosti 5 % byly identifikovány velké statisticky významné shluky, viz obrázek C.24. Na hladině významnosti 5 %
byly nalezeny negativní korelace v oblasti inferior frontal gyrus (konkrétně laterálně
symetricky Brodmannova oblast 47), Frontální gyrus (Brodmannova oblast 10), Anterior cingulate a inferior parietal lobule (Brodmannova oblast 40). Pozitivní korelace
na hladině významnosti 1 %, byly v oblasti Insuly thalamu mozečku a Brodmannovy
oblasti 6.
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Při porovnání společných oblastí pacientů a zdravých kontrol při mělčení spánku byl
identifikován jediný shluk s negativní korelací pro obě skupiny a to inferior frontální
gyrus (Brodmannova oblast 45 a 46). Na hladině významnosti 1 % nebyl identifikován
žádný společný kladně korelovaný shluk. Na hladině významnosti 5 % a minimálním
prahu 4868 pro shluk byly aktivovány oblast frontálního laloku a mozečku, viz obrázek C.25.
3) H0: Prohlubování spánku u kontrol se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

U kontrolní skupiny při jednovýběrovém t-testu převažovaly pozitivní korelace při
prohlubování spánku. Na hladině významnosti 5 % byly identifikovány velké statisticky
významné shluky, viz obrázek C.26. Na hladině významnosti 5 % byly nalezeny negativní korelace v oblasti cingulárního gyru, Brodmannovy oblasti 18 a 9. Pozitivní korelace významné na hladině významnosti 1 % byly v oblasti cingulárního gyru - Brodmannovy oblasti 24. Na hladině významnosti 5 % byl tento shluk rozšířen přes Postcentrální
gyrus a temporální oblasti. Výrazný shluk byl aktivován také v Brodmannově oblasti 13.
4) H0: Prohlubování spánku u pacientů se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

U skupiny pacientů s parasomnií při jednovýběrovém t-testu převažovaly pozitivní
korelace pro kovariátu prohlubování spánku stejně jako u kontrolní skupiny. Na hladině významnosti 5 % byly identifikovány velké statisticky významné shluky, viz obrázek C.27. Na hladině významnosti 5 % byly nalezeny negativní korelace v oblasti insuly
a Brodmannově oblasti 21, 32 a 47. Pozitivní korelace významné na hladině významnosti 1 % byly aktivovány v oblasti culmen, pons a precuneus (zde nejvýraznější).
Při porovnání společných oblastí pro zdravé kontroly a pacienty s parasomnií nebyl při
prohlubování spánku na hladině významnosti 5 % identifikován žádný shluk s negativní
korelací pro obě skupiny. Na hladině významnosti 1 % společný pozitivně korelovaný
shluk zahrnoval Brodmannovu oblast 6. Na hladině významnosti 5 % a minimálním
prahu 4868 pro shluk byly pacientům a kontrolám společné oblast frontálního a prencetrálního gyru, viz obrázek C.28 nahoře, a oblast postcentrálního gyru, viz obrázek C.28
dole.

Porovnání pacienti vs. kontroly spektrální kovariáty
Pro porovnání aktivovaných oblastí mezi pacienty a kontrolami na základě korelací se
spektrálními kovariátami byla zvolena metoda redukce dimenze informovaný průměr,
protože tato metoda by měla mít sílu rozlišit tyto dvě skupiny.
1) H0: Alfa kovariáta u kontrol se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

Aktivace převažují v okcipitální oblasti, viz obrázek C.29. Velmi výrazná na hladině významnosti 1 % byla korelace v Brodmannově oblasti 18. Negativní korelace byla
detekována v oblasti mezimozku.
2) H0: Alfa kovariáta u pacientů s parasomnií se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

Aktivace převažují v okcipitální oblasti, kde u informovaného průměru mají záporný
charakter, viz obrázek C.30. Na hladině významnosti 1 % je významná aktivace pro
kovariátu z informovaného průměru v Brodmannově oblasti 40 a v mozečku.
Společnými aktivacemi pro skupinu kontrol a pacientů pro kovariátu z informovaného průměru jsou Brodmannovy oblasti 7, 18, 31, 31 a 40 a oblast mezimozku, viz
obrázek C.31.
3) H0: Theta kovariáta u kontrol se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

U kontrolní skupiny při korelaci s theta kovariátou převládaly pozitivní korelace,
viz obrázek C.32. Na hladině významnosti 1 % byla u kontrolní skupiny aktivovaná
oblast precunea (pozitivní korelace). Na hladině významnosti 5 % byla v okcipitální
oblasti aktivována Brodmannova oblast 7, dále pak byla výrazná Brodmannova oblast 9
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a 10, 40 a 42, všechny tyto oblasti byly pozitivně korelované. Negativní korelace byla
zaznamenána jako významná v Brodmannově oblasti 44.
4) H0: Theta kovariáta u pacientů se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

Oproti skupině kontrol bylo u pacientů s parasomnií více aktivovaných oblastí se zápornou korelací v souvislosti s theta kovariátou, viz obrázek C.33. Na hladině významnosti 1 % byla aktivována oblast angulárního gyru (pozitivně korelovaná). Na hladině
významnosti 5 % pak pozitivně korelované byly Brodmannovy oblasti 40 a 21. Negativní
korelace byla prokázána v oblasti cuneus a Brodmannově oblasti 18, 13 a 9.
Společné aktivace pro skupinu kontrol a pacientů pro kovariátu z informovaného
průměru pro výkon v theta pásmu netvoří velké homogenní shluky, viz obrázek C.34.
Nejvýraznějším shlukem byla Brodmannova oblast 9.
5) H0: Delta kovariáta u kontrol se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

U kontrolní skupiny při korelaci s delta kovariátou převládaly pozitivní korelace, viz
obrázek C.35. Na hladině významnosti 1 % nebyla u kontrolní skupiny aktivovaná žádná
oblast. Na hladině významnosti 5 % byla statisticky signifikantně korelována oblast
cuneus a precuneus, thalamu, Brodmannovy oblasti 30, 32 a 18. Negativně korelované
byly pouze malé izolované shluky v Brodmannově oblasti 21 a 10.
6) H0: Delta kovariáta u pacientů s parasomnií se neliší od spontánní fluktuace BOLD.

Oproti skupině kontrol bylo u pacientů s parasomnií více aktivovaných oblastí se
zápornou korelací v souvislosti delta kovariátou, viz obrázek C.36. Zároveň zde byly
identifikovány i signifikantní oblasti na hladině významnosti 1 %. Jednalo se o Brodmannovy oblasti 8, 9, 40, 18 a 19. Na hladině významnosti 5 % byla aktivována pozitivně korelovaná oblast Cuneus, Insuly, Parahipocampu, mezimozku a Brodmannova
oblasti 7. Pozitivně korelované byly označeny Brodmannovy oblasti 40 a 6.
Společné aktivace pro skupinu kontrol a pacientů s parasomnií pro kovariátu z informovaného průměru pro výkon v delta pásmu netvoří velké homogenní shluky, viz
obrázek C.37. Do společných aktivací byly zahrnuty oblasti Precuneus a Cuneus a Brodmannovy oblasti 18 a 32.
Ze spektrální analýzy v podkapitole 5.1 vyplynuly jako nejzajímavější frekvenční
pásma alfa, delta a theta, které poukazovaly na výrazné rozdíly mezi pacienty s parasomnií a kontrolní skupinou. Ve studii [165] zmiňují jako výrazné oblasti spojené
s parasomnií cingulární kortex (Brodmannova oblast 31), vizuální kortex (Brodmannova oblast 18) a parietální oblast (Brodmannova oblast 7). Tyto oblasti jsou spojeny
s výraznými změnami pomalovlnné aktivity [165]. Jako pomalovlnná aktivita je v následující tabulce 6.7 prezentováno delta a theta pásmo. S ohledem na předchozí zjištění
ze spektrální analýzy z podkapitoly 5.1 je zde také zahrnuto alfa pásmo. Tabulka 6.7
shrnuje aktivace jednotlivých oblastí a směr korelací.

6.2.3

Shrnutí

Při fázi mělčení spánku je výrazně aktivována oblast frontálního laloku spojená s motorickými úlohami. Dále se výrazně zapojují oblasti thalamu, cingulárního gyru a hipocampu. Nejvýraznější rozdíly mezi pacienty s parasomnií a zdravými kontrolami jsou
v Brodmannově oblasti 10 a 40. Brodmannova oblast 10 funguje jako „switch“, který
umožňuje zachovat dříve spuštěnou úlohu ve fázi čekání, aby mohla být následně vyvolána [303]. U pacientů se na základě jednovýběrového t-testu ukazuje, že tato oblast je
negativně korelována, tudíž je možné předpokládat synchronizaci neuronů. Brodmannova oblast 40 je u lidí aktivována během somatosenzorické stimulace, při diskriminaci
textur a při motorických úlohách zahrnujících smyslovou zpětnou vazbu [304]. Také
se podílí na učení a paměti a může také provádět koordinované transformace ze so107
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Tabulka 6.7. Brodmannovy oblasti 7, 18 a 31 významně spojené s parasomnií [165] a jejich

ne/aktivace na základě kovariát alfa a theta změny spektrálního výkonu.

Oblast

BO18

BO7

BO31

Pásmo

Kontroly

Pacienti

alfa

+

-

theta

+

-

delta

+

-

alfa

+

-

theta

+

-

delta

bez
aktivace

-

alfa

+

+

theta

+

+

delta

+

-

matotopického do jiných prostorových rámců. U kontrolní skupiny byla Brodmanova
oblast 40 na základě jednovýběrového t-testu velmi významně aktivovaná na hladině
významnosti 1 %, u pacientů na hladině významnosti 5 %. V obou případech se jednalo
o pozitivní korelace. S ohledem na aktivaci Brodmannovy oblasti 10 je možné, že do
propagující se alfa aktivity spojené s frontální oblastí a motorickým kortexem zůstává
u pacientů s parasomnií aktivován zdroj theta aktivity, který je udržován právě v BO10.
Jedním ze zdrojů této theta aktivity by mohla být oblast BO40 [305].
Při fázi prohlubování spánku u zdravých jedinců byla výrazně aktivovaná oblast Cingulárního gyru - Brodmanova oblast 24, která je spojována s emocemi [306]. Aktivovaná byla i motorická část frontálního laloku. Z velké části byla zapojena do vysvětlení
prohlubování spánku také okcipitální oblast - Brodmannova oblast 18. Ta zpracovává
vizuální obrazy [307]. U pacientů s parasomnií byla významně aktivovaná oblast insuly a precunea. Výrazné byly také Brodmannova oblast 21, 47 (spojena s jazykovou
funkcí [308]) a 32. Ve studii [309] vykazovaly při měření fMRI u spánkově deprivovaných probandů kompenzační reakce mimo jiné právě i v Brodmannově oblasti 21. Na
hladině 1 % byla společně pro pacienty i kontroly aktivována Brodmanova oblast 6. Tato
oblast je součástí premotorické kůry a je zodpovědná za vědomé pohyby [310]. V této
oblasti (BO6) byly pozorovány výrazné rozdíly mezi pacienty a kontrolami. Výrazné
rozdíly mezi pacienty a kontrolami byly pozorovány i v Brodmannově oblastí 9, která je
součástí motorického kortexu. Právě frontální kortex byl již v literatuře [289] spojován
s odlišnými perfúzemi mezi zdravými a náměsíčnými jedinci. V literatuře je skloňován
přechod ze spánku do bdění [241–242] jako jeden z momentů souvisejících s poznáním
parasomnie. Je možné, že mechanismus přechodu v opačném směru, z bdění do spánku
bude také narušen odlišným chováním frontální motorické části kortexu.
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6.3 Závěr

U GLM s kovariátami reprezentujícími spektrální pásma ve vztahu rozdílu mezi pacienty a kontrolami se nejvýrazněji projevovaly oblasti precunea, Brodmannovy oblasti 18, 31 a 7. Tyto oblasti se ukázaly jako významné v nedávné studii parasomnie
z roku 2016 [165]. Z tabulky 6.7 je patrné, že Brodmannova oblast 7 je u kontrolních
skupin pozitivně korelována pro alfa a theta kovariáty, zatímco u pacientů s parasomnií
negativně, což by mohlo znamenat synchronizaci neuronů v této oblasti a tak zvýšenou
theta i alfa aktivitu. Podobný charakter vykazuje i Brodmannova oblast 18. Pro delta
aktivitu u pacientů je negativně korelovaná Brodmannova oblast 7, pro kontrolní skupinu zde žádná korelace detekovaná nebyla. Co se týká Brodmannovy oblasti 7, zde je
rozdíl u alfa kovariát, kde u zdravých jedinců byla nalezena pozitivní korelace s BOLD
v této oblasti oproti pacientům, stejně tak v delta pásmu se opět u pacientů s parasomnií vyskytuje negativní korelace. Počty voxelů odpovídající aktivaci dané oblasti se
lišily. V průměru se jednalo o desítky voxelů. Pro tyto oblasti (BO7, BO18 a BO31)
byly zkoumány aktivace pro prohlubování a mělčení spánku u pacientů i kontrol. Jediné
významné pozitivně korelované aktivace byly zaznamenány u skupiny pacientů s parasomnií pro Brodmannovu oblast 7 a to u prohlubování i mělčení spánku. Brodmannova
oblast 7 se podílí na definování prostorového umístění objektů ve vztahu k tělu, přijímá
vizuální vstupy z vizuální kůry, podněty týkající se vztahu ruky a předmětů za a v
dosahu vzdálenosti. Stejně tak je schopna určit lokalizaci zvuku v prostoru [311]. Proto
je BO7 silně zapojena do analýzy a integrace vizuálních, zvukových a somestetických
informací. Zároveň je BO7 schopna monitorovat pohyby v různých částí těla [312]. Složité motorické i kognitivní procesy, které se mohou jevit v průběhu náměsíčné ataky
výrazné, mohou být spjaty právě s BO7, která vysvětluje orientaci v prostoru, zvukové
a senzomotorické vjemy.

Výhody a nedostatky metodiky
Pro porovnání pacientů a kontrol nebylo použito dvouvýběrového testu, ačkoli výstupem
kapitoly je zhodnocení dvou různých skupin. Dvouvýběrový t-test by odpovídal na
otázku, zda je rozdíl beta koeficientů skupiny kontrol a pacientů s parasomnií rovný nule.
Zde by ale nebylo možné interpretovat, zda v daném voxelu odpovídá signifikantnímu
rozdílu, protože jeden voxel vykazuje silnou korelaci (velká hodnota bety) a druhý
minimální (malá hodnota bety). Nebo by nebylo možné interpretovat, zda je velikost
rozdílů dána rozdílnými směry korelace, nebo je dána rozdílem velikosti beta koeficientů
ve shodném směru korelace. Z tohoto důvodu byly provedeny zvlášť jednovýběrové testy
na skupině kontrol a pacientů a výsledné aktivace byly následně porovnávány s ohledem
na prostorové umístění a směr T hodnoty.

6.3 Závěr
Souvislost signálů BOLD a EEG ve fázích mělčení a prohlubování spánku byla nalezena
pro tyto fáze společná v Brodmannovo oblastech 6 a 13. Obecně je možné konstatovat, že do obou procesů jsou ve značné míře zapojeny frontální oblasti. Při mělčení
spánku vykazují kontrolní subjekty více aktivací, konkrétně v temporální a parietální
oblasti. Při prohlubování spánku bylo nalezeno opět více aktivací u kontrolní skupiny,
ale zároveň u pacientů s parasomnií bylo identifikováno více negativně korelovaných
voxelů.
Další významné aktivace související se spektrálními změnami EEG byly identifikovány nejvýrazněji v Brodmannově oblasti 8 a 9, dále v thalamu, hippocampu, okcipitální
oblasti, oblasti cingulárního gyru. Pro většinu spektrálních parametrů převládaly počty
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pozitivně korelovaných voxelů nad negativně korelovanými. Spektrální parametry při
porovnání skupin pacientů a kontrol odhalily více negativně korelovaných oblastí pro
alfa a theta kovariáty u pacientů. V tomto případě převažovaly negativní korelace.
Nejvýraznější rozdíly mezi pacienty a kontrolami byly detekovány v okcipitální oblasti v Brodmannově oblasti 7 a 18. Tato centra jsou pro zájmová pásma theta a alfa
u pacientů výrazně aktivována v průběhu kolísavého spánku. U pacientů s parasomnií se
jeví, že ve spánku zůstávají excitovaná centra prostorové orientace, zpracování somatosenzorických vjemů. Aktivace pomalovlnné aktivity ve frontálních oblastech nelze zcela
potvrdit, i přes statisticky významné korelace, neboť se jedná o delta pásmo, které může
být kontaminované pohybovým artefaktem a zároveň frontální část je nejvíce zasažena
nehomogenitou magnetického pole.
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V rámci disertační práce byla navržena nová metodika předzpracování simultánně nahrávaných EEG a fMRI dat. Byla naměřena unikátní simultánní EEG a fMRI data
dospělých jedinců trpících NREM parasomnií v kolísavém spánku. Souvislost signálů
BOLD a EEG byla zkoumána unikátním přístupem pomocí intersekce. Spektrální analýzou a integrací signálů EEG a BOLD bylo zjištěno, že pacienti s NREM parasomnií
se od kontrolní skupiny liší ve fázi mělčení spánku, kdy se kromě fyziologického nárůstu výkonu v alfa pásmu propaguje stále i výrazná aktivita v delta a theta pásmu.
Významné oblasti, které se svou aktivací výrazně odlišují od kontrolní skupiny jsou
Brodmannovy oblasti 7 a 18.
V rámci dizertační práce byly zodpovězeny čtyři úvodní hypotézy následovně:
1. Lze realizovat simultánní měření spánku, ale je zde technické omezení délky měření
a fyziologické omezení díky diskomfortu.
2. V současné době neexistují algoritmy, které by zcela efektivně potlačily artefakty
v EEG. Byl navržen soubor metod, které výrazně eliminují zastoupení reziduí jednotlivých artefaktů.
3. Jako vhodné metody redukce dimenze se jeví PCA pro spektrální prostor, díky
ortogonálnímu vztahu komponent a metoda průměrování elektrod vybraných na základě
spektrální analýzy, která má největší sílu vysvětlovat BOLD. Pro prostor IC vah se jeví
jako vhodná nelineární redukce dimenze t-SNE.
4. Mezi kontrolní skupinou a náměsíčnými jedinci existuje rozdíl ve spektrální oblasti.
Mechanismus mělčení náměsíčných jedinců vykazuje odlišnosti v delta, theta a alfa
pásmu. Pomalovnná aktivita narušuje plynulý přechod do bdění spojený se zvýšením
alfa aktivity. Náměsíční jedinci tak mají sklon znovu upadat do spánku ale zároveň jsou
aktivována některá motorická a somatosenzorická centra.
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Metodika přípravy čepice EEG
HydroCel HS je v práškové formě, je tedy před použitím smíchán s vodou v poměru
1 g HydroCel HS na 250 ml vody. Roztok je možné použít až po úplném rozpuštění,
které trvá přibližně 1 hod. Čepice EEG byla na probanda nasazována laborantkou dle
následujícího postupu.
1. Je změřen obvod hlavy subjektu, aby se mohla určit vhodná velikost sítě dle
tabulky výrobce. Obvod je největší částí hlavy, odpovídá obvodu na glabelle (čelo)
a 2,5 cm nad inionem (zadní strana lebky); viz obrázek C.1.
2. Na vertex je umístěna elektroda Cz. Vertex je umístěn v horní části hlavy jako
střed mezi nasionem a inionem, vystředěným mezi preaurikulárními body [313], viz
obrázek C.2. Toto je klíčový bod pro umístění elektrody označené „Cz ref“ na čepici
EEG.
Pro ověřování umístění a symetrie pomáhají šedě zbarvené elektrody (včetně vertexu,
nasionu a mastoidů). Laterální symetrie je ověřena tak, že elektrody jsou umístěné na
stejném místě za každým uchem.
Rozložení elektrod je zobrazeno v obrázku C.3.

Obrázek C.1. Červená čára (označena GI) znázorňuje obvod hlavy, na základě kterého je

vybrána velikost čepice EEG. Obrázek převzat z [314].
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Metodika přípravy čepice EEG

Obrázek C.2. Znázornění rozměření vrcholového bodu. Obrázek převzat z [314] a upraven.

Obrázek C.3. Rozložení 256 elektrod na čepici EGI, vytvořeno v programu MATLAB

2015b.
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Potlačení GA

Potlačení GA

Obrázek C.4. Schéma zobrazující GA artefakt (zůstatek po dummy skenech).

Výsledky - souvislost BOLD s EEG ve spánku
Mělčení spánku

Obrázek C.5. Výsledky statistického mapování pro všechny měřené subjekty (kont-

roly + pacienti) při mělčení spánku. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na
hladině významnosti 1 % bez korekce vícečetného srovnání.
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Prohlubování spánku

Obrázek C.6. Výsledky statistického mapování pro všechny měřené subjekty (kont-

roly + pacienti) při prohlubování spánku. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257]
na hladině významnosti 1 % bez korekce vícečetného srovnání.

Aktivitace ve frekvenčním pásmu alfa

Obrázek C.7. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti cingulárního gyru. Vý-

znamné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou alfa spektrálního výkonu.
Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce
vícečetného srovnání.

Obrázek C.8. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti ve frontálním laloku. Vý-

znamné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou alfa spektrálního výkonu.
Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce
vícečetného srovnání.
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Obrázek C.9. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti Hippocampu. Významné
aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou alfa spektrálního výkonu. Výsledky
jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného
srovnání.

Aktivitace ve frekvenčním pásmu delta

Obrázek C.10. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti Hippocampu. Významné

aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou delta spektrálního výkonu. Výsledky
jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného
srovnání.

Aktivitace ve frekvenčním pásmu theta

Obrázek C.11. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti Precuneu. Významné ak-

tivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou theta spektrálního výkonu. Výsledky
jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného
srovnání.
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Obrázek C.12. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti Thalamu. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou theta spektrálního výkonu. Výsledky
jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného
srovnání.

Aktivitace ve frekvenčním pásmu beta

Obrázek C.13. Shluk statisticky signifikantní aktivované oblasti Hippocampu. Významné

aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou beta spektrálního výkonu. Výsledky
jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného
srovnání.

Obrázek C.14. Shluk statisticky signifikantních aktivací v okcipitální oblasti. Významné

aktivace odpovídají voxelům korelovaným při korelaci s kovariátou beta spektrálního výkonu. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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Aktivace T/A a spektrálních fluktuací

Obrázek C.15. Aktivované oblasti ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a prohlubování

spánku (dole) s fluktuací alfa výkonu.

Obrázek C.16. Aktivované oblasti ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a prohlubování

spánku (dole) s fluktuací beta výkonu.
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Obrázek C.17. Aktivované oblasti ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a prohlubování

spánku (dole) s fluktuací delta výkonu.

Obrázek C.18. Aktivované oblasti ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a prohlubování

spánku (dole) s fluktuací theta výkonu.
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Místa společných aktivací

Obrázek C.19. Aktivované oblasti společné ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a pro-

hlubování spánku (dole) s fluktuací alfa výkonu.

Obrázek C.20. Aktivované oblasti společné ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a pro-

hlubování spánku (dole) s fluktuací beta výkonu.
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Obrázek C.21. Aktivované oblasti společné ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a pro-

hlubování spánku (dole) s fluktuací delta výkonu.

Obrázek C.22. Aktivované oblasti společné ve spojení s mělčením spánku (nahoře) a pro-

hlubování spánku (dole) s fluktuací theta výkonu.
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Kontroly vs. pacienti
Mělčení spánku

Obrázek C.23. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem u
kontrolní skupiny. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující mělčení spánku. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině
významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.24. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem u pa-

cientů. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující
mělčení spánku. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti
5 % bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.25. Statisticky významné shluky identifikované zvlášť jednovýběrovým t-testem

u pacientů a kontrol, které byly pro obě skupiny společné. Významné aktivace odpovídají
voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující mělčení spánku. Horní obrázek ukazuje
na společnou aktivaci v oblasti mozečku a thalamu, spodní obrázek pak frontální lalok.
Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce
vícečetného srovnání.
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Prohlubování spánku

Obrázek C.26. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem u
kontrolní skupiny. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující prohlubování spánku. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině
významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.27. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem u pa-

cientů. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující
prohlubování spánku. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.28. Statisticky významné shluky identifikované zvlášť jednovýběrovým t-testem

u pacientů a kontrol, které byly pro obě skupiny společné. Významné aktivace odpovídají
voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující prohlubování spánku. Horní obrázek ukazuje na společnou aktivaci v Frontálního a precentrálního gyru, spodní obrázek pak oblast
postcentrálního gyru. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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Fluktuace ve frekvenčním pásmu alfa

Obrázek C.29. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem pro

rozdíl kontrol vůči spontánní fluktuace BOLD. Významné aktivace odpovídají voxelům
korelovaným s kovariátou reprezentující informovaný průměr v alfa pásmu. Výsledky jsou
zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.30. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem pro

rozdíl pacientů vůči spontánní fluktuace BOLD. Významné aktivace odpovídají voxelům
korelovaným s kovariátou reprezentující informovaný průměr. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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Obrázek C.31. Statisticky významné shluky identifikované zvlášť jednovýběrovým t-testem

u pacientů a kontrol, které byly pro obě skupiny společné. Významné aktivace odpovídají
voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující průměrnou změnu (vybrané elektrody)
výkonu v alfa pásmu. Horní obrázek ukazuje veškeré detekované společné lokace, prostřední
obrázek pak Brodmannovu oblast 19 a spodní obrázek oblast precuneu a Brodmanovy
oblasti 7 a 31. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 %
bez korekce vícečetného srovnání.

Fluktuace ve frekvenčním pásmu theta

Obrázek C.32. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem pro

rozdíl theta kovariáty vůči spontánní fluktuace BOLD u kontrolní skupiny. Významné
aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující informovaný průměr
v theta pásmu. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 %
bez korekce vícečetného srovnání.
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Obrázek C.33. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem pro

rozdíl theta kovariáty vůči spontánní fluktuace BOLD u pacientů. Významné aktivace
odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující informovaný průměr v theta
pásmu. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez
korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.34. Statisticky významné shluky identifikované zvlášť jednovýběrovým t-testem

u pacientů a kontrol, které byly pro obě skupiny společné. Významné aktivace odpovídají
voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující průměrnou změnu (vybrané elektrody)
výkonu v theta pásmu. Obrázek ukazuje veškeré detekované společné lokace, nejvýraznější
shluk odpoví Brodmannově oblasti 9. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na
hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.
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Fluktuace ve frekvenčním pásmu delta

Obrázek C.35. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem pro

rozdíl delta kovariáty vůči spontánní fluktuace BOLD u kontrolní skupiny. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující informovaný průměr v
delta pásmu. Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 %
bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.36. Statisticky významné shluky identifikované jednovýběrovým t-testem pro

rozdíl delta kovariáty vůči spontánní fluktuace BOLD u pacientů. Významné aktivace odpovídají voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující informovaný průměr v delta pásmu.
Výsledky jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného srovnání.

Obrázek C.37. Statisticky významné shluky identifikované zvlášť jednovýběrovým t-testem

u pacientů a kontrol, které byly pro obě skupiny společné. Významné aktivace odpovídají
voxelům korelovaným s kovariátou reprezentující průměrnou změnu (vybrané elektrody)
výkonu v delta pásmu. Obrázek ukazuje veškeré detekované společné lokace. Výsledky
jsou zobrazeny pomocí xjView [257] na hladině významnosti 5 % bez korekce vícečetného
srovnání.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYŠETŘENÍM MAGNETICKOU REZONANCÍ

Údaje o pacientovi / klientovi
Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo………………………………………………………………………………………………………
Bydliště……………………………………………………………………………………………………………
Výška..……………………………………………. Váha…………………………….………………………..

Vážená paní, vážený pane,
v rámci zdravotnické péče či výzkumného programu jste byl/byla odeslán/a k vyšetření magnetickou
rezonancí na našem pracovišti. Následující dokument slouží k tomu, abyste měl/a možnost se blíže
seznámit s touto vyšetřovací metodou a byl/a o ní informován v míře, která je pro provedení vyšetření
nezbytně nutná.
Co znamená Magnetická rezonance:
Magnetická rezonance (MR) je jednou z nejmodernějších vyšetřovacích metod, která pro zobrazení
částí lidského těla využívá změny magnetických vlastností tkání v prostředí silného magnetického
pole. Neužívá se zde radiačního záření, jako u řady jiných radiodiagnostických vyšetřovacích metod.
Dosud nebyly prokázány negativní účinky vyšetření magnetické rezonance na lidský organismus.
Vedlejším efektem vyšetření je pouze hluk spojený s provozem přístroje. Ten je však dobře odstraněn
sluchátky, která během vyšetření Váš sluch bezezbytku chrání.
Obvyklá délka vyšetření se pohybuje mezi 30-90 min.
Příprava na vyšetření magnetickou rezonancí:
Na MR není nutná žádná příprava (mimo vyšetření břicha), přesto je několik doporučení, které je
dobré brát na vědomí:
- Při vyšetření nesmí být uvnitř vyšetřovny žádný kov (i nemagnetický). Proto je důležité
zanechat všechny šperky, kovové přezky, spony atd. v převlékací kabině. Před
vstupem do kabiny je nutné překontrolovat, zda nikde v šatstvu nezůstaly zapomenuty
jakékoliv kovové předměty. Pokud jsou součástí oděvu, je nutné sdělit tuto skutečnost
obsluze MR.
- U žen je vhodné, aby vyšetřovaná neměla nanesenou řasenku.
Kdy nesmí být vyšetření provedeno:
Vyšetření NENÍ možné provést u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem
(strojek na srdce). Dále není možné vyšetření provést u pacientů s implantovaným předmětem z
magnetizovatelného kovu, jako jsou ušní implantáty, kovové svorky po operaci mozku, kovové
kloubní náhrady nebo dlahy, kovové výztuže cév nebo kovové střepiny po úrazu kdekoli v těle.
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Prosíme, potvrďte zakroužkováním, zda jsou u vás přítomny tyto vyjmenované položky:
Kardiostimulátor
Implantabilní kardioverter–defibrilátor
Kochleární (ušní) implantát
Klaustrofobie (strach z uzavřených prostorů)
Neurostimulátor
Inzulinová pumpa
Chlopení náhrady
Cévní svorky
Embolizační spirálky
Nitroděložní tělíska
Kovové kloubní náhrady
Kovové střepiny
Piercing
Zubní protézy
Tetování
Kontaktní čočky
Rovnátka
Cukrovka
Epilepsie (padoucnice)
Infekční onemocnění
Žloutenka
Duševní onemocnění
Onkologické (nádorové) onemocnění
Kouření a jiné závislosti (alkohol, drogy…)
Pro ženy:
Jste těhotná, kojíte

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano

Ne

Alergie (např. léky, anestetika, desinfekce, penicilin, jód, konzervační látky, bodnutí včely atd.)
………………………………………………………………………………………………………………….......

Pokud jste u jakékoliv otázky odpověděl/a ANO, je zapotřebí na
tuto skutečnost upozornit personál Magnetické rezonance !
Prohlášení:
Já, níže podepsaný(á) prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o účelu, povaze, důsledcích, rizicích,
možných komplikacích spojených s MR vyšetřením. Podaným informacím jsem plně porozuměl(a).
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené informace v tomto dokumentu jsou pravdivé a nezamlčel(a)
jsem žádnou závažnou okolnost, která by bránila provedení vyšetření. V případě výskytu komplikací
souhlasím, aby byly provedeny všechny potřebné výkony nutné k odstranění komplikací a k
zachování mého zdraví a života.
Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení svobodně a bez nátlaku souhlasím s
provedením vyšetření.

V Klecanech dne : .....................................

Podpis :……………………………………
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Dotazy na diskomfort simultánního měření
Probandům byly v návaznosti na diskomfort při simultánním měření EEG fMRI pokládány následující dotazy:
•
•
•
•
•
•
•

Máte problém s usínáním doma (kde spíte nejčastěji)?
Odhadnete, jak dlouho Vám trvá usnutí?
Jste náchylní na hluk, snadno Vás probudí?
Co pro Vás bylo nejvíce nepříjemné při simultánním EEG a fMRI?
Znemožňovalo Vám něco konkrétního usnout?
Budilo Vás něco konkrétního?
Myslíte si, že jste spal/spala hlubokým spánkem?
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G.1 Zkratky
AAS
AAS
AC
ACorr
ADJUST
ALS
ANC
aOBS
AROMA
BAI
BCG
BDI
BO
BOLD
BSS
BW
CL
CWL
DBSCAN
DMN
DRIFT
EEG
EGI
EKG
EMCP
EMG
EOG
EPI
ERP
ESS
FASTR
FDA
FEM
FICS
FIR
FOV
FT

automated anatomical atlas
average artefact subtraction
přední komisura, anterior commissure
autokorelace, autocorelation
artifact detector based on the joint use of spatial and temporal features
algoritmus alternujících nejmenších čtverců
adaptivní redukce šumu, adaptive noise cancellation
adaptive optimal basis set
automatic removal of motion artifacts
Beck anxiety inventory
kardiobalistický
Beck depression inventory
brodmannova oblast
blood oxygenation level dependent
blind source separation
šířka pásma
shluk, cluster
uhlíkové cívky, carbon-wire loop
density-based spatial clustering of applications with noise
základní fMRI sítě, default mode network
diskrétní rekonstrukce nepravidelné trajektorie fMRI
elektroencefalogram
Electrical Geodesics, Inc
elektrokardiogram
eye movement correction procedure
elektromyogram
elektrookulogram
echo-planar imaging
evokované potenciály, event related potentials
Epworth sleepiness scale
fully automated statistical thresholding for EEG artifact rejection
Fisher discriminant analysis
metoda konečných prvků, finite element method
field isolation containment system
konečná impulsní odezva, finite impulse response
zorné pole, field of view
ohnisková topografie, focal topography
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FTA
fMRI
GA
GLM
GREEPI
HAPPE
HD
HRF
IAR
IC
ICA
ISOMAP
jICA
LFDA
LPP
MA
MARA
MEQ
MPT
MR
NREM
NUDZ
OBS
PA
PC
PCA
PET
PSM
PSQI
PROJIC
RAS
ReML
RLAS
RLS
REM
RF
RMS
SASICA
SIR
SNR
SPM
SPECT
SVD
SWA
TE
tSNE
WLMS

.................

G.1 Zkratky

ohnisková aktivita, focal trial activity
funkční magnetická rezonance
gradientní artefakt
general linear model
gradient recalled echo, echo planar imaging
Harvard automated processing pipeline for EEG
výsoká hustota, high density
funkce hemodynamické odezvy, hemodynamic response function
image artifact reduction
nezávislé komponenty, independend component
analýza nezávislých komponent, independent component analysis
complete isometric feature mapping
joint independent component analysis
local fisher discriminant analysis
locality preserving projections
artefakty vyvolané svalovou aktivitou, moving artifacts
multiple artefact rejection algorithm
morningness-eveningness questionnaire
sledovač fáze Moiré, Moiré phase tracker
magnetická rezonance
non-rapid eye movement
Národní ústav duševního zdraví
optimal basis set
pulzní artefakt
zadní komisura, posterior commissure
analýza hlavních komponent, principal component analysis
positron emission tomography
propriospinální myoklonie
Pittsburgh sleep quality index
projection to independent
odečítání artefaktu referenční vrstvy
restricted maximum likelihood
odčítání artefaktů referenční vrstvy, reference layer artefact subtraction
recursive least squares
rapid eye movement
radiofrekvenční
střední kvadratická hodnota, root mean square
selection of independent components for artifact correction
sliced inverse regression
poměr signál-šum, signal to noise ratio
statistické parametrické mapování
single-photon emission computed tomography
metoda singulárního rozkladu
pomalovlnná aktivita, slow wave activity
time echo
t-distributed stochastic neighbor embedding
snímače pohybu smyčky, wire loop motion sensors
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