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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µεθοδολογίας ανάλυσης
ηλεκτρικών σηµάτων από ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές εγκε-φαλικής δραστηριότητας
στο χρόνο (cluster analysis, cross-correlation analysis, time-series analysis). Το
πρωτογενές υλικό για την εργασία προέρχεται από κατα-γραφές που γίνονται από
ερευνητές του Εργαστηρίου Νευροφυσιολογίας του Ιδρύ-µατος ΙατροΒιολογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).
Γενικά, η εγκεφαλική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από σύνθετα σήµατα µεγάλης πολυπλοκότητας και φαινοµενικά χαοτικής συµπεριφοράς. Για να µπορέσει να µελετηθεί αυτό
το ιδιαίτερα σηµαντικό δικτυακό φαινόµενο αναπτύχθηκαν µέθοδοι που να επιτρέπουν την
ανάλυση σήµατος στον χρόνο ώστε να ταυτοποιηθούν µοντέλα σήµατος που να συνδέονται µε τα πειραµατικά πρότυπα ενεργοποίησης εγκεφαλικών περιοχών.
Συγκεκριµένα, αναπτύχθηκαν αλγόριθµοι ώστε από κάθε καταγραφή να εξάγεται µία
περίοδος, η οποία ταιριάζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε την εµφάνιση των
γεγονότων στην καταγραφή. Ερευνήθηκε αν διαφέρουν µεταξύ τους οι διαφορετικές
οµάδες µε το στατιστικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnov.
Βρέθηκε ότι για την κατηγοριοποίηση των ποντικιών µε βάση την ηλικία τους, στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπάρχουν µεταξύ κυρίως των ενηλίκων µε τα νεαρά. Ενώ στην
πε-ρίπτωση των φύλων σε σχέση µε το γενότυπο και την ηλικία, οι κατηγορίες που
διαφέρουν µεταξύ τους είναι εκείνες των φύλων των γερασµένων ποντικιών.
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ABSTRACT
We developed a methodology for the analysis of electrical signals from
electrophysiological recordings of brain activity over time (cluster analysis, crosscorrelation analysis, time-series analysis). The raw material for this thesis comes from
recordings made by researchers at the Laboratory of Neurophysiology Institute for
Biomedical Research, Academy of Athens (BRFAA).
Generally, brain activity is characterized by complex signals with high complexity and
seemingly chaotic behavior. To study this very important network effect, methods were
developed to allow time signal analysis in order to identify signal patterns linked to the
experimental activation patterns of brain regions.
Specifically, algorithms were applied to each recording in order to extract the period,
which explains in the best possible way, i.e., the minimum error, the occurrence of the events. We then examined if statistical differences exist between the groups using
Kolmgorov – Smirnov test.
Our findings indicate that for the age categories, there are statistically significant
differences mostly between the older of 90 days mice and the younger of 35 days. While
in case of different sex relative to their genotype and age, the categories that differ are
those of sex type of elderly mice.
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