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Anotace

Tato bakalářská práce popisuje vztahy mezi neuronální aktivitou a metabolismem 
mozku, dále se zabývá modelováním mozkové krevní dynamiky pro účely fMRI, porovnává 
několik vybraných modelů a prezentuje výsledky analýz dat fMRI získaných aplikací těchto 
modelů.

Annotation

This bachelor thesis describes relationships between neuronal activity and cerebral 
metabolism, furthermore deals with modeling of cerebral blood dynamics for fMRI purpose, 
compares several chosen models and presents outcomes of fMRI data analyses obtained by 
application of these models.
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1. Úvod

Funkční magnetická rezonance (fMRI = Functional Magnetic Resonance Imaging) je 
velmi důležitou pomůckou v medicíně, zejména pak neurologii. Čerpá teoretický podklad 
hlavně z vědních disciplín fyzika, matematika a medicína. Je to metoda, která je na základě 
měření magnetickou rezonancí (MRI = Magnetic Resonance Imaging) schopna vyhodnotit 
lokální změny kontrastu snímků v závislosti na změně poměru množství okysličeného a 
odkysličeného krevního barviva krve (BOLD = Blood Oxygenation Level Dependent) a tím 
provést odhad lokalizace aktivity mozkové tkáně. 

V této práci bude zkoumána provázanost aktivity neuronů v mozku a následně
vyvolané hemodynamické odezvy (HRF = Hemodynamic Response Function), což je časový 
průběh BOLD způsobený neuronální aktivitou, v krevním mozkovém řečišti. Tyto poznatky 
budou tvořit teoretický podklad při popisu příslušných modelů hemodynamiky. Aplikováním 
vytvořených modelů na naměřená data  lze v praxi lokalizovat aktivní mozkovou oblast         
(s omezenou přesností, která je ovlivněna přesností modelu hemodynamiky, statistického
modelu pro odhad aktivních oblastí, správným předzpracováním naměřených dat a také
přesností měření danou prostorovým rozlišením měření MRI pro účely fMRI).

 Nejdřív bude stručně vysvětlen princip magnetické rezonance. Potom se budu 
věnovat mechanismům, které mají za následek odkysličení hemoglobinu v mozku (tzn. jak se 
účastní mozkového metabolismu kyslík). Dále bude následovat výčet modelů, které budou 
popsány na základě vysvětleného. Následovat bude ukázka praktické aplikace realizovaných 
modelů a jejich vzájemné porovnání.
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2. Magnetická rezonance
Fyzikální princip

Stejně jako ostatní hmota je tvořena lidská tkáň atomy, jejichž jádro obsahuje kladně 
nabité protony, které díky svému spinu a náboji tvoří magnetický dipól s osou souběžnou s 
osou rotace. Bez dostatečně velkého vnějšího magnetického pole jsou však orientace těchto 
dipólů náhodné a na venek hmota nevykazuje žádný magnetický moment. Pokud je však 
hmota vystavena dostatečně silnému vnějšímu magnetickému poli, dojde k orientaci 
jednotlivých mag. dipólů jader ve směru tohoto pole a to jak paralelně, tak antiparalelně. 
Paralelní uspořádání je energeticky méně náročným stavem a je tedy více pravděpodobné; tím 
pádem tkáň vykazuje navenek mag. moment. Výsledný magnetický moment jednotlivých 
jader je tedy orientován ve směru vnějšího pole, ve skutečnosti však vykonává precesní pohyb 
kolem osy výsledného mag. momentu. Frekvence tohoto precesního pohybu se nazývá 
Larmorova frekvence ω a je určena vztahem:

kde γ je gyromagnetická konstanta dané látky a B0 je intenzita vnějšího mag. pole. Pro 
magnetickou rezonanci se volí většinou vodík, protože je hojně zastoupen ve všech měkkých 
tkáních a vykazuje nejvyšší hodnotu γH = 42,577MHz/T.

Pokud vyšleme do tkáně elektromagnetický impuls (tzv. excitační impuls) o 
Larmorově frekvenci, dojde ke změně orientace části jader na antiparalelní a zároveň ke 
sfázování precesního pohybu jejich magnetických momentů (par. i antipar.), což vyvolá 
příčnou měřitelnou složku magnetického pole. Tento stav trvá omezenou dobu, což je 
vyjádřeno křivkami T1 a T2 relaxace. Křivka T1 relaxace vyjadřuje pozvolnou změnu poměru 
počtu paralelně a antiparalelně orientovaných mag. momentů atomových jader, jež byla v 
důsledku energie dodané elektromagnetickým impulsem přeorientována z paralelní orientace 
na antiparalelní, na původní stav před tímto impulzem. Křivka T2 relaxace vyjadřuje rozbíhání 
sfázovaného precesního pohybu protonů, tvořících vodíková jádra.

Vhodnou sekvencí excitačních impulzů získáme tedy příčnou složku mag. pole; tu 
snímáme dalšími měřícími impulzy. Doba mezi jednotlivými excitačními impulsy se nazývá 
"time to repeat" - TR a doba mezi excitačním a měřícím impulzem "time to echo" - TE. 
Změnou těchto parametrů je voleno příslušné T1 nebo T2 váhování a tím pádem dokážeme 
rozlišit tkáně s různou hodnotou příslušné relaxace. Pro účely fMRI (zobrazení BOLD efektu) 
je užívána metoda EPI (= Echo Planar Imaging), pomocí které získáme T2

* – vážené snímky.
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3. Lidský mozek
Stručný výtah z anatomie, histologie a fyziologie mozku 

Mozek je uložen v uvnitř mozkových plen v dutině lebeční, která obsahuje 
mozkomíšní mok. Průměrná hmotnost lidského mozku je přibližně 1,5kg a klidový průtok 
krve zhruba 750 ml/min (může se při neuronální aktivitě až zdvojnásobit) [2]. Mozek se 
skládá z částí: koncový mozek (prodloužená mícha, most Varolův a mozeček), střední mozek,
přední mozek (tvořen mezimozkem a koncovým mozkem).

3.1. Mozková tkáň

Mozková tkáň je tvořena neurony (v počtu přibližně 100 miliard) a gliovými buňkami 
(je jich přibližně 10 až 50krát více než neuronů). Mozek je rovněž protkán systémem cév, 
které se starají o transport živin, metabolitů a informací.

3.1.1 Neurony

Neuron lze funkčně rozdělit na tělo, které obsahuje cytoplasmu + další organely 
(stejně jako ostatní somatické buňky), a výběžky, prostřednictvím kterých komunikuje s 
ostatními neurony (nebo jinými buňkami - např. svalová buňka). Tyto výběžky se nazývají 
dendrity a po jejich drahách, se šíří vzruchy směrem tělu neuronu (aferentní směr); typický 
neuron obsahuje navíc ještě další, delší, výběžek, který vede vzruchy směrem od těla neuronu 
(eferentní směr). Jednotlivé neurony v mozku se tak mezi sebou propojují do obrovské sítě 
prostřednictvím svých výběžků (obr 3.1.). Toto spojení axonu a dendritu se nazývá synapse. 
Na synapsi dochází k přenosu vzruchů pomocí neurotransmiterů

Obr 3.1.Spojení dvou neuronů prostřednictví výběžků a synapse. Převzato z [8].

3.1.2. Gliové buňky

Glie se dělí na 3 typy: mikroglie, oligodendroglie a astrocyty. Pro další výklad je třeba 
věnovat pozornost astrocytům. Astrocyty se dělí na protoplazmatické astrocyty (výskyt 
převážně v šedé hmotě) a fibrózní astrocyty (výskyt převážně v bílé hmotě) (obr 3.2.). Kryjí 
neurony a synaptická spojení . Plní funkci ochrannou, ale také prostřednictvím výběžků k 
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cévám pomocí těsných spojení (tight junction) tvoří  hematoencefalickou bariéru mozku (a 
významně se podílí na mozkovém metabolismu, což bude dále rozebráno). 
Hematoencefalická bariéra odděluje mozkovou tkáň a krev; není propustná pro všechny látky, 
které se v krvi nacházejí (popř. mohou mimořádně nacházet).

Obr. 3.2.  protoplazmatický a fibrózní astrocyt - Převzato z [2].

3.1.3. Cévy

Cévy jsou duté trubice tvořené endotelem (vnitřní výstelka),  hladkou svalovinou a 
elastickým vazivem, díky kterému vykazují elasticitu. Dělí se na tepny (arterie), které vedou 
okysličenou krev od srdce do periferie, a žíly (veny), které vedou k srdci krev odkysličenou. 
Tepny se větví na tepénky (arterioly) a dále vlásečnice (kapiláry); stejně tak žíly -> žilky 
(venuly) -> kapiláry. Za běžných okolností je krev v mozku přiváděna z tepen (převážně 
krkavice) do kapilár a z kapilár poté do žil.

Průtok krve cévou Q lze analogicky s ohmovým zákonem vyjádřit pomocí vztahu pro 
laminární proudění v rigidní trubici pomocí rozdílu tlaků na koncích trubice P a cévní 
rezistence R: 

                             

         

což však neplatí zcela lineárně pro krev a krevní cévy (cévy nejsou rigidní) - obr.3.5.3..
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Obr.3.3. - srovnání závislostí průtoku na tlaku pro: a) rigidní trubici; b)cévu. Převzato z [7].

Krevní průtok je také ovlivňován rozdílem tlaku uvnitř cévy (intravaskulární) a tlakem 
vně cévy (extravaskulární), který lze pomocí Laplaceova zákona vyjádřit jako napětí ve stěně 
cévy T a poloměru cévy r.

Cévní rezistenci R lze vyjádřit vztahem:

   

kde η je viskozita krve, délka trubice l a poloměr cévy r; to dosazením do (3.1.) dává Hagen –
Poiseuilleův zákon:

ΔP je zde tlakový gradient vytvořený činností srdce; η viskozita krve, která je 
ovlivněna hlavně hematokritem (hematokrit je podíl objemů červených krvinek a krevní 
plasmy).

Důležitým faktorem, jenž ovlivňuje cévní rezistenci, je tenze cévních stěn. Je řízena 
hlavně činností hladkého svalstva, kterým je mimo jiné tvořena. Jak je patrné ze vztahu (3.4) i 
relativně malá změna r vede k velké změně Q. Tento zákon však platí pouze pro laminární 
proudění, nikoliv tedy pro turbulentní proudění nebo pohyb krve v kapilárách.

Krev je tvořena krevní plasmou a třemi druhy krvinek: červené krvinky (erytrocyty), bílé 
krvinky (lymfocyty) a krevní destičky (trombocyty). Erytrocyty jsou naplněny krevním 



- 6 -

barvivem (hemoglobin), které na sebe může vázat kyslík, čímž vznikne oxyhemoglobin; 
odkysličený oxyhemoglobin se nazývá deoxyhemoglobin.

3.2. Mechanismus vzniku a šíření vzruchů

Každá buňka má tzv. klidový membránový potenciál (KMP). Ten vyjadřuje rozdíl
elektrických potenciálů uvnitř a vně buňky v klidovém stavu. Pro neuron je jeho hodnota 
přibližně -70mV [2]. KMP je způsoben rozdílnou koncentrací iontů - hlavně Na+, Cl-, K+ v 
extracelulárním (EC) a intracelulárním roztoku (IC). Tyto ionty, mohou procházet přes 
buněčnou membránu prostřednictvím membránových kanálů. Některé membránové kanály 
jsou řízené napětím, některé mají stálou vodivost. Dále lze rozlišit specifické (vedoucí jen 
určitý druh iontu) a nespecifické (vedoucí více druhů) kanály.

V  důsledku elektrického nebo chemického podráždění vzniká změna MP. Pokud je 
velikost podráždění, způsobujícího změnu velikosti napětí na membráně, dostatečně velká a 
velikost MP překročí prahovou hodnotu, vznikne akční potenciál (AP) - vždy stejný, bez 
ohledu na to, o kolik byla překročena prahová hodnota.  Dojde k otevření specifických kanálů 
pro ionty Na+ a ty začnou být elektrickou silou vtahovány do buňky z EC. Současně se otevírá 
kanál pro ionty K+, které jsou vypuzovány do EC, čímž se vyrovnává MP. Otevírání a 
následné zavření obou kanálů neprobíhá synchronně, proto výsledný časový průběh MP 
nejdřív vykazuje v důsledku nadprahového podnětu prudký  pokles velikosti (depolarizace); 
dále překmit - kdy hodnota MP klesne na nulu a následně se změní polarita (na IC + oproti 
EC) a MP roste do kladných hodnot - (transpolarizace); následuje pomalý návrat 
(repolarizace) ke KMP, které je provázeno zákmitem, kdy je MP větší než KMP 
(hyperpolarizace), viz obr. 3.4.. Tento časový průběh je způsoben rychlým otevřením a 
rychlým uzavřením kanálu Na+ a pomalejším otevíráním kanálu K+. Po uzavření obou kanálů 
jsou původní koncentrace iontů v IC a EC obnoveny díky difuzy, popř. činností sodíko-
draslíkové pumpy. Celý průběh AP trvá asi 1-2ms [3], ale ještě po dobu v průměru 8ms [3]  je 
dráždivost membrány částečně snížena.

Obr. 3.4. - Časový průběh akčního potenciálu. Převzato z [3]
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3.3. Neuronální metabolismus

Jak z části napovídá výše uvedená hodnota průtoku mozku (kap. 3.1.), mozek má 
velké nároky na zásobení kyslíkem a energetickým substrátem. Tento substrát tvoří hlavně 
glukóza, v případně nedostatku glukózy v organismu (a následném vyčerpání glykogenových 
zásob) ketolátky. Neurony však využívají jako svůj zdroj energie láktát, jenž je produkován 
astrocyty. 

Komunikace mezi astrocytem a neuronem probíhá pomocí neurotransmiteru glutamátu 
(mimojiné). Z neuronu je při požadavku na dodání energetického substrátu uvolněn glutamát, 
který je vychytáván glutamátovými receptory astrocytů.  To vyvolá oscilace množství IC 
vápníku astrocytu, které se šíří i do okolních astrocytů. Frekvence oscilací je přímo úměrná 
množství vychytaného glutamátu. Šíření vápníkových oscilací postupuje až do astrocytu, 
který je prostřednictvím tight junction spojen s kapilárou. Tato vlna spouští také vasodilatační 
procesy, které se postarají o větší přísun glukózy (a kyslíku, což způsobí změnu BOLD 
signálu) do oblasti, kde dochází k neuronální aktivitě. 

Příslušný astrocyt odebere potřebné množství glukózy. Do astrocytu vstupuje aktivním 
transportem jedna molekula glutaminu spolu s třemi sodíkovými ionty a jedna molekula
glukózy. Glukóza je potom metabolizována (aerobní glykolýza) v astrocytu na pyruvát a 
následně laktát (pomocí isoenzymu LDH5 - laktát dehydrogenáza), přičemž z jedné molekuly 
glukózy vzniknou 2 molekuly ATP a 2 molekuly laktátu. Glutamát se v astrocytu mění na 
glutamin, k čemuž je využita jedna molekula ATP. Glutamin se poté vrací do neuronu a tam 
je opět měněn na glutamát. Druhá molekula ATP je použita na transport iontů Na+, K+. Viz. 
obr. 3.5..

Obr. 3.5. - Mechanismus působení neurotransmiteru glutamátu. Převzato z [4].

Láktát je transportován do neuronu pomocí MCT (monokarboxylové transportéry). 
V neuronu pak probíhá za přítomnosti kyslíku přeměna dvou molekul laktátu na dvě molekuly 
pyruvátu (pomocí isoenzymu LDH1) a ten je potom dále aerobně metabolizován v cyklu 
trikarbonových kyselin za vzniku 34 ATP [4] - viz obr. 3.6.. Tato energie je v převážné míře 
spotřebována na změny MP.
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Kyslík vázaný na hemoglobin (oxyhemoglobin) se v místech s nižším parciálním 
tlakem kyslíku uvolňuje (čímž vznikne deoxyhemoglobin). Kyslík se dále
z kapilár přenáší pasivní difuzí. Pokud je přísun kyslíku do mozku přerušen (ať už poruchou 
cirkulace krve nebo díky hypoxii organismu), nastává v průběhu několika sekund nevratné 
těžké poškození mozkové tkáně.

Obr. 3.6. - Neuronální/astrocytický metabolismus. Převzato z [4].
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3.4. Závěr pro účely fMRI

Je vidět, že neuronální aktivita bezpodmínečně vyžaduje přísun kyslíku do mozku. 
Mozek je při fMRI měření rozdělen na jednotlivé oblasti v mozku - voxely. Protože 
oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin vykazují opačné magnetické vlastnosti (oxyh. je 
diamagnetický, kdežto deoxyh. je paramagnetický), projeví se na snímcích pořízených MRI  
podíl jejich množství v mozku (v jednotlivých voxelech) a na základě toho lze určit aktivní 
oblast (rozebráno dále). Pro každý voxel je snímána hodnota BOLD signálu, která se v 
závislosti na neuronální aktivaci mění.

Typický průběh HRF je na obr. 3.7.. Se začátkem AP se zvýší neuronální 
metabolismus, což má za následek odkysličení krve (prvotní zákmit pod stálou klidovou 
hodnotu - tento zákmit nebývá vždy díky své malé velikosti a velkému zašumění měřeného 
signálu pozorován). V zápětí je přiváděna okysličená krev, aby byly pokryty metabolické 
nároky. Ve skutečnosti je vždy kyslíku tepnami přivedeno až o 50% více [1], než je nutné -
proto vysoká hladina BOLD signálu ve střední části průběhu. Po skončení neuronální aktivity 
nastává opět zákmit pod klidovou úroveň (undershoot), který je způsoben pomalejší změnou 
průtoku oproti změně poměru oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu.

                          

Obr. 3.7. - typický průběh HRF. Převzato z "http://fmri.mchmi.com".
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4. Modelování HRF

4.1. Kanonická funkce

HRF lze modelovat mimojiné pomocí gamma funkcí. Gamma funkce je rozšíření 
faktoriálu pro obor komplexních čísel a používá se např. ve statistice, kombinatorice a 
pravděpodobnosti pro zkoumání proměnných s asymetrickým rozdělením. Průběh HRF 
můžeme modelovat pomocí dvou gamma funkcí, jejichž součtem vznikne kanonická funkce, 
která se blíží průběhu HRF:

                                 

Význam jednotlivých členů výrazu je patrný z obr.4.1..

Obr. 4.1. - Kanonická HRF. Převzato z [1].

4.2. Hemodynamický model 

Hemodynamický model je biofyzikální model, který  popisuje provázanost neuronální 
aktivity (vstupní funkce) a BOLD signálu (výstup); je tvořen dvěma stupni: 

1, Model popisující změnu přítoku okysličené krve (rCBF - regional Cerebral 
Blood Flow - regionální mozkový krevní tok) do mozkových kapilár v 
závislosti na neuronální aktivitě.

2, Model popisující změnu objemu krve a změnu poměru 
oxyhemoglobin/deoxyhemoglobin v závislosti na rCBF - Balonový model.
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4.2.1. rCBF

Pro závislost přítoku okysličené krve platí lineární vztah mezi krevním průtokem a 
vasodilatačním signálem s:

kde s lze vyjádřit vztahem:

κ značí účinnost, se kterou vyvolává neuronální aktivita z(t) změnu signálu, τs vyjadřuje 
časovou konstantu pro pokles signálu a τf je časová konstanta, která reprezentuje 
autoregulační zpětnou vazbu krevního průtoku.

4.2.2. Balonový model 

Balonový model je nelineární stavový model, u nějž představuje krevní průtok fin

vstup a BOLD signál (tvořený dvěma složkami - intravaskulární a extravaskulární) výstup. 
Vnitřními stavy systému jsou zde objem krve v a obsah deoxyhemoglobinu q. Průběh BOLD 
signálu je závislý na v. Díky neuronální aktivitě dojde, jak již bylo řečeno v 3.8., ke spotřebě 
kyslíku, což se projeví poklesem BOLD signálu pod klidovou úroveň díky zvýšení poměru 
množství deoxyhemoglobin/hemoglobin. Vzápětí se ovšem zvýší průtok, což způsobí 
roztažení cévy  a tím pádem dojde i k vzrůstu BOLD signálu (díky přítoku okysličené krve). 
Po skončení neuronální aktivity balónek (céva) relaxují a všechny veličiny se pozvolna vrací 
na své klidové hodnoty (přes undershoot - pokles pod klidovou úroveň). BOLD signál 
kopíruje funkci průtoku krve se zpožděním asi 1s [6].

Obecně lze zapsat výstup balonové složky jako (při vyjádření pomocí nelineární 
rovnice BOLD signálu):

           

nebo (při vyjádření pomocí lineární rovnice BOLD signálu):

kde y(t) je BOLD funkce normalizovaného objemu krve v, normalizovaného množství 
deoxyhemoglobinu v krvi q a V0 je klidový objem krve.  Význam koeficientů k1, k2, k3 bude 
vysvětlen dále. Změna objemu je vyjádřena:

kde τ0 vyjadřuje dobu, po kterou je přítok krve zvýšen. Je vidět, že odtok krve je funkcí 
objemu - více roztáhlá céva vypuzuje krev rychleji. 
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Toto popisuje další vztah:

kde

popisuje tuhost balonu (cévy), přičemž γ = 2 pro laminární proudění a β<1. Experimentálně 
bylo stanoveno α ≈ 0,38 [6].

Změnu obsahu deoxyhemoglobinu lze vyjádřit jako rozdíl dodaného a vypuzeného 
hemoglobinu:

kde E(fin, E0) vyjadřuje množství kyslíku, které je odkysličeno z přitékající krve a platí pro 
něj vztah:

kde E0 značí klidovou kyslíkovou extrakci.

Je vidět, že mohutnost průtoku závisí na míře nafouknutí balónku - cévy. Dále je 
patrné že zvýšení průtoku zvyšuje rychlost odplavení deoxyhemoglobinu. Také koncentrace 
deoxyhemoglobinu zde hraje svou roli - při vyšší koncentraci je deoxyhemoglobin 
odplavován rychleji. Pro balonovou část jsme tedy získali funkci, se třemi neznámými 
parametry: E0, α, τ0. Hodnoty těchto parametrů se v literatuře liší v závislosti na tom kterém 
modelu.

Funkce odtoku byla později autory balonového modelu (zmíněno v  [15]) modelována 
zavedením dalšího členu, který vyjadřuje odtok závislý nejen na momentální velikosti objemu 
krve, ale uvažuje i okamžitou změnu objemu:

τv popisuje přídavnou rezistenci oproti velkým změnám objemu.

Pozn.: veličiny v, q, f_in, f_out jsou normované ke své klidové hodnotě (v klidu - bez
neuronální aktivace jsou tedy rovny jedné). 
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4.2.3. Koeficienty k1, k2, k3

V literatuře [9] je popsán postupný vývoj vyjádření koeficientů. Jako první byly 
určeny tyto koeficienty [10]:

Tyto koeficienty mohou být zdokonaleny zavedením hodnoty TE při vyjádření k1; 
dále opravením chyby v odvození k2, na kterou bylo upozorněno v lit. [11], ale podstata 
chyby nebyla rozebrána. Koeficient k3 lze vyjádřit zavedením členu ε (poměr intra-
/extravaskulárního signálu), což bylo v lit. [10] odvozeno a popsáno parametrem β, ale v 
konečném vyjádření aproximováno (pro pevně danou hodnotu β a E0).

Toto vyjádření parametrů v lit. [11] je označováno jako klasické:

Poslední verze přepracovaných koeficientů (spolu s možným lineárním vyjádřením 
rovnice pro BOLD signál - viz rovnice 4.4.2) byla publikována v lit  [11]:

kde r0 [Hz] je směrnice poměru mezi intravaskulární mírou relaxace R*
2I a saturací kyslíku a 

ν0 [Hz] je frekvenční offset na vnějším povrchu zmagnetizovaných cév pro plně odkysličenou 
krev.

4.3. Volterra Series

Pomocí Volterrových řad můžeme nahlížet na jakýkoliv voxel jako vstupně - výstupní 
systém, jehož vstupem je neuronální aktivita a výstupem BOLD odezva. Volterrovy řady jsou 
v podstatě Taylorova řada, rozšířená tak, aby pokryla dynamický vstupně - výstupní systém. 
Přitom bere v úvahu nejen aktuální vstup ale i všechny předešlé vstupy, pomocí tzv. 
Volterových jader.

Nulté jádro je konstanta, kolem jejíž hodnoty se pohybuje hodnota signálu. Prvé jádro 
bere v úvahu kombinaci nedávných vstupů a váhuje je - změna na vstupu se pro toto jádro 
okamžitě projeví změnou na výstupu. Druhé jádro bere v potaz již ovlivňování aktuálního 
vstupu i vstupy, které se odehrály kdykoli v minulosti. Další nelinearity jsou popsány vyššími 
jádry.
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Výstupem bude potom nelineární konvoluce těchto jader. Nevýhodou však zůstává 
neznalost vnitřních stavů systému; ty nejsou Volterrovými řadami vůbec zahrnuty. 
Modelování vnitřních stavů systému však může být realizováno hemodynamickým modelem,  
což může být vyjádřeno i pomocí Volterrových jader [6].
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5. Design experimentu a analýza dat fMRI

5.1. Design experimentu, požadavky, průběh stimulace

Protože mají fMRI data relativně nízký poměr S/N, je tomu potřeba přizpůsobit 
uspořádání experimentální stimulace tak, aby data byla pro statistickou analýzu výhodná. Aby 
bylo možné oddělit skutečnou hemodynamickou odezvu od šumu, je potřeba nasnímat 
dostatečný objem dat jak při stimulaci, tak v klidu. Budou pospány dva základní typy designu 
fMRI experimentu.

5.1.1. Blokový Design 

Tento způsob stimulace využívá stimulační funkci v podobě obdelníkového průběhu, 
přičemž doba stimulace (a také doba klidu) trvá po dobu několika skenů. Výsledný tvar 
časového průběhů BOLD signálu se blíží k obdelníkovému průběhu. Tento design poskytuje 
větší statistickou robustnost díky ustáleným stavům BOLD signálu.

Obr. 5.1. Blokový design; převzato z [1].

5.1.2. Event-related design

Stimulace je tvořena krátkými impulzy (kratší než doba skenu). Výsledný tvar průběhu 
odezvy se blíží k impulzní charakteristice modelu. Tento design poskytuje větší flexibilitu, ale 
klade také větší nároky při vyhodnocení výsledků. V neurovědním výzkumu je více využíván. 
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Obr. 5.1 Event-Related design; převzato z [1].

5.2. Předzpracování naměřených dat

Zde bude zmíněno a stručně popsáno několik metod, jenž jsou používány při 
předzpracování naměřených dat. Cílem tohoto předzpracování je zvýšení poměru S/N a 
optimalizace vstupních dat pro statistickou analýzu.

5.2.1. Korekce pohybu

Spočívá v odstranění pohybových artefaktů, které mohou způsobit, že po sobě jdoucí 
snímky jsou navzájem prostorově posunuté, pootočené atd..

5.2.2. Prostorová normalizace

Cílem prostorové normalizace je umístit mozek do obecného souřadného systému 
např. podle anatomického atlasu, který umožní porovnání mezi jednotlivými subjekty.

5.2.3. Prostorové vyhlazení

Slouží k odstranění šumu v datech odfiltrováním vysokých frekvencí. Může zde 
docházet i ke ztrátě informace (snižuje se prostorová rozlišovací schopnost).

5.2.4. Filtrace časového průběhu

Slouží k odstranění nízkofrekvenčního šumu, který způsobuje rozdíly v naměřené 
hodnotě signálu v po sobě jdoucích snímcích.
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5.3. Statistická analýza, Obecný lineární model - General linear model -
GLM

K analýze předzpracovaných dat získaných měřením MR (pro následnou lokalizaci 
neuronální aktivity) se používá GLM. Jednotlivé po sobě následující  skeny jsou statisticky 
analyzovány voxel po voxelu. Porovnáváme predikovaný průběh odezvy (regresor vytvořený 
pomocí stimulačního průběhu a modelu HRF) s naměřenými daty. Aplikací GLM jsou 
vypočteny SPM. Samotná lokalizace neuronální aktivity probíhá vyhodnocením statických 
parametrických map (SPM), u nichž se určuje, zda byly voxely aktivní na základě 
pravděpodobnosti aktivace voxelů (prahováním)..

Výstup soustavy (BOLD signál) Y je dán lineární kombinací vstupu X (matice návrhu 
- zahrnuje model HRF, informaci o průběhu stimulačních impulzů atd.) a vektoru parametrů 
β; rovněž se zde uplatní chyba e:

                                                        

Velikost matice X v podélném směru a velikosti vektorů Y a e jsou dány počtem skenů. 
Vektor β obsahuje tolik parametrů, kolik obsahuje matice X regresorů (tím je dán rozměr 
matice X v příčném směru).

Odhad vektoru parametrů je prováděn dle vztahu:

přičemž kritériem je minimalizace čtverců odchylek získaných z rovnice:

     

Testujeme hypotézu, zda-li se projevil průběh experimentální stimulace na naměřeném 
průběhu oproti klidu (nebo oproti jiné stimulaci) - vypočteme t-statistiku:

kde c je vektor kontrastních vah (určuje koeficienty odhadnutých parametrů, které jsou 
testovány); ve jmenovateli je výraz pro určení směrodatné chyby (SE) odhadu čitatele
(kontrastu). σR

2 je rozptyl odchylek (reziduí) z vektoru ε [14]. Pomocí prahování statistické 
mapy určíme, které voxely byly pro zvolený práh aktivní.
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6. Praktická část práce:

6.1. Realizace a porovnání modelů

V prostředí MATLAB jsem realizoval 7 modelů HRF:
- balonový model dle Buxtona (původní koeficienty, nelineární rovnice BOLD) - dále jen 
"balon_B",

- balonový model s přepracovanými koeficienty a lineární rovnicí BOLD - dále jen "balon_l",

- balonový model s přepracovanými koeficienty a nelineární rovnicí BOLD - dále jen 
"balon_n",

- hemodynamický model dle Buxtona (původní koeficienty, nelineární rovnice BOLD) - dále 
jen "hemodyn_B",

-hemodynamický model s přepracovanými koeficienty a lineární rovnicí BOLD - dále jen 
"hemodyn_l",

-hemodynamický model s přepracovanými koeficienty a nelineární rovnicí BOLD- dále jen 
"hemodyn_n",

- kanonická funkce.

6.1.1. Parametry balonového a hemodynamického modelu

Hodnoty časových konstant byly zvoleny [11], [16]:

Hodnoty jednotlivých konstant figurujících ve výpočtu q (E0) a v koeficientech k1, k2, 
k3 (všechny zbylé z rovnic 6.2.) byly stanoveny takto ([9], [11], [13]):

pro data byla získána použitím 3T scanneru.
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6.1.2. Parametry kanonické funkce
V mnou využitém m-souboru kanonické funkce HRF je nastavení tvaru (obou gamma 

funkcí) řešeno pomocí sedmi parametrů:
-  p(1) - zpoždění odezvy vzhledem k začátku          
-  p(2) - zpoždění negativního zákmitu (undershoot) vzhledem k začátku                         
-  p(3) - rozptyl odezvy                             
-  p(4) - rozptyl  negativního zákmitu               
-  p(5) - míra odezvy negativního zákmitu            
-  p(6) - začátek/onset (sekund)                     
-  p(7) - délka jádra (sekund)                       

Hodnota vektoru defaultních parametrů:

Tyto parametry jsem se snažil zvolit tak, abych tvar průběhu kanonické funkce co nejvíce 
přiblížil ostatním modelům:

Časové průběhy vyjadřující vnitřní stavy modelů balonového a hemodynamického 
jsou na obrázku 6.1.; srovnání jednotlivých odezev HRF na jednotkový impuls je na obrázku 
6.2..
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Obr. 6.1. Časové průběhy vnitřních stavových veličin

Obr. 6.2.: Impulzní charakteristiky realizovaných modelů.
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Srovnání jednotlivých časových průběhů lze vyčíslit pomocí vzájemné korelace. 
Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.

Tyto hodnoty budou hodnoceny v kapitole 7 (závěr).

balon_B balon _l balon _n hemodyn_B hemodyn _l hemodyn_n kan. fce

balon _B 1 0.9793 0.9991 0.9986 0.9856 0.9972 0.9902

balon _l 0.9793 1 0.9719 0.9731 0.998 0.9661 0.9864

balon _n 0.9991 0.9719 1 0.9986 0.9799 0.9988 0.9864

hemodyn_B 0.9986 0.9731 0.9986 1 0.9823 0.9993 0.99

hemodyn _l 0.9856 0.998 0.9799 0.9823 1 0.9765 0.9918

hemodyn_n 0.9972 0.9661 0.9988 0.9993 0.9765 1 0.986

kan. fce 0.9902 0.9864 0.9864 0.99 0.9918 0.986 1

Tabulka 1: korelace impulzních charakteristik HRF mezi jednotlivými modely

6.2. Stručný popis experimentu při získání mnou zpracovaných dat

Experiment využíval dva stimulační průběhy a event-related design. Stimulační 
impulzy jsou reprezentovány zvukovými podněty; první časový průběh - sled tzv. start
podnětů slouží k udržení pozornosti subjektu a je místy prokládán podněty tzv. targety, které 
tvoří druhý průběh. Cílem je lokalizovat neuronální odezvu na druhý průběh.

Měření proběhlo ve scanneru o síle pole 3T, což je zohledněno v konstantách 
přepracovaných koeficientů k1, k2, k3 (rovnice 6.2.), opakovací čas sekvence byl TR = 1,5s, 
což je zohledněno v kódu při volání kanonické funkce, a doba echa TE = 27ms, což je 
zahrnuto v přepracovaných koeficientech k1, k2. Počet voxelů, na které byl mozek v 
experimentu rozdělen jsou (v příslušných směrech): x=64, y=64, z=29 a rozměry voxelů jsou
2mm x 2 mm x 5mm.

Data pocházejí z Medical Image Analysis Lab.

6.3. Výsledky statistické analýzy dat s využitím realizovaných modelů

Po předzpracování, v našem případě spočívajícím v provedení korekce pohybu a 
prostorového vyhlazení, může proběhnout vlastní statistická analýza pomocí GLM 
(viz. kap. 5.3.). Testujeme hypotézu, zdali došlo k ovlivnění měřeného průběhu stimulační 
sekvencí target. Tato analýza je zde aplikována na časový vývoj jednoho řezu mozkem (pro 
ilustraci).  Výsledná statistická mapa je poté prahována s prahem α = 0.05. Výsledky 
prahování jednotlivých statistických map, získaných využitím mnou realizovaných modelů k 
tvorbě regresorů GLM, jsou zobrazeny (na černobílém podkladu získaném měřením) na 
obrázcích 6.2. až 6.8.. Odstín aktivovaných oblastí udává sílu aktivace (světle žlutá vyjadřuje 
silnou aktivaci, tmavě oranžová slabou).
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Obr. 6.2.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využit balonový model dle Buxtona (původní koeficienty, nelineární rovnice BOLD)

Obr. 6.3.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využit balonový model s přepracovanými koeficienty a lineární rovnicí BOLD 
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Obr. 6.4.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využit balonový model s přepracovanými koeficienty a nelineární rovnicí BOLD 

Obr. 6.5.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využit hemodynamický model dle Buxtona (původní koeficienty, nelineární rovnice BOLD) 
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Obr. 6.6.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využit hemodynamický model s přepracovanými koeficienty a lineární rovnicí BOLD 

Obr. 6.7.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využit hemodynamický model s přepracovanými koeficienty a nelineární rovnicí BOLD
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Obr. 6.8.: Lokalizace aktivních voxelů ze statistické mapy, práh α = 0.05; při tvorbě regresorů
využita kanonická funkce.
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7. Závěrečné zhodnocení

V druhé kapitole jsem se snažil objasnit základní princip magnetické rezonance, na 
což navazovala kapitola č. 3, kde jsem zkoumal fyziologické procesy v lidském mozku, které 
způsobují hemodynamickou odezvu, kterou můžeme měřit pomocí MR. Kapitola č. 4 
obsahuje výčet modelů HRF s popisem. V kapitole č. 5 jsem stručně popsal uspořádání fMRI 
experimentu a zpracování naměřených dat. Kapitola č. 6 popisuje praktické využití 
namodelovaných průběhů HRF. Jako kritérium pro porovnání jednotlivých modelů jsem 
zvolil vzájemnou korelaci impulzních charakteristik a učinil z ní následující závěry:

1) Nadstavba balonového (balonový model→hemodynamický model) modelu se 
projevila velmi malou změnou průběhů (vzájemná korelace balonových a hemodynamických 
modelů dle Buxtona je k = 0.9986, s přepracovanými koeficienty a lineárním vyjádřením 
BOLD je k = 0.998 a s přepracovanými koeficienty a nelineárním vyjádřením BOLD je          
k = 0.9988).

2) Lineární vyjádření rovnice oproti nelineární se vyznačuje větší výchylkou 
negativního poststimulačního zákmitu (undershootu) průběhu BOLD, což se odrazilo v 
hodnotách vzájemné korelace modelů (korelace mezi balonovými modely k = 0.9719 a mezi 
hemodynamickými      k = 0.9765).

3) Zavedení přepracovaných koeficientů (při nelineárním vyjádření rovnice BOLD) se 
oproti modelu dle Buxtona (původní koeficienty, nelineární rovnice BOLD) projevilo
drobným zmenšením výchylky negativního poststimulačního zákmitu průběhu BOLD, ale 
tato změna se v našem případě z hlediska korelace zdá být málo významná (pro balonový 
model k = 0.9991, pro hemodynamický model k = 0.9993). Hlavní výhodou přepracovaných 
koeficientů oproti původním Buxtonovým je, že zvyšují flexibilitu modelu (je tu prostor pro 
vnesení hodnot TE a ε do koeficientů modelu).

4) Při vhodně zvolených parametrech kanonické funkce lze jejím průběhem HRF 
aproximovat tvar odezvy biofyzikálních modelů (vzájemná korelace kanonické funkce a 
ostatních modelů se pohybuje v intervalu 0.9864 až  0.9918, což lze považovat za přijatelné).

V závěru šesté kapitoly jsem vložil ukázku lokalizace neuronální aktivace na jednom řezu 
mozku s využitím všech zmíněných realizovaných modelů. Výsledky vypadají podobně; mezi 
jednotlivými mapami se počet rozdílně vyhodnocených voxelů jako aktivních pohybuje v 
řádu jednotek. Síla aktivace se pro různé druhy modelů (balonový, hemodynamický, 
kanonická fce) liší (i když pro každý podtyp lišící se jen v koeficientech nebo vyjádření 
BOLD rovnice je síla aktivace pro voxely, které byly v obou případech vyhodnoceny jako 
aktivní, téměř shodná).

Do tištěné přílohy vkládám ukázku kódu pro jeden model, na CD pak i soubory pro 
statistickou analýzu naměřených dat a samotná fMRI data (kap. 9).
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9. Přílohy

9.1. Ukázka kódu impulzní charakteristiky hemodynamického modelu

Zde je uvedena ukázka jedné varianty hemodynamického modelu (hemodyn_n):

% Impulzni charakteristika hemodynamickeho modelu, pri pouziti
% prepracovanych koeficientu a nelinearni rovnice BOLD signalu

clear all;
close all;
clc;

% Jednotkovy impulz reprezentujici vstupni stimul
 dirac = [linspace(0,1.7,1), linspace(1.7,0,1), zeros(1,218)];

% Pocet n stimulu:
 n=1;
 x = repmat(dirac,1,n);

% Funkce reprezentujici "prenos" stimul->neuronalni aktivita
 g = [linspace(0,1,27), linspace(1,0,27)];

% Vypocet casoveho prubehu reprezentujici neuronalni aktivitu 
 u = conv(x,g);
 u = u(1:length(x));

% Vytvoreni casoveho vektoru
 t = 0:0.1:(length(x)-1)/10;

%Konstanty balonoveho modelu
 E0 = 0.4; %klidova kyslikova extrakce
 V0 = 0.01; %klidovy objem

% Konstanty modelu rCBF
 kappa = 0.5; % ucinnost s jakou vyvolava neuronalni aktivita vasodil. 
              % signal
 tau_s = 0.8; % casova konstanta pro pokles signalu  
 tau_f = 0.4; % casova konstanta pro autoregulacní zpetnou vazbu 

% Vypocet casoveho prubehu normovaneho pritoku pro hemodynamicky model 
% (rCBF)
% Pocatecni podminky
 dsdt = 0;
 df_indt = 0;
 s(1) = 0;
 f_in(1) = 1;
 dt = 0.1;

for it=2:length(x);
     dsdt = kappa * u(it) - s(it-1) / tau_s - (f_in(it-1)-1) / tau_f;
     s(it) = s(it-1) + dsdt;   
     df_indt = (dt * s(it));
     f_in(it) = f_in(it-1) + df_indt;
end
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% Vypocet casoveho prubehu kyslikove extrakce 
for i=1:length(f_in);

     E(i) = 1-((1-E0)^(1/f_in(i)));
end

%vyjadreni v, q, f_out prevzato z:
%http://vision.psych.umn.edu/users/caolman/courses/Spring2006/...
%InClassExamples/caoBalloonModel.m [16]

% Parametery for modelovani zmen objemu a toku
 alpha = 0.4; % tuhost balonu (cevy)
 tau_v = 20; % konstanta pro aktivovany stav (doplnuje tuhost balonu pri
             % velkych zmenach objemu)
 tau_0 = 2; % casova prechodova konstanta 
% Pocatecni podminky

 dt = 0.1;
 v(1) = 1;
 dvdt(1) = 0;
% Vypocet casoveho prubehu normovaneho objemu
for it = 2:length(f_in)

     dvdt(it) = dt/(tau_0 + tau_v)* ...
         (f_in(it-1) - v(it-1)^(1/alpha)) ;
    v(it) = v(it-1) + dvdt(it);
end

% Vypocet casoveho prubehu normovaneho odtoku pro hemodynamicky model
  f_out = f_in - (tau_0/tau_v)*(f_in-v.^(1/alpha));

% Vypocet casoveho prubehu normovaneho obsahu deoxyhemoglobinu
 q(1) = 1; 
  for it = 2:length(f_in)
      q(it) = q(it-1) + (1/tau_0)*((f_in(it)*E(it)/E0) -...
          q(it-1)/v(it-1)*f_out(it-1));
  end

% Vypocet kyslikoveho metabolismu 
 CMRO2= f_in/3 - min(f_in/3) + 1;

% Epsilon - pomer intra-/extravacularniho signalu
 eps = 1.43;

% Prepracovane koeficienty
 ny0 = 97.4;
 r0 = 397;
 TE = 0.027;
 k1 = (1-V0)*4.3*ny0*E0*TE;
 k2 = eps*r0*E0*TE;
 k3 = eps-1;
    

% Nelinearni vyjadreni rce BOLD pro hemodynamicky model
 BOLD_n = V0*(k1*(1-q)+k2*(1-q./v)+k3*(1-v));
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% Vykresleni vysledku
 figure(1)
    subplot(2,3,1)
    plot(t,f_in)
    title('Pritok (rCBF)')
    
    subplot(2,3,2)
    plot(t,CMRO2)
    title('Kyslikovy metabolismus')
    
    subplot(2,3,3)
    plot(t,f_out)
    title('Odtok')
   
    subplot(2,3,4)
    plot(t,v)
    title('Objem')
    
    subplot(2,3,5)
    plot(t,q)
    title('Deoxy-Hb')
    
    subplot(2,3,6)
    plot(t,BOLD_n)
    title('BOLD')

    
  

9.2. CD příloha bakalářské práce

  Přiložené CD obsahuje:

1) experimentální data v adresáři "Data",

2) soubory pro práci s daty v adresáři "@nifti", jenž využívá soubor "glm.m",

3) m-soubory reprezentující jednotlivé modely hemodynamiky.  Názvy souborů balonových a 
hemodynamických modelů odpovídají dle kap 6.1.. Kanonická funkce je vyjádřena pomocí 
m-souboru "spm_hrf.m" a využívá dvě funkce - "spm_Gpdf.m" a "spm_dctmtx.m"; dále je 
zde soubor "srovnani.m", který umožňuje porovnat časové průběhy odezev modelů na 
jednotkový impulz.

4) soubory pro statistickou analýzu; Samotná statistická analýza lze spustit pomocí                      
m-souboru "glm.m", kde jsou jednotlivé modely (bod 3)) využity při tvorbě regresorů. Volba 
jednotlivých modelů se provede odkomentováním řádků obsahující "reg = …" a "reg2 = …", 
kde "…" je volání funkce odpovídající příslušnému modelu (rovnice pro tvorbu regresorů 
pomocí ostatních modelů musí být zakomentovány).


