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Rozdział 1
Wprowadzenie
1.1

Cel pracy

Celem pracy było znalezienie metody opisu i identyfikacji potencjałów przejściowych, w szczególności pochodzenia pozamózgowego, w zapisach czynności
elektrycznej mózgu (elektroencefalogram, EEG), która, poza wykorzystaniem
współczesnych metod analizy sygnałów, pozwalałaby na bezpośrednie odniesienie do tradycji wzrokowej analizy EEG.
Zgodność z ponad 70-letnią tradycją analizy wzrokowej sygnału EEG
jest niezmiernie ważna z następujących powodów:
1. W neurofizjologii mamy do czynienia z ogromną zmiennością osobniczą.
Typowe zestawy danych obejmują zwykle w ramach jednego eksperymentu zapisy EEG pochodzące od kilkunastu do, maksymalnie, kilkudziesięciu badanych. W takim przypadku, wpływ zmienności osobniczej
na wyniki jest częstokroć znacznie większy niż występowanie, bądź nie,
badanego zjawiska. Jedyną bazą wiedzy na temat występujących w
EEG struktur oraz związanych z nimi klinicznych, behawioralnych i
neurofizjologicznych uwarunkowań jest wieloletnie doświadczenie pokoleń elektroencefalografistów. Niestety, opis sygnału w języku analizy
wzrokowej nie jest łatwy do bezpośredniego przetłumaczenia na parametry współczesnych metod analizy sygnałów.
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2. Pomimo ogromnego postępu neurofizjologii i neuroinformatyki, wciąż
nie ma jednolitego i ogólnie przyjętego modelu, który tłumaczyłby od
podstaw występowanie choćby części obecnych w EEG struktur, co
wyklucza w pełni analityczne podejście do problemu, czy nawet próbę
oparcia klasyfikacji struktur na podstawie neurobiologicznych mechanizmów ich generacji.
3. Analiza wzrokowa EEG jest w zastosowaniach klinicznych wciąż jedyną
oficjalnie akceptowaną metodą [39] stosowaną w szczególności do detekcji potencjałów pochodzenia pozamózgowego, czyli tzw. artefaktów.
Powyższe powody wraz z ogromną czasochłonnością analizy wzrokowej
całonocnych zapisów EEG snu, w szczególności zaś detekcji artefaktów, przy
braku efektywnych metod ich automatycznej identyfikacji (porównanie wielu
pozycji z literatury przedmiotu znajduje się w Dyskusji) legły u podstaw
niniejszej pracy.

1.2

Zakres badań

Badania prowadzone w ramach niniejszej pracy pozwoliły na częściowe rozwiązanie jednego z podstawowych problemów elektroencefalografii, jakim jest
obecność w zapisie struktur przejściowych (potencjałów) pochodzenia pozamózgowego, czyli tak zwanych artefaktów. W jednym z najobszerniejszych
artykułów przeglądowych [9] czytamy m.in.: Kluczowa rola efektywnego traktowania problemu artefaktów, zarówno w analizie wzrokowej jak i ilościowej,
jest jednoznacznie akceptowana, ponieważ artefakty mogą imitować niemal
każdy rodzaj wzorca elektroencefalograficznego. Ponadto artefakty, obecne w
zapisach poddanych analizie automatycznej, mogą poważnie wpłynąć na wyniki.
W ramach badań nad opisem i identyfikacją potencjałów przejściowych
w EEG mających związek z artefaktami w zapisach polisomnograficznych
można wyróżnić następujące etapy prowadzące do realizacji celu pracy:
6

• Opracowanie systematycznej klasyfikacji artefaktów EEG według źródeł ich powstawania (rozdział 3).
• Opracowanie metody parametrycznego opisu potencjałów przejściowych
dopasowanego do identyfikacji wyróżnionych wcześniej typów artefaktów (rozdziały 6 i 7).
• Stworzenie metody optymalizacji zgodności działania wykonanego prototypu systemu, na podanych przykładach oznaczeń referencyjnych, w
wielowymiarowej przestrzeni parametrów charakteryzujących klasy wyróżnionych potencjałów przejściowych (rozdział 8).
• Przeprowadzenie weryfikacji działania prototypu systemu (rozdział 9)
na ponad stu rutynowych zapisach EEG snu, zbieranych w Katedrze
i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na
przestrzeni ostatniej dekady w ramach różnych projektów badawczych
(w szczególności, obejmujących grupy kontrolne zdrowych ochotników
oraz pacjentów z zaburzeniami snu). Weryfikacja ta wykazała zgodność
działania prototypu systemu z detekcją wzrokową wykonywaną przez
ekspertów podobną do zgodności osiąganej pomiędzy ekspertami (rozdział 10).
• Wykonano implementację systemu detekcji ze szczególnym uwzględnieniem przyjaznego interfejsu użytkownika w wieloplatformowym środowisku (rozdział 10.5).
Największym sukcesem jest doprowadzenie opisanego w niniejszej rozprawie
systemu [1, 4, 5, 6, 7] detekcji artefaktów w zapisach polisomnograficznych
do stadium praktycznej stosowalności w rutynowych badaniach prowadzonych w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co oszczędziło już setek godzin żmudnej pracy wykwalifikowanych
elektroencefalografistów.

7

1.3

Zawartość pracy

Rozdziały 2–4 zawierają najważniejsze pojęcia z zakresu elektroencefalografii i matematyki używane w niniejszej pracy. W rozdziale 3 przedstawiono
klasyfikację znanych typów artefaktów, usystematyzowaną na potrzeby pracy. Analizowane dane doświadczalne opisano w rozdziale 5. Najważniejsze
osiągnięcia oraz metody opracowane w ramach niniejszej pracy opisane są w
rozdziałach 6–10. Uzyskane rezultaty przedyskutowano w rozdziale 11.
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Rozdział 2
Wstęp
2.1

Elektroencefalogram

Elektroencefalogram, w skrócie EEG, jest zapisem czynności elektrycznej mózgu. Jest efektem sumowania prądów postsynaptycznych w przestrzeni zewnątrzkomórkowej powstających w wyniku aktywności synaptycznej w neuronach — podstawowych komórkach mózgowych. Potencjały czynnościowe
nie wnoszą istotnego wkładu do EEG z uwagi na krótki czas trwania i tworzenie niewielkich stref depolaryzacji.
Istotnym źródłem rejestrowanego sygnału jest aktywność większych grup
neuronów działających synchronicznie, w szczególności komórek piramidalnych kory mózgowej. W wyniku pobudzenia dendrytów takiej komórki następuje depolaryzacja błony komórkowej dendrytów, które stają się elektrododatnie względem ciała komórki. Rozkład potencjału wokół komórki przypomina wówczas potencjał pochodzący od dipola elektrycznego. Komórki
piramidalne są ułożone (w przybliżeniu) równolegle do siebie oraz mają rozbudowane drzewa dendrytów, przez co ich grupy stanowią warstwy dipolowe. Aktywność tych grup w danym obszarze kory jest w znacznym stopniu
zsynchronizowana z uwagi na posiadanie wspólnych wejść ze struktury podkorowej (wzgórze). W efekcie czynność elektryczna może być rejestrowana na
powierzchni głowy, pomimo uśredniania przestrzennego prądów oraz znacz9

nego tłumienia występujących potencjałów przez czaszkę.
Badanie EEG jest nieinwazyjne w odróżnieniu od elektrokotrikogramu
(ECoG), gdzie elektrody umieszcza się na powierzchni kory mózgowej lub
wewnątrz struktur mózgowych. Takie badania pozwalają mierzyć lokalne
potencjały polowe (tzw. LFP) i są niekiedy stosowane w diagnostyce i leczeniu epilepsji. Otrzymywany w ten sposób sygnał ma amplitudę sięgającą
nawet dziesiątek miliwoltów, czyli 2–3 rzędy wielkości wyższą aniżeli amplituda EEG rejestrowanego z powierzchni głowy.
Potencjały mierzone na powierzchni głowy są sumą aktywności mózgu i
źródeł znajdujących się poza nim. Stosunek sygnału, pochodzącego z mózgu,
do szumu z tła jest bardzo mały, przy czym tłem jest zarówno aktywność
bioelektryczna innych części organizmu, jak również elektromagnetyczne zakłócenia ze środowiska zewnętrznego. Przy pomiarze na powierzchni głowy
badanego zapis potencjałów pochodzących od synchronicznej pracy grup neuronów z kory mózgowej możliwy jest jedynie dzięki odpowiedniej lokalizacji
elektrod pomiarowych i specjalnej technice wzmacniania mierzonego sygnału.
Pierwszy w historii (na podstawie [17]) opis czynności elektrycznej mózgu pojawił się w 1875. roku w sprawozdaniu z „grantu” przyznanego przez
British Medical Association. Autor — Richard Caton — w trakcie badań
na królikach i kotach wykazał, że zachodzi związek pomiędzy takimi czynnościami, jak np. żucie, czy ruchy głowy, a zmianą potencjału w odpowiednich
obszarach kory mózgowej. W swoim raporcie napisał m.in. feeble currents of
varying directions pass through the multiplier when the electrodes are placed
on two points of external surface”, co jest pierwszym opisem EEG. Niestety
prace Catona (w tym publikacje w czasopiśmie medycznym) przeszły wówczas bez echa.
15 lat później — w roku 1890 — Adolf Beck obronił rozprawę doktorską
Oznaczenie lokalizacyi w mózgu i rdzeniu za pomocą zjawisk elektrycznych
[13] pod kierunkiem profesora Cybulskiego na wydziale fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podobnie jak inni naukowcy, którzy zajmowali się wówczas podobnymi badaniami, nie wiedział o wcześniejszych
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Rysunek 2.1: Adolf Beck (1863–1942) w szatach rektora Uniwersytetu we
Lwowie i Napoleon Nikodem Cybulski (1854–1919).
badaniach przeprowadzonych przez Catona. Jednakże jego praca doktorska
była znacznie głębszym studium zarówno samego EEG, jak również, a może
przede wszystkim, kwestii lokalizacji w mózgu funkcji sensorycznych (odkrył
m.in. desynchronizację czynności elektrycznej mózgu w odpowiedzi na bodźce (obecnie z ang. event-related desynchronization (ERD)). Tego samego roku
(1890) Adolf Beck opublikował wyniki swoich prac w czasopiśmie Centerblatt
für Physiologie [12].
Opisywane wyżej badania wykorzystywały elektrofizjologię jako narzędzie badawcze do osiągnięcia ich głównego celu, czyli zlokalizowania w mózgu obszarów związanych z określonymi funkcjami zmysłowymi. Odkrycie
samego elektroencefalogramu było jakby efektem ubocznym prowadzonych
badań. Adolf Beck zaproponował nazwać obserwowane zjawisko jako aktywny prąd niezależny, aby odróżnić je od prądów wywołanych przez stymulację.
W kolejnych latach bardzo duże postępy w zakresie badania EEG poczynił
wspomniany wyżej profesor Napoleon Nikodem Cybulski, jednakże z powodu braku funduszy nie udało mu się pierwszemu opublikować zdjęcia zapisu
czynności elektrycznej mózgu.
Pierwszą rejestrację elektroencefalogramu z powierzchni głowy wykonał
Hans Berger w 1925. roku a bogate wyniki swoich badań opublikował 4 la-
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ta później w artykule Über das Elektrenkephalogramm des Menschen [15].
Artykuł ten wraz z kolejnymi corocznymi publikacjami Bergera, uznawany
jest obecnie za klasykę elektroencefalografii, zresztą wtedy właśnie powstała
sama nazwa „Elektroencefalogram”.

2.2
2.2.1

Rejestracja EEG
Rozmieszczenie elektrod

Współcześnie w badaniach EEG stosuje się zazwyczaj 19 lub 21 elektrod
równomiernie rozmieszczonych na powierzchni czaszki. Standardowy sposób
lokalizacji elektrod w tzw. systemie „10–20” przedstawiają rysunki 2.2 i 2.3.

Rysunek 2.2: Standardowy układ elektrod w systemie „10–20”, widok z lewej
strony i z przodu głowy.
Oprócz elektrod pomiarowych wykorzystuje się jedną lub dwie elektrody
referencyjne. Ich umiejscowienie jest bardzo istotne dla całego pomiaru, gdyż
powinny być zlokalizowane w miejscu, w którym sygnał bioelektryczny reszty
organizmu będzie bliski temu rejestrowanemu przez elektrody pomiarowe na
powierzchni głowy. Miejsca zazwyczaj wykorzystywane dla elektrod referencyjnych to okolice uszu, czubek głowy (blisko odprowadzenia Cz), czoło lub
nos.
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Rysunek 2.3: Standardowy układ elektrod w systemie „10–20”, widok z góry
na mapę elektrod
Często badacze zapisują sygnał EEG w odprowadzeniach jednobiegunowych (np. względem elektrody referencyjnej umieszczonej na czubku głowy),
natomiast później, na etapie analizy, definiują tzw. montaże, czyli określają
(logiczne) odprowadzenie referencyjne. Aby to umożliwić poza sygnałem z
elektrod pomiarowych EEG należy zapisać również sygnał z elektrod, które
w przyszłości mogą być użyte jako logiczne referencje dla dalszych analiz
— przykładowo sygnał rejestrowany w odprowadzeniach A1 i A2 jest zapisem z odpowiednio lewego i prawego ucha. Niektóre ośrodki analizują sygnał
otrzymany z elektrod pomiarowych względem średniej z odprowadzeń referencyjnych A1 i A2, zlokalizowanych przy uszach (tzw. linked ears reference),
bądź też średniego sygnału ze wszystkich elektrod pomiarowych (tzw. common average reference). Niekiedy zapis prowadzony jest z wykorzystaniem
podzbioru elektrod określonych w standardzie „10–20” (np. podczas monitorowania epilepsji). W innych sytuacjach elektrod może być więcej, aby gęściej
pokryć obszar szczególnego zainteresowania — badania takie, jak do tej pory,
nie są prowadzone rutynowo, ale służą przeważnie celom naukowym.
13

Rysunek 2.4: Układ zastępczy dla warstwy elektroda-elektrolit. Ehc to potencjał półogniwa, opór Rd i pojemność Cd tworzą impedancję związaną z
przepływem prądu przez warstwę podwójną, zaś Rs symbolizuje opór związany z przepływem prądu przez elektrolit.

2.2.2

Układ elektroda-elektrolit-skóra

Elektrody powierzchniowe, jakie zazwyczaj są stosowane obecnie w pomiarach EEG, nie stykają się bezpośrednio ze skórą, lecz są do niej przyklejone
z wykorzystaniem past lub żelów przewodzących. Rozwiązanie to, wraz z
techniką oczyszczania skóry w miejscach lokalizacji elektrod, ma za zadanie
zapewnić jak najlepsze przewodnictwo pomiędzy organizmem a aparaturą
pomiarową. Mamy jednak wtedy do czynienia z warstwą podwójną w układzie elektrody i elektrolitu na powierzchni skóry. Oderwane na skutek dyfuzji
kationy przechodzą do elektrolitu pozostawiając wolne elektrony w elektrodzie, a proces ten postępuje do momentu zrównoważenia zjawiska dyfuzji
przez powstałe pole elektryczne, zwane potencjałem półogniwa.
Rysunek 2.4 prezentuje układ zastępczy dla połączenia elektroda-elektrolit
([27]). Analogicznie można opisać układ na granicy skóry i elektrolitu.
Bioelektryczne właściwości skóry warunkowane są wieloma czynnikami
anatomicznymi i fizjologicznymi. Należą do nich m.in.: liczba i rozmieszczenie
gruczołów potowych, wilgotność (poziom nawodnienia) oraz grubość w danym miejscu poszczególnych warstw skóry. W poprzek skóry na pewien okres
ustalany jest stały potencjał, który przyjmuje wartość charakterystyczną dla
danej osoby i warunków zewnętrznych. Jego wartość jest bardzo różna u róż14

nych badanych i obejmuje przedział od −60 do +10mV. Konkretna wartość
tego potencjału oraz właściwości bioelektryczne skóry zależą w głównej mierze od gruczołów potowych. Chodzi tu zarówno o ich aktywność, jak też
skład chemiczny potu, który wykazuje dużą zmienność międzyosobniczą oraz
zależy od warunków zewnętrznych [31].
Pot jest wytwarzany w gruczołach potowych praktycznie cały czas i napełnia on ich kanaliki. Może on nie wydostawać się na zewnątrz, lecz, ze
względu na zjawisko reabsorpcji, będzie zwiększał nawodnienie skóry właściwej i naskórka. Gruczoły potowe wraz ze swoimi kanalikami stanowią połączenie elektryczne (elektrochemiczne) pomiędzy głębszymi warstwami skóry
a powierzchnią naskórka tym lepsze, im bardziej wypełnione są elektrolitem
(potem) a naskórek jest nawilżony. Z tego powodu aktywność gruczołów potowych wpływa w istotny sposób na wartości potencjałów rejestrowanych na
powierzchni skóry [31].

2.2.3

Przetwarzanie rejestrowanego sygnału przez aparaturę pomiarową

Przy pomiarze EEG elektrody są podłączone do wielokanałowego mikrowoltomierza, pracującego w trybie tłumienia sygnału wspólnego. Dzięki temu po
umieszczeniu elektrody referencyjnej w pobliżu elektrod pomiarowych możliwe jest odczytanie zmian potencjału, które są wiele razy mniejsze aniżeli
inne rejestrowane sygnały bioelektryczne, w tym głównie elektrokardiogram
(EKG) pochodzący od elektrycznej aktywności serca. Po wzmocnieniu sygnał jest filtrowany filtrami analogowymi: dolnoprzepustowym w celu usunięcia zbyt wysokich częstości (powyżej częstości Nyquista dla przetwornika
analogowo-cyfrowego) oraz górnoprzepustowym w celu usunięcia zbyt niskich
częstości.
Następnym etapem jest dyskretyzacja sygnału przetwornikiem analogowocyfrowym i jego rejestracja w pamięci komputera. Na tym etapie istotną rolę
może odgrywać element aparatury elektronicznej nazywany multiplekserem.
Przełącza on elektroniczną rejestrację mierzonego sygnału pomiędzy kolej15

nymi mierzonymi kanałami. Przełączanie takie zajmuje pewien czas, który,
dla poprawnie zaprojektowanych układów pomiarowych, jest ograniczony od
góry przez odwrotność iloczynu częstości próbkowania (Fs ) i maksymalnej
liczby mierzonych kanałów (Nm ax):
∆t ¬

1
Fs Nmax

Takie przełączanie wprowadza przesunięcia fazowe pomiędzy danymi w rejestrowanych kanałach, ponieważ potencjał w różnych kanałach nie jest mierzony w tym samym momencie. Efekt ten może mieć niekiedy istotne znaczenie
przy zastosowaniu metod analizy EEG poszukujących zależności pomiędzy
kanałami.
Współczesne układy elektroniczne oferują na tyle duże szybkości działania multipleksera, że przy rejestracji 20–30 kanałów i niezbyt wysokich częstościach próbkowania (np. 128 Hz, jak w danych z niniejszej pracy) opisane
przesunięcie fazowe jest zaniedbywalne małe. Najnowsza aparatura wykorzystuje natomiast układy próbkujące z pamięcią (ang. „sample and hold”),
gdzie opisany wyżej efekt w ogóle nie występuje.

2.3

Polisomnogram

W przypadku, gdy prowadzony jest zapis poligraficzny, często stosowany w
badaniach snu, poza sygnałem EEG rejestrowany jest zazwyczaj:
• elektrookulogram (EOG) — zapis czynności elektrycznej oczu,
• pneumogram (PEG lub RES) — zapis czynności oddechowej badanego,
• elektrokardiogram (EKG) — zapis czynności elektrycznej serca,
• elektromiogram (EMG) — zapis czynności elektrycznej mięśni.
Przy pomiarze EOG zazwyczaj stosuje się dwie elektrody. Odprowadzenia te umieszcza się na skroniach osoby badanej w ten sposób, że po jednej

16

stronie głowy elektroda umieszczona jest trochę poniżej linii oczu, zaś po
przeciwnej stronie — trochę powyżej.
Ruchy oddechowe są zapisywane przy pomocy pasa obejmującego klatkę piersiową osoby badanej, w którym są umieszczone czujniki rejestrujące
zmiany obwodu. EKG zapisywane jest z elektrody zlokalizowanej w pobliżu
serca, natomiast EMG rejestruje się zazwyczaj dzięki elektrodom umieszczonym pod brodą w okolicach mięśni szyi lub na karku.
Niekiedy stosowane są się dodatkowe kanały, które nie należą do „kanonu” a bywa, że są wykorzystywane (zwłaszcza w systemach monitoringu
pacjenta). Rejestrują one takie aktywności organizmu jak np. chrapanie, ruchy brzucha, puls, czy też nasycenie krwi tlenem. Kiedy w jednej publikacji
zbiór zapisów polisomnograficznych nie jest jednorodny, dotyczy to zazwyczaj właśnie tych dodatkowych kanałów [45].
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Rozdział 3
Artefakty w EEG
„Problem artefaktów jest nieodłączną częścią elektroencefalografii niemalże
od samego jej początku.” [11].
EEG nie jest tylko i wyłącznie zapisem aktywności elektrycznej badanego mózgu, lecz zawiera elementy aktywności bioelektrycznej całego organizmu, a także potencjały pochodzące z otoczenia zewnętrznego. Artefakty są
to potencjały przejściowe zapisane w EEG, które nie pochodzą od aktywności mózgowej. Stanowią one podstawowy problem przy analizie EEG, gdyż
ich obecność w sygnale może powodować istotne zmiany w wynikach prowadzonej analizy wzrokowej. Przy zastosowaniu metod analizy automatycznej
z powodu artefaktów następują zmiany widma mocy i mogą powstawać nieoczekiwane korelacje pomiędzy kanałami.
Obecność artefaktów w sygnale EEG jest zjawiskiem powszechnym. W
zapisach polisomnograficznych nierzadko zajmują one ponad 40% czasu trwania snu. Eliminacja fragmentów zawierających artefakty zdecydowanie wydłuża całkowity czas analizy EEG i istotnie podnosi koszty z tym związane.
Typowo analiza wzrokowa służąca usunięciu fragmentów z artefaktami dla
przeciętnego całonocnego zapisu EEG snu zabiera doświadczonemu elektroencefalografiście około 4–7 godzin pracy.
Nie ma prostej i jednoznacznej operacyjnej definicji artefaktu. Zazwyczaj przyjmuje się za punkt wyjścia stwierdzenie:
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„Gwałtowany skok w zapisie EEG, który pojawił się tylko w jednym z kanałów, należy uznać za artefakt, dopóki nie udowodnimy, że zmiana taka jest
wywołana przez naturalną aktywność mózgu.” [14].
Stwierdzenie takie powinno być rozszerzone na gwałtowne zmiany napięcia
występujące równocześnie w większej liczbie odprowadzeń. Typową sytuacją
tego rodzaju jest wystąpienie artefaktu na elektrodzie referencyjnej. Artefaktami również są wolne zmiany napięcia, o których wiadomo, że są pochodzenia pozamózgowego — mogą one dotyczyć jednego kanału lub większej
grupy.

3.1

Klasyfikacja artefaktów wg przyczyn powstawania

Analizując układ organizmu badanego wraz z otaczającym środowiskiem należy brać pod uwagę wiele zachodzących tam procesów. Artefakty są przejawem czynności elektrycznej związanej z obiektami innymi niż mózg badanego. Ze względu na przyczyny powstawania można wyróżnić trzy grupy
zjawisk, które powodują większość najczęściej występujących artefaktów:
1. Efekty zewnętrzne.
Ta grupa zawiera zjawiska zachodzące poza organizmem badanej osoby.
Przede wszystkim obejmuje ona elektromagnetyczną aktywność aparatury pomiarowej i środowiska zewnętrznego. Do tej grupy zalicza
się również cechy (niedoskonałości) przetwarzania analogowo-cyfrowego
sygnału rejestrowanego w trakcie pomiaru EEG.
2. Granica środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.
Ta grupa obejmuje zmiany potencjału pochodzące od zjawisk występujących głównie na styku elektrod pomiarowych i skóry. Efekty te można
w pewnym stopniu kontrolować, jednak jest niemożliwe całkowite ich
wyeliminowanie, zwłaszcza w przypadku dłuższych zapisów EEG, a w
praktyce klinicznej takimi właśnie są całonocne zapisy EEG snu.
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3. Zjawiska wewnętrzne (fizjologiczne).
Wiele artefaktów powstaje w związku z naturalną aktywnością bioelektryczną organizmu. Ten typ potencjałów przejściowych zawsze jest
obecny w rejestrowanych sygnałach EEG, gdyż niemożliwe jest stłumienie bioelektrycznych źródeł organizmu bez równoczesnego istotnego wpływania na funkcjonowanie samego mózgu. Obserwuje się dużą
zmienność międzyosobniczą zarówno jeśli chodzi o różnorodność artefaktów tego typu, jak i o stopień zakłócania sygnału EEG przez potencjały bioelektryczne mające źródło poza mózgiem badanego.
Podany wyżej podział nie wprowadza rozłącznych grup artefaktów. Niektóre przypadki można klasyfikować jednocześnie do kilku grup przyczynowych równocześnie. Przykładowo przyczyny artefaktów sieciowych, opisanych niżej, można zaliczyć zarówno do grupy efektów zewnętrznych, jak
również do grupy zjawisk zachodzących na styku organizmu z układem pomiarowym.

3.2

Artefakty zależne od zjawisk zewnętrznych

Współcześnie zestawy do rejestracji EEG składają się z wielu elementów,
m.in.: elektrod, kabli połączeniowych, wzmacniacza, zestawu filtrów analogowych, przetwornika analogowo cyfrowego, specjalizowanych układów zbierania danych zazwyczaj wraz z dedykowanym komputerem. Elementy układu pomiarowego są ze sobą połączone i mogą zachodzić rozmaite interakcje
pomiędzy nimi — również takie, które powodują zakłócenia procesu pomiarowego. Ponadto wszystkie elementy oddziałują z otoczeniem, co może być
przyczyną powstawania niepożądanych potencjałów w rejestrowanym sygnale.
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3.2.1

Artefakty związane z odczytem sygnału z elektrod

Sygnały rejestrowane przez elektrody odprowadzane są do wzmacniacza przy
pomocy nieekranowanych elastycznych przewodów o niewielkiej rezystancji.
Przewody te mogą działać jak antena dla fal elektromagnetycznych obecnych
w otoczeniu. W szczególności są one wrażliwe na zmiany pola elektrycznego tła np. w trakcie poruszania się innych osób lub obiektów w niewielkiej
odległości (rzędu kilku–kilkunastu metrów). Ponadto zakłócenia rejestrowanego sygnału mogą być powodowane przez ruch opisanych kabli względem
siebie, bądź, jeśli przewody są spięte w wiązkę, ruch całej wiązki względem
otoczenia. Część tak powstałych zakłóceń może być wyeliminowana przez
analogowe filtry górno- lub dolnoprzepustowe.

3.2.2

Zakłócenia w trakcie wzmacniania sygnału

Sygnał EEG zbierany przez elektrody jest przekazywany do wzmacniacza.
Na tym etapie źródłem zakłóceń mogą być szumy samego wzmacniacza, jak
również zmiany rezystancji w układzie wejściowym w czasie trwania eksperymentu. Innym źródłem zakłóceń mogą być nieprawidłowo działające układy
elektryczne, bądź elektroniczne, znajdujące się w okolicy.

3.2.3

Artefakty powstające przy przetwarzaniu sygnału analogowego na cyfrowy

Rejestrowany sygnał winien być przefiltrowany przed jego konwersją na postać cyfrową. Ważnym elementem jest tutaj filtracja dolnoprzepustowa, która
powinna usunąć z sygnału wkład pochodzący od źródeł o częstości powyżej
częstości Nyquista (czyli połowy częstości próbkowania). Złe wykonanie tego kroku bądź jego pominięcie, może powodować pojawienie się w sygnale
cyfrowym elementów związanych z aliasingiem, które manifestują się w postaci sygnałów o częstościach, których nie było oryginalnie w rejestrowanym
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sygnale analogowym.
Działanie przetwornika analogowo-cyfrowego wprowadza do sygnału tzw.
błędy kwantyzacji. Są to różnice pomiędzy zmierzoną wartością sygnału w
danej chwili a wartością zarejestrowaną w reprezentacji cyfrowej, którą zazwyczaj jest najbliższy dostępny poziom oferowany przez zastosowany przetwornik. Błędy kwantyzacji stają się istotne wtedy, gdy amplituda sygnału
jest niewielka — porównywalna z różnicą wartości przypisanych do kolejnych
poziomów przetwornika. Wówczas wykorzystywany jest tylko niewielki zakres
działania przetwornika, a stosunek błędów kwantyzacji do amplitudy sygnału rośnie. Podobnie im mniej bitów ma stosowany przetwornik, tym większy
wpływ na dalszą analizę ma błąd kwantyzacji.
Podczas konfiguracji pracy przetwornika analogowo cyfrowego należy
również zdecydować, jakie przedziały amplitud będą przezeń rejestrowane.
Jeśli w zapisie cyfrowym obserwuje się płaskie fragmenty sygnału o minimalnej bądź maksymalnej amplitudzie, może to świadczyć o niewłaściwym
dopasowaniu ustawień w stosunku do zakresu wartości rejestrowanego sygnału. Taką sytuację określa się jako przesterowanie lub nasycenie przetwornika.

3.2.4

Pozostałe artefakty aparaturowe

Nalezy stwierdzić, że literatura na temat przyczyn artefaktów aparaturowych
nie jest zbyt bogata. Poza wymienionymi wyżej typami zakłóceń wyróżnia
się artefakty wysokoczęstotliwościowe mające charakter szumu, bądź też periodyczne np. zakłócenia wywołane przez pracę monitorów komputerowych,
mające postać sygnałów o częstościach odpowiadających częstości odświeżania ekranu. Inne przypadki obejmują gwałtowne skoki potencjału bądź też
iglice. Zdarzają się też zakłócenia mające charakter wolnozmienny.
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3.3

Artefakty na granicy środowiska wewnętrznego

W miejscu kontaktu organizmu z elektrodami pomiarowymi występuje wiele
zjawisk, które mogą mieć wpływ na pojawienie się artefaktów w rejestrowanym sygnale EEG. Skóra sama w sobie nie stanowi biernej warstwy pośredniczącej w przenoszeniu potencjałów elektrycznych z mózgu, lecz jest aktywnym i skomplikowanym organem, spełniającym swoją fizjologiczną rolę
podczas trwania eksperymentów. Skóra jest zdolna do generacji potencjałów
elektrycznych (elektrodermogram), a poprzez funkcje wydzielnicze ogromnej
liczby gruczołów potowych (ponad 2.5 miliona [54]) może w danym obszarze
zmieniać swoje charakterystyki rezystancyjne w czasie. W trakcie pomiarów
występują zmiany opisanego w rozdziale 2.2.2 potencjału półogniwa, co jest
przyczyną niektórych artefaktów elektrodowo-skórnych [27, 20].

3.3.1

Zmiana impedancji jednej z elektrod

Artefakty oscylacyjne wysokoczęstotliwościowe
Artefakty sieciowe, jak wspomniano wcześniej, można zaliczyć zarówno do
klasy artefaktów aparaturowych, wywołanych czynnikami zewnętrznymi, jak
i do artefaktów wywołanych przez zjawiska zachodzące na granicy pomiędzy
środowiskiem zewnętrznym i organizmem badanego. Najczęściej pojawiają
się one z powodu wzrostu impedancji jednej z elektrod, np. wskutek stopniowego odklejania się od skóry. W opisanej sytuacji sygnał z takiej elektrody
zaczyna się istotnie różnić od sygnału z pozostałych odprowadzeń, a w konsekwencji wzmacniacz pracujący w trybie tłumienia sygnału wspólnego nie
może wyeliminować składowych pochodzących z sieci elektrycznej a obecnych
tylko w tym konkretnym odprowadzeniu.
W takim przypadku w sygnale obserwuje się oscylacje o stałej częstości 50Hz (60Hz w przypadku USA). Oscylacje te pojawiają się zazwyczaj w
pojedynczym kanale, ale mogą też zakłócić wszystkie odprowadzenia równo23

cześnie — dotyczy to przypadku zmiany impedancji elektrody referencyjnej.
Analogiczna sytuacja występuje, jeśli źródłem zewnętrznym jest inna
aparatura elektryczna lub elektroniczna. Typowym przykładem są tutaj monitory komputerowe, które mogą zakłócić sygnał oscylacjami o częstości odświeżania ekranu — są to typowe częstości np. 60, 65, 75, 85, 100, 120 Hz.
Ponieważ sygnał zakłócający zazwyczaj nie ma charakteru sinusoidalnego,
mogą pojawić się również wyższe składowe harmoniczne o częstościach będących wielokrotnościami częstości podstawowej.
Artefakt kardiograficzny (EKG)
O wystąpieniu artefaktu kardiograficznego można mówić w przypadku, kiedy
w zapisie pojawiają się regularne skoki zsynchronizowane z rytmem zapisu
EKG. Pojawienie się artefaktu kardiograficznego jest zazwyczaj związane z
podobnymi zmianami warunków kontaktu w układzie elektroda-elektrolitskóra, co przy artefaktach zewnętrznych wysokoczęstotliwościowych. W niektórych przypadkach przyczyna wystąpienia artefaktu EKG na wszystkich
kanałach może leżeć w tym, że sygnał EKG, traktowany jako tło elektromagnetyczne, dociera do elektrody referencyjnej istotnie mniej stłumiony, bądź
bardziej stłumiony, aniżeli do pozostałych elektrod. Można temu zaradzić
przenosząc elektrodę referencyjną w inne miejsce — w pobliże pozostałych
elektrod.

3.3.2

Artefakty powstające w wyniku ruchu elektrod

Kilka wyróżnianych typów artefaktów związanych jest ze zmianami geometrii
kompleksu elektroda-elektrolit-skóra.
Artefakt naczyniowy - związany z pulsem
Niekiedy w rejestrowanym sygnale występują zniekształcenia powtarzające
się cyklicznie, jak sygnał EKG, ale niezbyt strome i opóźnione w stosunku
do kompleksów QRS zapisu EKG. Może to być spowodowane poruszaniem
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się całej elektrody, jeśli została umieszczona bezpośrednio nad tętniczką.
Artefakty związane z oddychaniem
Ruchy ciała badanej osoby związane z czynnością oddechową mogą przyczyniać się do regularnych ruchów elektrod. W takim przypadku powstają
wolnozmienne potencjały wywołane cyklicznymi zmianami odległości elektrod, bądź ich odprowadzeń, od obiektów znajdujących się w najbliższym
otoczeniu, które mają potencjał istotnie różny niż powierzchnia głowy lub
odprowadzeń. Zmiany takie powinny być w miarę zsynchronizowane z zapisami czynności oddechowej (pneumogram).
Artefakty balistokardiograficzne
W przypadkach niektórych badań, gdy badana jest osoba o bardzo małej masie (na przykład dziecko lub noworodek) możliwe jest, że praca serca może
wywołać ruch całego ciała a w konsekwencji ruch przymocowanych elektrod.
Manifestuje się to w postaci powolnych zmian potencjału, o okresie zbliżonym do okresu sygnału EKG w danej chwili. Zmiany takie zwykle występują
równocześnie w większej grupie kanałów.

3.3.3

Artefakty związane z bioelektryczną aktywnością skóry

Inną przyczyną powstawania artefaktów mogą być zmiany potencjałów wywołane przez aktywność gruczołów potowych. Artefakty takie związane są z
cyklicznym uwalnianiem większych ilości potu, a co za tym idzie cyklicznymi
zmianami składu elektrochemicznego elektrolitu na styku danej elektrody i
skóry. Pojawiające się w zapisie EEG grafoelementy przypominają artefakty
pochodzące od wolnych ruchów gałek ocznych (jak w 1 stadium snu), bądź
powolnych ruchów oddechowych. Jednakże w omawianym przypadku zmiany
potencjału dotyczą zwykle jednej elektrody, natomiast artefakty oddechowe
przeważnie wpływają na wszystkie odprowadzenia, zaś ruchy gałek ocznych
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zakłócają równocześnie wiele odprowadzeń głównie w przednich obszarach
głowy (rozdział 2.2.1).

3.3.4

Potencjały typu „electrode-pop” - trzaski

W sygnale EEG obserwuje się niekiedy charakterystyczne artefakty mające postać skoku potencjału (strome zbocze) a później zaniku o charakterze
wykładniczym (jak przy rozładowaniu kondensatora). Artefakty takie, wg
nomenklatury przyjętej w literaturze przedmiotu, określa się mianem artefaktów „electrode-pop”. Ich powstawanie wiąże się z gwałtowną zmianą różnicy
potencjałów statycznych połączenia elektrody ze skórą, bądź ze zjawiskami
powstającymi we wzmacniaczu sygnału [11, 14].

3.3.5

Artefakty na elektrodzie referencyjnej

Zniekształcenie zapisu, które ma bardzo podobny lub wręcz identyczny kształt
w wielu kanałach równocześnie oznacza zwykle, iż artefakt pojawił się na
elektrodzie referencyjnej dla wszystkich zakłóconych kanałów. Jeżeli w trakcie rejestracji wszystkie kanały EEG mają wspólną elektrodę referencyjną,
taka zmiana będzie zauważalna we wszystkich odprowadzeniach EEG.

3.4

Artefakty wewnętrzne - biologiczne

Naturalna bioelektryczna aktywność organizmu jest źródłem wielu potencjałów, które manifestują się w zapisie EEG jako tzw. artefakty biologiczne
(wewnętrzne). Ze względu na specyfikę powstawania w zasadzie nie można
ich uniknąć. Również metody minimalizacji wpływu pozamózgowych źródeł
wewnętrznych na rejestrowany sygnał EEG mają bardzo ograniczoną skuteczność, gdyż trudno jest nie wpływając na działanie mózgu obniżyć bioelektryczną aktywność innych narządów czy tkanek. Można powiedzieć, że
cały organizm wypełniony jest poruszającym się elektrolitem. Rejestrowane
pole elektryczne, generowane w wielu miejscach organizmu, silnie zależy od
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lokalizacji elektrody pomiarowej i jest zmienne w czasie. Potencjały mierzone
na powierzchni głowy a pochodzące z innych miejsc niż mózg, są niejednokrotnie o rzędy wielkości silniejsze, aniżeli te, pochodzące z mózgu.

3.4.1

Artefakty wywołane aktywnością mięśni

Zapis EEG jest często zaburzony w związku z aktywnością mięśniową w trakcie badania. Bezpośrednią przyczyną powstawania artefaktów są potencjały
włókien mięśniowych zwane EMG — elektromiogram. Głównymi źródłami
są mięśnie twarzy (mimiczne, powiek, skroniowe, czołowe, ...) i mięśnie karku. Ponieważ jednak amplituda potencjałów EMG jest wielokrotnie większa
niż elektroencefalogram, może się zdarzyć, że sygnał EEG zostanie zakłócony
ze źródeł bardziej oddalonych od głowy, zwłaszcza, jeśli nie będą położone
symetrycznie względem elektrod pomiarowych i elektrody referencyjnej.
W zapisie EEG potencjały mięśniowe mają najczęściej postać aktywności cyklicznej w wyższych częstościach (ponad 40Hz). Aktywność taka może
trwać bardzo długo — przy zwiększonym napięciu mięśniowym występuje
tzw. „pogrubienie linii EEG” — bądź krótko przyjmując postać serii wyładowań trwających od ułamka sekundy do kilku sekund, a nawet, niekiedy, pojedynczych niemal iglic. Duża zmienność charakteryzuje też amplitudę takich
artefaktów, gdyż może ona być rzędu od jednego µV (jak przy „pogrubieniu
linii EEG”) do nawet miliwoltów, co prowadzi zazwyczaj do przesterowania
aparatury [11, 14].

3.4.2

Artefakty spowodowane ruchami gałek ocznych
i mruganiem

Kolejną biologiczną przyczyną pojawiania się artefaktów w zapisie EEG jest
fizjologiczna aktywność gałek ocznych i powiek. Podstawowym powodem jest
fakt, że siatkówka ma potencjał mniejszy niż rogówka — różnica typowo mieści się w granicach 10-30mV. W związku z tym gałka oczna ma cechy dipola
elektrycznego dość silnego, w stosunku do rejestrowanych na powierzchni gło27

wy potencjałów pochodzących z mózgu. W trakcie ruchu gałki ocznej zmienia
się kierunek wektora dipola w przestrzeni, co powoduje wyraźne zmiany potencjału rejestrowanego przez elektrody, szczególnie w przedniej części głowy.
Zmiany takie są szczególnie obecne w zapisie EEG snu podczas fazy
REM — z ang. „rapid eye movement” — w trakcie której osoba badana
wykonuje szybkie poziome ruchy gałek ocznych. Również w 1 stadium snu
sygnał może być zakłócony przez ruchy gałek ocznych, tym razem jednak
są one o wiele wolniejsze. W trakcie analizy EEG w odprowadzeniach bipolarnych można wyraźnie odróżnić artefakty pochodzące od pionowych i
poziomych ruchów gałek ocznych.
W trakcie zasypiania lub wybudzeń, a niekiedy również podczas snu (faza REM), może pojawiać się mruganie badanego. Podczas mrugania powieki
przesuwają się po dodatnio naładowanej powierzchni gałek ocznych powodując zmiany dróg przewodzenia, a co za tym idzie modyfikację potencjału
mierzonego na powierzchni głowy. Zmiany te są zauważalne przede wszystkim
w odprowadzeniach przednich i centralnych [34, 11, 40].
Kiedy mruganie nie ma charakteru odruchowego może pojawić się dodatkowo współtowarzyszące mruganiu zjawisko Bella. Polega ono na ruchu
gałek ocznych do góry podczas ruchu powiek w dół. Podczas mrugania odruchowego opisywane zjawisko nie jest obserwowane [19]. Badacze niekiedy
dopatrują się w zjawisku Bella jedynej przyczyny artefaktów związanych z
mruganiem [40].

3.4.3

Artefakty powstające ze względu na ruchy języka

Ruch języka może być przyczyną pojawienia się specyficznych artefaktów w
zapisie EEG. Podczas ruchu języka, poza potencjałami spowodowane przez
aktywność odpowiednich mięśni, rejestruje się na powierzchni głowy zmiany
o niskiej częstości i amplitudzie dochodzącej nawet do 100 µV. Są one związane z tym, że koniec języka ma ujemny potencjał względem otoczenia [11].
Ponadto zetknięcie języka z podniebieniem istotnie zmienia drogi przewodzenia prądów, w wywołanych przez różnicę potencjału poprzecznie do bariery
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krew-mózg [53].
Podczas snu artefakty takie powstają wskutek odruchu ssania i żucia.
W czasie badania dzieci, zwłaszcza małych, zakłócenia takie mogą zaburzać
długie fragmenty zapisu, natomiast u osób dorosłych zdarzają się sporadycznie podczas zasypiania, wybudzeń, bądź w trakcie marzeń sennych (zwykle
w fazie REM). Ponieważ jednak u osób dorosłych są większe odległości w
czaszce badanego, artefakty te mają istotnie mniejszą amplitudę niż u dzieci
[11].

3.4.4

Inne zakłócenia od źródeł biologicznych

Jak powiedziano wcześniej w zasadzie cały organizm jest aktywny bioelektrycznie. Poza omówionymi typami artefaktów w EEG znajduje się potencjały pochodzące z innych źródeł. Rejestrowany sygnał mogą zakłócać zmiany
potencjału wywołane przez wibracje powstające w trakcie chrapania, przymykanie warg, łzawienie, bądź poruszanie żuchwą. Dodatkowo w szczególnych przypadkach obraz zakłóceń w sygnale EEG może mieć inną postać niż
w większości przypadków klinicznych. Dotyczy to zwykle osób upośledzonych anatomicznie lub fizjologicznie, przykładowo niewidomych, u których
obserwuje się zanikanie dipola rogówkowo-siatkówkowego [40], czy też osób z
protezami (np. oka) [14].
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Rozdział 4
Metody oceny klasyfikacji
Model klasyfikacji (dwustanowej) polega na przypisaniu pewnego podzbioru
analizowanych przypadków (obiektów) do określonej grupy lub klasy. Zakłada się, że dla każdego analizowanego przypadku, jako podstawę klasyfikacji
można przypisać wartość (rzeczywistą) funkcji oceniającej występowanie poszukiwanej cechy. Przypisanie do grupy jest realizowane poprzez porównanie
otrzymanej wartości funkcji z wartością progową (albo krócej — progiem),
która oddziela przypadki oceniane przez klasyfikator jako należące do grupy
od przypadków pozostałych.
Zmieniając wartość progową (jako parametr wolny) możliwe jest regulowanie czułości klasyfikatora. Klasyfikacja tego samego zbioru przypadków
przy ustawieniu różnych wartości progowych może dać większy lub mniejszy
podzbiór któremu przypisujemy oznaczaną cechę.

4.1

Podstawy oceny klasyfikacji

Oznaczmy przypadki, które klasyfikator ocenia jako posiadające poszukiwaną
cechę przez P (od ang. „positive”), zaś w przeciwnym przypadku przez N
(„negative”). Jeżeli ocena klasyfikatora zgadza się z rzeczywistością, takie
zdarzenie oznaczamy przez T (od ang. „true”), zaś w przeciwnym przypadku
przez F („false”). Kombinacja powyższych przypadków daje nam tablicę

30

kontyngencji 2 × 2, jak pokazano w tabeli 4.1.
Rzeczywista cecha
P

N

Ocena

P0

TP

FP

klasyfikatora

N0

FN

TN

Tabela 4.1: Możliwości klasyfikacji analizowanego przypadku w odniesieniu
do występowania klasyfikowanej cechy w rzeczywistości
Przyjmując powyższe definicje w odniesieniu do klasyfikacji fragmentów
zapisów EEG zawierających artefakty otrzymujemy:
• T P — liczba fragmentów, w których zarówno klasyfikator jak i ekspert
oznaczyli wystąpienie artefaktu,
• F P — liczba fragmentów, w których klasyfikator oznaczył wystąpienie
artefaktu we fragmencie, w którym ekspert nie oznaczył wystąpienia
artefaktu (błąd 1. rodzaju),
• T N — liczba fragmentów, w których ani klasyfikator ani ekspert nie
oznaczyli wystąpienia artefaktu,
• F N — liczba fragmentów oznaczonych przez eksperta, jako zawierające
artefakt, w których klasyfikator nie wykonał oznaczenia artefaktu (błąd
2. rodzaju).
Łatwo zauważyć, że:
T P + F N = liczba artefaktów oznaczonych przez eksperta,
F P + T N = liczba fragmentów, zdaniem eksperta, wolnych od artefaktów,
T P + F P = liczba fragmentów sklasyfikowanych jako artefakty,
F N + T N = liczba fragmentów sklasyfikowanych jako niezaburzone EEG,
T P + F N + F P + T N = całkowita liczba klasyfikowanych przypadków.
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4.2

Miary punktowe

W oparciu o definicje przedstawione w poprzednim rozdziale definiuje się
wiele miar pomocnych w ocenie stopnia zgodności klasyfikacji. Niektóre z
tych miar posiadają swoje tradycyjne charakterystyczne nazwy.
Na początku zdefiniujmy:
TP
(4.1)
TPR =
(od ang. „true positive rate”),
TP + FN
FP
(4.2)
FPR =
(od ang. „false positive rate”).
FP + TN
T P R zdefiniowana równaniem (4.1), jest również nazywana „czułością”,
gdyż jest estymatorem prawdopodobieństwa, z jakim klasyfikator prawidłowo
ocenia losowo wybrany przypadek, o którym wiadomo, że należy do wyróżnionej grupy.
Kolejną charakterystyczną miarą jest „specyficzność” (ang. „specifity”):
TN
= 1 − F P R.
FP + TN
Estymuje ona prawdopodobieństwo prawidłowej klasyfikacji negatywnej, czy(4.3)

SP C =

li jest analogiem czułości, lecz dla przypadków spoza wyróżnionej grupy.
Całkowitą zgodność klasyfikacji z rzeczywistością dla określonego progu
można szacować w oparciu o „trafność” (lub dokładność, z ang. „accuracy”),
która estymuje prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji losowo wybranego przypadku:
TP + TN
.
TP + FP + TN + FN
Warto zauważyć, że w definicji trafności przypadki należące do wyróżnionej
(4.4)

ACC =

grupy są traktowane równorzędnie, jak przypadki poza tą grupą zarówno ze
względu na decyzję klasyfikatora, jak i na rzeczywistą przynależność.
Biorąc za poziom odniesienia decyzje klasyfikatora określa się następujące miary:
• selektywność pozytywną (ang. „positive predictive value”):
PPV =
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TP
,
TP + FP

• selektywność negatywną (ang. „negative predictive value”):
TN
NP V =
,
TN + FN
• współczynnik FDR (ang. „false doscovery rate”):
FP
(4.5)
F DR =
= 1 − P P V.
TP + FP
Selektywności są estymatorami prawdopodobieństwa, że przypadek sklasyfikowany do danej grupy (P lub N ) okaże się rzeczywiście do tej grupy
należeć.
Współczynnik F DR ma duże znaczenie przy testowaniu hipotez statystycznych. W przypadku wykonywania testów wielokrotnych pozwala na
kontrolowanie oczekiwanego odsetka błędów pierwszego rodzaju, czyli niepoprawnych odrzuceń hipotezy zerowej. Przykłady zastosowania takiej metodologii do analizy synchronizacji i desynchronizacji EEG związanej z bodźcem
(ang. event-related desynchronization (ERD) and synchronization (ERS)) zostały opublikowane w artykułach [2, 3], których współautorem jest autor
niniejszej pracy.
Jako ostatnią miarę punktową godną polecenia należy wymienić współczynnik korelacji phi Yule’a [56], który obecnie w społeczności zajmującej
się uczeniem maszynowym (ang. „machine learning”), znany jest jako „Matthews Correlation Coefficient”[35, 23, 24]:
TP · TN − FP · FN
(4.6)
M CC = q
(T P + F P )(T P + F N )(T N + F P )(T N + F N )
Miara ta jest uznawana za jedną z najlepszych przy ocenie jakości klasyfikacji. Jednym z istotnych powodów jest możliwość jej stosowania, kiedy
liczności grup przypadków pozytywnych i negatywnych bardzo się od siebie
różnią. Przykładowo, jeśli przypadków pozytywnych jest o kilka rzędów wielkości mniej niż negatywnych, to trafność ACC dana wzorem (4.4) staje się
praktycznie nieprzydatna, gdyż jej wartości niewiele się różnią zarówno w
sytuacji, gdy klasyfikator wykrywa wszystkie przypadki pozytywne, ich połowę, bądź też żadnego. W takiej sytuacji M CC może być z powodzeniem
używana i daje dobrą ocenę jakości klasyfikacji.
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4.3

Krzywe ROC

Skuteczność klasyfikacji jest powszechnie opisywana z pomocą krzywych ROC
(ang. „Receiver Operating Characteristic”).
Czułość T P R określona wzorem (4.1) oraz F P R określona przez (4.2) są
funkcjami wartości progowej p. Jeżeli usunie się jawną zależność od wartości p
można zapisać T P R w funkcji F P R. Zmieniając wartość progu p w dozwolonym zakresie można uzyskać tzw. krzywą ROC (lub „krzywą charakterystyki
odbiornika”1 ).
Obecnie nazwa ROC jest stosowana w szerszym kontekście wiążącym się
ogólnie z analizą klasyfikacji. I tak mamy skrót ROC w znaczeniu pierwotnym używany zamiennie z „krzywą ROC”[48, 57, 23, 47], pojawia się „analiza
ROC”[48, 24], jako synonim analizy klasyfikacji, z kolei obszar dostępnych
wartości T P R i F P R, czyli fragment (0, 1) × (0, 1) płaszczyzny R2 , nazywany jest „przestrzenią ROC”[23, 24], a w niej można wykonywać „wykresy
ROC”[48, 57, 23, 24], składające się z wielu „punktów ROC”[48, 23, 24, 47].
Jak widać zatem, stosowanie określenia ROC może być niekiedy wieloznaczne.
Punkty w przestrzeni ROC reprezentują czułość (T P R), która zwykle
odkładana jst na osi pionowej) oraz specyficzność (SP C), gdyż na osi poziomej znajduje się F P R = 1 − SP C. Przykład krzywej ROC prezentuje rysunek 4.1. Klasyfikator idealny miałby krzywą ROC zredukowaną do punktu
(F P R, T P R) = (0, 1), natomiast w przypadku klasyfikacji losowej, punkty
na wykresie ROC układałyby się w okolicach prostej opisanej równaniem
T P R = F P R.
1

Nazwa sięga czasów II. Wojny Światowej, gdy pracowano nad optymalizacją detekcji

samolotów przez sieci radarowe. Okazało się wówczas, że zbyt mała czułość odbiornika fal
radarowych nie pozwalała na wykrywanie wrogich samolotów, natomiast czułość zbyt duża
dawała w efekcie wiele fałszywych alarmów, gdy aparatura wykrywała chmury. Prowadzone badania rozwinęły opisywaną tutaj metodologię, która z czasem zagościła również w
analizie danych biomedycznych.
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Rysunek 4.1: Przykład rzeczywistej krzywej ROC dla jednego z analizowanych w ramach pracy zapisów EEG.
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4.4

Modelowe krzywe ROC

Niekiedy przy porównaniach klasyfikacji nie można uzyskać zbioru punktów
w przestrzeni ROC, ale najwyżej jeden, czy dwa punkty. Wtedy można dopasować krzywą do posiadanych punktów (w skrajnym przypadku - do jednego
punktu) korzystając z modelu teoretycznego krzywej ROC [26]. Modelową
krzywą opisuje równanie:
y(x) = Φ(a + bΦ−1 (x))

(4.7)
gdzie

Φ to dystrybuanta rozkładu normalnego standardowego,
Φ−1 jest funkcją odwrotną do dystrybuanty,
parametr a decyduje o przesunięciu średnich dyskryminowanych rozkładów,
parametr b określa stosunek odchyleń standardowych dyskryminowanych rozkładów,
x ∈ (0, 1).
Na rysunku 4.2 pokazano przykłady modelowych krzywych ROC dla
różnych wartości parametrów a i b. Kiedy b = 1 krzywe są symetryczne
i takie właśnie modele zostały zastosowane w niniejszej pracy do obliczeń,
kiedy nie można było uzyskać rzeczywistej krzywej ROC.

4.5

AUC — parametr zgodności ROC

Jako uznaną miarę zgodności klasyfikacji przyjmowana jest szeroko wielkość
powierzchni pod krzywą ROC — skąd jej nazwa AU C (ang. „area under
curve”). Matematycznie jest to całka od 0 do 1 z T P R(F P R), czyli czułości
w funkcji odsetka fałszywych alarmów, co można zapisać jako:
(4.8)

Z 1
0

T P R(x)d(x)
36

Rysunek 4.2: Przykłady modelowych krzywych ROC dla różnych wartości
parametrów a i b. U góry krzywe symetryczne, u dołu — niesymetryczne.
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Wartość AU C określa prawdopodobieństwo, z jakim klasyfikator nada
wyższą rangę losowo wybranemu przypadkowi z grupy pozytywnej aniżeli
losowo wybranemu przypadkowi z grupy negatywnej [48, 24].
Warto podkreślić, że miary zdefiniowane w rozdziale 4.2, jak np. ACC
(4.4), F DR (4.5), czy M CC (4.6) są miarami punktowymi i odpowiadają jednej tylko wartości progowej klasyfikatora. Analogicznie odpowiada to
tylko jednemu punktowi w przestrzeni ROC, czyli jednej parze wartości
(F P R, T P R). Dzięki AU C natomiast można jedną liczbą opisać skuteczność
działania klasyfikatora w całym przedziale wartości progowych. Jednakże całkowanie krzywej ROC i zastąpienie jej jedną liczbą powoduje utratę informacji o charakterystyce algorytmu dyskryminacyjnego w danym obszarze
pracy.
Dlatego w idealnym przypadku wyniki powinny być prezentowane zarówno w postaci krzywych ROC, jak i wartości statystyki globalnej AUC
oraz wartości odpowiednich miar punktowych. Braki w podawaniu pełnych
informacji w publikacjach powodują poważne utrudnienia w porównywaniu
wyników uzyskiwanych w różnych ośrodkach badawczych i różnych eksperymentach, a niekiedy mogą nawet nasuwać przypuszczenia o chęci ukrycia
słabości proponowanych rozwiązań przez ich autorów. Temat ten został omówiony szerzej w rozdziale 11.
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Rozdział 5
Materiał doświadczalny
5.1

Zapisy polisomnograficzne

W ramach niniejszej pracy analizowano dane doświadczalne zebrane w Pracowni Elektroencefalografii i Badania Snu Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dane były zbierane w latach
1998÷2006 w związku z różnymi projektami i obejmowały przypadki z zarówno z grupy badanej, jak i grupy kontrolnej w badaniach bezsenności
[49, 38, 50], nadciśnienia [41], wpływu leków nasennych [22] oraz klinicznej depresji [21, 42] Łącznie zanalizowano 103 całonocne poligraficzne zapisy
EEG snu.
Dane zawierały 21 kanałów EEG zapisanych w standardowym systemie „10–20”, 2 kanały referencyjne A1 i A2, 2 kanały elektrookulograficzne
(EOG) — EOGP, EOGL — kanał EMG (elektromiogram), zapis EKG (elektrokardiogram) oraz zapis ruchów oddechowych (RES). Sygnał zbierany był
przy pomocy elektrod Ag-AgCl, a następnie filtrowany filtrem górnoprzepustowym z pasmem przenoszenia od 0.15 Hz oraz filtrem antyaliasingowym
i filtrem przeciwzakłóceniowym (dla sieci elektrycznej). Wszystkie kanały
były próbkowane z częstością 128 Hz. Część zapisów była przekształcona
13. bitowym, a część 16. bitowym przetwornikiem analogowo cyfrowym. Dane zapisane zostały w formacie EASYS.
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We wszystkich zapisach polisomnograficznych w zbiorze danych doświadczalnych zarejestrowane było pełne 28 kanałów. Wyróżnia to Pracownię Elektroencefalografii i Badania Snu Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spośród innych ośrodków tego typu na świecie. Jak omówiono w rozdziale 11 wiele publikacji w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym jest opartych o zapis zarejestrowany z wykorzystaniem
tylko pewnych podzbiorów pełnego układu „10–20” (rozdział 2.2.1) i to niekiedy niezbyt licznych. Ograniczanie liczby rejestrowanych kanałów powoduje
zubożenie zestawy danych, co zawsze wiąże się z mniejszą lub większą stratą
informacji, która mogłaby być wykorzystana w dalszych analizach materiału
eksperymentalnego.

5.2

Oznaczenia artefaktów

W studium wykorzystano oznaczenia artefaktów wykonywane standardowo w
Pracowni Elektroencefalografii Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako standardowy etap analizy EEG. Służyły one wyeliminowaniu fragmentów zawierających artefakty z dalszych analiz, prowadzonych na potrzeby konkretnego projektu. Zapisy oceniane były
w drodze analizy wzrokowej przez doświadczonego elektroencefalografistę.
Dzieląc zapisy na czterosekundowe fragmenty oznaczano fakt wystąpienia
artefaktu w analizowanym bloku bez rozróżnia rodzaju artefaktu.
Warto zauważyć, że oznaczenia były robione przez wielu ekspertów w ramach konkretnych projektów badawczych poza analizą samych artefaktów.
W związku z tym różniły się zarówno indywidualne podejścia ekspertów do
detekcji artefaktów, jak również konkretne potrzeby sposobu oznaczania artefaktów uwzględniając sposób dalszych analiz. Problematyka ta została szerzej
omówiona w rozdziale 11.
Porównanie zgodności pomiędzy ekspertami było możliwe dzięki uzyskaniu kilku oznaczeń dla 7. zapisów EEG osób z grupy kontrolnej przebadanych
podczas studium nad bezsennością [49, 38, 50]. Wspomniane zapisy zosta40

ły oznaczone niezależnie przez minimum dwóch ekspertów (z grupy czterech
ekspertów). Ponadto dwukrotnie udało się poddać weryfikacji jednego z ekspertów przez niego samego.
Przeprowadzając tę weryfikację udało się w jednym przypadku spełnić
warunki podwójnie ślepej próby. W tym celu wykonano kopię pliku z danymi EEG pod zmienioną nazwą i po kilku tygodniach od oznaczenia pliku
oryginalnego przedstawiono ekspertowi kopię do wykonania oznaczenia artefaktów. Ekspert podczas oznaczania kopii danych nie wiedział, że ma do
czynienia z zapisem, który już oznaczał.
W przypadku drugiego zapisu wybranego do porównania pierwsze oznaczenie wykonano standardowo. Po kilku tygodniach plik zawierający zapisane
artefakty został usunięty z (oficjalnego) repozytorium. W zaistniałej sytuacji
„zagubienia pliku z artefaktami” konieczne było ponowne oznaczenie artefaktów w omawianym zapisie. Drugie oznaczenie wykonał ponownie ten sam
ekspert.
Łącznie w niniejszej pracy wykorzystano 11 par oznaczeń do analizy
porównania pomiędzy ekspertami, włączając w to dwukrotne porównanie
jednego eksperta z samym sobą po upływie kilku tygodni.
Poza oznaczeniami standardowymi w pracy wykorzystano dodatkowe
oznaczenia artefaktów z podziałem na rodzaj w dwóch całonocnych zapisach EEG snu. Różne rodzaje artefaktów oznaczane były przez eksperta w
odcinkach ciągłych nieograniczonych przez z góry ustalony podział na czterosekundowe bloki (jak w przypadku oznaczeń standardowych). Na podstawie
tych dwóch oznaczeń, nazywanych oznaczeniami referencyjnymi, wykonano
optymalizację granic całkowania w parametrach reprezentujących potencjały
wolnofalowe i wysokoczęstotliwościowe, co opisano w rozdziale 6.1. Oznaczenia te posłużyły również do ustalenia przedziału progów wykorzystywanych
w klasyfikacji opracowanych parametrów.
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Rozdział 6
Parametryczny opis
potencjałów przejściowych
6.1

Opis potencjałów w przestrzeni częstości

6.1.1

Potencjały niskoczęstotliwościowe

Jako punkt wyjścia dla parametrycznego opisu potencjałów o bardzo niskiej
częstości przyjęto następujące założenia:

• czas trwania zwykle powyżej 3. sekund,
• zwiększona moc sygnału w niskich częstościach — obecność fal wolnych
(poniżej 1Hz),
• możliwa zmienność amplitudy ze względu na rejestrowany kanał,
• mogą występować duże różnice w amplitudzie dla różnych przypadków
tych potencjałów.
Założenia te odpowiadają opisowi artefaktów wolnofalowych m.in.: artefaktów związanych z ruchami oddechowymi, wywołanych przez wolne ruchy gałek ocznych (jak w 1. stadium snu), bądź pochodzących od bioelektrycznej
aktywności skóry.
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Biorąc pod uwagę powyższe cechy przyjęto opis parametryczny z wykorzystaniem transformaty Fouriera danej wzorem:
1 Z +∞
√
ŝ(ν) =
f (t)e−2πiνt dt,
2π −∞

(6.1)
gdzie:

f (t) — wartość sygnału w chwili t,
ν — częstość liniowa.
Sygnał podzielono na K czterosekundowych rozłącznych bloków i w każdym analizowanym kanale EEG j obliczono transformatę Fouriera ŝjk (f )
(nieokienkowaną) biorąc jako argument wartość sygnału w 8-sekundowym
bloku wycentrowanym na 4-sekundowym bloku k. Uwzględniając warunki
brzegowe wartość parametru opisującego potencjały zawierające fale wolne
nie była wyznaczana w pierwszym i ostatnim bloku analizowanych danych.
Na podstawie transformaty Fouriera zdefiniowano funkcję:
Z λ

(6.2)

F (j, k, λ) = Z

fN
0

0
2

|ŝjk (f )|2 df

|ŝjk (f )| df −

Z fAC +2Hz
fAC −2Hz

,
2

|ŝjk (f )| df

gdzie
j ∈ SAEEG — analizowany kanał EEG,
k — numer bloku, k ∈ {1, ..., K},
λ ∈ [0, 1] — częstość odpowiadająca górnej granicy przedziału, w którym badano wzrost mocy,
fN — częstość Nyquista (połowa częstości próbkowania)
fAC — częstość sieci elektrycznej (obecnie 50Hz w Europie, 60Hz w
USA)
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Funkcja F (j, k, λ) przyjmuje wartości z przedziału (0, 1), przy czym liczby
bliższe 0 oznaczają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia potencjału
wolnozmiennego w danym bloku.
Następnie dokonano określenia parametru λ funkcji F (j, k, λ). W tym celu wykorzystano dwa całonocne zapisy EEG, dla których ekspert wykonał
oznaczenia wzorcowe związane z potencjałami wolnozmiennymi. Używając
metodologii opisanej w rozdziale 4.3 przeprowadzono maksymalizację parametru określającego czułość (T P R), daną wzorem (4.1) przy założeniu, że
ma ona być równa specyficzności (SP C), danej wzorem (4.3).











  



  





Rysunek 6.1: Wyniki optymalizacji granicy całkowania dla parametru zdefiniowanego wzorem (6.2) służącego opisowi potencjałów wolnofalowych. Na
osi poziomej jest wspomniana granica całkowania (częstość w Hz), na osi pionowej jest czułość (T P R) (równa w tym przypadku zarówno specyficzności
SP C, jak i trafności ACC)
W tym celu wykorzystano parametr progowy p ∈ (0, 1) i klasyfikowano bloki, jako zawierające potencjały wolnozmienne dla wszystkich k, dla
których F (j, k, λ) > p.
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Oznaczmy przez C, przedział takich wartości progów p, dla których czułość jest równa specyficzności:
C(λ) = {p : T P R(p, λ) = SP C(p, λ)}.
Znalezienie optymalnej wartości λ polega na maksymalizacji czułości w funkcji λ, ale z zadanymi więzami, co zapisujemy jako:
max {T P R(p, λ) : p ∈ C(λ)}

λ∈(0,1]Hz

Rezultaty przeprowadzonej optymalizacji przedstawia wykres 6.1. Maksymalna wartość czułości z nałożonymi więzami została osiągnięta dla λ =
0.625Hz. Ostatecznie więc funkcja zdefiniowana wzorem (6.2) przyjęła postać:
Z 0.625Hz

(6.3)

F (j, k) = Z

fN

0

6.1.2

0
2

|ŝjk (f )| df −

|ŝjk (f )|2 df
Z fAC +2Hz
fAC −2Hz

,
2

|ŝjk (f )| df

Potencjały wysokoczęstotliwościowe

Założeniami przy opisie potencjałów o wysokiej częstości, było:
• czas trwania — od ułamka sekundy do kilkunastu sekund,
• zwiększona moc sygnału w wysokich częstościach — ponad 30Hz,
• zmienność amplitudy ze względu na rejestrowany kanał,
• bardzo duże różnice w amplitudzie dla różnych przypadków tych potencjałów.
Założenia te odpowiadają w głównej mierze artefaktom związanym z elektryczną aktywnością mięśni.
Sygnał podzielono na N jednosekundowych rozłącznych bloków i w każdym analizowanym kanale EEG j obliczono okienkowaną transformatę Fouriera biorąc jako argument wartość sygnału w bloku n:
(6.4)

1 Z +∞
ŝjn (ν) = √
fjn (t)wTn (t)e−2πiνt dt,
2π −∞
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gdzie:
fjn (t) — wartość sygnału w kanale j i bloku n w funkcji czasu,
Tn — czas odpowiadający środkowi bloku n,
n — numer bloku, n ∈ {1, ..., N },
wT (t) — funkcja okienkowa o środku w punkcie T , dana wzorem:

(6.5)

wT (t) =



0.5[1 − cos( π(T +t) )]

: t ∈ (−T, T )


0

:t∈
/ (−T, T )

T

Na podstawie okienkowanej transformaty Fouriera określonej wzorem
(6.4) zdefiniowano funkcję:
Z fN

H(j, n, µ) = ZµfN

(6.6)

0

2

|ŝjn (f )| df −
2

|ŝjn (f )| df −

Z fAC +2Hz
fAC −2Hz

Z fAC +2Hz
fAC −2Hz

|ŝjn (f )|2 df
,
2

|ŝjn (f )| df

gdzie
j ∈ SAEEG — analizowany kanał EEG,
n — numer bloku, n ∈ {1, ..., N },
µ — częstość odpowiadająca dolnej granicy przedziału, w którym badano wzrost mocy,
fN — częstość Nyquista (połowa częstości próbkowania),
fAC — częstość sieci elektrycznej (obecnie 50Hz w Europie, 60Hz w
USA).
Pierwszy człon licznika w definicji (6.6) obejmuje obszar częstości wokół częstości napięcia w sieci elektrycznej. Aby zmiany mocy sygnału w zakresie
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częstości bliskim częstości sieci elektrycznej nie zaburzały wartości tego parametru odjęto wkład pochodzący z tego zakresu zarówno w liczniki, jak
i w mianowniku. Dzięki temu wartości funkcji H(j, n, µ) zawierają się w
przedziale (0, 1). Liczby bliższe 0 oznaczają mniejsze prawdopodobieństwo
wystąpienia potencjałów szybkozmiennych w danym bloku.
W kolejnym etapie dokonano określenia parametru µ funkcji H(j, n, µ),
w badanym przedziale Pµ = (30, 44)Hz. Wykorzystując dwa zapisy EEG, dla
których ekspert wykonał oznaczenia wzorcowe i używając metodologii opisanej w rozdziale 4.3 przeprowadzono maksymalizację parametru określającego
czułość (T P R) przy założeniu, że ma ona być równa specyficzności (SP C).
Próg odcięcia ustalono tak, że p ∈ (0, 1) i blok n klasyfikowano jako zawierający potencjały wysokoczęstotliwościowe, gdy H(j, n, µ) > p. Oznaczając przez C, przedział takich p, dla których czułość jest równa specyficzności:
C(µ) = {p : T P R(p, µ) = SP C(p, µ)},
możemy zapisać maksymalizację czułości — T P R(µ) — w funkcji µ w postaci:
max{T P R(p, µ) : p ∈ C(µ)}
µ∈Pµ

Przeprowadzenie maksymalizacji pozwoliło uzyskać optymalną wartość
µ. Uzyskane wyniki prezentuje wykres 6.2. Jak widać w tym przypadku maksymalną wartość czułości osiągnięto dla µ = 40Hz. Opierając się na uzyskanym wyniku do dalszych badań użyto ostatecznie funkcji H(j, n) zdefiniowanej jako:
Z fN

(6.7)

H(j, n) =

40Hz
Z fN
0

6.1.3

2

|ŝjn (f )| df −
|ŝjn (f )|2 df −

Z fAC +2Hz
fAC −2Hz
Z fAC +2Hz
fAC −2Hz

|ŝjn (f )|2 df
,
|ŝjn (f )|2 df

Potencjały pochodzące od sieci elektrycznej

Jako osobną klasę opisano potencjały pochodzące od szumów z sieci elektrycznej. Przy konstrukcji odpowiedniego parametru przyjęto następujące
założenia:
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Rysunek 6.2: Wyniki optymalizacji granicy całkowania dla parametru zdefiniowanego wzorem (6.6) służącego opisowi potencjałów wysokoczęstotliwościowych. Na osi poziomej jest wspomniana granica całkowania (częstość w
Hz), na osi pionowej jest czułość (T P R) (równa w tym przypadku zarówno
specyficzności SP C, jak i trafności ACC)
• czas trwania — od ułamka sekundy do setek a nawet tysięcy sekund,
• zwiększona moc sygnału około częstości podstawowej w sieci elektrycznej — (obecnie) 50Hz w Europie, 60Hz w USA,
• zmienność amplitudy zależna m.in. od impedancji elektrody w danej
chwili,
• możliwość pojawienia się w jednym, bądź wielu kanałach równocześnie.
Sygnał podzielono, podobnie jak przy parametryzacji potencjałów szybkozmiennych, na N jednosekundowych rozłącznych bloków i w każdym analizowanym kanale EEG dla każdego bloku n obliczono okienkowaną transformatę Fouriera ŝjn (ν) według wzoru (6.4) z wykorzystaniem funkcji okienko-
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wej zdefiniowanej formułą (6.5). Opierając się na ŝjn (ν) zdefiniowano funkcję:
Z fAC +2Hz

(6.8)

M (n) = max

j∈SAEEG

fAC −2Hz
Z fN
0

|ŝjn (f )|2 df
,
2

|ŝjn (f )| df

gdzie:
SAEEG — zbiór analizowanych kanałów EEG,
n — numer bloku, n ∈ {1, ..., N },
fN — częstość Nyquista (połowa częstości próbkowania),
fAC — częstość sieci elektrycznej (obecnie 50Hz w Europie, 60Hz w
USA).
Wartości funkcji M (n) należą do przedziału (0, 1). Liczby bliższe 0 oznaczają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia potencjałów pochodzących od
sieci elektrycznej w danym bloku.
W przypadku parametryzacji z wykorzystaniem funkcji M (n), odmiennie
niż w przypadku potencjałów nisko- i wysokoczęstotliwościowych, opisanych
wyżej, nie było parametru wolnego wymagającego optymalizacji. Warto jednak zauważyć, że poprawne sparametryzowanie sygnału wg formuły zadanej
wzorem (6.8) wymaga podania przed etapem obliczeń poprawnej informacji
o wartości fAC , która była obecna podczas rejestracji sygnału.

6.2

Opis potencjałów z wykorzystaniem korelacji między kanałami

Jako podstawę konstrukcji parametrów opisujących potencjały pochodzące
od ruchów gałek ocznych, ruchów powiek (mrugania) oraz związanych z czynnością elektryczną serca (EKG) przyjęto współczynnik korelacji Pearsona [16]
dany wzorem :
(6.9)

rXY =

cov(X, Y )
,
σX σY
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gdzie:




cov(X, Y ) = E (X − E(X)) (Y − E(Y )) ,
σX =

r 



E (X − E(X))2 ,

przy oznaczeniu przez E(X) wartości oczekiwanej zmiennej X.

6.2.1

Potencjały pochodzące od ruchów gałek ocznych

Konstruując parametr opisujący potencjały pochodzące od gałek ocznych
przyjęto założenia:
• występują przede wszystkim w odprowadzeniach przednich,
• czas trwania zmian przeważnie od 2. do 4. sekund,
• obserwuje się sygnały w przeciwfazie dla elektrod leżących symetrycznie
po przeciwnych stronach głowy (transwersalnie) — czyli w parach np.
Fp1–Fp2, F7–F8, F3–F4,
• podobna zależność jak dla par odprowadzeń EEG występuje dla odprowadzeń EOG (o ile są rejestrowane i dostępne),
• jeśli potencjał pojawi się w kanałach EOG, nie zawsze jest to równoważne z zakłóceniem zapisu EEG.
Zważywszy na przedstawione założenia przyjęto za podstawę konstrukcji
parametru współczynnik korelacji pomiędzy sygnałami w dwóch kanałach,
dany wzorem (6.9).
Sygnał podzielono na K czterosekundowych rozłącznych bloków i dla
każdego bloku k obliczono dwa parametry. Pierwszy z nich miał służyć określeniu, czy wystąpiła ujemna korelacja pomiędzy odprowadzeniami zlokalizowanymi w okolicach oczu. W tym celu obliczono rk,Xi Yi , gdzie i ∈ {1, 2, 3}.
Kanał Xi należy do zbioru {F7,T3,EOGL}, natomiast Yi jest transwersalnie
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(poprzecznie) symetryczny, czyli Yi ∈ {F8,T4,EOGP}. Ostatecznie jako wartość parametru w bloku k przyjęto najmniejszy spośród tak zdefiniowanych
współczynników korelacji:
(6.10)

RE1 (k) = min rk,Xi Yi
i∈{1,2,3}

Parametr ten przyjmuje wartości z przedziału (−1, 1). Liczby bliższe -1
wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia potencjałów pochodzących od ruchu gałek ocznych w analizowanym bloku.
Drugi parametr był obliczany dla każdego analizowanego kanału EEG
i służył potwierdzeniu, że potencjał nie tylko pojawił się w przeciwfazie w
kanałach EOG (lub, pomocniczo, w parach (F7,F8) oraz (T3,T4)), ale równocześnie zakłócił przebiegi sygnałów w innych analizowanych kanałach EEG.
Zdefiniowano go jako najwyższą z wartości bezwzględnych wielu współczynników korelacji wzorem:

(6.11)

RE2 (k) =

max

j∈SAEEG ,Z∈CE

|rek,jZ |,

gdzie:
SAEEG — zbiór analizowanych kanałów EEG,
CE = {F 7, F 8, T 3, T 4, EOGL, EOGR} — zbiór odprowadzeń używanych do obliczenia parametry pierwszego (wzór (6.10)),
rek,XZ =



0

: X 6= Z ∧ X 6= Z 0


r

: wp.p.

k,XZ

,

oznaczając przez Z 0 kanał położony symetrycznie do kanału Z po przeciwnej stronie głowy (transwersalnie), czyli dla EEG: kanał F7 do kanału F8 i kanał T3 do T4 oraz dla EOG: EOGL do EOGR.
Drugi parametr przyjmuje wartości z przedziału (0, 1) a liczby bliższe 1 wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia potencjałów pochodzących
od ruchu gałek ocznych w analizowanym bloku.
51

6.2.2

Potencjały związane z mruganiem

W przypadku potencjałów pochodzących od mrugania i ruchów powiek oparto się na założeniach:
• czas trwania od ułamka sekundy do nawet ponad 3. sekund,
• zmiany widać przede wszystkim w odprowadzeniach przednich i centralnych,
• wyraźne zmiany obserwuje się w montażu dwubiegunowym podłużnym
— po lewej stronie głowy w odprowadzeniach Fp1–F3 i F3–C3, zaś po
stronie prawej w Fp2–F4 oraz F4–C4.
Konstrukcję parametru w tym przypadku oparto również o współczynnik
korelacji rXY zadany wzorem (6.9).
Sygnał podzielono na M jednosekundowych rozłącznych bloków i w
każdym kanale dla każdego bloku m ∈ {1, ..., M } wzięto jako argument
wartość sygnału w półtorasekundowym bloku wycentrowanym na jednosekundowym bloku m. Na tej podstawie obliczono dla każdego bloku dwa
współczynniki korelacji, rm,X1 Y1 oraz rm,X2 Y2 . Parę X1 i Y1 wybrano dla lewej strony głowy jako (Fp1-F3,F3-C3) oraz odpowiednio dla strony prawej
(X2 , Y2 ) = (F p2−F 4, F 4−C4). Ostatecznie jako wartość parametru w bloku
m przyjęto mniejszy spośród tak zdefiniowanych współczynników korelacji:
(6.12)

RB (m) = min {rm,X1 Y1 , rm,X2 Y2 }

Parametr RB (m) przyjmuje wartości z przedziału (−1, 1). Liczby bliższe
1 wskazują na większe prawdopodobieństwo wystąpienia w analizowanym
bloku potencjałów związanych z mruganiem.

6.2.3

Potencjały związane z czynnością elektryczną serca

Założenia przyjęte przy konstrukcji parametru opisującego potencjały pochodzące od EKG — czynności elektrycznej serca:
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• występująca dodatnia korelacja z sygnałem EKG,
• czas trwania pojedynczego potencjału od ok. 0.05 do 1.5 sekundy,
• zazwyczaj potencjały te występują w sygnale cyklicznie przez dłuższy
okres — rzędu dziesiątek a nawet setek sekund.
Konstrukcja parametru została wykonana z wykorzystaniem współczynnika korelacji rXY zadanego wzorem (6.9), lecz w nieco inny sposób niż
w przypadku parametrów dla potencjałów pochodzących od ruchów gałek
ocznych bądź ruchów powiek.
Sygnał podzielono na K czterosekundowych rozłącznych bloków i w każdym bloku k dla każdego kanału EEG obliczono współczynnik korelacji sygnału w tym kanale z sygnałem w kanale EKG, czyli rk,jY , gdzie j analizowany kanał EEG, zaś Y ≡ EKG. Do porównania wykorzystywany jest
największy spośród tak uzyskanych współczynników, co możemy zapisać jako:
(6.13)

REKG (k) = max rk,jEKG ,
j∈SAEEG

gdzie SAEEG oznacza zbiór analizowanych kanałów EEG. Parametr REKG (k)
przyjmuje wartości z przedziału (−1, 1). Im jest wyższa wartość obliczonego
w ten sposób parametru, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w danym
bloku pojawił się potencjał związany z elektryczną aktywnością serca.

6.3

Opis potencjałów w dziedzinie czasu

Poniżej przedstawiono parametry skonstruowane do opisania potencjałów
przejściowych w dziedzinie czasu. Odpowiadają one głównie artefaktom pojawiającym się ze względu na oddziaływanie układu pomiarowego z otoczeniem (poza przedmiotem badania), bądź powstają w ramach samego układu
pomiarowego. W związku z tym istnieje ogromna różnorodność kształtów
sygnałów, które mogą zakłócać prawidłowe EEG. W niniejszej pracy skoncentrowano się na tych przypadkach, które najczęściej występowały w analizowanych danych.
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6.3.1

Potencjały zewnętrzne elektrostatyczne

Założenia przy opisie tych potencjałów to:
• zazwyczaj duże zmiany amplitudy, aż do przesterowania włącznie,
• czas trwania różny — zależny od czasu występowania przyczyn zewnętrznych — przeważnie od kilku do kilkudziesięciu sekund,
• zazwyczaj dotyczą wszystkich odprowadzeń EEG, choć niekiedy występują tylko w pojedynczych kanałach.
Założenia te odpowiadają opisowi artefaktów związanych z dużym ruchem
osoby badanej (np. przewracanie się z boku na bok), bądź poważnymi zakłóceniami wywołanymi przez obiekty znajdujące się (poruszające się) w otoczeniu osoby badanej lub aparatury.
Przy powyższych założeniach kiedy w zakłóconym sygnale EEG nie wystąpi jeszcze przesterowanie, można wykryć takie potencjały z wykorzystaniem parametrów stworzonych do opisu potencjałów wolnofalowych (rozdział
6.1.1). Jednakże konstrukcja oparta o transformatę Fouriera sygnału (wzór
(6.1)) zawodzi w przypadku pojawienia się przesterowania — płaskiego sygnału o wartości minimalnej, bądź maksymalnej w danym kanale. W tej
sytuacji przydatny okazał się opis statystyczny rozkładu w czasie próbek
sygnału w danym kanale.
Sygnał podzielono na K czterosekundowych rozłącznych bloków i w każdym bloku dla każdego analizowanego kanału EEG obliczono maksymalną i
minimalną wartość:
(6.14)

Xmin (j, k) = min (xj,k (t))
t∈Tk

oraz
(6.15)

Xmax (j, k) = min (xj,k (t))
t∈Tk

przy czym:
xj,k (t) — wartość sygnału w bloku k w kanale j w chwili czasu t,
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Tk — przedział czasu odpowiadający blokowi k,
k — numer bloku, k ∈ {1, ..., K}.
Prawdopodobieństwo, że w danym bloku pojawił się potencjał zewnętrzny jest tym większe im większą wartość przyjmuje parametr Xmax (j, k) oraz
im mniejszą wartość przyjmuje Xmin (j, k).

6.3.2

Gwałtowne skoki potencjałów

Osobną klasą potencjałów pojawiających się w sygnale EEG są gwałtowne
skoki potencjałów. Przy ich opisie przyjęto następujące założenia:
• bardzo krótki czas trwania — poniżej 0.1 sekundy,
• amplituda zmienna, może być różna w różnych kanałach i różna w
różnym czasie,
• zazwyczaj skoki dotyczą pojedynczych kanałów, niekiedy jednak, w
przypadku wystąpienia na elektrodzie referencyjnej, mogą zakłócić wszystkie kanały równocześnie.
Założenia te odpowiadają opisowi artefaktów aparaturowych lub też związanych ze zjawiskami zachodzącymi w układzie elektroda-elektrolit-skóra.
Strome zbocze sygnału można opisać w dziedzinie czasu korzystając z
pochodnej lub uśrednionej pochodnej sygnału. Analizując rozkłady średnich
pochodnych dla różnych kanałów i okresów zdecydowano przyjąć za podstawę
konstrukcji parametru okres τ = 0.031s.
Sygnał podzielono na K czterosekundowych rozłącznych bloków i w każdym bloku dla każdego kanału EEG obliczono maksimum z wartości bezwzględnej pochodnej sygnału:
(6.16)

Dmax (j, k) = max |xj,k (t + τ ) − xj,k (t)|,
t∈Tk (τ )

gdzie:
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xj,k (t) — wartość sygnału w bloku k w kanale j w chwili czasu t,
Tk (τ ) — przedział czasu odpowiadający blokowi k rozszerzony z prawej
strony o τ ,
k — numer bloku, k ∈ {1, ..., K}.
Większe wartości tak skonstruowanego parametru oznaczają większe
prawdopodobieństwo pojawienia się w analizowanym bloku gwałtownego skoku potencjału w danym kanale.

6.3.3

Potencjały związane z artefaktami typu „electrodepop”

Założenia do konstrukcji parametru przy opisie artefaktów typu „electrodepop”:
• czas trwania waha się od ok. 1. do kilku sekund,
• różne amplitudy zarówno w zależności od kanału, jak i danej chwili
czasu,
• zwykle występuje na pojedynczym kanale, lecz niekiedy pojawia się na
większej liczbie odprowadzeń równocześnie,
• w początkowej fazie artefaktu obecne jest zbocze (zwykle strome) a po
nim następuje zbocze opadające — zwykle jest to łagodny powrót do
wartości zbliżonej do tej z chwili przez wystąpieniem artefaktu.
Ze względu na częstą obecność stromego zbocza rozpoczynającego artefakt typu „electrode-pop” większość przypadków wystąpienia potencjałów
związanych z artefaktami tego typu jest wykrywana z pomocą parametru opisującego gwałtowne skoki potencjału. Nieliczne przypadki, w których zbocze
nie jest aż tak strome i które nie są w ten sposób wykrywane, opisano wykorzystując pochodną sygnału.
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Sygnał podzielono na K ośmiosekundowych nakładających się bloków
przesuwanych co 4 sekundy. W każdym bloku dla każdego kanału EEG obliczono maksymalną długość fragmentu, w którym pochodna sygnału w danym
k i w analizowanym kanale j, czyli

d
x (t)
dt j,k

zachowuje stały znak. Ściślej bio-

rąc parametr ten opisuje wzór:
(6.17)
Pep (j, k) =

(

max

t1 ∈Tk ,t2 ∈Tk

)

d
d
d
t2 − t1 : ∀
xj,k (t1 ) = xj,k (t) = xj,k (t2 )
t1 <t<t2 dt
dt
dt

Im mniejsza wartość tego parametru, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że w danym bloku pojawił się szukany potencjał na analizowanym
kanale EEG.
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Rozdział 7
Klasyfikacja wartości
skonstruowanych parametrów
W niniejszej pracy przyjęto założenie, że użytkownik końcowy systemu (czyli,
przypuszczalnie, elektroencefalografista) nie powinien mieć wpływu na definicje parametrów obliczanych na podstawie analizowanych danych. Pozostawiono jednak dużą dowolność przy określeniu jaka konkretnie wartość danego
parametru oznacza wystąpienie potencjału przejściowego, a jaka jeszcze nie.
Stworzono możliwość łatwego kontrolowania klasyfikacji dla każdego parametru z osobna.

7.1

Progi dla skonstruowanych parametrów

Zdecydowano oddzielać wartości, dla których przyjmuje się wystąpienie opisywanego potencjału w analizowanym bloku, przy pomocy prostych nierówności określonych w przestrzeni zdefiniowanych parametrów. W tym celu
opracowano zasady określania progów wykorzystywanych do odseparowania
grup bloków ze względu na wartość odpowiadającego parametru. Z matematycznego punktu widzenia zestaw N zdefiniowanych parametrów dla danego
bloku umieszcza go w N -wymiarowej przestrzeni RN . Dla każdego z parametrów określa się odpowiedni próg i stosując ostre nierówności dla każde58

go wymiaru osobno tworzy się hiperpłaszczyzny prostopadłe do pojedynczego wymiaru. Hiperpłaszczyzny te, wraz z granicami zmienności dla progów,
określają hiperkostkę, w której leżą punkty odpowiadające blokom zawierającym niezakłócone EEG.
W praktyce konieczne jest zadanie ograniczeń wartości przyjmowanych
przez progi. Ponadto wymagana jest możliwość swobodnego ich kontrolowania dla każdego typu potencjałów z osobna.

7.2

Optymalizacja dopasowania progów detekcji

Dla wszystkich progów ustalono granice i ich wartości domyślne. Przy określaniu wartości domyślnych dla każdego progu przyjęto liniową interpolację
pomiędzy jego granicami. Wszystkie wartości dobrano tak, aby dla danego
parametru jego granice w miarę możliwości opisywały dozwolony przedział
wartości w przypadku wystąpienia odpowiadającego potencjału w badanym
bloku EEG. Aby to osiągnąć wykonano wiele porównań oznaczeń artefaktów
w oparciu o badane wartości progów z oznaczeniami artefaktów wykonanymi przez ekspertów. Do porównania użyto dwóch zapisów z oznaczeniami
referencyjnymi a rezultaty zweryfikowano na 9. zbiorczych oznaczeniach dla
snów zarejestrowanych w grupie osób zdrowych z grupy kontrolnej w badaniach nad bezsennością [49, 38]. Precyzyjne wartości określono przyjmując
założenie, że wybranie dla wszystkich progów ustawień domyślnych powinno
skutkować czułością na poziomie 80%.
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7.3

Progi dla parametrów zdefiniowanych w
przestrzeni częstości

7.3.1

Parametry opisujące potencjały niskoczęstotliwościowe

W przypadku parametrów dla potencjałów wolnofalowych (wzór (6.3)) wykonywana jest każdorazowo analiza statystyczna rozkładu parametrów dla
poszczególnych bloków w każdym kanale EEG osobno. Granice progów separacji, gF (θ, j), dla danego kanału j definiuje się jako:
0.5 + 0.5mF (j) < gF (θ, j) < 1,
gdzie:
mF (j) jest to mediana estymowana z rozkładu parametru F (j, k) w kanale j.
Wartości progów gF (θ, j) określa się podając wartość parametru θ ∈ (0, 100).
Domyślnie próg jest ustalony: gF (50, j) = 0.75 + 0.25mF (j). Wartości parametru F (j, k) przekraczające zadany próg oznaczają wystąpienie potencjału
wolnofalowego w opisywanym bloku w kanale j. Przekroczenie progu w dowolnym kanale powoduje oznaczenie dla całego bloku.

7.3.2

Parametry opisujące potencjały wysokoczęstotliwościowe

Dla parametrów związanych z wystąpieniem potencjałów szybkozmiennych
(wzór (6.7)) w pierwszej kolejności wykonywane jest przekształcenie logarytmiczne, aby uzyskać dla bloków zawierających niezakłócone EEG rozkład
bliższy rozkładowi normalnemu. Zapiszmy to jako:
f n) = log (H(j, n)).
H(j,

Dla przekształconych parametrów jest wykonywana każdorazowo analiza ich
rozkładu w poszczególnych blokach dla każdego kanału EEG osobno. Estymowane z rozkładu są każdorazowo:
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f n),
mHe (j) — mediana parametru H(j,

σHe (j) — odchylenie standardowe.
Granice progów odcięcia dla danego kanału j są określone przez:
mHe (j) + 1.5σHe (j) < gHe (θ, j) < mHe (j) + 6σHe (j),
Domyślnie próg wynosi gH,50
e (j) = mH
e (j) + 3.75σH
e (j). Wartości parametru
f n) oznaczają
H(j, n) powodujące przekroczenie zadanego progu przez H(j,
wystąpienie potencjału szybkozmiennego w danym bloku n w analizowanym
kanale EEG j. Przekroczenie progu w dowolnym kanale skutkuje oznaczeniem
całego bloku.

7.3.3

Parametry opisujące potencjały pochodzące od
sieci elektrycznej

W przypadku parametru M (n) opisującego wystąpienie potencjałów sieciowych dane wzorem (6.8), przedział progów został wybrany tak, że:
gM (θ) ∈ (0.05, 0.7),
Domyślna wartość progu to gM (50) = 0.375. Przekroczenie zadanego progu przez parametr M (n) powoduje oznaczenie bloku n jako zawierającego
opisywany potencjał pochodzący od sieci elektrycznej.

7.4

Progi dla parametrów zdefiniowanych z
wykorzystaniem korelacji

7.4.1

Parametry opisujące potencjały pochodzące od
ruchów gałek ocznych

Procedura dyskryminacyjna w przypadku opisu potencjałów pochodzących
od ruchów gałek ocznych, wymaga równoczesnego porównania obu parametrów zdefiniowanych wzorami (6.10) i (6.11).
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Pierwszy parametr (RE1 (k)) opisuje ujemną korelację pomiędzy kanałami transwersalnie (poprzecznie) symetrycznymi położonymi w pobliżu oczu,
dla niego zatem określono przedział zmienności progów jako
−1 < gRE1 (θ) < 0.
Domyślna wartość progu wynosi gRE1 (50) = −0.5.
Drugi parametr (RE2 (k)) porównuje się z progami zawierającymi się w
granicach
0.5 < gRE2 (θ) < 1.
Domyślna wartość progu to gRE2 (50) = 0.75. Do ustalenia konkretnych wartości progów używa się jednego wspólnego parametru swobodnego θ ∈ (0, 100)
w obu przypadkach.
Warunkiem koniecznym na oznaczenie bloku jako zawierającego potencjał pochodzący od ruchu gałek ocznych jest równoczesne spełnienie dwóch
nierówności:
RE1 (k) < gRE1 (θ) ∧ RE2 (k) > gRE2 (θ)

7.4.2

Parametry opisujące potencjały związane z mruganiem

Parametr RB (m) wprowadzony w celu opisania potencjałów pochodzących
od ruchów powiek i mrugania, a zdefiniowany wcześniej wzorem (6.12) porównuje się z progami określonymi w granicach gRB (θ) ∈ (0.75, 1). Domyślna
wartość progu wynosi gRB (50) = 0.875. Wartości RB (m) przekraczające próg
gRB (θ) powodują oznaczenie bloku m jako zawierającego potencjał pochodzący od mrugania.

7.4.3

Parametry opisujące potencjały związane z EKG

Wartości parametru REKG (k), określonego przy opisie potencjałów pochodzących od czynności elektrycznej serca — wzór (6.13) — porównuje się z
progami ograniczonymi jako: gREKG (θ) ∈ (0.8, 1). Domyślna wartość progu
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wynosi gREKG (50) = 0.9. Wartości REKG (k) przekraczające próg gREKG (θ)
powodują oznaczenie w bloku k wystąpienie potencjału pochodzącego od
czynności elektrycznej serca.

7.5

Progi dla parametrów określonych w dziedzinie czasu

7.5.1

Parametry opisujące potencjały zewnętrzne elektrostatyczne

Parametry opisujące potencjały zewnętrzne określone zostały wzorami (6.14)
i (6.15). Podobnie, jak przy analizie progów dla potencjałów wysokoczęstotliwościowych wykonywane jest przekształcenie logarytmiczne w celu znormalizowania rozkładów, co daje:
f (j, k) = log (abs(X
X
min
min (j, k))),

oraz
f
X
max (j, k) = log (Xmax (j, k)),

przy czym zakładamy, że Xmin przyjmuje wartości ujemne, zaś Xmax dodatnie.
Następnie przeprowadzana jest analiza statystyczna rozkładu tych parametrów w poszczególnych blokach dla każdego kanału z analizowanego zbioru
kanałów EEG osobno. Na jej podstawie są estymowane każdorazowo mediany
— odpowiednio mXemin (j), mXemax (j) — oraz odchylenia standardowe — odpowiednio σXemin (j) i σXemax (j). Przedział progów ustalony jest we wszystkich
przypadkach podobnie, jako:
mXemin (j) + 2σXemin (j) < gXemin (θ, j) < mXemin (j) + 10σXemin (j),
oraz
(mXemax (j) + 2σXemax (j) < gXemax (θ, j) < mXemax (j) + 10σXemax (j).
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f
f (j, k) i X
Domyślne wartości progów dla X
min
max (j, k), to odpowiednio

gXemin (50, j) = mXemin (j) + 6σXemin (j)
oraz
gXemax (50, j) = mXemax (j) + 6σXemax (j).
f (j, k) lub X
f
Jeśli którykolwiek z parametrów X
min
max (j, k) przekroczy właści-

wą mu wartość progową w którymkolwiek z analizowanych kanałów EEG, to
w analizowanym bloku k oznaczane jest wystąpienie opisywanego potencjału.

7.5.2

Parametry opisujące gwałtowne skoki potencjałów

Potencjały skokowe zostały opisane parametrem Dmax (j, k) zdefiniowanym
wzorem (6.16). W celu znormalizowania rozkładu, podobnie jak przy analizowaniu parametru Xmax opisującego potencjały zewnętrzne, tutaj również
wykonywane jest przekształcenie logarytmiczne prowadzące do:
f
D
max (j, k) = log (Dmax (j, k)).

Następnie przeprowadzana jest analiza statystyczna rozkładu tych parametrów w poszczególnych blokach dla każdego kanału EEG osobno, na podstawie której estymuje się medianę mDemax (j) i odchylenie standardowe σDemax (j) ,
w każdym kanale ze zbioru analizowanych kanałów EEG.
Przedział progów ustala się tak, że:
mDemax (j) + σDemax (j) < gDemax (θ, j) < mDemax (j) + 6σDemax (j) .
f
Domyślna wartość progowa dla D
max (j, k) wynosi

gDemax (50, j) = mDemax (j) + 3.5σDemax (j) .
f
Jeśli parametr D
max (j, k) przekroczy zadaną wartość progową w dowol-

nym kanale j spośród analizowanych kanałów EEG, to w całym bloku k
oznaczane jest wystąpienie gwałtownego skoku potencjału.
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7.5.3

Parametry opisujące artefakty typu „electrodepop”

W przypadku artefaktów typu „electrode-pop” zdefiniowano parametr Pep (j, k)
wzorem (6.17) dla każdego bloku k i analizowanego kanału EEG. O ile wszystkie inne parametry są bezwymiarowe o tyle w tym przypadku wartości przyjmowane przez parametr wyrażają się w jednostkach czasu. I tak dla parametru Pep (j, k) przedział progów można zadać nierównością:
0.25s ¬ gPep (θ, j) ¬ 6.25s.
Domyślną wartość próg przyjmuje dla θ = 50 i wynosi ona: gPep (50, j) = 3.25s.
Przekroczenie ustalonego progu przez parametr Pep (j, k) w którymkolwiek
spośród analizowanych kanałów EEG wiąże się z oznaczeniem całego bloku
k jako bloku zawierającego artefakt typu „electrode-pop”.
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Rozdział 8
Metody dopasowania progów
klasyfikatora
8.1

Przestrzeń progów

Użytkownik końcowy prototypu systemu klasyfikowania artefaktów może regulować progi dyskryminacji, które odpowiadają dziewięciu parametrom zdefiniowanym w rozdziale 6. Progi dla gwałtownych skoków potencjałów i potencjałów zewnętrznych elektrostatycznych są zmieniane synchronicznie. Daje to w efekcie możliwość niezależnego regulowania 8. progów klasyfikacji, jak
przedstawiono na rysunku 8.1.
Użytkownik może regulować w interfejsie użytkownika czułości dla danego typu potencjałów w zakresie od 0 do 100, przy czym granice te odpowiadają granicom zmienności progów dla danego parametru, co opisano w
rozdziale 7. Czym mniejsza czułość jest ustawiona dla danego typu artefaktów, tym mniej bloków zawierających odpowiadające potencjały przejściowe
zostanie oznaczonych przez prototyp systemu. Zmiana czułości odbywa się
liniowo w danym zakresie z dokładnością do 0.1.
Przy porównywaniu skuteczności klasyfikacji artefaktów przez eksperta
z oznaczeniami wykonanymi przez prototyp systemu można zmieniać jego
czułości. Standardowe, nienadzorowane porównanie polega na zmianie czu66

Rysunek 8.1: Ustawienia progów klasyfikacji dla 8 grup artefaktów z punktu
widzenia użytkownika systemu. W interfejsie użytkownika progi nazywane są
„czułościami” (ang. sensitivity) — czym wyższa „czułość” systemu, tym więcej oznaczeń danego typu artefaktów. Po lewej stronie widok interfejsu użytR
kownika prototypu systemu zaimplementowanego w środowisku Matlab°
, po

prawej — okienko konfiguracji klasyfikatora artefaktów w aplikacji signalml
(rozdział 10.5).
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łości dla wszystkich analizowanych typów artefaktów synchronicznie od 0 do
100. Ten sposób porównania został wykorzystany przy konstrukcji krzywych
ROC zaprezentowanych w rozdziale 10. Jednakże zmiany czułości dla różnych
typów niezależnie mogą pozwolić na uzyskanie oznaczenia znacznie bardziej
zgodnego z oznaczeniem referencyjnym niż przy synchronicznych zmianach
progów.

8.2

Funkcje kosztu

W celu dopasowania zestawu czułości do posiadanego zapisu EEG wraz z
oznaczeniem referencyjnym należy zdefiniować odpowiednią miarę zgodności,
tzw. funkcją kosztu C. Optymalizacja sprowadza się wówczas do minimalizacji tej funkcji. W niniejszej pracy były testowane różne funkcje kosztu oparte
o miary używane w analizie ROC (rozdział 4). Były to m.in:
1. C(ACC) = 1 − ACC
2. C(T P R, F P R) =

q

|T P R − 1 + F P R|2 + (1 − AU C(T P R, F P R))2

3. C(M CC, AU C) = 1 − M CC · AU C
4. C(M CC, ACC) = 1 − M CC · ACC
5. C(M CC) = 1 − M CC
gdzie ACC, T P R, F P R, M CC i AU C to miary wprowadzone w rozdziale 4.

8.3

Badane metody optymalizacji

Osiem niezależnych czułości zmienianych w granicach od 0 do 100 co 0.1 daje ośmiowymiarową przestrzeń, w której poszukuje się optymalnego zestawu
współrzędnych spośród (103 )8 = 1024 możliwych kombinacji. Do poszukiwania minimalnej wartości funkcji kosztu nie można użyć metod analitycznych,
z powodu bardzo skomplikowanej zależności pomiędzy jej wartościami a czułością systemu dla określonego typu artefaktów. Na zależność tę wpływają
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zarówno rozkłady wartości poszczególnych parametrów w analizowanych blokach danego zapisu EEG, jak również zdefiniowanie granic zmienności progów
dyskryminacji w oparciu o analizę statystyczną tych rozkładów.
Zastosowanie metod optymalizacji numerycznej ma również swoje ograniczenia, gdyż obliczenie z pomocą współczesnych komputerów wartości funkcji kosztu w jednym punkcie przeszukiwanej ośmiowymiarowej przestrzeni
czułości zajmuje czas rzędu sekund. Z tego powodu niemożliwe jest sprawdzenie wszystkich możliwych rozwiązań (algorytm typu „brutalna siła”). W
ramach pracy sprawdzano przydatność wielu metod optymalizacji wielowymiarowej w tym m.in.
• kilka metod gradientowych [10, 18, 46],
• metodę sympleksów (Nelder-Mead) [37],
• symulowane wyżarzanie [29],
• losowo restartowaną „wspinaczkę na wzgórze” [43].
Okazało się, że wiele metod minimalizacji dla wybranej funkcji kosztu
jest nieprzydatnych w opisywanym problemie głównie z powodu występowania dużej liczby lokalnych minimów oraz obszarów płaskich. Jest to zrozumiałe, gdyż zmiany czułości (zwłaszcza małe) mogą nie wpływać na zawartość
zbioru bloków oznaczanych przez prototyp systemu W takiej sytuacji pomimo
zmian czułości dla danego typu artefaktów zgodność oznaczenia otrzymanego
z prototypu systemu z decyzjami eksperta nie zmienia się, a zatem nie nastąpią również zmiany wartości jakiejkolwiek funkcji kosztu opartej o wartości
miar używanych w analizie ROC (rozdział 4).

8.4

Procedura „nauka przez przykład”

Opierając się na zdobytych doświadczeniach opracowano dla postawionego
problemu własny algorytm optymalizacji. Ze względu na występowanie w
nim elementów losowych (pseudolosowych) należy go zaliczyć do grupy metod
optymalizacji stochastycznej.
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8.4.1

Dane wejściowe i założenia procedury

Procedura optymalizacyjna korzysta z całonocnego zapisu EEG snu oraz dołączonego do niego referencyjnego oznaczenia artefaktów wykonanego przez
eksperta (lub grono ekspertów). Przyjęto założenie, że procedura powinna
wykonywać się w czasie maksymalnie 2–3 minut na przeciętnej klasy komputerze osobistym. Punktem startowym optymalizacji jest bieżący zestaw czułości dla różnych typów artefaktów. Zestaw ten może być w łatwo zmieniany
przez użytkownika. W szczególności, gdyby, zdaniem użytkownika, zastosowanie procedury optymalizacyjnej nie dało oczekiwanych rezultatów, można wystartować procedurę jeszcze raz poczynając od najlepszego rezultatu
otrzymanego w poprzedniej realizacji procedury.

8.4.2

Funkcja kosztu

Funkcje kosztu opisane w rozdziale 8.2 zostały zaimplementowane w prototyR
pie systemu stworzonego w środowisku Matlab°
i testowane przy optymali-

zacji progów klasyfikacji. Najlepszą stabilność procesu i wyniki optymalizacji
uzyskano przy zastosowaniu ostatniej z wymienionych funkcji kosztu, czyli:
(8.1)

C(M CC) = 1 − M CC.

Tej funkcji użyto w niniejszej procedurze optymalizacyjnej.

8.4.3

Algorytm optymalizacyjny

Algorytm optymalizacyjny rozpoczyna pracę od wyznaczenia wartości funkcji kosztu w punkcie startowym wg bieżących ustawień czułości dla różnych
typów artefaktów. Dalej sprawdzanych jest 10 punktów o czułościach równych sobie i należących do zbioru {5, 15, ..., 85, 95}. Algorytm do dalszego
etapu wybiera optymalny spośród tych punktów. W kolejnych krokach przeszukiwana jest przestrzeń wokół bieżącego punktu w następujący sposób:
1. Określany jest przedział możliwych zmian argumentów funkcji kosztu
w danym wymiarze.
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2. Wybierany jest jeden z wymiarów (za pierwszym razem losowo, potem
kolejno cyklicznie).
3. Losowana jest (z rozkładu płaskiego) zmiana współrzędnej w wybranym wymiarze w ramach bieżącego przedziału możliwych zmian.
4. Obliczana jest wartość funkcji kosztu. Jeśli jest niższa niż osiągnięte
dotychczas minimum, to bieżący punkt zastępuje dotychczasowy punkt
optymalny.
5. Po wyczerpaniu limitu liczby losowań następuje jeszcze równomierne
przeszukanie dla wszystkich wymiarów w ramach bieżącego przedziału
— test jest robiony na granicach przedziału, w jego środku oraz w

1
4

od brzegów przedziału.
6. Tutaj również obliczana jest wartość funkcji kosztu i, w razie znalezienia niższej wartości funkcji kosztu punkt optymalny zastępowany jest
bieżącym, a procedura przeszukania równomiernego powtarzana od tego punktu.
7. Po wyczerpaniu limitu przeszukań przedział możliwych zmian współrzędnych jest zmniejszany, bieżącym punktem staje się punkt optymalny (znaleziony do tego momentu), a powyższa procedura jest powtarzana od pozycji 2.
Powyższa procedura prowadzona jest do momentu osiągnięcia zadanej
minimalnej długości przedziału zmian współrzędnej. Po zakończeniu cała
procedura jest powtarzana ponownie od największej długości przedziału.
Kompletny kod źródłowy tej procedury dostępny jest w portalu EEG.pl.
Wynikiem optymalizacji jest zestaw czułości (punkt w ośmiowymiarowej przestrzeni), a w konsekwencji zestaw progów, dla których system osiąga
minimalną wartość funkcji kosztu przy porównaniu oznaczenia wykonanego
automatycznie z oznaczeniem referencyjnym eksperta. Dodatkowo, w proR
totypie systemu zaimplementowanym w środowisku Matlab°
, wyświetlany
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jest wykres pokazujący użytkownikowi przebieg procesu „on-line” w trakcie
optymalizacji. Przykład takiego wykresu prezentuje rysunek 8.2.
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Rysunek 8.2: Przykład procesu optymalizacji progów dyskryminacji arteR
faktów przez prototyp systemu zaimplementowany w środowisku Matlab°
.

Optymalizacja była prowadzona przy pomocy algorytmu opisanego w rozdziale 8.4. Na osi poziomej jest numer iteracji, zaś na pionowej — wartość
funkcji kosztu. Krzyżyki reprezentują wartość funkcji kosztu dla zestawu czułości testowanego w danej iteracji, natomiast linia ciągła pokazuje minimum
osiągnięte do tej pory.
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Rozdział 9
Analiza materiału
doświadczalnego
9.1

Analiza zgodności pomiędzy ekspertami

Wszystkie 11 par oznaczeń ekspertów dla 7. zapisów oznaczonych więcej niż
raz zostało zanalizowane z wykorzystaniem metodyki opisanej w rozdziale 4.
Dla każdej pary oznaczeń porównanie wykonano dwukrotnie, biorąc jako odniesienie referencyjne jedno bądź drugie oznaczenie z danej pary. We wszystkich przypadkach obliczono miary punktowe m.in. T P R, F P R, ACC, M CC
i uzyskano 2 punkty na płaszczyźnie ROC. Do uzyskanych punktów ROC
dopasowano krzywe zgodnie z metodą opisaną w rozdziale 4.4. Na podstawie
dopasowanych modelowych krzywych ROC policzono wartości parametrów
AU C, jak opisano w rozdziale 4.5. W ostatnim etapie wykonano analizę statystyczną wartości wszystkich używanych miar zgodności oznaczeń ekspertów.
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9.2
9.2.1

Analiza danych
Parametryzacja danych

Wszystkie 103 całonocne poligraficzne zapisy EEG snu zostały najpierw sparametryzowane z wykorzystaniem parametrów opracowanych w ramach niniejszej pracy a opisanych w rozdziale 6. Dla każdego pliku danych i odpowiedniego rodzaju potencjałów przejściowych zapisano wartości odpowiedniego parametru w celu prowadzenia dalszych analiz.

9.2.2

Wstępna analiza ROC

Następnie przeprowadzono analizę ROC w ten sposób, że dla każdego parametru (opisanego w rozdziale 6) zmieniano progi klasyfikacji w granicach
opisanych w rozdziale 7 i odpowiednich dla analizowanego parametru. Progi były zmieniane synchronicznie dla wszystkich analizowanych parametrów
równocześnie, co

1
100

przedziału.

Synchroniczne zmiany progów są równoważne zmianie w ramach klasyfikatora jednego ustawienia (progu ogólnego) związanego z czułością dyskryminacji. Oznaczenia artefaktów w każdym analizowanym zapisie EEG uzyskane
dla danej wartości progu ogólnego porównywano z oznaczeniem artefaktów,
które zostało wykonane przez eksperta. Korzystając z metodyki opisanej w
rozdziale 4 uzyskano wykres zbioru krzywych ROC, który prezentuje rysunek
9.1.

9.2.3

Weryfikacja i odrzucenie przypadków odstających

W dalszym kroku porównano wyniki analizy ROC oznaczeń klasyfikatora z
oznaczeniami ekspertów i zweryfikowano dokładnie zapisy, dla których krzywe ROC miały nietypowy kształt. Dzięki tej weryfikacji ustalono, że z punktu
widzenia analizy oznaczeń artefaktów dla wszystkich 21. rejestrowanych kanałów EEG 29 zapisów można traktować jako przypadki odstające.
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Rysunek 9.1: Krzywe ROC (rozdział 4.3) otrzymane przy zastosowaniu klasyfikatora z synchronicznym przesuwaniem progów klasyfikacji dla wszystkich parametrów i wszystkich 103. zapisów EEG snu. W zbiorze przypadków
odstających są zapisy (26), w których podczas snu badanego jedna lub więcej elektrod straciły kontakt ze skórą (zaznaczone na wykresie elipsami), w
jednym zapisie ekspert oznaczył wszystkie bloki jako artefakty (zaznaczony
prostokątem po prawo), natomiast w dwóch przypadkach zgodność oznaczeń
była zbyt duża — jak się okazało w tych przypadkach ekspert posiłkował się
wcześniejszą wersją prototypu klasyfikatora artefaktów (2 przypadki zaznaczono trójkątem).
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W 26. przypadkach przez większą lub mniejszą część snu jedna lub więcej elektrod traciły kontakt ze skórą. Weryfikowany prototyp systemu prawidłowo rozpoznał te fragmenty jako artefakty, jednakże okazało się, iż ekspert wykonujący oznaczenie takie fragmenty celowo ignorował. W większości
przypadków ekspert wiedział, że te konkretne wadliwe kanały EEG nie będą używane w dalszych analizach wykonywanych na potrzeby projektu dla
którego było prowadzone dane badanie. W pozostałych przypadkach okazało
się, iż ekspert oznaczając artefakty tak ustawił montaż w programie wyświetlającym sygnał EEG, że nie wszystkie 21 kanałów EEG było widocznych na
ekranie.
Kolejne dwa zapisy odrzucone z dalszej analizy miały oznaczenia artefaktów wykonane częściowo automatycznie z pomocą wcześniejszej wersji
prototypu systemu klasyfikacji artefaktów. Z tego powodu zgodność oznaczeń z wersją opracowaną w ramach niniejszej pracy była wyższa niż górna
granica zgodności oznaczeń pomiędzy ekspertami.
Wreszcie w ostatnim odrzuconym przypadku ekspert oznaczył wszystkie
analizowane bloki snu jako artefakt. Po odrzuceniu przypadków odstających
pozostały 74 zapisy EEG snu do dalszej analizy. Łączna długość analizowanych zapisów EEG wyniosła ponad 527 godzin, czyli niespełna 1900000 sekund. Artefakty oceniane były w czterosekundowych blokach, co dało łącznie
możliwość klasyfikacji niemal 475 tys. bloków. Jak opisano szerzej w Dyskusji
(rozdział 11) jest to materiał doświadczalny przekraczający łączną długość
zapisów

9.2.4

Analiza ROC

Po odrzuceniu wadliwych zapisów pozostałe 74 oceniono pod względem zgodności klasyfikacji z ekspertami wg metod opisanych w rozdziale 4. Dla każdego
zapisu wykonano porównania 100 oznaczeń otrzymanych w wyniku działania
klasyfikatora przy różnych ustawieniach ogólnego progu czułości. W każdym
przypadku obliczono miary punktowe m.in. T P R, F P R, ACC, M CC i uzyskano 100 punktów na płaszczyźnie ROC tworzących wraz z punktem (0,0)
77

i (1,1) empiryczną krzywą ROC. Dla każdej krzywej ROC obliczono wartość
AUC całkując krzywą metodą trapezową. Uzyskane rezultaty zanalizowano
statystycznie.

9.3

Optymalizacja dopasowania klasyfikatora

W kolejnym etapie dla 74. analizowanych zapisów zostało przeprowadzone
dopasowanie progów klasyfikatora. W przeciwieństwie do wstępnej analizy
ROC (rozdział 9.2.2) w tym przypadku progi klasyfikacji były ustalane dla
każdego opracowanego parametru niezależnie. w trakcie optymalizacji wykorzystano procedurę „nauka przez przykład”, która została opisana w rozdziale
8.4.
Optymalizację przeprowadzono 256 razy dla każdego zapisu w celu kontrolowania rozrzutu wyników. Do porównania wyników wybrano (losowo)
jedną z realizacji procesu optymalizacji progów klasyfikacji i po jej zakończeniu uzyskano po jednym oznaczeniu dla każdego spośród 74. analizowanych
zapisów EEG.
Korzystając z uzyskanych oznaczeń przeprowadzono porównanie z oznaczeniami eksperta z wykorzystaniem analizy ROC. Obliczono wartości miar
punktowych analogicznie, jak opisano w rozdziale 9.2.4, natomiast krzywe
ROC dopasowano do uzyskanych punktów ROC i obliczono wartości miar
AU C analogicznie, jak opisano w rozdziale 9.1. W ostatnim etapie przeprowadzono statystyczną analizę uzyskanych rezultatów porównania zgodności
oznaczeń.
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Rozdział 10
Wyniki
10.1

Zgodność pomiędzy ekspertami

Rysunek (10.1) prezentuje wykres wyników porównania zgodności pomiędzy ekspertami zobrazowany na płaszczyźnie ROC. Każdy punkt na wykresie reprezentuje T P R (czułość) i SP C (specyficzność; na osi poziomej jest
F P R = (1 − SP C), czyli jeden minus specyficzność) uzyskane dla porównania oznaczenia jednego eksperta względem drugiego. Każda para oznaczeń
daje w efekcie dwa punkty na płaszczyźnie ROC, gdyż albo jeden albo drugi
ekspert z pary może być potraktowany jako odniesienie.
Ekspert vs.
inny ekspert

Ekspert względem siebie
pierwszy zapis

drugi zapis

AU C

0.924 ± 0.0074

0.958 ± 0.0007 0.969 ± 0.0016

ACC

0.856 ± 0.0078

0.899 ± 0.001

0.872 ± 0.001

M CC

0.636 ± 0.0301

0.762 ± 0.001

0.749 ± 0.001

Tabela 10.1: Wyniki porównania zgodności pomiędzy ekspertami. Wyodrębniono wyniki porównania oznaczeń wykonanych dwukrotnie (w odstępie kilku
tygodni) przez jednego z ekspertów dla dwóch zapisów EEG.
W tabeli 10.1 przedstawiono wyniki porównania zgodności pomiędzy
ekspertami z wykorzystaniem uznanych miar AU C, ACC i M CC opisa79

nych w rozdziale 4. Należy zwrócić uwagę, że wartości AUC zostały w tym
przypadku obliczone dla teoretycznych krzywych ROC dopasowanych do pojedynczych punktów na płaszczyźnie ROC (jak opisano w rozdziale 4.4).

Rysunek 10.1: Punkty na płaszczyźnie ROC (rozdział 4) otrzymane podczas
analizy zgodności pomiędzy ekspertami.
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10.2

Zgodność systemu z ekspertami

Pierwszym wynikiem analizy były krzywe ROC uzyskane dla całego zbioru 103. całonocnych zapisów EEG snu. Uzyskany wykres, przedstawiony na
rysunku 9.1 był podstawą do gruntownej weryfikacji danych EEG i skojarzonych z nimi oznaczeń w przypadkach, gdy krzywe ROC nie miały charakterystycznego kształtu. Po tej weryfikacji odrzucono część zapisów, jak opisano
w rozdziale 9.2.3.
Rysunek 10.2 prezentuje krzywe empiryczne ROC powstałe w wyniku
porównania oznaczeń klasyfikatora z oznaczeniami ekspertów dla 74. zapisów
analizowanych po odrzuceniu przypadków odstających. W celu łatwiejszego
porównania z wynikami uzyskanymi przy kontroli zgodności pomiędzy ekspertami, na komplet krzywych ROC nałożono punkty ROC z wykresu 10.1.
System vs. Ekspert
Miara

Ekspert

Domyślne

Najlepszy

Wynik po

vs.

progi

punkt

optymalizacji

inny ekspert

AU C

0.881 ± 0.0052

—

0.928 ± 0.0040 0.924 ± 0.0074

ACC

0.792 ± 0.0084

0.848 ± 0.0056

0.870 ± 0.0052 0.856 ± 0.0078

M CC

0.554 ± 0.0140

0.598 ± 0.0120

0.670 ± 0.0111 0.636 ± 0.0301

Tabela 10.2: Miary zgodności klasyfikacji artefaktów obliczone dla różnych
ustawień progów detekcji dla poszczególnych parametrów. Od kolejno od lewej: miary obliczone dla domyślnych ustawień progów; wartości miar odpowiadające najlepszemu punktowi z krzywej ROC skonstruowanej dla danego
zapisu z synchroniczną zmianą progów (jak na Rysunku 10.2); miary obliczone dla progów uzyskanych w wyniku procedury optymalizacyjnej opisanej w
rozdziale 8.4. Dla łatwiejszego porównania w prawej kolumnie zamieszczono
wyniki analizy zgodności pomiędzy ekspertami.
W tabeli 10.2 zestawiono wyniki analiz zgodności oznaczeń uzyskanych
z pomocą prototypu systemu klasyfikującego i decyzji ekspertów dla 74. analizowanych zapisów EEG snu. Do porównania wykorzystano te same miary,
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Rysunek 10.2: Krzywe ROC dla 74. analizowanych zapisów EEG, wybranych
ze całego zbioru danych (rysunek 9.1) po usunięciu przypadków odstających.
Kwadraty, trójkąty i kółka prezentują wyniki porównania zgodności pomiędzy ekspertami, jak na rysunku 10.1.
których użyto przy analizie zgodności pomiędzy ekspertami (rozdział 10.1),
czyli AU C, ACC i M CC. Należy podkreślić, że wartość AU C w prawej
kolumnie tabeli 10.2 została obliczona dla teoretycznych krzywych ROC dopasowanych do kilkunastu punktów dla porównań pomiędzy ekspertami, natomiast AU C odpowiadający porównaniu prototypu systemu z ekspertami
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obliczono dla rzeczywistych krzywych ROC. Można oczywiście obliczyć tę
miarę dla punktów ROC odpowiadających porównaniu systemu z ekspertem
przy domyślnych wartościach progu stosując analogiczne dopasowanie krzywych ROC, jak dla porównań pomiędzy ekspertami a uzyskany AU C jest
wówczas jeszcze większy i wynosi 0.893 ± 0.0055.

10.3

Porównanie wyników analizy zgodności

Wyniki analizy zgodności pomiędzy ekspertami oraz zgodności klasyfikacji
wykonanej przez prototyp systemu z decyzjami ekspertów dla różnych ustawień progów detekcji zostały porównane ze sobą. Na rysunkach 10.3, 10.4 i
10.5 przedstawiono histogramy odpowiednio dla miar: AU C, ACC i M CC.
Dla tych trzech miar zgodności obliczonych dla 74. analizowanych zapisów EEG wykonano analizy statystyczne. W szczególności przetestowano
hipotezy, że wartości danej miary uzyskane przy porównaniu oznaczeń wykonanych przez prototyp systemu dla różnych ustawień progów detekcji oraz
wartości tej samej miary obliczone przy porównaniu pomiędzy ekspertami
pochodzą z tego samego rozkładu. Skorzystano z nieparametrycznego testu sumy rang Wilcoxona (znanego również, jako test U Manna-Whitneya)
[55, 33].
Testy przeprowadzono na poziomie istotności α = 0.05. W wyniku testów:
• w przypadku ustawień domyślnych systemu należy odrzucić hipotezę,
że wartości którejkolwiek miary pochodzą z tego samego rozkładu, co
wartości tej samej miary uzyskane w analizie zgodności pomiędzy ekspertami,
• nie znaleziono podstaw do odrzucenia hipotezy, że najwyższe wartości
miar ACC i M CC dla punktów leżących na krzywych ROC uzyskanych jeszcze przed optymalizacją pochodzą z tego samego rozkładu, co
wartości tychże miar uzyskane w analizie zgodności pomiędzy ekspertami,
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Rysunek 10.3: Histogramy wartości AU C obliczone dla 74 analizowanych
zapisów EEG: (a) dla krzywych ROC porównania prototypu systemu z ekspertem dla domyślnych wartości progów klasyfikacji (jak na rysunku 10.2),
(b) dla teoretycznych krzywych ROC dopasowanych do punktów ROC po
optymalizacji progów opisanej w rozdziale 8.4, jak w tabeli 10.2 . (c) wartości AU C obliczone dla teoretycznych krzywych ROC dopasowanych do
punktów ROC uzyskanych w analizie zgodności pomiędzy ekspertami (jak w
tabeli 10.1).
• podobnie dla ustawień po optymalizacji nie znaleziono podstaw do odrzucenia hipotezy, że którakolwiek z miar nie pochodzi z tego samego
rozkładu, co ta sama miara uzyskana w analizie zgodności pomiędzy
ekspertami.
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Rysunek 10.4: Zestawienie czterech histogramów trafności (ACC). Pierwsze
trzy przedstawiają wartości trafności (ACC) uzyskane przez porównanie z
decyzjami ekspertów oznaczeń wykonanych przez prototyp system dla 74.
analizowanych zapisów EEG przy ustawieniach progów: (a) domyślnych, (b)
odpowiadających najwyższej trafności spośród punktów z całej krzywej ROC
na rysunku 10.2 dla danego zapisu EEG, (c) otrzymanych w wyniku optymalizacji opisanej w rozdziale 8.4. Ostatni histogram (d) prezentuje trafność
obliczoną w trakcie porównania pomiędzy ekspertami, jak w tabeli 10.1.

10.4

Wyniki optymalizacji progów klasyfikatora

Jak opisano w rozdziale 9.3 dla każdego z 74. analizowanych zapisów EEG
wykonano po 256 przebiegów procedury optymalizacyjnej opisanej w rozdziale 8.4. W ten sposób uzyskano 18944 wartości miary M CC, a zbieżność i
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Rysunek 10.5: Zestawienie czterech histogramów współczynnika korelacji phi
Youle’a (M CC). Trzy z nich prezentują wyniki porównania oznaczeń wykonanych przez prototyp systemu dla 74. analizowanych zapisów EEG z decyzjami ekspertów. Do uzyskania oznaczeń użyto następujących ustawień progów: (a) domyślnych, (b) odpowiadających najwyższej wartości miary M CC
dla danego zapisu EEG spośród punktów z całej krzywej ROC (jak na rysunku 10.2), (c) uzyskanych w wyniku optymalizacji opisanej w rozdziale 8.4.
Ostatni histogram (d) przedstawia miarę M CC obliczoną w trakcie analizowania zgodności pomiędzy ekspertami (jak w tabeli 10.1).
powtarzalność procedury optymalizacyjnej skontrolowano w oparciu o analizę
rozkładu tych wartości.
Średnia wartość M CC wyniosła 0.670 — analogicznie, jak zaprezentowano w tabeli 10.2. Zanalizowano rozkład odchyleń standardowych od średniej
wartości M CC uwzględniając podział na grupy związane z poszczególny86

Rysunek 10.6: Histogram rozkładu odchyleń standardowych wartości miary
M CC uzyskanej po procedurach optymalizacji dla 74. analizowanych zapisów
EEG.
mi zapisami. Histogram tego rozkładu przedstawiony jest na rysunku 10.6.
Maksymalna różnica miary i jej średniej dla danego zapisu wyniosła 0.0415
zaś minimalna to −0.0741, co, uwzględniając wartości średniego M CC dla
powiązanych zapisów, stanowiło odpowiednio +7% i −16%. 95% przedział
ufności dla zbioru wszystkich odchyleń standardowych obejmuje przedział od
−0.0196 do 0.0126, czyli w przybliżeniu od −3% do +2% średniej wartości
M CC (0.670).

10.5

Implementacja

Dla umożliwienia zastosowania opracowanych algorytmów detekcji artefaktów w praktyce badawczej, konieczne było ich osadzenie w środowisku odpowiadającym standardowi interfejsu użytkownika, przyjętego w komercyjnych
programach do wyświetlania i analizy EEG. Możliwość taką daje otwarty
projekt signalml.org ([8], rys. 10.8), jednak jest on ze względu na wieloplatformowość pisany w języku JavaTM . Do połączenia kodu stworzonego w jęR
zyku Matlab°
z projektem signalml.org napisanym w Javie wykorzystano
R
Matlab°
BuilderTM JA — produkt firmy MathWorksTM , umożliwiający do-
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Rysunek 10.7: Porównanie zgodności po optymalizacji prototypu systemu z
ekspertami dla 74. analizowanych zapisów EEG — pomarańczowe romby.
Kwadraty, trójkąty i kółka prezentują wyniki porównania zgodności pomiędzy ekspertami, zaś szare krzyżyki to standardowo uzyskane krzywe ROC,
jak na rysunku 10.2.
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Rysunek 10.8: Przykładowy zrzut ekranu z aplikacji sigmalml.org. Pokazano porównanie oznaczenia około minuty zapisu EEG z pomocą metody automatycznej opisanej w niniejszej pracy (górne ciemnoszare prostokąty) z
oznaczeniami wykonanymi przez eksperta (dolne jasnoszare prostokąty).
łączanie odpowiednio przystosowanych programów w języku Matlab do aplikacji pisanych w Javie. Wymaga to niestety dołączania osobnych bibliotek
runtime dla każdego systemu operacyjnego, ale za to zwalnia użytkownika
końcowego od obowiązku nabycia licencji Matlaba — biblioteki te można
redystrybuować bez ograniczeń. Opis projektu wraz z kompletnym kodem
źródłowym dostępny jest pod adresem http://signalml.org. Aplikacja jest
wciąż w fazie beta, jednak moduł detekcji artefaktów przeszedł pomyślnie
fazę testów (funkcjonalnych) i jest już użyteczny. W niniejszej pracy określenie „system” odnosi się do docelowej wersji oprogramowania stworzonego
przez autora pracy, która będzie dostępna w ramach projektu signalml.org.
89

R
Prototyp systemu stworzony w środowisku Matlab°
jest dostępny w

portalu EEG.pl. Zawiera on graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia
prostą i wygodną pracę z programem. Zaimplementowana procedura „nauka
przez przykład” (opisana w rozdziale 8.4) pozwala na optymalizację ustawień
progów detekcji artefaktów na podstawie zapisu EEG wraz z oznaczeniem
referencyjnym eksperta.
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Rozdział 11
Dyskusja
Omówienie wyników porównania decyzji ekspertów
Jak wspomniano w rozdziale 1, jedynym powszechnie przyjętym „złotym
standardem” we współczesnej elektroencefalografii jest analiza wzrokowa.
Jednakże z oczywistych przyczyn ta metoda ma ograniczoną powtarzalność,
zarówno w sensie zgodności między różnymi ekspertami, jak też w sensie
zgodności ocen danego zapisu przez tego samego elektroencefalografistę, które zostały wykonane pewnym odstępie czasu wykorzystując metodą podwójnie ślepej próby (patrz rozdział 5.2). Oszacowanie tej zgodności w ramach
dostępnych zapisów przedstawiono w rozdziale 10.1.
Warto zauważyć, że w niniejszej pracy zweryfikowano zbiór oznaczeń artefaktów wykonywanych przez 4. ekspertów na danych z jednorodnej grupy
badanych osób, jaką jest grupa kontrolna dla badań nad bezsennością. Obliczone wyniki zgodności pomiędzy ekspertami wg miary AU C mieszczą się w
granicach od 0.850 do 0.969 ze średnią wartością ok. 0.924, zaś trafność ACC
nie spada poniżej 0.826 i nie przekracza 0.885 a średnia wartość wynosi 0.856.
Uzyskane rezultaty wyznaczają granice zgodności, jakich można oczekiwać
przy porównaniu systemu z ekspertami.
Pozytywna weryfikacja pracy prototypu systemu
Przy weryfikacji prototypu systemu z ekspertem wykorzystano zapisy EEG
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pochodzące z kilku różnych projektów zabranych od osób zarówno z grup badanych (eksperymentalnych), jak również z grup kontrolnych (rozdział 5.1).
Zbiór ten nie jest zatem tak jednorodny, ponieważ wśród badanych osób występowała większa zmienność międzyosobnicza, Z tego powodu można było
oczekiwać, że zgodność oznaczeń automatycznych prototypu systemu z decyzjami ekspertów w naturalny sposób może być relatywnie niższa. Biorąc
to pod uwagę, nie dziwi fakt, że zgodność z decyzjami ekspertów oznaczeń
wykonanych przez prototyp systemu dla domyślnych progów czułości zdefiniowanych w programie okazała się nieco niższa od wyników otrzymanych
przy porównaniu pomiędzy ekspertami (tabela 10.2.
Dodatkowo, na nieco niższy pierwszy wynik wpłynęło to, że oznaczenia
różnych elektroencefalografistów były przez nich wykonywane mniej lub bardziej restrykcyjnie, np. zależnie od indywidualnego podejścia do klasyfikacji
artefaktów, bądź ze względów związanych z dalszymi analizami planowanymi
w konkretnym studium. W różnych przypadkach, bowiem, ekspert oznacza
artefakty kierując się pragnieniem usunięcia ewidentnych zakłóceń i zachowania możliwie jak najwięcej sygnału do dalszych badań, choćby zawierał
on niewielkie artefakty. Przykładowo może się tak zdarzyć, jeśli wiadomo, że
kolejny etap analizy wymagać będzie filtrowania, które usunie z sygnału wysokie częstości — w takiej sytuacji pozostawienie sporych nawet artefaktów
mięśniowych bądź pochodzących od zakłóceń z sieci elektrycznej, nie dyskwalifikuje sygnału z dalszych badań. Innym razem elektroencefalografista
może być skupiony na tym, aby usunąć z zapisu wszystkie fragmenty, które
zaburzone są choćby w niewielkim stopniu a zostawić „czyste EEG”. Wtedy
z kolei będzie skłonny oznaczyć jako artefakt fragment, który choć trochę
wydaje mu się „podejrzany”.
Wystarczyło jednak przesunąć synchronicznie progi (podczas tworzenia
wykresów ROC, rysunek 10.2), aby osiągnąć dla analizowanych zapisów EEG
średnią trafność (ACC) na poziomie 0.848, co jest wynikiem zbliżonym do
zgodności pomiędzy ekspertami. Wreszcie po zastosowaniu procedury „nauka
przez przykład” (rozdział 8.4) wg wszystkich analizowanych miar osiągnięto
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zgodność nieco wyższą aniżeli rezultat porównania oznaczeń pomiędzy ekspertami.
Zastosowanie procedury „nauka przez przykład”
Analizując wyniki optymalizacji progów klasyfikatora (rozdział 10.4) łatwo
zauważyć, bardzo mały rozrzut wartości miary M CC po przeprowadzeniu
procedur optymalizacyjnych, czyli również mały rozrzut funkcji kosztu zdefiniowanej równaniem (8.1) jako 1−M CC. Należy pamiętać, że opisana w rozdziale 8.4 procedura „nauka przez przykład” jest przykładem stochastycznej
metody optymalizacyjnej. Tak wysoka powtarzalność wyników optymalizacji może być zatem nieco zaskakująca, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę,
że proces optymalizacji miał do dyspozycji tylko około 800 iteracji (jak na
rysunku 8.2), a zatem również tylko tyle obliczonych wartości funkcji kosztu.
Uzyskane dobre wyniki są ponadto kolejnym potwierdzeniem dwóch zasad związanych z optymalizacją:
1. Jeśli do algorytmu optymalizacyjnego „włoży się” wiedzę na temat
przeszukiwanej przestrzeni, to należy liczyć na jego efektywniejsze działanie w porównaniu z metodami, które z takiej wiedzy nie korzystają.
2. Prowadząc optymalizację, niejednokrotnie bardziej opłaca się wykorzystać dostępne zasoby komputera (czas, moc procesora, pamięć operacyjna), aby eksplorować dostępną przestrzeń rozwiązań, aniżeli „ostrożnie i dokładnie” prowadzić optymalizację z jednego zadanego punktu
startowego.
Po zanalizowaniu wyników wielokrotnej optymalizacji nasuwa się jeszcze
inny wniosek, można mianowicie przypuszczać, że okolice minimum globalnego analizowanych funkcji kosztu usiane są mnóstwem minimów lokalnych.
Z tego powodu trudno o dobre rokowania na przyszłość dla prób rozwiązania problemu znajdowania minimum globalnego w tak określonym procesie
optymalizacji. Obecnie skonstruowanie algorytmu, który byłby w stanie w
akceptowalnym krótkim czasie (rzędu minut, jak w założeniach przedstawio93

nych w rozdziale 8.4) znajdować minima globalne zadanej funkcji kosztu dla
całonocnych zapisów EEG, wydaje się bardzo trudne.
Należy jednak uwzględnić zastosowania praktyczne opracowanej optymalizacji. Zauważmy, że obecnie uzyskane zgodności oznaczeń ekspertów z
wynikami klasyfikacji artefaktów wykonanej przez prototyp systemu po optymalizacji są bardzo dobre. Są lepsze niż zgodności pomiędzy ekspertami (rysunek 10.7) a do tego powtarzalność wyników działania procedury optymalizacyjnej jest bardzo duża (rysunek 10.6).
W tej sytuacji, pomimo że znajdowany zestaw czułości jest „tylko” suboptymalny, można opracowaną procedurę z powodzeniem zastosować w rutynowych badaniach EEG snu.
Podstawową możliwością praktycznego zastosowania jest oznaczenie przez
eksperta jednego zapisu z grupy jednorodnych zapisów EEG (np. zbieranych
na potrzeby tego samego eksperymentu) i wykorzystanie go do uzyskania
optymalnego zestawu progów (czułości) dla analizowanych typów artefaktów
przy pomocy procedury „nauka przez przykład”. Następnie zestaw może zostać zapisany w konfiguracji programu (rysunek 8.1) a później wielokrotnie
używany przy automatycznym oznaczaniu artefaktów podczas analizy kolejnych zapisów EEG.
Inną możliwością, rozważaną w planach rozwojowych systemu, jest dopasowanie progów detekcji (np. w przypadku adaptacji systemu do nowej
aparatury). W nowych warunkach pomiarowych może okazać się, że rozkłady opracowanych parametrów opisujących potencjały przejściowe nie będą
pasowały dokładnie do ustalonych granic zmienności progów detekcji, lub
też ich ustawienia domyślne okażą się niewłaściwe. Można by było wówczas
wykorzystać kilka zapisów EEG (lub choćby nawet jeden) wraz ze zweryfikowanymi oznaczeniami referencyjnymi do dostrojenia granic zmienności
progów dyskryminacji.
Porównanie z wynikami w literaturze przedmiotu
Jak wspomniano kilkakrotnie wcześniej w niniejszej pracy jedyny powszech-
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nie przyjęty „złoty standard” we współczesnej elektroencefalografii stanowi
analiza wzrokowa. W odniesieniu do badań snu w oparciu o EEG takie podejście wiąże się z poświęceniem wielu godzin żmudnej pracy przez doświadczonych specjalistów. Rutynowo pełen zapis EEG snu przeglądany jest trzykrotnie — jeden raz w celu oznaczenia artefaktów (wszystkich typów artefaktów), co zajmuje przeważnie ok. 5-7 godzin pracy, drugi raz w celu oznaczenia
stadiów snu a wreszcie trzeci raz, aby wygładzić hipnogram uzyskany przy
pierwszym oznaczeniu stadiów snu, oraz poprawić ew. przeoczenia. Analizowanie (wzrokowe) całonocnych zapisów EEG snu jest standardową procedurą
zarówno w encefalografii klinicznej, jak też w pracy badawczej.
Biorąc pod uwagę powyższe, można by się spodziewać, że badania nad
detekcją artefaktów w EEG będą prowadzone w celu zastosowania współczesnych metod analizy sygnału w praktyce klinicznej. Tym bardziej dziwi fakt,
że w literaturze od wielu lat spotyka się jedynie nieliczne publikacje, które
opisują próby rozwiązania problemu detekcji artefaktów w EEG snu w sposób
umożliwiający zastosowanie opracowanej metody w badaniach rutynowych.
Większość publikowanych artykułów charakteryzuje się przynajmniej jedną
spośród wymienionych poniżej wad lub usterek.
1. Niereprezentatywne dane eksperymentalne
(a) analizowany zapis EEG bywa fragmentaryczny zamiast stosowanego rutynowo zapisu ciągłego;
(b) zbyt krótkie dane, niekiedy nawet rzędu kilku minut, co jest ledwie
namiastką całonocnego zapisu EEG snu;
(c) niestandardowa liczba lub rozmieszczenie elektrod — albo za mało, albo za dużo;
2. Zbyt wąski zestaw analizowanych typów artefaktów;
(a) z powodu ograniczonej skali badań;
(b) ze względu na zastosowane metody analizy danych;
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(c) pośrednio z uwagi na analizowanie zbyt krótkich fragmentów danych;
3. Nieprecyzyjnie opisywane warunki porównania zgodności oraz niepełne
lub niewłaściwie podane rezultaty;
(a) nieznana długość porównywanych odcinków zapisu;
(b) podawanie wartości miar punktowych bez miary komplementarnej
(np. podawanie samej tylko czułości (T P R) bez odpowiadającej
wartości specyficzności, albo F P R;
(c) podawanie wyników niewłaściwie przybliżonych;
W 1977. roku Gevins [25] analizował artefakty wolnozmienne, pochodzące od ruchu badanego, wysokoczęstotliwościowe, mięśniowe (z wysokim
EMG) oraz pochodzące od ruchu gałek ocznych. Jego artykuł ustala pewien
poziom odniesienia, który, pomimo upływu lat, nie stracił całkowicie na aktualności. Pomimo ograniczonych narzędzi dostępnych wówczas (ponad 30
lat temu) w prowadzeniu analizy sygnału, z pomocą prostych procedur opracowanych w dziedzinie częstości uzyskał zgodność z oznaczeniem wzrokowym
na poziomie T P R = 65% dla F P R = 27%. Odpowiada to w przybliżeniu teoretycznej krzywej ROC o AU C = 0.76, co stanowi bardzo przeciętny wynik
(istotnie słabszy, niż najniższa z krzywych (AU C = 0.782) przedstawionych
na wykresie porównania decyzji ekspertów z efektami działania prototypu
systemu opisanego w niniejszej pracy (rysunek 10.2)). Ponadto Gevins analizował jedynie 35 fragmentów EEG po 3 minuty zapisu każdy a w dodatku
w danych było zarejestrowanych jedynie 8 kanałów (w tym EOG i EMG).
Niecałą dekadę później ukazała się książka pod tytułem Clinical Applications of Computer Analysis of EEG and Other Neurophysiological Signals.
Handbook of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, w której
John S. Barlow opisał przeglądowo ówczesny stan wiedzy w rozdziale Artifact Processing (Rejection and Minimization) in EEG Data Processing [11].
Nie było to studium porównawcze skuteczności jakiejś konkretnej metody z
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analizą wzrokową, ale przywołano tam zgodność ogólną (trafność) na poziomie 70%. Biorąc najkorzystniejszy przypadek, który maksymalizuje czułość,
czyli wtedy, gdy ACC = T P R = F P R, otrzymuje się estymowaną wartość
AU C ¬ 0.771, czyli nieco tylko lepiej niż u Gevinsa [25].
W kolejnym dziesięcioleciu wykorzystywano coraz to bardziej rozbudowane metody analizy sygnału, jednakże bez spektakularnych rezultatów. W
drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dużą popularność
zdobyły metody korzystające z różnych klas sztucznych sieci neuronowych
[44, 30]. Najlepszy wynik z pracy [30] był równoważny trafności na poziomie
ok. 75%, co odpowiada wartości teoretycznej AU C ¬ 0.771. Jak się jednak
okazało, ze względu na dużą zmienność międzyosobniczą metody tego typu miały ogromne problemy z generalizowaniem wiedzy — co znaczy, że na
zbiorze uczącym i testowym (jednorodnym) mogły nawet dawać w miarę zadowalające rezultaty, lecz dla nowych danych dyskryminacja bywała niekiedy
słaba.
Nie wszyscy badacze zrezygnowali wówczas z metod parametrycznych.
Należy w tym miejscu wymienić pracę z roku 1998. opublikowaną przez Maartena van de Velde [52]. Zanalizowano w niej tylko artefakty mięśniowe w
zapisie z czuwania w 50. minutowych fragmentach dla 21. badanych osób.
Niestety zapis EEG był prowadzony tylko z wykorzystaniem 10. kanałów
spośród dostępnych w układzie „10–20” (rozdział 2.2.1). Na pochwałę jednak zasługuje zarówno precyzyjny opis metody, jak też podanie wyników w
postaci pary czułości i specyficzności, a także zaprojektowanie doświadczenia
tak, że sprawdzono również zgodność elektroencefalografisty z samym sobą.
Opublikowane rezultaty nie były jednak satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę,
że tylko jeden typ artefaktów był przedmiotem dyskryminacji, a procedura
wymagała dodatkowo oznaczenia pięciominutowego odcinka wolnego od artefaktów mięśniowych, aby dokonać estymacji progów dla automatycznego
klasyfikatora. Uzyskano wynik T P R = 80% i SP C = 90%, co odpowiada AU C = 0.933, natomiast porównanie dwóch oznaczeń eksperta dało w
efekcie T P R = 81% i SP C = 92%, co odpowiada AU C = 0.947
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Rok później ten sam badacz (van de Velde) opublikował [51] wyniki
badań nad detekcją artefaktów „wszystkich typów” prowadzone z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego i detekcji zboczy. Weryfikację metody przeprowadził na siedmiu 24-godzinnych zapisach EEG prowadzonych na pięciu
pacjentach oddziału intensywnej terapii z pomocą dwóch odprowadzeń dwubiegunowych (C3–P3 i C4–P4). Zapisy oceniło dwóch ekspertów, dla których
również oceniono zgodność między sobą. Tu jednak popełniony został istotny błąd metodyczny, ponieważ podana specyficzność „. . . very high: typically,
95—99%. . . ” uniemożliwia praktycznie jakiekolwiek szacowanie miary AU C.
Ogólnie wyniki należy uznać za słabe, pomimo uzyskania czułości (T P R) na
poziomie 90%, gdyż wartość (podana w artykule) P P V wyniosła 53%, co
oznacza, że metoda prawie tak często popełniała błąd pierwszego rodzaju,
co wykrywała poprawnie artefakty. Wysoki wynik czułości spowodowany był
tym, że w analizowanych zapisach było bardzo mało artefaktów w ogóle (około 7% całkowitego czasu trwania zapisu EEG), a co za tym idzie przypadków
niezakłóconego EEG było ponad 13 razy więcej niż przypadków artefaktów.
Przy próbie klasyfikacji przeciętnego zapisu EEG snu, gdzie ok. 35% czasu
występują artefakty, przy pomocy metody opisanej w publikacji, gdyby ona
w ogóle zadziałała, otrzymanoby w rezultacie propozycję usunięcia ponad
70% całego zapisu (zostawiając ciągle jeszcze ponad 10% artefaktów w zapisie). Prawdopodobnie jednak model autoregresyjny oparty, jak napisano w
artykule, o 20–40 sekundowy kontekst miałby kłopoty z dopasowaniem się do
danych zebranych od osób zdrowych. Zresztą sam autor napisał pod koniec
publikacji „Unfortunately, the system was not evaluated in a large clinical
data set. . . ”.
Jedyne, poza niniejszą pracą, studium detekcji artefaktów w pełnych zapisach EEG snu, miało być przeprowadzone w ramach europejskiego programu SIESTA — A New Standard for Integrating Polygraphic Sleep Recordings
into a Comprehensive Model of Human Sleep and its Validation in Sleep Disorders. Jednakże ocenę skuteczności metod, opracowanych w ramach tego
projektu, ograniczono do minimum [45]. Badania przeprowadzono jedynie na
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90-minutowych odcinkach, wybranych z 15. zapisów polisomnograficznych z
ubogim zestawem odprowadzeń EEG w stosunku do standardowego montażu „10-20”(rozdział 2.2.1. Rejestrowane było 7 kanałów EEG w odprowadzeniach bipolarnych wraz z towarzyszącymi kanałami, w tym 2. kanałami EOG,
2. kanałami EMG, kanałem EKG, oraz dodatkowo zapisami: przepływu powietrza, ruchów oddechowych klatki piersiowej, ruchów brzucha i nasycenia
krwi tlenem. W niektórych przypadkach rejestrowany był ponadto puls badanego, bądź chrapanie, a 2 zapisy posiadały dodatkowe 5 kanałów EEG.
Artefakty były analizowane wg podziału na 9 typów:
A1 wywołane przez ruchy gałek ocznych,
A2 związane z EKG,
A3 mięśniowe,
A4 ruchy ciała badanego,
A5 spowodowane odklejeniem elektrody,
A6 związane z aktywnością gruczołów potowych,
A7 spowodowane przez zakłócenia z sieci elektrycznej,
A8 oddechowe (oznaczono w studium 2 sztuki),
A9 związane z pulsem (nie oznaczono ani jednego).
Do detekcji artefaktów wykorzystano 3 metody analizy w oparciu o jednosekundowe fragmenty sygnału.
M8 Filtrowanie Kalmana (ang. Adaptive Inverse Kalman filtering)
M9 Analiza spektralna (moc w 4 predefiniowanych pasmach) + analiza
dyskryminacyjna (liniowa)
M10 Detekcja przesterowań w oparciu analizę histogramu
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Ad. M9 — bardzo istotną informacją jest, że do dostrojenia parametrów metody wykorzystano te same dane i oznaczenia ekspertów, co do weryfikacji.
Ad. M10 — wartości odpowiadające „nasyceniu” (saturation values) stosowane później w analizie automatycznej zostały uzyskane w drodze analizy
wzrokowej (sic!) histogramu amplitud dla każdego zapisu i kanału z osobna.
Następnie zastosowano wszystkie 3 metody do wszystkich 7. oznaczonych typów artefaktów (A1–A7). Wyniki opublikowane w oficjalnym raporcie [45],
które wyrażono w języku miary AU C, okazały się słabe, a nawet bardzo
słabe. Jedynie artefakty mięśniowe oraz ruchy ciała badanego oznaczane z
pomocą metody M8 były zgodne w akceptowalnym stopniu — AU C wyniosła odpowiednio 0.857 i 0.898. Dla dwóch najliczniej oznaczanych grup (A1
i A2), obejmujących 66% wszystkich analizowanych w projekcie artefaktów,
uzyskano bardzo słabe wyniki (AU C odpowiednio 0.651 i 0.613). Jeszcze
gorszy wynik osiągnięto dla artefaktów pochodzących od sieci elektrycznej
(A7), które są stosunkowo łatwe do opisania — w ich przypadku AU C dla
metod M8 i M9 był nieco poniżej poziomu 0.5, co oznacza kompletny brak
użyteczności zastosowanego podejścia w tym (dość prostym) przypadku, natomiast dla metody M10 AU C wyniósł 0.310, co sugeruje jakieś poważne
błędy metody1 . Niedługo później europejski projekt SIESTA zakończył się2 .
W XXI. wieku liczba wartościowych publikacji naukowych związanych
z detekcją artefaktów w zapisach EEG snu wyraźnie spadła3 . Spośród tych,
które się ukazały, można zwrócić uwagę na poniższe 3 pozycje.
W 2002. roku Moretti opublikował [36] wyniki analiz zapisów pochodzących od 9. osób badanych w stanie czuwania. Autorzy publikacji użyli autorR
skiego systemu opracowanego w środowisku Matlab°
, który oznaczał 3 grupy

1

Gdyby po zastosowaniu metody M10 w tym przypadku odwrócić klasyfikację, czyli

nazwać „artefakty” czystym EEG, a „czyste EEG” artefaktami, uzyskano by wynik 0.690
— słaby, ale użyteczny.
2
... a przynajmniej jego naukowa strona, gdyż po oficjalnym zakończeniu projektu wiodąca grupa badaczy biorąca udział w tym projekcie założyła przedsiębiorstwo „The Siesta
Group”, świadczące komercyjne usługi analizy EEG snu
3
co nie jest, jak się wydaje, bez związku z opisanym wcześniej przekształceniem
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artefaktów: mięśniowe, pochodzące od ruchów gałek ocznych oraz nieokreśloną bliżej grupę EEG artifacts. Zastosowane metody obejmowały stosunkowo
proste techniki analizy w dziedzinie czasu z wykorzystaniem odpowiednich
progów dla amplitud oraz testy statystyczne dla sygnału uśrednianego w 500
milisekundowych blokach. W artykule podawana jest tylko czułość od 93%
dla tzw. EEG artifacts, poprzez 95% dla ruchów gałek ocznych, ale tylko
tych, które równocześnie zaburzyły sygnał w pionowych i poziomych dwubiegunowych odprowadzeniach EOG, aż do 98% dla silnych potencjałów EMG
rejestrowanych w odprowadzeniach z obu rąk równocześnie. Ponieważ nie podano innej miary (np. specyficzności, czy też selektywności — patrz rozdział
4.2) to opublikowany wynik w zasadzie niewiele mówi o skuteczności detekcji
(algorytm, oznaczający wszystkie bloki jako artefakty miałby czułość 100%).
W artykule opisano, że weryfikacji dokonano w oparciu o 323 wybrane (selected ) odcinki zapisu EEG, jednakże nie zostało jasno powiedziane jak długie
były to fragmenty — prawdopodobnie 8–14s, co daje łącznie ok. 43–75 minut
zanalizowanego EEG.
Inne wyniki, tym razem jedynie dla artefaktów EKG opublikował w 2007.
roku Jiang [28], który analizował zapis EEG przy pomocy analiz falkowych.
Uzyskał on bardzo dobre wyniki zgodności na materiale doświadczalnym
obejmującym 3 fragmenty po 60–90 minut EEG snu oraz 10 fragmentów po
4–5 minut zapisu czuwania, łączny czas zapisów to ok. 270 minut. Uzyskał
wysoką trafność (ACC) na poziomie 97.5%. Jednakże ani łączny czas trwania
analizowanego zapisu, ani zakres opisywanych artefaktów (tylko jeden typ —
„EKG”) nie dają żadnego przełożenia tego, skądinąd doskonałego, wyniku
na rutynowe całonocne badania EEG snu.
Kolejny artykuł z tego samego roku (2007) autorstwa Mammone [32]
opisuje wykrywanie „wszystkich” typów artefaktów przy pomocy analizy
składowych niezależnych (ICA) z wykorzystaniem entropii Renyi’ego. Znaczący wynik w postaci czułości podanej jako 92.6% można uzupełnić, czytając uważnie artykuł, o wynik specyficzności (nieopublikowany!) na poziomie
93.9%. Niestety pozytywne wrażenie znika, gdy zwróci się uwagę na zagma-
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twany sposób liczenia zgodności4 działania metody i eksperta. Całość zaś
staje się mało istotna, kiedy zwróci się uwagę, że zgodność oceniano (a wartości podano z dokładnością do 3 miejsc znaczących) w oparciu o 3 minuty
i 36 sekund zapisu EEG, co dało dokładnie 9 stron elektroencefalogramu po
24 sekundy każda5 . Weryfikacja kosztownych obliczeniowo metod (ICA) na
tak skromnym materiale doświadczalnym, jak opisał Mammone w artykule
[32] nie ma żadnego przełożenia na badania EEG snu stosowane w praktyce
klinicznej.
Wszystkie opisane w tym rozdziale artykuły z literatury światowej odwołują się przy weryfikacji oznaczeń artefaktów do „złotego standardu” analizy
wzrokowej [39]. Żadne informacje zawarte w cytowanych powyżej artykułach
nie wskazują, aby którakolwiek z opisywanych w metod wykazywała lepszą
zgodność z detekcją wzrokową, niż wyniki zgodności osiągnięte w ramach niniejszej pracy. Kończąc dyskusję należy podkreślić ogromną ilość materiału
doświadczalnego zanalizowanego w ramach niniejszej pracy. Licząc tylko 74
zapisy EEG pozostałe po odrzuceniu przypadków skrajnych (rozdział 9.2.3)
i wykorzystane do weryfikacji zgodności prototypu systemu z oznaczeniami
ekspertów otrzymujemy ponad 527 godzin zapisu EEG, co przekracza trzykrotnie sumaryczną długość danych doświadczalnych zanalizowanych łącznie
w ramach wszystkich wymienionych w dyskusji artykułów badawczych, włączając w tę grupę prestiżowy projekt SIESTA [45]. Należy też pamiętać,
że dane doświadczalne analizowane w niniejszej pracy, rejestrowane były w
pełnym układzie poligraficznym — łącznie 28 kanałów — w odróżnieniu od
mniej lub bardziej ubogich zestawów kanałów w większości z cytowanych w
tym rozdziale publikacji. Jeżeli brać to pod uwagę, wówczas okazuje się, że
4

Miary zgodności nie są liczone w oparciu o fragmenty zapisu EEG, ale na podstawie

składników wynikowych (IC) uzyskanych po analizie ICA, które raz były oceniane na podstawie wielkości wspomnianej entropii Renyi’ego a drugi raz — wizualnie przez eksperta
(tak właśnie — ekspert w drodze analizy wzrokowej oceniał składniki IC a nie sygnał
EEG).
5
Jest już zatem jasne dlaczego ekspert oceniał składniki a nie EEG — 24-sekundowych
fragmentów EEG do oceny było tylko 9 sztuk, a składników IC „aż” 33 (sic!).
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w stosunku do sumy wielkości danych we wszystkich artykułach cytowanych
w tym rozdziale, wielkość danych zanalizowanych w ramach niniejszej pracy
jest dziesięciokrotnie większa.
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Rozdział 12
Podsumowanie
Głównym sukcesem niniejszej pracy jest doprowadzenie opisanej metody detekcji artefaktów w zapisach polisomnograficznych do stadium umożliwiającego praktyczne zastosowania w rutynowych analizach EEG, które są prowadzone w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Stosowanie prototypu systemu zaoszczędziło już, do tej pory,
setek godzin żmudnej pracy doświadczonych elektroencefalografistów. Osiągnięcie to było możliwe dzięki:
1. Stworzeniu własnej oryginalnej metody parametrycznego opisu potencjałów przejściowych i dopasowaniu stworzonych parametrów do identyfikacji usystematyzowanych wcześniej typów artefaktów w EEG.
2. Określeniu i zoptymalizowaniu granic zmienności progów dyskryminacji
obliczonych wartości parametrów, a także ustalenia domyślnych wartości progowych.
3. Opracowaniu metody optymalizacji zgodności działania w wielowymiarowej przestrzeni opracowanych parametrów.
4. Zaimplementowaniu systemu detekcji wraz z przyjaznym interfejsem
użytkownika w wieloplatformowym środowisku.
Skuteczność prototypu systemu opracowanego w ramach niniejszej pracy zweryfikowano na zbiorze 103. całonocnych zapisów polisomnograficznych,
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zawierających nie tylko przypadki z grup kontrolnych, ale również z grup
badanych (rozdział 5.1). Opierając się na najlepszej wiedzy dostępnej w literaturze światowej można stwierdzić, że jest to pierwsza metoda detekcji
artefaktów w całonocnych zapisach EEG snu, której działanie zostało zweryfikowane za pomocą naukowych procedur na tak dużą skalę.
Wyniki przedstawione w rozdziale 10.2 wskazują, że zgodność osiągnięta
w niniejszej pracy jest bardzo zbliżona do absolutnej granicy. Jeśli jako kryterium przyjmujemy ocenę wzrokową, która „per se” wykazuje ograniczoną
powtarzalność, nie jest możliwe osiągnięcie zgodności znacząco wyższej niż
spójność wewnętrzna samego kryterium.
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