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виміряними в нерівнозначних одиницях на першому етапі проводиться нормалізація даних з 

використанням евклідової відстані. На наступному етапі дані моніторингу біофізичного стану 

людини аналізуються за допомогою моделі ARIMА, що дозволяє  виконати експоненціальне 

згладжування, одномірне авторегресійне інтегроване ковзне середнє для часових рядів і отримати 

прогноз даних. Для оцінки якості моделі ARIMA для прогнозування біофізичного стану людини в 

роботі використовувався байесовский інформаційний критерій (BIC). В якості оптимальної моделі 

обрана модель з мінімальним значенням BIC. Отримані прогнозовані значення використовуються 

для розрахунку залишків, які є основою для подальшого злиття даних. Залишки змінних 

використовуються в якості джерел доказів для використання методу злиття ДШ, результатом якого 

є ймовірність стану біофізичного стану людини. Розрахунок базового розподілу ймовірностей 

(BPA) проводиться з використанням залишків змінних біофізичного стану людини. Далі 

проводиться перевірка конфліктів ймовірностей змінних. Якщо немає конфлікту для визначення 

ймовірності злиття змінних біофізичного стану людини проводиться реалізація базового методу 

злиття ДШ. В іншому випадку, запропоновано використання методу злиття ДШ для часових рядів, 

що об'єднує послідовні часові кроки і середньозважений метод. На наступному етапі на підставі 

отриманих оцінок ймовірності злиття змінних проводиться класифікація даних з використанням 

експертної оцінки для відмінності класів станів.  

Експеримент проведено з використанням набору даних ЕЕГ наданого в [3]. Для 

представлених оцінок ймовірностей кожної змінної окремо виконано перевірку конфлікту між 

ними. Визначено ймовірність біофізичного стану людини за допомогою методу злиття ДШ. На 

підставі отриманого значення ймовірності біофізичного стану людини проведена класифікація 

станів з використанням експертної оцінки. Проведено порівняльний аналіз використання теорії ДШ 

і алгоритмів класифікації Naïve Bayes і нейронні мережі.  

Оцінка якості класифікації показала перевагу запропонованого методу з використанням 

підходу ДШ в порівнянні з використанням традиційних алгоритмів класифікації.  
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Using nonlinear dynamic characteristics of EEG: prognostic models of the onset of preictal, ictal and 

postictal periods in patients with epilepsy have been constructed and their comparative analysis has been 

carried out. The use of the Hurst exponent, coefficients of logistic map, fractal dimension, complexity with by 

methods of archiving (linear and LZW) allows accurately characterizing periods of brain activity with epilepsy. 

 

Вступ. Епілепсія – найчастіше серйозне порушення діяльності головного мозку: за даними 

Міжнародної протиепілептичної ліги в Західній Європі епілепсією страждають 6 млн осіб, і 

протягом найближчих 20 років будуть хворіти близько 15 млн. 

Інтерпретація функціонального стану мозку по візуальній оцінці електроенцефалограми 

(ЕЕГ) буває неоднозначною і суперечливою. 

Ряд кількісних оцінок та способи їх застосування в медицині та біології ґрунтуються на 

концепціях теорії хаосу та теорії самоорганізованої критичності [1]. 

mailto:o.k.biloshytska@gmail.com
mailto:nastenko.e@gmail.com
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Метою даного дослідження є виявлення змін на ЕЕГ людини, хворої на епілепсію при 

переході від одного стану до іншого. Застосування таких показників нелінійної динаміки, як 

показники складності поведінки, може допомогти у створені прогностичних моделей 

епілептичного нападу та алгоритмів оцінки його наслідків.  

Клінічний матеріал та методи дослідження. ЕЕГ дослідження проводилися у відділенні 

функціональної діагностики ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» Державного управління справами. Усі добровольці дали письмову згоду на анонімне 

використання даних та проведення досліджень на їх основі. Досліджувалися пацієнти, яким у ході 

діагностичного дослідження за міжнародним класифікатором хвороб (МКХ-10) було встановлено 

діагноз G40 Епілепсія.  

Для дослідження були обрані лише патологічно змінені ЕЕГ відведення.  

Сигнали ЕЕГ були розділені на періоди, які характеризують наступні функціональні стани 

кори головного мозку: преіктальний (перед нападом) – період, що характеризується появою 

помітних відхилень від нормального стану; іктальний (власне сам напад) – наявні характерні 

прояви патологічної активності мозку; постіктальний (після нападу) – загасання патологічної 

активності; інтеріктальний (між нападами) – відсутні прояви патологічної активності.  

Всього, разом з лікарями, для подальших досліджень у 21 пацієнта було виділено 112 

преіктальних, 119 іктальних, 107 постіктальних і 60 інтеріктальних станів. 

Застосовувались наступні показники складності поведінки: показник Херста, фрактальна 

розмірність, оцінювана за методом зворотної карти, логістичне відображення, алгоритмічна 

складність за Колмогоровим та архівація методом LZW. Крім того, обчислювались стандартне 

відхилення та коефіцієнт варіації ЕЕГ сигналу у каналах, інформативних щодо зон головного 

мозку, відповідальних за виникнення епілептичних нападів. Статистичне порівняння цих 

показників у різні періоди реєстрації ЕЕГ проводилося методами параметричної та 

непараметричної статистики. Вказані показники застосовувались для побудови прогностичних 

моделей настання епілептичного нападу. Застосовано лінійний дискримінантний аналіз. 

Результати та обговорення. Нестаціонарні явища представлені в ЕЕГ зазвичай у вигляді 

перехідних процесів, таких як різкі хвилі, піки або піко-хвильові періоди, які особливо характерні 

для епілепсії [2]. В структурі ЕЕГ, крім регулярних складових у вигляді відомих ритмів, можна 

виявити хаотичну складову, яка не є шумом, а відображає нелінійну динаміку електричної 

активності мозкових структур, тобто детермінований хаос [3]. 

Епілептичні напади характеризуються суттєвою вираженістю таких процесів. Досвід 

закордонних вчених продемонстрував, що модель, побудована на параметрах нелінійної динаміки, 

показує точність класифікації близько 95% [2]. 

Показника Херста змінювався в межах 0≤Н<0,5, що відповідає антиперсистентним 

кореляціям значень часового ряду. У дітей показник Херста збільшується разом зі збільшенням 

мозкової активності в період нападу, зменшується після нападу та знову зростає у період між 

нападами. У дорослих було важко відрізнити фази переходу від преіктального до іктального 

періодів. 

Дослідження показали, що за зміною показника фрактальної розмірності можна відрізняти 

між собою та прослідкувати динаміку змін ЕЕГ у преіктальному, іктальному, постіктальному та 

інтеріктальному періодах. Низькі значення фрактальної розмірності в іктальному періоді свідчать 

про те, що сигнал під час нападу є більш простим. 

При дослідженні складності сигналу ЕЕГ за допомогою архівації методом LZW було 

встановлено, що великі значення складності характерні для іктального та преіктального станів. Такі 

ж результати отримані і при досліджені алгоритмічної складності за Колмогоровим, що свідчить 

про зменшення регулярності ЕЕГ сигналу. Постіктальний період сильно варіюється, а 

інтеріктальний період має дещо нижчий рівень складності поведінки.  

Для прогностичних моделей було використано покроковий метод дискримінантного аналізу, 

який початково показав точність класифікації 60-70%. Зменшуючи значення критерію Фішера (за 

умовчанням F=3,84 для включення змінної до класифікаційної моделі та F=2,71 для виключення 

змінної до класифікаційної моделі) вдалося збільшити відсоток точності класифікації до 80-90%, 

що унеможливить включення хибного аргументу в класифікаційну модель. 
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Використовуючи метод логістичної регресії вдалося показати, що в межах області головного 

мозку (потилична, скронева, лобова та ін.) характеризувати перехід від одного періоду до іншого 

можна за допомогою лише 1-5 параметрів, тоді як у модель на початковому етапі входило понад 20. 

Висновки. Показники складності поведінки є достатньо інформативними для побудови 

прогностичних моделей епілептичного нападу та аналізу його наслідків. За допомогою 

представленого підходу можуть бути побудовані індивідуалізовані системи прогнозування 

епілептичного нападу.  

Зокрема, для періодів преіктального та іктального значення нижчі, що свідчить про 

антиперсистентні властивості. У той час як для постіктального та інтеріктального станів 

передбачити майбутній стан за допомогою обчислених показників важко, тому що сигнал має 

антикореляційні властивості. 

Запропонований підхід дає можливість спрогнозувати настання умов виникнення 

епілептичних нападів, їх тривалість, відзначити підходи до тактики їх лікування та (або) умови 

запобігання їх виникненню та оцінки ефективності лікування. 
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The given work is devoted to ethical aspects of regulation of scientific researches. The necessity of 

creating a local ethics committee / commissions in all universities of Ukraine is demonstrated, where research 

projects are carried out involving people as participants in the study. 

 

Останнім часом в Україні серед наукових, громадських та політичних кіл спостерігається все 

більш глибоке осмислення біоетичних проблем. Величезне значення надається дотриманню 

основних етичних принципів при плануванні, проведенні та впровадженні наукових проектів із 

залученням людей як учасників дослідження. Все частіше висловлюється стурбованість про 

можливі соціальні, моральні, психологічні і фінансові наслідки отриманої в цих наукових 

дослідженнях інформації. Так, безпечне зростання нанотехнологічних досліджень і виробництво 

продукції з використанням нанотехнологій неможливо без аналізу ризиків, що пов'язані з їх 

розвитком, при цьому вплив подібних технологій на суспільство є найбільш сильним проявом 

можливих негативних наслідків їх розвитку. 

Затвердження практики обговорення етичної проблематики стає одним з ресурсів ефективної 

інтеграції теорії і практики, розвитку критичного мислення та професійної рефлексії, ціннісного і 

професійного самовизначення, впровадження науково-технічних досягнень в дослідну практику, 

визначення перспективних напрямків професійного розвитку. 

Досвід багатьох країн світу свідчить, що послідовна державна політика в галузі біоетики 

дозволить Україні гарантувати своїм громадянам захист особистих прав і свобод, забезпечити 

повагу до її людської гідності, зберегти тілесну, психічну цілісність і індивідуальність людини і 

майбутніх поколінь. Розроблено ряд міжнародних посібників, дотримання яких є гарантією 

дотримання прав, честі, безпеки та благополуччя учасників дослідження, а також достовірності та 

конфіденційності результатів досліджень. Для контролю дотримання етичних стандартів при 

плануванні і проведенні наукових досліджень у багатьох країнах діють Комітети / комісії етичної 

експертизи наукових досліджень із залученням людей [1].  
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