
 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

 

 

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING 

 

 

 

 

VZTAH ELEKTROFYZIOLOGICKÉ AKTIVITY A 
DYNAMICKÉ FUNKČNÍ KONEKTIVITY ROZSÁHLÝCH 
MOZKOVÝCH SÍTÍ VE FMRI DATECH 

RELATIONSHIP BETWEEN ELECTROPHYSIOLOGICAL ACTIVITY AND DYNAMIC FUNCTIONAL 
CONNECTIVITY OF LARGE-SCALE BRAIN NETWORKS IN FMRI DATA 

 

 

TEZE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

DOCTORAL THESIS - PREVIEW 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Ing. Martin Lamoš 

ŠKOLITEL 

SUPERVISOR 

 

prof. Ing. Jiří Jan, CSc. 

BRNO 2017 
  

 



ABSTRAKT 

Funkční mozková konektivita odráží určitý stav mozku. Vrůstající zájem o studium 

dynamiky funkční konektivity mezi jednotlivými rozsáhlými mozkovými sítěmi je 

doprovázen snahou nalézt její elektrofyziologické koreláty. Část takové neurální aktivity 

však může zůstat nerozpoznána, protože se během analýzy EEG dat velmi často používá 

různých omezení v prostorové a spektrální doméně. Zde představený přístup slepě 

odhaluje multimodální EEG spektrální vzorce, které se vztahují k dynamice BOLD 

funkční konektivity sítí. 

Slepá dekompozice EEG spektrogramu pomocí paralelní faktorové analýzy byla 

představena jako užitečný nástroj k odhalení vzorů neurální aktivity, kde každý vzor 

obsahuje tři signatury (prostorovou, časovou a spektrální). Na rozdíl od standardních 

přístupů, kdy dochází k průměrování signálů z jednotlivých elektrod, vybírají se pouze 

podskupiny elektrod, či se využívá standardních frekvenčních pásem, tato slepá 

dekompozice bere v potaz kompletní trilineární strukturu EEG dat. Simultánně měřená 

BOLD fMRI data jsou odděleně od EEG rozložena pomocí analýzy nezávislých 

komponent. Na časových průbězích komponent je odhadována dynamická funkční 

konektivita pomocí výpočtu korelačního koeficientu v plovoucím okně. Funkční 

konektivita síťových stavů je následně odvozena na základě hodnot těchto korelačních 

koeficientů. Použitím ANOVA testů jsou na závěr nalezeny tři EEG spektrální vzory 

vztahující se k dynamice funkční konektivity síťových stavů. 

Předchozí výzkum odhalil vztah mezi fluktuacemi EEG spektrálních vzorů a 

hemodynamikou rozsáhlých mozkových sítí. Tato práce ukazuje, že zmíněný vztah lze 

nalézt také na úrovni dynamiky funkční konektivity mezi jednotlivými rozsáhlými 

mozkovými sítěmi, kdy nejsou použita žádná standardní prostorová a spektrální omezení 

ve zpracování EEG dat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Multimodální neurozobrazování, dynamická funkční konektivita, slepá dekompozice, 

rozsáhlé mozkové sítě, paralelní faktorová analýza, analýza nezávislých komponent. 

  



ABSTRACT 

Functional brain connectivity is a marker of the brain state. Growing interest in the 

examination of large-scale brain network functional connectivity dynamics is 

accompanied by an effort to find the electrophysiological correlates. The commonly used 

constraints applied to spatial and spectral domains during EEG data analysis may leave 

part of the neural activity unrecognized. A proposed approach blindly reveals multimodal 

EEG spectral patterns that are related to the dynamics of the BOLD functional network 

connectivity. 

The blind decomposition of EEG spectrogram by Parallel Factor Analysis has been 

shown to be a useful technique for uncovering patterns of neural activity where each 

pattern contains three signatures (spatial, temporal, and spectral). The decomposition 

takes into account the trilinear structure of EEG data, as compared to the standard 

approaches of electrode averaging, electrode subset selection or using standard frequency 

bands. The simultaneously acquired BOLD fMRI data were decomposed by Independent 

Component Analysis. Dynamic functional connectivity was computed on the 

component’s time series using a sliding window correlation, and functional connectivity 

network states were then defined based on the values of the correlation coefficients. 

ANOVA tests were performed to assess the relationships between the dynamics of 

functional connectivity network states and the fluctuations of EEG spectral patterns. 

Three patterns related to the dynamics of functional connectivity network states were 

found. 

Previous findings revealed a relationship between EEG spectral pattern fluctuations 

and the hemodynamics of large-scale brain networks. This work suggests that the 

relationship also exists at the level of functional connectivity dynamics among large-scale 

brain networks when no standard spatial and spectral constraints are applied on the EEG 

data. 

KEYWORDS 

Multimodal neuroimaging, dynamic functional connectivity, blind decomposition, large-

scale brain networks, parallel factor analysis, independent component analysis. 

 



 iv 

OBSAH 

 

Úvod 5 

1 Cíle 6 

2 Metody 7 

2.1 Data a parametry akvizice ......................................................................... 7 

2.2 Předzpracování dat .................................................................................... 8 

2.2.1 fMRI data .............................................................................................. 8 

2.2.2 EEG data ............................................................................................... 9 

2.3 Asymetrická fúze simultánních fMRI-EEG dat ...................................... 10 

3 Výsledky 12 

3.1 Předzpracování dat .................................................................................. 12 

3.1.1 fMRI data ............................................................................................ 12 

3.1.2 EEG data ............................................................................................. 13 

3.2 Prostorově-časově-frekvenční vzorce v EEG ......................................... 15 

3.3 Rozsáhlé mozkové sítě ve fMRI ............................................................. 18 

3.4 Dynamika funkční konektivity a síťové stavy ........................................ 18 

3.5 Dynamika síťových stavů a fluktuace výkonu EEG ............................... 19 

4 Diskuze 21 

4.1 Předzpracování dat .................................................................................. 21 

4.2 Hodnocení nalezených vztahů ................................................................ 22 

4.3 Dimenzionalita dat .................................................................................. 24 

4.4 PARAFAC model ................................................................................... 24 

4.5 Délka okna ve výpočtu DFC ................................................................... 25 

4.6 Síťové stavy ............................................................................................ 25 

4.7 Limitace datového souboru ..................................................................... 25 

5 Závěr 26 

Literatura 28 
 



 5 

ÚVOD 

Velkou výzvou posledního desetiletí ve zkoumání funkce lidského mozku je využití 

simultánně měřených dat z více modalit [1]. V případě simultánního fMRI – EEG tak lze 

na daný děj nahlížet neinvazivně jak z pohledu přímého měření neuronální aktivity a 

využití výhod dobrého časového rozlišení, tak z pohledu nepřímého měření 

hemodynamických změn, které je možné naopak zaznamenat s velmi dobrým 

prostorovým rozlišením [2]. 

Výzkum na poli funkční konektivity ukázal, že lidský mozek je organizován do tzv. 

rozsáhlých mozkových sítí (LSBN – large scale brain networks) [3–5], které můžeme 

zkoumat pomocí fMRI [6, 7]. Nejvíce rozšířenou metodou je slepá dekompozice dat 

pomocí analýzy nezávislých komponent (ICA) [8–11]. Funkční mozková konektivita 

(FC) identifikovaná tímto způsobem je však chápána jako proces stacionární v čase. 

Předpokládá se však, že stabilita FC je pouze v krátkých časových okamžicích, ve kterých 

dochází k synchronizaci a desynchronizaci neuronálních populací, a tak se začíná 

zkoumat FC také z pohledu její dynamiky [12–17]. Společně s velkým úsilím nalézt 

elektrofyziologické koreláty LSBN [18–24] se v poslední době objevují práce, které se 

snaží nalézt vztah mezi dynamikou funkční konektivity LSBN a fluktuacemi výkonu 

EEG signálu [25–28]. 

Zatímco fMRI část těchto simultánních dat je obvykle analyzována metodami, které 

jsou tzv. řízeny daty (data-driven) [27, 28] bez jakýchkoliv omezení s výjimkou volby 

délky okna u výpočtu dynamické funkční konektivity (DFC) [29], zpracování 

elektrofyziologické části je obvykle zatíženo mnoha restrikcemi. S ohledem na 

prostorové rozlišení bývá často EEG signál průměrován přes několik elektrod, popřípadě 

bývá vybrána pouze podskupina elektrod, ze kterých se data zpracovávají. V případě 

spektrálních vlastností je pak EEG spektrum rozděleno do množství standardních 

frekvenčních pásem, která naprosto opomíjí vztahy a vazby mezi jednotlivými pásmy. 

Tato zmíněná omezení pak mohou být důvodem reportované intersubjektové [30] a 

intrasubjektové variability [31] ve vztazích mezi LSBN a fluktuacemi výkonu EEG. 

Použitím daty řízených přístupů pro slepou vícerozměrnou dekompozici EEG dat lze 

uvedenou slabinu odstranit a umožnit tak nalézt vícerozměrné vzorce v datech s jasně 

vícerozměrným charakterem jako má EEG. Slibným postupem se jeví popis LSBN 

prostorovo-spektrálními nebo časovými vzorci pomocí dvojrozměrné dekompozice 

(např. ICA) EEG spektrogramu [25, 32–34]. Avšak takový přístup i tak zahrnuje 

přeskládání trojrozměrných dat (prostor × čas × frekvence) do dvou rozměrů (např. 

prostor-frekvence × čas), což může porušit trojrozměrné závislosti v EEG spektrogramu. 

O krok dále s ohledem na metody vícerozměrné dekompozice EEG spektrogramu je 

paralelní faktorová analýza (PARAFAC) [35], která dekomponuje trojrozměrný EEG 
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spektrogram do sady vzorů EEG aktivity, kde každý vzor má tři signatury – prostorovou, 

časovou a spektrální [22, 36–38]. Nedávno bylo prokázáno, že metoda PARAFAC je 

schopna nalézt a oddělit vzory aktivity, přičemž některé mají neurofyziologický původ a 

jiné jsou reportovány jako fyziologické či technické artefakty [22]. Dále pak byla 

prokázána i reliabilita PARAFAC dekompozice a také časová stabilita ve vztahu k LSBN 

[38]. 

Hlavním cílem disertační práce je prokázat, že PARAFAC dekompozice je schopna 

kromě výše uvedených vlastností nalézt také prostorově-časově-frekvenční vzory v EEG 

spektrogramu, které budou odrážet dynamiku funkční konektivity mezi jednotlivými 

LSBN nalezenými v BOLD fMRI datech. 

Tyto teze disertační práce jsou rozděleny do pěti kapitol. První kapitola sumarizuje 

cíle disertační práce. V druhé kapitole je shrnuta metodologie, která vedla k naplnění cílů 

práce. Třetí kapitola prezentuje dosažené výsledky z předzpracování dat a slepých 

dekompozic fMRI dat pomocí ICA a EEG dat pomocí metody PARAFAC. Dále jsou 

představeny výsledky analýz rozptylů a jejich post-hoc testy pro nalezené signifikantní 

vztahy, které jsou zobrazeny i s ohledem na parametr délky okna u výpočtu DFC. Teze 

uzavírá čtvrtá a pátá kapitola diskuzí a závěrem věnující se výhodám použití 

vícerozměrných dekompozičních metod aplikovaných na EEG data, komentující 

nalezené vztahy a také hodnotící limitace metod a budoucí vývoj v této problematice. 

1 CÍLE 

V posledních několika letech se změnil pohled na funkční mozkovou konektivitu ve 

fMRI datech. Často je nyní vnímána jako proces s dynamickým charakterem a stacionární 

v čase pouze na krátké okamžiky. Dřívější snaha nalézt elektrofyziologické koreláty 

statické funkční konektivity se nyní přesunula i k pokusům identifikovat 

elektrofyziologické vzory reflektující dynamiku zmíněné konektivity. 

Výrazné restrikce v prostorové a frekvenční doméně, které byly v minulosti 

aplikovány při zpracování EEG u hledání vztahů mezi elektrofyziologií a statickou 

BOLD funkční konektivitou, se nadále využívají v mnoha pracích, které nyní hledají 

souvislosti mezi dynamikou funkční konektivity a fluktuacemi výkonu EEG signálu. 

Zmíněný stav problematiky a poznatky, které poukazují na benefity slepých 

dekompozičních metod multilineárních dat formovaly několik cílů této práce: 

• Optimálně předzpracovat fMRI data ze simultánní fMRI-EEG akvizice pro 

využití v analýze dynamické funkční konektivity a asymetrické fúze s EEG daty. 

• Optimálně předzpracovat EEG data ze simultánní fMRI-EEG akvizice pro využití 

v paralelní faktorové analýze EEG spektrogramu a asymetrické fúzi s fMRI daty. 

• Navrhnout a realizovat postup asymetrické fúze fMRI-EEG dat, která by hledala 

elektrofyziologické koreláty dynamiky funkční konektivity ve fMRI datech. 
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• Nalézt stabilní reprezentanty rozsáhlých mozkových sítí ve fMRI datech a 

analyzovat dynamickou funkční konektivitu u těchto sítí. 

• Ověřit, zda PARAFAC dekompozice s využitím VB algoritmu aplikovaná na 

EEG spektrogram dokáže nalézt vzory, které by reflektovaly dynamiku funkční 

konektivity funkčních sítí ve fMRI datech. 

• Zjistit, zda má délka okna ve výpočtu dynamické funkční konektivity efekt na 

výsledky nalezených vztahů mezi fluktuacemi výkonu EEG a dynamikou funkční 

konektivity mezi LSBN. 

2 METODY 

2.1 Data a parametry akvizice 

V práci byla použita simultánní fMRI-EEG klidová (tzv. resting state) data od 50 

zdravých osob (20 žen a 30 mužů ve věku od 19 do 40 let, průměrný věk byl 25 let). 

Délka měření byla 15 minut. Měřené osoby byly instruovány, aby měly zavřené oči a 

během měření ležely v klidu. Žádná z osob během měření neusnula (dotazník po měření). 

Studie byla schválená místní etickou komisí a všichni participanti podepsali informovaný 

souhlas před vstupem do studie. 

MRI data byla změřena na 1.5 T Siemens Symphony tomografu. T1 váhované 

strukturální snímky byly pořízeny pomocí sekvence MPRAGE s následujícími 

parametry: 160 sagitálních řezů, datová matice 256 × 256 převzorkovaná na 512 × 512, 

TR = 1700 ms, TE = 3.96 ms, FOV = 246 mm, FA = 15°, tloušťka řezu = 1.17 mm. 

Klidová funkční data byla změřena pomocí sekvence gradientního echa EPI (EchoPlanar 

Imaging). Celkově bylo změřeno 300 snímků (skenů), každý s následujícími parametry: 

32 transverzálních řezů pokrývajících oblast celého mozku mimo dolní části mozečku, 

datová matice 64 × 64, TR = 3 s, TE = 40 ms, FOV = 220 mm, FA = 90°, tloušťka řezu 

3.5 mm. 

EEG data byla měřena simultánně během akvizice funkčních MR snímků pomocí 32 

kanálového MR kompatibilního EEG systému BrainProducts. Zesilovač BrainAmp MR 

se systémem EEG čepic BrainCap MR byl doplněný sekundárním zesilovačem 

BrainAmp ExG MR pro ostatní elektrofyziologická měření. Čepice BrainCap MR 

obsahovala 30 EEG elektrod, 1 EKG elektrodu a 1 EOG elektrodu. Sekundární zesilovač 

pak zaznamenával další dva bipolární EKG svody a signály z trojosého akcelerometru 

umístěného na hrudníku participanta. Vzorkovací frekvence byla 5 kHz a synchronizaci 

hodin MRI akvizice a EEG vzorkování zajišťoval BrainVision SyncBox. 
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2.2 Předzpracování dat 

2.2.1 fMRI data 

Funkční konektivita počítaná v datech fMRI je velmi citlivá na šum, především na 

fyziologický šum a pohybové artefakty v datech. Přítomnost takových artefaktů 

v kombinaci s nevhodnými metodami mohou výrazně ovlivnit výsledky. Proto byl velký 

důraz kladen na optimální předzpracování fMRI dat. Jak ukazuje schéma na obrázku 1, 

celkově bylo spočítáno 20 variant předzpracování. V každé variantě bylo vždy zahrnuto 

zarovnání všech funkčních snímků k prvnímu snímku měření, prostorová normalizace do 

standardního stereotaktického prostoru MNI a prostorové vyhlazení všech funkčních 

snímků konvolucí s Gaussovským jádrem s FWHM = 8 mm. Mezi volitelné kroky patřila 

korekce časování řezů funkčních snímků, filtrace fyziologického šumu pomocí metody 

RETROICOR a filtrace (regrese pomocí obecného lineární modelu [39]) pohybových 

parametrů, signálů z bílé hmoty, likvoru a globálního signálu. 

 

Obrázek 1: Schéma variant předzpracování fMRI dat. Druhy volitelných metod a filtrací: basic – 

základní, STC – korekce časování řezů, RTC – RETROICOR, MR – pohybové 

parametry, WM – signál z bílé hmoty, CSF – signál z likvoru, GS – globální signál. 

Metoda RETROICOR vyžaduje informaci o časování R vln v EKG a maxim 

nádechů. K tomu posloužil simultánní záznam jednoho z bipolárních EKG svodů a signál 

z akcelerometru. V EKG byly potlačeny gradientní artefakty [40], záznam byl dále 

filtrován pásmovou propustí 1 až 30 Hz a následně v něm byly detekovány pozice R vln. 

Data z akcelerometru bylo nutné filtrovat horní propustí s mezní frekvencí 0.1 Hz a 

odstranit lineární trend z důvodu výrazného driftu. Signál byl dále dvakrát integrován, 

aby byla získána informace o poloze. Detekovaná maxima pak odpovídala maximálním 

nádechům. 

Informace o pohybu pro filtraci pohybových parametrů byla získána jako vedlejší 

produkt zarovnání funkčních snímků. Šestici parametrů tvoří translace a rotace v osách 

x, y, z jednotlivých snímků vůči prvnímu snímku měření. V případě použití 24 

pohybových parametrů se jedná o výše zmíněnou šestici, její druhé mocniny, první a 

druhé diference. 

Čtyři signály z bílé hmoty a pět z likvoru bylo extrahováno vždy pomocí analýzy 

hlavních komponent (PCA) jako první hlavní komponenta ze signálů z voxelů do 
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vzdálenosti 5 mm od vybraných souřadnic. Globální signál byl počítán jako první hlavní 

komponenta ze všech signálů z mozku. 

Jako kritérium kvality jednotlivých variant předzpracování byl zvolen parametr SNS 

(Signal to Noise Separation) [41–45], který udává poměr funkční konektivity počítané 

uvnitř mozku a funkční konektivity s oblastmi „mimo mozek“. Všechny varianty 

předzpracování u všech měřených osob tedy prošly následujícím postupem: 

1. Parcelace dat podle AAL atlasu. 

2. Extrakce reprezentanta každé oblasti jako první hlavní komponentu ze všech 

signálů dané oblasti. 

3. Extrakce stejného počtu reprezentantů, avšak z oblastí mimo mozek. 

4. Výpočet korelační matice (funkční konektivity) mezi všemi reprezentanty 

AAL oblastí v mozku pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. 

5. Výpočet korelační matice mezi reprezentanty AAL oblastí a oblastí mimo 

mozek pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. 

6. Výpočet SNS – t-test mezi oběma korelačními maticemi. 

2.2.2 EEG data 

V prvním kroku předzpracování EEG dat bylo nutné potlačit artefakty spojené se 

simultánní MR akvizicí. Byly otestovány 3 varianty subtrakční metody potlačení 

gradientního artefaktu (GA) podle [40], které se od sebe vzájemně lišily odvozením vzoru 

„průměrného“ artefaktu: 

1. Vzor sestaven jako průměr všech TR intervalů. 

2. Vzor sestaven podle následujícího pravidla: průměr pěti vybraných TR intervalů 

plus dalších, které korelují s vybranými TR intervaly minimálně s korelačním 

koeficientem 0.975. 

3. Vzory sestaveny použitím plovoucího okna o délce 20 TR intervalů. 

 Vybrána byla jedna metoda, která vykazovala nejlepší potlačení GA – k tomuto 

hodnocení byla data segmentována na 1 s úseky v okolí značek začátků akvizice MR 

snímků. Úseky 500 až 0 ms před značkou byly využity pro korekci základní úrovně 

signálu v jednotlivých úsecích a následně byly všechny úseky zprůměrovány. Výsledné 

průměry pak reprezentovaly rezidua artefaktu, protože zbylá aktivita není 

synchronizována s MR akvizicí a je tedy v průměru potlačena k 0. 

Následně byl potlačen pulzní artefakt (PA) subtrakčním přístupem z [46], kde se 

využila informace o pozicích R vln v EKG získaná pro filtraci fMRI dat technikou 

RETROICOR. 

Další použité kroky předzpracování již odpovídaly standardnímu postupu 

používanému v případě klasického EEG. Data byla filtrována Butterworthovým filtrem 

8. řádu s nulovým fázovým posunem typu pásmová propusť s mezními frekvencemi 1 a 

40 Hz a útlumem 48dB/oktávu. Následovalo podvzorkování na 250 Hz a přepočet na 

průměrnou referenci. 
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2.3 Asymetrická fúze simultánních fMRI-EEG dat 

Přehledové schéma návrhu asymetrické fúze fMRI-EEG dat, která by hledala 

elektrofyziologické koreláty dynamiky funkční konektivity ve fMRI datech, je 

znázorněno na obrázku 2. V následujících odstavcích jsou pak jednotlivé navazující 

kroky podrobněji popsány. 

 

Obrázek 2: Schéma zpracování a analýzy simultánních fMRI-EEG dat. Bloky se šedým pozadím 

představují kroky zpracování provedené na úrovni jednotlivých měřených osob, 

naopak bíle podbarvené bloky označují analýzy zpracované na skupinové úrovni. 

DFC byla spočítána pomocí korelace v plovoucím okně na časových průbězích 

nezávislých komponent z ICA. DFC byla transformována na dynamiku FCNS, která 

byla srovnána s časovými signaturami vzorů získaných PARAFAC dekompozicí 3D 

(rozměr elektrody, čas, frekvence) spektrogramu. 

Zpracování EEG dat 

Po předzpracování EEG dat následoval výpočet 3D spektrogramu pro PARAFAC model. 

EEG signál z každé elektrody byl segmentován na 3 s (podle repetičního času MR 

akvizice) epochy synchronně časované s akvizicí funkčních snímků ve fMRI. Jednotlivé 

epochy byly transformovány do frekvenční oblasti pomocí algoritmu rychlé Fourierovy 

transformace (FFT). Fourierovy koeficienty byly v absolutní hodnotě umocněny na 

druhou a vhodně naskládány do trojrozměrné proměnné, kde jednotlivé rozměry 

odpovídaly elektrodám, času, frekvenci. 

Před samotnou dekompozicí byly všechny časové průběhy ve spektrogramu 

odpovídající jednotlivým elektrodám a frekvencím normalizovány odečtením střední 

hodnoty a podělením směrodatnou odchylkou. Důvodem bylo, aby všechny dimenze přes 

všechny měřené osoby měly při odhadu PARAFAC modelu stejnou váhu a nebyly 

například nižší frekvence zvýhodněny oproti vyšším, protože mají větší absolutní výkon. 

Spektrogramy od všech měřených osob byly dekomponovány společně v jednom 

PARAFAC modelu [35]. Skupinový 3D spektrogram byl vytvořen zřetězením 

individuálních spektrogramů podél časové dimenze. Samotná procedura slepé 

dekompozice byla založena na VB algoritmu [22, 38, 47]. Rozklad vygeneroval sadu 

vzorů, kde každý z nich je charakterizován prostorovou, časovou a spektrální signaturou. 

Na základě předchozích prací a zkušeností s odhady PARAFAC modelu aplikovaném na 

tento typ dat [22, 38] byl zvolen rozklad do 10 vzorů. 
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Z 10 odhadnutých PARAFAC vzorů (PRFC) byly 3 vzory vyřazeny, protože odkryly 

technické artefakty spojené se simultánním záznamem fMRI-EEG dat. Jednalo se o 

rezidua GA a artefaktu od pumpy chladicího média. Zbylých 7 vzorů bylo využito dále 

v následném zpracování. 

Rozsáhlé mozkové sítě ve fMRI 

Optimálně předzpracovaná fMRI data byla analyzována daty řízenou skupinovou 

analýzou nezávislých komponent [48, 49] s cílem nalézt vhodné reprezentanty LSBN. 

Před samotnou slepou dekompozicí však byly střední hodnoty průběhů BOLD signálu 

v jednotlivých voxelech škálovány na hodnotu 100 (jeden z parametrů nastavení 

normalizace intenzity v toolboxu GIFT v4.0a, Mind Research Network, Albuquerque, 

USA). Pro získání stabilních a hodnověrných nezávislých komponent (IC) byla 

aplikována procedura Icasso [50] s 10 iteracemi. Algoritmus InfoMax tak odhadl 20 

nezávislých komponent, jejíchž skupinové časové průběhy byly zpětně zrekonstruovány 

(GICA3) na úroveň individuálních fluktuací BOLD signálu specifického pro měřené 

osoby a sítě. 

Dynamika funkční konektivity a stavů sítě 

Před výpočtem DFC mezi jednotlivými IC bylo 5 komponent z 20 vyřazeno, protože 

nereprezentovaly LSBN, ale jasně odpovídaly artefaktům. Pro zbylých 15 IC byly u každé 

změřené osoby počítány Pearsonovy korelační koeficienty v plovoucím pravoúhlém okně 

[17, 51–55] mezi všemi jedinečnými kombinacemi časových průběhů komponent. Tímto 

způsobem byly vygenerovány individuální časové průběhy DFC, tedy vývoj korelačních 

koeficientů v čase mezi jednotlivými LSBN reprezentanty. Aby bylo možné hodnotit i 

vliv délky okna na vztah mezi dynamikou BOLD funkční konektivity sítí a fluktuacemi 

výkonu EEG byla celá analýza spočítána se 4 různými délkami oken (45, 60, 75 a 90 

sekund). 

Následně byly definovány 3 stavy funkční konektivity sítí (FCNS, Functional 

Connectivity Network States) – pozitivní synchronizace (PS), negativní synchronizace 

(NS) a desynchronizace (D). Tyto stavy korespondují s vysokými kladnými, vysokými 

zápornými a nízkými korelačními koeficienty v časových průbězích DFC. K rozpoznání 

jednotlivých FCNS byly individuální DFC průběhy prahovány na úrovně 1, 0, -1. 

Jednotlivé prahy byly stanoveny na základě lokálních minim v distribuci všech 

korelačních koeficientů, které tvořily DFC průběhy mezi všemi unikátními kombinacemi 

15 IC u všech změřených osob. 

Dynamika stavů funkční konektivity sítí a fluktuace výkonu EEG 

Aby bylo možné fMRI a EEG část zpracování porovnat, bylo nutné zajistit stejné 

časování u obou modalit, které bylo na straně fMRI ovlivněno výpočtem DFC 

v plovoucím okně. FCNS časové průběhy vzniklé prahováním DFC průběhů tedy byly 

ovlivněny také. Korekce byla provedena v EEG části, kde byly individuální PRFC časové 

signatury vyhlazeny pomocí plovoucího okna (v okně vždy počítána střední hodnota) 
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stejné délky, jaká byla použita v odpovídajícím výpočtu DFC. Dále byly vyhlazené PRFC 

časové signatury zpožděny v čase o 6 sekund oproti FCNS průběhům, aby se zohlednilo 

časové zpoždění hemodynamiky [56]. Praktická realizace spočívala ve vyřazení prvních 

dvou hodnot ve FCNS průbězích a posledních dvou hodnot ve vyhlazených PRFC 

časových signaturách. 

K hodnocení vztahu mezi dynamikou stavů funkční konektivity sítí 

(reprezentovanou FCNS časovými průběhy) a fluktuacemi výkonu EEG 

(představovaných vyhlazenými PRFC časovými signaturami) bylo využito vícefaktorové 

analýzy rozptylu (multiway analysis of variance, multiway ANOVA) [57]. Testován byl 

vliv faktorů na každou vyhlazenou PRFC časovou signaturu zřetězenou přes osoby, kde 

prvním faktorem byl FCNS časový průběh zřetězený přes osoby (pevný efekt) a druhý 

faktor odpovídal osobám (náhodný efekt). Opakování vícefaktorové analýzy rozptylu pro 

všechny kombinace FCNS časových průběhů a vyhlazených PRFC časových signatur 

vytvořilo pole p hodnot o rozměru 105 × 7. Prahování výsledných p hodnot bylo 

provedeno včetně korekce na mnohonásobné testování FDR (False Discovery Rate) 

s prahem p < 0.05. 

3 VÝSLEDKY 

3.1 Předzpracování dat 

3.1.1 fMRI data 

Parametr SNS, který byl zvolen jako kritérium kvality předzpracování dat, je významně 

ovlivněn rozdíly v jednotlivých variantách předzpracování, jak ukazují obrázky 3 a 4. Na 

prvním z nich je vidět významný nárůst SNS u variant obsahujících krok potlačení 

fyziologických artefaktů metodou RETROICOR. Použití korekce časování řezů však 

v tomto případě velkým přínosem nebylo. 

Efekt filtrace (obrázek 4) pohybových parametrů, signálů z bílé hmoty a likvoru na 

hodnoty SNS není příliš výrazný, avšak filtrace globálního signálu SNS významně 

snižuje. 

Na základě výsledků SNS v kombinaci s doporučeními v literatuře [41–44, 58] byl 

zvolen následující postup předzpracování: 

• Zarovnání všech funkčních snímků k prvnímu funkčnímu snímku série. 

• Filtrace fyziologického šumu metodou RETROICOR. 

• Korekce časování řezů funkčních snímků. 

• Prostorová normalizace do MNI. 

• Filtrace 24 pohybových parametrů, 5 signálů z komor a 4 z bílé hmoty. 

• Prostorové vyhlazení funkčních snímků, FWHM = 8 mm. 
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• Kontrola dat nástrojem Mask Explorer [59] pro odhalení případných 

prostorových abnormalit (např. špatně provedené slícování snímků apod.). 

 

Obrázek 3: Efekt použití metody RETROICOR (RTC) a korekce časování řezů (STC) 

na hodnotu SNS. 

 

Obrázek 4: Efekt filtrace pohybových parametrů (6MR, 24MR), signálů z bílé hmoty (WM), 

likvoru (CSF) a globálního signálu (GS) na hodnotu SNS. 

3.1.2 EEG data 

Při předzpracování EEG dat byly nejdříve testovány tři varianty potlačení GA ze 

simultánní MR akvizice. Obrázek 5 prezentuje srovnání těchto přístupů na průměrech 

segmentů časově svázaných s akvizicí funkčních skenů. V průměrech jsou viditelná 

rezidua artefaktů, užitečný neurofyziologický signál není synchronní s MR akvizicí, a tak 

se v průměru vyruší. Jasně nejvýhodnější variantou se jeví subtrakční přístup, kde vzory 

GA jsou sestaveny použitím plovoucího okna o délce 20 TR intervalů. I v tomto případě 
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však zůstávají v datech malá rezidua GA, jak je patrné z obrázku 5D. 

Subtrakční metodou byl potlačen i další typ artefaktu v EEG datech specifický pro 

simultánní fMRI-EEG měření. Potlačení pulzního artefaktu je patrné z krátkého úseku 

EEG signálu na obrázku 6, kde jsou přes sebe překresleny signály před a po subtrakci. 

Artefakt způsobený pumpou chladicího média v MRI nebyl nikterak selektivně 

filtrován, aby kvalita EEG dat nebyla degradována opakovaným použitím 

úzkopásmových zádrží. Dalším předpokladem bylo, že by PARAFAC dekompozice měla 

tento typ artefaktu separovat do jednoho prostorově-časově-spektrálního vzoru. 

 

Obrázek 5: Porovnání jednotlivých přístupů potlačení gradientního artefaktu. Na jednotlivých 

obrázcích jsou průměry ze segmentů svázaných s MR akvizicí, signály ze všech 

elektrod jsou zakresleny přes sebe. Nula na časové ose odpovídá začátku akvizice 

funkčního snímku. A – nefiltrovaný signál (160× větší měřítko svislé osy než u 

ostatních obrázků). B – metoda, kde vzor GA byl sestaven podle následujícího 

pravidla: průměr pěti vybraných TR intervalů plus dalších, které korelují s vybranými 

TR intervaly minimálně s korelačním koeficientem 0.975. C – metoda, kde vzor GA 

byl sestaven z průměru všech TR intervalů. D – vzory GA sestaveny použitím 

plovoucího okna o délce 20 TR intervalů. 
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Obrázek 6: Ukázka potlačení pulzního artefaktu. Černá křivka odpovídá EEG signálu, ve kterém 

byly potlačeny pouze gradientní artefakty. Potlačení gradientních i pulzních artefaktů 

je znázorněno červenou křivkou. 

3.2 Prostorově-časově-frekvenční vzorce v EEG 

Slepá dekompozice 3D spektrogramu metodou PARAFAC s využitím algoritmu VB 

odhalila 10 vzorů, jejichž prostorová a spektrální signatura je znázorněna na obrázku 7. 

Obrázek dále informuje i o vysvětlené variabilitě dat 3D spektrogramu jednotlivými 

PRFC vzory přes skupinu měřených osob (znázorněno horizontálními krabicovými 

grafy). Medián vysvětlené variability všemi 10 PRFC vzory přes měřené osoby je 5.2 %. 

Výsledky dekompozice lze rozdělit do dvou skupin. První zahrnuje vzory svázané 

s artefakty z prostředí MR akvizice, které nebylo možné kompletně potlačit [38, 60, 61]. 

Spektrální signatura vzoru PRFC6 obsahuje několik hrotů každé 2 Hz přibližně od 15 Hz, 

což má spojitost s pumpou chladicího média v MRI, která pracuje ve 2 Hz cyklech. Vzory 

PRFC3 a PRFC8 odpovídají reziduím MR gradientního artefaktu [22]. Spektrální 

signatury těchto PRFC vzorů obsahují ostrý hrot v pásmu gama okolo 33 Hz. Vizuální 

kontrolou standardního výkonového spektra EEG před a po potlačení gradientních 

artefaktů bylo zjištěno, že v datech zůstává reziduální hrot, který odpovídá vyšší 

harmonické složce 10.7 Hz (32 akvizičních řezů s repetičním časem TR 3 s) [38, 61]. 

Druhá skupina obsahuje PRFC vzory, u kterých byl předpoklad původu v neurální 

aktivitě. Pouze tyto vzory byly použity v následné analýze (PRFC1, 2, 4, 5, 7, 9, 10). 

Všechna EEG data (všechny časové řady pro jednotlivé elektrody a frekvence) byla 

v posledním kroku předzpracování upravena odečtením střední hodnoty a normalizací na 

směrodatnou odchylku 1. Kladné a záporné hodnoty v odhadnutých PRFC vzorech tak 

mohou být interpretovány jako nárůst či pokles výkonu z virtuálního ustáleného stavu. 



 16 

 

Obrázek 7: Výsledky slepé PARAFAC dekompozice 3D spektrogramu vytvořeného z EEG dat 

50 měřených zdravých osob. Levý sloupec zobrazuje prostorovou a prostřední sloupec 

spektrální signaturu každého vzoru. Časová signatura zde není zobrazena. Krabicové 

grafy v pravém sloupci informují o vysvětlené variabilitě dat 3D spektrogramu 

každým PRFC vzorem přes změřené osoby. Obdélník ohraničuje první a třetí kvartil, 

svislá linie uvnitř označuje medián vysvětlené variability přes osoby a tzv. vousy 

představují 1.5 IQR (interkvartilové rozpětí). Vzory reprezentující artefakty mají 

pojmenování a spektrální signaturu rámovanou červenou barvou.  
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Obrázek 8: Výsledky skupinové ICA dekompozice fMRI dat 50 zdravých osob. Zobrazena je 

prostorová mapa každé odhadnuté komponenty. Komponenty reprezentující artefakty 

byly vybrány na základě vizuální inspekce a komponenty považované za 

reprezentanty rozsáhlých mozkových sítí byly roztřízeny do skupin podle funkční 

specializace podle výsledků práce [8]. 
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3.3 Rozsáhlé mozkové sítě ve fMRI 

Ve fMRI části analýzy dat byla předzpracovaná funkční data rozložena do 20 

hodnověrných nezávislých komponent pomocí ICA. Jejich prostorové mapy jsou 

zobrazeny na obrázku 8. Po vizuální kontrole každé komponenty (její prostorové mapy a 

časového průběhu) bylo nalezeno 5 komponent, které lze považovat za artefakty podle 

doporučení v práci [62].  

Prostorová mapa IC10 obsahuje typický kruhový artefakt na okraji mozku, což je 

způsobeno pohybem měřené osoby. Prostorové mapy IC1, 2, 5, 12 pak mají svá maxima 

lokalizovaná do oblastí komor, cév a bílé hmoty. Těchto 5 komponent bylo vyřazeno 

z následné analýzy. Ostatních 15 bylo považováno za reprezentanty LSBN a byla jim 

přiřazena funkční specializace na základě vizuálního srovnání prostorových map 

s výsledky práce [8]. 

3.4 Dynamika funkční konektivity a síťové stavy 

Tři stavy funkční konektivity (NS - negativní synchronizace, D - desynchronizace, PS - 

pozitivní synchronizace) byly definovány s ohledem na distribuci korelačních koeficientů 

(obrázek 9) získaných z výpočtu DFC. Tvar distribuce byl velice podobný pro všechny 

čtyři délky okna se stejnými lokálními minimy, která byla použita jako prahy (práh 1 =  

-0.74, práh 2 = 0.80). V tomto smyslu NS stav odpovídá funkční konektivitě mezi dvěma 

LSBN popsané Pearsonovými korelačními koeficienty z intervalu <-1.00,-0.74>, 

podobně pak D stav odpovídá intervalu (-0.74,0.80) a PS stav intervalu <0.80,1.00>. 

Jakým způsobem ovlivňuje délka okna výskyt samotných stavů znázorňuje  

obrázek 10, kde je ukázka časových průběhů FCNS jedné vybrané vazby mezi dvěma 

LSBN pro všechny 4 délky okna. 

 

Obrázek 9: Ukázka distribuce všech korelačních koeficientů z výpočtu DFC se zvýrazněnými 

prahy pro odvození FCNS. Práh 1 = -0.74, práh 2 = 0.80. Délka okna DFC = 45 s. 
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Obrázek 10: Efekt délky okna u výpočtu DFC na výskyt stavů funkční konektivity sítí. Ukázka 

jedné vybrané vazby mezi dvěma LSBN. Horní dílčí graf odpovídá nejkratší délce 

okna 45 s, dolní pak nejdelší 90 s. 

3.5 Dynamika síťových stavů a fluktuace výkonu EEG 

 

Obrázek 11: Statisticky signifikantní vztahy mezi dynamikou BOLD FCNS a fluktuacemi výkonu 

EEG reprezentovanými PRFC vzorem. Graf nalevo ukazuje i závislost na délce okna 

ve výpočtu DFC. Prezentovány jsou pouze ty vztahy, které mají minimálně jeden 

p<0.05 FDR korigovaný výsledek vzhledem k parametru délky okna. Piktogramy 

PRFC prostorových a spektrálních signatur a signifikantně související prostorové 

mapy LSBN jsou zobrazeny vpravo. 
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Opakované testování vícefaktorovou analýzou rozptylu ukázalo, že fluktuace 

relativního výkonu třech PRFC vzorů mají vztah k dynamice FCNS mezi několika LSBN. 

Na obrázku 11 jsou zobrazeny statisticky významné vztahy po korekci na mnohonásobné 

testování FDR (p<0.05). Protože je síla vztahu závislá na délce okna u DFC výpočtu, jsou 

zobrazeny vztahy, které jsou signifikantní alespoň při jedné délce okna. 

Spektrální signatura vzoru PRFC2 má dominantní nárůst výkonu v alfa a beta pásmu 

a zároveň pokles v gama pásmu. K fluktuacím výkonu tohoto vzoru byly nalezeny tři 

signifikantní vztahy s dynamikou FCNS, která zahrnovala následující páry LSBN: 

• auditorní a pozornostní síť (IC3, IC16), 

• senzomotorická a pozornostní síť (IC8, IC20), 

• dvě pozornostní sítě (IC15, IC20). 

První dvě byly signifikantní po FDR korekci při délce okna DFC výpočtu 75 s  

a 90 s. Třetí pak pouze při délce okna 75 s. Post-hoc ANOVA testy (obrázek 12) odhalily, 

že všechny tři vztahy s PRFC2 vzorem vykazují obdobné chování. Ve chvíli, kdy výkon 

v alfa a beta pásmu narůstá společně s poklesem gama pásma, funkční konektivita mezi 

výše zmíněnými LSBN přechází ze stavu synchronizace (ať už pozitivní, či negativní) do 

stavu desynchronizace. 

 

Obrázek 12: ANOVA post-hoc testy znázorňující střední hodnoty fluktuací relativního výkonu 

PRFC vzorů v daných FCNS pro signifikantní vztahy mezi dynamikou FCNS a 

fluktuacemi výkonu EEG. Každý stav je ve všech případech signifikantně odlišný od 

ostatních dvou kromě rozdílu mezi D a PS stavem pro vztah PRFC2 - IC15 - IC20 

(graf se zeleným pozadím). 
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Spektrální signatura vzoru PRFC7 obsahuje dominantní hroty v théta a dolním alfa 

pásmu. Její fluktuace výkonu signifikantně souvisejí s dynamikou FCNS vizuální a 

„default mode“ sítě (IC6, IC14). Post-hoc testy odhalily synchronizaci těchto sítí 

v případě nárůstu výkonu v théta a dolním alfa pásmu. Statisticky významný vztah 

korigovaný FDR byl nalezen pro délku okna DFC výpočtu 75 s. 

Poslední FDR korigovaný signifikantní vztah byl nalezen mezi fluktuacemi výkonu 

spektrální signatury vzoru PRFC10 a FCNS dynamikou LSBN s auditorní a frontální 

funkční specializací (IC3, IC18). Pozitivní synchronizace těchto sítí přechází přes 

desynchronizaci do negativní synchronizace s nárůstem výkonu v théta pásmu a 

poklesem dolních alfa frekvenčních složek popsaných spektrální signaturou vzoru 

PRFC10. 

4 DISKUZE 

4.1 Předzpracování dat 

K posouzení kvality předzpracování fMRI dat je možné definovat více kritérií než zde 

použité SNS. Často používanými veličinami jsou například poměr signálu k šumu 

v časové dimenzi (TSNR – Temporal Signal to Noise Ratio) [63] nebo reliabilita dat [44]. 

Obě však nejsou příliš vhodné pro případ zpracování dat v této práci. TSNR je definováno 

jako střední hodnota časových řad dělená jejich směrodatnou odchylkou. Jako vhodné 

kritérium se jeví v případě, že variabilita dějů, která je považována za užitečný signál není 

svázaná s šumem. Příkladem může být např. hodnocení naměřených dat při použití 

různých typů přijímacích cívek MRI. K posouzení úspěšnosti filtrace fyziologických 

artefaktů se však příliš nehodí. V krajním případě může vysoká hodnota TSNR označovat 

situaci, kdy byla kromě šumu potlačena většina užitečné informace. 

Další kritérium, reliabilita dat, pak není příliš vhodným parametrem v případě, že je 

snaha v datech sledovat dynamiku funkčních dějů. Hodnota reliability je totiž tím vyšší, 

čím jsou si dva děje podobnější v různých časových okamžicích (např. konektivita mezi 

dvěma oblastmi v čase t1 a t2). 

Proto bylo použito kritérium SNS, které hodnotí poměr funkční konektivity uvnitř 

mozku a náhodné funkční konektivity s oblastmi mimo mozek měřené osoby. 

EEG data simultánně měřená s MR akvizicí pravděpodobně nikdy nebudou 

dosahovat stejné kvality jako mají EEG záznamy ze stíněných místností. Přes velké 

množství přístupů, které slouží k potlačení projevů artefaktů indukovaných do EEG, si 

prozatím žádný nedokáže poradit s náhodným pohybem měřené osoby. Takový šum není 

možné dopředu predikovat a v nějaké podobě se mu snažit předcházet. I velmi malý 

pohyb je v prostředí MR výrazně zesilován a má vliv na topografii GA a PA, které je pak 

principiálně nemožné kvalitně potlačit. Z toho důvodu je horní mezní frekvence EEG dat 
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ze simultánních záznamů často redukována na hodnotu kolem 40 Hz. Ve vyšším 

frekvenčním pásmu je již obvyklý velký výskyt reziduí artefaktů (např. pohybových, 

gradientních) a hodnota SNR zde bývá nízká. 

Projevy artefaktů indukovaných do EEG během MR akvizice není bohužel možné 

prozatím stoprocentně potlačit, proto se jako velmi výhodné jeví použití takových metod 

analýzy EEG signálu, které dokáží separovat jednotlivé zdroje jeho variability. 

4.2 Hodnocení nalezených vztahů 

PARAFAC dekompozice, metoda analýzy EEG spektrogramu, je schopna slepě odkrýt a 

separovat variabilitu spojenou s neurální aktivitou [36, 37] od ostatních zdrojů jako je 

fyziologický a technický (např. artefakty ze simultánní MR akvizice) šum [22]. Předchozí 

práce prokázaly, že u dat snímaných v kontextu vnější stimulace (úkolová data) reflektují 

odhadnuté PRFC vzory neurální aktivitu spojenou se stimulací lépe než užití standardních 

frekvenčních pásem [22]. Dále byla prokázána i reliabilita a časová stabilita vzorů 

vzhledem k LSBN [38]. Navíc v případě využití algoritmu VB představeném v práci [47] 

má odhad výrazně lepší konvergenci oproti ALS [64–66]. Všechny uvedené vlastnosti 

utvrzují důvěru v to, že PARAFAC dekompozice je velmi silným nástrojem, jak 

analyzovat EEG data zvláště v situacích, kdy jsou hledány elektrofyziologické koreláty 

LSBN. 

Tato práce však prezentuje, že PARAFAC metoda může také odkrýt prostorově-

časově-spektrální vzory, které mají vztah k dynamice BOLD funkční konektivity 

rozsáhlých mozkových sítí. PRFC2 vzor má prostorovou signaturu s maximy ve 

frontálních a parietálních oblastech. Spektrální signatura ukazuje zvýšený výkon v alfa a 

beta pásmu společně se sníženým výkonem v pásmu gama. Projev tohoto mozkového 

rytmu je svázán s přechodem několika párů LSBN ze synchronních fluktuací 

(pozitivních, nebo negativních) do stavu vzájemné desynchronizace. Zmíněným LSBN 

může být přiřazena funkční specializace na základě výsledků v práci [8]. 

První pár určuje dynamiku konektivity mezi auditorní (IC3) a pozornostní sítí 

(IC16), kde pozornostní síť může být detailněji zařazena jako tzv. salientní síť. Druhý pár 

zahrnuje dorzální pozornostní síť (DAN) (IC20) a senzomotorickou síť (IC8) s maximální 

aktivací v suplementární motorické oblasti (SMA). Třetí pár spojuje pravou 

frontoparietální pozornostní síť (IC15) s DAN (IC20). Výsledky jsou částečně ve shodě 

s nálezy v [26], kde autoři reportovali zvýšení alfa a beta výkonu EEG vztažené k poklesu 

BOLD DFC. Také [27] nalezli snížení konektivity mezi DAN a default mode sítí (DMN) 

spojené s nárůstem alfa výkonu v EEG. 

Spektrální signatura vzoru PRFC7 obsahuje dominantní hrot na frekvenci 4 Hz a 

další menší hrot v dolním alfa pásmu. Na základě post-hoc testů zobrazených na obrázku 

12 lze říci, že když fluktuace výkonu PRFC7 narůstají, DMN (IC14) se synchronizuje 

s vizuální sítí (IC6). V práci [27] nenalezli žádné signifikantní vztahy mezi théta pásmem 
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EEG a DMN nebo jinou pozornostní sítí. Jedním z důvodů mohou být omezení použitá 

při zpracování EEG dat, kde vůbec nebyla analyzována data z elektrod, které pokrývají 

temporální oblasti. Prostorová signatura vzoru PRFC7 však jasně ukazuje maxima 

aktivity právě v temporálních regionech. S ohledem na hrot v dolním alfa pásmu ve 

spektrální signatuře, lze najít i shodu s prací [25], kde nalezli vztah fluktuací výkonu alfa 

pásma s BOLD konektivitou mezi vizuálním a ventromediálním prefrontálním kortexem 

(vmPFC). 

 

Obrázek 13: Vzor PRFC10 získaný PARAFAC dekompozicí EEG spektrogramu. Dílčí obrázky 

A1 a A2 představují krátké úseky EEG dat od jedné z měřených osob. Výskyt reziduí 

pulzního artefaktu časově odpovídá hrotům v části časové signatury (C), která náleží 

dané osobě. Topografie B znázorňuje prostorovou signaturu s maximy v temporálních 

oblastech. Graf D odpovídá spektrální signatuře s dominantním kladným hrotem 

v théta pásmu a záporným hrotem v dolním alfa pásmu. 

Detailním průzkumem signatur vzoru PRFC10 byla nalezena shoda ve výskytu 

ostrých vrcholů v časové signatuře PRFC10 a malých reziduí pulzního artefaktu 

v odpovídajících předzpracovaných EEG datech (obrázek 13). Dynamika funkční 

konektivity mezi auditorní (IC3) a frontální (IC18) sítí má tedy vztah k PRFC10, který je 

považován za vzor reprezentující rezidua fyziologických artefaktů. Vztah tak s největší 

pravděpodobností není na úrovni neurální aktivity, ale spíše odpovídá situaci, kdy při 

výrazněji se projevujícím artefaktu přechází FCNS ze stavu PS do NS. 
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4.3 Dimenzionalita dat 

Počet odhadovaných komponent u ICA dekompozice fMRI dat byl nastaven na 20 na 

základě předchozích zkušeností s aplikací na tento typ dat. Poskytuje to rozumný 

kompromis mezi redukcí dat a zachováním informační hodnoty. Počet komponent je 

trochu vyšší než navrhlo kritérium MDL (Minimum Description Length) – 17 

komponent, avšak dekompozice do 20 komponent je běžně používána i v jiných studiích 

[10, 67, 68]. 

Odhad počtu vzorů pro třírozměrnou dekompozici EEG dat pomocí metody 

PARAFAC je stále otevřený problém. V této oblasti aktuálně probíhá intenzivní výzkum. 

Bylo vyzkoušeno Bayesovské informační kritérium (BIC) [69], které však obvykle 

doporučuje velmi malý počet vzorů (jeden nebo dva), což se jeví jako nesmyslné 

vzhledem k fyziologii. 

Druhá testovaná metoda byla diagnostika konzistence jádra (CorConDia – Core 

Consistency Diagnostic), která vyhodnocuje pravděpodobnost, že data byla generována 

PARAFAC modelem jako speciálního případu modelu Tucker3 [70]. Pro případ 10 vzorů 

byl vypočítaný parametr konzistence 23.77 %. To naznačuje, že počet odhadnutých vzorů 

může být vyšší, než je optimum. V případě odhadu pouze 5 vzorů je konzistence výrazně 

vyšší (64.32%), avšak na základě zkušenosti není při tak malém počtu možné v datech 

odkrýt zajímavé a fyziologicky smysluplné vzory.  

Autoři práce [22] ukazují, že při dekompozici EEG do 4 vzorů na základě 

CorConDia kritéria nebylo možné separovat vzor reflektující aktivitu svázanou s úkolem. 

V případě dekompozice do 9 vzorů již však nalezli vzor, který byl svázaný s úkolem 

sémantického rozhodování více než při použití standardního postupu s fluktuacemi 

výkonu EEG v klasických frekvenčních pásmech. 

4.4 PARAFAC model 

Využití slepé dekompozice EEG spektrogramu pomocí metody PARAFAC předpokládá 

trilineární strukturu dat, tedy lineární závislost mezi jednotlivými dimenzemi. Tento 

předpoklad však není úplně splněn, protože zdroj neurální aktivity v mozku generuje 

oscilace, které se na skalp, propagují přes nehomogenní vodivostní prostředí lidské hlavy. 

S ohledem na spektrální složení signálu se tak prostředí chová jako prostorově variantní 

filtr typu dolní propusť [66]. Z toho důvodu poslední krok předzpracování EEG dat před 

samotnou dekompozicí zahrnoval normalizaci všech časových průběhů odečtením střední 

hodnoty a podělením směrodatnou odchylkou [66]. Alternativou může být využití 

postupu navrženého v práci  [71], kde je PARAFAC model doplněn o apriorní znalost 

nelinearity. 
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4.5 Délka okna ve výpočtu DFC 

Použití plovoucího okna, ve kterém je počítán Pearsonův korelační koeficient, patří 

k poměrně běžným přístupům zachycení DFC [17, 51–55]. Kontroverze však panují u 

parametrů metody, kdy je velmi často diskutována délka okna [16, 52, 53, 55, 72]. Vždy 

se jedná o kompromis mezi dostatečným počtem vzorků pro smysluplný výpočet 

korelačního koeficientu a optimálně vysokým časovým rozlišením, které bude schopno 

zachytit krátkodobé změny funkční konektivity [73–75]. 

Pro podpoření hypotézy o vztahu mezi fluktuacemi EEG výkonu reprezentovanými 

PARAFAC vzory a dynamikou FCNS byla DFC spočítána pro 4 délky okna – 45, 60, 75 

a 90 sekund. Ve smyslu signifikantních výsledků a výsledků korigovaných pomocí FDR 

bylo nejvíce vztahů nalezeno v okně délky 75 sekund. Obrázek 11 ukazuje kromě 

signifikantních vazeb i efekt různé délky okna na sílu těchto vazeb. Z grafu je patrné, že 

dvě z pěti vazeb jsou kromě 75 sekundového okna signifikantní po FDR korekci i v 90 

sekundovém okně. Avšak jedna z pěti vazeb klesla pod nekorigovaný práh pro nejkratší 

45 sekundové okno. 

4.6 Síťové stavy 

Většina publikovaných prací [25–27], které hledají vztah mezi BOLD DFC a fluktuacemi 

výkonu EEG, předpokládá, že je tento vztah lineární. Postup zpracování dat je tak v těchto 

pracích založen na přímé korelaci časových průběhů DFC s fluktuacemi výkonu EEG. 

Linearita však v tomto ohledu prozatím nebyla prokázána (ani vyvrácena). Z toho důvodu 

byla v práci zavedena definice FCNS. Srovnání tak následně probíhá mezi dynamikou 

FCNS a fluktuacemi výkonu EEG pomocí analýzy rozptylu. 

4.7 Limitace datového souboru 

Simultánní fMRI-EEG data použitá v této práci mají několik slabin z pohledu akvizičních 

parametrů. Repetiční čas TR funkčních MR snímků je roven 3 sekundám, což se může 

jevit jako příliš nízké časové rozlišení pro sledování dynamiky ve funkční konektivitě 

hlavně v případě krátkých délek okna. Pearsonův korelační koeficient je v případě okna 

délky 45 sekund počítán vždy na úsecích signálů o 15 vzorcích. V této práci vychází 

nejvíce signifikantních výsledků pro větší délky oken. Důvodem může být právě 

spolehlivost výpočtu korelačního koeficientu, nebo shoda s pracemi [26, 76], kde autoři 

reportují fyziologicky smysluplnější odhady funkční konektivity pro delší časová okna. 

Slabinou z pohledu EEG je počet elektrod, které neumožňují spolehlivou [77] 

rekonstrukci zdrojů (ESI – Electrical Source Imaging) [78] prostorových signatur 

PARAFAC vzorů. V případě EEG systému s minimálně 64 elektrodami by mohlo být 

zajímavé porovnání prostorové informace z rekonstruovaných zdrojů PARAFAC vzorů 

s lokalizacemi LSBN. 
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I přes výše zmíněné limity však tento datový soubor přináší i řadu výhod. Jednou 

z nich je relativně velká homogenní skupina měřených osob. Dále pak obsahuje 

simultánní záznam EKG a dýchání, což umožnilo předzpracovat fMRI data i pomocí 

metody RETROICOR. A v neposlední řadě na něj bylo aplikováno velké množství 

variant předzpracování pro testování jejich vlivu na odhad FC. Pro hledání vztahů mezi 

fluktuacemi výkonu v EEG a dynamikou FCNS ve fMRI datech tak bylo možné vybrat 

tu nejlepší variantu z pohledu nejvyššího hodnocení pomocí SNS parametru [44]. 

Nalezené vztahy mezi fluktuacemi výkonu v EEG a dynamikou funkční konektivity 

stavů LSBN s největší pravděpodobností nebudou jediné existující. Tato práce odhaluje 

některé z nich na základě použité metodologie a v konkrétních datech s danými 

akvizičními parametry. Navázání na tuto práci v budoucnu tak bude určitě zaměřeno i 

směrem k testování na jiných datových sadách bez výše zmíněných limitací. 

5 ZÁVĚR 

Vzrůstající zájem o sledování dynamiky mezi BOLD funkčními sítěmi a její odraz 

v elektrofyziologických datech [26–28] ukazuje, že většímu zájmu se těší výpočet BOLD 

DFC než zpracování EEG dat. Ta jsou často v analýzách vystavena restrikcím 

v prostorové a spektrální dimenzi. PARAFAC dekompozice byla v několika studiích [22, 

36–38, 64] představena jako velmi slibný nástroj, který je schopen v EEG spektrogramu 

odkrýt fyziologicky smysluplné vzory aktivity. Nadto bylo prokázáno, že je dekompozice 

stabilní v čase a přes měřené osoby a také je schopna nalézt vzory, které mají vztah 

k BOLD LSBN [38]. 

Tato práce představuje PARAFAC jako přístup, pomocí kterého je možné nalézt 

prostorově-časově-frekvenční vzory, jenž reflektují dynamiku BOLD funkční 

konektivity LSBN. 

Nejprve byla věnována pozornost optimálnímu předzpracování dat fMRI. Jako 

vhodné hodnotící kritérium se ukázal parametr SNS. Na základě výsledků SNS a také 

doporučení z již publikovaných prací byl vybrán následující postup: 

• Zarovnání všech funkčních snímků k prvnímu funkčnímu snímku série. 

• Filtrace fyziologického šumu metodou RETROICOR. 

• Korekce časování řezů funkčních snímků. 

• Prostorová normalizace do MNI. 

• Filtrace 24 pohybových parametrů, 5 signálů z komor a 4 z bílé hmoty. 

• Prostorové vyhlazení funkčních snímků, FWHM = 8 mm. 

• Kontrola případných prostorových abnormalit v datech nástrojem Mask Explorer. 

K využití jakékoliv elektrofyziologické informace v simultánním záznamu fMRI-

EEG dat bylo dále zásadní potlačení artefaktů v EEG indukovaných z prostředí a akvizice 
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MRI. K potlačení GA a PA byla využita subtrakční metoda, kdy je z dat obsahujících 

repetitivní artefakt odečítán vzor, který tento artefakt reprezentuje. K tvorbě těchto vzorů 

byla využita metoda plovoucího okna s délkou 20 repetic artefaktu. 

K realizaci asymetrické fúze fMRI-EEG dat, která by hledala vztah mezi 

elektrofyziologickou aktivitou a DFC mezi LSBN odvozenými z fMRI dat, bylo nutné 

nejprve najít stabilní reprezentanty těchto sítí. K tomu posloužila skupinová ICA 

dekompozice fMRI dat doplněná o testování stability metodou Icasso. Nalezeno tak bylo 

20 komponent, 5 z nich označeno jako artefakty a zbylých 15 reportováno jako LSBN 

s přiřazenou funkční specializací. 

Následně byla aplikována PARAFAC dekompozice využívající VB algoritmus na 

EEG spektrogram. Některé nalezené prostorově-časově-frekvenční vzory odpovídaly 

reziduím artefaktů ze simultánní akvizice. Tři nalezené vzory však signifikantně 

reflektovaly dynamiku funkční konektivity mezi několika LSBN odvozenými z fMRI dat. 

První vzor zahrnoval nárůst výkonu v alfa, beta a pokles v gama frekvenčním pásmu a 

odrážel dynamiku mezi auditorní, senzomotorickou a pozornostními sítěmi. Druhý vzor 

obsahoval dominantní hrot v théta pásmu a pásmu dolní alfy se vztahem k vizuální a 

„default mode“ síti. Třetí vzor, také s hrotem v pásmu théta a dolní alfa, se pak vztahoval 

k auditorní a frontální síti. 

Posledním cílem práce bylo zjištění efektu změny délky okna při výpočtu DFC na 

nalezené vztahy. Ukázalo se, že více signifikantních výsledků bylo nalezeno spíše pro 

delší okna v délce 75 nebo 90 sekund. Výsledky z analýz s kratším oknem neukázaly 

žádné FDR korigované výsledky, což může být způsobeno fyziologií a charakterem 

samotných dat, nebo suboptimálním odhadem korelačních koeficientů v DFC výpočtu. 

Při realizaci práce vyvstala řada dalších zajímavých podnětů kudy se dále v dané 

problematice ubírat. Z metodologické stránky je to například nalezení vhodného kritéria 

pro odhad optimálního počtu komponent PARAFAC dekompozice nebo doplnění VB 

algoritmu o restrikce pro jednotlivé signatury vzorů jako je hladkost či nezápornost. Mezi 

další patří optimalizace výpočtu DFC z pohledu délky okna, či následné stanovení 

síťových stavů na základě klastrování korelačních matic z DFC. 

Upřesnění interpretace jednotlivých prostorově-časově-frekvenčních vzorů a 

dynamiky mezi jednotlivými LSBN může přinést nové poznatky při zkoumání vztahů 

mezi elektrofyziologií a hemodynamikou u LSBN. 
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