Nieliniowa analiza sygnału elektromiografii powierzchniowej
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Systemy fizjologiczne cechuje duża złożoność dynamiczna, która stanowi wyzwanie w
dziedzinie badania sygnałów biologicznych. Standardowe podejście statystyczne, oparte na liniowych
metodach analizy często przynosi jedynie ograniczoną wiedzę na temat ukrytego procesu. Coraz
częściej zyskują na wartości metody nieliniowe, które uwzględniają wewnętrzną strukturę sygnału
oraz przede wszystkim charakteryzują go na przestrzeni wielu skal czasowych. W skład takich metod
wchodzi np. badanie entropii, mającej swoje początki w teorii informacji. W kontekście sygnału
biomedycznego parametr entropii jest ściśle związany z pojęciem złożoności, rozumianej jako
zdolności układu do adaptacji i jak najszybszej odpowiedzi w nieustannie zmieniającym się
środowisku. Utrata takiej złożoności może nastąpić wraz z pojawieniem się stanu chorobowego.
Ponieważ zwiększeniu złożoności sygnałów fizjologicznych zazwyczaj, choć warto także zaznaczyć,
że nie zawsze towarzyszy wzrost ich entropii, może ona okazać się niezwykle wartościowym
parametrem w identyfikacji stanu patologicznego lub ocenie stopnia zaawansowania choroby, co
wykazano na przykład podczas analizy rytmu zatokowego[1].
Analizie poddano sygnały elektromiografii powierzchniowej(sEMG) uzyskane od osób
cierpiących na nowotwór jelita grubego w różnych stadiach procesu leczenia obejmującego przede
wszystkim terapię chirurgiczną i radiacyjną. Pozyskane dane obejmowały okres przed wykonanym
zabiegiem chirurgicznym oraz kolejno miesiąc, około 6 miesięcy oraz rok po przeprowadzonej
operacji. Dodatkowo analizowano także wpływ zastosowania terapii promieniowaniem jonizującym
na zapis EMG.
Dla badanych serii czasowych wyznaczono parametr określany jako Sample Entropy(SampEn),
którego wartość jest odporna na niski współczynnik sygnału do szumu, charakterystyczny dla zapisów
elektromiograficznych.
Z uwagi na udowodnioną zależność wyznaczonych wartości od rozpatrywanej skali czasowej
przeprowadzono także obliczenia z wykorzystaniem metody bazującej na analizie wieloskalowej,
określanej jako Multiscale Entropy(MSE)[2].
Dla pełnej charakterystyki analizowanych danych otrzymane wyniki porównano z rezultatami
uzyskanymi w oparciu o metodę Multifraktalnej Beztrendowej Analizy Fluktuacyjnej (MFDFA)[3].
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