
KAPITEL

TOLV

Eksempler på biomedicinske signaler

I dette kapitel gives en række eksempler på signaler fra det medicinske område. Kapitlet er kun tænkt
som en kort introduktion for at vise signalanalysen og behandlingens betydning for det medikotekniske
omr̊ade, og for at danne grundlag for øvelserne tilknyttet dette kursus. Faglitteraturen må konsulteres,
hvis yderligere information ønskes om signalerne, deres måling og behandling (se f.eks. [1], [16] og
[6]).

12.1 Ultralydskanning

Ultralyd er tryksvingninger over det hørbare område, dvs. med en frekvens over 20 kHz. Ultralyd
benyttes industrielt til undersøgelse af materialer ved ikke destruktiv testning og i sonar til f.eks. vis-
ning af havbundens dybde. Medicinsk kan ultralyd benyttes til fremvisning af billeder af næsten alle
bløde vævsstrukturer og til diagnosticering af blodets strømning.

I medicinsk ultralyd udsendes en kort puls i megahertz området som vist øverst på figur 12.1med en
piezoelektrisk transducer. Pulsen vil blive reflekteret af de forskellige vævsstrukturer, og der modtages
et signal som vist nederst på figur12.1, ved at anvende den samme tranducer som modtager.

En simpel model for det modtagne signal er:

y(t) = p(t) ∗ e(t), (12.1)

hvor p(t) er den udsendte puls oge(t) er ”vævssignalet”, som genereres af vævsstrukturen. Da der
oftest modtages reflekterede signaler fra en kompleks sammensætning af forbindelsesvæv, celler og
blodkar kane(t) karakteriseres som et stokastisk signal med en gaussisk sandsynlighedstæthed og et
hvidt effekttæthedsspektrum.

Ved at anvende ultralyd med frekvenser i megahertz området kan lydstr̊alen dirigeres og fokuseres i en
bestemt retning, og man kan herved opbygge et billede af kroppens indre struktur. Et sådant system er
vist på figur 12.2. I transduceren placeret på huden findes et roterende transducerkrystal, der kan ud-
sende en fokuseret ultralydstråle. Str̊alen roteres over området, der ønskes afbildet. Det modtagne signal
forstærkes og indhyllingskurven findes ved hjælp af f.eks. en hilbert transformation som beskrevet i
kapitel 6. Indhyllingskurvens amplitude er så proportional med vævets reflektionsstyrke. Endelig om-
sættes de enkelt signaler til et billede ved hjælp af en polær til rektangulær mapning. Der kan opsamles
20 til 30 billeder per sekund med denne teknik på grund af ultralydens høje udbredelseshastighed i væv.
Lydhastighedenc er 1540 m/s og herved vil tiden for opsamling af en puls-ekko linie være

td =
2d
c

(12.2)
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Figur 12.1:Eksempel p̊a 3 MHz ultralydpuls (top), og signal modtaget fra en lever (bund).
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Figur 12.2:Ultralydsystem til at optage billeder af kroppens organer (gengivet fra Jensen (1996)).
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Figur 12.3:Ultralydbillede af foster i 13. uge (gengivet fra Jensen (1996)). Man kan se hovedet, benene,
rygsøjlen, etc.

hvor d er den maximale dybde for m̊alingen. For en typisk værdi på d = 15 cm fåstd = 195µs. Der
kan alts̊a opsamles godt 5000 puls-ekko linier per sekund, og da et billede består af 100 til 200 linier f̊as
25 - 50 billeder per sekund. Ultralyd kan sålede benyttes til m̊aling og fremvisning af sandtids billeder
(B-mode) og til at studere både statiske og dynamiske del af kroppen. De hyppigste anvendelser er
skanning af fostre, hjertet og andre bløde vævsstrukturer. Et eksempel på et ultralydbilleder af et foster i
13. uge kan ses på figur12.3. Her kan tydeligt ses fosterets hoved, rygsøjle, ben og fødder. På en bedre
gengivelse end her, og med dynamiske billeder, er der mulighed for at se endnu flere detaljer og bl.a.
studere fosterts hjerte og dets bevægelse.

12.2 Måling af blodhastighed med ultralyd

Grundet den høje m̊alehastighed er det også muligt at benytte ultralyd til at m̊ale blodets strømning i
kroppen. Dette gøres ved at måle et antal gange i en retning, og så følge ændringen i signalet fra gang til
gang. Ved at m̊ale skiftet i position fra m̊aling til måling kan hastigheden bestemmes som positionsskiftet
divideret med tiden mellem m̊alingerne. Hastigheden kan så vises enten som en funktion af tiden for et
sted i blodkarret eller som et farvebillede overlejret det normale, anatomiske B-mode billede.

En model for m̊alingen kan konstrueres med udgangspunkt i (12.1) for det modtagne ultralydsignal. For
at gøre udledningen simpel betragtes først signalet fra en enkelt blodpartikel og siden generaliseres til en
samling af uafhængige blodpartikler. Hvis signalet fra en enkelt partikel ere(t), fås det modtagne signal
til:

y1(t) = p(t) ∗ e(t). (12.3)

Gentages m̊alingen igen vil partiklen have flyttet sig en distance ligdb = vzTprf , hvor vz er blod-
hastigheden i ultralydstrålens retning, ogTprf er tiden mellem de to m̊alinger. Herved forsinkes det
modtagne signal medts = 2db/c, da ultralyden b̊ade skal udbrede sig ned til partiklen og tilbage igen.
Herved bliver den anden m̊aling givet ved

y2(t) = p(t) ∗ e(t− ts) = y1(t− ts). (12.4)

Altså en forsinket version af den første måling. Udføres eksperimentet en række gange fås alts̊a signaler
som succesivt er mere og mere forsinket ved bevægelse væk fra transduceren, og der kan modtages
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Figur 12.4:Ultralydsignal fra en enkelt spreder, som bevæger sig igennem et ultralyd felt. På venstre
side er vist de modtagne signaler og højresiden viser signalet samplet ved den stiplede linie.

signaler som vist i figur12.4. Her er vist en række modtagne signaler for en enkelt partikel, som bevæger
sig væk fra tranduceren. Der udføres så en sampling af det modtagne signal for tidspunktet indikeret ved
den stiplede linie. Dette tidspunkt er altså fast relativt til udsendelse af ultralydpulsen, og herved samples
ændringen i signalet fra puls- til pulsudsendelse. Signalet fra væv, som ikke bevæger sig, vil derfor give
samme værdi for m̊aling til måling.

Ved ultralydm̊aling udsendes en sinusformet puls givet ved

p(t) = g(t) sin(2πf0t) (12.5)

hvorg(t) er pulsens indhyllingskurve. Spredning fra en enkelt partikel modelleres som en ideel reflektion
i form af en delta-funktion og herved fås

yi(t) = p(t) ∗ δ(t− 2dp
c
− its) = g(t− 2dp

c
− its) sin(2πf0(t− 2dp

c
− its)). (12.6)

hvor dp er afstanden fra transduceren til partikel ved den første pulsudsendelse, tident er relativ til
pulsudsendelsen, ogi angiver nummeret for pulsudsendelsen. Samples for et fast tidspunkt relativ til
pulsudsendelsen givet ved

tx =
2dp
c

(12.7)

fås det samplede signal til

yi(tx) = −g(−its) sin(2πf0its) = −g(−its) sin(2π
2vz
c
f0iTprf ). (12.8)

Bemærk atiTprf svarer til tiden, og at frekvensen af det modtagne signal nu er proportional med blodets
hastighed. Frekvensen af det modtagne signal er således

fp =
2vz
c
f0. (12.9)

En fouriertransformation af det samplede signal giver således en direkte indikation af hastigheden.
Typiske værdier for de indg̊aende størrelser ervz = 0.5 m/s,c = 1540 m/s,f0 = 5 MHz, og hermed
bliver den modtagne frekvens

fp =
2 · 0.5
1540

3 · 106 = 1950 Hz. (12.10)
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Figur 12.5:Ultralydbillede af carotis arterien til hjernen og dens blodflow.

De modtagne frekvenser er således i audioområdet og kan direkte afspilles fra skanneren.

For en helt række uafhængige blodpartikler fås et stokastisk reflektionssignal. Da målemetoden er
lineær f̊as en superposition af bidragene fra de enkelte partikler, og modellen kan direkte overføres
på det stokastiske signal. Effektspektret for det samplede signal er således stadig et udtryk for blodets
hastighedsfordeling. Dette benyttes i spektrale systemer, hvor spektret for det modtagne signal vises som
funktion af tiden som vist i figur12.5. Her er p̊a venstre side vist det normale B-mode billeder, og på
højre side er vist hastighedsfordeling over tiden for stedet indikeret ved den hvide linie. Der er udført en
fouriertransformation af de m̊alte data, og spektrene er vist side om side. En lys farvetone indikerer blod-
partikler med en given hastighed. Her er vist hastigheden i carotis arterien, som forsyner hjernen med
blod. Hastighedsfordelingen er vist over 2 sekunder, hvor tiden er angivet påx-aksen og hastigheden på
y-aksen. Hjertets pulsation kan tydelig ses.

En anden billedetype viser blodets strømning over et område, som vist p̊a figur12.6. Her findes middel-
hastigheden for et sted i billedet ud fra middelfrekvensen i det modtagne signal. Dette gøres med

f̄ =

∫ fprf/2

−fprf/2
fY (f)df

∫ fprf/2

−fprf/2
Y (f)df

. (12.11)

hvorY (f) er effektspektret for det modtagne signal for en given dybde ogfprf = 1/Tprf . Hastigheden
er s̊a

v̂z =
c

2
f̄

f0
(12.12)

og indikeres med en farve overlejret det normale B-mode billede. F.eks. kan en rød farvetone indikere
hastighed mod transduceren og blå væk fra transduceren.

En anden metode til at finde hastigheden er at benytte krydskorrelationen mellem modtagne signaler,
og herudfra bestemme den tidslige forskydning mellem to pulsudsendelser. Her krydskorreleres to mod-
tagne signaler

R12(τ) = E{y1(t)y2(t+ τ)} = E{y1(t)y1(t− ts + τ)} = Rp(τ) ∗Re(τ − ts) (12.13)
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Figur 12.6:Farvebillede af blodstrømmen til og fra hjernen.

hvorRp(τ) er autokorrelationsfunktionen af den udsendte puls, ogRe(τ) er autokorrelationsfunktionen
for signalet fra vævet. Det sidste kan anses for at være et hvidt, stokastisk signal, hvorved autokorrela-
tionsfunktionen er

Re(τ) = Aδ(τ), (12.14)

hvorA er spektraltætheden af reflektioner, som indikerer deres styrke. Hermed fås

R12(τ) = ARp(τ − ts). (12.15)

DaRp(τ) har et globalt maximum forτ = 0, fårR12(τ) et globalt maximum forτ = ts, hvorvedts kan
bestemmes. Hermed kan hastigheden findes som

v̂z =
c

2
t̂s
Tprf

(12.16)

En gennemgang af denne algoritme samt en lang række andre forhold for disse systemer kan findes i
Jensen (1996).

12.3 Elektrofysiologiske signaler

På trods af nerve- og muskelcellers forskellige struktur og funktioner fungerer begge typer celler som
ledebane for bioelektriske signaler. De underliggende mekanismer for disse signalers opståen og udbre-
delse er i generelle træk identiske og gennemgåes indledende under et.

Måling, behandling og fortolkning af signalerne fra hjernen (elektroencephalografi), hjertemuskelen
(elektrokardiografi) og skeletmuskulaturen (elektromyografi) er imidlertid bestemt af, hvorledes de re-
spektive celler indg̊ar i den helhed, der danner disse organer. I den efterfølgende gennemgang af disse
“grafier”beskrives signalkildernes særpræg, målemetoder, samt signalbehandling og -analyse.
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Figur 12.7: Cellemembranen adskiller intra- og ekstracellulære ionkoncentrationer. Specifikke
ionkanaler (her en kaliumkanal) tillader ioner af diffundere gennem membranen. Et ækvivalentkred-
sløb repræsenterer membranen som en kondensator i parallelforbindelse med konduktanser for de ion-
specifikke natrium, kalium og lækage kanaler. Batterierne repræsenterer de respektive ionstrømmes
ligevægtsspændinger (gengivet fra Malmivuo og Plonsey (1995)).

12.4 Cellen som signalgenerator

Nerver og musklers cellevægge er opbygget af lipide dobbeltlag, der er selektivt permeable for en række
ioner, bl. a. natrium, kalium, klor, og calcium. Da ionerne i de intra- og ekstracellulære væsker ikke
frit kan bevæge sig gennem cellemembranen, adskiller denne således ionerne (ladningerne) på mem-
branens indre og ydre overflader. Denne ladningsadskillelse giver anledning til at betragte cellemem-
branen som en distribueret kondensator. Samtidigt tillader ionspecifikke kanaler i membranen dog en
hvis ladningsmængde at passere membranen, således at membranen modelmæssigt kan betragtes som
en parallelkombination af en konduktans og en kondensator (se figur12.7).

12.4.1 Cellens hviletilstand

For natrium- og kaliumionernes vedkommende opretholdes en stor koncentrationsforskel mellem den
intra- og den ekstracellulære væske ved hjælp af en energiforbrugende natrium/kalium-pumpe i celle-
membranen. Denne pumpe transporterer tre natriumioner ud af cellen for hver to kaliumioner, der
pumpes ind. Derved opnåes en væsentlig større natriumkoncentration uden for cellen som indeni og
en væsentlig større kaliumkoncentration inde i cellen som udenfor (se figur12.7).

Koncentrationsforskellene virker som drivkraft for en diffusion af natrium- og kaliumioner gennem deres
respektive ionkanaler i retning af faldende koncentration. Natriumioner, der derved diffundere ind i
cellen, medbringer imidlertid en positive ladning som bidrager til at opbygge et udadrettet elektrisk felt
over membranen. Styrken af dette felt er bestemt af koncentrationsforskellen over membranen, således
at en ligevægtstilstand opstår, hvor diffusionsstrømmen og den modsatrettede strøm frembragt af det
opbyggede elektriske felt har lige store strømtætheder. For en given ion i sin ligevægtstilstand er net
ionstrømmen s̊aledes nul.

For natriumionernes vedkommende opstår denne ligevægt når potentialet p̊a membranens inderside er
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ca. 50 mV mere positivt end på ydersiden. Kaliumionernes koncentrationsgradient er modsatrettet den
for natrium, og kaliumionerne er således i ligevægt, n̊ar potentialet p̊a membranens inderside er ca. 100
mV mere negativt end p̊a ydersiden.

Kun én potentialforskel kan eksistere over membranen, og hverken natrium eller kaliumionerne kan
derfor forventes at være i deres ligevægtstilstand. I stedet oplades membrankondensatoren til en mem-
branspændingVm (defineret som indvendigt potential minus udvendigt potential) svarende til ligevægt-
stilstanden

INa + IK + IL + Ip = 0 (12.17)

hvor INa og IK betegner natrium og kaliumstrømmene,IL den samlede passive lækagestrøm fra andre
ioner (primært klor og calcium), ogIp natrium/kalium-pumpens ladningstransport. Benyttes Ohm’s lov
for ionstrømmene f̊aes:

gNa(Vm −ENa) + gK(Vm − EK) + gL(Vm − EL) = −Ip (12.18)

hvor gNa og gK betegner ionkanalernes konduktanser ogENa ogEK natrium og kaliumsystemernes
respektive ligevægtspotentialer (Nernst-potentialer).gL betegner den totale lækagekonduktans ogEL
lækagestrømmens ligevægts-spænding. Membranens hvilespændingVm er s̊aledes givet ved:

Vm =
gNaENa + gKEK + gLEL − Ip

gNa + gK + gL
(12.19)

For en celle i hvile ergNa meget mindre endgK oggL, og hvilespændingen forVm ligger derfor mellem
EK (ca. -90 mV) ogEL (ca. -70 mV).

En cellemembran i ligevægtstilstand lækker altså natrium ind i cellen og kalium ud af cellen. Under
forbrug af energi (ATP) pumper natrium/kalium-pumpen natrium ud af cellen og kalium ind i cellen,
hvorved koncentrationsforskellene opretholdes og membranpotentialet holdes konstant.

12.4.2 Aktionspotentialet

ForskydesVm i positiv retning ved hjælp af ekstern stimulation, blivergNa og gK afhængig afVm i
stadigt stigende grad. ForskydesVm over en bestemt tærskelværdi, begyndergNa at vokse dramatisk.
Den hidrørende influks af natrium aflader membrankondensatoren yderligere, således atVm forskydes
endnu mere i positiv retning. Der opstår derved en kædereaktion, hvorVm hastigt bevæger sig mod
ENa (+50mV ).

Natriumkanalen har imidlertid en inaktiveringsmekanisme, der lukker kanalen igen blot få hundrede
microsekunder efter at den̊abnede. Derved falder natriuminfluksen dramatisk og samtidigtåbner
kaliumkanalen og giver anledning til en effluks af positive ladninger. Den hurtige lukning af natri-
umkanalerne forhindrerVm i at nå ENa. I stedet n̊ar Vm op p̊a ca. 20 mV positiv, hvor den vender
og, for̊arsaget af kaliumeffluksen, bevæger sig ned modEK (-100 mV).IK aftager dog førVm nårEK ,
idet gK aftager, n̊ar Vm bliver negativ.Vm returnerer derfor til sin oprindelige hvilespænding. Poten-
tialudsvinget, der her er beskrevet, kaldes et aktionspotentiale (figur12.8).

Aktionspotentialets amplitude og varighed varierer betydeligt blandt nerveceller og blandt skelet- og h-
jertemuskelceller. Amplituden bestemmes i høj grad af værdien forENa, som igen afhænger af natriums
koncentrationsforskel over cellemembranen. Aktionspotentialets varighed bestemmes primært afåbne-
og lukkehastighederne for natrium- og kaliumkanalerne. En population af specielt langsomme natrium-
og calciumkanaler forlænger således hjerteventrikelcellernes aktionspotentialer med en plateaufase på
ca. 300 millisekunder (figur12.11). Til sammenligning er varigheden på nerve- og skeletmuskel-
aktionspotentialer ca. 1 millisekund.

232 Kapitel 12. Eksempler på biomedicinske signaler



Figur 12.8:Aktionspotentialets kurveform og de underliggende ionstrømme (gengivet fra Malmivuo og
Plonsey (1995)).

Når et aktionspotentiale vokser op som følge af en lokal stimulation af cellemembranen vil natriu-
minfluksen for̊arsage en diffusion i cellens længderetning (figur12.9). Positive ladninger vil derved
ankomme til negativt polariserede dele af cellemembranen og påbegynde en depolarisering af mem-
branen p̊a dette sted. Derved påbegyndes processen påny og det betegnes deraf, at aktionspotentialet
propagererkontinuerligt over cellens længde.

12.4.3 Extracellulære kildemodeller

Når bioelektriske signaler m̊ales med n̊aleelektroder indsat i f. eks. en muskel, eller med overfladeelek-
troder placeret p̊a skalpen eller over hjerteregionen, er det ikke cellernes aktionspotentialer, der reg-
istreres. Det er derimod de potentialfordelinger, der opstår i rummet omkring cellen som følge af ion-
strømmenes udbredelse i det resistive ekstracellulære medium. Da cellemembranens hvilepotentiale ek-
sisterer i en ligevægtstilstand, hvor den totale membranstrøm er nul, følger det heraf, at cellens hviletil-
stand repræsenteres i ekstracellulære målinger ved signalets basislinje (nullinje) (figur12.10).

Betragter man et øjebliksbillede af et propagerende aktionspotentiale på en cylinderformet celle, vil
man, set fra det ekstracellulære rum, observere et aksialt cellesegment foran aktionspotentialet, hvor
strøm forladder cellen i form af en kapacitiv forskydningsstrøm (figur12.9). Denne strøm fremkommer
som følge af natriumionernes interne diffusion i propagationsretningen og forårsager den tidlige fase af
membransegmentet depolarisation. Det tilstødende cellesegment under aktionspotentialets opadgående
flanke virker som et dræn for ekstracellulært natrium og vil derfor fremstå i det ekstracellulære rum
som en negativ strømkilde. Cellesegmentet under aktionspotentialets repolariseringsfase virker som en
positive strømkilde i overenstemmelse med effluksen af positivt ladede kaliumioner.

En aktiv celle kan s̊aledes betragtes som en kontinuerligt fordelt liniekilde med en central negativ k-
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Figur 12.9:Aktionspotentialet, de underliggende strømsløjfer, og tripol- og dipolmodellerne.

ilde omgivet af to positive kilder. Er afstanden fra elektroden til aktionspotentialet imidlertid stor i
forhold til aktionspotentialets længde, kan man benytte en simplere model bestående af tre punktformede
strømkilder placeret p̊a cellens akse. Denne model betegnes tripolmodellen og defineres matematisk som
superpositionen af potentialerne fra de tre punktkilder:

φe(~p, t) =
1

4πσe

(
I1
r1(t)

− I2
r2(t)

+
I3
r3(t)

)
(12.20)

hvor φe er det ekstracellulære potentiale i observationspunktet~p, σe er konduktiviteten i det ekstracel-
lulære rum,I1, I2 og I3 punktkildernes styrke, ogr1, r2 og r3 afstanden fra kilderne til elektroden. Da
aktionspotentialet propagerer, ændres punktkildernes afstand til elektroden med tident.

Kaliumkanalernes̊abnehastighed er langsommere end den for natrium og kaliumeffluksen foregår derfor
over et længere cellesegment end natriuminfluksen. Det følger heraf, at strømtæthedenI3 er nogle f̊a
tiendedele afI1 og I2. En yderligere simplificering af kildemodellen, hvorI3 ignoreres, leder herved til
den ofte anvendte dipolmodel:

φe(~p, t) =
1

4πσe

(
I1
r1(t)

− I2
r2(t)

)
(12.21)

Da strømtæthederneI1 og I2 har nogenlunde samme styrke (I) og er separeret med en afstand|~d|, der
er lille i forhold til afstanden (r) til elektroden, kan de to punktkilder erstattes med en matematisk dipol
~m = I ~d, der peger i propagationsretningen:

φe(~p, t) =
I ~d · r̂(t)

4πσer2(t)
=

~m · r̂(t)
4πσer2(t)

=
|~m| cos(θ(t))
4πσer2(t)

(12.22)
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Som ved enhver dipolkilde, er potentialet i observationspunktet en funktion af vinklenθ(t) mellem
dipolen~m og enhedsvektoren̂r, der peger fra kilden til observationspunktet. Generelt erθ(t) en funktion
af tiden. I praksis afhænger dette dog af målesituationen. Hvisθ(t) < 90 grader, m̊ales en monofasisk
kurveform, hvorimod en difasisk kurveform måles, hvisθ(t) ændres mere end 90 grader.

12.5 Elektromyografi

Under aktivering af en skeletmuskel propagerer et aktionspotentiale via en motorisk neuron til en
muskels endepladezone (oftest midt på muskelen). Her forgrener neuronen sig og danner synapser med
en række muskelfibre, der er jævnt fordelt over et cirkulært tværsnit på 4 - 10 mm i diameter. Neuronen
og de muskelfibre, den innerverer, kaldes en motorisk enhed. En enkel rekruteret enhed producerer den
mindste kraft, hvormed en muskel kan trække sig sammen. Er der behov for en lidt større kraft, øges
impulsfrekevensen for denne motoriske enhed. Kun når den maksimale kontraktionskraft er opnået for
den aktiverede enhed, rekruteres andre motoriske enheder. Dette rekruteringsmønster sikre en meget fin
graduering af muskelkraften.

Kontraktionen i de enkelte muskelfibre forårsages af en pludselig frigørelse af intracellulær calcium
trigget af muskelfibermembranens aktionspotentiale. Under kontinuerlig kontraktion af en muskelfiber
udbredes der således et aktionspotentiale fra fiberens midte mod endepunkterne, hvor impulsen uddør.
Da alle de andre muskelfibre i den samme motoriske enhed også leder et aktionspotentiale, vil super-
position af de ekstracellulære strømme fra de enkelte fibre producere et større ekstracellulært potentiale
kaldet det motoriske enhedspotentiale (MUP: motor unit potential). Dette potentiale er som regel tri-
fasisk (en negativ spids omgivet af to positive) og måler nogle f̊a hundrede mikrovolt i amplitude i en
afstand af 0.2 - 0.5 mm fra den nærmeste aktive fiber. Potentialets varighed måler typisk 8 - 12 mil-
lisekunder i intervallet, hvor potentialets amplitude overstiger 5µV (figur 12.10).

12.5.1 Single Fiber EMG

Benyttes en n̊aleelektrode med et meget lille elektrodeareal, er det muligt at måle det ekstracellulære po-
tentiale fra en enkel muskelfibre. Sådan en elektrode kaldes en “Single-Fiber”elektrode, og den kliniske
disciplin, hvori den benyttes kaldes Single-Fiber EMG (SFEMG). Denne teknik benyttes hovedsageligt
til at studere intervalvariationer (jitter) mellem de enkelte impulser i et impulstog. Forhøjet jitter antyder,
at der kan være patalogier i den neuromuskulære synapse.

12.5.2 Koncentrisk EMG

Til studier af de enkelte motoriske enheder benyttes en nåleelektrode, der kan opfange potentialerne
fra hele den motoriske enhed. Der benyttes enten en monopolær elektrode eller en bipolær elektrode
opbygget koncentrisk, således at inderlederen af platin fungerer som positiv elektrode, og den omkring-
liggende kanyle af stål fungerer som negative elektrode.

På det motoriske enhedspotentiale bestemmes varigheden af den del af potentialet som overstiger 5
µV , peak-to-peak amplituden, arealet under kurven, samt antallet af positive og negative faser inden for
potentialets varighed (figur12.10).
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Figur 12.10:Motoriske enhedspotentialer (a) og dens features (b) (kilde: anonym).

12.5.3 Makro- og overflade EMG

Skal muskelens maksimale kontraktionsevne bedømmes, er man interesseret i at måle den elektriske
aktivitet i en stor del af muskelen. Dertil benyttes enten kanylen på den koncentriske elektrode, en spe-
cialdesignet makroelektrode, eller overfladeelektroder monteret på huden. Fælles for disse elektroder
er en stor aktiv overflade, samt stor afstand til de aktive signalkilder. Begge disse faktorer resulterer i
signaler med meget lille amplitude (50 - 5000µV ). På dette signal m̊ales root-mean-square (rms) am-
plituden samt medianfrekvensen, dvs. den frekvens, der deler powerspektret i to lige store dele. Median-
frekvensen har været benyttet som en træthedsindeks, idet det er blevet observeret, at medianfrekvensen
falder, n̊ar træthed indtræffer i muskelen.

12.5.4 Signalbehandling af overflade EMG

Da EMG signaler genereres af levende celler med et vist energibehov, påvirkes signalgeneratoren af den
hastighed hvormed energi forbruges under muskelarbejde. Generelt må EMG signaler derfor betragtes
somikke-stationæresignaler. Betragtes imidlertid tilstrækkeligt korte epoker af signalet (0.5 - 1 sekund)
kan EMG signalet antages at værekvasi-stationær.

Aktionspotentialer, der er frembragt ved elektrisk stimulation, opstår simultant og propagerer synkront
langs muskelens længde. Det superponerede EMG signal, der opfanges af elektroden, er derfordetermin-
istisk. Under normal voluntær kontraktion aktiveres de enkelte motoriske enhedspotentialer uafhængigt
af hinanden. Det voluntære EMG signal er derforstokastiskaf natur.

Ofte er man intereseret i at sammenligne to EMG signalerX(t) ogY (t) og bestemme om f. eks.Y (t)
blot er en skaleret version afX(t), det vil sige:
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Y (t) = hX(kt) (12.23)

eller omY (t) afviger mere generelt fraX(t). Koefficientenh betegner en amplitudeskalering ogk
betegner en spektral komprimering. Kun når signalerne er deterministiske kank ogs̊a fortolkes som en
tidsmæssig ekspansion.

I forskellige eksperimentelle sammenhænge kan man tillæggeX(t) og Y (t) forskellige betydninger.
Man kunne f. eks. forestille sig at signalerneX(t) ogY (t) er målt simultant med hver sin elektrode an-
bragt p̊a samme muskel. Hvis de to elektroder registerer fra nøjagtigt den samme population af muskelfi-
bre, vil den bioelektriske kilde være identisk. Afstanden fra kilden til elektroderne vil derimod oftest
være forskellig og dette forhold vil give anledning til både en amplitudeskalering og spektral kom-
primering af det ene signal i forhold til det andet.

I forsøg, hvor man placerer flere elektroder på samme ben med det formål at registrere forskellige
musklers arbejde under gang eller løb, er man specielt interesseret i at undgå crosstalk, hvor elektro-
den over muskel Y m̊aler et signal fra muskel X. Det signalY (t) man her antager at hidkomme fra
muskel Y kan i virkeligheden vise sig at være en skaleret version afX(t).

Crosstalk opst̊ar p̊a grund af volumenledning. De elektriske strømsløjfer, der opstår i en aktiv muskel,
udbreder sig i de omkringliggende muskler og giver anledning til en spatial potentialfordelinger, der
overskrider den aktive muskels anatomiske afgrænsninger. Da potentialfordelingens amplitude aftager
med kvadratet p̊a afstanden (jævnfør lign.12.22), vil potentialfordelingens gradient være meget lille
i feltpunkter, der ligger langt fra kilden (fjernfeltet). Benytter man en differentiel måleopstilling med
en bipolær elektrodekonfiguration, kan man delvis undertrykke fjernfeltet (crosstalk) men stadigvæk
registrere nærfeltet.

I studier af muskeltræthed m̊aler man et EMG signal fra samme muskel over lang tid for at bestemme
muskeltræthedens indvirkning på signalets karakteristika. I denne anvendelse kan man fortolke signalet
X som værende EMG signalet, der måles ved forsøgets begyndelse. SignaletY (t) måles derefter med
jævne mellemrum for at undersøge EMG signalet under muskeltræthedens gradvise indtræden. I eksper-
imenter af denne slags har man påvist en spektral komprimering af EMG signalet ved muskeltræthedens
indtræden, og det er derfor af interesse at bestemme, hvorvidt der er tale om en ren skalering, eller om
der sker en generel forandring i spektralfordelingen.

I signalbehandlingen af EMG signaler er der således behov for at kunne estimere skaleringskoefficien-
terneh ogk og nyttige relationer til dette brug udledes fra velkendte relationer i signalteorien. HvisY (t)
er en skaleret version afX(t), gælder atY (t) har autokorellationen:

RY (τ) =
h2

k
RX(kτ) (12.24)

og effektspektret:

SY (f) =
h2

k2
SX

(
f

k

)
(12.25)

Defineres middelfrekvensen som:

fX,mean =
∫∞
0 fSX(f)df∫∞
0 SX(f)df

(12.26)

og medianfrekvensen som:
∫ fX,med

0
SX(f) df =

∫ ∞

fX,med

SX(f) df =
1
2

∫ ∞

0
SX(f) df (12.27)

kan det let vises at:

k =
fY,med
fX,med

=
fY,mean
fX,mean

=
τX0

τY 0
(12.28)
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hvor der gælder at:
RX(τX0) = RY (τY 0) = 0 (12.29)

Definerer vi endvidere den ensrettede middelværdi som:

XRA =
1
T

∫ T

0
|X(t)| dt (12.30)

og RMS værdien som:

XRMS =

√
1
T

∫ T

0
X2(t) dt (12.31)

får vi følgende udtryk til bestemmelse af amplitudeskaleringen:

h = k
YRA
XRA

=
√
k
YRMS

XRMS
(12.32)

Opdeles en muskelkontraktion på f. eks. 30 sekunder i epoker på hvert 1 sekund, kan udtrykkene i
lign. (12.28) og (12.32) benyttes til at beregne skaleringskoefficienternek(t) og h(t) for hver epoke.
Man opn̊ar s̊aledes en tidsrække, der kan påvise eller afvise en progressiv skalering af EMG signalets
kurveform.

Alternativt kan man definere forskellige parametrer, der benytter effektspektrets fordeling til at skelne
mellem en simpel skalering og en egentlig forandring i signalets kurveform. Ved denne fremgangsmåde
anskues detnormaliseredeeffektspektrum (̂SX ) som en sandsynlighedsfordeling, for hvilken man kan
definere momenter af ordenn:

MX,n =
∫ ∞

0
fnŜX(f)df (12.33)

Hvis signaletY (t) er en ren skalering afX(t) jævnfør lign. (12.23), fåes følgende sammenhænge
mellem effektspektrenes momenter:

MY,n = h2kn−1MX,n (12.34)

og

M̂Y,n ≡ MY,n

MY,0
= kn

MX,n

MX,0
≡ knM̂X,n (12.35)

Benyttes momentbegrebet kan vi beskrive effektspektret ved dets middelværdi:

fX,mean =
M̂X,1

M̂X,0

(12.36)

dets varians
σ2
X = M̂X,2 − M̂2

X,1 (12.37)

dets skævhed (skewness)

SkewX =
(M̂X,3 − 3M̂X,2M̂X,1 + 2M̂3

X,1)
σ3
X

(12.38)

og dets kurtosis:

KurtX =
(M̂X,4 − 4M̂X,3M̂X,1 + 6M̂2

X,1M̂X,2 − 3M̂4
X,1)

σ4
X

(12.39)

Da hverken skewness eller kurtosis ændres ved skaleringen angivet i lign. (12.23) gælder der:

SkewY = SkewX (12.40)

og
KurtY = KurtX (12.41)
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En anden parameter, som er uafhængig af skalering, ervariationskoefficientenC defineret ved forholdet
mellem fordelingens spredning og dens middelværdi:

CY =
σY

MY,1/MY,0
=
MY,0

MY,1


MY,2

MY,0
−

(
MY,1

MY,0

)2



1/2

=
kσX

MY,1/MY,0
=

σX
MX,1/MX,0

= CX (12.42)

BeregnesSkew(t), Kurt(t), ogC(t) for en serie signalepoker, vil en ren skalering af EMG signalet
bevirke at:

CY (t)
CY (0)

=
SkewY (t)
SkewY (0)

=
KurtY (t)
KurtY (0)

= 1 (12.43)

I situationer, hvor lign. (12.42) ikke er gyldig, skyldes det ændrede effektspektrum altså en generel
ændring i EMG-signalets kurveform.

Anvendeligheden af ovennævnte metoder afhænger i stor grad af, hvor godt et estimat af effektspektret,
der kan opn̊aes. Hvis der stimuleres med en pulsfrekvens, der er så stor, at tidsintervalet mellem de elek-
triske stimuli er mindre en muskelpotentialets varighed, vil sidstnævnte blive trunkeret af det elektriske
kredsløb, der undertrykker stimuluspulsen og forhindrer forstærkeren i at gå i mætning. Ekspanderes det
trunkerede signal til et periodisk signal introduceres højfrekvent støj på grund af diskontinuiteten. An-
vendes et vindue, opstår der frekvenslækage på grund af sideb̊andene. De her nænvte faktorer bidrager til
et unøjagtigt estimat p̊a frekvensspektret og andre metoder (f. eks. autoregressiv analyse) til estimering
af effektspektret bør derfor overvejes.

12.6 Elektrokardiografi

Hjertets pumpeeffekt forudsætter en yderst kompleks koordinering af de enkelte muskelfibres kon-
traktion. I modsætning til skeletmuskulaturen, kan aktionspotentialet i en hjertefiber vandre fraén
muskelfiber til den næste, både i aksial og radial retning. På denne m̊ade kan hjertets aktionpotentiale
opst̊a i et lille omr̊ade og derefter udbrede sig overalt i hjertemuskulaturen.

12.6.1 Hjertet som signalkilde

En kontraktionscyklus p̊abegyndes s̊aledes med udbredelse af en aktionspotentialebølge fra sinusknuden
på højre forkammers top ned mod hjertekamrene (figur12.11, 12.13og 12.14). AV knuden i overgan-
gen mellem forkamrene og hjertekamrene leder impulsen ned i den væg, der adskiller højre og venstre
hjertekamre. Herfra udbreder en aktionspotentialefront sig i højre hjertekammer og, lidt forsinket, i
venstre hjertekammer. I hjertekamrene udbreder bølgerne sig fra ventrikkelvæggenes inderside (endo-
cardium) til deres yderside (epicardium).

I ventriklerne er aktionspotentialets varighed længst på endocardium og kortest på epicardium (figur
12.11). Når ventriklerne begynder at repolarisere, sker det derfor først på epicardium og sidst på en-
docardium. Dette forhold bevirker at repolariseringsbølgen trækker sig tilbage på samme m̊ade som en
vandbølge ved strandkanten. Da cellerne ikke kan generere et nyt aktionspotentiale, før de er repolaris-
eret, sikrer denne udbredelses- og tilbagetrækningssekvens, at hele hjertet er repolariseret og klar til en
ny kontraktion, før sinusknuden igen kan sætte en cyklus igang.

Som beskrevet i figur12.9kan bølgefronten p̊a en infinitisimalflade betragtes elektrisk som en elemen-
tær dipol, der bevæger sig i bølgefrontens udbredelsesretning. Er EKG-elektroden imidlertid placeret i
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Figur 12.11:Hjertets specialiserede ledningsnet og dets forskellige aktionspotentialer (gengivet fra
Malmivuo og Plonsey (1995)).

en afstand fra hjertet, der er stor i forhold hjertets dimension, kan dipolerne på bølgefrontens mange in-
finitisimalflader summeres til en enkel representativ hjertedipol, der varierer både i intensitet og retning
i løbet af en hjertecyklus.

Specielt med hensyn til EKG-elektroder placeret på brystkassen er hjertedipolmodellens afstandskriteri-
um kun d̊arligt opfyldt. Ikke destromindre er hjertedipolmodellen den mest anvendte indenfor klinisk
EKG takket være dens simple anvendelse og fortolkning.

12.6.2 EKG elektrodekonfigurationer

For en tidsvarierende hjertedipol~H(t) måler elektroder i punkterneA ogB jævnfør lign. (12.22) poten-
tialerne:

φA(t) =
~H(t) · r̂A
4πσr2A

og φB(t) =
~H(t) · r̂B
4πσr2B

(12.44)

hvor σ betegner kroppens gennemsnitlige konduktivitet, og enhedsvektorerner̂A og r̂B retningen fra
dipolkilden til henholdsvisA ogB. Da man i enhver bioelektrisk m̊aling kun kan m̊ale relative poten-
tialer, m̊ales differenssignalet:

φAB(t) = φA(t)− φB(t)

= ~H(t) ·
(

r̂A
4πσr2A

− r̂B
4πσr2B

)

= ~H(t) ·
(
~LB − ~LA

)

= ~H(t) · ~LBA (12.45)
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Figur 12.12:Einthoven trekanten (gengivet fra Malmivuo og Plonsey (1995)).

Ved hjælp af reciprocitetssætningen ses det, at~LA og ~LB er defineret som de elektriske felter, der opstår
i dipolpunktet, n̊ar der p̊atrykkes en enhedsstrøm gennem elektroderneA og B, respektivt. Leadvek-
toren~LBA representerer således den elektriske feltvektor i kildepunktet, når der p̊atrykkes en positive
enhedsstrøm i elektrodeB og en negative enhedsstrøm i elektrodeA. Dette elektriske felt benævnes
leadfeltetog teorien kaldesleadfeltteorien.

Potentialdifferensen mellem den positive elektrodeA og den negative elektrodeB er alts̊a proportionalt
med skalarproduktet mellem hjertevektoren og leadvektoren. Maksimal amplitude opnåes derfor, n̊ar de
to vektorer er parallelle, hvorimod ingen signal måles, n̊ar de er vinkelrette p̊a hinanden.

Da den elektriske depolarisationsbølge udbredes først i højre hjertekammer, og derefter med lidt
forsinkelse i venstre hjertekammer, vil hjertevektoren først pege fremad og til højre, for derefter i løbet af
20 millisekunder at svinge fremad og mod venstre (figur12.13og12.14). Det er alts̊a umuligt at opsamle
al information om hjertevektoren med et enkelt elektrodepar. Istedet benytter man sig af flere elektrode-
par, orienteret p̊a en s̊adan m̊ade, at der ved deres lineære kombinationer kan dannes ortogonale lead-
vektorer. Med disse ortogonale leadvektorer kan man måle de kartesiske komposanter af hjertevektoren
under hele dets cyklus og derefter rekonstruere hjertevektorens tredimensionelle bane. Denne procedure
betegnesvektorkardiografi.

Den mest kendte leadkonfiguration består af tre elektroder forbundet til højre og venstre håndled, samt
venstre fod (figur12.12). Elektroderne kombineres,så venstre h̊and m̊ales med reference til højre hånd
(Lead I), venstre fod med reference til højre hånd (Lead II) og venstre fod med reference til venstre hånd
(Lead III).

Selv om elektroderne er påhæftet ved h̊andledene og ankelen, måler de i virkeligheden potentialerne,
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hvor ekstremiteterne møder kroppen. Dette skyldes, at instrumentforstækeren har en meget høj in-
dgangsimpedans (> 1MΩ), og at der derfor ikke løber en nævneværdig strøm gennem ekstremiteterne.
Disse tre lead danner derfor en ligesidet trekant betegnetEinthoven trekanten.

Det bemærkes, at lead I umiddelbart giver den vandrette komposant (y-komposanten) af hjertevektoren
i det frontale plan. Lead II og III ligger begge i det frontale plan og en såkaldt ændret lead (på engelsk:
augmentet lead) aVF kan dannes ved at m̊ale venstre fods potentiale med reference til gennemsnittet af
hændernes potentialer.aVF danner s̊aledes en leadvektor, der peger lodret nedad i det frontale plan, og
den m̊aler derfor hjertevektorens negativez-komposant.

Da Einthoven trekanten ligger i det frontale plan kan denne ikke umiddelbart benyttes til at måle h-
jertevektorensx-komposant i det sagitale plan. Man kan imidlertid danne et centralt referencepunkt
inde i kroppen ved at tage middelværdien af ekstremitetspotentialerne. Dette referencepunkt betegnes
Wilson’s Central Terminalog dannes ofte elektronisk ved af forbinde ekstremiteterne til en summations-
forstærker via tre 5kΩ modstande. Hjerte-vektor komposanter i det transversale plan fåes derefter ved at
måle potentialet p̊a brystkassen med reference til Wilson’s Central Terminal. Normalt benyttes der seks
såkaldteprecordial lead, hvorV2 peger fra hjertet ud gennem brystkassen lige til venstre for brystbenet
i det sagitale plan.V1 udstr̊aler 30 grader til højre forV2, V3 30 grader til venstre,V4 yderligere 30
grader til venstre osv. Det følger heraf atV2 måler hjertevektorensx-komposant ogV5 hjertevektorens
y-komposant.

Tre Einthoven lead plus tre augmenterede lead plus seks precordial lead giver i alt 12 lead. Det kan
imidlertid vises, at kun 8 lead er uafhængige. Selv om alle 12 lead benyttes rutinemæssigt i klinisk
EKG, er det dog et f̊atal af EKG-afdelinger, der beregner vektorkardiogrammet, og da som regel kun i
forbindelse med forskning.

12.6.3 EKG-signalers karakteristik og signalbehandling

Figur12.13viser bølgefrontens udbredelse i forkamrene, i septrum og i højre og venstre hjertekammer. I
forkamrene giver hjertevektorens skalarprodukt med leadvektorerne en positive tak i alle tre lead. Denne
positive tak kaldes P-takken. I den tidlige fase af højre hjertekammers depolarization peger hjertevek-
toren mod højre og giver derved negative Q-takker i lead I og II og en positive R-tak i lead III. Når
depolarizationen starter i venstre hjertekammer, svinger hjertevektoren hurtigt mod venstre og skaber
derved en positiv R-tak i alle lead.

I den sidste fase af depolarizationen (figur12.14) svinger hjertevektoren tilstrækkeligt til venstre til at
lead III (og til en vis grad lead I) skifter fortegn og giver anledning til en negativ tak, S-takken. Under
repolarizationen giver hjertevektoren anledning til en tak, T-takken, der er positiv i lead I og II, og negativ
i lead III.

Det erindres alts̊a at P-takken skyldes forkamrenes depolarization, QRS-takken hjertekamrenes depolar-
ization, og T-takken hjertekamrenes repolarization. Takken, der burde opstå under forkamrenes repolar-
ization, er begravet i QRS-komplekset.

EKG signalets udseende kvantiseres ved følgende features: PR-interval, QT-interval, P-areal, P-
amplitude, PR-segment, Q-varighed, Q-amplitude, R-amplitude, R-varighed, S-varighed, S-amplitude,
QRS-varighed, QRS-amplitude, QRS-areal, ST-segment, ST-hældning, T-varighed, T-amplitude, T-
areal, samt R-R intervallet, hvis reciprokke værdi jo giver hjertets slagfrekvens. Det bemærkes, at der
skelnes mellemintervallerogsegmenter. Et interval m̊aler tidsrummet mellem starten på to takker, hvo-
rimod et segment m̊aler længden af nullinjen mellem to på hinanden følgende takker.

Hvis den længste RR-interval overstiger den korteste med mere end 0.16 sek. er der tegn på sinusarrytmi.
Overstiger PR-intervallet 0.2 sek., er der tegn på blokade i AV-knuden. Overstiger QRS-varigheden 0.12
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Figur 12.13:Hjerteimpulsens tidlige udbredelse og manifestationen i de tre lead (gengivet fra Malmivuo
og Plonsey (1995)).
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Figur 12.14:Hjerteimpulsens sene udbredelse og manifestationen i de tre lead (gengivet fra Malmivuo
og Plonsey (1995)).
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Figur 12.15:EKG signaler m̊alt to steder i forkamrene under (a) normal sinusrytme og under (b) forkam-
merfibrillation (gengivet fra Sahakin et al. (1990)).

sek., er der tegn p̊a blokade i højre og/eller venstre ledningsbundt (se figur12.11). En P-tak amplitude
på mere end 0.25 mV i lead III tyder på hypertrofi (forstørrelse af) i højre forkammer. Hypertrofi i
venstre forkammer giver anledning til en P-tak i leadV1 med en negativ amplitude på mere end 0.1
mV, og varigheden overstiger 0.04 msek. Hypertrofi i højre hjertekammer ses ved at R-takken i leadV1

overstiger 0.7 mV. Hypertrofi i venstre hjertekammer forbindes med en høj S-tak i lead III,V1 ogV2 (>
2.5 mV) samt en høj R-tak i leadV5 ogV6 (> 3.5 mV).

12.6.4 Behandling af EKG-signaler.

Signalbehandling af EKG-signaler kan have mange formål. To omr̊ader, der har modtaget speciel stor
opmærksomhed i litteraturen, er datareduktion og analyse af hjertearytmi. Her skal kun kort beskrives et
eksempel p̊a sidstnævnte problemstilling.

Indopererede automatiske defibrillatorer måler EKG-signaler direkte p̊a hjertemuskulaturen for at de-
tektere uregelmæssige hjerterytmer. Signalbehandlingens opgave er her at skelne mellem normale hjert-
erytmer og de kaotiske rytmer, der opstår, n̊ar en del af hjertemuskulaturen fibrillerer (se figur12.15).

Hvis algoritmen detekterer fibrillation, sender defibrillatoren en kraftig strømpuls ind i hjertemuskula-
turen for at depolarisere hele hjertet. Hjertet repolariserer derefter på normal vis og sinusknuden genop-
tager sin funktion som rytmegenerator. Fejlfortolker algoritmen derimod de målte EKG-signaler og giver
en defibrillationspuls til et hjerte, der slår normalt, kan det have fatale konsekvenser for personen.

Da hjerterytmen varierer dramatisk selv under normale omstændigheder, er det ikke tilstrækkeligt blot
at benytte en slagfrekvenstærskel som beslutningsgrundlag. Et bedre grundlag er det velkoordinerede
signaludbredelsesmønster, der kendertegner det normale hjerte, og det faktum at denne koordination
forsvinder totalt i det fibrillerende hjerte (se figur12.15).

En rimelig fremgangsm̊ade er derfor at monitorere korrelationen mellem EKG-signaler målt to forskel-
lige steder i hjertemuskulaturen. Til dette formål anvendes den såkaldteMagnitude-Squared Coherence
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Figur 12.16:MSC spektret for en normal sinusrytme målt i højre forkammer (gengivet fra Sahakin et al.
(1990)).

Function(MSC), der er en normaliseret version af krydseffektspektret. MSC er defineret som:

KXY (f) =
|SXY (f)|2
SX(f)SY (f)

(12.46)

hvorSXY (f) betegner krydseffektspektret ogSX(f) ogSY (f) effektspektrene for signalernex(t) og
y(t).

Synkroniciteten mellem de m̊alte signaler under normal sinusrytme producerer i koherensfunktionen en
værdi meget tæt p̊a en (figur12.16), hvorimod de lidet korrelerende signaler målt under forkammerfib-
rillation giver sig udslag i en koherensværdi under 0.2 (figur12.17). Vi skal illustrere koherensbegrebet
nærmere i forbindelse med behandlingen af EEG-signaler.

12.7 Elektroencephalografi

Med dens tre hovedkomponenter, storehjernen (cerebrum), lillehjerne (cerebellum) og hjernestamme, er
hjernen et yderst kompliceret organ. Med hensyn til behandling og fortolkning af bioelektriske signaler
målt på skalpen er vi dog her kun interesseret i det yderste lag af storehjernen, cortex.

Figur12.18viser storehjernens fire lapper samt deres respektive associationer. Frontallappen kontrollerer
det emotionelle stadie samt intellektuelle aktiviteter. Den temporale lap indeholder hørecenteret, pari-
etallappen indeholder de sensoriske centre, og occipetallappen indeholder synscenteret. Lige foran det
sensoriske område findes den motoriske cortex, der kontrollere bevægeapparatet.

Cortex, der kun er ca. 1 cm tyk, er opdelt i seks lag som vist i figur12.19. I disse lag sidder de såkaldte
store pyramidalceller orienteret radialt med dendritterne pegende ud mod skalpen og aksonet i modsat
retning. Dendritterne former synapser lige under hjernens overflade med tusindvis af andre neuroner.

Eksiterende synapser foranlediger en influks af ioner i dendritterne, og der opstår derved en negativ
kilde i hjernens ekstracellulære rum (se figur12.20). De indstrømmende ioner diffunderer ned mod
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Figur 12.17:MSC spektret under fibrillation i forkamrene (gengivet fra Sahakin et al. (1990)).

cellekernen (soma), hvor de forlader cellen som en positiv strøm. Dendritten virker derved som en dipol
med den negative ende pegende mod skalpelektroden. For en inhiberende synaps er dipolen modsatrettet.

Da den samme dendrit danner mange eksiterende og inhiberende synapser, er dipolens polaritet til enhver
tid bestemt af integrationen af alle eksiterende og inhiberende synaptiske aktiviteter. EEG-signaler, der
måles p̊a skalpen, er derforstokastiskaf natur og fremtræder som lavfrekvente positive og negative
bølger repræsenterende den vekselvirkende synaptiske aktivitet i et lille område under elektroden. EEG-
signaler, som opstår som følge af repeterende stimuli (evoked potentials) er deterministiskeaf natur,
ligesom det var tilfældet for evoked EMG-signaler.

I eksperimenter, hvor der er m̊alt EEG signaler b̊ade p̊a skalpen og i hjernemassens dybde (subduralt),
har man p̊avist en større koherens mellem signaler målt forskellige steder p̊a skalpen end mellem skalp-
og subdurale signaler. Disse opdagelser har ledt til den konklusion, at der er større neural interkonnek-
tivitet mellem pyramidalceller i cortex end mellem cortex og dybereliggende strukturer. I stedet for at
betragte bioelektriske kilder i cortex som individuelle dipoler, antager man nu at skalpsignaler stammer
fra koherente dipollag.

Et EEG signals frekvensindhold opdeles i fire frekvensbånd: Delta (0.5 - 4 Hz), theta (4 - 8 Hz), alpha (8
- 13 Hz), og beta (13 - 30 Hz). Figur12.21viser eksempler p̊a typiske EEG-bølger og deres oprindelse
på cortex. Alpha-aktivitet findes i occipitallappen og undertrykkes kraftigt, når personen har̊abne øjne,
når personen forskrækkes og under mental aktivitet. Beta-aktivitet måles over frontallappen, men denne
aktivitet p̊avirkes ikke af de ovenfor nævnte alpha-modulerende faktorer. De lavfrekvente bånd giver
nyttig information om en persons søvnstadium (ved f.eks. søvnanalyse og narkose). Lokal delta-aktivitet
med manglende højre/venstre symmetri findes i ca. 85% af alle tilfælde af tumor i cortex. Derudover
giver EEG signaler diagnostisk information om en persons emotionelle tilstand (f. eks. angstneuroser og
epilepsianfald), samt om responsniveau på sansestimulationer.

For at kunne opsamle tilstrækkelig diagnostisk information under en klinisk EEG-undersøgelse måles 21
signaler p̊a standardiserede punkter på skalpen. Til dette form̊al placeres 21 elektroder på skalpen efter
det s̊akaldte 10-20 system (se figur12.22). Alle elektrodesignaler opsamles digitalt med venstre (A1)
eller højre (A2) øre som referencepunkt. På computerbaserede EEG-systemer kan man derefter vælge
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Figur 12.18:Storehjernens fire lapper: frontal, parietal, temporal, og occipital (gengivet fra Webster
(1998)).

standard leadkonfigurationer via software, hvorved det benyttede referencepunkt subtraheres bort. Hvis
vi f. eks. m̊aler de to signalerF3 ogCz medA1 som reference, kan vi senere danne et nyt differenssignal,
som er uafhængig afA1:

Cz − F3 = (Cz −A1)− (F3 −A1) (12.47)

uden at skulle rearrangere elektrodeforbindelserne og foretage nye målinger.

12.7.1 Behandling af EEG-signaler i tidsdomænet.

Tager man sampleværdierne og fordeler dem i amplitudeklasser, opnår man et amplitudehistogram, der
under normale omstændigheder vil have en gaussisk fordeling. Fra denne kan man bestemme middelam-
plituden og variansen (her kaldet standard amplitude). For en normalfordeling er højereordensmomenter
nul. Derfor kan momenter af 3. og 4. orden, som f. eks.skewnessog kurtosis, bruges til at bestemme
EEG-amplitude-histogrammers afvigelse fra en normalfordeling.

Middelamplituden er normalt nul, og en afvigelse herfra skyldes ofte tekniskeårsager, som f. eks. drift
i forstærkere. Variansen er direkte relateret til signaleffekten, idet et fladt signal har lav varians og et
stærkt oscillerende signal har stor amplitudevarians.

Skewness er et m̊al for et amplitudehistograms asymmetri, dvs. om et EEG signal er symmetrisk omkring
nullinjen. Denne symmetri forsvinder, når signalet indeholder mange monofasiske potentialer. Skewness
kan m̊ales somMoment Coefficient of Skewness:

Skewmc =
∑N
i=1

(xi−x̄)3
N[∑N

i=1
(xi−x̄)2

N

]3/2
, (12.48)

somPearson’s Second Coefficient of Skewness:

Skew2c =
3(x̄ median)

SD
(12.49)
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Figur 12.19:Den lagdelte struktur i cortex. I = det molekylære lag, II = det ydre granulære lag, III =
det ydre pyramidal lag, IV = det interne granulære lag, V = det store pyramidal lag, VI = det difuse lag
(gengivet fra Webster (1998)).

eller somCentile Index of Skewness:

Skewcent =
3(antal samples> x̄)

N
(12.50)

Kurtosis m̊aler amplitudefordelingens fladhed eller stejlhed. Negativ kurtosis opnåes, n̊ar signalet inde-
holder ringe variation i frekvens og amplitude. En positiv kurtosis fåes omvendt, n̊ar signalet indeholder
transiente spidser. Kurtosis kan defineres somMoment Coefficient of Kurtosis:

Kurtmc =
∑N
i=1

(xi−x̄)4
N[∑N

i=1
(xi−x̄)2

N

]2 − 3, (12.51)

eller somCentile Index of Kurtosis:

Kurtcent =
antal samples så |xi − x̄| > standard amplitude

N
(12.52)

I sidstnævnte definition vil værdien være 0.5 for en normalfordeling. Figur12.23viser at kurtosis bedre
end skewness kan vise langtidseffekten af stimuli på hjernens aktivitet.
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Figur 12.20:Pyramidalcellen med cellekernen, aksonet, og dendritterne (gengivet fra Webster (1998)).

12.7.2 Behandling af EEG-signaler i frekvensdomænet.

I visse typer EEG-undersøgelser, som f.eks. på patienter med hjerneblødning eller tumor i cortex, er
man interesseret i at undersøge symmetrien i EEG-signalet mellem højre og venstre hemisfære. Dette
kan gøres ved at sammenligne effektspektrene for signaler målt symmetrisk p̊a skalpen. For at kunne
foretage en s̊adan sammenligning over et langt tidsrum benytter man et såkaldt compressed spectral
arrays, hvor effektspektre beregnet med jævne tidsintervaller plottes i tre dimensioner, med frekvensen
som 1. akse, tidsaksen som 2. akse og effekten som 3. akse. Et interessant eksempel herpå er vist i figur
12.24.

En mere kvantitativ sammenligning af EEG-signaler fåes ved anvendelse af koherens spektret. En høj
koherens mellem signaler målt symmetrisk p̊a højre og venstre side er udtryk for en sådan symmetri,
hvorimod en lav koherens kan være en indikation af en af de nævnte sygdomme.

Omvendt kan der være situationer, hvor man ønsker at registrere aktiviteter begrænset til et lille område
af cortex. Her er idealet altså et EEG-signal, der udviser en lav koherens med de andre elektrodesignaler.
Koherens har derfor stor anvendelighed i analysen af EEG-signaler og vi skal i det følgende benytte en
simpel signalmodel for EEG til at belyse anvendelsen af koherens.

a) Definition og beregning af koherens

Betegnes effekt- og krydsspektret mellem to stokatiske signalerx(t) og y(t) for henholdsvisSX(f),
SY (f) ogSXY (f), defineresmagnitude square coherencesom:

K2
XY (f) =

|SXY (f)|2
SX(f)SY (f)

(12.53)

Da effektspektrene normalt estimeres med støjbefængte periodogrammer, benyttes midlede effektspek-
tre:

S̄X(f) = E[SX(f)], S̄Y (f) = E[SY (f)], S̄XY (f) = E[SXY (f)] (12.54)

f. eks. midlet overn epoker:

S̄X(f) =
1
n

n∑

i=1

SiX(f) (12.55)
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Figur 12.21:Eksempler p̊a EEG signaler (gengivet fra Webster (1998)).

Indsættes lign.12.54i lign. 12.53fåes den midlede koherens:

K̄2
XY (f) =

|S̄XY (f)|2
S̄X(f)S̄Y (f)

(12.56)

Resultatet af at midle effektspektret og koherensspektre over en serie epoker er tydeligt vist i figur12.25
og figur12.26.

b) Koherens for en simpel lineær signalmodel.

Antager vi nu at to EEG signalerx(t) og y(t), målt eksempelvis p̊aP3 ogP4 i figur 12.22, indeholder
et koherent EEG-signalv(t) samt to ukorrelerede EEG-signalernx(t) ogny(t) fåes:

x(t) = av(t) + nx(t)
y(t) = bv(t) + ny(t) (12.57)

hvor der for skaleringsfaktorernea og b gælder at0 ≤ a, b ≤ 1. Selv om de to signalernx(t) og
ny(t) repræsenterer neurale signaler, vil vi i denne sammenhæng betragte dem som støj. Benyttes peri-
odogramer, f̊aes med en simplificeret notation:

SX = a2V 2 + 2aV Nx +N2
x

SY = b2V 2 + 2bV Ny +N2
y

SXY = abV 2 + aV Nx + bV Ny +NxNy (12.58)
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Figur 12.22:Elektrodeplaceringer og -notation for det internationale 10-20 system (gengivet fra Webster
(1998)).

Midles over et tilstrækkeligt antal epoker undertrykkes krydsprodukterne, og vi opnår:

S̄X = a2V 2 +N2
x

S̄Y = b2V 2 +N2
y

S̄XY = abV 2 (12.59)

Indsættes disse udtryk i lign. (12.56), fåes:

K̄2
XY (f) =

1
[1 +Kx][1 +Ky]

(12.60)

hvor:

Kx =
N2
x

a2V 2
og Ky =

N2
y

b2V 2
(12.61)

betegner støj/signal-forholdet for de to signaler. Hvis ingen af signalerne indeholder ukorrelerede sig-
nalkomposanter, vil vi f̊a K̄2

XY (f) = 1. Omvendt gælder at̄K2
XY (f) = 0, hvis der ikke er korreleret

aktivitet mellem de to hjerneregioner.

c) Reference-elektroden opsamler et ukorreleret signal.

I ovenst̊aende eksempel var der ikke taget hensyn til, at EEG-signaler måles differentielt, og at reference-
elektroden derved kan introducere mere eller mindre korrelerede signaler. Antages nu, at reference-
elektroden opsamler et signal, der er ukorreleret i forhold tilv(t), nx(t) ogny(t):

r(t) = nr(t) (12.62)

De to EEG-kanalers differensforsærkere har følgende signaler på udgangene:

x1(t) = av(t) + nx(t)− nr(t)
y1(t) = bv(t) + ny(t)− nr(t) (12.63)

De midlede effekt- og krydsspektre bliver nu:

S̄X1 = a2V 2 +N2
x +N2

r

S̄Y1 = b2V 2 +N2
y +N2

r

S̄X1Y1 = abV 2 +N2
r (12.64)
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Figur 12.23:Variationer i EEG signalets amplitudemomenter som følge af en morfinindsprøjtning (an-
givet ved pilen) (gengivet fra Bronzino (1995)).

Magnitude square koherensen bliver nu:

K̄2
X1Y1

(f) =
[1 +K2

r ]
[1 +Kx + b

aKr][1 +Ky + a
bKr]

(12.65)

hvor

Kr =
N2
r

abV 2
(12.66)

Ligning 12.65viser, at en høj koherensværdi kan skyldes artifakter, der opstår, n̊ar reference-elektroden
er placeret p̊a et sted, hvor den opfanger kraftige ukorrelerede signaler. Disse ukorrelerede signaler
kunne være EEG-signaler fra et neuralt kompleks, der ikke er synkroniseret med de regioner, hvor måle-
elektroderne er anbragt. Det kunne også være interferenssignaler, så som EKG-signaler fra hjertet, EMG-
signaler fra muskler i hovedbunden eller panden eller interferens fra lysnettet.

d) Reference-elektroden opsamler et korreleret EEG-signal.

Antages nu, at reference-elektroden opsamler både et korreleret og et ukorreleret signal fåes:

r(t) = cv(t) + nr(t) (12.67)

hvor der for skaleringsfaktorenc gælder at0 ≤ c ≤ 1. Denne situation er eksemplificeret i brugen af
den s̊akaldtecommon average reference, hvor middelværdien af alle elektrode-signaler danner reference-
signalet. Et andet eksempel erLaplace-konfigurationen, hvor en centralt placeret elektrode måles med
middelværdien af dens fire naboelektroder som reference. Betegnelsen for denne konfiguration skyldes
at differens-signalet er en finite differens tilnærmelse af den todimensionelle Laplace operator virkende i
centerelektrodens tangentplan. Laplace-konfigurationen måler derved et signal, der giver udtryk for den
radiale strømtæthed i cortex.

Betragter vi her den generelle situation, bliver de målte signaler nu:

x1(t) = (a− c)v(t) + nx(t)− nr(t)
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Figur 12.24:Compressed spectral array af EEG målt symmetrisk fra otte punkter på hovedet. Frekven-
saksen dækker området fra DC til 16 Hz. Højre side viser normal alpha-rytme. Venstre side viser unormal
delta-aktivitet og indikerer derved en tumor i den temporale lap (gengivet fra Nunez (1981)).

y1(t) = (b− c)v(t) + ny(t)− nr(t) (12.68)

og for de midlede effekt- og krydsspektre fåes:

S̄X1 = (a− c)2V 2 +N2
x +N2

r

S̄Y1 = (b− c)2V 2 +N2
y +N2

r

S̄X1Y1 = (a− c)(b− c)V 2 +N2
r (12.69)

Magnitude square koherensen bliver i dette tilfælde:

K̄2
X1Y1

(f) =
[1 + L2

r]
[1 + Lx + b−c

a−cLr][1 + Ly + a−c
b−cLr]

(12.70)

hvor

Lx =
N2
x

(a− c)2V 2

Ly =
N2
y

(b− c)2V 2

Lr =
N2
r

(a− c)(b− c)V 2
(12.71)

Hvis den koherente del af signalet (dvs.v(t)) opfanges lige godt af reference-elektroden som af måle-
elektroderne f̊aesa = b = c. Koherensen er da udelukkende bestemt af “støjsignalernes” indbyrdes
størrelsesforhold.
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Figur 12.25:Effektspektret midlet over et stigende antal epoker for et sinusformet signal på 10.25 Hz
begravet i et støjsignal med en effekt på det dobbelte af sinussignalet (gengivet fra Nunez (1981)).

e) Bipolær elektrodekonfiguration

Måles med bipolære elektroder, hvor alle elektroder er placeret således, at de opfanger både korrelerede
og ukorrelerede signaler:

x1(t) = a1v(t) + nx1(t)
y1(t) = b1v(t) + ny1(t)
x2(t) = a2v(t) + nx2(t)
y2(t) = b2v(t) + ny2(t) (12.72)

fåes de to difference-signaler:

x1(t)− y1(t) = (a1 − b1)v(t) + nx1(t)− ny1(t)
x2(t)− y2(t) = (a2 − b2)v(t) + nx2(t)− ny2(t) (12.73)

I dette tilfælde bliver koherensen:

K̄2
12(f) =

1
[1 + Lx1 + Ly1 ][1 + Lx2 + Ly2 ]

(12.74)

hvor

Lx1 =
N2
x1

(a1 − b1)2V 2
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Figur 12.26:Koherensspektret beregnet for to signaler med en 10.25 Hz sinusformet signal. Det andet
signal indeholder desuden et støjsignal med en effekt, der er 45 gange større end det for de sinusformede
signaler. I det øverste koherenspektrum er benyttet 10 epoker, og i det nederste 30 epoker (gengivet fra
Nunez (1981)).

Ly1 =
N2
y1

(a1 − b1)2V 2

Lx2 =
N2
x2

(a2 − b2)2V 2

Ly2 =
N2
y2

(a2 − b2)2V 2
(12.75)

Bipolære elektrodekonfigurationer benyttes rutinemæssigt i både transverse ( f. eks.P3 − Pz) og longi-
tudinal ( f. eks.P3 − C3) montager.

f) Afsluttende bemærkninger med hensyn til anvendelsen af koherens

De simple signalmodeller, der her er præsenteret, har udelukkende til formål at illustrere de mulige fak-
torer, som kan øve indflydelse på den koherensværdi, som man kan beregne på målte signaler. Modellen
fremhæver specielt elektrode-konfigurationens store indflydelse på koherensen og opfordrer dermed
elektrofysiologen til at benytte den konfiguration, som resulterer i minimal eller maximal koherens, i
overenstemmelse med målingernes form̊al.
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Figur 12.27:Klassifikation af bioelektriske signaler (gengivet fra Bronzino (1995)).

12.8 Afsluttende komentarer om bioelektrisk signalbehandling

I denne meget korte gennemgang af de bioelektriske signalers oprindelse, måling og signalbehandling
har vi kun haft lejlighed til at give meget få eksempler. Heldigvis er de medikotekniske tidsskrifter fyldt
med detaljerede beskrivelser af medikoteknisk signalbehandling, og læseren bør benytte de moderne
søgeredskaber til at finde flere eksempler. Nedenstående tabel viser frekvens- og dynamikområdet for
en lang række bioelektriske signaler.

Selv om signalbehandling er et særdeles omfattende og komplekst emne, er signalbehandling aldrig et
mål i sig selv. Effektiv signalbehandling kan kun opnåes, n̊ar man besidder en god forståelse for de
processer, der genererer signalerne og for anvendelsen af den information, som signalbehandlingen skal
ekstrahere. Vi har derfor i dette kapitel bestræbt os på at give en afbalanceret introduktion til signalbe-
handlingens anvendelse indenfor medikoområdet.
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