
Detekce interiktálních epileptiformních výbojů v invazivním EEG 

Úvod: 

Epilepsie je komplexem neurologických onemocnění, která se projevují spontánním vznikem 

záchvatů. Prevalence ve vyspělých státech se uvádí do 1 % populace (v ČR 70-80 tis. pacientů). Záchvaty 

mohou nabývat různých podob a intenzit, od ztráty pozornosti, pocitů nevolnosti (aurami) až po 

komplexní projevy doprovázené svalovými křeči a ztrátou vědomí. Příčinou vzniku záchvatu je 

abnormní chování neurálních populací v tzv. epileptogenní zóně/síti. Ta je za určitých podmínek 

schopna generovat takovou elektrickou aktivitu, která dovede narušit fungování přilehlých a funkčně 

napojených mozkových struktur, čímž normální mozkovou aktivitu pozmění na epileptickou. Zasažení 

vysoce funkčních oblastí se projeví vnější semiologií záchvatů (např. motorika=křeče; 

hipokampus=výpadek paměti, dezorientace, mlaskání; inzula=pocity bolesti, pálení, sluchové 

halucinace; frontální=vokalizace). Tyto širší oblasti spolu s epileptogenní zónou tvoří tzv. epileptickou 

síť, která je charakteristická výskytem abnormální specifické aktivity i mimo epileptický záchvat. 

Typickou mezizáchvatovou (interiktální) aktivitou jsou komplexy hrot-vlna (spike-wave complex), 

nazývané také interiktální výboje (IED  - interictal epileptiform discharges). Část sítě, která je schopna 

generovat a šířit IED je nazývána iritační zónou/sítí. 

Asi u 1/3 pacientů nelze záchvaty potlačit farmakoterapií a je tedy zvažována alternativní léčba. 

Asi 10 % z těchto pacientů může profitovat z epileptochirurgické léčby, která spočívá v odstranění nebo 

odpojení epileptogenní sítě za předpokladu minimálního pooperačního funkčního deficitu a tím 

zhoršení kvality života. K přesné identifikaci a lokalizaci bohužel mnohdy nedostačují zobrazovací 

techniky (MRI, PET, SISCOM) a pacient podstupuje invazivní monitoraci EEG. Zavedením subdurálních 

elektrokortikografických elektrod (ECoG) nebo intracerebrálních hloubkových elektrod (SEEG) jsou 

podobu několika dnů až týdnů zaznamenávány EEG signály  (až 256 kanálů) ze suspektních oblastí 

k přesnému určení lokalizace a hranice epileptogenní zóny. Kontinuální monitorace 24/7      

multikanálového  EEG přináší enormní množství dat, které není možné klinikem vizuálně objektivně 

hodnotit. Z tohoto důvodu jsou využívány techniky zpracování signálu a kvantifikace tzv. qEEG. 

Invazivní EEG je charakterizováno oproti skalpovému vyšší amplitudou (přirozená 50 uV, 

abnormní až 1 mV), širším spektrem (DC – 2 kHz), fokálním charakterem (vyšší dynamika, zpoždění 

mezi kanály apod.) a obecně nižším výskytem artefaktů typickými pro rozhraní kůže-elektroda. V rámci 

úlohy se zaměříme na identifikaci iritační zóny generující IED, který je charakterizován jako ostrý 

tranzient trvající 20-70 ms s amplitudou 0.1-1mV, který je často následován pomalou vlnou (0.1-0.5 s). 

IED mohou být generována z několika zdrojů a následně se propagovat do dalších oblastí. Četnost 

výskytu je variabilní napříč pacienty, ale je i silně ovlivňováno např. cirkadiálními rytmy [1]. Typicky lze 

pozorovat četnost výskytu <100 min-1, ve spánku signifikantně vyšší (četnost, amplituda), ale 

i s tendencemi propagovat se do širších mozkových oblastí (nižší specificita). Oblast s nejvyšším 

výskytem IED často koresponduje s epileptogenní zónou. 
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Cíle úlohy: 

1. Zobrazte multikanálový signál 

a. Stáhněte si soubor iEEG „iEEG_bipolar_optimal.mat“ 

b. Odstraňte 50 Hz rušení a izolinii (<0.5 Hz) 

c. Zobrazte do jednoho okna všechny kanály, popisky jednotlivých kanálů a časovou osu 

v datovém formátu (datenum) 

d. Vizuálně identifikujte IED 

2. Automatická detekce IED 

a. Vytvořte si funkci detekující IED v jednom kanálu, ukládejte si přesné pozice detekcí 

pro každý kanál 

b. Na vybraném kanále v iritační zóně  (proměnná „iz_bip“) zobrazte značky 

detekovaných hrotů 

c. Analyzujte všechny kanály a pro každý  vypočítejte průměrný výskyt IED za minutu 

d. Na základě četnosti IED definujte kanály iritační sítě (např. prahováním, statistickými 

parametry, automatickou segmentací k-means) 

3. Porovnání s klinickým hodnocením 

a. Porovnejte vámi identifikované kanály s klinickým hodnocením, spočtěte sensitivitu 

(SEN) a pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) 

b. Porovnejte výsledky na třech časových úsecích monitorace stejného pacienta: fokální 

aktivita (focal), nízká aktivita (low) a multi-fokální (optimal). 

c. Použijte klinicky validovaný detektor vyvinutý skupinou ISARG [2].   

[1] Janca, Radek, et al. "The Sub-Regional Functional Organization of Neocortical Irritative Epileptic Networks in 

Pediatric Epilepsy." Frontiers in neurology 9 (2018): 184. 

[2] Janca, Radek, et al. "Detection of interictal epileptiform discharges using signal envelope distribution 

modelling: application to epileptic and non-epileptic intracranial recordings." Brain topography 28.1 (2015): 

172-183. 

Struktura dat:  

iEEG_bipolar_focal.mat  

iEEG_bipolar_low.mat 

iEEG_bipolar_optimal.mat 

 

fs … vzorkovací kmitočet (Hz) 

iz_bip … kanály iritační sítě označené klinikem 

d … iEEG (uV) – bipolární montáž (čas, kanály) 

labels … CELL {textový popisek kanálů, [referenční pár elektrod]} 

tabs … časový vektor v datenum formátu (obsahuje datum i čas) 

 



Užitečné funkce: intersect, setxor, fitlfilt, repmat, butter, quantile 

 

Nápověda: 

% načtěte data do struktury 
data=load('E:\F\BSG2018\iEEG_bipolar_optimal.mat'); 

  
% vyberte např. 20 sekund signálu pro zobrazení 
d=data.d(1:20*data.fs,:); % iEEG 
t=data.tabs(1:20*data.fs); % absolutní čas 
 

% filtrujte 50 Hz a izolinii !!! 

  
% pro multikanálové zobrazení je potřeba vytvořit DC offset mezi 

jednotlivými kanály 
offset=2*max(std(d)); % maximální std ve všech kanálech 
DC=linspace(0,-offset.*(size(d,2)-1),size(d,2)); % 1. kanál =0, 2. kanál -1 

x offset... 

  
d=d+repmat(DC,[size(d,1) 1]); % přičtení matice DC offsetu k celému signálu 

  
plot(t,d,'k'); % vykreslí iEEG, maximalizujte okno 
% první kanál je nahoře, tj. největší DC offset, proto idexujeme odzadu. 
% Ytick nastavuje hodnotu na ose, YTickLabels přiřazuje text 
set(gca,'YTick',DC(end:-1:1),'YTickLabels',data.labels(end:-1:1,1)) 
% Na časové ose chceme 10 hodnot 
set(gca,'XTick',linspace(t(1),t(end),10)) 
% Časová osa je v datenum formátu, převedeme na relativní čas 
datetick('x','HH:MM:SS','keeplimits'); % prostudujte dateFormat parametr 

 

 
  



% Detekce IED: ========================================================== 
% použijte principu detektoru R-špiček v EKG  
% 1) filtrace - pásmová propust. Šířku pásma odhadněte, když víte, že IED 
% hrot je chrakteristický mezi 20-70 ms (f=1/T) 
% 2) spočtěte energii 
% 3) obálka signálu (vyhlazení by mělo odpovídat délce trvání výboje) 
% 4) stanovte detekční práh 
%   a) konstanta? 
%   b) statistický parametr (normální rozdělení dat?) 
%   c) Tukeyho kritérium (pro odchýlené hodnoty nenormálních distribucí) 
%       q1=quantile(x,0.25); 1. kvartil 
%       q3=quantile(x,0.75); 3. kvartil 
%       th=q3+k*(q1+q3);   (k=1.5 nebo 3) 

 
% příklad analýzy jednoho kanálu v iritační zóně  

ch=data.iz_bip(1); % 1. kanál z iritační zóny 
N=simple_IED(data.d(:,ch),data.fs); % váš detektor, N jsou pozice detekcí 

ve vzorcích 

  
figure(2); clf 
plot(data.d(:,ch)); xlim([1 30]*data.fs) 
hold on 
stem(N,max(data.d(:,ch))*ones(length(N),1),'g.') 
xlabel('N(-)'); ylabel('iEEG (\muV)'); 
legend('iEEG','detekce') 

 
 
% 5) Použijte na všechny kanály, uložte si počet detekcí pro každý kanál 
... 

N_IED(ch)=length(N); 
... 

  



% 6) Vykreslete distribuci výskytu IED. Přepočítejte N_IED na četnost za 

minutu 
figure(3);clf 
bar(N_IED); ylabel('IED min^{-1}'); axis tight; ylim([0 60]) 
set(gca,'XTick',1:length(N_IED),'XTickLabels',data.labels(1:length(N_IED))) 
xtickangle(90); % popisky vertikálně 

  
% 7) Určete kanály vymikající se svou četností od ostatních 
%   a) Jak zvolit práh? 
%   b) Tukeyho kritérium k=1.5/3 ? 
%   c) Segmentace baseline/outlier (kmeans) 
[idx,C]=kmeans(N_IED(:),2,'replicate',10); % hledáme dva klastry 
[~,higher_C]=max(C); % centroid s vyší hodnotou bude outlier 
iz_det=find(idx==higher_C); % všechny kanály v outlier definují iritační 

zónu (IZ) 

  
hold on 
bar(iz_det,N_IED(iz_det),'r'); % IZ kanály červeně 
plot(iz_bip,N_IED(data.iz_bip),'*'); % klinikem označené hvězdičkou 
legend('IED','Detection','Clinician') 

 
 
% 8) Statistické vyhodnocení shody detekce a klinika 
% TP ... true positive - správně označené kanály (průnik detekce a klinika) 

TP=intersect(iz_det,iz_bip); 

% FP ... false positive - počet chybně označených kanálů detektorem 

(všechny detekované, které nejsou TP) 
FP=intersect(...,setxor(...)); 

% FN ... false negative - neoznačené kanály detektorem (všechny 

nedetekované, které nejsou TP) 
% použijte funkce intersect, setxor 
FN=intersect(...,setxor(...)); 

  

𝑆𝐸𝑁 = 100 ∙
𝑁𝑇𝑃

(𝑁𝑇𝑃 + 𝑁𝐹𝑁)
⁄  

𝑃𝑃𝑉 = 100 ∙
𝑁𝑇𝑃

(𝑁𝑇𝑃 +𝑁𝐹𝑃)
⁄  

 
SEN=100*length(TP)/(length(TP)+length(FN)); % sensitivita (%) 
PPV=100*length(TP)/(length(TP)+length(FP)); % pozitivní prediktivní hodnota 

(%) 

 
% 9) Použití klinicky validovaného detektoru vyvinutý skupinou ISARG 
[~, discharges]=spike_detector_hilbert_v23(data.d,data.fs); 
N_IED=sum(discharges.MV>0);   



 
 
 

 

% 10) Výkon detektorů na různých signálech 

 @Simple_IED @ISARG 

Soubor: SEN: PPV: SEN: PPV: 

iEEG_bipolar_low.mat     

iEEG_bipolar_focal.mat     

iEEG_bipolar_optimal.mat   78.9% 68.2% 
 

 

Kdy bylo dosaženo nejlepší shody s klinickým hodnocením? 

@simle_IED 

@ISARG 


