
Evokované potenciály 

 
Úvod: 
Evokované potenciály představují reakci mozku na senzorický podnět, nejčastěji na sluchový 
(AEP – auditory evoked potentials), zrakový (VEP – visual evoked potentials) nebo somatosenzorický 
(SEP – somatosensory evoked potentials). Amplituda evokovaných potenciálů je však v porovnání 
s amplitudou EEG signálu velmi malá, neboť odpověď na senzorický podnět generuje jen malý zlomek 
z celkového počtu neuronů. Proto se opakovaným působením stejného senzorického stimulu vyvolává 
odpověď s přibližně stejnými charakteristikami. Zaznamenáme-li M odpovědí na stimul a signály 
zprůměrňujeme, dosáhneme v ideálním případě poměru signálu (evokovaných potenciálů) k šumu 

(spontánnímu EEG) na √𝑀 násobek původní hodnoty. Špičkové napětí u evokovaných odpovědí je 
řádově v jednotkách μV, takže je nutné použít velký počet opakování stimulu, aby užitečný signál 
převýšil šum. 
 
AEP-Sluchové evokované potenciály jsou odezvou na krátké (100 μs) akustické stimuly. Měřeno 

v centrální oblasti Cz. 

 

latence odpověď  

0 až 20 ms časná, mozkového kmene BAEP – brainstem auditory EP 

20 až 70 ms střední korová MLR – middle latency response 

70 až 500 ms pozdní korová SVP – slov vertex response 

 

Pořízení biologických signálů: 
- bipolární svod z centrální oblasti – A1(-) + Cz(+) 
- referenční elektrody A2(ref) 
- aktivní výstup ze sluchátek je do levého ucha 

 
Snímání AEP signálu (fs = 25 kHz) probíhá vsedě, v klidu, se 
zavřenýma očima a trvá několik minut: 

1. 1000 pulsů 
2. délka trvání jednoho pulsu je 100 μs 

odezvy na jednotlivé pulsy jsou automaticky registrovány pouze po 

dobu 40 ms  
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SEP-Somatosenzorické evokované potenciály jsou odezvy na doteky a 

bolestivé vjemy. Nejčastěji používaným stimulem je elektrický impulz (0,2 ms, 

2 Hz opakování), u horních končetin v zápěstí v blízkosti nervus medianus. 

Evokované potenciály se objevují s časovým zpožděním v závislosti na místu 

stimulace a dráze, kterou musí vzruch urazit do mozku. Motorická i 

somatosenzorická kůra je stranově kontralaterální k polovině těla.  Rané 

evokované potenciály lze pozorovat mezi 25 – 100 ms v primární 

somatosenzorické kůře (S1), která zpracovává fyzickou informaci o stimulu. Později se aktivují oblasti 

asociační sekundární somatosenzorické kůry (S2), parietální kůry a případně i bilaterální frontální 

kůry. Nejvýraznější kontralaterální odpověď je uváděna v čase mezi 150-200 ms po stimulu na 

negativní vlně N175 (vlna v čase asi 175 ms). 

 

 

 

 

 

 

Cíle: 

1) Z jednokanálového záznamu EEG (elektroda Cz) extrahujte sluchové evokované potenciály (AEP) 

a. Rozdělte signál na 40 ms segmenty bez použití for-cyklu 

b. Zobrazte průběhy EEG pro jednu stimulaci, průměr po 10, 100 a 1000 stimulacích 

c. Určete čas vlny (V.) 

2) Z multikanálového signálu EEG (10-20) získejte senzomotorické evokované potenciály (SEP) 

a. Po stimulaci levé ruky 

b. Po stimulaci levé ruky 

3)  Najděte čas extrému vlny N175 v centrálních elektrodách (C3, C4). Vykreslete elektrický potenciál 

všech EEG elektrod v čase N175 na skalpu hlavy – brain mapping. 

a. Po stimulaci levé ruky 

b. Po stimulaci levé ruky  
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Struktura dat:   
AEP_S01.mat (fs=25 kHz) 

aep01: 1. sloupec ... EEG (uV) 

 2. sloupec ... akustické pulzy 

 

 

 

SEP_P203.mat (fs=512 Hz) 

d10_20... EEG(uV) (čas X kanály) 

fs... vzorkovací kmitočet 

t...  časová osa (sekundy) 

labels... cell s názvy elektrod 

M_LH... časy stimulací na levé ruce (sekundy) 

M_RH... časy stimulací na pravé ruce (sekundy) 

MAP_10_20... cell s pozicemi elektrod v montáži 10-20 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitečné funkce: reshape, repmat, cellfun, meshgrid, interp2, pbaspect, 

imagesc, colorbar, colormap, rectangle, ind2sub, sub2ind, strcmpi   

 

 

 



Nápověda: 

1) Načtěte a zobrazte AEP signál, filtrujte EEG dolní propustí <1000 Hz, ořízněte signál od začátku 

prvního stimulu po celý násobek 40 ms stimulačních oken. 

load('AEP_S01.mat'); 
fs=25e3; 
tdur=0.04*fs; % 40 ms  
t=linspace(0,(size(aep01,1)-1)/fs,size(aep01,1)); 

... % eeg=aep01(:,1) filtrace <1000 Hz  
 

% najděte první stimulační impulz v aep01(:,2) a ořízněte začátek signálu 

aep=aep01(idx:end,1);  
rem=mod(size(aep,1),tdur); % spočtěte zbývající vzorky nesplňující  

     celočíselný násobek 40 ms 

aep=aep(1:end-rem); % ořízněte zbývající vzorky 
N=length(aep)/tdur; % počet realizací AEP 

 
% pomocí funkce reshape přeskládejte aep signál do matice, kde každý 

sloupce z N realizací reprezentuje 40 ms EEG po akustické stimulaci 

aep=reshape(... 
 

% zobrazte průměrné AEP pro 1, 10, 100 a N realizací. Časovou osu omezte na 

1-40 ms a použijte logaritmické měřítko. 

...   
plot(taep,mean(aep(:,1:10),2)); % 10 realizací 

set(gca,'XScale','log') 
... 

 

 

  

Kolik realizací AEP je asi potřeba ke spolehlivému odlišení vlny IV. 

V.? 

Jaký je přesný čas vlny V.? 

  



2) Načtěte a zobrazte multikanálový EEG signál. Pomocí časových značek M_LH (pro levou ruku) 

a M_RH (pro pravou ruku) spočítejte SEP odpovědi. V kanálech centrální oblasti nalezněte vlnu 

N175 a vykreslete elektrické ekvipotenciály ve schématu rozložení elektrod 10-20 – brain 

mapping. 

% Zobrazte multikanálový EEG signál. Použijte konstantní 150 uV rozestup 

mezi kanály. Zobrazte detail EEG úseku při SEP stimulaci. Použijte popisky 

jednotlivých kanálu v cell „labels“ 

 

... 

offset=linspace(0,-size(d10_20,2)*150,size(d10_20,2)); % ch x 150 uV  
plot(t,d10_20+repmat(offset,[size(d10_20,1) 1]),'k') 
set(gca,'ytick',offset(end:-1:1),'yticklabel',labels(end:-1:1)); 
... 

% Zobrazte časové značky SEP stimulací pro pravou a levou ruku. Podívejte 

se na detail několika stimulací a odpovědí v EEG 

... 

stem(M_LH,ones(size(M_LH)),'b.'); 
... 

 
 
  



% Pomocí časových značek stimulací M_LH a M_RH extrahujte z EEG signálu 

segmenty s délkou trvání 0.5 s (2 Hz stimulace) 

win=round(0.5*fs); 

ch=size(d10_20,2); 

 

% SEP levé ruky === 

SEP_LH=zeros(win,ch,length(M_LH)); % čas x kanál x realizace 

for i=1:length(M_LH) 
   SEP_LH(:,:,i)=d10_20(...); 

end 
avr_SEP_LH=mean(SEP_LH,3); % průměr přes realizace (dim=3): čas x kanál 

 

% SEP pravé ruky === 

SEP_RH=zeros(win,ch,length(M_RH)); % čas x kanál x realizace 

... 
avr_SEP_RH=mean(SEP_RH,3); % průměr přes realizace (dim=3): čas x kanál 

 

  

% Zobrazte SEP pro levou a pravou ruku, mezi kanály použijte rozestup 4 uV. 

Samostatně vykreslete kanály C3 a C4 a nalezněte přesný čas vlny N175. 

 

[~,N175_C4]=min(avr_SEP_LH(:,...)); 

[~,N175_C3]=min(avr_SEP_RH(:,...)); 

 

Čas vlny N175 pro SEP levé ruku  (v C4): ... 

Čas vlny N175 pro SEP pravé ruky (v C3): ... 

 



3) Do schématu rozložení elektrod 10-20 vykreslete potenciál jednotlivých kanálů v čase N175, tzv. 

brain mapping. 

% Schéma systému 10-20 je uloženo v mapě „MAP_10_20“ 

% Pro každý kanál EEG a jeho názvu v „labels“ 

nalezněte odpovídající pozici v mapě. Např.: 2. 

kanál (Fpz) je na souřadnici x=3, y=1   

Můžete procházet tabulku pomocí for-cyklů, 

porovnávat text (strcmpi) pro labels{i} 

a ukládat souřadnici x(i) a y(i). 

Lépe je využít funkce cellfun, která porovná jednotlivé buňky labels 

@(x)~@(labels{i}) s mapou MAP_10_20. Funkce find s jedním výstupem použitá 

na matici vrací lineární index prvku matice po sloupcích. Např. matice 5x5 

je lineárně indexována 1~(1,1), 6~(1,2), 11~(1,3)~11, ... 25~(5,5)  

  

idx=cellfun(@(x) find(strcmpi(MAP_10_20,x)),labels,'UniformOutput',1);  
[y,x]=ind2sub(size(MAP_10_20),idx); % převod lineárních indexů  

           na [řádky, sloupce]  

% brain mapping v 2D (obrázek 5x5) ================================ 

imgL=zeros(max(y),max(x)); % prázdná matice 

imgL(idx)=avr_SEP_LH(N175_C4,:); % na pozice kanálů dle mapy vložíme 

odpovídající napětí průměrného SEP v čase N175 
imagesc(imgL); % vykreslení matice jako obrázku 

pbaspect([1 1 1]); % symetrický poměr stran 1:1:1  

axis([0 6 0 6]); % xlim, ylim 

caxis([-1 1]*max(abs(avr_SEP_LH(N175_C4,:)))); % 

barevná škála ±max. napětí 

colormap('jet'); % barevná paleta JET (-modrá, 

+červená) 
cb=colorbar; cb.Label.String = 'Potentials (uV)'; % 

colorbar s popiskem 
  

% zakreslení popisků elektrod, kruh + nasion 

hold on 

plot(x,y,'.k') % tečky 
text(x,y,labels) % popisky labels{i} na x(i), y(i) 
rectangle('Position',[0.5 0.5 5 5],'Curvature',1) 
plot(3,0.5,'k^','MarkerSize',10) % nasion 
 

 

% interpolace obrázku na vyšší rozlišení 

[X,Y]=meshgrid(1:5,1:5); % originální mřížka,krok 1 
[XI,YI]=meshgrid(0.5:0.1:5.5,0.5:0.1:5.5); % 

interpolovaná + okraj krok/2 
imgLI=interp2(X,Y,imgL,XI,YI,'makima'); % 

interpolovaný obrázek  
imagesc(.5:0.1:5.5,.5:0.1:5.5,imgLI); % 

interpolovaný obrázek 

... % zakreslení popisků elektrod, kruh + nasion 

  



% Porovnejte SEP v čase N175 pro Levou a pravou ruku 

 

% Obdobným postupem zobrazte energii, tj. kvadrát SEP v čase N175. Vhodně 

škálujte barevnou paletu. Zamyslete se nad jednotkami. 

 

 

Pod kterými elektrodami leží primární a sekundární senzomotorický kortex? 

 Pro levou ruku Pro pravou ruku 

primární somatosenzorický kortex   

sekundární somatosenzorický kortex   

 

 

 


