
 
Nieliniowe   własności   sygnałów   elektromiografii   powierzchniowej   u   pacjentów  

leczonych   z   powodu   raka   jelita   grubego  
 

 
Streszczenie  

 
Przedmiotem  niniejszej  rozprawy  doktorskiej  jest  analiza  sygnałów  elektromiografii         
powierzchniowej,  które  charakteryzują  aktywność  zwieracza  zewnętrznego  odbytnicy  w         
trakcie   leczenia   raka   jelita   grubego.   
Badana  aktywność  mięśniowa  może  służyć  jako  bardzo  cenne  źródło  wiedzy  o  możliwej             
dysfunkcji   nerwowo-mięśniowej   po   operacyjnym   usunięciu   guza.   
Metodyka  analizy  danych  obejmowała  zestaw  metod  nieliniowych,  w  tym  przede  wszystkim            
analizę  multifraktalną  oraz  techniki  oparte  na  badaniu  informacji  zawartej  w  badanych            
przebiegach  czasowych.  Wybrane  techniki  zostały  zaimplementowane  z  uwzględnieniem         
szeregu  czynników  tj.  rodzaju  leczenia  chirurgicznego,  czasu  jaki  upłynął  od  operacji,  stanu             
napięcia  mięśnia  oraz  punktu  rejestracji  sygnału  (lokalizacji  elektrod  w  różnych           
głębokościach   kanału   odbytnicy).  
 
W  oparciu  o  metodę  Multifraktalnej  Beztrendowowej  Analizy  Fluktuacyjnej  multifraktalny          
charakter  sygnałów  zidentyfikowano  w  zakresie  krótkich  skal  czasowych.  Centralnym          
punktem   tych   badań   jest   oszacowanie   spektrum   (widma)   multifraktalnego.   
Analizie  poddano  dwa  główne  parametry  widma  -  szerokość  widmową  oraz  maksimum.            
Otrzymane  wyniki  wykazały  obecność  różnic  istotnych  statystycznie  dla  wybranych  stanów           
leczenia   oraz   specyficznych   głębokości   pomiarowych.  
W  dalszej  części  analizy  skoncentrowano  się  na  miarach  opartych  na  teorii  informacji.             
Charakterystyka  średnich  wartości  informacji  zawartej  w  sygnale  pozwoliła  na  zróżnicowanie           
poszczególnych  stanów  napięcia  mięśniowego  oraz  wykazała  większą  złożoność  sygnału          
miograficznego  w  stanie  relaksacji  mięśniowej.  Klasyczna  charakterystyka  podstawowych         
miar  teorii  informacji  w  postaci  entropii  Shannona  oraz  entropii  spektralnej  nie  wykazała             
istotnych  zmian  pomiędzy  poszczególnymi  stanami  leczenia.  W  związku  z  tym  postanowiono            
zastosować   bardziej   zaawansowane   techniki   ekstrakcji   informacji   z   sygnału.   
Analiza  Entropii  Próby  oraz  jej  rozszerzenie  dla  wielu  skal  czasowych  pozwoliły  na             
wyróżnienie  specyficznych  stanów  leczenia  oraz  głębokości  w  kanale  odbytnicy  dla  których            
wartości  informacji  zawartej  w  sygnale  są  najbardziej  zróżnicowane.  Co  więcej,  udało  się             
wykazać,  że  w  tych  specyficznych  stanach,  etap  bezpośrednio  po  operacji  wyróżnia  się             
największym  stopniem  zróżnicowania  ze  względu  na  rodzaj  prowadzonego  leczenia,  co           
również   znajduje   uzasadnienie   kliniczne.  
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