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Робота присвячена дослiдженню впливу схеми вiдведення сигналу електроенцефалограми (ЕЕГ) з
референтним електродом на iпсiлатеральному вусi та з усередненим референтом на ефективнiсть
прогнозування епiлептичних нападiв при змiнi довжини вiкна аналiзу ЕЕГ та довжини преiктального
перiоду. Визначено, що для частини пацiєнтiв (9 з 20-ти) використання схеми вiдведень з референтним
електродом на iпсiлатеральному вусi дає бiльш високi результати при використаннi довжин вiкна
аналiзу ЕЕГ вiд 2 до 10 секунд i для всiх значень довжини преiктального перiоду. При довжинi вiкна
вiд 90 до 300 секунд бiльш ефективною є схема з усередненим референтом.
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Вступ
Епiлепсiя – одне з найбiльш розповсюджених
неврологiчних захворювань, на яке страждає понад
одного вiдсотка людей у свiтi. Приблизно третина
хворих має стiйку до медикаментозного лiкування
форму епiлепсiї. Для таких пацiєнтiв може бути
запропоновано хiрургiчне втручання або встановлення iмпланту задля електричної стимуляцiї головного мозку, що для багатьох пацiєнтiв призводить
до зменшення або позбавлення вiд епiлептичних
нападiв [1, 2]. Напрямок електричної стимуляцiї набуває свого розвитку, i тому iснує необхiднiсть в
покращеннi методичної та алгоритмiчної бази для
покращення показникiв запобiгання епiлептичним
нападам [3,4]. Одним з таких напрямкiв є прогнозування епiлептичних нападiв, що дозволить адаптувати параметри електричної стимуляцiї при наближеннi нападу. Прогнозування епiлептичних нападiв
зазвичай здiйснюється на основi аналiзу електроенцефалограм (ЕЕГ) та представляється як проблема
класифiкацiї. Сигнал умовно роздiляється на два
класи – задовго до нападу та перед нападом. Вже
запропоновано велику кiлькiсть методiв прогнозування епiлептичних нападiв [5–7]. Одним з малодослiджених питань є вплив обраної схеми вiдведень
ЕЕГ на ефективнiсть прогнозування епiлептичних
нападiв. Метою даної роботи є порiвняння ефективностi прогнозування епiлептичних нападiв при використаннi схеми з монополярним iпсiлатеральним
вiдведенням та схеми з усередненим референтом.

Ефективнiсть прогнозування дослiджена з використанням записiв ЕЕГ пацiєнтiв та пацiєнток з
генералiзованими та фокальними нападами.
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Мозкова активнiсть при епiлепсiї та ї ї реєстрацiя

Епiлепсiя супроводжується епiлептичними нападами, якi, в залежностi вiд форми епiлепсiї, мають
рiзнi прояви – вiд малопомiтних до втрати свiдомостi та судом. Раптовiсть нападiв часто унеможливлює безпосереднє спостереження нападу лiкарем,
саме тому електроенцефалографiя є невiд’ємною
складовою дiагностики епiлепсiї та монiторингу ходу лiкування. В бiльшостi випадкiв сигнал ЕЕГ
людини, що страждає на епiлепсiю, мiстить характернi ознаки мiж та пiд час епiлептичних нападiв.
До таких ознак вiдносяться високо-амплiтуднi низькочастотнi коливання та комплекси спайк-хвиля
(рис. 1). При електроенцефалографiї результатом
вимiрювання електричних потенцiалiв мозку є електроенцефалограма – багатоканальний сигнал, для
реєстрацiї якого розмiщується набiр електродiв на
поверхнi голови або мозку. Загальноприйнятою схемою розмiщення електродiв є схема 10/20 (рис. 2)
[8].
Електроенцефалограма може бути зареєстрована у двох основних схемах вiдведень (бiполярна,
монополярна) [9], причому монополярна схема вiдведень може бути зареєстрована рiзними способами
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в залежностi вiд того, який електрод було обрано в
якостi референтного. Референтний електрод може
бути розмiщено на тiм’ї, носi, вухах тощо [10]. При
розмiщеннi референта на вухах використовується
два референтнi електроди i кожен канал ЕЕГ вимiрюється як рiзниця потенцiалiв мiж електродом над
мозком та електродом на вусi з тiєї ж самої сторони
голови (референтний електрод на iпсiлатеральному
вусi) або з протилежної сторони (референтний електрод на контралатеральному вусi). Також в ролi
референта може виступати усереднений сигнал з
усiх каналiв – такий референт називається усередненим.
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вух або соскоподiбного вiдростка. Це надає змогу в
подальшому програмно перерахувати зареєстрованi
сигнали ЕЕГ в iншу схему вiдведень. В залежностi
вiд обраної схеми вiдведень, однi й тi самi процеси
головного мозку в сигналi ЕЕГ мають рiзний вигляд
(рис. 3), i тому методики аналiзу сигналiв повиннi
бути адаптованими до обраної схеми вiдведень.

Рис. 3. Електроенцефалограма при використаннi: a)
бiполярної та б) монополярної схеми вiдведень
Також в схемi реєстрацiї ЕЕГ зазвичай присутнє коло зворотного зв’язку, в якому до тiла пацiєнта крiпиться електрод змiщення (нейтральний
електрод, N), що забезпечує зменшення синфазного
шуму.

2
Рис. 1. Сигнал ЕЕГ, що мiстить початок епiлептичного нападу

Принципи розрахунку каналiв ЕЕГ

При реєстрацiї ЕЕГ з монополярною схемою з
референтним електродом на iпсiлатеральному вусi
канали сигналу мають вигляд 𝐹 𝑝1–𝐴1, 𝑂2–𝐴2 i т.п.,
де А1 та А2 – позицiї референтнiх електродiв на лiвому та правому вусi вiдповiдно. Для забезпечення
можливостi перерахунку такого сигналу до iнших
типiв вiдведень необхiдно щоб запис мiстив додатковi вiдведення 𝐴1–𝑁 та 𝐴2–𝑁 , де 𝑁 – нейтральний
електрод. Для перерахунку ЕЕГ з монополярною
схемою вiдведень з референтним електродом на iпсiлатеральному вусi в ЕЕГ з монополярною схемою
вiдведень з усередненим референтом всi iснуючi вiдведення спочатку перераховують до вiдведень, де
референтом є нейтральний електрод. Наприклад,
канал 𝐹 𝑝1–𝐴1 перераховується в 𝐹 𝑝1–𝑁 , який розраховуються за формулою (1)

𝐹 𝑝1 − 𝑁 = (𝐹 𝑝1 − 𝐴1) + (𝐴1 − 𝑁 ).

(1)

Далi розраховується канал 𝐴𝑉 − 𝑁 за формулою (2)
𝑀
1 ∑︁
𝐴𝑉 − 𝑁 =
𝑋𝑖 − 𝑁,
𝑀 𝑖=1

Рис. 2. Мiжнародна схема розмiщення електродiв
ЕЕГ 10/20
На практицi найчастiше реєструється сигнал з
монополярною схемою вiдведень з референтом вiд

(2)

де 𝑀 – кiлькiсть каналiв, 𝑋𝑖 –𝑁 – 𝑖-тий канал ЕЕГ.
Канал 𝐹 𝑝1–𝐴𝑉 у вiдповiдностi до (1) та (2)
розраховується як:

𝐹 𝑝1 − 𝐴𝑉 = (𝐹 𝑝1 − 𝑁 ) − (𝐴𝑉 − 𝑁 ).

(3)
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Аналогiчим чином розраховуються i iншi канали.

3

Результати

експерименталь-

них дослiджень з прогнозування епiлептичних нападiв

використано тест Колмогорова-Смiрнова для перевiрки гiпотези приналежностi результатiв прогнозування при використаннi рiзних схем вiдведень
до однiєї вибiрки. Якщо тест показував, що результати належать до однiєї вибiрки, то в якостi
результату прогнозування обиралася медiана площi
пiд ROC-кривою з двох вибiрок. В iншому випадку визначалась вибiрка, в якiй медiана площi пiд
ROC-кривою була бiльшою та визначалась схема,
що дала кращий результат. На рис. 3 приведено
приклади отриманих результатiв для двох пацiєнтiв. Зеленим кольором вiдмiчено комiрки, для яких
кращий результат було отримано з використанням
схеми вiдведень з референтним електродом на iпсiлатеральному вусi, червоним – комiрки, для яких
кращий результат було отримано з використанням
монополярної схеми вiдведень з усередненим референтом, бiлим – випадки, коли гiпотезу про приналежнiсть двох вибiрок результатiв прогнозування було
прийнято, тому результати вважаються однаковими
для обох типiв вiдведень.
Отриманi результати показали (рис. 4), що для
деяких пацiєнтiв (наприклад пацiєнт А, рис. 4,а)
в бiльшiй частинi комбiнацiй довжини вiкна аналiзу та довжини преiктального перiоду ефективнiсть прогнозування епiлептичних нападiв вища при
використаннi iпсiлатерального вуха в якостi референта. Для iнших пацiєнтiв (наприклад, пацiєнт Б,
рис.4,б), для бiльшостi значень довжини вiкна аналiзу та преiктального перiоду бiльшу ефективнiсть
прогнозування можна досягти при використаннi монополярної схеми вiдведень з усередненим референтом. Це може бути пов’язане з формою та розташуванням епiлептичного осередку та з особливостями
його активностi перед нападом.
На рис. 5 наведенi спiввiдношення мiж кiлькостями комбiнацiй довжини вiкна аналiзу та преiктального перiоду, в яких вища ефективнiсть була
досягнута з використанням монополярної схеми с
референтним електродом на iпсiлатеральному вусi
(зелений колiр), з усередненим референтом (червоний колiр) або у випадку, коли результати однаковi
(бiлий колiр).

При прогнозуваннi епiлептичних нападiв сигнал
ЕЕГ умовно роздiляється на два класи: «мiж нападами» та «перед нападом». Система прогнозування
епiлептичних нападiв буває пацiєнт-специфiчною та
пацiєнт-неспецифiчною. При пацiєнт-специфiчному
прогнозуваннi епiлептичних нападiв класифiкатор
тренується на ознаках для кожного пацiєнта окремо
i здатний прогнозувати епiлептичнi напади тiльки
для нього. Такий пiдхiд дозволяє досягти високих
показникiв ефективностi прогнозування, але iснує
необхiднiсть в тренуваннi для кожного нового пацiєнта [11, 12].
Для вибору ефективної схеми вiдведення сигналу електроенцефалограми (ЕЕГ), у разi пацiєнтспецифiчного прогнозування епiлептичних нападiв,
було використано базу сигналiв ЕЕГ 20 хворих на
епiлепсiю пацiєнтiв вiком вiд 1 до 25 рокiв. Реєстрацiя сигналiв здiйснювалась протягом нiчного монiторингу. Всi сигнали записувались з монополярною
схемою вiдведень з iпсiлатеральним референтом, мiстили канали 𝐴1–𝐴2 та 𝐴1–𝑁 , та були перерахованi
до схеми вiдведень з усередненим електродом. Кожен запис мiстив маркери початку i кiнця нападу,
якi були вiдмiченнi лiкарем у вiдповiдностi до реального прояву епiлептичного нападу та верифiкованi
на основi вiдеоспостережень.
Для оцiнки впливу обраної схеми вiдведень на
ефективнiсть прогнозування епiлептичних нападiв,
було використано ознаки, що базуються на основi
оцiнки синхронiзацiї мiж областями мозку з довжиною вiкна вiд 2 до 300 секунд [13–15]. Для кожного
пацiєнта було розраховано два набори таких ознак
– для ЕЕГ з монополярним вiдведенням з референтним електродом на iпсiлатеральному вусi та для
ЕЕГ з монополярним вiдведенням з усередненим
референтом на основi кросс-кореляцiї мiж каналами ЕЕГ як найпростiшої мiри синхронiзацiї мiж
областями мозку. Для класифiкацiї використовувався метод опорних векторiв [16], причому приналежнiсть ознак до iнтерiктального або преiктального класу вирiшувалась на основi заданої довжини
преiктального перiоду, яка варiювалась в дiапазонi
вiд 600 до 7200 секунд. Для перехресної валiдацiї
методом Монте Карло було проведено 100 iтерацiй розбиття на тренувальну i тестову вибiрку для
кожної довжини вiкна аналiзу ЕЕГ та для кожної
довжини преiктального перiоду. Для кожної iтера- Рис. 5. Спiввiдношення мiж кiлькостями комбiнацiй
цiї проводилась оцiнка ефективностi класифiкацiї
довжини вiкна аналiзу та преiктального перiоду
з використанням площi пiд ROC-кривою (receiver
З рисунку 5 видно, що для рiзних пацiєнтiв
operating characteristic curve) [17]. Для порiвняння результатiв прогнозування епiлептичних нападiв результати вiдрiзняються, тому для бiльш ефектив-
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(а)
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(б)

Рис. 4. Електроенцефалограма при використаннi: a) бiполярної та б) монополярної схеми вiдведень
ного прогнозування необхiдно обирати вiдповiдну
схему вiдведень для кожного iз них.
Для дослiдження залежностей мiж схемою вiдведень, довжиною вiкна аналiзу та довжиною преiктального перiоду отримано таблицю результатiв
дослiджень 9 пацiєнтiв (рис. 6), де додатнi значення позначають бiльш ефективну схему з використанням референта не iпсiлатеральному вусi,
вiд’ємнi значення – бiльш ефективну схема з усередненим референтом при максимальних значеннях
преiктального перiоду, що склав 7200 секунд.

референтом), iснує рiзниця в ефективностi прогнозування епiлептичних нападiв для рiзних схем вiдведення та рiзних пацiєнтiв. Для частини пацiєнтiв
(9 з 20-ти) використання схеми вiдведень з референтним електродом на iпсiлатеральному вусi дає бiльш
високi результати при використаннi довжин вiкна
аналiзу ЕЕГ вiд 2 до 10 секунд i для всiх значень
довжини преiктального перiоду. При довжинi вiкна
вiд 90 до 300 секунд бiльш ефективною є схема з усередненим референтом. Наявнiсть залежностi ефективностi прогнозування епiлептичних нападiв вiд
схеми вiдведення ЕЕГ в рiзних пацiєнтiв є ще одним
свiдченням на користь пацiєнт-специфiчного пiдходу до прогнозування нападiв та має враховуватися
при побудовi систем прогнозування епiлептичних
нападiв.
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Рис. 6. Залежнiсть мiж схемою вiдведень, довжиною вiкна аналiзу та довжиною преiктального перiоду
З рис. 6 видно, що спостерiгається певне групування значень для дослiджуваної пiдгрупи пацiєнтiв. При цьому, використання схеми вiдведень з
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