
1 
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010         Kamil Kluka 
 



2 
 

Zadání:



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení  
 
„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny 

literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“ 
 
 

                                                                                                  ……………………………………… 
                                                                                                                  Kluka Kamil 

 
 
Datum odevzdání diplomové práce : 7.května 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Poděkování 
 
 
  
 
 
 
 
Děkuji Ing. Jitce Mohylové, PhDr. za odborné vedení a cenné rady při psaní této diplomové 

práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá EEG signálem a jeho zpracováním. Jsou zde popsány základní typy elektrod, 
zapojení, deskriptory, artefakty, normální, spánkové, počítačové a kvantitativní EEG. Program pro 
analýzu signálu byl vytvořený v MATLABu v prostředí GUI, pomocí něho můžeme signály načíst, 
zobrazit důležité informace o pacientovi a načtených datech. Dále dokážeme provádět různá 
kvantitativní vyšetření EEG. Program umí signál zobrazit, přibližovat, oddalovat, posunovat, zesilovat 
a zeslabovat zobrazení, popisovat pomocí barevných kurzorů, filtrovat vybraným typem filtrů 
s nastavitelnými parametry, provádět základní typy vyšetření jako je spektrální hustota výkonu, 
amplitudový a frekvenční mapping a koherenční mapping. 
 

Klí čová slova 
EEG, QEEG, mapování amplitudy, spektrální hustota výkonu, frekvenční mapování, koherence. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt anglicky   

This work deals with the EEG signal and his processing. There are described basic types of 
electrodes, wiring, descriptors, artefacts, clinical EEG, sleep EEG, computer and quantitative EEG. 
Program for analysis signal was created in MATLAB environment in the GUI. We can signal read and 
analysed - displayed important patient information from analysed data. Furthermore, we are able to 
perform various quantitative EEG. The program can view the signal, zoom in, zoom out, move, 
amplify and weaken display, using colour to describe the cursor, the selected filter type filters with 
adjustable parameters, perform basic types of investigation such as the power spectral density, 
amplitude and frequency mapping and coherence mapping.  

 
 

Klí čová slova anglicky 
EEG, QEEG, brain mapping, power spectral density, frequency mapping, koherency. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

EEG … Elektroencefalogram 
FT … Fourier transformation  
FFT … Fast Fourier transformation  
CNS … Centrální nervový systém 
CSA …  Compressed spectral arrays  
Hz … Hertz [Hz] 
JIP … Jednotka intenzivní péče 
MRI … Magnetická rezonance 
PWD … Power spectral density   
QEEG…Kvantitativní EEG 
V … Volt [V] 
dB … Decibel [dB] 
s … Sekunda [s] 
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Seznam použitých cizích slov 
 
 

Aliasing … zfalšování 
Atenuace … oslabení 
Augmentace … podpora 
Behaviorálním … psychoterapeutický postup 
Compressed spectral arrays … metoda zhuštěných spektrálních kulis  
Eliminovat … vyloučit 
Enukleace … operativní odstranění 
Ex post … dodatečně 
Fast Fourier transformation … rychlá Fourierova transformace 
Hypoventilace … povrchní dýchání 
Inaktivní  … neúčinný 
Intermitentní … střídavá 
Koexistovat … současně existující 
Korneoretinální … analýza očních pohybů 
Nystagmu … rytmický pohyb očí 
Paperless … bezpapírový  
Parasomnie … spánková porucha 
Paréza … částečná ztráta hybnosti 
Perzistující … přetrvávající, chronický     
Power spectral density … Spektrální hustota výkonu 
Relaxancia … léky uvolňující tkáně 
Relevantní … rozhodující 
Simplifikaci … zjednodušení 
Superponován … nabalen 
Tranzientní …přesahující oblast pojmů 
Tremor … třes
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1 Úvod 
 
První zmínka o elektroencefalografii (EEG) je z roku 1875 kdy Caton popsal senzorickou a 

spontánní aktivitu mozku. Hans Berger roku 1929 snímal EEG ze skalpu člověka a klasifikoval jeho 
základní frekvence. Podle něj je pojmenován útlum α aktivity při otevřených očích, který se také 
nazývá Bergerovou reakcí. 

V dnešní době rychlý vývoj výpočetní techniky zasáhl každou oblast lidského života a ani u 
lékařských přístrojů to není jiné. Také v oblasti elektroencefalografie je přínos digitální techniky 
značný. Ještě do nedávna se používaly klasické papírové elektroencefalografy (obr. 1), které se 
skládaly z EEG sond, zesilovače, filtrů a galvanometru, který zapisoval záznamy na papír. Například 
při ambulantním záznamu na klasickém přístroji při standardním posunu 3cm za sekundu měl dvaceti 
minutový záznam 36metru délku papíru. U některých typu onemocnění se ovšem patologické jevy při 
tak krátkém vyšetření neobjeví a proto se někdy přistoupí k delšímu vyšetření až nekolikadennímu. Při 
takovém záznamu by bylo velice obtížné pro lékaře tento záznam celý prostudovat a archivace 
v papírové podobě taky není příliš ideální a ekonomická. Další nevýhodou těchto dnes již 
nepoužívaných přístrojů je, že neumožňovali následné zpracování a vyhodnocení probíhalo pouze 
vizuálně a bylo značně zatíženo subjektivitou lékaře, který záznam vyhodnocoval. Pokud se stalo, že 
se v naměřeném signále vyskytnul šum, muselo se přistoupit k novému měření. Tyto nedostatky byly 
eliminovány takzvanými “paperless“ přístroji. Paperless přístroj dělá záznam v digitální formě a proto 
je možné ho dále zpracovávat a hodnotit. Velkou výhodou je, že záznam můžeme velice jednoduše 
poslat jinému lékaři nebo výzkumnému týmu, který může data dále vyhodnocovat. [3][6][7] 

 

 

obr. 1 Papírový EEG přístroj 

 

2 Elektrody 
Elektrody jsou konstruovány tak, aby zachytily a přenesly změnu elektrického potenciálu od 

místa měření až k vstupu EEG přístroje. Tento přenos se snažíme uskutečnit s co nejmenším 
zkreslením, proto je třeba vhodně volit materiál, z čeho jsou elektrody vyrobeny. Materiál musí být 
dobrý vodič a nesmí reagovat s elektrolyty na skalpu. Elektrody se vyrábí z kovu, který je potažen 
zlatem, chloridem stříbrným nebo platinou. Elektrody mohou být neinvazivní, semiinvazivní, 
invazivní.  
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2.1 Skalpové elektrody 
Skalpové elektrody jsou tvořeny kovovými miskami o průměru 4-10mm, ke kterým je 

připojen izolovaný flexibilní vodič, sloužící ke spojení elektrody se vstupem EEG přístroje. K jejich 
fixaci na skapl existuje několik technik. Lepení kolodiem má výhodu v tom, že poskytuje velmi 
stabilní záznam s minimem artefaktů. Miskové elektrody s centrálním otvorem jsou umístěny na 
připravenou kůži skalpu (alkohol a abrazivní pasta k odstranění mastnoty a povrchních zrohovatělých 
vrstev pokožky), přidrženy ve své pozici držákem zasunutým do centrálního otvoru a přilepeny 
několika kapkami kolodia, rozetřenými po okraji elektrody. Schnutí kolodia můžeme urychlit proudem 
komprimovaného studeného vzduchu. Poté držák odstraníme a miskovou elektrodu vyplníme cestou 
centrálního otvoru vodivým gelem, který je při delším natáčení (například v rámci video-EEG 
monitorace) třeba periodicky doplňovat. Posílení mechanického kontaktu můžeme dosáhnout 
překrytím elektrody čtverečkem gázy nasáklé kolodiem. Elektrody se odstraňují tak, že kolodium 
rozpustíme acetonem. Fixaci a odstranění elektrod musíme vzhledem k nebezpečí výbuchu provádět 
v dobře větraných či odsávaných místnostech, nejlépe pouze k tomuto účelů zřízených.  

Další typ měřícího systému je „pásková čepice“ (obr. 3). Která se umístí na hlavu a posléze se 
za ní začnou elektrody zachytávat (obr. 4) a propojovat s měřicím přístrojem. Tento typ elektrod (      
obr. 2 Konvenční EEG elektrody) je také velice přesný, avšak má nevýhodu při dlouhodobém měření, 
elektrody nejsou pevně uchyceny a nejsou vhodné, pokud se předpokládá, že pacient bude hýbat 
hlavou.  

K tomuto účelu se používá EEG čepice (obr. 5), je k dispozici v několika velikostech podle 
velikosti hlavy pacienta. Další velkou výhodou této čepice je rychlé nasazení na hlavu pacienta, proto 
se také hodně využívá při ambulantních vyšetřeních. Injekční stříkačkou s tlustou jehlou zavedeme do 
prostoru mezi kůží a elektrodu vodivou látku, která zajistí dobrou vodivost. Na konci čepice je pouze 
konektor, který se zapojí do přístroje a proto je vyloučené, aby došlo k záměně snímaných kanálů. [2] 

 
 
 

 

      obr. 2 Konvenční EEG elektrody [7] 
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obr. 3 Pásková čepice [7] 

 
 

 

obr. 4 Zapojení elektrod [7] 

Velmi přesné. Ale není na snímální celonoční EEG záznamu, protože by elektrody popadaly. 
 
 

 

obr. 5 EEG čepice [7] 

Trochu ústupek od kvality, avšak velice dobře a rychle nasaditelné.   
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obr. 6 Zavedení gelu do čepice [7] 

 

2.2 Subtemporální elektrody 
 
Subtemporální (sfenoidální) elektrody jsou naslepo nebo pod skiaskopickou kontrolou 

zaváděné většinou jednokontaktní symetrické elektrody. Zavádí se lumbální jehlou na konci 
odizolované ocelové lanko vpichem u ramus mandibullae mezi arcus zigmaticus a mandibulou 
směřující dozadu a vzhůru do temporálních svalů a masteru a k oblasti faramen ovale. Tato metodika 
je však často nahrazována využitím o etáž banálněji posunutých temporálních skalpových elektrod. 
Některé práce zpochybňují přínos těchto elektrod oproti elektrodám infraorbitálním. Teoreticky 
existuje větší možnost poranění n.trigemini a n.facialis, prakticky je však toto nebezpečí malé, a 
elektrody jsou překvapivě dobře tolerovány. [2] 

 

2.3 Foramen ovale elektrody 
Jsou dnes obvykle čtyřkontaktní, a je tvořena čtyřmi izolovanými drátky, které jsou šroubovitě 

vinuty na semiflexibilním kovovém materiálu a končí čtyřmi kontakty, které jsou od sebe obvykle 
vzdáleny 5 mm. Tato elektroda je při inzerci umístěna jako mandrén ve speciální kanyle. Zavádění 
elektrody se provádí perkutánně v lokální či lépe celkové anestézii metodikou obdobnou jako při 
výkonech v oblasti gasserského ganglia. Vpich je lokalizován 3 cm od ústního koutku a směr je veden 
průsečíkem dvou navzájem kolmých rovin. První je dána bodem vpichu a bodem na dolním víčku, 
který koresponduje s mediálním okrajem zornice. Druhá rovina je dána místem vpichu a bodem 5 cm 
před meatus acusticus externus. Průchod elektrody tváří je kontrolován prstem, jehož konec spočívá ve 
fossa pterygoidea. Po proniknutí do foramen ovale a odstranění mandrénu vytéká mok. Pak je místo 
mandrému zavedena elektroda, která obvykle za fluoroskopické kontroly volně proniká do kaudální 
části ambientní cisterny. Užití faramen ovale elektrody je adekvátní diagnostickou metodou pro 
vyšetřování meziotemporálních epilepsií s výhledem mikrochirurgické amygdalohippocampektomie. 
Jejími nevýhodami jsou bolestivost, možnost pozdější provokace neuralgií trigeminu, závislost na 
individuálních anatomických poměrech, které často mohou vést k suboptimálnímu uložení elektrody a 
možnost poranění cévních i nervových struktur. Výtěžnost této metody také zpravidla nebývá velká a 
je závislá na tom, s jakou jistotou dokážeme diagnostikovat meziotemporální epilepsii. Přesvědčivě 
ukazuje lateralizaci, ale na lokalizaci sublobární úrovni můžeme z takto získaných nálezů usuzovat jen 
obtížně a nepřímo, jestli vůbec. [2] 
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2.4 Kortikografické elektrody 
Kortikografické subdurální elektrody se vyrábějí ve dvou modifikacích, jako takzvané stripy 

nebo gridy. Princip jejich konstrukce je stejný. Jde o diskové elektrody (neparagmetické slitiny, zlato, 
platina atd.), obvykle průměru 2-5 mm se vzdáleností středů 1cm, zalité v biologicky inertní 
flexibilním materiálu (Silastic, Teflon). Stripy mají tvar pásku s jednou řadou (obvykle 4-8) elektrod, 
v gridech jsou elektrody uspořádány do pravoúhlého vzorce (obvykle 12-64 elektrodových kontaktů).  

Stripové elektrody se zavádějí z trepanačního návrtu po durotomii, mohou být umístěny 
bitemporálně či bifrontálně, s určitými obtížemi je možné je zavést i do lokalizací interhemisferálních. 
Jejich výhodou je relativně snadné zavádění s malým operačním rizikem, možnost pokrytí více oblastí 
mozkové kůry. Nemohou však přímo zachytit aktivitu z meziálních temporálních oblastí (z 
hippocampu) a směr jejich uložení můžeme plánovat jen zhruba. Při zavádění naslepo se mohou od 
zamýšleného směru uchýlit a lokalizace jednotlivých kontaktů ve vztahu k určitým gyrům nelze přímo 
zkontrolovat.  

Subdurální gridové elektrody umožňuji jednak lokalizaci epileptogenních vzorců, jednak 
extraoperační elektrostimulaci, a tedy zjištění funkčních oblastí, které by měly být při 
epileptochirurgickém zásahu blízko eloquentních oblastí zachovány. Pro jejich zavedení je již nutná 
kraniotomie, při velkém plošném rozsahu elektrod někdy poměrně rozsáhlá. Možnost přímé zrakové 
kontroly kompenzuje nevýhody stripových elektrod.[2]  

 

2.5  Hloubkové elektrody 
 
Intracerebrální hloubkové elektrody jsou obvykle konstruovány jako izolované vodiče, které 

v semirigidním obalu a v pravidelných intervalech tvoří kontakty. Implantují se stereotakticky, 
s využitím trojrozměrného vztažného systému a jejich trajektorie je určena pomocí stereotaktického 
atlasu (což může mít některé nevýhody – variabilita anatomických poměrů způsobující nepřesnosti 
uložení elektrod) či lépe s využitím trojrozměrného zobrazení mozku na MRI. Vlastní zavádění se 
provádí v neuroleptanalgezii nebo celkové anestezii skrze trepanační otvor který umožňuje zrakovou 
kontrolu mozkového povrchu. Stejným otvorem můžeme zavádět subdurální stripové elektrody. Po 
zavedení elektrody zkontrolujeme její uložení na MRI. Všechny typy intrakraniálních elektrod se 
mohou v rámci sestav navržených pro řešení daného problému kombinovat mezi sebou a s elektrodami 
skalpovými i semiinvazivními. 

Zavádění intrakraniálních elektrod není bez rizik (hlavně hemorhagických a zánětlivých). U 
elektrod hloubkových platí, že čím delší je trajektorie elektrody, a čím více elektrod se zavádí, tím 
vyšší je pravděpodobnost jejích vzniku. Při velkém počtu elektrod kortikografických pak může být 
problémem vodotěsná sutura místa, kterým jsou vyvedeny durou. Mnohakontaktní elektrody při 
větším množství implantovaných elektrod se dokonce mohou uplatňovat svým objemem a způsobovat 
nitrolební hypertenzi.  [2] 

 
 

3 Vlastní EEG přístroj 
Jak již bylo zmíněno dříve, v dnešní době se používají přístroje digitální. Centrální součásti 

digitálních EEG přístrojů je analogo-digitální převodník, který provádí konverzi analogového (v čase 
spojitého) EEG signálu v signál digitální. To se děje tzv. vzorkováním, tedy měřením amplitudy 
analogového signálu v malých pravidelných intervalech. Ve svém principu je tedy analogo-digitální 
převodník voltmetr, měřící amplitudu EEG signálu v pravidelných intervalech a spojeny s pamětí, ve 
které jsou tato data skladována. Počet měření za vteřinu nazýváme vzorkovací frekvencí a udáváme 
v herzech (Hz). Volba vzorkovací frekvence záleží na frekvenci analyzovaného signálu a musí být 
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nejméně dvakrát větší, než je nejrychlejší frekvence zaznamenávaného signálu (Nyquistův teorém). 
Důvodem pro tento požadavek je fenomén nazývaný „aliasing“, který se objevuje tehdy, jestli že je 
EEG signál vzorkován příliš nízkou frekvencí. Tehdy bude výsledná křivka, která vzniká složením 
samplovaných bodů, mít frekvenci nižší než zdrojový signál. Jsou dvě možnosti, jak se tomuto 
fenoménu vyhnout. První z nich je užití vzorkovací frekvence daleko vyšší, než požaduje nyquistův 
teorém (oversampling), nebo je možné signál ještě před digitalizací filtrovat.  

Přesnost, se kterou analogo-digitální převodník amplitudu EEG signálu měří, vyjadřujeme v 
bitech. Počítače pracují v binárních číslech, lze tedy možné hodnoty měřené amplitudy vyjádřit jako 
2n, kde n..je počet bitů. Jestliže je citlivost 2 bity, můžeme získat jen 2 hodnoty měření amplitudy, a již 
žádnou hodnotu mezi nimi. Při 3 bitech je takových hodnot 8, při 4 bitech 16, při 8 bitech 256 atd. 
Většina současných zařízení má 16-ti bitovou rozlišovací schopnost, takové přístroje dokážou rozlišit 
65536 různých hodnot amplitudy EEG signálu. Tomu odpovídá v rozmezí amplitudy signálu ±150µV 
přesnost na 0,00477µV.  

Natáčení grafů a výběr zapojení je v digitalizovaném EEG odlišný od toho, jak tomu bylo u 
starých analogových přístrojů. Protože všechny grafy se natáčejí referenčně, je možné metodou 
subtrakce provádět selekci jakéhokoli zapojení beztoho, abychom výběr tohoto zapojení prováděli 
před vlastním natáčením. Reformátování do libovolného zapojení je pak velmi jednoduché, obvykle 
vyžaduje jen kliknutí myší na některou z ikon, znázorňující dané zapojení. Tímto způsobem také 
znázorňujeme zapojení s využitím elektrod, které nebyly při akvizici EEG vůbec použity, čímž je 
možné zvýraznit EEG vzorce, které v zapojeních jiných nejsou na první pohled zřejmé. Jde o zapojení 
k průměrné referenci, což umožňuje více vyváženou referenci, a laplaciánské (zdrojové) zapojení, 
zvýrazňující ložiskové rysy EEG v některých oblastech. Musíme mít však na paměti, že výběr 
jednotlivých zapojení znamená pouze jiný způsob znázornění stejných natočených dat. 

V minulosti se elektroencefalografisté často setkávali se záznamy, v nichž byly tranzitorní 
vzorce (např. epileptiformní) obtížně hodnotitelné, protože byly zachyceny v zapojení nebo s takovým 
uzpůsobením filtrů, které pro jejich interpretaci nebylo optimální. Např. elektrografický záchvat 
překrytý svalovým artefaktem, který mohl být atenuován nebo eliminován vysokofrekvenčním filtrem. 
Počítače jsou schopny retrospektivně v grafech, které byly natočeny z minimální filtrací v referenčním 
zapojení, uzpůsobit zesílení, nastavení filtrů a reformátovat výchozí graf do jakéhokoli zapojení. 
Jestliže chceme např. získat svod E1-E2, který v originálním záznamu neexistuje, provádí počítač 
subtrakci dvou svodů, ve kterých je EEG nahráno v zapojení E1 resp. E2 proti referenci R podle vzorce  
E1 - E2 = (E1 – R) = (E2 - R). Obdobně lze reformátovat zapojení i proti kombinovaným referencím 
(např. spojení obou uší). Předpokládejme, že chceme reformátovat svod E1 – A1,2, Kde A1,2 je reference 
vzniklá spojením obou uší, z grafu, který byl pořízen k referenci R. Výpočet pak bude: E1 - A1,2 = (E1 - 
R) – 0,5 (A1-R) – 0.5 (A2 - R). [2] 

 
 

3.1 Zesilovače 
 
Úkolem zesilovačů v EEG je snímání a zesílení rozdílu elektrických potenciálů mezi dvěma 

elektrodami zapojenými na jejich vstup. V EEG se tedy neodrazí potenciály, které jsou společné 
oběma elektrodám, tedy signál souhlasný (in-phase, common mode). Naopak jsou zobrazeny 
nesouhlasné signály (out-of-phase), a právě tento rozdíl nesouhlasných signálů je v zesilovači zesílen. 
Efektivita, se kterou zesilovač tuto operaci provádí, tedy poměr mezi stupněm zesílení nesouhlasného 
a souhlasného signálu vyjadřuje tzv. diferenční kvocient (common mode rejection). Udává se 
poměrem (např. 100 000:1) nebo v decibelech (např. 100 dB). Zesilovače obecně násobí vstupní 
napětí určitou konstantou. Tomuto amplifikačnímu faktoru říkáme zesílení, a můžeme je vyjádřit jako 
poměr napětí výstupního a vstupního (Uout/Uin). Udává, kolikrát je napětí na výstupu zesilovače větší 
než napětí na jeho vstupu (v EEG řádově 100 000-1 000 000). Protože napětí EEG signálu je nízké, je 
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tento poměr obvykle udáván v decibelech [dB = 20 . (Uout/Uin)]. Zesilovače jsou převážně 
konstruovány tak, aby byly schopny zesilovat napětí v určitém rozsahu, který je nazýván dynamický 
rozsah, přičemž napětí menší se ztrácejí v šumu a napětí větší jsou zkreslena.  

EEG zesilovače fungují tak, že zesilují stejným způsobem, ale vzhledem k zemnění zesilovače 
v opačném směru signály přiváděné na oba vstupy zesilovače. To se děje tak, že polarita signálu 
přiváděného na druhý vstup je invertována. Chybí-li zemnění zesilovače, ztrácí se reference, ke které 
je tato inverze prováděna, a takový zesilovač často zesiluje potenciály, které jsou společné oběma 
vstupům zesilovače. [2] 

 

4 Zapojení EEG 

4.1 Lokalizační pravidla v EEG 
Zesilovače používané v EEG fungují tzv. diferenčně, tzn. odečítají od sebe signály přiváděné na 

vstupy. Nelze si tedy analýzou EEG křivky udělat představu o absolutních hodnotách napětí na 
vstupech (obr. 7). 

Výchylka křivky vzhůru znamená, že vstup 1 je negativnější (nebo méně pozitivní) než vstup 2, 
tedy že vstup 2 je pozitivnější (nebo méně negativní) než vstup 1. Výchylka křivky dolů znamená, že 
vstup 1 je pozitivnější (nebo méně negativní) než vstup 2, tedy že vstup 2 je negativnější (nebo méně 
pozitivní) než vstup 1. Jestliže křivka nevykazuje výchylku, znamená to, že na oba vstupy je přiváděn 
stejný potenciál. 

 

obr. 7 Příklad křivek EEG signálu 

Záznamem z jednoho svodu nelze zjistit distribuci potenciálů na skalpu. Proto je podle 
Mezinárodního systému rozmístění elektrod 10-20, resp. 10-10 (obr. 8) na skalpu rozmístěno mnoho 
elektrod, jejichž polohu určují 10% a 20% průsečíky linií měřených mezi dobře identifikovatelnými 
body na hlavě. Svody z takto uspořádaných elektrod jsou organizovány do tzv. zapojení. 
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obr. 8 Rozmístění elektrod 

 

Je-li na vstup 2 přiváděn ve všech svodech daného zapojení stejný signál, nazýváme toto 
zapojení referenční. Tento signál může být reálný (např. jej může poskytovat některá z elektrod běžné 
používaných systémů) nebo nemusí reálně vůbec existovat (např. průměrná elektroda, vypočtená jako 
aritmetický průměr potenciálů všech registrovaných elektrod). V zapojeních, kde v řetězcích svodů je 
přiváděno napětí z jedné elektrody v jednom svodu na vstup 2 a v následujícím svodu na vstup 1, 
hovoříme o zapojení bipolárním. Zde je tedy jedna elektroda společná dvěma svodům. Distribuci 
poznáváme v referenčním zapojení podle maxima amplitudy, v zapojeních bipolárních pak podle 
zvratu fáze. 

Zvrat fáze se objevuje v místě minima nebo maxima potenciálového pole. Relativně povrchově 
vzhledem k okolí se negativní potenciál projevuje v EEG výchylkou křivek směrem k sobě (tedy 
„ukazují na sebe"). Hovoříme o „negativním" zvratu fáze. Vzhledem k okolí relativně pozitivní 
potenciál se v bipolárním zapojení projeví výchylkou křivek od sebe. Jde o „pozitivní" zvrat fáze. 
Jestliže je maximum potenciálu umístěno mezi dvěma elektrodami a ovlivňuje je stejně, projeví se to 
zvratem fáze přes elektrodu. 

Využitím bipolárního zapojení lze dobře ozřejmit lokalizované potenciálové gradienty, přičemž 
výchylka v jednotlivých svodech není dána absolutní velikostí potenciálu, ale právě jen tímto 
potenciálovým gradientem. Nevýhodou je, že mohou zkreslit amplitudu a tvar široce distribuovaných 
potenciálů, které se dokonce nemusejí znázornit. Nevýhodou je také, že nemůžeme přímo porovnávat 
velikosti potenciálů snímaných jednotlivými elektrodami. 

V referenčním zapojení jsou potenciály měřeny vzhledem k referenční elektrodě. Tím je 
ovlivňován směr výchylky a amplituda, nikoli však tvar. Inaktivní elektroda prakticky neexistuje. 
Proto je třeba věnovat pozornost výběru referenční elektrody, což je podmíněno charakterem 
řešeného problému. I v referenčním zapojení je třeba pátrat po zvratu fáze. Jestliže není přítomen, je 
referenční elektroda buď v místě minima, nebo maxima potenciálového pole. Samozřejmě je 
žádoucí, aby byla v místě minima, protože tehdy bude maximum v okolí elektrody, která snímá 
největší maximum. Jestliže se však stane, že referenční elektroda bude v místě maxima, pak 
elektroda s nejvyšší výchylkou bude v minimu a elektroda, která nebude snímat žádnou výchylku 
bude také v místě maxima. Jestliže v referenčním zapojení zjistíme zvrat fáze, není referenční 
elektroda ani v minimu ani maximu potenciálového pole (je tzv. „ovlivněná"). 

Referenční zapojení se dobře hodí k ozřejmení široce distribuovaných a komplexních 
potenciálových polí, dovoluje přímo porovnávat amplitudy měřených napětí a vzhledem k tomu, že při 
něm dochází k menšímu zkreslení tvaru EEG vzorců, umožňuje lépe posoudit synchronii či 
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asynchronii vzorců v různých svodech. Nevýhodou je, že jeden typ referenčního zapojení se nehodí 
pro všechny situace a že je tedy nutno vybrat optimální referenční elektrodu v závislosti na aktuální 
distribuci potenciálového pole na skalpu. Digitální akvizice EEG velmi usnadnila hodnocení EEG také 
proto, že výběr referenční elektrody není nutné provádět před jeho natočením, ale je možno 
reformátovat graf od optimálního zapojení až ex post. 

Ve zdrojovém (tzv. laplaciánském) zapojení je voltáž v každé elektrodě porovnávána s lokálním 
průměrem voltáží v bezprostředně sousedních elektrodách. Výpočet je prováděn počítačem, ale 
výsledek je stejný, jako kdyby na vstup 1 zesilovače byl přiváděn potenciál z elektrody a na vstup 2 
průměr potenciálů ze sousedních elektrod. Laplaciánské zapojení tedy kombinuje vlastnosti 
referenčních a bipolárních zapojení a zdůrazňuje regionální voltážová maxima (obdobně jako 
referenční zapojení) a potlačuje široce distribuovanou aktivitu, což je podobné zapojením bipolárním. 
V praxi tento způsob zobrazení naráží na obtíže s tím, že sousední elektrody nejsou od sebe stejně 
vzdáleny a na koncích elektrodových řad je možno užít zjednodušení a považovat hlavu za kouli. Pak 
nejbližší elektrodou např. pro A1 bude A2 na druhé straně hlavy. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že výše uvedená lokalizační pravidla, jakkoli jsou v rutinní praxi 
všeobecně používána, představují výraznou simplifikaci problematiky lokalizace v EEG. Klinický 
elektroencefalografista by měl znát všechny situace, kdy tato pravidla částečně či zcela selhávají, a 
umět odhadnout, zda ten případ nenastává třeba u grafu, který právě hodnotí.[1] 

4.2 Druhy zapojení elektrod 
Podle připojení elektrod ke vstupu zesilovače rozdělujeme zapojení na : unipolární, bipolární a 

průměrné. Unipolární zapojení zapojujeme proti referenci (obr. 9). Bipolární zapojení je rozdíl 
potenciálů dvou elektrod (obr. 10). A průměrné neboli average zapojení, je zprůměrováním potenciálů 
všech elektrod (obr. 11). [3] 

 
 

 

obr. 9 Unipolární zapojení 
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obr. 10 Bipolární zapojení 

 
 

 

obr. 11 Zprůměrované zapojení 

  
 

 
 

5 Deskriptory EEG vzorců 
K tomu, abychom mohli EEG popsat, potřebujeme čtyři informace.  
Musíme znát:  

• Pacientův věk 
• Stav jeho vědomí a behaviorální projevy během natáčení 
• Užívanou medikaci (eventuálně metabolickou situaci) 
• Podmínky natáčení včetně stimulů, kterých bylo použito, a možných zdrojů artefaktů 

Pro stanovení věku pacienta stačí u dospělých (např. od novorozenců) udat rok narození. Stav vědomí 
můžeme popsat jednoduše termíny jako „při vědomí“, „utlumeny“, „soporózní“, „komatózní“. V grafu 
musí být poznamenány stimuly jako otevření a zavření očí, fotostimulace hluboké dýchání nosem a 
ústy, dotek, bolestivá stimulace, pohyb a eventuální možné zdroje artefaktů. S rostoucí zkušeností lze 
řadu informací odvodit ze samotného grafu. K tomu, aby bylo možné EEG nález interpretovat a 
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diagnostikovat v konkrétním případě, musíme se seznámit s klinickým případem. Proto je nutné, aby 
odesílací lékař alespoň rámcově vytyčil problém, na který má EEG odpovědět, uvedl výsledky 
předchozích EEG vyšetření, stručnou anamnézu, neurologický nález a výsledky relevantních 
pomocných vyšetření. 

Pro popis EEG křivky je důležité, aby elektroencefalografista v jednotlivých vzorcích 
rozeznával jejich frekvenci, amplitudu, tvar, distribuci, šíření, symetrii, synchronii, rytmicitu, 
periodicitu, perzistenci a reaktivitu. Jde o vlastnosti (atributy) EEG vzorců. Jestliže jsou pomocí nich 
vzorce popisovány, hovoříme o deskriptorech. Pojetí deskriptorů není zcela jednotné.  

Vlastnosti EEG vzorců se snažíme odlišit na všech (tedy na normálních i abnormálních) 
vlnách křivky.  Jejich kompletní popis by však byl značně nepraktický. Proto byly shrnutím těchto 
elementárních vlastností vytvořeny souhrné termíny pro popis normálních i abnormálních vzorců. [2] 

5.1 Frekvence 
Frekvencí rozumíme počet vln, které se (třeba jen potencionálně, když je trvání vzorce kratší 

než 1s) opakují za jednu sekundu vyjadřujeme v Hz. Znamená to tedy, že v Hz můžeme udat i 
frekvenci jedné vlny. Toto měření je vhodné provádět s přesností na 0.5 Hz. Stejně tak můžeme použít 
reciproční hodnotu a popsat trvání jedné vlny. Frekvence EEG křivky je obvykle shrnována do 
frekvenčních pásem:  Delta ≤ 3,5 Hz 

  Theta 4 - 7,5 Hz 
  Alfa 8 - 13 Hz 
  Beta nad 13,5 Hz (Gama pásmo > 40 Hz) [2] 

 

obr. 12 Příklad EEG aktivity  

 

5.2 Amplituda 
 
Vertikální rozměr vzorce (v µV, zaokrouhlujeme na desítky µV), tedy vzdálenost (v mm) 

mezi dvěma vrcholy křivky násobená podílem, který určuje, kolik µV je znázorněno 1 mm. Jestliže 
dojde vlivem různých faktorů (fyziologických, patologických či technických) ke snížení amplitudy, 
mluvíme o její atenuaci. Při nárůstu amplitudy jde o její zvýšení, augmentaci (augmentation). Při 
měření amplitudy záleží na druhu aktivity a na zapojení, ve kterém je měřena. Jednotlivé amplitudy 
srovnáváme v zapojení referenčním. Následující dělení je z výše uvedených důvodů orientační: 

-nízká pod 20 µV 
-střední 20-50 µV 
-vysoká nad 50 µV 
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Většina digitálních EEG přístrojů umožňuje automatické měření amplitudy od různým způsobem 
vypočítané základní linie (obr. 13). Při takovém způsobu, který obvykle vychází z pravidla, že plocha 
pod základní linií je v určitém časovém intervalu rovna ploše nad ní, dochází často k podhodnocení 
trvání a amplitudy vln. V klinické elektroencefalografii je obvyklejší výše uvedené měření trvání a 
amplitudy mezi dvěma maximy. [1] 

 

 

obr. 13 Měření amplitudy 

5.3 Tvar 
Termín „tvar" se vztahuje k morfologii EEG vzorců (jinak aktivity, tzn. vln a jejich skupin). 

EEG vzorce představují kolísání křivky kolem myšlené základní linie. Jako tranzient označujeme 
EEG vzorec, který jasně vystupuje oproti pozadí (tedy okolní křivce), a to amplitudou nebo frekvencí. 
Může představovat jednotlivou vlnu či komplex vln. Výboj je skupina vln, které se náhle objeví a 
zmizí. Komplex je skupina dvou a více vln, které mají charakteristický, v záznamu víceméně 
konstantní tvar, který je odlišný od základní aktivity). Jestliže je na jednom vzorci přítomen vzorec 
jiný, jehož vlny neprotínají základní linii, popíšeme tento složený vzorec tak, že je na vzorec první 
superponován vzorec druhý. 

- Vlna pravidelná má symetrickou vzestupnou a sestupnou fázi; nepravidelná postrádá 
symetrii vzestupné a sestupné fáze a plynulost křivky. Vlny dělíme na: 

• monofázické 
• difázické (zakolísají na obě strany linie) 
• trifázické (zakolísají na obě strany linie 3x) 
• polyfázické 

V klinické praxi počítání fází velký klinický význam ve většině případů nemá (obr. 14). U 
některých vzorců (např. trifázických vln) je jejich význam rozhodující. 

 

 

obr. 14 Příklad tvaru vlny 
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Rytmus: skupina pravidelných vln. Podle tvaru rozeznáváme tvar: 

sinusoidní (obr. 15a) 
pilovitý (obr. 15b) 
arkádový (obr. 15c) [1] 
 

 

obr. 15 Příklady rytm ů 

 

5.4 Distribuce  
Elektroda či elektrody, ve kterých je vzorec nejlépe zachycován. 
Lokalizační pravidla viz níže. 

Generalizovaná: takový výskyt EEG vzorců, které jsou zachycovány ve stejné době ve všech 
elektrodách či ve většině elektrod, stejnoměrně nad oběma polovinami hlavy. 
 
Difuzní: objevuje se nad rozsáhlými oblastmi jedné či obou polovin hlavy. 
 
Lateralizovaná: vzorec, který se vyskytuje výlučně či převážně nad jednou polovinou hlavy. 
 
Fokální (ložisková): vzorec má jasné maximum v jedné elektrodě. Tento termín obvykle nahrazuje 
dříve používaný termín „regionální", který znamenal distribuci ve více elektrodách. 
 
Multifokální: více distribucí navzájem se lišících vzorců. [1] 
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5.5 Šíření 
O šíření hovoříme, jestliže se nějaký vzorec objevuje obvykle s menší amplitudou či fázovým 
posunem v další elektrodě  

• Ipsilaterální. 
• Kontralaterální (bilateralizace). 
• Generalizace: šíření aktivity z ohraničených oblastí do všech či většiny elektrod, stejnoměrně 

nad obě poloviny hlavy. Tehdy již amplitudová asymetrie ani fázový posun nemusí být patrné. 
[1] 

5.6 Symetrie 

  Konstantnost, se kterou mají dva či více vzorců v homologních oblastech obou hemisfér 
stejnou amplitudu. Asymetrie pak obdobně znamená konstantnost, se kterou je jeden EEG vzorec nižší 
či vyšší než jiný (v desítkách µV či vzájemným poměrem amplitudy obou vzorců).  

 

 

obr. 16 Příklad symetrie 

Vlny na obr. 16a jsou symetrické. Opět symetrie v lektroencefalografickém smyslu má daleko 
k symetrii ve smyslu geometrickém. Na obr. 16b je aktivita asymetrická. Tato asymetrie je měnlivá; v 
první části obrázku je vyšší amplituda vpravo, ve druhé vlevo. [1] 
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5.7 Synchronie 
 

Vzájemný časový vztah jednotlivých vln a vzorců (obr. 17). 

• Synchronní: vzorce se vyskytují ve stejném čase a mají stejný směr výchylky. 

• Simultánní: současný výskyt dvou či více vzorců, které se sice vyskytují ve stejném čase, ale 
s fázovými posuny. 

• Asynchronní: vzorce se objevují nad oběma polovinami hlavy bez konstantního časového 
vztahu. [1] 
 

 

obr. 17 Příklad synchronie 

 

5.8 Rytmicita 
Stabilita frekvence, se kterou se jednotlivé vlny opakují. Skupiny vln je možno dělit na: 
Rytmické: opakování vln se stejnou frekvencí (i když jde o tvarově nepravidelné vlny). 
Arytmické: opakování vln s různou frekvencí. 

Vřetena: skupiny rytmických vln stoupající a klesající amplitudy (jejich obrysová křivka má tvar 
vřetena). 

 

obr. 18 Příklad rytmicity 

 



 
 

16 
 

Rytmické vlny nekolísají vzájemně ve frekvenci více než o 1 Hz. Mohou být i ne-
pravidelného tvaru (obr. 18a). Arytmické vlny kolísají ve frekvenci o více než 1 Hz (obr. 18b). 
Pojem rytmicity je relativní i proto, že v rámci delta aktivity může již kolísání o < 1 Hz znamenat 
výrazné porušení rytmicky, zatímco rytmicitu např. alfa-aktivity takové kolísání nikterak nenaruší. 
Na obr. 18c je zobrazeno vřeteno. Za povšimnutí stojí, že ani u vřetena není frekvence zcela 
konstantní. Je pomalejší na jeho začátku a nejrychlejší na vrcholu amplitudy. [1] 

 
 

5.9 Periodicita 
 
Časový vztah mezi vzorci, které se vyskytují během záznamu intermitentně, ale častost jejich 

opakování bývá víceméně konstantní, tedy jsou periodické (obr. 19). Periodicitu udáváme např. jako 
„jednou za 2 s". Naopak intermitentní aktivitu vyskytující se v čase nepravidelně nazýváme aktivitou 
aperiodickou. Vzorcům objevujícím se osamoceně říkáme izolované. 

 

 

obr. 19 Příklad periodicity 

 
Tyto vzorce jsou periodické. Periodicita nepopisuje tvar. Periodické vzorce mohou být tvarově 

nepravidelné. Periodicita tohoto vzorce je přibližně jednou na 1,5 s. [1] 
 
 

5.10 Perzistence 
 

Častost, se kterou se daný EEG vzorec objevuje. Některé vzorce se vyskytují občasně či 
intermitentně. Tuto častost můžeme popsat indexem, což je podíl z celkové doby natáčení, během 
kterého se daný EEG vzorec objeví. Tak např. index 20 % popíše, že daný EEG vzorec (např. delta 
aktivita) se vyskytuje ve 20 % grafu. U některých tranzientů (např. hrotů) se používá tzv. 
grading. 

• Časté: výskyt na každém desetisekundovém úseku. 
• Středně časté: vyskytují se opakovaně, nikoli však v každém desetisekundovém úseku 

záznamu. 
• Řídké: výskyt jen několikrát během celého záznamu.[1] 

 

5.11 Reaktivita 
Změna, kterou lze navodit v normálním či abnormním EEG vzorci různými stimuly. Aktivační 

metody: metody určené ke zjištění či zvýraznění normální či abnormní aktivity zahrnují: 
• Různé senzorické stimuly (fotostimulace, stimulace vizuálními vzorci, sledováním obrazů 

nebo televize, hrou počítačových her, taktilní stimulace).  
• Metabolicky nebo farmakologickou stimulací (hluboké dýchání, natáčení EEG během 

menstruace u katameniálních epilepsií, při dlouhodobém monitorování i vysazení 
antiepileptické léčby). 
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• Změny v behaviorálním stavu nebo stavu vědomí (spánek, resp. spánková deprivace). 
• Speciální stimuly u reflexních epilepsií (např. úleková situace, čtení, psaní, psychické činnosti 

- počítání, představy atd.), ortostáza. 
• Elektrický či elektromagneticky (např. transkraniální magnetickou stimulací).[1] 

 
 

6 Artefakty 
 
Artefakt je každý EEG obraz, který není záznamem elektrické činnosti mozku. V širším pojetí 

lze za artefakt považovat každé zkreslení EEG vzorců z extracerebrálních příčin. 
 
Dělení: 

• z pacienta 
• z EEG zařízení 
• z interference se zdroji elektrické energie 

 
Význam:  
Třeba znát a odlišit je od cerebrální elektrické aktivity. K jejich správné identifikaci slouží 

zejména: 
• Tvar. Řada artefaktů má charakteristický tvar, většina pak tvar odchylný od mozkové 

aktivity. 
• Distribuce. Zejména artefakty z EEG zařízení a interferenční mívají nefyziologickou 

distribuci. 
• Identifikace zdroje a event. simulace. V případě artefaktů z pacienta v řadě případů 

odhalí artefaktový původ jeho přímé pozorování během natáčení nebo analýza videa. 
Jestliže jsou během natáčení artefakty přítomny, je možno např. pacienta požádat o 
provedení úkonu, který je podle našeho názoru za ně odpovědný. U mimovolních 
projevů je možno ve sporných případech u ventilovaných pacientů použít i svalová 
relaxancia. Jestliže podle tvaru a distribuce pojmeme podezření na artefaktovost 
vzorce, je řešením u artefaktů technických oprava, u artefaktů interferenčních 
odstranění interference. U intermitentních interferenčních artefaktů (např. vzniklých 
zapnutím elektrického spotřebiče) je možno jejich výskyt simulovat. Vymizí-li poté 
zkoumaný vzorec, je to možno pokládat za důkaz jeho artefaktovosti. 

• Sledování vývoje. U řady artefaktů není ani bedlivým pozorováním EEG a pacienta 
možno jejich původ odhalit. Tehdy je vhodné další sledování vývoje jejich tvaru a 
distribuce. V řadě případů, a dokonce v naprosté většině, se později stane artefaktový 
původ zřejmějším. 

 
 

6.1 Artefakty z pacienta 
 
Dělení: 

• oční 
• svalové 
• pohybové 
• ze srdeční činnosti 
• tepové 
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• z pocení 
• z pohybů jazyka a ostatních orofaryngeálních struktur 
• dentální 
• složené 

 
 
Význam: Mohou nás informovat o některých klinicky důležitých skutečnostech (např. 

přítomnosti nystagmu, srdeční arytmii atd.). Za tímto účelem se používá jejich záznam v oddělených 
svodech v rámci polygrafie. Někdy mohou mít artefakty i přímý význam pro epileptologii, protože při 
konstantním výskytu mohou dát informaci o tom, že daná epizoda, jakkoli se to např. vzhledem k její 
krátkosti klinicky nezdá, není zcela asymptomatická. Objeví-li se např. při záchvatovém stavu 
vzniklém ve spánku, který je podle EEG jasný, svědčí to proti psychogenitě záchvatu, i když nemusí 
nezbytně jít o záchvat epileptický, ale např. o parasomnie. 

6.1.1 Artefakty o ční: 
• Generátorem je hlavně korneoretinální potenciál. Mrkání či zavření očí má relativně 

pozitivní polaritu (EEG křivka směřuje dolů ve svodech, kde Fp2, resp. Fpl jsou 
připojeny na input 1), otevření očí polaritu relativně negativní (výchylka křivky 
nahoru). Pohyb očí doleva se projeví jako relativní pozitivita v F7 a jako relativní 
negativita v F8. Tzn. že za stejných podmínek je na straně pohledu přítomna výchylka 
křivky dolů. 

• Jsou v EEG záznamech rutinních i dlouhodobých velmi časté. 
• Mají frontální maximum, mohou se šířit i do elektrod centrálních a temporálních. V 

bipolárních zapojeních způsobují vertikální pohyby očí artefakt hlavně v Fp2 a Fpl, 
tedy ve frontálních paramediálních svodech (Fp2-F4, Fpl-F3); horizontální pohyby 
pak více v elektrodách F8, F7, tedy v laterálních svodech a v transverzálních řetězcích 
(Fp2-F8, Fpl-F7, F8-F4, F7-F3). 

• Jsou symetrické (kromě volně asymetrických očních pohybů, asymetrického 
rozmístění elektrod, jednostranné enukleace, parézy okohybných nervů (hlavně n. III) 
a defektů lebky, hlavně po kraniotomiích). Dosti často vznikají při fotostimulaci. 

• Při nystagmu mají artefakty oční pilovitý tvar a tlumí se či zcela vymizí po otevření 
očí. Horizontální nystagmus je obvykle symetrický, může být zachycován pouze 
jednostranně či alespoň mívá převahu na straně rychlé složky. Vertikální nystagmus je 
zřídka zachycován, často navazuje na artefakt ze zavření očí. Nejvyšší a nejbizarnější 
artefakty při nystagmu kongenitálním. Občas lze zachytit i artefakty od dalších 
abnormálních očních pohybů. 

• Kmitání (flutter) očních víček tvoří rytmickou aktivitu o frekvenci 5-8 Hz. 
• Kappa rytmus je rytmická aktivita v alfa nebo theta pásmu, objevující se s maximem v 

F8 a F7 u osob zaměstnaných duševní činností a je zřejmě způsoben laterálním 
kmitáním očí. 

• Přechod k artefaktům svalovým tvoří artefakty složené z artefaktu svalového a očního 
a samotné artefakty od okohybných svalů. 

 
 

6.1.2 Artefakty svalové 
• Mají krátké trvání a ostrý tvar. 
• Obvykle mají frontální a temporální maximum; mohou být difuzní. 
• Výskyt jednotlivě nebo repetitivně, mohou zcela zakrýt EEG křivku. 
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• Asymetrie svalových artefaktů je častá. 
• Mohou být záznamem normální i patologické svalové aktivity, např. při parézách 

periferních a centrálních. 
• Artefakty při myoklonu měkkého patra mají charakteristickou frekvenci mezi 100-200 

za minutu a nemizí ve spánku. 
 
 

6.1.3 Artefakty pohybové 
• V rutinních záznamech jde obvykle o artefakty náhlé a nerepetitívní (avšak periodické 

a rytmické vzorce vídáme např. při usilovném hlubokém dýchání nebo u tremorů - viz 
dále artefakty složené) a obvykle mají bizarní tvar. 

• Při dlouhodobém EEG monitorování jsou často rytmické a mohou napodobovat EEG 
vzorce vč. abnormních. 

• Výskyt ve více či všech elektrodách v referenčním zapojení, reformátováním do 
bipolárního zapojení se artefakt fokalizuje (tehdy jde již o artefakt elektrodový) nebo 
vymizí. 
 
 

6.1.4 Artefakty ze srdeční činnosti 
• Periodicita daná frekvencí akce srdeční. 
• Při artefaktech menších je diferencovatelná pouze vlna R, což by zřídka mohlo vést k 

záměně za epileptiformní vzorec; morfologie vysokých artefaktů je obdobná EKG 
křivce. Polarita hlavní komponenty pozitivní vlevo a negativní vpravo. 

• Zachycovány v jednom či ve více svodech, časté jsou ve svodech z uší. Někdy bývají 
důsledkem špatného elektrodového kontaktu. 

• Nejnápadnější u osob s krátkým krkem (tehdy v Ol, O2), zvláště u obézních 
hypertoniků. 
 
 

6.1.5 Artefakty pulzové 
• Tvar periodických oblých či trojúhelníkovitých vln. 
• Distribuce nejčastěji frontálně a temporálně. 
• Ve svodech z jedné elektrody. 
• Periodicita je shodná s frekvencí akce srdeční. 
• Za EKG opožděné o 200 ms. 
 
 

6.1.6 Artefakty potní 
• Tvar velmi pomalých vln. 
• Distribuce nejčastěji frontálně a temporálně. 

 

6.1.7 Artefakty dentální 
• Zejména u osob se zubními výplněmi z rozdílných kovů. 
• Tvar hrotů či multifázických vzorců. 
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6.1.8 Artefakty z pohybů jazyka a ostatních orofaryngeálních struktur  
• Pomalé vlny široké distribuce, často se středočárovým maximem. 
• Může být i jednostranný (při asymetrické poloze jazyka). 
• Často provázené svalovými artefakty. 

 
 

6.1.9 Složené artefakty 
• Při žvýkání - symetrické komplexy hrotů a pomalých vln. 
• Při mluvení, polykání a kašli - pohybové, glosokinetické, svalové. 
• Při běžné činnosti v rámci dlouhodobého monitorování - směs artefaktů z pacienta s 

artefakty interferenčními. 
• Při abnormních pohybech (např. třesu) či v rámci PNES- repetitivní pohybové, 

svalové aj. 
• Při epileptických záchvatech. 

 

6.2 Artefakty z EEG přístroje vznikající chybnou činností EEG 
zařízení 

 
 

Dělení: 
• elektrodové 
• z headboxu 
• vznikající chybnou funkcí EEG přístroje 

 
Význam: jednoznačně škodlivé, třeba odstranit. 

 

6.2.1 Artefakty elektrodové 
Distribuce ve svodech z jedné elektrody, při hrubě artefaktovém záznamu se může 
objevovat v několika elektrodách, při kontaminaci elektrody referenční dokonce i ve 
všech elektrodách. 
Tvar náhlých bizarních potenciálů, diametrálně odlišný od jakékoliv EEG aktivity, 
která na ně bývá superponovaná. 
 
 

6.3 Artefakty z činnosti EEG přístroje 
Výrazně se liší od EEG aktivity. 
Zaznamenávány v jednom, několika či všech svodech. 
Při poruše headboxu v tomto svodu nemizí, zapojíme-li do zdířek jiné elektrody. Při 
hodnocení grafu je třeba mít na paměti i možnost nesprávné obsluhy přístroje. 

 

6.4 Interferenční artefakty 

Záznam elektrické interference z bližšího či vzdálenějšího okolí EEG přístroje. 
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Dělení: 

• artefakt od střídavého elektrického proudu  
• artefakty s jinou frekvencí a morfologií (např. při zvonění telefonu, zapnutí a 

vypnutí osvětlení, činností signalizačních systémů, ventilačních přístrojů, 
infuzních souprav, pohybem osob v místnosti, při péči sester o ležící pacienty 
aj.). Silně elektricky rušivé prostředí může vytvářet interferenční artefakty z 
několika zdrojů. Zajímavé jsou vzácně se vyskytující artefakty, které jsou 
záznamem náboje vznikajícího elektrostaticky ve fotostimulačním zařízení. 

 
Význam: jednoznačně škodlivé, třeba odstranit. Mohou být zaměněny za všechny typy 
abnormit. 
Na pomezí mezi artefakty interferenčními a záznamem biologické či dokonce EEG 
aktivity jsou: 

• artefakty z kardiostimulátoru 
• jehlový tvar 
• frekvence shodná s frekvencí srdeční akce 
• breach rytmus [1] 

 
 

7 Normální EEG v bdělosti 
 
Normální EEG: graf, ve kterém nejsou přítomny abnormní vzorce. Normální vzorce se liší v 

bdělosti a v různých stadiích spánku. 
 

7.1 Alfa aktivita 
• Frekvence 8-13 Hz. 
• Amplituda 10-100 µV (střední 20-80 µV). 
• Sinusoidní tvar a některé vlny mohou mít ostré kontury, zejména je-li přítomna příměs 

beta aktivity. Stoupání a klesání amplitudy alfa aktivity s vřetenitým tvarem obrysové 
křivky nazýváme modulací alfa aktivity. 

• Distribuce hlavně nad zadními oblastmi hlavy s maximem okcipitálně či 
okcipitoparietálně. Abnormní není ani nejvyšší amplituda vT4, T3. 

• Nad homologními oblastmi (relativně) synchronní, nad různými ipsilaterálními 
oblastmi může být asynchronní. 

• Nad oběma hemisférami symetrická či na straně pravé o třetinu vyšší. Výjimkou ale 
není ani jednostranný výskyt alfa aktivity, alespoň v některých úsecích grafu. Pokud 
se alfa aktivita objeví v úsecích jiných i na straně, kde jinde chyběla, hodnotíme jako 
normální nález. 

• Útlum při otevření očí (tzv. alfa atenuační reakce - AAR - či reakce zástavy), 
znovuobjevení při jejich opětovném zavření s vyšší amplitudou (tzv. rebound fenomén 
- RF) či vyšší frekvencí (squeak fenomén). 

• V ospalosti se po otevření očí objevuje paradoxní alfa aktivita (inverzní alfa atenuační 
reakce). 
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7.2 Alfa varianty 
• Má s alfa aktivitou obdobné okolnosti výskytu, distribuci a reaktivitu. 
• Liší se od ní frekvencí, která může být nižší (4-6 Hz, obvyklejší pomalá, tzv. 

subharmonická varianta) nebo vyšší (14-20 Hz, rychlá, tzv. supraharmonická 
varianta), než je frekvence alfa aktivity, obvykle v jejích zlomcích nebo násobcích. 

• Alfa aktivita a alfa varianta mohou spolu v jednom grafu koexistovat. 
 
Význam: Výskyt v relaxované bdělosti při zavřených očích. Útlum při kolísající vigilitě a 

usínání; při podnětech, pozornosti, mentální činnosti či emoční tenzi mizí. Problémy skýtá hlavně 
vysoká alfa aktivita, jejíž jednotlivé vlny mohou mít ostrý tvar, a mohou být zaměněny za hroty. 

 

7.3 Beta aktivita 
• Frekvence > 13 Hz (obvykle 18-25 Hz, méně často 14-16 Hz a zřídka 35-40 Hz).  
• Amplituda téměř vždy < 20 µV, většinou < 10 µV. 
• Může se vyskytovat nad všemi oblastmi skalpu, nejčastěji frontálně a centrálně (bývá 

ve směsi s mí rytmem), nebo difuzně. 
• Obvykle symetrická a asynchronní. 
• Často blokována taktilní stimulací, více kontralaterálně. Není blokována otevřením 

očí. 
 

Význam: Výskyt v bdělosti, u žen více než u mužů, zastoupení beta aktivity se zvyšuje s 
přibývajícím věkem a při medikamentózním ovlivnění (např. barbituráty). Ubývá v ospalosti a usínání, 
perzistuje však obvykle déle než aktivita alfa, čímž se může stát nápadnější. Často, zejména při použití 
síťového filtru, je za beta aktivitu považován svalový artefakt. 

 

7.4 Mí rytmus 
• Frekvence 7-11 Hz, obvykle polovina frekvence beta aktivity, ke které bývá přimíšen. 
• Amplituda střední, při nálezu jednostranně velmi vysokého a obvykle i přiostřeného mí 

rytmu je třeba vyloučit přítomnost defektu kalvy (breach efekt). 
• Tvar je obvykle arkádový, připomínající opakující se písmeno mí. 
• Distribuce centrální až centroparietální (tedy nad senzorimotorickým kortexem), obvykle 

v krátkých (několik s) skupinách. 
• Měnlivá asymetrie téměř pravidlem. 
• Jednotlivé skupiny asynchronní. 
• Bývá blokován taktilním stimulem, pasivním pohybem či intencí pohybu, více na 

kontralaterální straně. V ospalosti dochází k jeho blokování a v odpovědi na budivé 
podněty se znovu objeví. Při otevření očí může dojít potlačením alfa aktivity k jeho 
demaskování. Samotné otevření očí mí rytmus netlumí. 

 

Význam: Výskyt v menšině grafů, zejména u mladých osob, častěji (ve věku 14 let dokonce 
dvakrát) u žen, v bdělosti. Vzhledem k ostrému tvaru může být mylně považován za epileptiformní 
vzorec. 

7.5 Zadní pomalé vlny mladistvých (posterior slow waves of youth) 
• Theta a delta frekvenční pásmo. 
• Amplituda nepřesahující 120 % amplitudy alfa aktivity. 
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• Přimíšeny k aktivitě alfa, která je na ně často superponována. 
• Distribuce nad zadními oblastmi. 
• Nemusí být zcela symetrické a synchronní, ale asymetrie by neměla být větší než 50 %. 
• Obvykle reagují útlumem na otevření očí. 
 

Význam: U menšiny (7-10 %) zdravých mladých osob do 30 let, tedy i v dospělosti. Jsou 
častější u žen a mnohdy jich ubývá během natáčení. Nezřídka bývají zaměňovány za pomalou i 
epileptiformní abnormitu. 

 

7.6 Disperzní theta aktivita 
• Theta vlny 4-7 Hz. 
• Amplituda < 30 µV, může se zvyšovat při usínání. 
• Difuzní distribuce s frontotemporálním maximem. 

Význam: U mladých osob při emocích, v ospalosti. 

 

7.7 Temporální pomalá aktivita (temporal slow activity) 
• Nejprve intermitentně vlny 8-10 Hz poněkud vyšší amplitudy než okcipitální alfa 

aktivita, pak jejich subharmonická frekvence (4-5 Hz), obvykle více vlevo. 
• Jednotlivé vlny či jejich krátké skupiny. Relativně řídce zastoupené, vyskytující se po 

méně než 1% záznamu v příslušné oblasti. 
• Distribuce temporálně oboustranně, více vlevo. 
• Bývají akcentovány hyperventilací. 
• Mohou perzistovat, i když je alfa rytmus blokován otevřením očí či při ospalosti. 
 

Význam: Temporální theta aktivita je normální bdělá aktivita ve věkové skupině 50-70 let; 
aktivita delta s levostrannou převahou u starších osob. 

 

7.8 Vlny lambda 
• Trvání 100-200 ms. 
• Amplituda obvykle < 20 µV, > zřídka 50 µV. 
• Ostré vlny, často bi-trifázické, přičemž některé studie ukazují převládající pozitivní, jiné 

negativní polaritu. 
• V některých případech předcházeny artefaktem z pohybu očí (sakád). 
• V 02, Ol, někdy šíření do P4, P3 a T6, T5. 
• Synchronní. 
• Někdy asymetrické. 
• Mizí při zavření očí. 

 

Význam: Vznik při pozorování vizuálního detailu, nejlépe dobře osvětleného barevného 
vzoru, při sakadickém očním pohybu. Mohou být zaměněny za hroty. V rutinních EEG zřídka, častěji 
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u dětí a mladých dospělých. Při cíleném testování až v 50 % normálních grafů. Generátor vln lambda 
a vlny P100 VEP je ve zrakové kůře pro obě společný nebo alespoň velmi blízký. Vrcholová latence 
vln lambda je kratší, než je tomu u vlny P100. U osob s vyjádřenými vlnami lambda bývá též 
pozitivní driving. 

 

7.9 Další vzácné normální vzorce 
• Zřídka u bdělých dospělých vertexové vlny v odpovědi na neočekávané stimuly 

(většinou akustické). Mají nižší amplitudu než obdobné grafoelementy zachycované ve 
spánku. 

• Rytmické vlny 4-5 Hz vyskytující se v okcipitálních a temporálních oblastech, které mají 
obdobnou reaktivitu jako aktivita alfa a frekvenci odchylnou od pomalé alfa varianty 
(méně než 1 % grafů). 

 

7.10 Atypický záznam nízké amplitudy 
• nevykazuje žádnou aktivitu s amplitudou > 20 µV 
• při větším zesílení lze diferencovat směs beta, alfa, theta i delta vln 

 
Význam: U některých osob bývá nacházen obligátně, u jiných, zejména tenzních, jedinců se 

po zklidnění (velmi často při odvedení pozornosti při hlubokém dýchání) může objevit alfa aktivita. 
Jindy může být jedinou aktivitou > 20 µV pozitivní driving. 

 
 

7.11 Reakce na fotostimulaci  
Častější u dětí a ve stáří 
 ≤ 3 záblesky za vteřinu 

• pozitivní evokovaný potenciál 
• vrchol pozitivity za 100 ms po záblesku 
• distribuce v 02/1 či T6/5  

  ≥6 záblesků za vteřinu 
• driving: přejímání stimulačního rytmu v okcipitálních oblastech, někdy s harmonickou 

nebo subharmonickou frekvencí a s časovou vazbou na podnět 
• někdy začátek připomíná stimulaci ≤ 3 záblesky za vteřinu, lambda vlnu nebo 

vertexovou vlnu 
Význam: Normální vzorce. Častým nálezem je akcentace alfa aktivity při stimulaci záblesky 

o stejné frekvenci. Normální je úplné chybění změny grafu či vymizení alfa aktivity. Asymetrie 
(obvykle vyšší vpravo) je také normální. 

7.12 Reakce na hyperventilaci 
• Pořadí změn: Přechodné zvýšení amplitudy alfa —» difuzní zvýšení zastoupení theta 

aktivity —> skupiny rytmické delta aktivity —> kontinuální rytmická delta aktivita. 
• Maximum nad předními oblastmi, strana vyšší amplitudy se může měnit. 
• I některé normální vzorce mohou mít přiostřený tvar. 
• Efekt vymizí do 90 s po hyperventilaci. 
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Význam: Normální vzorec při hyperventilaci (tedy delta i u dospělých), nejvíce vyjádřen u 
dětí a mladistvých a při hypoglykémii. Zdroj častého nadhodnocení EEG nálezu. 

Následující vzorce se někdy shrnují pod souhrnný název epileptiformní neepileptogenní nebo 
benigní EEG varianty: splňují morfologická kriteria zařazení mezi epileptiformní grafoelementy, ale 
chybí jim asociace s epilepsiemi. 

Většinou jsou považovány za vzorce bez jasného vztahu k jakékoli klinické jednotce, výjimky 
jsou uvedeny v jednotlivých odstavcích. 

7.13 Rytmické temporální theta výboje v ospalosti 
 (rhythmic temporal bursts of drowsiness, psychomotor variant či „rhythmic midtemporal 

discharges") 

• Rytmické řetězce ostře konturovaných theta vln o frekvenci 5-7 Hz. 
• Maximum ve střední temporální oblasti s možným šířením do parasagitálních oblastí. 
• Jde o vzorec monorytmický nevykazující žádný vývoj frekvence obvyklý u 

metamorfních záchvatů. 
• Jednotlivé řetězce obvykle začínají a končí postupně stoupající, resp. klesající 

amplitudou. 
• Někdy se na jednotlivých vlnách objevuje zářez. 
• Mohou se objevit i bilaterálně, event. se stranově měnlivou převahou prokreslení či 

independentně. 
 

Význam: Ačkoli jsou rhythmic mid-temporal theta discharges obvykle považovány za benigní 
EEG variantu, u některých pacientů mohou být korelátem strukturální léze. Proto bývá doporučováno 
neurozobrazovací vyšetření, zejména jestliže je vzorec nacházen pouze jednostranně. 

 

7.14 Subklinické rytmické elektrografické výboje dospělých 
 (subclinical rhythmic electrographic (theta) discharge in adults - SREDA)  

• Rytmické ostře konturované theta vlny o frekvenci 5-7 Hz. 
• Obvykle oboustranně s možnými asymetriemi. 
• Široká distribuce s maximem parietálním až parietotemporálním. 
• Častěji u osob starších 50 let, v klidu, ospalosti či při hyperventilaci, ale mohou se 

vyskytnout ve všech spánkových stadiích včetně REM. 
• U části nositelů tohoto vzorce je začátek náhlý, u části skupina začíná ostrou či pomalou 

vlnou vyšší amplitudy, která je následována za vteřinu či několik vteřin další ostrou 
vlnou. Tyto vlny se dále opakují ve stále kratších intervalech a poté vytvářejí rytmický 
sinusoidní vzorec 5-7 Hz. 

 

Význam: Mohou být zaměněny za záchvatovou aktivitu nebo jiné benigní vzorce. 
Diagnostické je parietotemporální maximum a to, že SREDA se skládá ze směsi rychle se měnících 
frekvencí. 

7.15 Středočárový theta rytmus 
• Rytmická aktivita s frekvencí 4-7 Hz. 
• Amplituda > 50 µV. 
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• Skupiny trvají > 3 s. 
• Může mít sinusoidní, arkádovou či mí rytmu podobnou morfologii, u posledních dvou 

variant i s přiostřeními. 
• Ve středním věku je sinusoidní a pravidelný, ve stáří jsou jeho vlny trojúhelníkové, 

nepravidelné a někdy ostré. 
• Maximum na vertexu (Cz), někdy se může šířit do okolních elektrod. 

 
Význam: U mladších pacientů je udáván v některých případech výskyt epilepsie, u starších 

častější bolesti hlavy a cerebrovaskulární onemocnění. 
 
 

7.16 14- a 6-Hz pozitivní výboje (14-and 6-Hz positive bursts) 
• Rytmické půl až jednu sekundu trvající řetězce arkádových vln o frekvenci 14 Hz a 6-

7 Hz. Vlny rychlejší frekvence obvykle převažují. 
• Pozitivní hrotnatá a negativní oblá komponenta. 
• Asynchronně nebo independentně, nejčastěji u adolescentů. 
• Časté v ospalosti či lehkém spánku. 

 
Význam: Někteří autoři je nacházejí častěji u osob s vegetativními obtížemi. 
 
 

7.17 Small sharp spikes 
 (benigní epileptiformní tranzienty spánku - benign epileptiform transients of sleep nebo 

benigní sporadické spánkové hroty - benign sporadic sleep spikes) 
• Krátké (obvykle méně než 50 ms trvající). 
• Nízké (obvykle nižší než 50 µV, jen ojediněle vyšší). Při velkých interelektrodových 

vzdálenostech se obvykle vzorec akcentuje. 
• Monofázické, méně často i bifázické hroty, které mohou být následovány pomalou 

vlnou. Morfologie je u různých pacientů různá. 
• Hlavně u dospělých v ospalosti či lehkém spánku. 
• Vyskytují se izolovaně, nikdy netvoří řetězce. 
• Většinou se vyskytují independentně nad oběma hemisférami, někdy mohou být 

vzhledem ke svému šikmému dipólu zachyceny nad oběma hemisférami s opačnou 
polaritou. 

 
Význam: Sporadická sdělení o jejich určité asociaci s epilepsiemi, zejména temporálními. 
 

7.18 6-Hz hrot-vlna 
 (6 Hz spike and wave, „phantom spike and wave")  

• V krátkých výbojích trvajících 1-2 s v relaxované bdělosti nebo ospalosti, ve spánku 
mizí. 

• Hrotová komponenta je obvykle velmi nízká a krátkého trvání a není součástí všech 
komplexů ve skupině. V porovnání s ní mají pomalé vlny vyšší amplitudu a poněkud 
širší distribuci. 
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Význam: Někteří autoři rozlišují zcela benigní variantu se zadním maximem, vyskytující se 
častěji u žen a variantu přední, častější u mužů. Ta bývá častěji spojena se záchvaty. 

 
 

7.19 Wicket spikes 
• Frekvence 6-11 Hz. 
• Amplituda 60-210 µV, negativní. 
• Intermitentní řetězce arkádových vln. 
• Výskyt nad temporálními oblastmi synchronně nebo nezávisle, někdy se stranovou 

převahou. Mohou se také objevit jednotlivě a být zaměněny za vzorce epileptiformní. 
• Zejména v ospalosti nebo lehkém non-REM, ale i REM spánku (bez závislosti na jeho 

tonické nebo fázické fázi). 
• Nejsou spojeny s vlnami pomalými a vyskytují se na normálním pozadí. 
• Obvykle u osob starších 50 let. 

 
Význam: Zřejmě jsou nejčastější příčinou záměny s epileptiformními vzorci. Někdy může 

vzniknout pochybnost, o kterou z benigních variant se v daném případě jedná. 
 

7.20 Okcipitální hroty slepých  
• Vyvinou se u většiny kongenitálně slepých dětí. 
• Mizejí během dětství nebo adolescence a jejich nález u mladých dospělých je 

vzácností. 
 

7.21 Tzv. třetí rytmus 
• Alfa rytmu podobná aktivita nad spánkovou oblastí. 

Bývá zachycován u osob s kongenitálním ztenčením kalvy či po neurochirurgických 
výkonech. 

 

 
 

8 Normální spánkové EEG 

8.1 Pomalé vlny 
• Theta a delta. 
• Rychlejší nižší, více asynchronní a méně perzistující v povrchních stadiích non-REM  

spánku než ve stadiích hlubších. 
• V široké distribuci. 

 
Význam: Zejména při usínání činí problém odlišení od pomalé abnormity 
 

8.2 Pozitivní okcipitální ostré tranzienty ve spánku (POSTS) 
• Jednotlivě nebo s nepravidelnou periodicitou až 6x za sekundu, skupiny trvají i více 

vteřin  
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• Simultánní, střední či vyšší amplituda, často asymetrická. 
• Ostře konturované trojúhelníkovité, vlnám lambda podobné monofázické, pozitivní 

vlny. Někdy může na počáteční vlnu pozitivní navazovat nižší negativní komponenta. 
• V okcipitálních oblastech, v povrchních stadiích non-REM spánku. 

 
Význam: Častější u mladých dospělých, hlavně tehdy, jestliže byla osoba částečně probuzena 

a rychle usíná. Lze nalézt ve většině normálních spánkových záznamů. Zejména při výraznější 
negativní komponentě hrozí záměna za ostré vlny. 

 
 

8.3 Vertexové vlny 
• Amplituda i > 100 µV. 
• Ostře konturované, s přibývajícím věkem tupější. 
• Negativní, často předcházeny i následovány nižší vlnou opačné polarity, ale hlavní 

komponenta může být i pozitivní. 
• Synchronní a přibližně symetrické. 
• Maximum prokreslení na vertexu, šířící se do okolí. Typický je zvrat fáze přes střední 

čáru. 
Nepravidelně se opakují a zřídka jsou častější než 2 za sekundu, někdy ve skupinách. 
 
Význam: Výskyt hlavně v lehkém spánku, ale i v bdělosti (velmi vzácně), ospalosti a na 

začátku fotostimulace vyššími frekvencemi. Hlavně zde mohou být zaměněny za epileptiformní 
vzorce. 

 

8.4 Spánková vřetena 
• Frekvence l0-15 Hz. 
• Široká distribuce s maximem centrálně. Rozlišujeme spánková vřetena rychlejší (13-

14 Hz) s maximem v C4, C3 s šířením frontálně ve 2. stadiu non-RKM a pomalejší 
(10-12 Hz) s maximem více vepředu (Fz, F4, F3) v hlubších stadiích 2. a ve stadiu 3. 
non-REM. 

• Amplituda ≤50 µV. 
• Sinusoidní vzorce, jejich kontury mohou mít vřetenovitý tvar. 
• Trvají několik málo sekund. 
• Obvykle symetrické a synchronní, což však platí spíše pro hodnocení grafu jako celku. 

 
Význam: Výskyt ve 2. a 3. stadiu non-REM spánku. Charakteristický tvar, výskyt ve spánku a 

krátké trvání jednotlivých skupin činí záměnu za rytmické vzorce elektrografických záchvatů 
nepravděpodobnou. 

 

8.5 K-komplexy 
• Delta vlna s maximem nad předními oblastmi. Maximální výchylka je negativní. Tedy 

polarita a distribuce jsou podobné vertexovým vlnám, ale K-komplexy jsou delší a 
méně ostré. 

• Vysoká amplituda. 
• Často předcházené či následované pozitivní komponentou (tedy mohou být bi- i 

trifázické). 
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• Často bývají následovány spánkovým vřetenem. Někteří starší autoři popisují jako K-
komplex kombinaci tří komponent: 1. iniciální ostrou komponentu, která je 
následována 2. pomalou komponentou, která je superponována 3. rychlou 
komponentou (spánkovým vřetenem). Novější práce popisují jen 1. pomalou a 2. 
rychlou komponentu. Ostrou komponentu považují za vertexovou vlnu. To je zřejmě v 
současnosti převažující pohled. Jiní však oddělují od K-komplexu i rychlou 
komponentu (spánkové vřeteno) a za K-komplex považují jen jeho pomalou část. V 
praxi se s pomalými komponentami, na které nasedá spánkové vřeteno, setkáváme 
často. 

• Výjimečné není ani jejich zřetězení do krátkých skupin. Význam: Výskyt ve 2. stadiu 
non-REM. Mohou být vyvolány zevními podněty, např. akustickými. Spontánní 
výskyt je zřejmě odpovědí na aferentní podněty z interoreceptorů. 

 

8.6 Mitten 
• Trvání 400-500 ms. 
• Vysoká amplituda. 
• Zářez na stoupající fázi po 100-125 ms. 
• Maximum v Fz (Cz), parasagitální šíření. 

 
Význam: Normální hlavně ve 2. stadiu non-REM spánku. Mohou být nesprávně považovány 

za S-W komplexy. 
 

8.7 Spánková stadia. 
 Rozeznáváme 1.-4. stadium non-REM spánku a REM spánek.  

8.7.1 Ospalost 
Dochází (často opakovaně) k rozpadům alfa aktivity, někdy se rozšiřuje distribuce alfa aktivity 

(její maximum se může přesunout více dopředu, než je obvyklý výskyt, někdy se může přechodně 
zvětšit i její amplituda). Frekvence alfa aktivity se mírně zpomalí, pak alfa aktivita vymizí (objeví se 
při otevření očí v rámci paradoxní alfa atenuační reakce - tzv. inverzní AAR) —» zvyšuje se 
amplituda a distribuce theta aktivity —» zvyšuje se zastoupení beta aktivity, někdy ve výbojích, která 
pak vymizí—» artefakty od pomalých laterálních pohybů očí i u dospělých se může objevit 
hypnagogická hypersynchronie. 

 

8.7.2 Probuzení (záleží na hloubce spánku) 
• Trvání 1-5 s. 
• Z ospalosti: přímo do bdělého záznamu nebo fronto-centrální beta. 
• Z mělkého spánku: vertexové vlny nebo fronto-centrální alfa- theta. Mohou se 

vyskytnout 1-2 frontální pomalé vlny o frekvenci 1,5-3 Hz. 
• Z hlubokého spánku: vysoká delta nebo fronto-centrální alfa-theta. U adolescentů a 

mladých dospělých se může po probuzení objevit fronto-centrálně skupina vln o 
frekvenci 4-5 Hz krátkého trvání. 
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8.7.3 1.stadium non-REM spánku 
• pomalá aktivita 2-7 Hz, většinou nízká a nepravidelná, u některých osob středně 

vysoká a rytmičtější 
• vlny vertexové  a pozitivní okcipitální ostré tranzienty (POSTs)  

 

8.7.4 2.stadium non-REM spánku  
• perzistují POSTs, vertexové vlny a pomalé vlny 2-7 Hz 
• přítomnost spánkových vřeten a K-komplexů 

 

8.7.5 3.stadium non-REM spánku  
• mohou přetrvávat K-komplexy, spánková vřetena a pozitivní okcipitální ostré 

tranzienty 
• 20-50 % záznamu tvoří delta vlny s frekvencí < 2 Hz a s amplitudou > 75 µV 

8.7.6 4.stadium non-REM spánku  
• více než 50 % záznamu tvoří delta vlny s frekvencí < 2 Hz a s amplitudou >75 µV, 

některé tyto vlny mohou být superponované K-komplexy 
• ostatní vzorce (spánková vřetena a POSTS) jsou řídké 

 

8.7.7 REM-spánek 
• Rychlé pohyby oční, snížení svalového tonu, zvýšení krevního tlaku a tepové 

frekvence a zrychlený a nepravidelný dech. 
• Nízká nepravidelná asynchronní aktivita různých frekvencí (theta, beta, delta). 
• Někdy skupiny zubům pily podobných vln v centrálních a frontálních oblastech a vlny 

alfa o 1-2 Hz pomalejší než v bdělosti. 
 
Spánkové cykly se skládají z charakteristického střídání spánkových stadií. První spánkový 

cyklus většinou začíná 1. stadiem non-REM spánku a pokračuje přes stále hlubší stadia non-REM k 
REM spánku, na který opět navazuje povrchní non-REM pánek. Není nijak neobvyklé, že některá 
stadia v jednotlivých cyklech nejsou patrna. Během nočního spánku se u zdravých lidí obvykle 
opakuje i 3-5 takových cyklů. Ostatní cykly obvykle trvají 80-120 minut. REM spánek se obvykle 
objevuje na konci každého cyklu, takže první REM stadium lze očekávat 70-90 minut po začátku 
spánku. U mladých osob je podíl 1. stadia non-REM 5 %, 2. stadia 30-50% 3. a 4. stadia 20 % a REM 
spánku 25 %. Stárnutím se podíl hlubokých stadií non-REM spánku snižuje, méně významně se 
snižuje i podíl REM spánku, asi na 20 %. [1] 

 
 

9 Počítačová a kvantitativní EEG 
 

Počítačové (digitální) EEG 
• Bezpapírové nahrávání EEG počítačovým přístrojem s uchováním křivky v digitálním 

formátu na elektronickém mediu a zobrazením na monitoru. 
• Umožňuje post hoc reformátování montáže: pro prohlížení jednoho EEG úseku lze vybrat 

různé montáže, což zlepší interpretaci křivky a lokalizaci grafoelementů. 
• Vytvoření nových montáží (zdrojová-laplacianská). 
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• Možnost retrospektivní (během prohlížení) změny v horizontálním („rychlost") i 
vertikálním (senzitivita) měřítku - a to i pro jednotlivé kanály. 

• Převod do digitálního tvaru (A/D převod) přináší určité zkreslení i specifické artefakty 
(hrot připomínající artefakt při výpadku digitalizace), zobrazení na monitoru může být 
příčinou aliasing při nedostatečném rozlišení obrazovky. Jedná se o obdobu aliasing při 
AD převodu, tedy vzniku falešných dat v případě příliš vysoké frekvence analogového 
signálu. V tomto případě je příčinou zkreslení nikoliv nízká vzorkovací frekvence, ale 
nedostatečný počet horizontálních pixelů monitoru. 

• Digitální filtry 
-Potlačení nežádoucích (relativně vysokých či nízkých) frekvencí. 
-Nízkofrekvenční (high-pass) snižují amplitudu pomalých vln. 
-Vysokofrekvenční (low-pass) snižují amplitudu rychlých vln. 
-Notch (50 Hz) filtr selektivně potlačuje amplitudu úzkého frekvenčního rozmezí s cílem 
odstranění interferenčního artefaktu z elektrického střídavého proudu. 
-Filtrovaná svalová aktivita (low-pass či notch filtrem) - její vlny pak mají nižší amplitudu 
a delší trvání a jsou tak obtížněji odlišitelné od mozkové aktivity (beta či dokonce hrotů).  
-Přenastavením high-pass filtru může naopak dojít k chybné interpretaci či ztrátě pomalé 
aktivity (signifikantního zpomalení či pomalých artefaktů). 

 

9.1 Kvantitativní EEG (QEEG) 

• Matematické zpracování digitálně nahraného EEG 
• Signálová analýza 

• Převod EEG signálu do číselných hodnot k vyšetření určité vlastnosti EEG, která nemusí 
být postižitelná prostou zrakovou inspekcí křivky 
-Frekvenční analýza 
-Nelineární analýza 
-Lokalizace zdroje (modelování dipólu, pokročilejší metody využívající 128-kanálové 
EEG a realistické 3-D modely hlavy vč. koregistrace s M RI )  
-Automatická detekce událostí 
-Monitorace a trendy (na JIP) 
-Topografické zobrazení („brain mapping") 

-Statistická analýza 

-Konstrukce hypnogramu 

9.1.1 Frekvenční (spektrální) analýza 

• Převádí originální EEG data do frekvenční domény. 

• Nejčastější matematický způsob je Fourierova transformace (FT): z jakých 
frekvenčních komponent je EEG křivka složena. Vychází z předpokladu, že každý 
signál je složen ze základních sinusovek a kosinusovek o určitých amplitudách a 
frekvencích. 

• Může být počítána velmi jednoduchým algoritmem - rychlou FT (FFT). 
• Signál je pak zobrazený jako spektrální křivka - závislost amplitudy na frekvenci 

(výkonové spektrum, výkonová spektrální hustota). 
• Spektrální analýza založená na FFT je zdaleka nejpoužívanější metoda QEEG. 
• Existují i novější metody (autoregresní model, Gaborova či wavelet transformace). 
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• EEG je nestacionární a obsahuje artefakty. Analýza musí začít výběrem správných 
úseků: bezartefaktových a nejlépe 1-2,5 s dlouhých. 

• Na intervalu pozorování (a vzorkovací frekvenci) závisí rozlišení frekvencí. 
• Při spektrální analýze se zcela ztrácí informace o morfologii EEG křivky. Určitá 

hodnota výkonu v daném pásmu může být výsledkem kontinuálních vln nízké 
amplitudy nebo intermitentních vysoké amplitudy. 

 

obr. 20 Frekvenční analýza 

 
 

9.1.2 Koherenční analýza 

• Křížová (cross) korelace - podobnost mezi kanály. 
• Koherence - míra korelace mezi kanály při každé frekvenci. 
• Fáze - fázové zpoždění mezi dvěma kanály v závislosti na frekvenci. 
• Z koherence a fáze je možné určit, zda mezi dvěma kanály existuje časový posun 

(nedetekovatelný prostou zrakovou analýzou). Existují matematicky pokročilejší metody 
zkoumající vztahy a časové posuny mezi signály. 

• Interpretovány jako míry funkčních vztahů, synchronie. 
Výsledek signálové analýzy může být zobrazen různými grafickými způsoby: jako tabulka 
čísel, graf dvou- či vícedimenzionální nebo topograficky. 

 

9.1.3 Nelineární EEG analýza 

• Matematické postupy vycházející z teorie deterministického chaosu, teorie informace. 
Kvantifikují komplexitu signálu či detekují nelineární spojení mezi signály. 

9.1.4 Kontinuální EEG monitorace v intenzivní péči 

• Celá řada prostředků má za cíl nahradit časově náročné prohlížení celých záznamů. 
• Optimální je průběžná analýza v reálném čase. 
• Z EEG je extrahována nějaká informace (většinou frekvenční či amplitudová) a ta je pak 

zobrazena ve zjednodušené formě a v menším objemu dat. 
• Možným způsobem zobrazení frekvenční analýzy je metoda zhuštěných spektrálních 

kulis (compressed spectral arrays, CSA) - spektrální křivky jsou seřazeny v 3-D projekci, 
kdy jednou proměnnou navíc je čas. 
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• Automatický záchyt událostí - zejména hrotů a nekonvulzivních záchvatů. Existuje řada 
matematických postupů k rozeznání interiktální epileptiformní abnormity nebo EEG 
záchvatu. 

• Rozpoznání dlouhodobých trendů v EEG (postupná ztráta rychlých frekvencí, změna ve 
variabilitě frekvencí). 

• Metody detekující vzorec suppression-burst, který může spektrogramům uniknout. 

9.1.5 Topografické mapování - brain mapping (BM) 

• Grafické zobrazení prostorové distribuce určité vlastnosti EEG. 
• Na imaginární obrázek povrchu hlavy nebo mozku, realistické 3-D modely, koregistrace 

EEG a MRI. 
• Může být použito k prostorovému zobrazení 
-originálního EEG - mapování amplitudy 
-výsledku signálové amplitudy - frekvenční mapování, mapování koherence. 

9.1.6 Mapování amplitudy 

• Distribuce amplitudy voltáže EEG v určitém čase nebo v časovém úseku, pak je 
výsledkem série map nebo „film" ukazující vývoj amplitud. 

• Nepřináší novou informaci, pouze přehledněji zobrazuje informaci původní. 
• Problém stanovení základní linie. Pokud je např. měřený hrot superponovaný na 

pomalou vlnu, přinese mapování amplitudy nadhodnocený výsledek. 

9.1.7 Frekvenční mapování 

• Topograficky jsou zobrazeny výkony frekvenčních křivek nejčastěji pro 4 frekvenční 
pásma. 

• Dané spektrální pásmo představuje zprůměrnění z více frekvencí v daném rozsahu, to 
může někdy být zavádějící. Lze zobrazit spektrální mapy pro jednotlivé frekvence. 

• Určité hodnotě je přiřazena barva a je provedena interpolace i na místa, kde signál nebyl 
měřen. 

• V klinické praxi používaný termín brain mapping (BM) tedy odpovídá topografickému 
zobrazení výsledků frekvenční analýzy nejčastěji počítané pomocí FFT. 

• Pro BM platí stejná omezení, jako pro FT (ztráta morfologické informace, kontaminace 
artefakty. 

 

9.1.8 Mapování koherence 

• Můžeme počítat lokální koherenci (mezi sousedními elektrodami) a inter- 
hemisferickou. 

[1] 
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10 Program 
Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program pro klasickou analýzu EEG signálu. Pro tento 

účel byl použit program MATLAB od firmy MathWorks. Použitá verze: 7.9.0.529 (R2009b) 32-bit (           
obr. 21).  

 

 

           obr. 21 Informační okno Matlabu 

 

10.1 Načtení dat 
Pro ověření správné funkčnosti načítání dat, si můžeme načíst kalibrační vzorek dat, podle 

kterých zjistíme, že data ze souboru vyčítáme správně.  
 
Špatné zobrazení: 
 

 

obr. 22 Načtená data se špatnou bitovou hodnotou 
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Správné zobrazení: 

 

obr. 23 Správně vyčtená data 

 

10.2 Hlavní okno 
Na (obr. 24) je vidět hlavní okno programu. Ve vrchní části jsou ovládací prvky programu s 

informativním textem v pravé části. Ve spodní části okna je samotný vykreslený EEG signál pacienta. 
 
 

 

obr. 24 Hlavní okno programu 
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10.3 Informativní část 
Jak již bylo zmíněno, na hlavním okně vpravo (obr. 25) je zobrazena informativní část o 

pacientovi. Tyto data jsou součástí datového souboru.   
 

 

obr. 25 Informativní část 

V informacích se dovíme, titulek naměřených dat, jméno laboratoře, jméno pacienta, datum 
jeho narození, datum pořízení záznamu, čas záznamu, vzorkovací frekvenci, typ rozmístění elektrod, 
počet kanálu a další.  

 

10.4 Posuny signálu 
Pomocí šipek můžeme signál posouvat. Dvojité šipky posouvají signál o celou stránku, 

zatímco šipky jednoduché posunují signál o jednu sekundu.  
 

 

obr. 26 Posuny 

K posuvu signálu můžeme použít posuvník (obr. 27). Pokud klikáme do prostoru posuvníku, 
kde se nenachází ukazatel, posunujeme se o celou stránku. Při klikání na malou šipku se posunujeme 
opět po jedné sekundě.  

 
 

 

obr. 27 Posuvník 

 
 
Ukazatel v posuvníku mnění svou velikost, podle poměru jak moc je signál přiblížen a v jaké 

části celého signálu se nachází (obr. 28). 
 

obr. 28 Posuvník 

 
 
Pokud klikneme jednou přímo na ukazatel, signál se posune o jeden vzorek na každou stranu, 

tím se signál v podstatě zvětší. Tohle můžeme použít, pokud studujeme malou část programu a nejsme 
si jistí vykreslením LCD displaye. 
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obr. 29 Funkce posuvníku při kliknutí na n ěho 

 

10.5 Zoom a Gain 
Zobrazený signál můžeme velice jednoduše přibližovat nebo oddalovat (obr. 31), ale také ho 

zesilovat (obr. 32). Signál se zesiluje, avšak neztrácí svůj charakter. 
 
 
 

 

obr. 30 Zobrazovací možnosti 

 
 

                                     

obr. 31 Zvětšení a zmenšení signálů 

 
 

                                  

obr. 32 Zesílení a zeslabení signálů 

 
 
Funkce Full screen zobrazí celý signál do okna a Default Gain nastaví signál do základního 

zesílení. 
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10.6 Kurzory 
 

 

obr. 33 Kurzory 

 
 

 

obr. 34 Barvy kurzorů 

 
Pokud chceme umístit kurzor do pole signálu, stačí vybrat barvu (obr. 34) a stisknout tlačítko 

Cursor (obr. 33). Poté se zobrazí výběrové osy X a Y (obr. 35). Po výběru místa, které chceme popsat, 
se zobrazí předdefinovaný text s názvem: „Cursor N“, kde N je číslo kurzoru. Tento text můžeme 
ihned změnit.  

 

obr. 35 Výběrové osy  

 
Pod tlačítkem Cursor je výběrové menu všech kurzorů (obr. 36). Číslo před názvem kurzoru je 

jeho pozice v sekundách. Název kurzoru můžeme změnit vyplněním okénka pod výběrovým menu a 
stisknutím tlačítka Cursor Edit (obr. 37). Pokud chceme kurzor smazat, necháme políčko prázdné a 
zmáčkneme pouze Cursor Edit. Cursor také slouží k výběru místa pro Brain Mapping, Time Brain 
Mapping což bude vysvětleno později. 

 
 

 

obr. 36 Výčet kurzorů 
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obr. 37 Přejmenování kurzoru 

 
Pro snadnější přiblížení určité části signálu, můžeme použít Double Cursor. Funguje to 

stejným způsobem jako u kurzoru jednoduchého. Double Cursor používáme při Power Spectral 
Density, Power Spectral Density-Multi a Frequency Mapping.  

Při výběru prvního a druhého Double Cursoru, se vypíše v okénkách čas (obr. 38), kde se 
kurzory nachází. Tento čas můžeme měnit. Poté stiskneme Zoom a vybraný úsek se zobrazí, nebo se 
s ním popřípadě počítá v PSD. 

 
 

 

obr. 38 Informativní a editační okénko 

 
 

10.7 Funkce 
 
Z menu (obr. 39) si vybereme jednu z možností pro analýzu signálu a stiskneme tlačítko 

Analyse.  
 

 

obr. 39 Funkce programu 

 
 

10.7.1 Brain Mapping 
Brain mapping (BM) neboli topografické mapování mozkové aktivity. Práce je zaměřená na 

dvě základní metody a to na Amplitudový brain mapping a frekvenční brain mapping.  
 

10.7.1.1 Amplitudový BM 
 
Postup vytvoření amplitudového BM: 

1. Nejprve vybereme kurzorem libovolný čas v signálu (        obr. 41). V daném čase se 
vyčtou hodnoty aktuální amplitudové úrovně. 

2. Tyto hodnoty podle zapojení v našem případě systém 10/20 zapíšeme do matice 5x5. 
Hodnoty matice v 1,3,5,21,23,25 bodě matice necháme prázdné a dopočteme je 
pomocí váženého průměru. Není vhodné pro tyto hodnoty dosazovat libovolné číslo 
nebo hodnotu nula, protože při interpolaci a vykreslení v barevné škále BM to vytváří 
nekorektní obraz.  
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3. Po vytvoření matice 5x5 se data interpolují, čím větší stupeň interpolace tím hladší 
vykreslení v obrazci avšak delší a náročnější proces na výpočet. Poté se odstraní 
mřížka a ořízne se do tvaru kruhu (obr. 42).  

 

           obr. 40 Dopočet interpolace 

        obr. 41 výběr pozice 

 
 

     
 

 

obr. 42 Brain mapping 
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10.7.2 Time Brain Mapping 
Časový brain mapping se dělá naprosto stejně jako normální, jen vykreslených obrazů je 25 a 

jejich časový odstup si volíme hodnotou v sekundách vypsanou do políčka s názvem: Nex time for 
Time brain mapping, defaultně je nastaven na jednu sekundu. Po vykreslení ve spodní části vidíme, 
pro jaký vzorek byl Brain mapping vybrán, jeho adekvátní hodnota v sekundách a časový rozestup 
mezi jednotlivými grafy (obr. 43). 

 

 

obr. 43 Brain mapping po časových úsecích 

 
 

10.7.3 Power spectral density 
Metoda zhuštěných spektrálních kulis – CSA (compressed spectral arrays) (obr. 44 obr. 45) je 

jednou z nejpoužívanějších metod pro analýzu EEG signálu ve frekvenční oblasti (poprvé navrhl 
Bickford). Tato metoda vychází z toho, že spočteme frekvenční spektrum z kratšího úseku signálu 
například 2sekundy (tuto hodnotu můžeme v programu měnit - Size for Power spectral density). Když 
máme spočtených několik takových úseků, tak se postupně skládají za sebe (jako kulisy v divadle). 
Díky tomu máme pořád zachovaný pojem o čase i při delší úsecích záznamu. Datová okna pro PSD se 
překrývají, to znamená že pokud zobrazujeme úseky po 2 sekundách, první okno je 0-2sekundy, druhé 
okno je 1-3s, další 2-4, 3-5s atd. Metody CSA se využívají hlavně tam, kde se sledují dynamické 
změny frekvenčních charakteristik v čase, např. při monitorování EEG během anestezie, při výzkumu 
spánku, v jednotných intenzivní péče.  
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obr. 44 Příklad PSD 

 

 

obr. 45 Příklad PSD 

 
 
 
 
 

10.7.4 Power spectral density-multi 
 
Této metoda je naprosto shodná s předcházející metodou, jen dokáže zobrazit více grafů 

najednou (obr. 46 obr. 47). V okénku se signály, jsme schopni vybrat libovolné signály myší a jejím 
tažením na signál další, s pomocí tlačítka Shift nebo Ctrl.  
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obr. 46 Příklad PSD pro dva signály 

 

 

obr. 47 Příklad PSD pro tři signály 

 
 

10.7.5 Frequncy Mapping 
U frekvenčního mappingu nejprve vybereme část signálu pomocí double kursoru a nebo 

vypíšeme hodnoty ručně do okének max a min, jak již bylo zmíněno dříve, při tomto výběru je dobré 
si uvědomit jestli chceme zachovat podmínku stacionarity u EEG signálů. Pokud jí chceme dodržet 
zaškrkneme tzv. checkbox s názvem Stacionarity. Pokud je políčko zaškrklé počítá se fekvence pouze 
z 2 sekund, pokud ne, počítá se z celého úseku = max - min.  

 

 

obr. 48 Výběr frekvence, zesílení a zeslabení 
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obr. 49 Zesílení a zeslabení spekter 

 
Po analýze, která proběhla, se v novém okně vykreslí všechny frekvenční grafy jednotlivých 

EEG signálů (obr. 49). Grafy můžeme zvětšovat a zmenšovat pomocí Zoom+ a Zoom- (obr. 48). 
 

 

obr. 50 Výběr frekvence 

 
Pokud chceme vykreslit frekvenční brain mapping, tlačítkem Frequency link (obr. 48) 

vybereme frekvenci, která nás zajímá a BM se vykreslí v novém okně (obr. 51).  
 

 

obr. 51 Frekvenční BM 
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10.7.6 Frequency mapping – all 

Funkce frequency mapping – all, vykreslí frekvenční brain mapping od 0,5 Hz do 24,5 Hz po 
0,5Hz (obr. 52).    

 

 

obr. 52 Frekvenční BM po 0,5Hz 

 
 

10.7.7 Mapovíní koherence 

Při mapování koherence sledujeme interhemisferální vztahy. Výsledek se zobrazí ve formě map, což 
lékaři přinese nové informace o symetrii mezi kanály - případné nesymetrii ve spektru. Koherence 
měří míru lineární závislosti mezi dvěma kanály pro každou frekvenci. Mezielektrodová 
koherence se určí z hodnot normalizovaného křížového spektra mezi dvěma kanály. 
Interhemisferální koherence je určována v systému 10/20 v laterálních řadách vzhledem k 
referenční elektrodě, která je buď FPZ, PZ, CZ, FZ nebo OZ (elektroda FPZ je získána jako: 
FPZ = (FP1+FP2)/2, stejně elektroda 0Z: 0Z = (01+02)/2. Princip interhemisferální 
koherence je na (obr. 53) 
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obr. 53 Princip vazeb mezi kanály použitých při výpočtu koherenční mapy (interhemisferální 

koherence) [3] 
 

V programu stačí zvolit Coherence (obr. 39 Funkce programu), vybrat pomocí Double kursoru 
část signálu a stisknout Analyse. Poté najedou grafy interhemisferální koherence (obr. 54). 

 

 

obr. 54Interhemisferální koherence 

 

Zde si pomocí tlačítka Coherency link vybereme frekvenci, která nás zajímá. Ihned poté se 
nám výsledek zobrazí do koherenční mapy. V jakém barevném schématu se koherenční mapa zobrazí 
(obr. 56) záleží na checkboxech Type graph Coherence(obr. 55). 

 

 

obr. 55Typ grafu pro koherenci 

  



 
 

47 
 

 

obr. 56 Možnosti barevného spektra koherence 

 
 

10.8 Filtry 
Pokud chceme použít filtr, stačí vybrat typ filtru, „okno“ a velikost filtru, horní a dolní mez 

frekvence a zaškrknout checkbox Filter (obr. 57 Nastavení filtr).  
 

 

obr. 57 Nastavení filtru 

 

 

obr. 58 Charakteristiky filtru 

Dále jsou v panelu dva další checkboxy. Pokud označíme první políčko, spustí se nám 
amplitudová a fázová frekvenční charakteristika filtru (obr. 58). Druhé políčko zobrazí koeficienty 
filtr ů a použité „okno“. 

 
Typy filtrů, které jsou k dispozici:  

• Band pass - pásmová propust 
• Band stop - pásmová zádrž 
• Low pass - dolní propust 
• High pass - horní propust 
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Typy „oken“ k dispozici: 
Hamming, hebwin, barthannwin, bartlem, blackman, blackmanharris, bohmanwin, flattopwin, 
gausswin, hann, kaiser, nuttallwin, parzenwin, rectwin, taylorwin, triang, tukeywin. 
 

   
Hamming     Hebwin 
 

   
Barthannwin     Bartlem 
 

   
Blackman     Blackmanharris 
 

   
Bohmanwin      Flattopwin 
 

   
Gausswin     Hann 
 

   
Kaiser      Nuttallwin 
 

  
Parzenwin     Taylorwin 
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Triang      Tukeywin 
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11 Závěr 
 
Práce se zabývá širším pohledem na EEG signál a jeho základní zpracování. Ukazuje, jak 

může být EEG signál rozdílný a že je nutné brát v potaz veškeré artefakty (biologické, technické), ktré 
mohou být nasuperponovány na signál. Filtrace signálu je pak jedna z obtížných kapitol zpracování 
EEG signálu, neboť některé artefakty zasahují do frekvenčního pásma signálu EEG. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a realizační část. Teoretická část popisuje historii a výhody 
digitalizovaného EEG přístroje. Další části pak snímacími elektrodami. Následují kapitoly o vlastním 
EEG přístroji a možnostech jeho zapojení, různých druzích záznamu EEG signálu.  

Hlavní části práce je samotná realizace programu. Při programování jsem využil Matlab, kde 
jeho součástí je i modul GUI, ve kterém jsem vytvořil ovládací prvky pro práci se signálem. Ve 
vlastním programu jsem sestavil také funkce pro zpracování signálu - analýzu a její zobrazení ve 
spektrální a časové oblasti. Pro lepší přehlednost jsou tyto výsledky zobrazeny také v grafickém tvaru 
pomocí brainmappingu a pomocí metody zhuštěných spektrálních kulis. 

Program v prostředí Matlab pracuje spolehlivě a rychle. Protože je program strukturován do 
mnoha jednotlivých funkcí, je možné se v něm rychle orientovat, a proto je možné ho dále 
zdokonalovat a modifikovat.  

Správnost výsledků programu – zpracované průběhy a jejich grafické zobrazení byly 
konzultovány s lékařem. 

Vytvořený program také může sloužit jako výuková pomůcka v předmětu Zpracování 
biologických signálů, jenž je vyučová na naší katedře. 

Všechny body zadání byly splněny. Pokud budu přijat na doktorandské studium, chtěl bych se 
tomuto tématu nadále věnovat.  
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