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Anotace 
Práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu. Je 
zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. 
V další části jsou zpracována získaná data a je popsána navržená metoda pomocí spektrálních 
výkonů, popis vytvořeného algoritmu, prezentace výsledků. 
 
Annotation 
This work examines heart rate variability, and a description of the mechanisms influencing 
changes in heart rate. There is a review of methods used to assess heart rate variability. In 
another part the data of the measurement are processed and described the proposed method 
using spectral power, generated by the algorithm description, presentation of results. 
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1. Úvod 
Tématem této bakalářské práce je analýza variability srdečního rytmu (HRV). Analýza 

HRV patří mezi moderní neinvazivní diagnostické metody. Její dostupnost se zvýšila zejména 

díky dostupnosti výkonné výpočetní techniky, která je schopna provádět tyto analýzy i 

v reálném čase. Pro správný návrh algoritmu poskytujícího opakovatelně věrohodné údaje je 

základem pochopení mechanizmů řízení srdeční činnosti a identifikace vlivů toto řízení 

ovlivňující. 

Cílem práce je navrhnout program a metody zpracování signálu získaného záznamem 

EKG u dobrovolníků a to před a po zátěži. Základní částí programu pro zpracování variability 

je QRS detektor, jehož úkolem je v záznamu dat průběhu EKG identifikovat a bezpečně 

označit všechny R-vlny. Výstupem toho detektoru je tachogram srdeční činnosti.  Činnost 

detektoru komplikuje rušení a artefakty které nepochází ze srdeční činnosti a do záznamu 

signálu se dostávají různými cestami danými metodou měření a fyzikálními vlastnostmi 

záznamového zařízení. Identifikace druhů rušení a návrh vhodných filtrů pro eliminaci jejich 

vlivu je jedním z cílů této práce.  

Na základě provedené analýzy zdrojů a druhů rušení s respektováním možných 

průběhů užitečného signálu bude součástí programu i vhodný filtrační algoritmus, který zajistí 

odstranění chybně detekovaných vln a následně nahrazení těch vln, jejichž vyřazení by 

ovlivnilo výsledná data spektrálních výkonů. Takto zpracovaný tachogram srdeční činnosti 

zbavený nežádoucích složek bude následně programově převeden do spektrální oblasti, ve 

které probíhá další analýza. Její hlavní částí je určení spektrálních výkonů 

v charakteristických frekvenčních pásmech vypovídajících o činnosti autonomního nervového 

systémů zodpovědného za řízení srdeční činnosti. Součástí programu bude i zobrazení 

průběhu všech dat, která vypovídají o činnosti průběhu programu a umožní posouzení 

účinnosti vlivu filtrace na výsledná data. 

Výstupní data z programu pro jednotlivé záznamy budou porovnány z pohledu vlivu 

zátěže na změnu rozložení spektrálních výkonů tachogramu EKG. 
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2 Fyziologie srdce 

2.1 Převodní systém srdeční 

 

Obrázek 1 Převodní systém srdeční [1] 

 

Převodní systém srdeční se skládá ze sinoatriálního uzlu a atrioventrikulárního uzlu, 

dále z obou Tawarových ramének, Hissova svazku a dalších vlákének zodpovědných za šíření 

vzruchů srdečním svalem [2]. 

Jednotlivé části lze definovat takto: 

SA uzel je lokalizován v pravé síni v oblasti vyústění v.cava superior [3]. Je 

primárním uzlem (pacemakerem) zodpovědným za srdeční frekvenci (kolem 70/min). 

V tomto uzlíku vznikají vzruchy, které jsou šířeny směrem z AV uzlu.  

AV uzel je lokalizován v srdeční stěně na rozmezí pravé síně a komory. Produkuje 

vzruchy o frekvenci 40/min [3]. AV uzel je sekundárním pacemakerem a je řízen 

sympatickým a parasympatickým nervstvem. Při ztrátě koordinace mezi SA a AV uzlem 

dochází k rozdílné odpovědi síní a komor, která se projevuje poruchou srdečního rytmu. 

Hissův svazek je lokalizován v mezikomorové přepážce, z jejíž horní části prostupuje 

levé Tawarovo raménko, které se dělí na přední a zadní svazek vláken. Pokračování levého 

raménka je pravé raménko Tawarovo a vlákna obou jsou vložena před endokardem a plynule 



 -3 - 

 

přecházejí ve formě Purkyňových vláken k jednotlivým částem obou komor. Jsou terciárním 

pacemakerem systému [2], s frekvencí 30-40/min. 

Purkyňova vlákna jsou systémem jemných vláken, která realizují rozvod vzruchů ke 

konečným receptorům srdečního svalu. 

2.2 Elektrická aktivita srdce 

 Buňky srdečního svalu jsou buňky vzrušivé. Akční potenciál trvá delší dobu než u 

jiných vzrušivých tkání. Buňky srdce můžeme dělit na pracovní myokard, jehož funkce je 

kontrakce, a převodní systém, který tvoří vzruchy [4]. 

Elektrické impulzy vznikají ve shluku buněk převodního systému srdce – v sinusovém 

uzlu (přirozené podráždění). Odtud se šíří do síňokomorového uzlu, který převádí podráždění 

přes Hissův svazek na svalovinu komor, kde způsobí koordinovaný stah. Dráždění srdce může 

být i nepřirozené, které je způsobeno elektrickým impulzem, případně i údery do srdce 

aplikované při resuscitaci. Na podráždění srdce buď zaznamenáme odpověď, nebo ne. Čím je 

impulz dráždění delší, tím je intenzita proudu menší. Membránové napětí souvisí se stavem 

buňky, tj. zda je podrážděná nebo není. Čím je polarizační napětí membrány vyšší, tím silnější 

musí být dráždící impulz [5]. Po způsobení podráždění nejsou schopna se po nějakou dobu 

vlákna znovu aktivovat, později se dráždivost obnoví. 

Membránové napětí  

Membránové napětí je rozdíl elektrických potenciálů na vnější a vnitřní straně 

buněčné membrány. Membránové napětí lze měřit pomocí dvou elektrod, kdy jedna je 

umístěná vně buňky a druhá uvnitř. Za klidových podmínek je membrána v podstatě pro 

všechny ionty nepropustná. 

Při dosažení prahové hodnoty napětí začnou vzrušivé buňky generovat akční napětí, 

které způsobí změnu iontové propustnosti membrány. 

Přenos akčního napětí mezi buňkami probíhá tak, že buňka, v níž vzniklo akční napětí, 

vyvolá podráždění nevybuzené sousední buňky, která se depolarizuje až na spouštěcí hodnotu. 

Klidový a akční membránový potenciál 

Membránový potenciál srdeční buňky v klidu je kolem -90mV (negativní vůči okolí) 

[2]. Akční potenciál zodpovídá za vyvolání kontrakce. Depolarizace se rychle rozvíjí a 
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krátkodobě dosahuje hodnot vyšších než ve fázi plató, jako u kosterních svalů a nervů [2], 

poté následuje fáze plató a následně se potenciál navrací na původní úroveň. Depolarizace 

trvá asi 2 ms, ale fáze plató a repolarizace 200 ms i více [2]. Po kontrakci je ukončena fáze 

repolarizace. 

Klidový membránový potenciál je ovlivňován změnami extracelulární koncentrace K+, 

zatímco akční potenciál je ovlivněn vnější koncentrací Na+ [2]. Koncentrace K+ a Na+ vně a 

uvnitř buňky je rozdílná. Při podráždění dojde ke změně napětí a změně propustnosti 

membrány pro ionty. Počáteční rychlá depolarizace je způsobena otevřením Na+ kanálů, za 

počáteční rychlou repolarizaci odpovídá uzavření Na+ kanálů [2], napětí klesne na hodnotu 

okolo -60mV. Dále dochází k propouštění iontů Na+ dovnitř buňky, nastává depolarizace. 

Uzavře se sodíkový kanál a po skončení depolarizace následuje otevření Ca2+ kanálů [5], 

které jsou kontrolovány napětím, což způsobí fázi plató. Konečná repolarizace je způsobena 

uzavřením Ca2+ kanálů a celý průběh akčního potenciálu končí otevřením draselného kanálu 

[5]. 

Napětím ovládaný sodíkový kanál má dvojí vrátkovací mechanismus - zevní „vrátka“, 

umožňující přerušení dalšího vstupu až do chvíle kdy skončí akční potenciál, se otevírají na 

začátku depolarizace a zároveň se vnitřní zavírají, což zamezí dalšímu vstupu až do skončení 

akčního potenciálu [2]. 

2.3 Srdeční frekvence a její řízení 

Frekvence srdeční činnosti 

Jedním ze základních projevů srdeční činnosti je puls. Počet pulsů za minutu se 

nazývá frekvence srdeční činnosti.   

U nepravidelného srdečního rytmu se určuje průměrná hodnota za určitý časový 

interval (např. 30 s).  

Popisované hodnoty srdeční frekvence: 

Normální hodnota: 70-80 tepů/min 

Tachykardie: >100 tepů/min 

Bradykardie <60 tepů/ min [6] 



 -5 - 

 

Srdeční frekvence se mění v různých situacích, což značí, jak dokáže srdce reagovat 

na měnící se potřeby organismu. 

Srdeční činnost řídí autonomní nervový systém – ANS, pomocí sympatických a 

parasympatických nervů [7]. Řízení srdeční frekvence se nazývá chronotropie. 

 

Obrázek 2 Neuron [8] 

 

Vliv parasympatiku na srdeční činnost: 

Parasympatikus snižuje tepovou frekvenci a sílu srdeční kontrakce. Zpomaluje 

síňokomorový převod a snižuje vzrušivost myokardu [7]. Přenos vzruchu je zprostředkován 

acetylcholinem. Působení acetylcholinu lze blokovat atropinem. 

Vliv sympatiku (taktéž Vagu): 

Sympatikus zvyšuje srdeční frekvenci, rychlost vedení a sílu srdeční kontrakce. 

Zrychluje síňokomorový převod a zvyšuje vzrušivost myokardu [7]. Přenos vzruchu 

zprostředkovává noradrenalin.  

Heterometrická regulace 

Frank-Starlingův zákon popisuje změnu srdeční frekvence v závislosti na délce 

svalového vlákna [9]. Čím více je svalové vlákno prodlouženo, tím je větší svalová kontrakce 
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srdečního svalu. Počet interakcí mezi aktinem a myosinem je dán prodloužením sarkomery a 

určuje sílu kontrakce [9]. 

Homeometrická regulace 

Síla kontrakce závisí na dostupnosti Ca++ iontů. Čím je jich více, tím větší je 

kontraktilita a zvyšuje se srdeční frekvence [9]. Síla kontrakce závisí také na délce srdečního 

intervalu, pokud se např. objeví předčasná kontrakce, je síla stahu nižší a naopak [9]. 

 Reflexní řízení 

Reflexní řízení představuje další ze systémů řízení tepové frekvence. Patří mezi ně 

například řízení srdeční činnosti v závislosti na krevním tlaku. Změna krevního tlaku je 

snímána baroreceptory v oblouku aorty. Při zvýšení krevního tlaku sympatikus tlumí 

karotické siny, a tím dojde k poklesu tepové frekvence a následně i poklesu krevního tlaku 

[4]. 

3 Měření a sledování srdeční činnosti 

K základním fyzikálním vyšetřením srdeční činnosti patří palpační vyšetření tepu. 

Srdeční frekvence se měří na arteria radialis, v praxi nejčastěji na pravé ruce. Tep hmatáme 

bříšky tří prstů současně, všímáme si vazby na dýchání a změn frekvence při změnách polohy. 

Kromě základního fyzikálního vyšetření je měření tepu také součástí různých moderních 

metod používaných v kardiologii. Mezi nejběžnější patří již zmíněná kardiografie. 

Při měření tepu hodnotíme frekvenci, jeho kvalitu a pravidelnost [6]. Nepravidelnost 

související s dechem (respirační arytmie) není považována za patologický jev. Při 

nepravidelnosti pulzu často zjistíme, že počet tepů na srdci je vyšší než na periferii [6].  

3.1 EKG signál a jeho snímání 

Při činnosti srdce vznikají na lidském těle zaznamenatelné elektrické potenciály, které 

mají velikost řádově eV. Elektrokardiogram (EKG) slouží ke snímání tohoto signálu. 

Křivka EKG vznikne součtem akčních potenciálů v jednotlivých částech srdce [10] 

(obr. 3). 
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Obrázek 3 Vznik křivky EKG [11] 

 

Při získávání elektrické aktivity přímo ze stěn srdce (invazivně) se záznam nazývá 

elektrogram. Při obvyklejší, neinvazivní diagnostice se měření provádí na povrchu těla. 

Elektrokardiograf je diagnostický přístroj, který snímá rozdíly elektrických potenciálů 

ze soustavy elektrod umístěných na povrchu kůže pacienta. Elektrické signály z elektrod jsou 

zesíleny a v podobě elektrokardiogramu zobrazeny. Rozdíly elektrického potenciálu na 

povrchu kůže vznikají v důsledku šíření vzruchu srdcem – depolarizačními a repolarizačními 

procesy kardiovaskulárního systému [7].  

EKG zobrazuje průběh šíření vzruchu, který řídí kontrakci srdečního svalu. 

K diagnostice vlastní kontrakce myokardu slouží jiné metody například echokardiografie. 

Srdeční cyklus se skládá z depolarizace a repolarizace síní a depolarizace a 

repolarizace komor. Jednotlivým fázím srdečního cyklu odpovídá průběh srdečního vzruchu – 

akčního potenciálu. Na obrázku č. 4 vidíme všechny fáze průběhu akčního potenciálu - fáze 0 
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znázorňuje prudkou depolarizaci, 1 rychlou repolarizační fázi, 2 fázi plató, 3 rychlejší 

repolarizaci a 4 pomalou diastolickou depolarizaci [12]. 

 

 

Obrázek 4 Průběh akčního potenciálu [13] 

 

3.2 Základní popis vln, kmitů a intervalů 

 

Obrázek 5 Základní intervaly křivky EKG [13] 
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Vlna P je způsobena depolarizací síní, QRS depolarizaci komor a úsek ST s vlnou T 

repolarizací komor [2]. Vlna U je projevem repolarizace papilárních svalů [2]. Interval QT 

odráží délku elektrické systoly srdce. 

Typické délky jednotlivých intervalů EKG [2]: 

PR 0,12-0,2 s 

QRS do 0,1 s 

QT do 0,43 s. 

Změny QRS komplexu během zvyšující se tepové frekvence [13]: 

o zkracuje se průměrná celková délka QRS cyklu 

o PR segment se zkracuje a klesá jeho amplituda 

o výška P vlny se zvyšuje 

o zvyšuje se amplituda Q vlny (roste její záporná hodnota) 

o zkracuje se QRS úsek 

o při vysokých srdečních frekvencích klesá amplituda R vlny 

o roste záporná amplituda S vlny – s poklesem amplitudy R vlny roste 

amplituda S vlny 

o dochází k posuvům ST intervalu 

o zvyšuje se amplituda T vlny a dochází k jejímu posunu do středu QRS 

komplexu 

o QT interval se zkracuje 

3.3 Rušení EKG signálu 

Zaznamenaný signál EKG často bývá zarušen šumem a artefakty, které mohou 

zasahovat do spektrální oblasti, kterou analyzujeme. Artefakty často mohou tvarově splývat se 

správně zaznamenanými QRS komplexy. 

Typické složky rušení EKG dle [13]: 

1. Rušení z napájecí sítě – typická frekvence 50±0,2 Hz [13]. Rušení z napájecí sítě 

patří většinou mezi nejdominantnější složku rušení. Jeho amplituda může 

dosáhnout až 50 % amplitudy užitečného signálu. 

2. Kontaktní šum – vlivem nedokonalého kontaktu mezi povrchem těla a elektrodou je 

snímaný signál rušen šumem vznikajícím na rozhraní elektrody a kůže. Další 
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složkou rušení je nepravidelné odlepování elektrod z povrchu a tím ztráta kontaktu. 

Toto rušení se projevuje jako ostré hrany s dobou trvání okolo 1 sekundy. 

3. Pohyb těla – i při maximálním zklidněním zkoumaného subjektu dochází 

k přirozenému pohybu například vlivem dýchání. Tento pohyb způsobuje změnu 

přechodové impedance a tím kolísání potenciální roviny a poměrných velikostí 

amplitud.  

4. Elektromyografický šum – interference signálů v důsledku kontrakce svalové tkáně 

– artefakty s dobou trvání 50 ms a spektrem v okolí 10 kHz [13]. Amplituda této 

složky se pohybuje okolo 10 % úrovně užitečného signálu. 

5. Drift – posun neurální linie ve frekvenční oblasti v intervalu 0,15 – 0,3 Hz [13]. 

Průměrná amplituda dosahuje 10 % amplitudy užitečného signálu. 

6. Zkreslení při záznamu signálu – použité zařízení pro záznam a digitalizaci zatěžuje 

užitečný signál šumem při zpracování například při saturaci signálu. 

7. EMC – do signálu zasahuje i šum produkovaný ostatními diagnostickými a 

podpůrnými zařízeními v blízkosti měřeného subjektu.  

8. Zkreslení při zpracování signálu -  zkreslení a šum, vznikající při digitálním 

zpracování signálu – kvantizační šum, aliasing 

I přes to, že je využit moderní hardware a aplikována opatření pro omezení těchto vlivů, je 

nutné tyto negativní vlivy eliminovat [13]. Optimální nastavení filtrů závisí na konkrétní 

aplikaci měření [13].  

Pro správnou interpretaci výsledků je nutné zohlednit vliv těchto rušivých složek, a pokud je 

to možné, určit zatížení signálu těmito složkami například statistickými metodami [13]. 

4 Variabilita srdeční frekvence 

Analýza variability tepové frekvence (HRV – Heart Rate Variability) je určena ke 

sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce [14]. Tepová frekvence se 

různě mění mezi následujícími dvěma RR intervaly a její závislost na čase je variabilita 

srdeční frekvence. Naměřené hodnoty těchto odchylek ukazují, jak je vnitřní prostředí a 

funkce organismu řízeno autonomním nervovým systémem [14]. Variabilita srdeční 

frekvence se může určovat z krátkých nebo dlouhodobých EKG záznamů (např. Holter-

24hod. EKG záznam). 
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Slouží k získání informace o zdravotním stavu, ke zhodnocení funkčního stavu 

organismu, schopnosti adaptace a měření aktivity autonomního nervového systému. Zároveň 

umožňuje hodnotit riziko vzniku onemocnění. Čím je HRV vyšší, tím je adaptace lepší. 

V zásadě platí, že variabilita srdeční frekvence se u zdravého jedince mění v souvislosti 

s dýcháním. Projevuje se tak správná adaptivita srdeční frekvence. 

Metody vyšetřující variabilitu srdeční frekvence jsou obvykle používaná neinvazivní 

vyšetření při posouzení vlivu sympatického a parasympatického nervstva na srdce. Variabilita 

může být spojena s výskytem řady chorob. Uvádí se, že změněná variabilita srdeční frekvence 

může poukazovat na onemocnění ještě předtím, než zaznamenáme první příznaky [15]. Mezi 

tyto nemoci patří např. arteriální hypertenze, diabetes melitus, dyslipidemie a metabolický 

syndrom nebo ischemická choroba srdeční [15]. Variabilitu srdeční činnosti však ovlivňují i 

další vlivy, které nejsou příčinou patologických změn v organizmu [15]. 

4.1 Fyziologické principy  

Srdeční frekvence se v průběhu dne může měnit díky různým faktorům. Závisí 

především na tonizaci sinoatriálního uzlu sympatickým a parasympatickým autonomním 

nervstvem [15]. Vliv na srdeční frekvenci má sympatický a parasympatický nervový systém, 

dýchání, senzitivita baroreceptorů, chemorecepce, termoregulace, apod. 

Frekvenční spektrum srdeční činnosti můžeme rozdělit na oblasti: 

velmi pomalou (VLF, 0,01-0,05 Hz) 

oblasti nízkých frekvencí (LF 0,05-0,15 Hz)  

oblasti vysokých frekvencí (HF 0,15-0,5Hz) [16]. 

Kardiovaskulární systém se snaží zachovat dynamickou stabilitu systému tím, že mění 

srdeční frekvenci [15]. Její změny jsou dány věkem, pohlavím, ale i fyzickým a psychickým 

zatížením nebo i léky. 

• VLF souvisí s termoregulační aktivitou cév, s hladinou katecholaminů a k aktivitě renin-

angiotenzinového systému. Tyto složky by se neměly brát v úvahu při výpočtu PSD, 

jejich vliv je zpochybnitelný [17]. 

• LF souvisí s baroreflexní sympatickou aktivitou 

• HF odpovídá dechové frekvenci a proto je označována jako dechová vlna. Je ovlivněna 

vagovou aktivitou [16]. 
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4.2 Konkrétní faktory ovlivňující HRV 

Vliv dýchání 

Dýchání komplikuje zkoumání HRV. Frekvence dýchání majoritně ovlivňuje změny 

frekvence srdeční činnosti [16]. Pro omezení tohoto vlivu musíme zajistit pravidelné a 

stejnoměrné dýchání. Pro určení pravidelnosti lze dýchání řídit sledováním metronomu. 

Při spektrální analýze EKG tedy musíme vzít v úvahu frekvenci dýchání, abychom se 

vyhnuli chybným interpretacím výsledků. 

Vliv prostředí 

Nelze srovnávat výsledky měření u hospitalizovaných osob, situace je komplikována 

stresem, což způsobuje aktivaci sympatiku. Navíc existují rozdíly v HRV při poloze vleže a 

vsedě [16]. 

Z výše uvedených důvodů nelze srovnávat výsledky měření u hospitalizovaných osob 

s výsledky naměřenými v průběhu běžného dne pacienta. Při hodnocení je tedy nutné vzít 

v úvahu vliv konkrétního prostředí [16]. 

Vliv věku 

HRV závisí na věku sledovaného pacienta nebo skupiny [16]. HRV se snižuje u 

starších pacientů jak vleže, tak i ve stoje [16]. 

Vliv tepové frekvence 

Ze spektrální analýzy srdeční činnosti lze pozorovat závislost tepové frekvence a 

změny HRV. Se vzrůstající tepovou frekvencí klesá podíl změn frekvence srdeční činnosti 

[16]. 

Dle [16] je tato závislost dána jednak v matematickém vyjádření průměrné hodnoty při 

lineární transformaci a dále změnou podílu sympatické a parasympatické aktivace, kdy při 

sklonům k tachykardii dochází k dominanci sympatické aktivace. 

Existují způsoby, kterými můžeme variabilitu srdeční frekvence ovlivnit i bez použití 

léků. Je to např. pravidelné cvičení, strava, nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu [16]. 
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4.3 Využití variability srdeční frekvence v klinické praxi 

Měření variability srdeční frekvence se v klinické praxi využívá zejména pro 

hodnocení celkového stavu vegetativního nervového systému – VNS. 

Určením výkonových spekter v jednotlivých frekvenčních intervalech a celkového 

spektrálního výkonu lze vypočítat komplexní spektrální a věkově závislý index – „Celkové 

hodnocení VNS“.  

Dalším indexem vypočteným ze spektrálních výkonů HRV je index „Funkční věk“. 

Pomocí tohoto indexu lze porovnat stav VNS diagnostikovaného subjektu se statistickými 

tabulkami zdravé populace. 

Příčiny snížení spektrálního výkonu mohou být například pokročilá mentální anorexie 

[18], diabetická neuropatie, infarkt myokardu, angina pectoris a případy náhle srdeční smrti 

[16]. 

Mimo klinickou praxi se sledování spektrálních výkonů HRV používá i v tréninku 

vrcholových sportovců pro identifikaci nežádoucích stavů, jako například kumulované únavy, 

přetížení, přetrénování apod. [19]  

HRV se využívá u novorozených dětí k hodnocení regulace srdečního systému.  

Obecně se v klinické praxi využívá k studiu dysfunkce autonomního nervového 

systému.  

5 Měření variability srdeční frekvence 

5.1 Ortostatický test 

Vlastní měření variability srdeční frekvence se provádí nejčastěji za 

standardizovaných podmínek [19]: 

1. Doba měření mezi 6. a 8. hodinou ranní, nalačno 

2. Pacient provádí standardizovaný manévr LEH – STOJ – LEH 

3. Pacient má nasazené sluchátka a je zabráněno vlivu dalších rušivých vjemů 

ovlivňujících analýzu 

4. Měření HRV je kontinuální pomocí vhodného EKG umístěného po dobu 

celého vyšetření na těle subjektu. 
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Obrázek 6 Biopac [20] 

 

 

Obrázek 7 Biopac elektrody [21] 

 

Na obrázcích 6 a 7 je zobrazen systém pro laboratorní záznam EKG. Obrázek 6 

představuje záznamovou jednotku BIOPAC s rozhraním pro připojení 4 elektrodových 

systémů. Na obrázku 7 je pak příslušenství a samolepící jednorázové elektrody. 

Analyzovat získaná data EKG můžeme různými způsoby. Jednotlivé metody lze 

rozdělit na metody časové analýzy a spektrální.  
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5.2 Další metody vyšetřování HRV 

Valsalvův manévr 

Valsalvův manévr je usilovný výdech při zavřené hlasové štěrbině, při kterém dochází 

k zpomalení převodu v oblasti AV uzlu [22]. Spolu s měřením tepové frekvence a krevního 

tlaku můžeme posoudit vliv na HRV. 

Test hlubokého dýchání 

Test hodnotí vliv parasympatiku na variabilitu srdeční frekvence. Test probíhá tak, že 

se pacient zhluboka nadechne, před chvílí maximálního nádechu se zrychlí tepová frekvence. 

Po výdechu tep opět poklesne. 

6 Metody zpracování HRV 

6.1 Metody časové analýzy  

Analýza EKG signálu v časové oblasti je pro zpracování výrazně jednodušší než 

analýzy ve frekvenční oblasti. Základem je identifikace časové polohy QRS komplexů v EKG 

signálu. Z těchto časových poloh se určují RR intervaly nebo okamžitá srdeční frekvence. 

Následně se z těchto dat určují maxima a minima, průměry v různých denních obdobích, 

reakce na zátěž a další. Základní metody pro zpracování EKG signálu v časové oblasti jsou 

statistická a geometrická metoda. 

Statistické metody 

Statistických metod analýzy variability srdeční frekvence se využívá při zpracování 

záznamů EKG s větší délkou. Typická doba záznamu bývá 24 hodin. Pro tato Holterovská 

měření je typická nižší vzorkovací frekvence z důvodů redukce celkového objemu dat. Často 

jsou pro statistické zpracování zaznamenávány pouze časové polohy R vln, popřípadě jsou 

tyto vlny filtrovány ze záznamu EKG [17]. 

Dlouhodobý záznam EKG umožňuje porovnávat variabilitu srdeční frekvence během 

různých činností – fyzické aktivitě, spánku, odpočinku apod. 
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Základním parametrem je výpočet směrodatné odchylky NN intervalů – SDNN [17]. 

Do této odchylky jsou zahrnuty všechny složky spektra variability (od VLF po HF). 

S celkovou dobou měření klesá citlivost SDNN na krátkodobě působící změny HRV, ale 

zároveň stoupá jeho celkový rozptyl [17]. Pro SDNN je typická závislost hodnoty na době 

záznamu. Pro provedení analýzy jednoho subjektu je třeba provést měření s různou dobou 

záznamu a následně hodnotit všechny získané výsledky. Naopak pro porovnání více subjektů 

je třeba dodržet stejnou délku záznamu například 24 hodin. V praxi se často používá 

kombinace krátkodobého 5 minutového záznamu s 24 hodinovým dlouhodobým záznamem 

[17]. 

Pro lepší zachycení krátkodobých změn srdeční frekvence se využívá metoda SDANN 

[17]. Rozdíl proti SDNN spočívá v záznamu navazujících 5ti-minutových intervalů. Na 

každém z nich je vyhodnocena směrodatná odchylka SDNN a následně se spočte standardní 

odchylka těchto intervalů za 24 hodin [17]. 

������ = �
�∑ �������  [10]         (1) 

	
�� = ��
�∑ ��� − ����������  [10],       (2) 

kde RR jsou délky RR intervalů a N je jejich počet 

Mezi nejčastěji používaný parametry statistických metod patří RMSSD – druhá 

mocnina rozdílu čtverců průměrných hodnot délek po sobě následujících NN intervalu, NN50 

– počet intervalů, které se od předchozího intervalu liší délkou o více než 50 ms a pNN50 – 

poměrná hodnota získaná dělením NN50 celkovým počtem NN intervalů [17].  

��		
 = �
���∑ ��� − �����������  [10]       (3) 

Geometrické metody 

Pro analýzu série NN intervalů může být také využito jejich grafické zobrazení. 

Metody vyhodnocující toto zobrazení a vyhledávající a popisující geometrické vzory na tomto 

zobrazení se nazývají geometrické metody. Nejčastěji se vyhodnocuje rozložení hustoty 

vzorků se stejnou délkou intervalu nebo rozložení hustoty rozdílů mezi sousedními intervaly, 

Lorenzovo zobrazení NN nebo RR intervalů a další [17].  
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Při geometrickém zpracování se nejčastěji používají tři metody. Základní měření 

geometrických obrazců (například měření šířky histogramu rozložení délek NN intervalů pro 

konkrétní hodnotu NN intervalu), proložení geometrickým tvarem se známým matematickým 

popisem (například vložení trojúhelníku do histogramu rozložení délek NN intervalů, nebo 

proložení histogramu rozdílu délek NN intervalů exponenciálou) [17]. Třetí metodou je 

hodnocení vzniklého geometrického obrazce a jeho zařazení do skupiny podle tvaru 

(eliptický, lineární, trojúhelníkový), kde každá skupina představuje určité vlastnosti 

variability [17].  

6.2 Metody spektrální analýzy  

Spektrální analýza signálu EKG je elektrofyziologická metoda založená na reaktivitě 

autonomního nervového systému ovlivňujícího kardiovaskulární systém [23]. Spektrální 

analýzu můžeme provádět na krátkých záznamech trvajících několik minut, které nesmí 

obsahovat artefakty. Analýza výkonové spektrální hustoty nám dává informaci o tom, jak je 

rozdělen spektrální výkon v závislosti na frekvenci. Pro studium autonomního nervového 

systému srdce ve spektrální oblasti jsou vhodnější krátké záznamy, nezatížené dlouhodobým 

rušením a dlouhodobými artefakty [24].  

Při spektrální analýze EKG signálu nejprve detekujeme polohu QRS komplexů, 

určíme časové intervaly (RR intervaly) mezi těmito komplexy a takto získaný signál RR 

intervalů v čase převedeme do spektrální oblasti. Zde určíme spektrální výkony a sledujeme 

jejich distribuci a změny této distribuce vlivem vnějších podnětů na zkoumaný subjekt. Ze 

získané distribuce zkoumáme vybraná pásma LF (Low Frequency) a HF (High Frequency) – 

intervaly frekvencí reflektující činnost jednotlivých části autonomního nervového systému 

(obr. 8).   

Ve spektru se vyskytují i další spektrální komponenty v pásmech VLF (Very Low 

Frequency) a ULF (Ultra Low Frequency) (obr. 8). Tyto složky však pro naši analýzu nejsou 

významné. 

Distribuce LF- a HF-komponent se mění v závislosti na ovlivnění autonomním 

nervovým systémem a představuje chování sympatické a parasympatické větve systému [24].. 

Výsledky LF a HF komponent se uvádějí v relativních nebo absolutních hodnotách.  
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Obrázek 8 Výkonové rozložení spektra typické pro dlouhodobé záznamy EKG (24 hod.) [13] 

 

Spektrální analýza má dvě metody výpočtu: 

• neparametrická – vstupní signál je pomocí Fourierovy transformace rozložen na součet 

periodických funkcí o rozdílných frekvencích. Pro každou frekvenci je zapsán 

amplitudový podíl na variabilitě vstupního signálu [16]. 

• parametrická – je založena na autokorelační metodě srovnání hodnoty signálu a metod 

opožděných s určitou periodou [16] 

Mezi výhody pro použití neparametrických metod patří jednoduchost použitého 

algoritmu – běžně využívaná rychlá Fourierova transformace (FFT) a díky tomu i velká 

rychlost zpracování. Neparametrické metody je možné používat i v reálném čase. 

Výhodou parametrických metod je hladší průběh získaného spektra bez nutnosti 

předem vybírat soubor frekvencí, na nichž je spektrum analyzováno. U parametrických metod 

je jednodušší i následné zpracování, při kterém snadno získáme výkonové složky LF a HF. 

Neparametrické metody 

Mezi neparametrické metody patří výpočty metodou periodogramu, korelogramu a 

metodou lineární filtrace. 
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Metoda periodogramu umožňuje sledovat vývoj spektra v čase. Dává informaci o 

periodicitách řad a procesů. Periodogram používáme k výpočtu odhadu složek spektrálního 

výkonu. 

Odhad spektrální hustoty signálu v jedné jeho realizaci pomocí periodogramu 

vypočteme dle následujícího vzorce: 

��� = �
� �∑ ����������� �� [25]       (4) 

Kde N je počet vzorků a yn jednotlivé vzorky. 

Odhad spektrální hustoty z jedné realizace signálu vykazuje velký rozptyl, pro snížení 

tohoto rozptylu provádíme odhad spektra v okně menším než je délka signálu a toto okno 

s překrytím posouváme [25]. Výsledný odhad spektra pak získáme průměrováním těchto 

hodnot. 

 Pro odhad spektra tímto postupem existuje více metod (například Bartlettův 

periodogram používaný v oblasti šíření radiových vln). Při zpracování biologických signálů se 

nejčastěji používá Lomb – Scargle periodogramu. Mezi jeho hlavní výhody patří časová 

invariantnost a jednoznačný statistický popis.  

Odhad spektrální hustoty frekvenčních složek Px(ω) pomocí Lomb-Scargle 

periodogramu vychází ze vztahu [25]: 

���� = �
� �
�∑ �� !"#	�� �%��& '( )*

∑ !"#*	�� �%��& '(
+ �∑ �� #,-	�� �%��& '( )*

∑ #,-*	�� �%��& '(
.     (5) 

Kde τ je definováno jako: tan2�3� = ∑ #,-	��� �& '(
∑ !"#	��� �& '(

,    (6) 

t je čas, y vzorky vstupního signálu a ω je frekvence 

Metoda korelogramu vychází z identifikace existence periodické složky signálu 

pomocí korelační funkce. Fourierovou transformací této korelační funkce získáme výkonové 

spektrum signálu. 

Jako poslední možnost bych uvedla metodu lineární filtrace, u níž se využívá 

pásmových propustí, které se překrývají a jejich výstupy se umocní na druhou. Tyto výstupy 

jsou okamžité výkony v příslušném pásmu, provedeme zprůměrování a získáme tak odhad 

výkonu [10].  
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Parametrické metody 

Parametrické metody signálu vychází z existence modelu zkoumaného signálu.  

Z parametrů modelu popisujícího vznik zkoumaného signálu lze jednoznačně určit výkonové 

spektrum signálu. Při sestavování modelu vycházíme z předpokladu, že model je na vstupu 

buzen bílým šumem a signál vzniklý průchodem modelem je časově invariantní.  Pro 

sestavení modelu je třeba určit řád tohoto modelu. Tento řád by měl být obecně mnohem 

menší než délka zkoumaného signálu. Toto je předpokladem vzniku vyhlazeného spektra 

[26].  

Návrh modelu a odhad jeho parametrů je poměrně náročný, často se proto používá 

inverzní postup. Navrhujeme filtr, na jehož vstupu je zkoumaný signál a na jeho výstupu je 

bílý šum. Takto navržený filtr se nazývá bělící filtr. Výkonové spektrum signálu získáme 

umocněním amplitudové charakteristiky.   

Přenosová charakteristika bělícího filtru [26]: 

                       |567�|� = �
|89�|*,         (7) 

kde H(z) je inverzní filtr bělícího filtru HB. 

Odhad spektra určíme podle vzorce [26]: 

   	(�) = :;
*

�8<(=>?@)�
*,        (8) 

 kde HB je přenosová charakteristika bělícího filtru, ω bílý šum a C�
�  je rozptyl bílého 

šumu. 

K určení parametrů se používají modely: 

- Autoregresivní (autoregressive model) 

- Model klouzavých průměrů (moving average model) 

- Autoregresivní klouzavý průměr (autoregressice moving average model) 

Při použití autoregresního modelu platí [26]: 

56(7) = 1 − ∑ E�7��F
���          (9) 

Kde p je řád modelu a ai jsou koeficienty modelu 
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Při spektrální analýze signálu EKG se hodnotí [27]:  

- hodnota mocniny rozdílu délek dvou po sobě následujících RR intervalů 

- průměrná délka intervalů RR 

- výkonová spektrální hustota – celková a v jednotlivých frekvenčních pásmech – VLF, 

LF a HF (ms2). LF a HF může být udáno v normalizovaných jednotkách, které 

získáme, když výkon LF nebo HF vydělíme celkovým výkonem, od kterého odečteme 

VLF a vynásobíme 100. 

- poměr LF/HF (ms2) – poměr spektrálních výkonů v pásmech LF a HF 

- relativní spektrální výkon v pásmech LF a HF v % 

 

Obrázek 9 Příklad rozložení spektra a spektrálního výkonu u krátkého záznamu (10 

sec) [13] 
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6.3 Vliv vložené a vynechané vlny na výsledná data zpracovávaná ve 

frekvenční oblasti 

Zpracováním dat ve frekvenční oblasti a zejména hodnocení pomocí spektrálních 

výkonů je velmi citlivé na vnesené vlny. Z obecných fyziologických mechanismů a na 

základě statistiky zpracovávaných záznamů, je v literatuře uváděná maximální změna délky 

mezi bezprostředně navazujícími komplexy 20 %, a to i s ohledem na patologické jevy 

diagnostikovaného objektu. Pokud jsou tedy detekovány za sebou dvě R vlny se vzdáleností 

menší, než 80 % předchozího intervalu, je možné takovou vlnu považovat za chybně 

detekovaný artefakt a odfiltrovat ji [13].   

G. Clifford se ve své práci zabýval vlivem jedné vložené vlny do 5 minutového 

záznamu na výsledný poměr LF/HF.  Vloženou vlnu umístil do signálu, u něhož byly před 

vložením vlny určeny spektrální výkony. Poloha vložené vlny byla popsána takto [13]: 

   ��′� = 	H	��′���      (10) 

 ��′�I� = 	���I� + ��� − ��′�,     (11) 

kde ϒ je relativní pozice vlny proti předchozímu intervalu [13] 

Jeho výsledky shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 1: Vliv vložené vlny na spektrální výkon 

ϒ LF HF LF/HF Odchylka 

[%] 

- 0,39 0,61 0,64 - 

0,8 0,37 0,62 0,60 6,25 % 

0,7 0,26 0,74 0,34 46,9 % 

0,6 0,25 0,76 0,32 50 % 

0,8 * 0,32 0,68 0,47 26,5 % 

*vloženy 2 vlny 
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Z výsledků tohoto pokusu vyplývá dominantní vliv vnesené vlny, která může způsobit až 

50 % chybu výsledných hodnot a tím i následnou chybnou diagnostickou interpretaci. 

Obdobným způsobem ovlivňuje výsledné hodnoty i chybějící vlna v naměřených datech. 

Z výsledků dále vyplývá význam kvalitní filtrace a eliminace vložených pulsů. V místech 

chybějících vln je nutné provést rekonstrukci signálu a to interpolací chybějící vlny. 

V literatuře se takto vložená vlna označuje jako phantom beat [13]. 

6.4 Spolehlivost navržených detektorů 

Spolehlivost detekce obou detektorů lze posoudit pomocí výpočtu senzitivity a 

prediktivity. Ze získaných hodnot je možné stanovit prediktivitu zvolených detektorů. 

Senzitivitu spočítat nemůžeme, neboť neznáme počty nezachycených RR intervalů, jejich 

počítání ručně by bylo poměrně zdlouhavé. Prediktivita je pravděpodobnost přítomnosti QRS 

komplexu v případě pozitivní detekce 

Prediktivitu vypočteme [28]: 

� = JK

JKILK
,           (12) 

Kde TP je počet pravdivě pozitivních – tj. správně detekovaných RR intervalů a FP je 

počet falešně detekovaných. 

6.5 Použitá data 

Metodika vyšetřování vybrané skupiny  

Záznam EKG byl pořízen přístrojem Biopac. K dispozici bylo 10 dobrovolníků, 

kterým bylo změřeno nejprve EKG v klidu na lůžku. Poté byli vyzváni k provádění dřepů po 

dobu tří minut. Po půl minutě byli dobrovolníci informováni o zbylém čase tak, aby si mohli 

rozložit tělesnou aktivitu a zvolit si tempo. Bezprostředně po skončení fyzické aktivity byli 

opět položeni na lůžko a opět byl zaznamenán 5 minutový záznam EKG.  

Měřené subjekty byli studenti přibližně stejného věku, s různou fyzickou zdatností. 

Pro vyhodnocení výsledků byla skupina dobrovolníků příliš malá, statisticky nevýznamná a 

zároveň se nepodařilo zajistit srovnatelné podmínky měření. Naměřená data v této práci slouží 

pro ověření metody a návrhu vyhodnocení získaných dat. 
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7 Hodnocení variability srdeční 

frekvence 

Pro vyhodnocení dat získaných měřením dobrovolníků byl vytvořen program 

v programu Matlab. Úkolem programu je v zadaném vstupním souboru dat identifikovat R 

vlny, provést kontrolu jejich poloh s ohledem na fyziologické podmínky, převést získaný 

tachografický signál do spektrální oblasti a v té provést odhad spektrálního výkonu. 

Program v záhlaví obsahuje řadu parametrů, kterými se řídí běh programu a dále 

všechny parametry využívané v jednotlivých částech programu. Tato koncepce usnadňuje 

experimentování s nastavením a zjištění citlivosti programu na jednotlivé parametry. 

V tomto záhlaví lze taktéž nastavit, které grafy se mají během zpracování zobrazovat. 

Obecné schéma bloků programu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Obecné schéma bloků programu 

Filtrace PP 10-

20 Hz 
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7.1 Zpracování dat naměřených přístrojem Biopac  

Převod dat a import do prostředí MATLAB 

Datové soubory získané z přístroje Biopac jsou ukládány ve vnitřním binárním 

formátu a tím není možné přímé zpracování těchto souborů v prostředí Matlab. Nejprve je 

třeba provést konverzi přes softwarový nástroj BSL lessons, který umožňuje export dat do 

textového souboru typu CSV (hodnoty oddělené tabulátorem). Exportovaná data jsou v dvou 

sloupcové podobě – první sloupec obsahuje časovou značku od počátku měření v minutách, 

druhý sloupec obsahuje měřený signál EKG v milivoltech. Časové značky v prvním sloupci 

jsou exportovány s fixním počtem číslic, čímž dochází v průběhu záznamu k degradaci této 

hodnoty vlivem ztráty přesnosti. Soubory obsahují řádově 200 000 až 400 000 naměřených 

hodnot z každého měření. 

Pro zpracování těchto dat v prostředí Matlab byl každý soubor importován jako pole 

hodnot a samostatně uložen jako pole hodnot systému Matlab (přípona souboru .mat) 

Vstupní data se po kliknutí na příslušný soubor ve workspace načtou do proměnné 

data. Druhá možnost je využít hromadného zpracování, kdy program projde zvolenou složku 

a zpracuje všechny soubory odpovídající masce. Data pak uloží v přehledné výstupní 

proměnné. 

Odstranění driftu a ostatních rušivých spektrálních složek  

Výpočtem rozdílu mezi prvními několika desítkami členů v několika souborech byla 

určena konstantní vzorkovací frekvence 1 kHz pro všechny vzorky. Nejprve se ze signálu 

odstraní první a poslední 3 sekundy záznamu, neboť po připojení elektrod nebyl např. subjekt 

úplně v klidu a při odpojování vznikly také nežádoucí artefakty. Pro správné zpracování je 

taktéž nutné, aby první vzorky signálu obsahovaly správné hodnoty, protože program při 

kontrole signálu vychází z prvních vzorků a porovnává je s dalšími. Špatné vzorky na počátku 

signálu mohou způsobit „bloudění“ detektoru a tím i vynechání následných, správných 

vzorků. 
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Obrázek 11 Ukázka signálu před filtrací (zeleně) a po filtraci (červeně) 

 

Filtr byl zvolen tak, aby se zachoval původní tvar signálu a zároveň se odstranily 

rušivé složky. Na obrázku je zobrazen příklad signálu před a po filtraci (obr. 11). Signál po 

filtraci neobsahuje nízké frekvence, což je patrné ze spektra na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Spektrum signálu před a po filtraci 

 

Biologický signál dále obsahuje obvykle nežádoucí složky, které je potřeba před 

začátkem analýzy filtrovat. Základní odstranění rušivých složek je provedeno pásmovou 

propustí filtry typu FIR. Filtr odstraní pásmo neužitečné pro analýzu do 10 Hz a nad 20 Hz. 

Pomocí tohoto filtru se podařilo odstranit brum, drift a částečně i myopotenciály. Po 

provedené filtraci jsou data uložená do proměnné ecg_in. Po filtraci se volitelně zobrazí graf 
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signálu před a po filtraci a stejně tak i jeho spektrum. Taktéž je možné zobrazit frekvenční a 

fázovou charakteristiku. 

 

Obrázek 13 Frekvenční a fázová charakteristika filtru zobrazená funkcí freqz Matlabu 

 

Detekce R vln 

Detekce založená na umocnění 

Detekci R-vln má na starosti QRS detektor. Pro první zpracování byl použit hotový 

detektor, založený na detekci R-vln jako maxim, překračující nastavenou úroveň – práh jeho 

nedokonalosti a zvýšení odolnosti řeší pokročilý QRS detektor. Detektor byl převzat 

z programu vytvořeného k bakalářské práci Detektor QRS komplexu, autorem práce je Adam 

Kubík, VUT Brno 2010 [28]. Detektor je použit pouze pro srovnání s navrženým detektorem. 

Program umožňuje volbu detektoru použitého při zpracování. 
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Převzatý detektor je založen na umocnění filtrovaného vstupního signálu. Signál 

dostane kladné hodnoty a metoda zároveň zvýrazní špičky.  V další části detektor detekuje 

maxima, která mají představovat R kmity. Algoritmus je na základě prahových kritérií. Je 

použit adaptivní práh, jehož prahovou hodnotu získáme, když v prvních 2 sekundách 

filtrovaného signálu vypočteme 60 %. Pokud v následujícím úseku najdeme část signálu 

převyšující práh, použijeme okno o šířce QRS komplexu a hledáme v něm následující R vlnu. 

Zaznamenávají se polohy R vln, její velikost a opět se nastaví práh na 60 % velikosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Signál s detekovanými R vlnami 

 

Na obrázku je zobrazena detekce R vln prostřednictvím detektoru založeném na 

umocnění, na ose x jsou čísla vzorků krát 105, čas v [s] dostaneme vydělením tisícem -Fvz. 

Osa y je v [mV]. Počty detekovaných RR intervalů a chybně detekovaných RR intervalů jsou 

uvedeny v tabulce v kapitole 8.2. 

 

Obrázek 14 Blokové schéma detektoru založeného na umocnění 
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Pokročilý QRS detektor 

Druhý - pokročilý QRS detektor vychází z tvaru vln EKG. R-vlna je strmý pík 

v signálu. R-vlna je detekována jako maximum nacházející se mezi body s maximální 

derivací. Nejprve provede kontrolu formátu vstupních dat, následně doplní časovou osu 

v případě, že není součástí vstupu a provede adaptaci dat, pokud jsou zadaná data ve sloupci. 

Provede posunutí dat na osu odečtením střední hodnoty x. Data jsou dále derivována a 

umocněna. Následně program prochází celé pole korigovaných hodnot z předchozí filtrace a 

v okně s dynamickou velikostí vyhledává pozici R a S vln. Při prvním průchodu provede 

integraci vstupních dat a překročením prahové hranice detekuje hrany R vln. Při dalším 

průchodu pak na těchto intervalech hledá maxima – R vlny. S vlna je pak identifikována jako 

nejbližší minimum po detekované hraně R vlny. Výstupem detektoru jsou pole hodnot 

amplitud a časových pozic R a S vln a pole časových intervalů mezi jednotlivými R vlnami 

(HRV). Algoritmus detektoru vychází z publikovaného algoritmu, který byl přepsán a 

upraven pro specifika námi naměřených dat. Algoritmus detektoru byl přizpůsoben vysoké 

vzorkovací frekvenci, byl doplněn o výběr vhodné referenční úrovně při zarušení signálu 

vysokými amplitudami, upraven formát dat pro další zpracování. Součástí kódu je i grafické 

zobrazení průběhu detekce, vstupního signálu a detekovaných RR intervalů. 

 

Vstupní 

signál 

Integrace 

dat 

Derivace 

signál -

detekce 

hran R vln 

Vyhledání 

maxim-R vln 

Identifikace 

S vln 

Výstup – pole hodnot 

amplitud a pozic R a S vln a 

pole časových intervalů mezi 

R vlnami 

Obrázek 16 Blokové schéma pokročilého detektoru 
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Obrázek 17 Zdrojový záznam EKG 

 

 

Obrázek 18 Integrovaná data – vzorek 01 před zátěží (zdrojový signál - červeně, 
integrovaný signál - modře, okraj R vlny - zeleně, okraj S vlny - fialově) 

 

 

Obrázek 19 EKG s vyznačením detekovaných R a S vln 

Volbu typu detektoru nastavíme v sekci nastavení programu v proměnné detektor. 
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Výstup z detektoru založeném na umocnění 

 

Obrázek 20 Výstup z detektoru založeném na umocnění 

 

 Výstup z pokročilého QRS detektoru 

 

Obrázek 21 Výstup z pokročilého QRS detektoru 

Integrovaná data 

Zdrojový záznam EKG 

EKG s vyznačením 
detekovaných R a S vln 

RR intervaly 

RR intervaly 

Signál s detekovanými R 
vlnami 
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Filtrace chybně detekovaných R vln 

Z výše popsaného vlivu chybně detekovaných vln na výsledky vyplývá potřeba 

ověření detekovaných RR intervalu s ohledem na fyziologické parametry EKG signálu.  

V první fázi jsou filtrovány R vlny, jež se v časové oblasti objeví dříve než po 70 % 

předchozího intervalu. První RR interval je považován za správný, další je porovnáván podle 

něj. V druhé fázi je testována velikost amplitudy v porovnání s předchozí velikostí rozdílu R a 

S vlny. Při nárůstu přes 70 % velikosti předchozí amplitudy je R vlna filtrována [13]. 

K oběma hodnotám jsme došli testováním programu a hodnocením spolehlivosti QRS 

detektoru. 

Počty chybně detekovaných R vln jsou uloženy do proměnné pocetChyb. RR intervaly 

odstraněné filtrací pak můžeme vidět v dalším grafu programu (obr. 13). 

 

Obrázek 22 Obrázek znázorňuje intervaly, ve kterých je akceptována následující R 
vlna jako platná (kontrola časové integrity) 

 

Interpolace chybějících R vln 

Podobný vliv jako chybně detekovaná R-vlna má i chybějící R-vlna. Negativní vliv 

má i odstranění R-vln ve správné pozici, ale s amplitudou mimo fyziologický interval. 

Funkce zajišťující interpolaci – doplnění chybějících vln vyhledává mezery v sérii RR 

intervalů. Tyto mezery vznikají předchozím odstraněním chybně detekovaných R – vln. 

V případě že dojde k selhání detekce již na úrovni QRS detektoru, je zaznamenána R-vlna 
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s velkou amplitudou, což odpovídá velké časové vzdálenosti mezi R-vlnami. V takovém 

případě je pak při kontrole detekovaných QRS komplexů taková série odstraněna. 

Mechanizmus doplnění chybějících vln interpolací vychází z porovnání časových 

značek R-vln. Je vždy porovnávám rozdíl mezi předchozím a aktuálně zkoumaným vzorkem. 

Pro určení chybějícího vzorku se využívá stejného nastavení tolerance změny R-vln jako u 

kontroly detekce QRS komplexů. 

V případě že je detekována chybějící R - vln (R-vlny) je podle časového rozdílu 

k následujícímu vzorku určen počet chybějících vln. Porovnáním amplitudy aktuálního a 

následujícího vzorku je vypočten koeficient změny amplitudy a při následném doplnění 

chybějících R-vln jsou R-vlny doplněny tak, aby ležely na spojnici mezi aktuálním a 

následujícím vzorkem. 

Vyřazené a interpolované vlny je v programu možné zobrazit: 

 

Obrázek 23 Odstraněné R vlny (červeně) a interpolované vlny (zeleně) 



 -34 - 

 

 

Výpočet spektrálních výkonů  

Před zpracováním dat je třeba je převést na [ms], tak aby vypočtený odhad 

spektrálního výkonu vycházel v jednotkách [ms2]. Dále je provedeno odstranění trendu 

signálu (lineární metodou pomocí funkce detrend v matlabu), a dále odstranění driftu.  

Vlastní odhad spektrálních výkonů realizujeme pomocí periodogramu Lomb – Scargle 

metodou. S ohledem na nestejnou délku zdrojových záznamů, a aby bylo možné data 

vzájemně porovnávat, vypočteme normalizované hodnoty spektrálních výkonů.  

Pro odhad spektra periodogramem je třeba určit počet bodů – frekvencí, jejichž 

přítomnost v signálu budeme pomocí periodogramu zkoumat a následně vytvořit vektor 

těchto frekvencí, který je pak vstupem funkce pro výpočet periodogramu. Pro vytvořenou 

aplikaci bylo zvoleno 1048 bodů, jejich počet lze zvolit v části nastavení programu. 

Frekvence jsou generovány od frekvence 0 do 500 Hz s krokem 0,48 Hz.  

Vlastní výpočet periodogramu je realizován funkcí lomb2.m, získané z oficiálních 

internetových stránek výrobce programu Matlab [29]. 

Ze získaných složek periodogramu vybereme složky spadající do zkoumaných pásem 

VLF, LF a HF. Dále je třeba provést integraci těchto složek v daných intervalech a tímto 

způsobem získáme ekvivalentní spektrální výkony v pásmech LF a HF. Poměr těchto složek 

je požadovaným výstupním údajem programu. Hodnoty spektrálních výkonů v pásmech HF, 

LF, VLF označené jako HF, LF a VLF, najdeme ve výstupní strukturované proměnné Output, 

kde jsou uloženy v absolutní velikosti [ms2] nebo v normalizovaných jednotkách [–] (nHF a  

nLF). Dále je zde uložen i požadovaný poměr LF/HF (proměnná LFHF), poloha maxim 

v jednotlivých oblastech (peakLF a peakHF). 

Grafické zobrazení rozložení výkonového spektra signálu je volitelným výstupem 

programu. 
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Obrázek 24 Příklad grafického zobrazení výkonového spektra 

 

8 Výsledky 

8.1 Spolehlivost navržených detektorů 

Pro posouzení funkčnosti námi navrženého QRS detektoru, založeného na vyhledání 

maxim integrovaného signálu mezi body maximální derivace, bylo provedeno srovnání 

s detektorem jiného autora – detektorem, založeném na vyhledání hodnot umocněného 

signálu překračující nastavený práh. Kvalitní detekce R vln je důležitá zejména v záznamech 

zachycených po zátěži, kdy dochází k rychlému poklesu tepové frekvence, ale zároveň je 

zkoumaný subjekt po předchozí fyzické aktivitě neklidný a jeho rychlé dýchaní a další 

pohyby mají negativní vliv na kvalitu záznamu.  

Níže uvedené tabulky srovnávají počty detekovaných záznamů na shodných 

záznamech oběma detektory. Z uvedených dat je patrná vyšší spolehlivost pokročilého QRS 

detektoru, který lépe identifikuje fyziologické proporce zaznamenaných vln, ignoruje vložené 

vlny a lépe odolává dalším složkám rušení. 
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.Tabulka 2: Obě detekce - detekované a odstraněné RR intervaly před zátěží 

Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doba 

záznamu 

[min] 

6,11 6,09 6,24 6,50 6,02 6,70 6,10 6,96 6,16 6,04 

Metoda pokročilého QRS detektoru 

detekováno 

RR intervalů 474 371 417 447 394 319 470 416 563 467 

chybně 

detekováno 

RR intervalů 
0 0 12 0 1 0 0 17 0 3 

Počet 

interpolovan

ých R vln 
0 0 6 0 1 0 0 10 0 0 

Metoda umocnění 

detekováno 

RR intervalů 
469 369 415 445 392 314 468 414 559 456 

chybně 

detekováno 

RR intervalů 

0 0 12 0 1 0 0 23 0 3 

Počet 

interpolova

ných vln 

0 0 5 0 1 0 0 19 0 0 
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Tabulka 3 Obě detekce – detekované a odstraněné intervaly po zátěži 

Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Doba 

záznamu 

[min] 

6,54 6,12 6,07 6,06 6,05 6,05 6,04 7,06 6,25 6,94 

Metoda pokročilého QRS detektoru 

detekováno 

RR intervalů 
615 639 548 491 544 629 603 496 717 715 

chybně 

detekováno 

RR intervalů 

0 2 11 0 0 0 0 22 0 18 

počet 

interpolovan

ých vln 

0 0 13 0 0 0 0 17 0 0 

Metoda umocnění 

detekováno 

RR intervalů 
599 623 545 412 536 624 589 495 713 689 

chybně 

detekováno 

RR intervalů 

0 23 16 0 0 20 22 35 0 7 

počet 

interpolova

ných vln 

0 0 14 0 0 0 0 30 0 4 

Prediktivita detektorů 

Prediktivitu spočítáme vydělením správně zachycených RR intervalů součtem správně 

detekovaných RR intervalů a falešně detekovaných RR intervalů. 

Detekce umocněním 

Před zátěží: 

P1Před=0,991 

Po zátěži: 

P1po=0,979 

Prediktiva před zátěží byla 99,1 a po zátěži 97,9%. 
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Detekce pokročilým QRS detektorem 

Před zátěží 

P2Před=0,992 

Po zátěži 

P2Po=0,991 

Prediktivita před zátěží byla 99,2 a po zátěži 99,1%. Z výsledků vyplývá, že pokročilý QRS 

detektor byl spolehlivější než detektor umocněním. Oba detektory zvládají spolehlivě 

detekovat R vlny v zarušeném signálu, protože navržený vstupní filtr účinně odstraňuje 

významné složky rušení. Správné detekci napomáhá taktéž detrendace signálu. S výskyty 

extrasystol si lépe poradí pokročilý QRS detektor. Při výskytu patologických jevů a zarušení 

vlivem pohybu mohou být při použití detektoru umocněním výsledky zavádějící. 

Z obrázků je vidět, že pokud vlna má výrazně vyšší amplitudu než je stanovený práh, detekce 

vlny je provedena špatně. Pokročilý QRS detektor vlnu detekoval správně. 

 

Obrázek 25 Špatně detekovaná vlna detektorem založeným na umocnění 

 

 

Obrázek 26 Vlna detekovaná pokročilým QRS detektorem 
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Spolehlivost z hlediska přesnosti detekce R vln 

Prostředí programu Matlab využité pro zpracování dat umožňuje díky svým 

matematickým funkcím přesné vyhledání maxim ve vstupních datech. Maximální chyba při 

tomto zpracování tedy může nastat pouze v případě, že se v oblasti maxima nachází více 

hodnot s naprosto shodnou velikostí amplitudy. Z podstaty zdroje těchto dat předpokládám, že 

mohou existovat v této oblasti maximálně 2 takovéto hodnoty. Absolutní chyba zanesená 

zpracováním v rozdílu mezi dvěma R vlnami je pak 
M

LNO
, kde PQ9 je vzorkovací frekvence 

signálu. 

Druhým zdrojem chyb ve zpracování pak může být nepřesnost určení polohy maxima 

R vlny vlivem vzorkování. Vzhledem k vysoké použité vzorkovací frekvenci v poměru ke 

spektrálnímu rozsahu snímaných dat můžeme předpokládat, že maximální chyba vlivem 

vzorkování bude právě o jeden vzorek. Výslednou přesnost QRS detektoru včetně přesnosti 

záznamu dat pak lze odhadnout jako: 

Δ = S

LNO
           (13) 

V případě našich měření pak absolutní chyba měření je  

Δ = 	 8
1000 = 0,008	[V] 

Pro určení maximální relativní chyby vztáhneme absolutní chybu k nejkratším 

detekovaným RR intervalům, které byly 0,4 [s]. 

Relativní chyba detektoru je pak určena jako: 

X = Δ
|Y| =

0,008
0,4 = 0,02	[V] = 2% 

  kde A je hodnota nejkratšího detekovaného RR intervalu. 

8.2 Vliv zátěže na zkoumaný subjekt 

Každý ze zkoumaných 10 subjektů byl podroben záznamu EKG před a po zátěži. 

Z průběhu amplitudy RR intervalů je patrné, že ke změnám srdeční frekvence dochází u 

subjektů i před zátěží. To je částečně způsobeno odezvami organismu na vnější podněty, dále 

pak přirozenou regulační činností autonomního nervového systému a v neposlední řadě také 

tím, že se při měření nedařilo zachovat stejné podmínky a dostatečnou dobu na zklidnění před 
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začátkem měření. To bylo do značné míry způsobeno sdílením souboru dobrovolníků 

s dalšími měřeními pro jiné bakalářské práce. 

Z průběhů získaných po zátěži je vidět na počátku typické snížení amplitud, 

odpovídající rychlé srdeční akci – vyšší tepové frekvenci. Ta se postupem času snižuje, a tím 

dochází k prodloužení periody a zvýšení amplitudy RR intervalů. Rychlost nárůstu amplitudy 

závisí na celkové kondici zkoumaného subjektu. Ze získaných dat lze usuzovat, že zátěž 

aplikovaná shodnou časovou dobu pro všechny subjekty neznamenala pro všechny subjekty 

zátěž se stejnou náročností.  Uvedené provedení zátěže tedy spíše na malém vzorku ilustruje 

vliv zátěže na srdeční činnost, ale z naměřených dat nelze vyvozovat žádné závěry.  

 

Obrázek 27 RR intervaly před zátěží (subj. č. 1) 
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Obrázek 28 RR intervaly po zátěži (subj.č.1) 

 

8.3 Spektrální výkon 

Chování autonomního nervového systému lze odvozovat na základě změn rozložení 

složek spektrálních výkonů. Vlivem zátěže dochází ke zvýšení činnosti sympatiku a tím i ke 

zvýšení srdeční činnosti. Ve spektrální oblasti se tato projeví nárůstem spektra v oblasti LF 

frekvencí. Dále vlivem zátěže dochází podle fyzické zdatnosti ke zrychlení dechu. To se 

projeví změnami v HF oblasti spektra.  

Níže uvedené tabulky shrnují výsledky naměřené ve spektrální oblasti.  Pro porovnání 

je třeba sledovat normalizované hodnoty výkonů, které nezávisí na délce záznamu, nebo 

poměr mezi LF a HF pásmem – LF/HF. I v této části výsledků je nutné uvažovat nestejné 

počáteční podmínky a nestejnou míru zátěže pro jednotlivé subjekty.  Souhrnná data jsou tam 

pouze ilustrací funkčnosti navrženého programu a možností zpracování jeho výstupů. 

Podle literatury [17] by mělo vlivem zátěže dojít ke zvýšení hodnoty poměru LF/HF. 

V případě našich dat tak tomu bylo u 7 zkoumaných subjektů. U dalších třech došlo 

k mírnému poklesu tohoto parametru. 
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Grafy PSD před aktivitou a po aktivitě 

 

Obrázek 29 PSD subjektu č. 1 před zátěží 

 

 

Obrázek 30 PSD subjektu č. 1 po zátěži 

 

Ostatní grafy PSD jsou uvedeny v příloze. 
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Tabulky LF HF 

Tabulka 4 Tabulka LF a HF před a po zátěži 

Subj.č.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Před LF 
27,300 20,300 19,500 25,100 24,500 23,000 23,400 24,800 29,500 24,300 

 HF 
51,600 62,000 46,100 55,100 63,800 66,000 51,300 62,400 63,200 62,400 

 LF/HF 
0,529 0,328 0,423 0,455 0,384 0,349 0,456 0,398 0,467 0,389 

Po LF 
26,200 27,700 11,400 19,700 15,100 20,500 22,600 27,600 36,700 24,700 

 HF 
34,200 45,100 33,500 33,600 45,100 67,600 45,400 55,800 36,400 36,000 

 LF/HF 
0,765 0,614 0,340 0,586 0,333 0,303 0,498 0,494 1,010 0,686 

 

Tabulka 5 Rozdíly LF/HF před a po zátěži 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LFpo-LFpřed 
0,236 0,286 -0,083 0,131 -0,051 -0,046 0,042 0,096 0,543 0,297 
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9  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat metody měření variability srdeční frekvence, 

navrhnout postup zpracování tachogramů RR intervalů, tyto RR intervaly dále zpracovat ve 

spektrální oblasti, určit spektrální výkony v charakteristických frekvenčních pásmech. 

 Základem pro zpracování je spolehlivý QRS detektor. V práci jsem provedla 

porovnání 2 koncepcí detektorů na reálných datech. Pokročilý QRS detektor vytvořený pro 

tuto bakalářskou práci vykazuje vyšší spolehlivost detekce, a zároveň významně vyšší 

odolnost proti chybným detekcím artefaktů a dalším složkám rušení. Dalším zkoumáním a 

testováním na větším vzorku dat by bylo možné tento detektor rozšířit o další kontroly 

parametrů vstupních s ohledem na jejich fyziologickou podstatu. Na popis vzniku a 

charakterů EKG signálu jsem se zaměřila v první části této práce. 

Vlivem zátěže dochází u jedince ke zvýšení činnosti sympatiku. Dle jiných výzkumů 

se činnost sympatiku projevuje ve spektrální oblasti EKG signálu v takzvaném LF pásmu – 

pásmu frekvencí 0,05-0,15 Hz. Na základě popisu tohoto projevu vlivu zátěže jsem zvolila 

zpracování záznamů ve spektrální oblasti s výpočtem spektrálních výkonů. Dalším 

předpokladem byl rychlý pokles tepové frekvence po zátěži. Parametrické metody 

předpokládají stacionární data, a tedy návrh modelu pro parametrickou metodu zpracování by 

byl nepřesný. V programu bylo tedy vytvořeno zpracování neparametrickými metodami 

pomocí Lomb – Scargle periodogramu. Výstupem periodogramu je obsah spektrálních složek 

ve vstupním signálu. Integrací těchto složek pak snadno získáme odhad spektrálních výkonů 

signálu.  

Testování vytvořeného programu probíhalo na záznamech EKG pořízených měřením 

10 dobrovolníků. EKG bylo zaznamenáno v klidu a následně bezprostředně po vykonání 

fyzické aktivity. Získaná reálná data byla zatížena velkým množstvím artefaktů a dalších 

složek, jejichž původ přisuzuji neklidu subjektů při měřeních vlivem většího počtu osob 

přítomných měřením a dále stresovým faktorům při organizaci více měření dobrovolníků pro 

různé úlohy. Taktéž nebylo možné zajistit dostatečnou dobu pro zklidnění subjektu před 

měřením po předchozí fyzické aktivitě pro jinou úlohu. Získaná data sloužila primárně pro 

ověření metody a funkčnosti navrženého řešení. 

Porovnáním výstupů programu jednotlivých záznamů je patrný vliv zátěže a u 7 

subjektů odpovídá i v literatuře popsaná změna poměru LF/HF. U dalších 3 předpokládáme 
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dominantní vliv ostatních faktorů popsaných výše. Aplikovaná zátěž pak nevedla k dostatečné 

stimulaci činnosti sympatiku v poměru k situaci při měření před zátěží.  

Ze získaných výsledků dále předpokládám, že takto provedený způsob aktivity – 

zátěže nepředstavuje u všech subjektů stejnou stimulaci aktivity sympatiku. V literatuře 

popsaná měření a analýzy HRV probíhají při podstatně „klidnějších“ činnostech typu leh- sed 

– leh, kdy lze předpokládat stejnou míru stimulace. Pro trénované jedince, případně sportovce 

je zátěž typu 2 minut dřepů podstatně nižší než pro jedince provozující minimum fyzické 

aktivity. Pro další ověření těchto hypotéz by bylo třeba provést větší množství měření 

s různými typy zátěží a na statisticky významnějším vzorku dat.  
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Seznam zkratek 

ANS -autonomní nervový systém 

AV - atrioventrikulární 

BSL - biopac lessons 

CSV - coma separated values (hodnoty oddělené čárkou) 

EKG - elektrokardiogram 

EMC - elektromagnetická kompatibilita 

FFT-Fast fourier transform (rychla furierova transformace) 

FIR - finite impulse response 

HF-high frequency 

HRV - hearth rate variability (variabilita srdeční frekvence) 

LF-low frequency 

nHF - high frequency in n.u. (pásmo vysokých frekvencí v normalizovaných 
jednotkách) 

nLF low frekquency in n.u. (pásmo nízkých frekvencí v normalizovaných jednotkách) 

NN50-počet intervalů, které se od předchozího intervalu liší o více než 50 ms 

PSD - power spectral density (spektrální výkonová hustota) 

PSD- power spectral density 

RMSSD- the root mean square successive difference 

SA - sinoatriální 

SDNN - směrodatná odchylka NN intervalů 

ULF -ultra low frequency 

VLF-very low frequency 

VNS-vegetativni nervovy system 
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