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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o problematice hledání korelátů změn tepové frekvence 

v datech funkční magnetické rezonance. Nejprve je popsán princip funkční magnetické 

rezonance, vznik BOLD signálu, akvizice dat, jejich předzpracování a analýza. Dále je 

popsána variabilita tepové frekvence a její vliv na data funkční magnetické rezonance. 

V praktické části se práce věnuje předzpracování časových průběhů tepové frekvence 

do podoby využitelné k hledání korelátů mezi variabilitou tepové frekvence a daty získaných 

z funkční magnetické rezonance pomocí obecného lineárního modelu. Popis postupu 

při statistické analýze a vyhodnocení získaných výsledků (hledaných korelátů) je provedeno 

v závěru práce. 
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Abstract 

This master’s thesis deals with problematic of correlates finding of heart rate changes in fMRI 

data. The first part describes principle of fMRI, creation of BOLD signal, data acquisition, 

their pre-processing and analysis. The next part describes heart rate variability and its impact 

on fMRI data. The following section is dedicated to pre-processing of heart rate time series 

to the form, which can be used in correlates finding of heart rate variability and fMRI data 

with generalized linear model. The process of statistical testing and its result with discussion 

can be found in the last part of this thesis. 
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Úvod 

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je modalita funkčního neurozobrazování, která  je 

v dnešní době využívaná zejména pro pochopení mechanismů neurálních aktivací. Funkční 

magnetická rezonance vyniká zejména prostorovým rozlišením a porovnání s dalšími 

modalitami je provedeno na začátku první kapitoly. 

Pro porozumění základních principů funkční magnetické rezonance je v úvodní 

kapitole také uveden základní princip magnetické rezonance a vznik BOLD signálu. 

S akvizicí signálu je spojený i design experimentu. V případě vykonávání různých úkolů 

během snímání musí být každý úkon zaznamenán do protokolu o měření, ovšem existují 

i experimenty, které zachycují pouze klidovou neurální aktivitu. A právě data z experimentu 

typu resting-state budou analyzována. Mimo jiné mohou být během snímání BOLD signálu 

získávány údaje o tepové frekvenci a dýchání, které jsou případně využity v předzpracování 

signálu a ijeho analýze. 

Průběh tepové frekvence a jeho variabilita jsou dalším bodem této práce. V druhé 

kapitole jsou popsány faktory ovlivňující variabilitu tepové frekvence a jejich uplatnění v 

datech funkční magnetické rezonance. Buď je vliv tepové frekvence v rámci předzpracování 

odstraněn, nebo ho lze považovat za „užitečnou“ část dat. A právě hledání korelátů změn 

tepové frekvence v datech funkční magnetické rezonance je cílem této práce.  

V praktické části jsou průběhy tepové frekvence vhodně předzpracovány do podoby 

využitelné ve statistické analýze fMRI dat pomocí obecného lineárního modelu. Průběhy jsou 

ohodnoceny v časové oblasti pomocí střední kvadratické odchylky a ve frekvenční oblasti je 

provedena dekompozice na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční pásmo signálu. 

Na předzpracování časového signálu tepové frekvence pak navazuje statistická analýza 

a to nejprve provedením analýzy jednotlivců (1
st
 level analýza). Do analýzy budou vstupovat, 

jak předzpracovaná fMRI data, tak časové průběhy popisující variabilitu tepové frekvence, 

které byly v předchozí části práce získány.  

Pro generalizování zjištěných statisticky významných jevů u jedinců bude provedena 

analýza skupinová (2
nd

 level analýza). Díky ní bude možné na testované hladině statistické 

významnosti určit, které parametry popisující variabilitu tepové frekvence se zároveň odrážejí 

na funkční aktivitě mozku, ať už formou negativní či pozitivní korelace. 
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1 Funkční magnetická rezonance 

1.1 Funkční zobrazování mozku 

Funkční zobrazování mozku hraje důležitou roli pro pochopení krátkodobých i dlouhodobých 

fyziologických procesů, které se v mozku odehrávají v důsledku vnějších nebo vnitřních 

podnětů. Běžně používané zobrazovací techniky (například počítačová tomografie 

nebo magnetická rezonance) poskytují informace především o morfologii mozku, které ovšem 

pro vysvětlení všech procesů v mozku nemusí být dostačující. Proto je nutné použít takovou 

zobrazovací modalitu, která zobrazuje odraz funkce mozku, tj. funkční zobrazení. [1] 

Pomocí funkčního zobrazení mozku je měřena neurální aktivita a některé modality se 

snaží zachytit tuto aktivitu přímo například pomocí měření změn elektrické aktivity, které se 

souvisí s neurální aktivitou – elektroencefalografie (EEG) nebo pomocí měření změn 

v magnetickém poli – magnetoencefalograf (MEG). EEG pro získání signálu využívá systému 

elektrod umístěných nejčastěji na povrchu hlavy, které snímají změny elektrického potenciálu 

pod elektrodou a v jejím okolí. MEG zaznamenává nepatrné změny v magnetickém poli 

pomocí citlivých magnetometrů. Výhoda těchto modalit spočívá ve snímání signálu v reálném 

čase ovšem za cenu nižšího prostorového rozlišení v řádu centimetrů. [1][5] 

Každá neurální aktivita vyžaduje energii a tedy je doprovázena zvýšenou 

metabolickou aktivitou. Jednou z modalit, která využívá tohoto faktu je pozitronová emisní 

tomografie (PET), která k lokalizaci využívá vhodná radiofarmaka. Radiofarmakem je β
+
 

zářič s krátkým poločasem rozpadu v řádu desítek minut. Při rozpadu radiofarmaka vznikají 

pozitrony, které následně anihilují s elektrony za vzniku dvou fotonů záření gama. Ty se 

pohybují od místa vzniku po přímce každý v opačném směru a poté jsou registrovány 

prstencem detektorů umístěných kolem subjektu. Využitelným farmakem ve funkčním 

zobrazování je izotop 
18

F s poločasem rozpadu 110 minut, který se používá ke značení 

molekul glukózy. Po injekční aplikaci radiofarmaka dochází k jeho distribuci právě do oblastí 

zvýšené metabolické aktivity. Pro využití ve snímání neurální aktivity, která probíhá v řádech 

sekund, ovšem tato modalita není příliš vhodnou variantou zejména kvůli nevhodnému 

časovému rozlišení (10 až 100 000 s) tak i kvůli nutnosti použití radiofarmaka, 

které produkuje pro člověka škodlivé gama záření nebo kvůli jeho vysokým pořizovacím 

nákladům. [4][5] 

Vedle výše uvedených modalit je v dnešní době využívána i funkční magnetická 

rezonance (fMRI), které je věnují následující části kapitoly. 
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1.2 Princip magnetické rezonance 

Magnetická rezonance využívá k zobrazení vnější magnetické pole působící na jádro atomu. 

Z hlediska využitelnosti v zobrazování pomocí magnetické rezonance, lze atomová jádra 

rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou jádra se sudým počtem protonů a neutronů 

(například 
12

C, 
16

O, 
32

S), která mají magnetický moment nulový a chovají se magneticky 

neutrálně. Tyto jádra nelze pomocí magnetické rezonance zobrazit. Druhá skupina jsou jádra 

s lichým počtem nukleonů a nenulovým magnetickým momentem (například 
1
H, 

13
C, 

15
N, 

19
F, 

31
P). Lichý počet protonů zajistí, že magnetické momenty všech protonů se navzájem 

nevyruší a lze tudíž výsledný magnetický moment pomocí magnetické rezonance měřit 

a následně zobrazit. Vzhledem k tomu, že nejčetnějším nukleovým jádrem v lidském těle je 

vodík, budou dále uvažovány pouze tyto jádra (protony). [1] 

Jádro atomu vykonává neustálý rotační pohyb kolem vlastní osy – spin, díky němuž 

vzniká v okolí slabé magnetické pole s vektorem magnetického momentu µ. Ten závisí 

na gyromagnetickém poměru γ, což je konstanta charakterizující konkrétní jádro, 

a na mechanickém momentu hybnosti jádra J, jak je uvedeno v následující rovnici  

        (1)  

Jádra s lichým počtem protonů se chovají jako magnetické dipóly a bez působení 

vnějšího magnetického pole jsou jejich magnetické vektory orientovány v celém objemu 

náhodně, tudíž se navzájem jejich magnetické momenty kompenzují a jako celek nevykazují 

žádný magnetický moment. V případě působení vnějšího homogenního magnetického pole 

o velikosti B0 dochází k uspořádání magnetických dipólů tak, aby bylo dosaženo shodné 

orientace vektorů magnetických momentů dipólů a vnějšího magnetického pole. Kromě toho 

protony vykonávají pohyb precesní s charakteristickou frekvencí ω0, který si lze představit 

jako pohyb po plášti kužele (Obr. 1 - vlevo). Tato frekvenci ω0 je nazývána Larmorova 

frekvence a je definována dle vztahu 

    
 

  
     . (2)  

Dipól může být vzhledem ke směru vnějšího magnetickému poli orientován paralelně 

(ve směru B0) nebo antiparalelně (proti směru B0). Orientace paralelní je energeticky méně 

náročná a zaujímá ji proto větší část protonů. Přesun mezi těmito stavy je doprovázen 

absorpcí resp. vyzářením radiofrekvenční energie o Larmorově frekvenci odpovídající 

danému jádru. Nerovnoměrné rozložení vektorů magnetických momentů protonů způsobuje, 

že tkáň jako celek vytváří vektor magnetizace M. Ten lze rozdělit na dvě složky 

longitudinální Mz, která je shodná s vektorem M, a složku transverzální Mxy, která je rovna 

nule v důsledku rozfázování spinů atomových jader (Obr. 1 - vpravo). [1][4] 
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Obr. 1 Schéma precesního pohybu magnetického dipólu a vektor magnetizace Mz [1] 

1.2.1 Aplikace RF pulzu 

Výsledný vektor je tedy orientován shodně se směrem vnějšího magnetického pole B0, které 

ve výsledku nepatrně zesiluje. Toto zesílení ovšem nelze změřit, a proto je nutné dodat energii 

protonům tak, aby bylo dosaženo vychýlení vektoru magnetizace M do roviny xy, ve které se 

nachází detektor. Toho je dosaženo aplikováním radiofrekvenčního impulzu (RF impulz). RF 

impulz je specifikovaný pro daný typ jader tak, aby frekvence impulzu a Larmorova 

frekvence jádra byly shodné, a došlo k předání energie. Precedující protony následně na dané 

frekvenci s RF impulzem rezonují (proto název „magnetická rezonance“). [2][1][4] 

Dodání energie působí na protony podílející se na výsledném vektoru magnetizace M 

dvěma způsoby. V prvním případě může docházet ke změně orientace dipólu a přechodu 

z paralelního do antiparalelního uspořádání a naopak, čímž je porušena rovnováha, které bylo 

dosaženo v důsledku působení vnějšího magnetického pole. Tato skutečnost se projeví 

změnou velikosti podélné složky Mz. Druhým dějem, který se odehrává, je sjednocení fází 

všech precedujících protonů, které vede k získání nenulové příčné složky vektoru 

magnetizace Mxy. Oba tyto děje probíhají současně a výsledná změna vektoru magnetizace M 

závisí na délce působení budícího impulzu a na směru nově vytvořeného magnetického pole 

B1. Nejčastěji je požadován odklon B1 od osy vnějšího pole B0 o 90° nebo 180°. Při sklopení 

vektoru magnetizace M o 90° do roviny xy je dosaženo snížení podélné složky Mz na 0 

a maximalizaci příčné složky Mxy. U překlopení vektoru o 180° do antiparalelní polohy 

podélná složky Mz nabývá záporné hodnoty –Mz a příčná složka Mxy zůstává nulová. [4] 
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1.2.2 Měřený signál a relaxační časy 

Vybuzením protonů pomocí 90° RF impulzu o odpovídající Larmorově frekvenci, dochází 

k porušení termodynamické rovnováhy, přesunu protonů do méně výhodného energetického 

stavu a sklopení vektoru tkáňové magnetizace M do roviny xy, který rotuje s Larmorovou 

frekvencí ω0. Pokud je umístěna do roviny xy přijímací cívka, indukuje se v ní napětí. 

Tento signál se označuje jako FID signál (free induction decay), má tvar harmonického 

průběhu s exponenciálně klesající amplitudou. [1][4]  

Na Obr. 2 pak je zobrazena aplikace tohoto 90° RF impulzu. V horní části je 

zobrazeno rozložení magnetických momentů v několika časových okamžicích od dodání 

impulzu a ve spodní části je vykreslen průběh FID signálu, T1 a T2 relaxace.  

 

Obr. 2 Aplikace 90° RF impulzu [6] 

Po ukončení působení RF impulzu se protony vrací zpět do výchozího stavu 

a tento děj je označován jako relaxační mechanismus. Ten lze rozdělit do dvou složek 

na relaxaci podélnou a příčnou. 

Relaxace podélná způsobuje změnu podélného vektoru magnetizace Mz v čase. 

V důsledku působení magnetického šumu vytvořeném termálním pohybem okolních jader, 

dochází k interakcím mezi jádry a návratu do stavu termodynamické rovnováhy. Průběh 

relaxace v čase má tvar exponenciály a znázorňuje ho T1 křivka. Z ní lze odečíst čas T1, 

který udává, za jaký čas dojde k obnovení velikosti Mz na 63% původní hodnoty. 45[1][4][6] 

Díky působení radiofrekvenčního impulzu, který sjednotil fázi precedujících protonů, 

bylo dosaženo maxima příčné magnetizace Mxy. Po ukončení aplikace RF impulzu následně 
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dochází k vlivům vnějšího magnetického pole B0 i magnetických polí okolích jader a tudíž 

k náhodnému rozfázování spinů jednotlivých jader. To způsobí navrácení protonů 

do výchozího energetického stavu a přesunu z roviny xy zpět do roviny z. Tento děj popisuje 

T2 křivka, která má také exponenciální tvar, a čas T2, který odpovídá okamžiku poklesu 

vektoru příčné magnetizace na 37% původní hodnoty. U příčné relaxace se také často udává 

i doba T2*, která je ovlivněna nehomogenitami magnetických polí B0 a B1. [1][4][6] 

Hodnoty času T1 a T2 se od sebe výrazně liší. Děje doprovázející příčnou relaxaci 

jsou několikanásobně rychlejší než u relaxace podélné a tomu odpovídají i získané časy T1 

a T2 relaxace. Díky tomuto faktu lze pomocí vhodně použitých RF sekvencím dosáhnout 

akvizičního kontrastu pro specifickou tkáň. [1][4][6] 

1.3 Funkční magnetická rezonance 

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je metoda funkčního nepřímého zobrazování 

neuronální aktivity mozku. Oproti strukturálním skenům, které se zaměřují na vysoké 

prostorové rozlišení a přesné zmapování morfologie mozku, skeny fMRI mají prostorové 

rozlišení nižší v řádech jednotek milimetru ale vyšší než EEG nebo PET, pro potřeby 

funkčního neurozobrazování je toto rozlišení dostačující. Na druhou stranu jsou získány za 

relativně krátkou dobu v řádech několika sekund nebo i stovkách milisekund. Díky tomuto 

vysokému časovému rozlišení lze pozorovat změny neurální aktivace či jejich synchronní 

aktivaci.  

Snímání fMRI lze provádět dvěma způsoby. První způsob pracuje se zobrazením 

BOLD (blood oxygenation level dependent) kontrastu, kdy jsou využívány změny v poměru 

okysličené a neokysličené krve způsobující lokální rozdíly magnetického pole. Druhá metoda 

se nazývá ASL (arterial spin labeling) a ta se zaměřuje na sledování změn v perifuzi dané 

části mozku. Perfuze je zvýšena v oblastech, které jsou aktivní, a tím snižuje čas T1 relaxace. 

[1] 

1.3.1 BOLD signál 

Tato metoda, jak už bylo zmíněno, využívá změn v poměru obsahu oxyhemoglobinu 

a deoxyhemoglobinu v krvi. Kyslík je v krvi transportován pomocí bílkoviny hemoglobin 

a jejich vazbou vzniká oxyhemoglobin, který vykazuje diamagnetické vlastnosti. 

Hemoglobin, který kyslík již odevzdal je nazýván deoxyhemoglobin a má paramagnetické 

vlastnosti. Díky těmto vlastnostem dochází k ovlivnění T2* vážených obrazů, 

kdy deoxyhemoglobin zvyšuje lokální nehomogenity pole a zkracuje tak T2* čas. [1] 
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Aktivita části mozku je doprovázena lokálně zvýšeným metabolismem, tudíž 

i snížením množství oxygenované (okysličené) krve a zvýšením množství deoxygenované 

(odkysličené) krve. Tato nerovnováha je následně zaregistrována receptory v cévách, 

které pomocí regulačních mechanismů zvýší přívod oxygenované krve do dané oblasti. 

Tato reakce obvykle probíhá se zpožděním dvou a tří sekund od začátku aktivity. Po poklesu 

aktivity (například v důsledku ukončení podnětu) klesá průtok krve na svou původní hodnotu 

po osmi až desíti sekundách. Z toho vyplývá, že míra okysličení krve přímo souvisí s neurální 

aktivitou. Zatímco počáteční pokles oxyhemoglobinu je téměř neregistrovatelný, následná 

reakce hemodynamického systému (zvýšení průtoku a objemu krve, zvýšení oxygenace) je 

již dobře měřitelná a celková odezva se nazývá hemodynamická odezva (hemodynamic 

response function - HRF) a její průběh je zakreslen na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

[1][6] 

 

Obr. 3 Průběh hemodynamické odezvy na impulz 

 

Hemodynamická odezva je v podstatě časovým průběhem BOLD signálu 

vyplývajícího z výše popsaných reakcích na podnět. V první fázi dochází k poklesu signálu 

v důsledku zvýšené koncentrace deoxyhemoglobinu po dobu jedné až dvou sekund. Následně 

lze pozorovat postupný nárůst signálu spojený se zvyšujícím se průtokem krve. Maxima 

odezvy na krátký stimul je dosaženo po pěti sekundách od začátku neurální aktivity. 
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V závěrečné fázi po ukončení podnětu klesá průtok okysličené krve a také snímaný BOLD 

signál.[1][6] 

Tvar HRF závisí na délce trvání stimulace. Déle trvající podnět vede k delšímu trvání 

hemodynamické odezvy, krátký impulz se projeví na tvaru HRF nižší amplitudou signálu. 

Naměřené průběhy signálu se tedy v závislosti na stimulu značně liší. Průběh HRF se možné 

namodelovat pomocí tzv. kanonické HRF, kterou lze získat odečtením dvou gama funkcí. [1] 

1.3.2 Akvizice fMRI dat 

Pro zachycení hemodynamické odezvy pomocí BOLD fMRI je potřeba využívat měřící 

sekvence, kterými lze zvýraznit lokální změny nehomogenity magnetického pole a dále je 

žádoucí získat tyto snímky v co nejkratším čase. A proto se využívá techniky rychlého 

snímání EPI (echo planar imaging), která umožňuje získat jeden řez objemu jen díky 

jedinému excitačnímu pulzu a váhovat snímky T2* kontrastem, který zobrazí BOLD efekt. 

Doba pro nasnímání celého objemu mozku (skenu) se potom pohybuje v rozmezí 0,1 až 4 s 

v závislosti na měřící sekvenci a je nazývána repetičním časem TR (repetition time). [1][6] 

U snímků z funkčních zobrazení je kladen důraz na časové rozlišení na úkor rozlišení 

prostorového. Často používaným prostorovým rozlišením je získání 32 řezů celého objemu 

mozku s rozlišením jednoho 2D řezu 64x64 pixelů a rozměr jednoho voxelu se pak pohybuje 

kolem hodnoty 3x3x3 mm
3
. Pro podrobnější informaci o anatomickém uspořádání snímaného 

mozku je též získáván sken pomocí T1 vážených sekvencí, které kladou důraz na vysoké 

prostorové rozlišení. [1][6] 

1.3.3 fMRI experiment 

Při získávání fMRI dat je nutné si uvědomit, že při snímání BOLD signálu získáváme 

veličinu, u které nelze stanovit klidovou univerzální hodnotu. Ta se liší jak mezi subjekty, 

tak i u konkrétního pacienta mezi jednotlivými oblastmi jeho mozku a kolísá v čase. Při 

aktivační úloze je tedy nutné naměřit rozdílné hodnoty BOLD signálu během konkrétní 

požadované činnosti a klidového stavu. K tomu slouží předem sestavený slet akcí, které se 

budou odehrávat během snímání. Tyto akce je nutné uvést do protokolu o snímání a seznámit 

s nimi pacienta. Takovými úkony mohou být například pohyby prstů nebo vnímání vizuálního 

vjemu.  

Ovšem odezva BOLD signálu na stimul v porovnání s klidovou hodnotou není příliš 

výrazná a v získaném signálu příliš patrná, je nutné konkrétní stimul či akci několikrát 

opakovat. Opakovaným střídáním dané akce a klidového úseku lze výslednou odezvu získat 

pomocí průměrovacích metod opakujících se úseků a díky tomu zvýšit kvalitu signálu.  
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Experimenty lze na základě požadavků pro danou studii rozdělit do dvou skupin 

a to na experimenty, kde je zkoumána klidová aktivita (resting state, kde za klid lze považovat 

stav, kdy se pacient nepohybuje a nevykonává cílenou činnost), a na experimenty zabývající 

se činností mozku vázanou na vnější podněty. Dále podle uspořádání vnějších podnětů během 

experimentu lze rozlišit blokový design a event-related design.  

Blokový design (Obr. 4) je jednoduchý a robustní a spočívá ve střídání bloku se 

stimulací a bez stimulace. Každý blok trvá od 20 sekund do jedné minuty a využívá se zde 

lineárních vlastností hemodynamické odezvy, díky kterým dochází k zesílení BOLD signálu 

oproti hodnotě v úseku bez stimulace. Po dobu působení stimulu se HRF postupně sčítají 

a zesilují výsledný BOLD signál. Díky tomu lze získaný průběh signálu snadno analyzovat, 

ale již není možné detekovat tvar hemodynamické odezvy. [1][6] 

 

Obr. 4 Schéma blokového design fMRI experimentu [6] 

Event-related design (Obr. 5) oproti blokovému designu využívá krátkých stimulů. 

Tyto stimuly jsou od sebe odděleny o takový klidový úsek, aby bylo možné sledovat vývoj 

BOLD signálu v čase v důsledku jednotlivých stimulů. Ovšem změna BOLD signálu 

po působení krátkého stimulu není příliš výrazná a pro získání odvívajícího tvaru BOLD 

signálu je tedy zapotřebí stimuly mnohokrát opakovat a nasnímat značné množství dat. 

Výhodou této metody je možnost sledovat tvar hemodynamické odezvy. [6] 
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Obr. 5 Schéma event-related fMRI experimentu [6] 

Úplně odlišným druhem experimentu je pak snímání klidového stavu mozku 

(resting state). Mozek jako řídící centrum celého organismu neustále pracuje, udržuje 

intenzivní komunikaci mezi neurony. Tato aktivita nemusí souviset s konkrétními úkoly, spíše 

se na ně připravuje. Spontánní aktivita mozku se pak nazývá klidový stav (resting state). 

Oblasti mozku, které jsou v tomto stavu aktivní, potom tvoří tzv. klidové sítě (resting state 

network, RSNs). Tyto sítě zpravidla zvyšují svou aktivitu při vykonávání konkrétního úkolu. 

Zástupcem RSNs je je pak síť default mode network (DMN). Ta také vykazuje aktivitu 

v klidovém stavu, ovšem v průběhu vykonávání většiny úkolu svoji aktivitu snižuje. Význam 

DMN zatím není zcela objasněn, ale lze předpokládat, že DMN hraje roli v procesech, které 

nevyžadují externě orientovanou pozornost, tedy při interně orientované kognici. [6][7][8] 

1.3.4 Předzpracování fMRI dat 

Po nasnímání dat je nutné data vhodně předzpracovat tak, aby je bylo možné správně 

analyzovat a následně interpretovat. Získaná data kromě požadovaného BOLD signálu 

obsahují též šumové složky. První takovou složkou je šum způsobený fyziologickými procesy 

a to například pohybem hlavy, dýcháním nebo srdeční činností. Další složkou je šum tepelný, 

který vzniká v důsledku tepelného pohybu elektronů. A v neposlední řadě šum systémový, 

který je dán nehomogenitami vnějšího stacionárního magnetického pole, nelinearitou 

gradientního magnetického pole a šumem elektroniky skeneru. [1][4][6][10] 

Korekce pohybu 

Prvním krokem při předzpracování dat je korekce pohybů hlavy. Jakýkoliv pohyb těla 

je do jisté míry přenášen i na hlavu, a proto je zapotřebí pacienta správně instruovat případně 

hlavu vhodně fixovat. Ovšem těmto artefaktům nelze nikdy zcela předejít pouze je 

minimalizovat. Pro správné zarovnání všech snímků je následně zvolen obvykle první snímek 

jako referenční a vůči němu jsou zarovnány zbylé snímky pomocí registrace obrazu. Ta 
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využívá rigidní geometrické transformace, při které se hledá takové nastavení parametrů 

posunu a rotace, aby překryv snímků byl maximální. Získané parametry následně nachází 

využití ve statistické analýze, kde jejich průběhy mohou být použity jako regresory popisující 

artefakty vzniklé v důsledku pohybu.  

Korekce akvizičních časů 

V dalším kroku je možné korigovat časy snímání jednotlivých řezů. Zejména 

v případech, kdy snímání jednoho skenu trvá 2-4s a v dalších analýzách je nutné uvažovat, že 

všechna nasnímaná data daného skenu byla získána ve stejném okamžiku. K tomuto účelu se 

používá interpolace časového průběhu jednotlivých v čase sousedících pixelů vůči 

referenčnímu řezu.  

Prostorová normalizace 

Pro objektivní srovnání výsledků více osob či srovnání s anatomickými atlasy nelze 

použít přímo získaná data. Každý člověk má odlišný tvar a velikost hlavy a mozku, a proto se 

provádí prostorová normalizace dat do příslušného standardizovaného prostoru. Referenčním 

snímkem je pak příslušná šablona, která je umístěna v určitém souřadnicovém systému. 

Pro získání maximální shody s šablonou se využívá afinních transformací zahrnujících posun, 

rotaci, zkosení nebo změnu velikosti obrazu. Používaná je MNI (Montreal Neurological 

Institute) šablona, která byla vytvořena na základě průměru 152 T1 vážených skenů mozku. 

[1][6] 

Prostorové vyhlazení 

Prostorové vyhlazení slouží k odstranění šumu, který postihuje vysoké frekvence, 

a zlepšení poměru signál/šum. K tomu je převážně používán Gaussův filtr, kde je úroveň 

filtrace dána parametrem FWHM (full width and half maximum), který určuje mezní 

prostorovou frekvenci. Díky tomuto filtru, pak se výstup lze získat data, která lépe vyhovují 

normálnímu rozložení, což bývá požadavkem pro následnou analýzu. Důsledkem této filtrace 

ovšem je ztráta vysokých frekvencí, což se projeví snížením ostrosti obrazu. [1][6][10] 
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1.3.5 Statistická analýza 

Nejpoužívanějším modelem statistického zpracování fMRI dat je obecný lineární model 

(General Linear Model – GLM). GLM může využívat celou řadu statistických metod, 

které předpokládají, že získaná data lze vyjádřit jako lineární kombinaci modelových signálů 

(regresorů). Obecný lineární model vychází z následující rovnice pro jeden voxel. [6][9] 

 

          (3)  

kde:  Y … naměřený časový průběh signálu ve voxelu, 

  X … matice regresorů, 

  β … vektor vah jednotlivých regresorů, 

  ε … rezidua nevysvětlené variability ve voxelu. 

 

Obr. 6 Schéma GLM [6] 

Na Obr. 6 pak Y je vektor analyzovaného BOLD signálu a ten je popisován maticí X 

obsahující regresory X1, X2, X3, které jsou násobeny vektorem vah regresorů β a je k nim 

přičtena reziduální složka ε. 

Matice regresorů obsahuje referenční signály, pomocí kterých je vysvětlován průběh 

naměřených dat. Jedním z takových signálů, v případě dat nasnímaných v průběhu úkolu, je i 

časový průběh stimulačních impulzů. Ten ovšem do modelu vstupuje již jako modelový 

průběh BOLD signálu, který lze získat konvolucí stimulační funkce a modelové HRF (příklad 

lze nalézt níže na Obr. 7).  



13 

 

 

Obr. 7 Konvoluce stimulační funkce a modelové HRF [10] 

Mezi další regresory vstupující do modelu patří například regresory pohybové. 

Jejich průběhy lze získat během předzpracování dat, jak bylo již zmíněno. Dále pak regresory 

vyjadřující nízkofrekvenční kolísání signálu, změn tvaru signálu nebo jeho zpoždění. Sada 

všech regresorů se označuje jako modelová matice (design matrix).  

Cílem analýzy je získání koeficientů β pro všechny voxely. Tento koeficient vyjadřuje 

vektor vah jednotlivých regresorů, tudíž i jejich podíl na vysvětlení průběhu naměřeného 

signálu. Pro výpočet parametrů model se používá metoda nejmenších čtverců a to s ohledem 

na minimalizaci rezidua nevysvětlitelné variability ε.  

K ohodnocení získaných odhadů parametru β je nutné tento parametr dále testovat 

pomocí vhodných statistických testů a na jejich základě pak rozhodnout zda regresory 

popisující zkoumaný děj. Pro definici lineární kombinace efektů jednotlivých regresorů se 

definují tzv. kontrasty. Kontrast je vektor odpovídající délkou počtu regresorů v design matrix 

a jeho hodnoty určují vliv jednotlivých vah na analyzovaný signál: 1 pozitivní vliv, 0 žádný 

vliv, -1 negativní (opačný) vliv. Tímto postupem lze např. získat průměrný efekt více 

regresorů, případně efekty odečítat. [9][10] 
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Obvykle pro testování hypotéz je využíván Studentův t-test a jeho zápis pro jeden 

voxel lze zapsat takto [10]: 

 
  

    

 
  

(4)  

kde   t … testová statistika, 

  c
T
 … transponovaný vektor kontrastních vah, 

  β … mapa odhadnutých parametrů, 

  σ … směrodatná odchylka reziduí ε. 

Pro hypotézy: 

Nulová hypotéza: regresor má nulový vliv na analyzovaný signál. 

      
       (5)  

Alternativní hypotéza: regresor má nenulový vliv na analyzovaný signál. 

      
       (6)  

 

Pomocí vypočítaného parametru t pomocí rovnice (4) pro jednotlivé voxely lze získat 

statistickou parametrickou mapu. V případě statistické analýzy na fMRI datech je využívána 

obvykle nižší tudíž přísnější hladina statistické významnosti p<0,001, ovšem při testování 

většího objemu dat například v řádech desetitisíců voxelů je nutné brát v úvahu vznik falesně 

pozitivních výsledků, které i při této hladině významnosti vznikají. V takovém případě se 

využívá korekce pro mnohonásoné testování. Díky prahování parametrické mapy podle 

zvolené hladiny statistické významnosti lze získat příslušnou mapu obsahující statisticky 

významné voxely. Další variantou je F-test, který ohodnocuje množství vysvětlené variability 

analyzovaného signálu pomocí společného efektu příslušných regresorů – tímto postupem lze 

zjišťovat celkový efekt více regresorů (na rozdíl od průměru, subtrakce apod. u T-testu). 

[9][10] 
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2 Variabilita HRV 

2.1 HRV 

Variabilita srdečního rytmu (heart rate variability - HRV) je termín označující proměnlivost 

délky intervalu mezi jednotlivými stahy srdce. Signál je obvykle snímán pomocí EKG 

a variabilita srdečního rytmu je pak vyhodnocována nejčastěji z dlouhodobých (24 hod) nebo 

krátkodobých (5 min) záznamů. Ze záznamu EKG je pak získán časový průběh HRV 

buď jako tepová frekvence v jednotlivých časových okamžicích nebo jako časové intervaly 

mezi po sobě jdoucími R vlnami. [16][17] 

Variabilita srdečního rytmu je úzce spjata s činností autonomního nervového 

systémemu (ANS), který je součástí periferního nervového systému. Ten propojuje pomocí 

nervových vláken mozek s celým tělem a pomocí změn tonu sympatiku nebo parasympatiku 

řídí podvědomě jeho činnost, například srdeční rytmus. Zvýšení tonu sympatiku způsobuje 

zvýšení srdečního tepu, zvýšení tonu parasympatiku působí opačně a rychlost srdečního tepu 

snižuje. [12] 

Vyšší hodnoty HRV indikují lepší adaptaci srdce na okolní podmínky a rychlost jeho 

reakce. Hodnoty HRV se snižují se zejména s rostoucím věkem, v důsledku srdečních 

onemocnění nebo při hypertenzi. Tudíž HRV je důležitým prediktorem mortality 

a jeho hodnota vypovídá i o stavu autonomního nervového sytému. [18] 

2.1.1 Faktory ovlivňující HRV [18] 

Fyziologickým průběhem srdečního rytmu je rytmus sinusový. Ten vzniká v sinoatriálním 

uzlu a má frekvenci 60 až 90 stahů za minutu. V klidu je rytmus pravidelný s nepatrnými 

odchylkami danými neustálou změnou rovnováhy mezi sympatickým a parasympatickým 

systémem.  

Faktory, které ovlivňují HRV lze rozdělit do několika kategorií na ty, které jsou 

fyziologického (dýchání, cirkadiánní rytmus) či patologického původu, faktory jedincem 

neovlivnitelné (věk, pohlaví) a faktory ovlivnitelné (fyzická aktivita, kouření, životní styl). 

Fyziologické faktory 

Srdeční rytmus značně ovlivňuje respirace, která při nádechu srdeční rytmus zrychluje 

a při výdechu naopak zpomaluje. Tento jev je dán působením změn tlaku uvnitř hrudní 

dutiny. Ten působí na srdce, na krevní řečiště a následně tlakem krve i na baroreceptory 
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umístěné v aortě a krční tepně. Srdeční rytmus je kontrolován zejména parasympatikem, 

který zastupuje nervus vagus. Při nádechu potom dochází k útlumu jeho aktivity a tím pádem 

i zvýšení frekvence srdečního rytmu. U zdravého jedince tedy bude srdeční rytmus kolísat 

v souladu s dechovým rytmem. Tento jev se nazývá respirační sinusová arytmie a je důkazem 

vyváženého stavu autonomního nervového systému. Respirační arytmie je projevuje v pásmu 

vysokých frekvencí spekter HRV. A proto je možné respirační arytmii brát jako ukazatel 

parasympatické aktivity autonomního nervového signálu. 

Dalším faktorem je vliv prostředí, ve kterém se subjekt během snímání HRV nachází. 

Při snímání ve vodorovné poloze převažují vysoké frekvence, které odpovídají vlivu dýchání. 

V případě snímání ve vzpřímené poloze se projevují nízké a střední frekvence. Tudíž je nutné 

tento vliv při analýze nezanedbávat.  

Autonomní nerovový systém řídící tepovou frekvenci má rytmus vzdáleně podobný 

tomu cirkadiánnímu. Průměrná velikost RR intervalu je větší během noci než během dne. 

Ovšem nejvyšší skokové změny lze zaznamenat ráno obvykle před probuzením. [22] 

Faktory jedincem neovlivnitelné 

Ačkoliv není jasné, jestli se klidová tepová frekvence liší s rostoucím věkem, 

ale prokazatelně byl zjištěn pokles maximální tepové frekvence v závislosti na zvyšujícím se 

věku jedince. Věk ovlivňuje autonomní kontrolu kardiovaskulárního systému a tím pádem 

i variabilitu tepové frekvence, která s věkem klesá. 

Dále také HRV ovlivňuje pohlaví daného jedince. Ženy do 30-ti let mívají nižší HRV 

než stejně staří muži. Rozdíly mezi pohlavími se začínají stírat po 30 roku života a přibližně 

v 50 letech zcela zmizí. To může být dáno sympatickou aktivitou, která s věkem klesá 

pomaleji u mužů než u žen. 

Faktory jedincem ovlivnitelné 

Pravidelná fyzická zátěž také souvisí s HRV. Pravidelná fyzická zátěž snižuje tepovou 

frekvenci jak v klidovém stavu, tak i během zátěže. Ovšem není jasné, jak konkrétně 

pravidelný fyzický trénink ovlivňuje HRV. 

Kouření negativně ovlivňuje kardiovaskulární systém a to konkrétně zvyšováním 

tepové frekvence a snižováním její variability. 
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2.2 HRV v datech BOLD fMRI 

Fyziologickými parametry, které reflektují činnost autonomního nervového systému, jsou 

například dýchání, tepová frekvence nebo krevní tlak. Tyto veličiny také významně ovlivňují 

získávaný BOLD signál. Podle studií byl jasně prokázán vliv fluktuací těchto veličin 

na průběh BOLD signálu. [12] Vzhledem k senzitivitě BOLD signálu k aktivitě autonomního 

nervového systému, je otázkou jak správně změnám mezi veličinami rozumět.  

Co se týče variability tepové frekvence, tak výzkum ukázal, že HRV se v datech 

BOLD fMRI projevuje dvěma způsoby. První přístup bere aktivitu ANS čistě jako zdroj 

artefaktů, které mohou negativně ovlivnit správnost analýzy. A proto doporučuje je nutné je 

během předzpracování dat odstranit.[2] Druhý postoj zase říká, že parametry ANS zejména 

změny tepové frekvence a dýchací frekvence, mohou korelovat i s „užitečnou“ součástí 

BOLD signálu (vázanou např. na změny emočního stavu [11]). [3] 

2.2.1 Aktivita ANS jako šum v BOLD signálu  

Podle studie [2] zabývající se vysvětlením a odstraněním fyziologického šumu v datech 

BOLD fMRI je jedním z faktorů postihující průběh signálu dechová aktivita. Ta způsobuje 

změny kontrastu v BOLD datech spojené s variabilitou hloubky dechu a jeho frekvencí 

(resiratory variation - RV). Tyto změny probíhají přirozeně během klidového stavu, ale jsou 

zdrojem značné části variability BOLD signálu, která postihuje rozsáhlé oblasti šedé kůry 

mozkové. Nízkofrekvenční změny vyplývající ze změn respiračního objemu jsou zejména 

problematické pro studie zabývající se experimenty bez vnější stimulace. Protože spektrum 

těchto změn se překrývá se spektrem funkčně aktivních oblastí mozku. 

Dalším faktorem je tepová frekvence (heart rate - HR), která díky svým neustálým 

změnám, též přispívá k variabilitě BOLD signálu. V případě využití průběhu tepové 

frekvence jako regresoru obecného lineárního modelu, je možné takto vysvětlit 1% změn 

v BOLD signálu. Oblasti mozku, které by vysvětlovaly tyto změny, jsou lokalizovány pouze 

v malých oblastech šedé kůry mozkové, které korelují s oblastmi aktivity pro změny 

dechového objemu. Dále bylo zjištěno, že tepová frekvence je záporně korelovaná s BOLD 

signálem v časovém úseku od 6 do 12 sekund a pozitivně korelovaná v úseku 

od 30 do 42 sekund. Toto zjištění indikuje možnost existence mnohem komplexnějšího vztahu 

mezi tepovou frekvencí a BOLD signálem. 

Ovšem pro účely analýzy pomocí obecného lineárního modelu vyplývá z literatury, 

že v případě zařazení obou průběhu (HR a RV) je možné vysvětlit značnou část BOLD signál. 

Oproti tomu využití pouze křivky průběhu RV je podíl vysvětleného signálu nižší. Nicméně 

příspěvek HR a RV vysvětlení fluktuací BOLD signálu není u všech jedinců stejný. Někdy je 
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výraznější složka HR a naopak. Použití HR a RV signálu také ovlivňuje získání obrazu DMN. 

[2][13] 

2.2.2 Aktivita ANS jako „užitečná“ součást BOLD signálu  

Dalším přístupem k variabilitě srdečního rytmu jako jednoho z projevů aktivity ANS je 

uvažování korelace mezi ANS a neurální aktivitou mozku. Tudíž je časový průběh HRV 

považován za „užitečnou“ součást získávaného BOLD signálu. 

Dříve byl tento vztah zkoumán pomocí PET systému a fMRI, kdy byl vztah 

mezi HRV a neurální aktivitou ohodnocován pomocí BOLD signálu a lokálního průtoku krve 

mozkem (regional cerebral blood flow - rCBF) ve vztahu ke konkrétní vykonávané činnosti 

(emocionální, fyzické nebo kognitivní). Dosažené výsledky ovšem mohly být ovlivněny 

specifickým úkonem, který může zapříčinit specifickou neurální aktivitu a tak i sekundárně 

změnu v HRV. Nový náhled na danou problematiku pak přináší experiment typu resting-state, 

díky kterému lze zkoumat závislost synchronní aktivace a HRV v klidovém stavu. Nalezení 

významných korelací mezi funkčními propojeními neurálně aktivních oblastí a HRV může 

objasnit některé neurální mechanismy ovlivňující aktivitu autonomního nervového systému. 

I při tomto experimentu může subjekt prožívat situaci a děje podobné stimulačním impulzům, 

nicméně jde v takovém případě o HRV spontánní. V praktické části bude právě pracováno 

z daty získaných s resting state experimentů. [3][14] 

2.3 Analýza HRV 

Analýzu HRV lze provádět několika různými přístupy a to ohodnocením HRV buď v časové 

nebo frekvenční oblasti. Avšak pro účely analýzy společně s daty funkční magnetické 

rezonance budou použity pouze některé z nich a jejich výběr a zdůvodnění je popsáno níže. 

Metody v časové oblasti vyhodnocují velikost odchylek časového intervalu mezi údery 

srdce pomocí statistických metod. Tyto způsoby ohodnocení jsou výpočetně nejjednodušší, 

ale neposkytují parametry, které by  adekvátně vyčíslily autonomní dynamiku systému 

nebo určily rytmus či oscilace aktivity generované různými fyziologickými kontrolními 

systémy. Avšak jejich výhoda spočívá v tom, že jejich výpočet je vždy stejný 

a tudíž porovnatelný s daty od jiných badatelů. Ovšem pouze za předpokladu, že záznamy 

jsou stejně dlouhé a byly získány za stejných podmínek.  
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Parametry časové analýzy: 

 SDNN [ms] – směrodatná odchylka NN intervalů celého záznamu, 

 SDANN [ms] – směrodatná odchylka průměrů NN intervalů ve všech pěti 

minutových záznamech v každé hodině dlouhodobého záznamu, 

 RMSSD[ms] – druhá odmocnina průměru druhých mocnin rozdílů 

mezi po sobě jdoucími NN intervaly, 

 MSSD [ms
2
] – průměr druhých mocnin rozdílů mezi po sobě jdoucími NN 

intervaly, 

 NN50 [ms] – počet párů sousedních NN intervalů z celého záznamu, 

které se od sebe liší o více než 50 ms v dlouhodobém záznamu, 

 pNN50 (%) – poměr NN50 k počtu všech NN intervalů v dlouhodobém 

záznamu. 

Tři nejdůležitější a nejpoužívanější parametry analýzy časové oblasti jsou SDNN, 

SDNN Index (průměr směrodatných odchylek NN intervalů) a RMSSD. [17] A právě 

poslední zněměný parametr bude použit dále v praktické části. [16][17][18] 

Hodnotu RMSSD lze získat tak, že nejprve je zjištěna doba mezi jednotlivými stahy 

srdce, tedy velikost RR intervalů a následně je použitý tento vzorec: 

 

       
 

   
              

   

   

  (7)  

kde N je počet RR intervalů. 

Hodnota RMSSD odráží odchylku velikosti časového intervalu mezi následujícími R 

vlnami a je také primárním parametrem užívaným k odhadu vlivu vagu na variabilitu 

srdečního rytmu. RMSSD koreluje s vysokými frekvenčními složkami HRV a tedy i 

s parasympatickou aktivitou a dýcháním. [18] 

Metody ve frekvenční oblasti využívají spektrální analýzy výkonu k rozdělení 

časového průběhu HRV do různých frekvenčních oblastí. Spektrální analýza udává, jak je 

výkon rozložen v závislosti na frekvenci. Hlavní výhodou spektrální analýzy oproti výpočtům 

v časové oblasti je možnost získat pro dané přesně specifikované frekvenční pásmo velikost 

amplitudy pro specifický rytmus vyskytujícím se časovém průběhu HRV. Užívanou veličinou 

ve spektrální analýze je pak hustota spektrálního výkonu, která odpovídá ploše pod křivkou 

daného frekvenčního pásma ve spektru. Amplituda křivky spektra vypovídá o stabilitě rytmu 
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na dané frekvenci a frekvence odpovídá délce trvání rytmu. Výkonové spektrum lze rozdělit 

do tří frekvenčních pásem: velmi nízké frekvenční pásmo, nízkofrekvenční pásmo a 

vysokofrekvenční pásmo.  

Ukázka rozkladu signálu HRV je na následujícím obrázku. Graf v horní části ukazuje 

časové průběhy originálního signálu HRV a jeho rozložení do jednotlivých frekvenčních 

pásem. Ve spodní části se nachází graf spektrální hustoty (nalevo) a procentuální rozložení 

výkonu v každém frekvenčním pásmu (napravo). 

:  

Obr. 8 Ukázka 15-ti minutového záznamu HRV zdravého jedince v klidovém stavu 

spolu s ukázkou frekvenční dekompozice signálu [18] 

 

Velmi nízkofrekvenční pásmo (very low frequencies - VLF) v rozmezí 

0,02 až 0,05 Hz je dáno termoregulační sympatickou aktivitou cév, koncentrací 

katecholaminů v krvi a aktivitou renin-angiotenziního systému. Tato část spektra byla zatím 

nejméně objasněna a při analýzách nebývá uvažována. [18] 

Nízkofrekvenční pásmo (low frequencies - LF) od 0,05 do 0,15 Hz má vztah 

k baroreflexní sympatické aktivitě a odpovídá pomalým oscilacím kardiovaskulárního 
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systému. Kardiovaskulární systém má svou rezonanční frekvenci, která je dána zpožděním 

zpětné vazby baroreflexního systému, a projevuje se obvykle vysokým píkem ve spektru 

HRV na hodnotě 0,1 Hz. Sympatický nervový systém příliš neovlivňuje rytmy s frekvencí 

vyšší než 0,1 Hz, ale parasympatický systém umožňuje zpomalit srdeční rytmus na frekvenci 

0,05 Hz. Proto při pomalém dýchání aktivita parasympatiku generuje oscilace srdečního 

rytmu na úrovni nízkofrekvenčního pásma. Toto frekvenční pásmo tedy odpovídá 

jak sympatické tak i parasympatické aktivitě. [15][16][18]  

Vysokofrekvenční pásmo (high frequencies - HF) od 0,15 do 0,50 Hz je ovlivněno 

výhradně parasympatickou aktivitou je často označováno jako respirační pásmo, 

protože odchylky tepové frekvence korespondují s respiračním cyklem, jak již bylo uvedeno 

na začátku této kapitoly. [17][18] 
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3 Analýza fMRI dat 

Na následujícím v obrázku jsou zobrazeny jednotlivé fáze fMRI experimentu, které přecházejí 

získání výsledků, a zvýrazněných oblastí se zejména týká praktická část práce. 

 

Obr. 9 Blokové schéma analýzy fMRI dat 

V následující praktické části bude tedy provedeno předzpracování signálu získaného 

z EKG (v případě této práce se jedná o detekované časy R vln v záznamu EKG) a následně 

bude provedena statistická analýza dat těchto dat společně s fMRI daty. A na závěr budou 

zhodnoceny získané výsledky. 
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4 Zpracování signálu časového průběhu 

tepové frekvence 

Pro hledání korelátů změn tepové frekvence v datech funkční magnetické rezonance bude 

využita statistická analýza pomocí obecného lineárního modelu (kapitola 1.3.5). Do daného 

modelu vstupují, informace získané z HRV ve formě regresorů. Za tímto účelem je nutné 

extrahovatpříslušnou metodou informaci ze vstupního signálu HRV a upravit tento signál 

tak, aby časové vzorky regresorů odpovídaly časovému rozlišení fMRI dat. A právě vhodné 

zpracování signálu pro statistickou analýzu je popsáno v této kapitole. 

Vstupní data obsahují zaznamenané časy R-vln ze signálu EKG. Zpracování 

poskytnutých dat bylo provedeno v programovém prostředí MATLAB R2015a. Podle 

nastudované literatury a zejména podle zdroje [3] budou získány časové průběhy signálů pro 

pásmo nízkých a vysokých frekvencí a pro parametr RMSSD.  

Dále budou tyto průběhy zpožděny o pět sekund, aby bylo bráno v úvahu 

hemodynamické zpoždění BOLD signálu fMRI dané dynamikou impulzní HRF [19], jak bylo 

popsáno také v kapitole 1.3.1.  

Převod vstupních dat na tepovou frekvenci byl proveden výpočtem časových diferencí 

mezi po sobě jdoucími R vlnami. Tak byly získány velikosti RR intervalů a jejich převrácená 

hodnota pak odpovídá tepové frekvenci v Hz. Takto získaný signál ovšem obsahuje vzorky, 

které nejsou ekvidistantní. A proto byla určena nová vzorkovací frekvence a to na hodnotu 1 

Hz Pro převzorkování signálu byla použita funkce pro lineární interpolaci. Níže je ukázán 

příklad získaného průběhu tepové frekvence. Pro získání zpožděného signálu pak je využit 

tento nový signál s přihlédnutím k pěti sekundovému zpoždění tak, že je vynecháno prvních 

pět vzorků signálu časového průběhu nové tepové frekvence. 
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Obr. 10 Průběh tepové frekvence v čase (modře vstupní signál, červeně signál 

po interpolaci na novou vzorkovací frekvenci 1Hz) 

Pro využití průběhu tepové frekvence v analýze BOLD signálu byl časový průběh 

ohodnocen podle výše zmíněného RMSSD parametru. Obvykle je hodnota tohoto parametru 

stanovována pro celý úsek naměřeného signálu, nicméně pro analýzu BOLD fMRI je nutné 

získat časový průběh RMSSD. Toho lze dosáhnout použitím postupného výpočtu s využitím 

plovoucího okna a to pomocí následujícího vztahu [3]: 

 

       
 

  
   

 

  
 
 

         

 (8)  

kde :  wt = [t,t+T]  … okno v daném časovém okamžiku o velikosti T 

  X(wt)  … vstupní data daná použitým oknem 

  Nt  … počet vzorků v daném okně 

  Δi  … hodnota časového intervalu sousedních R-vln. 

Pro výpočet RMSSD jsou využity tři velikosti oken s tím, že vypočítaná hodnota je 

přiřazena indexu středu okna. Tato úprava byla zvolena vzhledem k získání lepších výsledků 

v další statistické analýze. První okno o velikosti 25 sekund bylo zvoleno k zachycení 

krátkodobých změn v časovém průběhu tepové frekvence. [20] Okno o velikosti 100 sekund 

naopak bylo využito ke zkoumání dlouhodobých změn. [21] Vzhledem k velkému rozdílu 

velikostí oken bylo zvoleno třetí okno o velikosti 60 sekund jako hodnota mezi předchozími 

hodnotami. 
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Výpočet RMSSD byl tedy realizován pro plovoucí okna o velikosti 25, 60 a 100 

sekund, kdy se plovoucí okno pohybovalo s posunem o jednu sekundu. Stejný výpočet 

pak byl proveden i pro signál zpožděný o pět sekund. Příklady získaných průběhů jsou 

uvedeny níže.  

 

Obr. 11 Ukázka vypočítaného průběhu RMSSD pro nezpožděný signál a okno 

o velikosti 25 sekund 

 

Obr. 12 Ukázka vypočítaného průběhu RMSSD pro nezpožděný signál a okno 

o velikosti 60 sekund 
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Obr. 13 Ukázka vypočítaného průběhu RMSSD pro nezpožděný signál a okno 

o velikosti 100 sekund 

Dále byla provedena frekvenční dekompozice na pásma nízkých (0,05 až 0,15 Hz) 

a vysokých (0,15 až 0,5 Hz) frekvencí. K tomu byla využita funkce pro rychlou Fourierovu 

transformaci časového průběhu signálu tepové frekvence. Pro danou vzorkovací frekvenci 

pak byly vypočítány indexy spektrálních čar, které aproximují hranice konkrétního 

frekvenčního pásma. Tato pásma pak byla extrahována do samostatných proměnných 

a pomocí zpětné rychlé Fourierovy transformace byly získány časové průběhy signálu 

pro pásma nízkých a vysokých frekvencí. Stejný postup byl aplikován i pro zpožděný signál 

tepové frekvence. 

Dekompozicí časových průběhů tepové frekvence byly získány například signály 

zobrazené níže pomocí časového průběhu signálu. 
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Obr. 14 Nízkofrekvenční nezpožděný průběh tepové frekvence (0,05 až 0,15 Hz) 

 

 

Obr. 15 Vysokofrekvenční nezpožděný průběh tepové frekvence (0,05 až 0,15 Hz) 
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Pro získání stejného časového rozlišení parametrů, které hodnotí variabilitu srdečního 

rytmu, je nutné tyto signály vhodně upravit tak, aby byly využitelné ve statistické analýze 

pomocí obecného lineárního modelu. Prvním krokem je proto interpolace signálů na 

vzorkovací frekvencí použitou při získávání BOLD signálu fMRI dat. V případě dat, která 

budou použita v analýze, se je jedná o repetiční čas 0,65 sekundy a pro získání signálů byla 

použita interpolace lineární. Jak bylo zmíněno, všechny vypočítané signály byly vypočítány 

jak pro nezpožděný signál, tak pro zpožděný signál. Dále bylo na začátku kapitoly uvedeno, 

že při výpočtu aktuální hodnoty RMSSD v daném okně je výsledná hodnota uložena na index 

odpovídající středu použitého okna. Aby byla tato fakta na výstupu vhodně kompenzována, 

bylo u příslušných signálů vloženo před validní hodnoty takové množství nul, které 

odpovídalo charakteru daného signálu. Tím pádem došlo k vzájemnému posunu signálů vůči 

sobě.  

Je nutné tedy uvážit, který interval časových hodnot se nachází u všech signálů 

a obsahuje validní vzorky signálu. Při extrakci tohoto intervalu pak byl zohledněn fakt, 

že největší počet nul na začátku signálu lze nalézt u signálu pro RMSSD s největším oknem 

(100 s) v jeho zpožděné variantě. Tato hodnota odpovídá tedy indexu posledního vzorku 

s nulovou hodnotou. Koncový index pak byl stanoven jako délka nejkratšího signálu.  

Při realizaci v rámci práce byly všechny získané HRV průběhy vloženy do 3D matice, 

kde řádky odpovídají konkrétním subjektům, sloupce reprezentují příslušné HRV 

charakteristiky a třetí rozměr reprezentuje čas. Kromě této matice je v následné analýze 

využito i získaných indexů, které byly popsány výše, protože právě tyto indexy určují i 

validní fMRI data pro analýzu. Tímto způsobem je tedy vždy provedena analýza fMRI dat o 

stejném počtu skenů (stejný časový úsek) – z důvodu validního porovnání uplatnění 

jednotlivých druhů korelátů HRV. 
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5 Statistická analýza 

V této kapitole bude popsán proces hledání korelátů změn tepové frekvence v datech funkční 

magnetické rezonance. Statistickou analýzu fMRI dat lze rozdělit do dvou částí, jak bylo 

ukázáno na Obr. 9 a to na analýzu jednotlivců a na skupinovou analýzu.  

K analýze bude využit obecný lineární model, do kterého budou nejprve vstupovat 

předzpracovaná dat BOLD signálu a HRV parametrů získaných v předchozí části práce, 

a tím bude získána analýza jednotlivců tedy vytvoření mapy sledovaného parametru. Získané 

výsledky budou následně využity pro skupinovou analýzu v rámci všech analyzovaných 

subjektů. 

K výpočtům budou použita data od 19-ti subjektů. Jednalo se o 15-ti minutové úseky 

získané z úvodní klidové části experimentu před začátkem působení sekvence stimulů. fMRI 

data použitá v analýze byla již předzpracována. Byla provedena korekce pohybu hlavy, 

korekce fyziologických artefaktů (kvaziperiodické oscilace způsobené srdeční činností a 

dýcháním), dále pak prostorová normalizace a prostorové vyhlazení. Data byla získána s 

repetičním časem skeneru o hodnotě 0,65 s. 

5.1 SPM12 toolbox 

Pro statistickou analýzu bude využit toolbox SPM12. Tento toolbox vznikl v The Wellcome 

Trust Centre for Institute of Neurology na University College v Londýně. Tento toolbox je 

volně dostupný a lze je jej využít v programovacím prostředí Matlab. Nejnovější verzí SPM je 

verze 12 vydaná v říjnu 2014. Zkratka SPM vychází ze slovního spojení Statistical Parametric 

Mapping a toolbox byl vytvořen pro analýzu dat z různých modalit – v rámci poslední verze 

se jedná o fMRI, PET, SPECT, EEG a MEG.[24] 

Základním datovým typem, který SPM využívá, je formát NIfTI-1, který umožňuje 

ukládat obrazová data ve 3D případně 4D. Každý soubor datového typu NIfTI má koncovku 

*.nii a obsahuje hodnoty naměřeného signálu v každém voxelu v obraze, dále transformační 

matici pro umístění naměřených hodnot ve trojrozměrném prostoru týkající se afinních 

transformací: rotace, translace, změny měřítka a v neposlední řadě také další informace o 

daném souboru uložené v hlavičce. Tento datový typ nahradil dříve používaný formát 

ANALYZE (*.hdr a *.img). Nicméně se oběma zmíněnými datovými typy umí SPM 

pracovat. [23][25] 
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Výstupem SPM je poté řada souborů: 

 specifikace modelu použitého při výpočtu jsou uloženy do souboru SPM.mat,  

 hodnoty pro i-tý kontrast lze nalézt v souboru con_000i.nii,  

 vypočítané parametrické mapy jsou ukládány do souboru beta_00i.nii pro i-tý 

regresní koeficient, 

 zbytková variabilita se nachází v souboru ResMS.nii, 

 výsledky T-statistiky v podobě statistických map jsou uloženy v souboru 

spmT_000i.nii a pro F-statistiku v souboru spmF000i.nii. 

 Po spuštění SPM toolboxu jsou uživateli k dispozici tři pracovní okna (Obr. 16). 

 

Obr. 16 Uživatelské rozhraní SPM12 
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V levé horní části základní ovládací panel SPM. Horní část umožňuje data prostorově 

předzpracovat, uprostřed je část věnující se statistické analýze (tvorba modelu, jeho zobrazení 

a vypočet jeho odhadu) a zobrazení výsledků. Tyto výsledky pak jsou zobrazeny v okně 

napravo. 

5.2 Analýza jednotlivců 

Základem analýzy jednotlivců jsou předzpracovaná data fMRI a signály tepové frekvence. 

V níže uvedené tabulce je uveden přehled použitých variant model pro analýzu jednotlivců.  

 

Tabulka 1 Přehled použitých modelů ve statistické analýze 

Model Popis 

RMSSD1 RMSSD pro okno o velikosti 25s 

RMSSD1zp RMSSD pro okno o velikosti 25s zpožděné o 5 s 

RMSSD2 RMSSD pro okno o velikosti 60 s  

RMSSD2zp RMSSD pro okno o velikosti 60 s zpožděné o 5 s 

RMSSD3 RMSSD pro okno o velikosti 100 s 

RMSSD3zp RMSSD pro okno o velikosti 100 s zpožděné o 5 s 

LF Pásmo nízkých frekvencí (0,05 až 0,15 Hz) 

LFzp Pásmo nízkých frekvencí (0,05 až 0,15 Hz) zpožděné o 5 s 

HF Pásmo vysokých frekvencí (0,15 až 0,5 Hz) 

HFzp Pásmo vysokých frekvencí (0,15 až 0,5 Hz) zpožděné o 5 s 

 

U těchto průběhů bylo také provedeno normování a to vydělením vektoru vstupních 

hodnot směrodatnou odchylkou téhož vektoru. Normováním lze docílit eliminování 

variability v rámci skupiny a potencionálně tak dosáhnout konzistnějších výsledků ve 

skupinové analýze. 

Při analýze je využit obecný lineární model a postup je následující: nejprve je 

specifikována GLM design matrix a k ní příslušná analyzovaná fMRI data, dále je jsou 

vypočítány odhady GLM, poslední fází je aplikování kontrastních vektorů k získání 

statistických parametrických map. 
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5.2.1 Specifikace GLM design matrix 

Časové parametry jsou první částí, kterou je nutno správně nastavit pro vytvoření design 

matrix.  

 Jednotky použité v designu – můžou být specifikovány jako skeny nebo sekundy. 

 Interscan interval – je doba potřebná k nasnímání celého objemu odpovídá tedy 

hodnotě TR. 

 Microtime resolution – během akvizice dat pomocí EPI je jeden sken získáván 

v některých případech po dobu i několika sekund. A proto je možné, že hledaný děj 

proběhl právě v době mezi snímáním po sobě jdoucích skenů. Tento fakt lze zohlednit 

při vytváření matice tímto parametrem a tak docílit přesnějšího modelování. 

 Microtime onset – t0 je první časový okamžik, ke kterému jsou posunuty regresory 

v čase tak aby odpovídali analyzovaným datům. Pokud t0=1 potom regresory 

odpovídat počátku snímání prvního skenu.  

Design matrix definuje typ experimentu a povahu testovaných hypotéz. Matice 

v řádcích obsahuje jednotlivé skeny a ve sloupcích regresory.  

 Skeny – výběr fMRI skenů pro daný experiment. Všechny musí mít totožný rozměr, 

orientaci, velikost voxelu atd. 

 Conditions – specifikace libovolného počtu stimulů o dané délce. Tato funknce poté 

vytvoří samostatné regresory v design matrix. Specifikace se provádí pouze v případě 

dat nasnímaných v průběhu provádění úkolu. 

 Regresory – dalšími regresory jsou časové průběhy signálů, které vysvětlují například 

variabilitu způsobenou pohybem nebo dýcháním. Dále je k eliminaci variability použit 

filtr typu horní propust a je nutné jeho nastavení před analýzou zkontrolovat, 

aby nedošlo ke ztrátě užitečné informace. 

Analýzu dat lze provést pomocí uživatelského rozhraní, které zvýrazňuje položky, 

které je nutné vyplnit pro sestavení design matrix a navíc obsahuje nápovědu k jednotlivým 

parametrům. Umožňuje tedy uživateli bez znalostí funkcí SPM toolboxu jeho plné využití 

a ovládání. Ovšem pro rozsáhlejší analýzu by byl proces velmi zdlouhavý a uživatelské 

rozhraní lze nahradit skriptem a funkce SPM toolboxu volat automaticky podle vytvořeného 

skriptu. [23] 

V rámci této práce byla provedena analýza jednotlivců s nastavením parametrů 

TR na hodnotu 0,65 s a vzhledem k tomuto krátkému času nebyly další časové parametry 
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měněny. Cílem analýzy je nalézt korelát tepové frekvence v datech fMRI, ovšem na úseku 

bez vnější stimulace a tedy se jedná o resting-state experiment. A proto v modelu nebyly 

nastaveny žádné hodnoty v položce conditions. Jako regresory jsou postupně voleny všechny 

dříve získané signály z analýzy tepové frekvence. K nim jsou vybrány validní fMRI data, 

tak aby ve všech případech byla statistická analýza provedena na stejném úseku fMRI 

záznamu.  

Analýzou jednotlivců byly postupně (separátními modely) získány statistické 

parametrické mapy 20-ti parametrů (10 parametrů uvedených v Tabulka 1 a z nich vypočítané 

normované průběhy signálů) pro 19 subjektů. 
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5.3 Analýza skupinová 

Úkolem skupinové analýzy je využití výsledků analýzy jednotlivců pro zjištění 

signifikantních voxelů na testované hladině statistické významnosti napříč jednotlivci 

pro konkrétní regresor. Níže jsou uvedeny počty signifikantních voxelů na hladině statistické 

významnosti p < 0,001. 

Tabulka 2 Přehled počtu statisticky významných voxelů pro daný model včetně hodnot 

pro normované modely 

Model Počet voxelů se signifikantně 

pozitivním efektem na hladině 

významnosti p=0,001 

Počet voxelů se signifikantně 

negativním efektem na 

hladině významnosti p=0,001 

RMSSD1 380 167 

RMSSD2 110 163 

RMSSD3 78 10 

LF 0 15283 

HF 33 1405 

RMSSD1 zpožděné 280 557 

RMSSD2 zpožděné 136 166 

RMSSD3 zpožděné 119 7 

LF zpožděné 27445 0 

HF zpožděné 50 3274 

RMSSD1 normované 652 108 

RMSSD2 normované 81 55 

RMSSD3 normované 64 13 

LF normované 0 14771 

HF normované 34 1886 

RMSSD1 zpožděné normované 285 214 

RMSSD2 zpožděné normované 89 68 

RMSSD3 zpožděné normované 80 6 

LF zpožděné normované 27621 0 

HF zpožděné normované 61 3752 

 

Kromě tohoto údaje jsou v práci uvedeny i statistické parametrické mapy pro 

jednotlivé parametry (reprezentující prostorové rozložení efektů v mozku), které byly 

zobrazeny pomocí programu xjView. [26] Jejich kompletní seznam lze nalézt v příloze této 

práce. Zde budou uvedeny některé příklady získaných map. 
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5.3.1 RMSSD pro okno o velikosti 25 sekund 

 

Obr. 17 Statistická parametrická mapa pro RMSSD pro okno o velikosti 25 sekund 

pro nezpožděný a nenormovaný signál 

Počet kladně korelovaných voxelů je 380 a negativně korelovaných je 167. Normování 

signálů změnilo počty kladně korelovaných voxelů na 652 a negativně korelovaných na 108. 

V případě zpožděného signálu RMSSD bylo nalezeno 280 kladně korelovaných voxelů 

a 557 záporně korelovaných. Po normování byla získána hodnota 285 voxelů pro kladnou 

korelaci a 214 pro zápornou. 
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5.3.2 RMSSD pro okno o velikosti 60 sekund 

 

Obr. 18 Statistická parametrická mapa pro RMSSD pro okno o velikosti 60 sekund 

pro nezpožděný a nenormovaný signál 

Výše uvedené statistické parametrické mapě odpovídá počet 110 kladně korelovaných 

voxelů a 163 záporně. Po normalizaci byly získány hodnoty 81 pozitivně korelovaných 

a 55 negativně korelovaných. Zpožděný signál RMSSD pak odpovídá 136 kladně 

a 166 záporně korelovaným voxelům. Normalizovaný signál je kladně korelován v případě 

89 voxelů a záporně v 68 voxelech. 
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5.3.3 RMSSD pro okno o velikosti 100 sekund 

 

Obr. 19 Statistická parametrická mapa pro RMSSD pro okno o velikosti 100 sekund 

pro nezpožděný a nenormovaný signál 

Počet signifikantních voxelů kladně korelovaných ve výše zobrazené parametrické 

mapě je 78 a počet záporně korelovaných je 10. Normalizovaný průběh RMSSD 

pak odpovídá 64 voxelům pozitivně a 13 záporně korelovaných voxelů. Při aplikaci pěti 

sekundového zpoždění byly získány kladné korelace pro 119 voxelů a záporné korelace 

pro 7 voxelů. Pro normalizovaný zpožděný průběh pak byly nalezeny pozitivní korelace 

pro 80 voxelů a 6 záporných. 
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5.3.4 Pásmo nízkých frekvencí (0,05 až 0,15 Hz) 

 

Obr. 20 Statistická parametrická mapa pro pásmo nízkých frekvencí (0,05 až 0,15 Hz) 

pro nezpožděný a nenormovaný signál 

Na Obr. 20 je parametrická mapa, která zobrazuje pouze záporně korelované voxely. 

Jejich celkový počet je 15283 a kladně korelované voxely nebyly vůbec nalezeny. 

I po normalizaci nebyly nalezeny žádné kladné korelace jen záporné a to v počtu 

14771 voxelů. Zpožděný signál naopak v analýze generoval pouze kladně korelované voxely 

o počtu 27445. U normalizovaného modelu je počet pozitivně korelovaných voxelů 

27621 a počet negativně korelovaných stále zůstává nulový. 
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5.3.5 Pásmo vysokých frekvencí (0,15 až 0,5 Hz) 

 

Obr. 21 Statistická parametrická mapa pro pásmo vysokých frekvencí (0,15 až 0,5 Hz) 

pro nezpožděný a nenormalizovaný signál 

Počet kladně korelovaných voxelů v parametrické mapě pro pásmo vysokých 

frekvencí je 33 a záporně korelovaných 1405. Pro normalizovaný regresor je počet pozitivně 

korelovaných voxelů 34 a záporně 1886 voxelů. Analýzou zpožděných regresorů byla 

vytvořena parametrická mapa obsahující 50 kladně a 3274 záporně korelovaných voxelů. 

Při normalizaci těchto regresorů je počet pozitivně korelovaných voxelů 61 a negativně 3752. 
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6 Zhodnocení získaných výsledků 

Z časového průběhu tepové frekvence bylo extrahováno několik parametrů charakterizujících 

variabilitu tepové frekvence. Z parametrů hodnotících HRV z časového hlediska to byl 

parametr RMSSD, z frekvenčního hlediska se jednalo o pásma nízkých a vysokých frekvencí. 

Parametr RMSSD byl zvolen s ohledem na fakt, že primárně odráží parasympatický 

tonus a tudíž i pásmo vysokých frekvencí HRV (popsáno v kapitole 2.3). Jelikož byl výpočet 

RMSSD proveden plovoucím oknem, bylo zvoleno několik velikostí oken pro možnost 

srovnání získaných výsledků. Jednalo se o velikosti 25, 60 a 100 sekund. 

Frekvenční dekompozice byla zvolena na pásmo nízkých frekvencí (0,05 až 0,15 Hz), 

které odpovídá sympatickému a částečně i parasympatickému tonu. Pásmo vysokých 

frekvencí (0,15 až 0,5 Hz) popisuje stejně jako parametr RMSSD parasympatický tonus. 

Statistická analýza byla provedena na hladině statistické významnosti p=0,001, 

což je liberální hodnota prahu a využívá při analýze dat z funkční magnetické rezonance, zde 

jsme ji využili s očekáváním pozorování spíše slabých efektů v datech. Výše popsaných pět 

signálů extrahovaných z časového průběhu tepové frekvence bylo dále zpožděno o 

pět sekund, tak aby byla simulována zpožděná hemodynamická odezva systému 

a tudíž i posun odpovídajících nasnímaných dat BOLD signálu. V neposlední řadě byla 

provedena normalizace těchto časových signálů za účelem minimalizace variability 

nesouvisející s hledáním korelátů změn tepové frekvence. 

Výsledkem statistické analýzy pro parametr RMSSD pro velikost okna 25 sekund byly 

získány jak pozitivně tak i negativně korelované voxely. Větší počet voxelů lze nalézt 

u kladné korelace. Tento fakt nemění ani normalizace použitého regresoru, která pouze 

zvyšuje počet kladně korelovaných voxelů a počet záporných snižuje. Zpoždění nenormované 

varianty RMSSD byly získány naopak ve větším množství volexy záporně korelované. 

Zvláště po normalizaci zpožděného signálu je docíleno značného srovnání počtu jak kladně 

tak záporně korelovaných voxelů na srovnatelné hodnoty. Podle těchto poznatků lze říci, 

že signál nezpožděný nejvíce pozitivně koreluje pravděpodobně díky posunu vypočítaných 

hodnot pomocí plovoucího okna. Ovšem srovnáním parametrických map pro všechny 

varianty tohoto regresoru lze dojít k závěru, že bez ohledu na zpoždění nebo normalizaci se 

kladně korelované voxelů nachází v přibližně stejné oblasti mozku. Záporně korelovaná místa 

pak lokalizací spíše vykazují nahodilý charakter umístění.  

Statistická analýza regresoru RMSSD pro okno o velikosti 60 sekund v případě 

nezpožděného signálu odhadla větší počet záporně korelovaných voxelů nežli kladně. 



41 

 

Normalizací bylo dosaženo zisku většího počtu kladně korelovaných voxelů nicméně rozdíl 

v počtu je nízký. Zpoždění signálu na výstupu analýzy generuje podobné výsledky 

jako varianta nezpožděná – poměrově jsou si počty velmi podobné. Při porovnání 

statistických parametrických map lze zjistit, že lokalizace kladně korelovaných voxelů je 

podobná ve všech variantách regresoru a navíc se lokalizací shoduje s regresorem RMSSD 

pro variantu s oknem o velikosti 25 sekund. Záporně korelované voxely v parametrických 

mapách u tohoto regresoru napříč jeho variantami jsou též zobrazovány na přibližně stejných 

místech. 

Parametr RMSSD pro výpočetní okno o velikosti 100 sekund ve vypočítaných 

parametrických mapách obsahoval nejmenší počet korelovaných voxelů, což je 

pravděpodobně dáno velikostí výpočetního okna a tedy u posunem získaných časových 

průběhů vůči analyzovaným fMRI datům. U této varianty RMSSD byly nalezeny zejména 

kladné korelace a to ve všech variantách úprav regresorů. Z parametrických map vyplývá, že 

lokalizace většího počtu kladně korelovaných míst pro nezpožděné regresory je odlišná od 

regresorů zpožděných. Nicméně kladně korelované voxely se vyskytují na stejných místech 

akorát v odlišných počtech.  

Podle počtu signifikantních voxelů a hladině statistické významnosti p=0,001 lze říci, 

že zkoumané regresory RMSSD se uplatňují hlavně pozitivní korelací s fMRI daty. Použití 

normalizace ani zpoždění signálu nemělo na získané výsledky žádný významnější efekt. 

Ze srovnání lokalizace kladně korelovaných voxelů pro různá RMSSD vyplývá, 

že pro okna o velikosti 25 s a 60 s je lokalizace aktivních oblastí mozku podobná. Pro velikost 

okna 25 s byl získán nejvyšší počet statisticky signifikantních kladně korelovaných voxelů. 

Při využití největšího okna pak dochází ke změně lokalizace neurologicky aktivních oblastí 

a počet statisticky významných voxelů značně klesá. 

Analýzou s využitím regresoru pásma nízkých frekvencí bylo zjištěno, že daný 

regresor se vyznačuje pouze negativní korelací jak pro nenormovaný signál, tak pro signál 

normalizací upravený. Ovšem zcela opačných výsledků je dosaženo při zpoždění tohoto 

regresoru o 5 sekund (i při následné normalizaci zpožděné varianty), signifikantní jsou pouze 

voxely kladně korelované. Navíc počet signifikantních voxelů je nejvyšší ze všech 

testovaných regresorů a pohybuje se v řádech tisíců voxelů a vůbec největší počet 

signifikatních voxelů lze nalézt u modelu pro normovaný zpožděný regresor. Na statistických 

parametrických mapách pak lze vidět rozsáhlé sítě neurální aktivity, které pravděpodobně 

odpovídají default mode network. A i přes změnu typu korelace jsou mapy všech variant 

regresoru lokalizací signifikantních voxelů velmi podobné. Tento výsledek je konzistentní 

s literaturou – Aktivita parasympatického systému reprezentovaná nízkými frekvencemi 

v HRV a aktivitou DMN v fMRI datech [27]. 
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Pro pásmo vysokých frekvencí byla nalezena v datech zejména záporná korelace. 

Počty negativně korelovaných voxelů se pohybují v řádech několika tisíců a počty kladně 

korelovaných voxelů jsou v  řádudesítek bez ohledu na případnou úpravu signálu (zpoždění 

či normalizace). Parametrické mapy pak ukazují aktivaci těchto záporně korelovaných oblastí, 

kladně korelovaná jsou pak pouze malé oblasti, které se na rozdíl  záporně korelovaných 

oblastí, neshodují při použití zpoždění 5 sekund. Prostorová lokalizace záporně korelovaných 

oblastí je také do jisté míry konzistentní s literaturou [27]. 

Podobnost mezi parametrickými mapami regresorů získaných pomocí frekvenční 

dekompozice je částečná a to zejména pro neurální aktivitu negativně korelovanou 

s analyzovanými daty. Tato podobnost může být dána právě rozkladem na frekvenční pásma, 

která se mohou částečně nést stejnou informaci. Tento fakt může být způsoben postupem 

zvoleným při dekompozici signálu, která probíhala na signálu se vzorkovací frekvencí 1 Hz, 

ale do analýzy vstupují signály o vzorkovací frekvenci vypočítané z repetičního času funkční 

magnetické rezonance. A u výsledné interpolace mohlo dojít k výpočtu signálů, které nemusí 

striktně odpovídat požadovaným frekvenčním pásmům. 

Při porovnání popsaných výsledků pro parametr hodnotící časový průběh HRV 

(RMSSD) a pro parametry odvozené od frekvenčních složek signálu (písma nízkých 

avysokých frekvencí) lze říci žádná podobnost mezi nimi nebyla nalezena. Zejména parametr 

RMSSD vykazoval pozitivní korelace v datech fMRI. Záporné koreláty vytváří poměrně 

velikou síť neurálně aktivních míst, které pravděpodobně spadají do default mode network. 
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7 Závěr 

Funkční magnetická rezonance je modalita využívána hlavně v experimentální oblasti 

výzkumu při studiu neurální aktivace. Její výhodou je vysoké časové rozlišení v řádech 

několika sekund či stovek milisekund a relativně dobré rozlišení prostorové, které se pohybuje 

v řádech jednotek milimetru. Po nasnímání obvykle následuje fáze předzpracování dat, 

vekteré jsou využity mimo jiné i další signály měřené během snímání fMRI dat 

(například záznam EKG nebo dechová křivka), které slouží k odstranění nežádoucích složek 

BOLD signálu. Experimenty obvykle prováděné pomocí funkční magnetické rezonance lze 

rozdělit do dvou velkých skupin na experimenty bez využití vnější stimulace subjektu 

a s využitím stimulů. Experiment typu event-related využívá podněty jsou sledy krátkých 

stimulů a blokový design tvoří podněty jejichž trvání se pohybuje v řádech sekund. 

Opakem k těmto experimentům je zkoumání klidového stavu pomocí tzv. resting-state 

experimentu tedy bez působení vnějších podnětů na subjekt. Tento experiment umožňuje 

zachytit neurální aktivitu, která pravděpodobně probíhá neustále, ale při experimentech 

využívajících vnějších stimulů není zřejmá. A právě na datech typu resting-state byla 

provedena statistická analýza.  

Změny tepové frekvence (HRV) ovlivňují jak hemodynamiku mozku tak i získávaný 

BOLD signál. Existují dva přístupy k tomuto faktu. První přístup bere vliv HRV jako zdroj 

artefaktů v signálu a snaží se jej potlačit. Druhý (opačný) přístup považuje změny způsobené 

HRV a tedy i změny ve funkční konektivitě za „užitečnou“ součást BOLD signálu, 

která může být ukazatelem změn ANS, a proto je dále zkoumána. K ohodnocení HRV lze 

využít časových a frekvenčních parametrů. Pro analýzu byl zvolen časový parametr RMSSD 

a pro frekvenční ohodnocení bylo vybráno pásmo nízký a vysokých frekvencí. 

V praktické části byly zpracovány poskytnutá data vývoje změn tepové frekvence 

do podoby umožňující jejich statistickou analýzu společně s daty z fMRI. Vstupní data 

obsahovala vektor hodnot časových okamžiků, ve kterých byly detekovány R vlny v záznamu 

EKG. Výstupem pak byly časové průběhy parametrů HRV: tři varianty RMSSD byly 

vypočítány pomocí příslušných plovoucích oken o velikosti 25, 60 a 100 sekund, frekvenční 

dekompozicí byly získány časové průběhy pásma nízkých (0,05 až 0,15 Hz) a vysokých 

frekvencí (0,15 až 0,5 Hz). Uvedené signály byly pro simulaci zpoždění hemodynamické 

odezvy v čase posunuty zpět o pět sekund.  

Tyto signály (regresory) byly vypočítány pro všechny subjekty a tím pádem byla data 

připravena na statistickou analýzu. V první fázi byla provedena analýza jednotlivců 

a na základě jejich výsledků pak byla vypočtena analýza skupinová. Na výstupu skupinové 
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analýzy byly získány statistické parametrické mapy pro jednotlivé modely regresorů 

pro hladinu statistické významnosti rovnou hodnotě 0,001. A z parametrických map pak byly 

získány počty pozitivně a negativně korelovaných volexů. 

Ze získaných výsledků lze říci, že pro parametr RMSSD byly vždy nalezeny 

signifikantní voxely v datech, které byly s tímto parametrem kladně korelované. V případě 

použití dvou nejkratších oken byly tyto voxely lokalizovány přibližně ve stejných oblastech 

mozku. Počet kladně korelovaných voxelů vždy převyšoval počet negativně korelovaných 

voxelů. Negativně korelované voxely v parametrických mapách pak byly rozmístěny spíše 

náhodně a pravděpodobně se jednalo o šum. Velmi podobných výsledků bylo dosaženo 

i při zpoždění signálu či jeho normalizaci. 

Statistické parametrické mapy pro pásma nízkých a vysokých frekvencí byly získány 

vysoké počty negativně korelovaných voxelů, které vytvářely rozsáhlé aktivní sítě. V případě 

zpožděného signálu pro nízké frekvence vychází velmi podobné výsledky, ovšem s opačným 

znaménkem.  

Ze statistické analýzy tedy vyplývá, že ve fMRI datech typu resting-state lze nalézt 

pozitivně korelované oblasti neurální aktivity vyplývající z variability srdeční frekvence – 

parametr RMSSD. Parametry popisující frekvenční oblasti signálu HRV mají v fMRI datech 

korelát připomínající velké RSN [27]. 
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9 Seznam zkratek 

BOLD  Blood-oxygen-level dependent 

fMRI  funkční magnetická rezonance 

HRV  variabilita tepové frekvence 

GLM  obecný lineární model 

SPM  Statistical Parametric Mapping toolbox 

FID  Free Induction Decay  

RF impulz radiofrekvenční impulz 

HRF  hemodynamická odezva 

TR  repetiční čas 

RSN  Resting State Network 

DMN  Default Mode Network 

EKG   elektrokardiogram 

ANS  autonomní nervový systém 

HR  tepová frekvence 

RV  dechová variance 

RMSSD druhá odmocnina průměru druhých mocnin rozdílů mezi po sobě 

jdoucími NN intervaly 

LF  pásmo nízkých frekvencí 

HF  pásmo vysokých frekvencí 
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10 Seznam příloh 

Příloha č. 1:   Statistické parametrické mapy skupinové analýzy dat 

Příloha č. 2:  CD s digitální verzí diplomové práce, zdrojovými soubory programu, 

zdrojovými soubory použitých pro statistickou analýzu, statistické 

parametrické mapy získané analýzou fMRI dat 
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Příloha č. 1:  

Statistické parametrické mapy 

 

Obrázek 1 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 25 s) 

nezpožděný a nenormovaný 
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Obrázek 2 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 25 s) 

nezpožděný, normovaný 
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Obrázek 3 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 25 s) zpožděný 

o 5 s, nenormovaný 
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Obrázek 4 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 25 s) zpožděný 

o 5 s, normovaný 
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Obrázek 5 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 60 s) 

nezpožděný, nenormovaný 
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Obrázek 6 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 60 s) 

nezpožděný, normovaný 
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Obrázek 7 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 60 s) zpožděný 

o 5 s, nenormovaný 
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Obrázek 8 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 60 s) zpožděný 

o 5 s, normovaný 
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Obrázek 9 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 100 s) 

nezpožděný, nenormovaný 
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Obrázek 10 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 100 s) 

nezpožděný, normovaný 
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Obrázek 11 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 100 s) 

zpožděný o 5 s, nenormovaný 
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Obrázek 12 Statistická parametrická mapa pro parametr RMSSD (okno 100 s) 

zpožděný, normovaný 
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Obrázek 13 Statistická parametrická mapa pro parametr nízkých frekvencí 

(0,05 až 0,15 Hz) nezpožděný, nenormovaný 
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Obrázek 14 Statistická parametrická mapa pro parametr nízkých frekvencí 

(0,05 až 0,15 Hz) nezpožděný, normovaný 
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Obrázek 15 Statistická parametrická mapa pro parametr nízkých frekvencí 

(0,05 až 0,15 Hz) zpožděný o 5 s, nenormovaný 
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Obrázek 16 Statistická parametrická mapa pro parametr nízkých frekvencí 

(0,05 až 0,15 Hz) zpožděný o 5 s, normovaný 
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Obrázek 17 Statistická parametrická mapa pro parametr vysokých frekvencí 

(0,15 až 0,5 Hz) nezpožděný, nenormovaný 
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Obrázek 18 Statistická parametrická mapa pro parametr vysokých frekvencí 

(0,15 až 0,5 Hz) nezpožděný, normovaný 
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Obrázek 19 Statistická parametrická mapa pro parametr vysokých frekvencí 

(0,15 až 0,5 Hz) zpožděný o 5 s, nenormovaný 
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Obrázek 20 Statistická parametrická mapa pro parametr vysokých frekvencí 

(0,15 až 0,5 Hz) zpožděný o 5 s, nenormovaný 


