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Johdanto 

Uni on välttämätön edellytys ihmisen normaalin toimintakyvyn ylläpitämiseksi, Uneen liittyvien 
häiriöiden vaikutuksia yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin on alettu vähitellen ymmärtää yhä 
paremmin [l]. Liiallinen päiväaikainen vasymys aiheuttaa merkittävää sosiaalista haittaa, alentaa 
työkykyä ja altistaa onnettomuuksille. Suomalaisessa tutkimuksessa unettomuusoireen raportoi 
29% aikuisvaestöstä ja 10% kärsi kroonisesta unettomuudesta. Jo yksi valvottu yö heikentää 
autolla-ajokykyä niin paljon, että tilanne vastaa yhden promillen humalaa. Pienempikin vasymys 
aiheuttaa esim. hetkellisiä torkahteluja rattiin, varsinkin aamuyöllä. Suomessa tehdyn tuoreen 
tutkimuksen mukaan pitkää matkaa ajavista rekka-autonkuljettajista 20% kertoo torkahtaneensa 
ajon aikana. Tunnetaan jopa tapauksia, joissa lentokoneen miehistö on nukahtanut lennon aikana. 

Tarpeellinen määrä säännöllistä unta olisi yleensä 6-8 h. Nykyinen elämäntapa, kaupun- 
gistuminen ja se, että illalla ja yölläkin on tarjolla monenlaisia virikkeitä, häiritsevät säännöllistä 
unirytmiä ja usein unelle jää yksinkertaisesti liian vähän aikaa. Tämän takia unitutkimus ja sen 
myötä kasvava ymmärrys unen merkityksestä ihmisen toimintakyvylle, aivoille, oppimiselle jne, 
tulee jatkuvasti tärkeämmäksi. Unta tutkitaan tekemällä ns. unirekisteröinti, jossa henkilöltä 
rekisteröidään monikanavaisesti aivosähkötoimintaa (EEG), silmänliikkeitä (EOG) ja lihas- 
aktiviteettia (EMG) tietokoneen levymuistille yön yli, noin kahdeksan tunnin ajan. Yhden 
rekisteröinnin datamäärä on suuri, n. 150 MB. 

NeuroSrsiologi analysoi unirekisteröinnin visuaalisesti jo vuonna 1968 esitetyn standardi- 
ohjeiston mukaisesti [2]. Siinä rekisteröinnin jokainen 20 tai 30 sekunnin jakso luokitellaan 
kuuluvaksi yhteen kuudesta univaiheesta W (hereilläolo), REM, S1 (kevyt uni), S2, S3 ja S4 
(syvä uni) signaaleissa esiintyvien aaltomuotojen perusteella. Analysointi on vielä tehtävä - 

visuaalisesti, koska tähän mennessä tietokoneistettuja menetelmia ei ole saatu tarpeeksi 
luotettaviksi. Ensi vaiheessa hyvä saavutus olisi jo se, että edes rutiinimaisia osia analyysistä 
pystyttäisiin automatisoimaan ja siten avustamaan visuaalista analyysityötä. Kun lääkäri 
visuaalisesti analysoi ja luokittelee unirekisteröintejä 30 s pituisiin univaiheisiin hän 
automaattisesti ottaa huomioon kontekstin (unen syvyyden). Tämä aspekti on ollut vaikeasti 
siirrettävissä tietokoneanalyysiin. Tassa työssa tutkittiin erilaisia menetelmiä tämän 
kontekstitiedon muodostamiseksi automaattisen unianalysaattorin käyttöön. 

Unen automaattiseen analyysiin on kehitetty monenlaisia menetelmia [3, 4, 51. Aaltojen ampli- 
tudeja eri taajuuskaistoilla ja niiden suhteita on tutkittu, samoin keskitaajuutta ja kompleksisuutta 
[6]. Amplitudit ja taajuusjakaumat vaihtelevat ihmisten välillä ja poikkeustapaukset kuten häiriöt 
tuottavat vaikeuksia [7]. Useimmiten automaattisen unianalyysin menetelmia on testattu 
ainoastaan nuorilla terveillä aikuisilla, koska opiskelijoita on saatu helposti vapaaehtoisiksi 
koehenkilöiksi. Tassa työssa voitiin tutkia myös vanhoja henkilöitä, sillä käytettävissä oli EU:n 
SIESTA-hankkeessa koottu unirekisteröintitietokanta. 



Menetelmät 

Tassa työssa tutkittiin kymmentä piirrearvoa. Laskettiin piirrearvot yleisellä yhden sekunnin 
aikaresoluutiolla EEG-kanavalta C3-A2 (200 Hz näytteenottotaajuus). Neljä piirrettä muodos- 
tettiin amplitudispektrien pohjalta, jotka puolestaan muodostettiin kahdella tavalla, FFT:llä ja 
AR-mallinnuksella. FFT:n tapauksessa 5.0 s pitkä (Saramäki) ikkunafunktio keskitettiin 
kulloisellekin sekunnille (parametri beta oli kolme). FFT spektri muodostettiin kayttaen nollien 
lisäystä 1024 näytteeseen ja skaalattiin amplitudispektriksi Si V], jossa fi k*AJ k=O,. . .,5 1 1, Af 
=0.195 Hz. AR-parametrit määritettiin kayttaen standardia Levinson-Durbin rekursiota. AR- 
mallin asteluvuksi valittiin kokeilemalla 20. 5 s data, kuten FFT:ssä, mutta ei ikkunointia. 
Amplitudispektri S2V] muodostettiin samalla taajuusresoluutiolla kuin Si V]. 

Entropia mittaa signaalin kompleksisuutta. EEG, jossa alhainen entropia johtuu pienestä 
määrasta aktiivisia prosesseja ja suuri entropia vastaavasti suuresta määrasta prosesseja. 
Amplitudispektri on tiheysfunktio, sillä se esittää amplitudien jakauman taajuuden funktiona. 
Tutkittiin EEG-kaistaa 0.5-45 Hz. Arnplitudispektri normalisoitiin ensin 
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CJ=0.5 
slf]= 1. Entropia saatiin sitten 

Myös tutkittiin amplitudispektrin keskitaajuutta fmean. Kumulatiivinen tiheysfunktio cV] mää- 
ritettiin ensin 
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ja siitä fmean saatiin cVmean]=0.5. Koska cV] on kasvava ja funktio fmean etsittiin numeerisesti 0.01 
Hz tarkkuudella lineaarisella mallinnuksella, jolloin keskitaajuus saatiin tarkemmin kuin Af 
määräämällä resoluutiolla. 

Hjortin parametrit [8] lasketaan aikatason signaalista. Tassa työssa ne laskettiin 5.0 sekunnin 
ikkunalla, joka keskitettiin kulloisellekin sekunnille. Tarkasteltava signaali oli sita ennen suo- 
datettu kaistanpäästösuotimella, jonka päästökaista oli 0 . 5 4 5  Hz. Hjortin ensimmainen para- 
metri on signaalin varianssi, eli se kuvaa signaalin tehoa. Toinen parametri on mobiilisuus, joka 
kuvaa signaalin keskitaajuutta ja kolmas parametri kompleksisuus, eli se kuvaa signaalin 
kaistanleveyttä. Hjortin parametrien laskentakaavat ovat seuraavat: 

Edellä olevissa kaavoissa x on ikkunan sisältämä signaali, dX ja d'X signaalin ensimmainen ja 
toinen derivaatta. Neljäs Hjorthin parametreista muodostettu piirre oli kolmas parametri jaettuna 
toisella parametrilla. 

Delta-aktiivisuutta, eli taajuusvälillä 0 , 5 4  Hz oleva hidasta aktiivisuutta, käytetään unen 
syvyyden määrittelyssä, kun unta luokitellaan visuaalisesti. Mitä enemmän ja mitä suuri- 
arnplitudisempaa delta-aktiivisuus on, sita syvempää uni on. Delta-aktiivisuutta tutkittiin 
suodattamalla signaali ensin kaistanpäästösuotimella, jonka päästökaista oli 0 , 5 4  Hz. Suoda- 
tetusta signaalista on laskettu verhokäyrä, joka suodatettiin maksimi-suotimella, pituudeltaan 41 
(signaalin näytteenottotaajuus on laskettu 20 Hz:iin). Suotimen pituus on valittu siten että 0.5 Hz 
delta-aallon maksimiarvo saadaan varmasti laskettua. Tämän jälkeen on 5.0 sekunnin ikkunassa 
on laskettu 40% ja 60% mediaani kulloisellekkin sekunnille. 



Materiaalista muodostettiin kaksi ikäryhmää: 10 nuorta (20-29 v) ja 10 vanhaa (80-89 v) 
henkilöä. Pyrittiin selvittämään piirteiden arvoalue kussakin univaiheessa. Huomioitiin koko yö, 
joten unen eri syklit ja eri henkilöiden välinen vaihtelu saatiin mukaan. Jokaisesta 30 s jaksosta 
kutakin univaihetta otettiin piirteen x mediaaniarvo, koska haluttiin välttää artefaktojen vaikutus. 
Sitten muodostettiin todennäköisyystiheysfunktiot p(xJSi), i=1.. .5, piirrearvolle x jokaisessa 
NREM univaiheessa W, S1, S2, S3 ja S4 (kuva 1). Univaiheiden esiintymistodennäköisyydet 
p(Si) oletettiin samoiksi ja siten saatiin suoraan ns. Bayesin luokittelu, p(Sib)= p(xJSi), i=1.. .5. 
Tiheysfunktioiden risteyskohdat määritettiin normaalijaumia käyttäen satunnaisen vaihtelun 
minimoimiseksi. Laskettiin hyvyysarvo (0-100%), joka kuvaa sitä, miten hyvin piirteiden 
jakaumat ovat keskimäärin erillään eri univaiheissa. 

Tulokset 
~- ----*.-...-----..---- ---.--*-" x*m --. =-<,. . . 

, Nuoret 8 Vanhat 

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 
Entropia (bi) 

Kuva 1. Esimerkki todennäköisyystiheysfunktioista ja luokittelusta, piirteenä on FFT & entropia. 
Piirrearvojen jakaumat ovat varsin mukavasti erillään eri univaiheissa niin nuorilla kuin vanhoillakin. 
Hereillaolon (W) ja kevyen unen (Sl) osalta piirrearvot saavat samanlaisia arvoja kummassakin 
ikäryhmässä, mutta syvemmän unen osalta (S2-S4) piirrearvoissa on enemmän eroa ja luokittelu- 
rajoissakin (pystyviivat) on siten eroa. 

Taulukko 1. Univaiheiden erottelu eri piirteillä. 

Piirre Nuoret Vanhat Nuorten Laskennan määrä 
henkilöt, henkilöt, luokittelura- 8 h kohden, 
hyvyysarvo hyvyysarvo jat vanhoille MFLOPS 

FFT & entropia 71.3% 62.3% 50.3% 1162 

FFT & keskitaajuus 70.0% 65.0% 55.1% 1164 

AR & entropia 70.6% 63.5% 50.7% 2186 

AR & keskitaajuus 67.7% 63.3% 56.0% 2 188 

Hjortin parametri 1 64.0% 29.1% 27.6% 115 

Hjortin parametri 2 67.2% 53.2% 59.1% 116 

Hjortin parametri 3 27.0% 50.9% 36.0% 116 

Hjort p. 3 1 Hjort p. 2 58.3% 58.9% 62.0% 116 

Delta 40% 68.2% 40.4% 4 1.2% 600 

Delta 60% 64.5% 37.1% 40.8% 600 



Testatut menetelmät tuottivat hyödyllistä kontekstitietoa unen syvyydestä (taulukko 1). NREM- 
unen syvyyden kvantifointi toimi varsin hyvin ja syva uni voidaan erottaa kevyemmästä. 
Nuorilla henkilöillä piirre FFT & entropia antoi parhaan tuloksen. FFT & keskitaajuus oli 
melkein yhtä hyvä ja siina oli pienempi ero ikäryhmien valilla. FFT ja AR-spektripohjaiset 
piirteet olivat kaikkiaan varsin lahella toisiaan. Hjortin parametri 2 toimi myös varsin hyvin, se 
onkin hyvin lahella keskitaajuutta, vaikka lasketaankin aikatason signaalista. Yhdistämällä 
Hjortin parametrit 2 ja 3, pystytään ilmeisesti kompensoimaan ikaäntymisen aiheuttamia 
muutoksia ja siina suhteessa se piirre on hyvin mielenkiintoinen. Deltakaistan amplitudillakin 
saavutettiin kohtalainen unen syvyyden erottelu, mutta iän vaikutus oli huomattava. Selkeä ero 
havaittiin siina, että vanhempien henkilöiden syva uni oli eri luonteista, luultavasti matala- 
amplitudisernrnan hidasaaltounen takia. Hereillä010 näyttaisi kuitenkin olevan luotettavasti 
erotettavissa muista NREM-univaiheista ikäriippumattomasti, mikä on varsin arvokas tieto auto- 
maattiselle analyysille. 

Laskennan määrässä eri piirteiden kohdalla oli eroja. AR-mallin käyttö toi lisälaskentaa 
verrattuna FFT:hen. Deltapiirteissä ja varsinkin Hjortin parametreissa oli huomattavasti 
vähemmän laskentaa. Esimerkki laskennan kestosta mikrotietokoneella (400 MHz Pentium II, 
384 MB RAM, 40 GB kova-levy): kun laskettiin piirre FFT & entropia yhden yön ajalta 
(8 h = 28800 s) Matlab-ohjelmistolla, laskenta kesti 99 s. Viisi vuotta sitten tyypillisellä mikrolla 
(66 MHz Pentium, 16 MB RAM, 1 GB kova-levy) sama laskenta olisi kestänyt vähintään 
kymmenkertaisen ajan. Tässä jo näkee, miten tekniikan kehittyminen osaltaan edistää 
automaattista analyysia. Viiden vuoden päästä sama laskenta sujunee jo alle 10 s. Jos Matlab- 
rutiinit kirjoitettaisiin C(++)-ohjelmaksi, laskenta nopeutuisi 2-5 kertaisesti. Matlab-koodin voi 
kirjoittaa varsin tehokkaaksi ja sen laatu vaikuttaakin hyvin pal-ion saavutettavaan 
nopeutumiseen. 

Pohdinta 

NREM-uni saadaan kvantifoitua varsin hyvin esityilla piirteilla. Pieni vaihtelu ikäryhmien valilla 
oli odotettavissa, mutta uusi havainto oli se, että kevyimmän unen osalta eroa ei käytännössä 
ollut. Pelkästään tässä vertailussa käytetyillä menetelmillä ei kuitenkaan voida toteuttaa 
kokonaista unianalysaattoria, vaan kontekstitietoa tulee täydentaa mm. eri aaltomuotojen - 

tunnistuksilla seka silmänliikkeiden ja lihasaktiviteetin analyysilla. 
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