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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje analýze experimentálních telemetrických záznamů EKG se 

záměrem stanovit dlouhodobý vliv protinádorového léčiva sunitinibu na elektrickou 

aktivitu srdce. Pro experimentální studii, provedenou na Fyziologickém ústavu 

Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, byl jako modelový organismus zvolen 

laboratorní potkan. Potkanům v raném věku byl aplikován sunitinib a s odstupem 20 

týdnů bylo pomocí telemetrického systému Stellar měřeno EKG. Pro hodnocení vlivu 

sunitinibu na elektrickou aktivitu srdečných komor byla zvolena analýza délky trvání 

RR a QT intervalu a šířky QRS komplexu, které byly detekovány metodou vlnkové 

transformace. Byla provedena statistická analýza pomocí neparametrických testů - 

Wilcoxonova párového testu, Mann-Whitneyho nepárového testu a Friedmanova testu. 

Získané výsledky naznačují, že aplikace sunitinibu u zvoleného animálního modelu 

nemá dlouhodobý vliv na sledované parametry. Po rozšíření studie by získané výsledky 

mohly přispět k posouzení účinku léčiv na elektrickou aktivitu lidského srdce 

s odstupem několik desítek let po ukončení léčby sunitinibem. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Analýza EKG, experimentální kardiologie, potkan, QT interval, telemetrie, 

tyrozinkinázové inhibitory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This master´s thesis deals with the analysis of experimental telemetrical ECG records 

with intention to determine the long-term influence of anticancer drug sunitinib on the 

electrical activity of heart. A laboratory rat was chosen as a model organism for the 

experimental study carried out at the Department of Physiology at Faculty of Medicine, 

Masaryk university. The sunitinib was applied to the rats at an early age and the ECG 

was measured with a 20-week delay using the Stellar telemetry system. To measure the 

effect of sunitinib on the electrical activity of the heart chambers, an analysis of the 

duration of the RR and QT interval and the width of the QRS complex was chosen. 

These parameters were detected by the wavelet transform method. Statistical analysis 

was performed using nonparametric tests - the Wilcoxon signed rank test, the Mann-

Whitney test and the Friedman Test. The obtained results suggest that the use of 

sunitinib has no long-term effect on the observed parameters for the chosen animal 

model. After extension of the study, the results obtained could contribute to assess the 

effect of drugs on electrical activity of the human heart several decades after sunitinib 

treatment termination. 

 

KEYWORDS 

ECG analysis, experimental cardiology, QT interval, rat, telemetry, tyrosine kinase 

inhibitors 
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ÚVOD 

Léčiva používaná v humánní medicíně často vykazují kromě žádoucích terapeutických 

účinků i účinky vedlejší, nežádoucí. Nežádoucí účinky mohou být závažné zejména, 

pokud zasáhnou životně důležité orgány, jakými jsou srdce, plíce nebo mozek. V 

nejzávažnějších případech tak může dojít k nevratnému poškození orgánu a smrti 

léčeného pacienta. Z hlediska medicínského i společenského jsou důležité takové 

nežádoucí účinky, které se nijak klinicky neprojevují, ale můžou pacienta ohrožovat na 

životě. Typickými příklady jsou léčivem indukované poruchy srdeční elektrické 

aktivity, jako je prodloužení QT intervalu. Prvním projevem takové poruchy může být 

až náhlá srdeční smrt. 

Jedním z léčiv, u kterých byl popsán vliv na elektrickou aktivitu srdce, je sunitinib. 

Jedná se o moderní protinádorové léčivo ze skupiny tyrozinkinázových inhibitorů. 

Sunitinib se používá zejména u dospělých pacientů k léčbě karcinomu ledviny a 

gastrointestinálního stromálního tumoru. V rámci speciálních léčebných protokolů se 

ale podává i dětským pacientům. Údaje o jeho potenciálním vlivu na elektrickou 

aktivitu srdce pochází od dospělých pacientů nebo laboratorních zvířat z preklinického 

testování. Dle našich nejlepších znalostí nebyly zkoumány možné vlivy sunitinibu na 

srdce u dětí. Z hlediska nežádoucích účinků protinádorových léčiv u dětských pacientů 

je rovněž nutné myslet – s výhledem na potenciální dlouhodobé přežití vyléčených 

pacientů – na účinky odložené. O možných odložených účincích sunitinibu dosud 

neexistují žádné informace. 

Standardně jsou pro preklinické zkoumání účinků léčiv za různých podmínek využívány 

nenáročné animální modely. Pro snímání elektrické aktivity srdce lze u zvířat s výhodou 

použít moderní telemetrické zařízení, které neomezuje aktivitu zvířat. Z telemetrického 

měření je získán standardní elektrokardiogram (EKG), jehož následnou analýzou je 

možno odhalit vliv testované látky na elektrickou aktivitu srdce modelového zvířete. 

Animální modely se dají použít i pro sledování dlouhodobých vlivů, kdy lze využít 

krátké generační doby a rychlejšího procesu stárnutí u malých laboratorních zvířat 

(v porovnání s člověkem). 

V této diplomové práci byly hodnoceny EKG záznamy z experimentální studie 

prováděné v Laboratoři experimentální kardiologie Fyziologického ústavu Lékařské 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato studie byla podpořena projektem 

Specifického výzkumu s názvem "Kardiovaskulární systém napříč obory – od 

molekulární diagnostiky po klinická vyšetření" číslo MUNI/A/1157/2017. Studie byla 
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provedena na modelu laboratorního potkana. Potkanům v raném věku byl po dobu 3 

týdnů aplikován sunitinib a následně bylo pomocí telemetrického systému měřeno EKG 

s odstupem 20 týdnů po ukončení léčby. Cílem diplomové práce byla analýza získaných 

záznamů EKG se záměrem stanovit dlouhodobý vliv sunitinibu na elektrickou aktivitu 

srdce. Na základě známých údajů o sunitinibu byla stanovena hypotéza, že léčba 

sunitinibem v dětském věku může vést k poruše elektrické aktivity srdečních komor i po 

ukončení léčby – v dospělosti. Diplomová práce se zabývá (a) výběrem relevantních 

EKG parametrů pro posouzení elektrické aktivity srdečních komor; (b) návrhem, 

implementací a testováním metody pro rozměření EKG; (c) výpočtem relevantních 

parametrů EKG; (d) statistickou analýzou vypočtených parametrů; a (e) diskuzí 

získaných výsledků s ohledem na fyziologii potkana a člověka. 
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1 ELEKTROKARDIOGRAFIE 

Elektrická aktivita srdce se projevuje na povrchu těla změnami napětí v čase, které 

můžeme snímat ve formě elektrokardiogramu - křivky s charakteristickými kmity a 

vlnami. Pomocí této křivky lze poté stanovit, zda srdce funguje správně nebo lze odhalit 

patologické projevy činnosti srdce - například abnormální tvorbu impulzů myokardu, 

nesprávné vedení impulzů, poruchy srdečního rytmu či změny autonomní regulace 

srdce. 

V této úvodní kapitole je stručně popsán vznik elektrického napětí v srdci, princip 

elektrokardiografie a porovnáno EKG člověka a potkana. EKG záznam potkana je 

klíčový pro tuto práci, protože zkoumání vlivu protinádorové léčby na elektrickou 

aktivitu srdce bylo prováděno právě na těchto hlodavcích. 

1.1 Vznik elektrického napětí v srdci 

V živých buňkách lze naměřit přes povrchovou membránu elektrické napětí - v buňkách 

myokardu má hodnotu -70 až -80 mV. Toto napětí je způsobeno rozdílnou propustností 

membrány pro sodík a draslík při jejich rozdílné koncentraci v intracelulárním a 

extracelulárním prostředí. Rychlým střídáním propustnosti membrány pro sodík, draslík 

a vápník vzniká elektrický signál - akční napětí. U srdečního svalu má akční napětí 

význam kromě spuštění a ukončení koncentrace i pro doplnění nitrobuněčných zásob 

vápníku, který vstupuje depolarizovanou membránou do buňky.  

1.2 Elektrokardiogram (EKG) 

Činnost srdce zahrnující excitabilní (vzrušivé) buňky je doprovázena vznikem 

elektromagnetického pole, které je měřitelné na povrchu těla. Během šíření akčního 

potenciálu srdečním svalem dochází ke změnám elektrického potenciálu. Záznam 

časové změny elektrického potenciálu srdce je označován jako elektrokardiogram. 

Elektrické pole měříme na povrchu těla neinvazivně pomocí elektrod. Rozdíl napětí 

mezi dvěma elektrodami označujeme jako svod. Standardně se vyšetřuje pomocí 12-ti 

svodového systému, kdy jsou 3 svody bipolární (končetinové I, II a III), které 

zaznamenávají napětí mezi dvěma elektrodami, 6 unipolárních hrudních svodů (V1-

V6), které se zaznamenávají vůči centrální Wilsonově svorce, jež vznikla 

zprůměrováním napětí ze všech končetinových svodů, a 3 zesílené unipolární 
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končetinové svody (aVL, aVR a aVF), kdy se měří napětí mezi daným svodem a 

průměrem ze zbývajících dvou svodů. 

V běžném průběhu EKG signálu rozlišujeme vlnu P, odpovídající depolarizaci síní, 

komplex QRS odpovídající depolarizaci komor se skrytou repolarizací síní (signál je 

zastíněn silnějším signálem odpovídajícím depolarizaci komor) a vlnu T, která svědčí o 

repolarizaci komor (Obr. 1). Pro každý úsek elektrokardiogramu (vlny, segmenty a 

intervaly) jsou stanoveny fyziologické hodnoty doby trvání.  

 

Obr. 1: Elektrokardiogram 

1.3 Porovnání EKG člověka a potkana 

Snímání EKG potkanů patří mezi častou experimentální metodu v kardiovaskulárním 

výzkumu. Technika nahrávání EKG je jednoduchá, analýza však může být z mnoha 

příčin zkreslena, například hraje roli typ použité anestezie nebo věk zvířat. Interpretace 

dat je mnohdy problematická, protože u potkanů nebyla stanovena kritéria referenčních 

parametrů EKG tak, jako u člověka. 

Informace pro tuto kapitolu byly čerpány ze zdrojů [4] a [5]. 
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1.3.1 Měření EKG potkanů 

Existují invazivní a neinvazivní metody, které umožňují nahrávání 1 až 12-ti 

kanálového EKG. Většina studií využívá II. končetinový svod (viz Obr. 2), který je 

dostatečný pro obecnou analýzu parametrů EKG u hlodavců.  

U anestezovaných potkanů je nejčastěji snímán povrchový EKG záznam, kdy jsou 

elektrody umístěny pod kůží pravé a levé přední končetiny a ocasu. Výhodou tohoto 

měření je jednoduchost, možná opakovatelnost a vysoká kvalita nashromážděných dat, 

nevýhodou je možné zkreslení použitými anestetiky, protože se u jednotlivých druhů 

anestetik liší účinky na srdce. Z důvodu ovlivnění dat působením anestetik je často 

využívána telemetrie, kdy je do břišní dutiny implantována sonda se dvěma elektrodami 

umístěnými pod kůží v dolní části sterna a v horním mezihrudí. Tato metoda 

nevyžaduje podání anestetik. Data jsou snímána bezdrátově pomocí přijímače 

umístěného mimo tělo hlodavce.  

Další možností získání záznamu elektrické aktivity srdce je in vitro z izolovaného srdce, 

které je vyjmuto z těla a umístěno do perfuzního aparátu. Srdce je pod tlakem 

promýváno perfuzním roztokem. Výhodou této metody je možnost přímého měření 

EKG, nízká spotřeba látek při jejich testování, snadná distribuce přesné koncentrace 

testovaných látek, a také možnost hodnotit průtoku koronárním řečištěm a kontraktilitu 

myokardu. Nevýhoda spočívá v tom, že izolované srdce je odděleno od fyziologických 

vlivů humorální a nervové kontroly. 

Využíváno je také neinvazivní snímání EKG pomocí bavlněného oblečku se dvěma 

elektrodami umístěnými na vnitřní straně hrudníku, který musí být před měřením zcela 

vyholen. Výhodou je měření na zvířatech při vědomí a výrazně nižší náklady oproti 

telemetrii. Omezení spočívá v tom, že umístění elektrod u různých zvířat nikdy nebude 

v totožné poloze. 

O něco přesnější vzhledem k poloze elektrod je neinvazivní měření pomocí ecgTunnel 

systému (emcaTechnologies, Francie). Výhodou metody je možnost měření 

neanestezovaných zvířat, nevýhodou je nižší kvalita EKG záznamu a stres zvířat 

z krátkodobé imobilizace. 
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Obr. 2: Porovnání snímání EKG u člověka a potkana - upraveno dle [5] 

1.3.2 Parametry hodnocení 

V této podkapitole jsou porovnány jednotlivé vlny, intervaly a segmenty v EKG 

záznamu člověka a potkana, v Tab. 1 jsou uvedeny délky trvání u člověka a druhu 

potkana Wistar, u potkanů se však na rozdíl od člověka nejsou některá referenční 

rozmezí stanovena.  

Tab. 1: Porovnání délky trvání jednotlivých částí EKG záznamu u člověka a potkana [4] 

Úsek 

záznamu 
Standardní doba trvání u 

člověka [ms] 
Standardní doba trvání u potkana 

Wistar [ms] 
P vlna 60-120 * 

PR segment 120-200  39-78 

QRS  60-100 14-28 

R vlna do 100  * 

S vlna do 50  * 

QT interval 340-420 57-95 

T vlna 180-200 * 

ST segment 80-120 9,5-14,8 

RR interval 600-1000 181-250 

* délka není pevně stanovena, závisí na mnoha faktorech 
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Obr. 3: Porovnání EKG záznamu člověka (nahoře) a potkana (dole) - převzato z [4] 

Srdeční frekvence a RR interval 

Srdeční frekvence je počet elektrických revolucí srdce za minutu. Lze ji vypočítat jako 

HR=60/RR interval v sekundách (čas mezi po sobě následujícími vrcholy R vln). U 

člověka lze vypočítat srdeční frekvenci také měřením doby mezi po sobě následujícími 

Q kmity, u potkanů však kmit Q může chybět nebo je obtížné ji najít. U dospělého 

člověka trvá interval RR 0,6-1 s (60-100 úderů za minutu), u dospělého potkana 

přibližně 181-250 ms (239-508 úderů za minutu). Je prokázáno, že u potkanů se srdeční 

frekvence zvyšuje se zvyšujícím se věkem a je také výrazně ovlivněna použitým typem 

anestezie. 

P vlna 

P vlna na EKG odpovídá depolarizaci síní. U lidí i u potkanů je za fyziologických 

podmínek charakterizována pozitivní výchylkou ve svodu II, negativní výchylkou 

v aVR a přítomností QRS komplexu po každé vlně P. Nepřítomnost P vlny nebo její 

neobvyklý tvar se objevuje u síňových srdečních arytmií, například fibrilaci síní. U 

člověka se délka a tvar P běžně analyzuje. U potkanů vzhledem k nedostatku 

referenčních hodnot není hodnocení těchto parametrů běžné. 
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PR interval 

PR interval nebo také PQ interval (kmit Q nemusí být u potkanů přítomný) odpovídá 

šíření depolarizace ze síní do komor. Je určen časovým úsekem od začátku P vlny až po 

začátek komplexu QRS nebo RS. Analýzou tohoto intervalu lze diagnostikovat 

atrioventrikulární bloky. Délka tohoto intervalu u potkanů je také ovlivěna použitým 

typem anestezie. 

QRS komplex 

QRS komplex je ohraničen začátkem kmitu Q (nebo R) a koncem kmitu S a odpovídá 

šíření depolarizace v komorách. Analýzou délky trvání komplexu lze získat důležité 

údaje o elektrické aktivitě srdce. Zúžení QRS komplexu se může objevit u 

supraventrikulárních arytmií, zatímco rozšíření komplexu odráží poruchy 

intraventrikulárního vedení, které lze pozorovat například při srdečním selhání a 

ischemii myokardu. Rozšíření QRS komplexu u potkanů bylo popsáno také po podání 

některých léků, například doxorubicinu. 

ST segment 

ST segment je definován jako čas od konce komplexu QRS po začátek vlny T a 

odpovídá depolarizaci komor. Vyhodnocení tohoto parametru je nezbytné při 

diagnostice ischémie a infarktu myokardu. U potkanů je však analýza délky ST 

segmentu obtížná, protože vlna T vzrůstá v kontinuitě s vlnou S a prodloužení ST 

způsobuje prodloužení intervalu QT (RT), proto je výhodnější analyzovat tyto dva 

parametry místo segmentu ST. 

T vlna 

T vlna odráží repolarizaci komor. Má pozitivní výchylku ve většině svodů včetně II. 

končetinového. U člověka se může vysoký peak vlny T objevit při hyperkalemii, 

v časném stádiu akutního infarktu myokardu a u pacientů se syndromem dlouhého QT 

intervalu. Při hypokalemii může být amplituda T vlny snížena, výskyt negativní 

odchylky T vlny může být důsledkem infarktu myokardu nebo plicní embolie. EKG 

potkanů vykazuje pozitivní výchylku T vlny ve II. končetinovém svodu. Inverze se 

objevuje při infarktu myokardu nebo po podání isoprotenerolu. Výskyt hypokalemie 

vede k prodloužení a poklesu napětí T vlny. 

QT interval 

QT interval popisuje časový úsek od začátku vlny Q po konec vlny T. U potkanů se 

často tento interval měří od nástupu komplexu RS po konec vlny T z důvodu již 
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zmíněné obtížné detekce Q vlny. V tomto časovém úseku dochází k depolarizaci a 

repolarizaci komorových kardiomyocytů. Patologické trvání QT intervalu indikuje 

poruchy elektrické aktivity srdce z důvodu vnitřního srdečního onemocnění nebo 

toxického působení exogenních sloučenin. K prodloužení intervalu může dojít jak u lidí, 

tak u potkanů při hypokalémii, infarktu myokardu a ischémii, nebo působením léčiv, 

která způsobují komorové arytmie, například komorovou tachykardii typu „torsade de 

pointes“, jež může způsobit náhlé úmrtí pacienta (viz kapitola 2.6.2). U lidí a u 

laboratorních zvířat byla prokázána rozdílná citlivost na vznik arytmií po podání léků 

v závislosti na pohlaví. Prodloužení QT intervalu u potkanů bylo prokázáno po podání 

kardiotoxických léčiv při studiích kardiotoxicity, tento poznatek však nelze převádět na 

vliv těchto léčiv na člověka, protože u lidí hraje důležitou roli Ether-à-go-go-Related 

Gene (hERG) ovlivňující blokaci draslíkových kanálů (viz kapitola 2.6.1). Srdce 

potkanů sice vyjadřuje potkaní gen ERG, podobný lidskému hERG, který může mít 

významný vliv v kardiotoxicitě indukované léčivem, nebyl však zatím dostatečně 

prozkoumán. U potkanů může být délka QT intervalu opět ovlivněna typem použité 

anestezie. 

1.3.3 Korigovaný QT interval  

Délka QT intervalu závisí na srdeční frekvenci, vzrůstající frekvence vede ke 

zkracování intervalu z důvodu vyššího poměru systoly a diastoly. Pro odstranění vlivu 

srdeční frekvence při hodnocení délky QT intervalu je používán korigovaný (QTc) 

interval, pro jehož výpočet existuje řada metod. Interval RR je u všech vzorců 

dosazován v jednotkách sekund. [21] 

Jedním z často používaných vzorců pro výpočet korigovaného QT intervalu je Bazettův 

vzorec:  

 
    

  

   
 

 

(1.1) 

 

Dalším z možných přístupů je použití Fredericiho vzorce, kde je místo druhé 

odmocniny intervalu RR použita odmocnina třetí: 

 
     

  

   
  

 

(1.2) 
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Třetí možností výpočtu korigovaného QT intervalu, která je využívána pro hodnocení 

délky QT intervalu u potkanů, z důvodu zavedení tepové frekvence, je Framinghamův 

vzorec:  

                      

 
(1.3) 

Posledním uvedeným způsobem je korekce pomocí Hodgesova vzorce, kde se k 

intervalu QT opět přičítá hodnota závislá na srdeční frekvenci: 

                      

 
(1.4) 

Bazettův vzorec je nejčastěji používaný kvůli jeho jednoduchosti. Poskytuje adekvátní 

korekci srdečních frekvencí v rozmezí od 60 - 100 úderů za minutu. Pokud je srdeční 

frekvence mimo interval 60-100 tepů za minutu, je vhodnější pro výpočet použít 

Fredericiho nebo Framinghamův vzorec.  

V této diplomové práci byl pro výpočet QTc intervalu použit Bazettův a Fredericiho 

vzorec. 
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2 PATOLOGICKÉ UDÁLOSTI V EKG 

Časovoprostorová distribuce extracelulárního napětí, jež se projevuje na povrchu těla, je 

přímým odrazem časovoprostorové distribuce extracelulárního napětí v srdci. Vzhledem 

k tomuto přímému vztahu lze odvodit změny intrakardiálních elektrických vlastností na 

základě změn v registraci elektrických událostí na povrchu těla. 

Na základě popisu EKG křivky, může být vyhodnoceno několik parametrů - rytmus 

srdce, srdeční akce, frekvence a poté popisována vlna P, úsek PQ, změny komplexu 

QRS, úseku ST s vlnou T ve všech svodech a měření QT. U těchto parametrů je poté 

určeno, zda se jedná o hodnoty fyziologické nebo v opačném případě mohou být 

odhaleny patologické změny.  

V této kapitole jsou popsány nejčastější patologie vyskytující se u člověka a vliv 

některých toxických látek na EKG člověka a potkana. 

2.1 Rytmus srdce 

Srdeční rytmus je pravidelné střídání stahu a uvolnění srdeční svaloviny. Označení 

rytmu srdce vychází z místa, odkud se tvoří depolarizační impuls. Za normálních 

okolností se vyskytuje sinusový rytmus, kdy depolarizace myokardu začíná 

v sinoatriálním uzlu (SA uzel), kde dochází k nejrychlejší změně napětí mezi vnitřním a 

vnějším prostředím srdečních buněk, což vyvolá akční potenciál. Tento vzruch se poté 

šíří převodním systémem srdečním, který dále tvoří atrioventrikulární uzel (AV uzel), 

Hisův svazek, Tawarova raménka a Purkyňova vlákna. Sinoatriální uzel bývá 

označován jako pacemaker, protože udává rytmus celé srdeční akci. 

 

Obr. 4: Převodní systém srdeční - převzato z [16] 
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Frekvence sinusového rytmu je u člověka 60-90/tepů za minutu. Mezi kritéria na EKG 

křivce k rozeznání sinusového rytmu patří konstantní interval PQ, přítomnost P vlny 

před každým QRS komplexem a depolarizace síní postupuje shora dolů - sinusová vlna 

je pozitivní ve svodech I, II a V3-6, zatímco ve svodech aVR je negativní. [7] 

 

Patologické srdeční rytmy: 

 junkční - rytmus vzniká v místě převodního systému mezi síněmi a komorami, 

40-60 tepů/min 

 idioventrikulární - rytmus vzniká ve svalovině komor, 30-40 tepů/min 

 fibrilace síní - chaotický pohyb svaloviny síní, který je převáděn na komory, síně 

až 600 tepů/min, komory 60-90tepů/min, více níže 

 flutter síní - rychlý pohyb svaloviny síní, vzruch pobíhá po abnormálních 

drahách v síních, více níže 

Fibrilace síní 

Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující arytmii. Vzniká tvorbou vzruchů v levé 

síni, které krouží kolem ústí plicních žil. Kroužící vzruchy poté aktivují síně s frekvencí 

až 600/min. AV uzel propouští na komory pouze část těchto vzruchů, asi kolem 

200/min, pokud by propustil všechny vzruchy, došlo by k fibrilaci komor. Na EKG 

křivce můžeme zaznamenat při fibrilaci síní chybění P vlny. Při léčbě fibrilace síní je 

nutno přerušit více okruhů vedení vzruchů. Hlavním nebezpečím této arytmie je 

možnost vzniku trombu v síních a následná embolie. [7] 

Flutter síní 

Další častou arytmií je flutter síní. Na rozdíl od fibrilace síní zde vzniká jeden vzruch 

v pravé síni, který krouží kolem trikuspidální chlopně a aktivuje síně s frekvencí asi 

300/min. Léčba flutteru je snadnější, protože stačí přerušit jeden okruh vedení vzruchu. 

[7] 

2.2 Frekvence 

Za normálních okolností je frekvence srdečního rytmu v rozmezí 60-90/min, je-li vyšší, 

hovoříme o tachykardii, je-li nižší, jedná se o bradykardii (viz níže). 
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Tachykardie 

Tachykardie je typ poruchy srdečního rytmu, při kterém je srdeční tep rychlejší, než je 

normální rozmezí, obvykle se udává frekvence vyšší než 90 tepů/min. Běžně může být 

rychlejší srdeční frekvence odpovědí na zvýšenou fyzickou aktivitu, stres či trauma. Při 

tachykardii však srdce bije rychleji i přes to, že je tělo v klidovém režimu. Je to 

způsobeno abnormalitou v srdci, která vyvolává rychlé elektrické signály, jež zrychlují 

srdeční frekvenci. 

Mezi příznaky tachykardie patří například dýchavičnost, bolest na hrudi, slabost, 

nepříjemné a rychlé bušení srdce či mdloby. [1]   

Základní hodnocení každé tachykardie začíná měřením šíře QRS komplexu. 

Nejzávažnější příčinou tachykardie se širokým QRS  je komorová tachykardie, úzký 

QRS komplex se většinou objevuje při supraventrikulární tachykardii (viz níže). 

Tachykardie se širokým QRS komplexem je definována jako arytmie s frekvencí vyšší 

než 120/min a QRS širším než 120 ms. [1] 

Typy tachykardie: 

 Fibrilace síní 

Fibrilace síní patří mezi nejčastější typ tachykardie. Projevuje se rychlou srdeční 

frekvencí vyvolanou chaotickými a nepravidelnými impulsy v síních. Dochází 

k rychlým, slabým a nekoordinovaným stahům síní. 

 Flutter síní 

Při síňovém flutteru je tep v síních rychlý, ale pravidelný. Vyšší rychlost srdeční 

frekvence vede ke slabým stahům síní. 

 Supraventrikulární tachykardie 

Supraventrikulární tachykardie se projevuje abnormálně rychlým srdečním 

tepem, který vzniká nad komorami. Je způsobena vznikem abnormálního 

obvodu srdce, který je přítomen při narození a vytváří smyčku překrývajících se 

signálů. 

 Komorová tachykardie 

Komorová tachykardie je rychlá srdeční frekvence, vycházející z abnormálních 

elektrických signálů v komorách srdce. Rychlá srdeční frekvence nedovoluje 

dostatečné naplnění komor a následně účinný stah s pumpováním krve do těla. 

Komorové tachykardie mohou být krátké, několikasekundové, které nezpůsobí 

žádné poškození, ale také déle trvající, které mohou ohrozit život. 
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 Fibrilace komor 

Komorová fibrilace nastává, jestliže rychlé chaotické elektrické impulsy způsobí 

chaotické chvění komor namísto čerpání krve do těla. Jedná se o život ohrožující 

stav, který může být zachráněn elektrickým výbojem (defibrilací), který obnoví 

normální srdeční rytmus. Komorová fibrilace se může objevit během infarktu 

myokardu či například po zasažení elektrickým proudem. 

 

Bradykardie 

Bradykardie se projevuje pomalejší srdeční frekvencí oproti normální, obvykle je menší 

než 60 tepů/min. Pokud srdce nečerpá do těla dostatečně okysličenou krev, může být 

bradykardie vážným problémem, u některých lidí však nezpůsobuje žádné problémy ani 

komplikace. U profesionálních sportovců je bradykardie častá a nepovažuje se za 

problém. 

Srdce zahrnuje čtyři komory - dvě horní (atria) a dvě dolní (komory). Sinusový uzel, 

umístěný v pravé síni, normálně řídí srdeční rytmus tím, že produkuje elektrické 

impulsy, které iniciují každý srdeční tep. Tyto elektrické impulzy procházejí přes 

předsíň, což způsobuje jejich kontrakci a pumpování krve do komor. Pak tyto impulzy 

přicházejí do skupiny buněk nazývaných atrioventrikulární (AV) uzel. AV uzel vysílá 

poté signál do sbírky buněk nazývaných Hisův svazek. Tyto buňky přenášejí signál dolů 

levým Tawarovým raménkem levé komoře a pravým pravé komoře, což způsobuje, že 

komory se smršťují a pumpují krev - pravá komora posílá neokysličenou krev do plic a 

levá komora okysličenou krev do těla. [2] 

 Léčba bradykardie probíhá pomocí implantovaného kardiostimulátoru, který pomáhá 

udržovat srdci odpovídající frekvenci. 

Mezi symptomy patří například únava, mdloby, zmatenost a závratě. 

Možné příčiny bradykardie: 

 Problémy se sinusovým uzlem 

Bradykardie často začíná v sinusovém uzlu. Může být způsobena tím, že SA 

uzel vybíjí elektrické impulzy pomaleji než je obvyklé, pozastavuje nebo 

nevydává pravidelný impuls nebo vypustí elektrický impuls, který je zablokován 

dříve, než způsobí uzavření síní. [2] 
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 Atrioventrikulární blok 

Bradykardie může nastat také proto, že elektrické signály přenášené přes síně 

nejsou přenášeny do komor. [2] 

1. stupeň blokády- všechny signály ze síní dosahují komor, ale jsou zpomaleny, 

obvykle nepotřebuje žádnou léčbu 

2. stupeň blokády - ne všechny signály se dostanou do komor, způsobuje 

pomalý a nepravidelný rytmus 

3. stupeň blokády - žádný z elektrických impulsů ze síní se nedostane do 

komor 

2.3 Poruchy nitrokomorového vedení 

Poruchy nitrokomorového vedení se projevují na elektrokardiogramu typickými 

změnami morfologie QRS (především rozšířením).  

Blokáda levého raménka 

U blokády levého raménka jsou aktivovány obě komory přes pravé raménko. Můžeme ji 

rozdělit na úplnou a neúplnou blokádu levého raménka. Při neúplné blokádě je vedení 

vzruchu zachováno, ale zpomaleno asi o 0,04 s a zároveň je QRS komplex rozšířen 

přibližně o 0,11 s. Jedná-li se o blokádu úplnou, je vedení buď úplně přerušeno, nebo 

ještě více zpomaleno (0,05 až 0,06 s), QRS komplex je prodloužen o 0,12 s. [7] 

Blokáda pravého raménka 

Blokáda pravého raménka může být opět rozdělena na blokádu úplnou a neúplnou. 

Úplná blokáda se vyznačuje prodloužením doby aktivace pravé komory nad 0,04 s a 

rozšířením QRS komplexu nad 0,12 s. Neúplná blokáda vykazuje hraniční rozšíření 

komplexu QRS i doby aktivace pravé komory. [7] 

2.4 Patologie QT intervalu 

Interval QT představuje elektrickou systolu. Za normálních okolností měří asi 0,35 až 

0,45 s. Obecně je delší u žen než u mužů, prodlužuje se s věkem a je závislý na srdeční 

frekvenci (více informací v kapitole 1.3.2). [7] 
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Prodloužení QT intervalu 

Prodloužení QT intervalu je způsobeno prodloužením akčního napětí buněk myokardu. 

Může být způsobeno delší 2. fází akčního napětí (prodloužení ST), například u 

hypokalcemie,nebo prodloužením 3. fáze akčního napětí (široké T) například u 

hypertrofie komor, hypokalémie či užívání antidepresiv. Může se vyskytovat také 

vrozené prodloužení QT intervalu, například u syndromu Jerwell-Lange_nielsen či 

syndromu Romano-Ward. [7] 

QT se obvykle prodlužuje o 15-30 % výchozí hodnoty. Při prodloužení nad 0,45 s se 

zvyšuje riziko vzniku komorové tachykardie typu torsade de pointes (Obr. 5) a fibrilace 

komor. [7] 

Zkrácení QT intervalu 

Ke zkrácení intervalu QT dochází z důvodu zkrácení 2. fáze akčního potenciálu 

(zkrácení ST) objevující se například u hyperkalcemie nebo při zkrácení 3. fáze akčního 

potenciálu (zúžení vlny T) při hyperkalemii. [7] 

2.5 Patologie vzniklé působením toxických látek 

Srdce je citlivé na širokou škálu toxických látek prostřednictvím různých cest expozice. 

Nežádoucí účinky působení těchto látek v srdci se projeví změnami EKG záznamu. 

K objasnění mechanismů působení toxických látek jsou v toxikologických studiích 

využíváni hlodavci (myši, potkani) pro vysokou citlivost a nízkou nákladnost. Na rozdíl 

od lidí však potkani podstupují hypotermickou odezvu (snížení tělesné teploty těla, 

srdeční frekvence a metabolismu), když jsou vystaveni toxickým látkám, což může 

přinést rezistenci vůči účinkům toxických látek. I přesto se změny spojené s toxickou 

expozicí projevují podobně u EKG člověka a potkana. Například patologická Q vlna, 

charakteristický znak myokardiální nekrózy při infarktu myokardu u člověka, byla 

prokázána také u potkaních modelů infarktu myokardu a kardiomyopatie. [5] 

Navzdory jedinečným elektrofyziologickým vlastnostem potkaního srdce jsou EKG 

účinky léků a dalších látek srovnatelné s účinky u jiných druhů včetně lidí. Existuje 

dostatečná korelace na EKG mezi potkanem a člověkem při účincích léků, včetně 

trankvilizátorů (např. diazepamu a chlorpromazinu), antidepresiv (např. imipramin a 

amitriptylin), sympatických agonistů (např. adrenalinu, noradrenalinu, isoproterenolu a 

dobutaminu) a vasodilátorů (např. klonidin, nitroglycerin a adenosin), ale také při 

hypotermii a výživových deficitech. Chemické látky, léčiva a nemoci mají účinky na 

parametry v rámci lidského EKG včetně intervalů RR, PR, QRS a QT. PR interval 
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odráží vedení mezi sinusovým uzlem v pravé síni a ventrikulárním endokardem, QRS 

komplex reprezentuje celkovou ventrikulární aktivaci, přičemž zbývající části EKG (QT 

interval, ST segment a T vlny) odráží komorovou repolarizaci. Prodloužený PR interval 

může naznačovat AV blok (blokáda vedení do komor) nebo onemocnění proximálního 

vedení. Deprese segmentu ST je charakteristická myokardiální (ventrikulární) ischémie 

a elevace segmentu ST je charakteristická pro poškození myokardu. Abnormální 

morfologie T vln může naznačovat některou základní patologii. Interval QT, když je 

nastaven na srdeční frekvenci (korigovaný QT), se používá k vyhodnocení abnormalit v 

komorové repolarizaci (protože Q vlny se u potkanů často neobjevují, používá se místo 

Q vlna R). [5] 

Xenobiotika  

Důležitý přínos elektrokardiografie v toxikologii se projevil při zkoumání vlivu 

xenobiotik, o kterých je známo, že vyvolávají kardiotoxicitu. Zahrnují širokou škálu 

látek, do které spadá například chloroform, etanol, těžké kovy, marihuana, endotoxiny, 

antibiotika, antihistamika, antidepresiva, různé třídy molekul používané k léčbě diabetu 

a další. Náhodné a nepředvídatelné kombinace těchto činidel vyžadovaly ohodnocení 

elektrokardiografických odpovědí v mnoha použitých toxikologických souvislostech. 

Studie s potkany u mnoha z těchto činidel vyvolaly elektrokardiografické zjištění, které 

je v souladu s dostupnými lidskými údaji. Například prodloužení QT intervalu při léčbě 

dexorubicinem nebo snížení variability tepové frekvence působením endotoxinů. [5] 

Enviromentální faktory 

Působení environmentálních faktorů má vliv na vznik a progresi kardiovaskulárních 

onemocnění. Mezi tyto faktory patří dieta, hypoxie a vystavení se znečišťujícím látkám 

v ovzduší. Nutriční deficit a dieta mají u lidí jasné kardiovaskulární účinky projevující 

se na EKG a byly prokázány také u malých hlodavců. Hypoxie má nepříznivé 

kardiovaskulární účinky, které lze také snadno prokázat na EKG - změna amplitudy P a 

T vlny, výchylka pravé osy a blokování pravého Tawarova raménka. Podobné výsledky 

se objevily také u hlodavců. Ischemické účinky tabákového kouře byly prokázány jak u 

lidí, tak u hlodavců. Nejvýznamnější negativní účinky fluktuace látek v ovzduší (oxid 

uhelnatý, oxidy dusíku a síry) zahrnují změny HRV, srdeční frekvence a vznik 

srdečních arytmií u lidí i hlodavců. [5] 
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2.6 Vliv protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce 

Některá protinádorová léčiva vykazují vliv na elektrickou aktivitu srdce. Často vznikají 

nezávažné poruchy rytmu. Vzácnější, o to nebezpečnější, jsou komorové arytmie, které 

mohou být příčinou náhlého úmrtí. 

2.6.1 hERG a draslíkové kanály 

Pro normální elektrickou činnost srdce jsou nezbytné draslíkové kanály. Draslíkový 

proud je významný pro repolarizaci srdečních buněk. Mutace v genu hERG mohou 

způsobit prodloužení QT intervalu na klidovém EKG, které vede ke vzniku života 

ohrožujících arytmií. Arytmie v důsledku prodloužení QT intervalu může být také 

způsobena užíváním farmak (např. protinádorová léčiva), která zablokují draslíkové 

kanály prostřednictvím genu hERG. [8] 

2.6.2 Prodloužení intervalu QT 

Mezi časté nežádoucí účinky při léčbě rakoviny, projevující se na elektrické aktivitě 

srdce, patří prodloužení intervalu QT, způsobené ovlivněním repolarizace různými 

mechanismy. U těchto stavů s poruchou repolarizace se hovoří o komorové arytmii typu 

„torsade de pointes“ (TdP) a je charakterizována postupným otáčením osy komplexů 

QRS kolem izoelektrické roviny. Pro muže činí normální délka QT intervalu méně než 

430 ms, prodloužení je nad hodnotu 450 ms, u žen je normální délka do 450 ms a nad 

470 ms se jedná o prodloužení. Délka intervalu QT se měří zpravidla ve II. svodu. Při 

stanovování délky intervalu se nejčastěji používá Bazettův vzorec (viz kapitola 1.3.2), 

v průběhu dne se však může délka intervalu QTc měnit vlivem aktivity sympatiku a 

parasympatiku, také je ovlivněna minerální disbalancí. [9] 

 

Obr. 5: Ukázka EKG záznamu komorové arytmie typu torsade de pointes (TdP) - 

převzato z [14] 

Prodloužení QT intervalu může být vrozené nebo získané, které se vyskytuje mnohem 

častěji. Rizikovými faktory pro rozvoj TdP jsou vyšší věk, ženské pohlaví, 

kardiovaskulární onemocnění, hypoglykémie, obezita, hypertyreóza a elektrolytové 
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poruchy (např. hypokalemie).  Tyto rizikové faktory jsou nejčastěji přítomny právě u 

pacientů léčených s rakovinou. S poruchami QTc (QT interval korigovaný pro srdeční 

frekvenci, tzv. normalizovaná délka QT) souvisí však také řada nemocí, například 

infekce HIV, hypotermie či intrakraniální onemocnění. [6] 

Nejčastěji používané léky proti rakovině se projevují u pacientů repolarizačními 

poruchami. Tato skutečnost je důležitá při vývoji nových léčiv, kdy je nutné in vitro 

hodnocení účinku testovaného léku na HERG a předklinické hodnocení trvání akčního 

potenciálu. Poté probíhá in vivo testování na zvířatech v širokém spektru dávek. [6] 

2.6.3 Léčba pomocí nových cytostatických léčiv 

Vliv na QTc interval se často objevuje také u nových tříd cílených léčiv, proto se QTc 

stává velmi důležitou proměnnou při vývoji léků proti rakovině. Symptomatické a 

asymptomatické aberace QTc jsou hlášeny mimo jiné u tyrozinkinázových inhibitorů, 

kterým se tato kapitola práce bude věnovat. [6] 

2.6.4 Tyrozinkinázy a jejich inhibitory 

Tyrozinkinázy patří mezi buněčné enzymy umožňující vazbu fosfátových skupin na 

aminokyselinu tyrozin. Proces fosforylace slouží jako molekulární vypínač a také jako 

konektor umožňující vzájemnou vazbu růstových faktorů (např. hormonů), čímž 

dochází ke spuštění kaskády přenosu signálů z vnějšího prostředí buňky k jejímu jádru. 

Zdrojem fosfátu je adenozintrifosfát (ATP), pokud se však na tyto enzymy naváže místo 

ATP příslušný inhibitor, k fosforylaci proteinů nedochází a přenos signálu je přerušen. 

Předností inhibitorů tyrozinkináz je především to, že působí cíleně na specifické 

receptory nádorové buňky. Navíc dokážou zasáhnout hned několik cílů současně, mají 

tedy mnohočetný účinek. Brzdí neoangiogenezi, čímž snižují krevní zásobení 

nádorových buněk, proliferaci a schopnost jejich růstu a zvyšují apoptózu . [12] 

Mezi zástupce léčiv této skupiny patří například imatinib, sunitinib, nilotinib a 

dasatinib. 

Imatinib 

Imatinib je malá molekula, patřící mezi kinázové inhibitory. Používá se zejména při 

léčbě chronické myeloidní leukémie (CML), ale také u gastrointestinálních stromálních 

nádorů (GIST) a řady dalších malignit. Je prvním členem nové třídy léků, která působí 

inhibicí tyrozinkinázových enzymů místo nespecifické inhibice rychle se dělících 

buněk. Inhibuje Bcr-Abl tyrosinkinázu, abnormální tyrosinkinázu vytvořenou 

abnormalitou chromozomu Philadelphia při chronické myeloidní leukémii. Inhibuje 
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proliferaci a indukuje apoptózu v pozitivních buněčných liniích Bcr-Abl, stejně jako 

čerstvé leukemické buňky Philadelphia chromozomu. Imatinib také inhibuje 

receptorové tyrosinkinázy pro růstový faktor odvozený od trombocytů (PDGF) a faktor 

kmenových buněk (SCF) nazvaný c-kit. [10] 

Dle klinické studie prováděné na velkém počtu pacientů (1276), mělo 1,8 % pacientů 

s rizikovými faktory pro srdeční selhání symptomy naznačující systolické srdeční 

selhání a celkově 0,6 % pacientů mělo srdeční příhodu připisovanou léčbě tímto lékem. 

Bylo však vyhodnoceno, že se srdeční selhání při léčbě imatinibem objevuje vzácně. 

Mechanismus, který zaviňuje srdeční selhání při léčbě imatinibem není úplně jasný. V 

in vitro studii fyziologické koncentrace imatinibu významně a nepříznivě ovlivnily 

potenciál mitochondriální membrány, apoptózu, životaschopnost buněk a buněčnou 

ultrastrukturu. Tento kardiotoxický účinek může být spojen s inhibicí BCR-ABL. Bylo 

hlášeno, že imatinib způsobuje stresem indukované a závislé na dávce mitochondriální 

změny myších ventrikulárních myocytů, které byly sníženy re-inženýrstvím imatinibové 

molekuly tak, že byla bráněna inhibice BCR-ABL. Druhá srdeční AE spojená s léčbou 

imatinibem je retence tekutin projevující se jako perikardiální výpotek. Reakce retence 

tekutin stupně 3 až 4, které zahrnovaly perikardiální výpotky, byly hlášeny u 2 % 

pacientů ve studii IRIS a u 6 % všech dalších klinických studií s CML. Jiné srdeční 

patologie zahrnují tachykardii, hypertenzi, hypotenzi a periferní chlad, byly hlášeny u 

0,1 až 1,0 % pacientů. [10] 

Pacienti s CML a s existujícím srdečním onemocněním nebo s faktory srdečního rizika 

by měli být monitorováni a odpovídajícím způsobem léčeni. Pacienti by měli také 

pravidelně sledovat příznaky a symptomy zadržování tekutin. Neočekávané přírůstky 

tělesné hmotnosti by měly být pečlivě prošetřeny a léčeny. Značnou retenci tekutin 

(lokální nebo obecnou) lze obvykle zvládnout krátkodobým přerušením léčby 

imatinibem a užíváním diuretik. V závažných případech retence tekutin by mělo být 

užívání imatinibu přerušeno, dokud se problém vyřeší. 

Sunitinib 

Sunitinib patří také mezi malé molekuly, je podáván orálně a patří mezi inhibitory 

tyrozinkinázy. Používá se při léčbě karcinomu ledvinných buněk (RCC) a 

gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST) rezistentního na léčbu imatinibem 

(zaznamenána progrese choroby v průběhu léčby nebo následně po jejím ukončení, 

netolerance léčby - významná toxicita, která znemožnila další podávání imatinibu). [12] 

Mezi nejčastější elektrokardiografické nálezy při použití tohoto léku patří prodloužení 

QTc. Při studii pacientů s metastazujícím karcinomem ledvinových buněk došlo u 86 
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pacientů léčených sunitinibem k prodloužení QTc o 9,5 %. V klinických studiích bylo 

pozorováno snížení ejekční frakce levé komory (LVEF) o ≥ 20 %. Tyto poklesy LVEF 

se ukázaly jako neprogresivní a často se při pokračující léčbě zlepšily. [10] 

Nilotinib 

Nilotinib, známý také jako AMN107, je inhibitor tyrosinkinázy a používá se k léčbě 

chronické myeolidní leukémie. V červnu 2006 klinická studie prokázala, že nilotinib má 

relativně příznivý bezpečnostní profil a vykazuje aktivitu v případech CML 

rezistentních na léčbu imatinibem. [13] 

Chronická myelogenní leukémie je způsobena onkogenem BCR-ABL. Nilotinib 

inhibuje aktivitu tyrosinkinázy proteinu BCR-ABL, zapadá do ATP-vazebného místa 

proteinu BCR-ABL s vyšší afinitou než imatinib. [13] 

Nilotinib prodlužuje QT interval závislým způsobem a běžné AE se vyskytly u 1-10 % 

všech pacientů v klinických studiích. Ve studii se zdravými dobrovolníky byl nilotinib 

spojen s maximálním zvýšením QT intervalu o 18 ms. U pacientů s CML rezistentních 

na imatinib způsobil nilotinib maximální změnu QT ve výši 10 ms od výchozí hodnoty; 

Zvýšení QT > 60 ms a QT > 500 ms spojené s nilotinibem byly hlášeny u 2,1 % a < 1 % 

pacientů. Náhlé úmrtí byly hlášeny u 0,6 % pacientů v klinické studii. Rostoucí výskyt 

některých těchto úmrtí při počátku léčby nilotinibem naznačuje, že ventrikulární 

repolarizace může přispět k jejich výskytu. [10] 

Dalším nežádoucím srdečním účinkem spojeným s léčbou nilotinibem je ischémie 

myokardu. V prvotní studii bylo hlášeno u 7 % (21/321) pacientů s CP CML, kteří 

dostávali nilotinib jako léčbu druhé řady. Méně časté srdeční příhody (0,1-1% všech 

pacientů v klinických studiích) zahrnují srdeční selhání, anginy pectoris, atriální 

fibrilace, perikardiální výpotek, onemocnění koronární arterie, kardiomegalie, srdeční 

šelest a bradykardie. Vzácné příhody zahrnují infarkt myokardu, ventrikulární 

dysfunkci, perikarditidu, srdeční flutter a extrasystoly. [10] 

Mechanismy, ze kterých nepříznivé srdeční účinky vycházejí, jsou stále nejasné. 

Podobně jako u imatinibu bylo zjištěno, že nilotinib snižuje buněčnou životaschopnost 

krysích kardiomyocytů kultivovaných in vitro, ačkoli integrita potenciálu 

mitochondriální membrány nebyla ovlivněna. Nicméně bylo zjištěno, že nilotinib 

inhibuje lidský ether-a-go- (hERG) s hodnotou IC50 0,66 μM. Tato koncentrace je 

přibližně jedna desetina očekávané Cmax této sloučeniny, a to i v terapeutických 

hladinách. Tento mechanismus je pravděpodobně podkladem prodloužení QT 
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indukovaného nilotinibem. Inhibice kanálů hERG je stanovena jako příčina prodloužení 

QT pro řadu sloučenin a je významnou bariérou ve vývoji nových léků. [10] 

Potenciál pro prodloužení QT a náhlou smrt spojený s nilotinibem, i když vzácný, 

vyžaduje důsledné sledování. Konkrétně by měly být EKG provedeny na počátku léčby, 

sedm dnů po zahájení léčby, pravidelně během léčby a po úpravě dávky. Hladiny 

elektrolytů by měly být monitorovány pravidelně po celou dobu léčby. Nilotinib je 

kontraindikován u pacientů s hypokalemií, hypomagenezií nebo syndromem dlouhého 

QT. [10] 

Dasatinib 

Výskyty prodloužení QT intervalu indukované dasatinibem jsou vzácné, ve studiích s 

dasatinibem bylo u devíti pacientů (1 %) hlášeno prodloužení QT. Průměrný QT 

interval se zvýšil o 3-6 ms, toto zvýšení však nebylo klinicky relevantní. Celkem < 1% 

pacientů mělo zvýšení doby trvání QT na hodnotu vyšší než 500 ms. [10] 

Časté kardiální nežádoucí účinky zahrnují arytmii a palpitace. Vážné perikardiální 

výpotky byly hlášeny u 1 % všech pacientů ve všech klinických studiích. U 1 % všech 

pacientů bylo také hlášeno závažné městnavé srdeční selhání. Oba perikardiální výpotky 

a srdeční selhání související s léčbou dasatinibem mohou být způsobeny podobnými 

mechanismy, které jsou spojeny s léčbou imatinibem, i když na rozdíl od imatinibu 

nebylo zjištěno, že by dasatinib významně ovlivňoval potenciál mitochondriální 

membrány, apoptózu, buněčnou životaschopnost nebo buněčnou ultrastrukturu při 

fyziologických koncentracích. [10] 

Méně časté kardiovaskulární nežádoucí účinky spojené s léčbou dasatinibem zahrnují 

anginu pectoris, kardiomegalii, perikarditidu, ventrikulární arytmii a infarkt myokardu 

(hlášené u 0,1 - < 1 % pacientů). Vzácné příhody zahrnují myokarditidu a akutní 

koronární syndrom. [10] 

Dasatinib by měl být podáván s opatrností každému pacientovi s rizikem srdečních 

problémů (zejména prodloužení QT intervalu). Pacienti s již existujícím vrozeným 

syndromem dlouhotrvajícího QT intervalu nebo ti, kteří dostávají antiarytmickou léčbu, 

by měli být pečlivě sledováni.  
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3 ANALÝZA EKG 

V této kapitole budou popsány základní metody detekce komplexu QRS, jeho 

rozměření a detekce intervalu QT, protože tyto parametry v EKG signálu jsou klíčové 

pro následné statistické zpracování a posouzení účinků použitého léčiva na elektrickou 

aktivitu srdce. Postup detekce parametrů v EKG signálu potkanů je totožný s postupem 

detekce lidského EKG. 

3.1 Detekce komplexu QRS 

QRS komplex je nejvýraznější částí EKG signálu, jeho detekce je základem pro většinu 

algoritmů automatické analýzy EKG záznamu a je také prvním krokem pro rozměření 

signálu. Zároveň nám poskytuje informaci o současném stavu srdce (na základě tvaru a 

okamžiku výskytu).  

Informace pro tuto kapitolu byly čerpány z [17] a [18]. 

3.1.1 Předzpracování signálu 

Před samotnou detekcí by měl být signál předzpracován do takové podoby, aby bylo 

vhodné detekovat QRS komplex. Významná část energie komplexu v lidských 

záznamech se nachází ve spektru v rozmezí 10-25 Hz, u potkanů okolo 80-300 Hz. 

Předzpracování EKG signálu zahrnuje lineární či nelineární filtraci k odstranění 

nežádoucích složek signálu (síťové rušení, kolísání nulové izolinie, myopotenciály) či 

potlačení některých částí EKG záznamu (vlna P a vlna T). Využívá se horní, dolní či 

pásmová propust, důležité je volit filtr tak, aby nebyla potlačena také užitečná složka 

signálu.  

Nežádoucí složky signálu -  šum, lze rozdělit na širokopásmový a úzkopásmový. Do 

širokopásmového lze zařadit myopotenciály, způsobené aktivními pohyby svalů 

pacienta, do úzkopásmového síťového rušení brum a kolísání nulové izolinie.  

Myopotenciály u klidového snímání zaujímají pásmo až od 100 Hz výše, ale u signálů 

snímaných při zátěži sahají shora až asi 10 až 20 Hz. Z důvodu zkreslení QRS 

komplexů není vhodné využití lineárních filtrů. Pro odstranění se používají metody 

založené na kumulaci nebo vlnkové transformaci. Metody založené na kumulaci pracují 

na principu průměrování jednoho srdečního cyklu s několika následujícími cykly a 

vedou k získání reprezentativní repetice užitečného signálu. Vlnková transformace 

provádí rozklad signálu na jednotlivé složky, které jsou prahovány. Z upravených 

složek je nakonec rekonstruován signál, který již neobsahuje rušivé nežádoucí složky.  
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Úzkopásmový síťový brum je téměř harmonické rušení indukující se z elektrické sítě a 

způsobující rušení na frekvenci pohybující se v blízkém okolí 50 Hz. Jeho výskyt může 

narušit správnost interpretace i spolehlivost dalšího zpracování signálu. K odstranění 

síťového rušení je využívána lineární filtrace pomocí pásmové zádrže.  

Pro odstranění nízkofrekvenčního kolísání nulové izolinie, jehož spektrum dosahuje asi 

do 2 Hz a je způsobeno elektrochemickými procesy na rozhraní elektroda-kůže (asi do 

0,8 Hz), vlivem dýchání (asi do 0,5 Hz) a pomalými pohyby pacienta (asi do 2 Hz), je 

vhodné použít filtr typu horní propust s lineární fázovou charakteristikou, aby nedošlo k 

fázovému zkreslení (nelinearita fázové charakteristiky v oblasti velmi nízkých kmitočtů 

vede k nežádoucímu fázovému zkreslení). Mezní kmitočet se volí podle frekvenčního 

obsahu spektra EKG signálu a srdeční frekvence (doporučuje se 0,67 Hz). 

Po filtraci je signál upraven tak, aby došlo ke zvýraznění charakteristických vlastností – 

např. umocněním na druhou, pomocí vlnkové transformace či s využitím diferencí. 

V druhé fázi detekce jsou hledány nadprahové extrémy v signálu pomocí prahování - 

buď s využitím pevného či adaptivního prahu jsou nalezeny pozice komplexů QRS. 

Nakonec jsou na nalezené pozice aplikována rozhodovací pravidla, která slouží k 

odstranění falešně pozitivních detekcí. 

3.1.2 Metody detekce 

V této podkapitole budou představeny vybrané metody využívané pro detekci QRS 

komplexů v EKG signálu. Pro účely této diplomové práce byla použita metoda vlnkové 

transformace. 

Metody založené na vlnkové transformaci 

Detektory komplexů QRS, založené na vlnkových transformacích, nejčastěji využívají 

dyadickou formu vlnkové transformace s diskrétním časem. Je hledána podobnost 

napříč dyadickou škálou měřítek pomocí banky filtrů. [18] 

Většina vlnkových detektorů vychází z principu navrženého Malattem a Hwangem, kde 

je popsána detekce a klasifikace rysů signálu s využitím lokálních maxim vlnkových 

koeficientů. Komplex QRS se projeví jako dvojice opačných extrémů, vyskytujících se 

napříč několika měřítky WT. [18] 

Klasifikace jednotlivých rysů je následně prováděna s vyžitím lokálního Lipschitzova 

exponentu α, jehož hodnota je vypočtena z koeficientů WT pomocí rovnic: 

               
                     

       (3.1) 
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Je-li hodnota Lipschitzova koeficientu   0, je potvrzena přítomnost vlny R a daný 

úsek je označen jako QRS komplex.  

Více o těchto metodách se lze dozvědět v dizertační práci Ing. Martina Vítka, PhD [17]. 

Metody založené na derivacích signálu 

Mezi nejstarší přístupy detekce QRS komplexu patří použití detektorů založených na 

diferencích. Často je používán filtr typu horní propust, který je realizován jako 

diferenciátor, což poukazuje na využití strmosti hran komplexu QRS pro jeho následnou 

detekci.  

Nejčastěji používané diferenční filtry jsou popsány rovnicemi: 

                      

 
(3.2) 

Některé algoritmy používají pro zvýraznění transformovaného signálu také výpočet 

druhé derivace, která je vyjádřena jako: 

                           

 
(3.3) 

Výsledný transformovaný signál je poté váhovanou lineární kombinací signálu y1 a y2. 

Následná detekce komplexu QRS porovnává předzpracovaný signál s prahovou 

hodnotou, kde práh může být nastaven pevně, nebo častěji adaptivně pro každý segment 

signálu zvlášť. Využívá se práh daný rovnicí: 

                  

 
(3.4) 

Finální detekce bývá často doplněna rozhodovacími pravidly za účelem snížení počtu 

falešně pozitivních detekcí. [18] 

Detekce založená na číslicové filtraci 

Digitální filtry mohou být široce aplikovány pro detekci QRS. Jeden z algoritmů 

využívá paralelní filtrace EKG dvěma různými dolními propustmi s rozdílnou mezní 

frekvencí. Rozdíl mezi výstupy z obou filtrů je dále zpracován nelineární operací: 

 
                 

       

 

    

   

 

(3.5) 
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kdy má výsledný signál charakter filtrace pásmovou propustí a jsou potlačeny nízké 

hodnoty a nepatrně vyhlazeny vrcholy. Signál je nakonec filtrován dolní propustí s vyšší 

mezní frekvencí a vrcholy komplexu jsou určeny na základě adaptivního prahu, který je 

určen z maxima signálu: 

               

 
(3.6) 

Jiný algoritmus založený na diferencích využívá pásmovou filtraci s následnou diferencí 

signálu. Signál vhodný k prahování je získán umocněním diference na druhou a jeho 

průměrováním. Vrcholy jsou poté detekovány podle adaptivně stanoveného prahu. 

Rozhodovací pravidla berou v úvahu kromě velikosti detekovaných extrémů, také 

úroveň šumu v signálu.  

Detekce pomocí neuronových sítí 

Umělé neuronové sítě jsou využívány pro nelineární zpracování signálu, klasifikaci a 

optimalizaci. V mnoha aplikacích se ukázalo, že jejich výkonnost byla mnohem vyšší 

oproti lineárním přístupům. Používají se sítě typu vícevrstvý perceptron (multilayer 

perceptron -MLP), s radiální bázovou funkci (radial basis function - RBF ) a samoučící 

se sítě (learning vector quantization - LVQ). Každá ze sítí má své výhody a nevýhody. 

Sítě s radiální bázovou funkcí patří mezi nejspolehlivější, samoučící se sítě jsou zase 

nejrychlejší při výpočetních postupech.  

Pro detekci QRS komplexu jsou neuronové sítě využívány jako nelineární adaptivní 

prediktory. Jejich účelem je předpovědět současnou hodnotu signálu x(n) na základě 

jeho předchozích hodnot x(n-i). Vzhledem ke krátké době trvání komplexu QRS vůči 

době trvání celého srdečního cyklu, jsou vzorky nenáležící komplexu dobře 

předpovídány. Úseky QRS se vyznačující rychlými změnami hodnot v signálu a vedou 

k náhlému zvýšení chyby predikce - tento chybový signál e(n) se následně využívá k 

detekci komplexů QRS.  

3.2 Detekce začátku QRS a QT intervalu 

Stanovení délky trvání QT intervalu je klíčové při hodnocení účinku léčiv na 

elektrickou aktivitu srdce, protože prodloužení tohoto intervalu svědčí o negativním 

vlivu daného léku na funkci srdce, koresponduje totiž s délkou trvání elektrické aktivity 

komor.  

Rozměření QT intervalu vyžaduje přesnou detekci začátků komplexů QRS a konce vlny 

T. Konec vlny T je spojen s okamžikem návratu k izoelektrické linii, proto může být 
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obtížné jej detekovat při kolísání nulové izolinie či přítomností rušení. Někdy může být 

tato detekce problematická také z důvodu spojení vln (T a U). Existují různé metody a 

přístupy pro detekci QT intervalu, žádná z metod však není dostatečně přesná, proto je 

detekce QT intervalu stále předmětem zájmu a je podporován vývoj automatického 

rozměřovacího systému. Je potřeba nalézt takovou metodu, která by nabízela 

konzistentnost měření a dostatečnou robustnost. 

V této kapitole budou popsány některé algoritmy detekce začátku komplexu QRS a 

detekce QT intervalu. 

3.2.1 Detekce začátku QRS komplexu 

Philipsova metoda 

Principem Philipsovy metody je spojení maxima vlny R s pozicí signálu 200 ms před 

ním pomocí přímky. Největší diference mezi touto přímkou a signálem odpovídá pozici 

vlny Q. Pro zjištění pozice začátku komplexu QRS je opět vytvořena přímka, která 

spojuje maximum vlny Q a pozicí signálu 50 ms před tímto maximem. Poté je opět 

zjištěna největší diference a tento bod je označen jako začátek komplexu QRS. 

Výhodou této metody je nezávislost na změně tvaru vlny Q. Postup je znázorněn na 

Obr. 6. 

 

Obr. 6: Philipsova metoda pro detekci začátku QRS komplexu - převzato z [19] 

Derivační metoda 

Principem této metody je filtrace signálu pásmovou propustí od 15 do 45 Hz, kdy dojde 

ke zvýraznění komplexu QRS a poté je vypočtena jeho první diference. Na základě 

stanoveného prahu z maxima je nalezen první extrém komplexu QRS v derivovaném 
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signálu a je hledáno první překročení nulové hodnoty před tímto extrémem. Nalezení 

tohoto překročení odpovídá začátku komplexu QRS. Postup na Obr. 7. 

 

Obr. 7: Stanovení začátku komplexu QRS pomocí derivační metody - převzato z [19] 

3.2.2 Detekce konce vlny T 

Všechny níže uvedené metody detekce konce vlny T (kromě vlnkové transformace) 

používají signál, který je nejdříve filtrován dolní propustí pro zvýraznění vlny T (FIR 

filtr, mezní kmitočet 12 Hz).  

Philipsova metoda 

Philipsova metoda pro stanovení konce vlny T využívá přímku, která spojuje souřadnice 

vrcholu vlny T a pozici v signálu 100 ms za inflexním bodem sestupné části vlny T. 

Nejvyšší hodnota diference mezi přímkou a signálem poté odpovídá pozici konce vlny 

T. Ukázka na Obr. 8. 

 

Obr. 8: Philipsova metoda pro detekci konce vlny T - převzato z [20] 
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Metoda MS-Tpeak 

Obdobou Philipsovy metody je metoda MS-Tpeak, u které je nejprve získána pozice 

maximální diference sestupné části vlny T a poté je vytvořena polopřímka, která spojuje 

vrchol vlny T se získanou pozicí inflexního bodu. V místě, kde polopřímka protne 

signál, je stanoven konec vlny T. Ukázka na Obr. 9. 

 

Obr. 9: MS-Tpeak metoda pro detekci konce vlny T - převzato z [20] 

Derivační metoda 

Při detekci konce vlny T, pomocí derivační metody, je zjištěna pozice prvního extrému 

v derivaci za pozicí vrcholu vlny T. Desetina z tohoto extrému tvoří práh. První 

hodnota, která tento práh v derivovaném signálu překročí, odpovídá konci vlny T. 

Grafické znázornění na Obr. 10. 

 

Obr. 10: Detekce konce vlny T pomocí derivační metody - převzato z [20] 
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Vlnková transformace 

Metoda vlnkové transformace, použita pro detekci koce vlny T v této diplomové práci.  

Je založena na konvoluci antisymetrické vlnky se signálem. Tento postup vede k získání 

vyfiltrovaného a zároveň derivovaného signálu. Konec vlny T je nalezen obdobně jako 

v derivační metodě, kdy je v derivovaném signálu hledána hodnota, která překročí práh 

stanovený na desetinu hodnoty extrému. Grafické znázornění na Obr. 11. 

 

Obr. 11: Metoda vlnkové transformace pro nalezení konce vlny T - převzato z [20] 

Proložení polynomem 2. stupně 

V tomto algoritmu je sestupná část vlny T proložena polynomem 2. stupně (parabola). 

V místě, kde má parabola svoji extrémní hodnotu je poté určen konec vlny T. Ukázka 

na Obr. 12. 

 

Obr. 12: Metoda proložení polynomem pro detekci konce vlny T - převzato z [20] 
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Proložení tečnou 

Tato metoda je založena na proložení signálu tečnou. Tečna prochází inflexním bodem 

sestupné části vlny T, tam, kde se protíná s izolinií, získanou z TP intervalu, je označen 

konec vlny T. Ukázka na Obr. 13. 

 

Obr. 13: Metoda proložení tečnou pro detekci konce vlny T - převzato z [20] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE VLIVU 

PROTINÁDOROVÉ LÉČBY  

Tato kapitola podává informace o průběhu experimentu, prováděném na Fyziologickém 

ústavu Masarykovy univerzity, který je zaměřen na zkoumání vlivu protinádorové léčby 

na elektrickou aktivitu srdce potkanů. Naměřená data byla získána pomocí 

telemetrického systému Stellar. 

4.1 Telemetrický systém Stellar 

Pro samotné měření dat byl využit telemetrický systém Stellar, který se řadí do nové 

generace implantabilních telemetrických technologií. Umožňuje monitorování pouze 

s jedním přijímačem bez omezení zvířete, což umožňuje realizovat skupinové měření či 

sledovat skupinové interakce. Zvířata mají možnost volného pohybu a interakce ve 

skupinách bez omezení velikosti a počtu. Není třeba žádné složité nastavení systému, 

používají se vysílače implantované do těla zvířete, které sbírají data a anténový 

přijímač, který je umisťován do vzdálenosti max. 5 m od zvířete. Tento telemetrický 

systém lze implantovat do jakéhokoliv zvířete, pracuje s velkou efektivitou a bez 

velkých výdajů, proto je výhodný pro použití ve výzkumu. [15] 

Tento systém je využíván pro měření EKG, EEG, EMG, EOG, tlaku (krevní, 

intrakraniální, intrathorakální), teploty (celého těla, tumoru, ocasu), aktivity a tepové 

frekvence. U potkanů je telemetrické EKG nejčastěji zaznamenáváno pomocí dvou 

elektrod, které umožňují nahrát jednosvodový záznam. 

4.2 Popis experimenální studie 

Experiment byl proveden v Laboratoři experimentální kardiologie Fyziologického 

ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v souladu se Zákonem č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, dle 

protokolu schváleného Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek 

pokusných zvířat Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Do pokusu bylo zařazeno 

osm potkanů, pěti z nich byla podána v raném věku protinádorová léčebná látka 

sunitinib (viz kapitola 2.6.4), tři potkani sloužili jako kontrola. Schéma průběhu 

experimentu je znázorněno na Obr. 14. Krátce po podání léčiva se objevovaly u potkanů 

negativní účinky, například poruchy růstu zubů a zpomalení přibírání na váze. 

S časovým odstupem od podání léčiva tyto projevy ustaly, léčení potkani však pořád 
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zůstali menší oproti potkanům kontrolním. Vliv léčby na EKG s odstupem času od 

podání látky (20 týdnů) bude předmětem hodnocení této práce. 

 

Obr. 14: Schéma postupu experimentální studie 

Krátce po podání léčiva se objevovaly u potkanů negativní účinky spojené s poruchami 

prokrvení, například jim vypadávaly zuby, také nepřibírali na váze. S časovým 

odstupem od podání léčiva tyto projevy ustaly, potkani však pořád zůstali menší oproti 

potkanům kontrolním. Vliv léčby na EKG s odstupem času od podání látky (20 týdnů) 

bude předmětem hodnocení tohoto experimentu. 

Každému potkanovi byla implantována intraabdominálně telemetrická sonda pro měření 

EKG (Obr. 15) s přiděleným unikátním číslem, které umožňuje později lépe 

identifikovat záznamy při zpracování (Tab. 2).  

Tyto sondy sbíraly měřená data, která byla následně ukládána do počítače. U všech 

potkanů bylo měřeno EKG, v některých částech experimentu také tělesná teplota a 

pohyb zvířete.  

 

Obr. 15: Umístění sondy pro snímání dat 

 



 34 

Tab. 2: Přehled čísel sond přidělených léčeným a kontrolním potkanům 

Číslo sondy 

Léčení potkani Kontrolní potkani 

36248 36277 

36276 36279 

36280 46086 

46087  

46088  

 

4.3 Experimentální data 

Měření probíhalo v daném běhu programu v závislosti na nastavení buď jako 15 

minutový kontinuální záznam (Obr. 16 - A), nebo jako 24 hodinový záznam, kdy se 

měřil vždy 20 s interval každých 15 minut (Obr. 16 - B). U 24 hodinových záznamů 

byla získána data se vzorkovací frekvencí 500 Hz, u kontinuálních 15 minutových 

záznamů s vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Kontinuální záznamy byly měřeny celkem 5 

dní v průběhu 3 měsíců, 24 hodinové záznamy 10 dní, taktéž v průběhu 3 měsíců.  

A) 

 

 

B)  

 

Obr. 16: Časové znázornění průběhu měření, A) 15 minutový kontinuální záznam, B) 

24 hodinový záznam 
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K získaným datům byl zároveň vytvořen protokol, který uvádí konkrétní informace 

k měření (den a čas měření, typ záznamu, kanál, číslo sondy). Dny měření, které budou 

v práci dále používány, jsou rozepsány v Tab. 3. 

Tab. 3: Rozpisy dnů s probíhajícím měřením dat 

Den měření Datum měření Den měření Datum měření 

1. 19. 07. 2017 6. 30. 08.2017 

2. 02. 08.2017 7. 06. 09.2017 

3. 09. 08.2017 8. 13. 09.2017 

4. 16. 08.2017 9. 20. 09.2017 

5. 23. 08.2017 10. 04. 10.2017 

 

Naměřená data ze softwaru Stellar byla stažena ve formátu vhodném pro zpracování 

v Matlabu. Do tohoto formátu však nebyly spolu se signálem exportovány poznámky, 

které umožňovaly rozlišovat jednotlivé části signálu na základě doby měření v průběhu 

dne (v případě záznamu B na Obr. 16), proto musely být zvlášť uloženy v textovém 

souboru a na základě těchto informací byl signál dodatečně rozdělen do podoby vhodné 

ke zpracování, tedy vždy na jednotlivé měřené 20 sekundové úseky v průběhu daného 

dne - tyto úseky se měřily čtyřikrát během hodiny, proto bylo pro každou z osmi 

použitých sond analyzováno celkem 96 úseků během každého měřeného dne.  

Cílem analýzy je stanovit u všech EKG záznamů šířku QRS komplexu, délku intervalu 

QT a intervalu RR. U 24 hodinových záznamů bude RR interval sloužit pro posouzení 

jeho závislosti na teplotě a biorytmů v rámci dne, QT interval pro ukázku možností jeho 

korekce a také stejně jako RR interval k poukázání na jeho změny v průběhu dne 

z hlediska klidového a aktivního režimu zvířat. Šířka QRS by také měla odrážet 

fyziologické změny v průběhu dne a sloužit případně k odhalení poruchy vedení 

vzruchu komorami.  

Tyto parametry budou následně porovnány navzájem u léčených potkanů, u neléčených 

potkanů a také u obou skupin vzájemně v rámci dne. U léčených potkanů bude sledován 

také dlouhodobý vývoj a budou porovnány hodnoty z prvního, pátého a desátého dne 

měření. Dle odborné literatury v teoretické části práce se mohou objevovat krátce po 

podání léčiva negativní účinky vedoucí k prodloužení intervalu QT, v této 

experimentální studii je však zkoumán vliv podání léčiva s odstupem času 20 týdnů, 

proto nelze předpokládat výrazné změny délky intervalu. 
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U 15 minutových kontinuálních záznamů bude hodnocena především úspěšnost 

detekce, korekce QT intervalu, vzájemná závislost RR intervalu a QT intervalu 

v průběhu měření a jejich souvislost s tělesnou teplotou. Vzhledem k tomu, že tato 

měření trvala pouze 15 minut v jediné části dne a na zvířata nepůsobily žádné stresové 

faktory, nelze předpokládat výrazné výkyvy teplot. 
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5 ROZMĚŘENÍ ZÍSKANÝCH EKG 

ZÁZNAMŮ 

Tato kapitola je zaměřena na zpracování EKG signálů, které byly získány při 

experimentální studii prováděné na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (viz 

kapitola 4).  Analýza byla provedena na kontinuálních 15 minutových záznamech 

získaných s vzorkovací frekvencí 1000 Hz a na 20 sekundových částech 24 

hodinových záznamů s vzorkovací frekvencí 500 Hz. Automatické rozměření  EKG 

záznamů bylo provedeno v programovém prostředí Matlab s využitím metody vlnkové 

transformace, která vykazuje kvalitní výsledky detekce (kapitola 3.1.2). Konkrétně byla 

provedena detekce komplexu QRS, rozměření jeho začátku i konce a také detekce 

konce vlny T. Postup pro získání těchto parametrů je znázorněn na Obr. 17.  

Obr. 17: Blokové schéma postupu rozměření EKG záznamů 

5.1.1 Detekce a rozměření QRS komplexu 

Pro detekci QRS komplexu byla použita funkce QRSdetector_local [24]. Tato funkce 

využívá vlnkovou transformaci, konkrétně numerickou realizaci spojité vlnkové 

transformace (CWT), která umožňuje použít libovolnou kladnou a reálnou hodnotu 

měřítka.  

Jako mateřská vlnka pro detekci signálů s vzorkovací frekvencí 500 Hz byla na základě 

dostupné literatury zvolena biortogonální vlnka bior1.5 s měřítky 15 a 41. Pro 

kontinuální 15 minutové záznamy s vzorkovací frekvencí 1000 Hz bylo nutné hodnoty 

měřítek přepočítat dle vzorce:   

 
          

   

   
 

 
(5.1) 
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 Přepočítané hodnoty pro vzorkovací frekvenci 1000 Hz jsou uvedeny v tabulce Tab. 4. 

Tab. 4: Hodnoty měřítek pro záznamy s vzorkovací frekvencí 500 Hz a 1000 Hz 

Experimentální záznam Typ detekce Měřítko vlnky 

20 sekundový záznam v průběhu dne 
QRS komplex 15 

vlna T 41 

15 minutový kontinuální záznam 
QRS komplex 30 

vlna T 82 

  

Na základě ukázky na Obr. 18 je možné vidět, jak se mění vlnka v závislosti na volbě 

měřítka. Tvar vlnky zůstává stejný, pouze dochází k jejímu stlačení či roztažení. Volba 

nízké hodnoty měřítka odpovídá vyšším frekvencím (odpovídajícím např. QRS 

komplexu) a naopak vysoká měřítka odpovídají frekvencím nižším (reprezentujícím 

např. T vlnu).  

 

Obr. 18: Ukázka modulové frekvenční charakteristiky vlnky bior1.5 v měřítcích 15 a 41 

 

Prvním krokem při detekci QRS komplexu je transformace vstupního signálu do 

měřítka 15 konvolucí vstupního signálu s impulsní charakteristikou vlnky bior1.5. Poté 

jsou v signálu hledány pozice průchodů nulou na základě dvou kritérii: 

 aktuální hodnota je menší nebo rovna nule a následující vzorek je větší jak nula, 

 aktuální hodnota je větší nebo rovna nule a následující vzorek je menší než nula. 

Pozice průchodu nulou je zaznamenána, pokud je splněno alespoň jedno z výše 

uvedených kritérií. Poté jsou mezi dvěma nulami hledány extrémy - minimální a 

maximální hodnoty. Pro označení pozic QRS komplexu jsou hledány nadprahové 
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hodnoty nalezených extrémů.  Práh byl stanoven jako 1,55násobek směrodatné 

odchylky signálu v měřítku 15. Pokud je aktuální hodnota extrému větší než stanovený 

práh a předchozí hodnota menší než záporná hodnota prahu, je zde označená pozice 

QRS komplexu (R vlny). Pozice R vlny je označená také v případě, že předchozí 

hodnota extrému je větší než práh a aktuální hodnota menší než záporný práh.  

Před detekcí hranic QRS komplexu je potřeba ještě eliminovat multivlny odstraněním 

detekovaných R vln, kterým předchází jiná pozice v intervalu kratším než 30 ms.  

Výchozím bodem pro rozměření jednotlivých QRS komplexů jsou detekované 

průchody nulou odpovídající pozicím R vln, od kterých je signál procházen vlevo pro 

nalezení začátku komplexu a vpravo pro nalezení konce komplexu. V každém kroku 

jsou testovány dvě kritéria: 

 maximum absolutních hodnot mezi dvěma sousedními průchody nulou musí být 

větší, než práh ξQRSzačátek (ξQRSkonec), 

 vzdálenost mezi nulou označující pozici komplexu QRS a vzdálenější z dvojice 

testovaných nul musí být menší, než práh tQRSzačátek (tQRSkonec). [17] 

Jsou-li v daném kroku tyto kritéria splněny, jsou testovány předchozí (následující) 

pozice průchodu nulou. V případě, že není splněno vybrané kritérium, je testování 

ukončeno.  

Detekované pozice komplexů QRS slouží jako výchozí body pro následnou detekci vlny 

Q, vlny S i vlny T. Ukázky detekce komplexů QRS jsou znázorněny na Obr. 19 pro 

vybraný záznam z 1. dne měření ze sondy 36248 (léčený potkan). 

 

Obr. 19: Ukázka detekovaných QRS komplexů pro vybraný experimentální záznam ze sondy 

s číslem 36248 
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Rozměření komplexu QRS 

Začátek komplexu QRS je hledán mezi dvojicí nul, které byly testovány v předchozím 

kroku a určen na pozici, kde je jako první překročen práh ξQRSzačátek, stejně tak konec 

komplexu je hledán opačným směrem a určen na pozici, kde je jako první překročen 

práh ξQRSkonec. Prahy byly stanoveny empiricky pro každý úsek signálu z dané sondy 

zvlášť na základě vizuální kontroly. 

Na Obr. 20 a Obr. 21 jsou uvedeny ukázky rozměření komplexu QRS. Jedná se o EKG 

záznamy získané ze sond s čísly 46087 (léčený potkan) a 46086 (kontrolní potkan).  

Obr. 20: Ukázka rozměření QRS komplexu pro záznam ze sondy 46087 (léčený) 

 

Obr. 21: Ukázka rozměření QRS komplexu pro záznam ze sondy 46086 (kontrolní) 

 

Z obou ukázek rozměření QRS komplexu je zřejmé, že nalezení konce QRS komplexu 

je mnohdy problematické z důvodu morfologie potkaního EKG, kdy chybí úsek ST 

(vlna T je v kontinuitě s vlnou S). Složité bývá také stanovení začátku komplexu QRS, 

protože kmit Q není příliš výrazný, v mnoha záznamech může chybět úplně. 
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Na Obr. 21 lze sledovat opačnou polaritu QRS. Tento jev byl pravděpodobně způsoben 

tím, že sondy snímající data byly umístěny v podkoží, kde nebyly napevno fixovány a 

mohlo docházet k pohybu elektrod, v závislosti na aktivitě potkanů. Například, když je 

potkan v klidové fázi dne a spí stočen do klubíčka, jsou elektrody k sobě blíže, naopak, 

je-li zvíře v pohybu, jsou elektrody dál od sebe a mohou se vlivem pohybu posunout, 

poté vlivem těchto událostí dochází k tomu, že se elektrody na srdce „dívají“ z jiného 

úhlu a morfologie EKG je jiná. 

5.1.2  Detekce konce vlny T 

Pro rozměření QT intervalu, jehož délka trvání je důležitým parametrem pro následné 

statistické hodnocení, je potřeba detekovat konec vlny T, což patří mezi složité operace, 

protože morfologie vlny T je velmi proměnlivá. Byla použita metoda vlnkové 

transformace (3.2.2). 

Nejprve je potřeba eliminovat komplex QRS, což bylo provedeno lineární interpolací 

mezi začátkem a koncem komplexu QRS. Poté je tento signál transformován do měřítka 

41 konvolucí s impulsní charakteristikou vlnky bior1.5 v měřítku 41.   

Poté je hledána vlna T mezi koncem jednoho QRS komplexu a začátkem druhého 

komplexu jako první průchod nulovou hladinou v měřítku 41 mezi dvojicí extrémů 

opačného znaménka, které překračují empiricky stanovenou prahovou hodnotu ξT. 

Hledání vlny T je ošetřeno podmínkou, že vzdálenost pozic konce a začátku komplexů 

QRS musí být větší než tTmin, pokud není, detekce je vynechána. Jestliže není nalezena 

žádná dvojice extrémních hodnot, která by překračovala stanovený práh, je možné práh 

postupně snižovat až na 10 % původní hodnoty. 

Na základě detekované pozice vlny T, odpovídající průchodu nulou, můžeme určit také 

její konec. Opět jsou definovány kritéria: 

 maximum absolutních hodnot mezi dvěma sousedními průchody nulou musí být 

větší, než práh  ξTkonec, 

 vzdálenost mezi nulou označující pozici vlny T a vzdálenější z dvojice 

testovaných nul musí být menší, než práh tTkonec. [17] 

Jsou-li tyto dvě podmínky splněny, je testována následující dvojice průchodu nulou. 

Pokud není podmínka splněna, testování končí. Mezi dvojicí nul, testovaných 

v předcházejícím kroku, je konce vlny T stanoven jako poslední hodnota, která překročí 

empiricky stanovenou prahovou hodnotu  ξTkonec2. 
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Ukázky detekce konce vlny T jsou znázorněny na Obr. 22 pro vybraný záznam ze 

sondy s číslem 36276 z 6. dne měření (léčený potkan). Lze vidět, že morfologie vlny T 

je u potkanů velmi proměnlivá, proto není snadné určit přesnou pozici konce vlny T. 

 

Obr. 22: Ukázka detekce konce vlny T pro vybraný záznam ze sondy s číslem 36276 

(léčený) 

5.1.3 Detekce QT intervalu 

Na základě detekce začátku vlny Q a konce vlny T, získaných pomocí vlnkové 

transformace, je možné určit délku intervalu QT. Ukázky určení intervalu jsou 

znázorněny na Obr. 23 pro záznam ze sondy 36280 (léčený potkan) z 2. dne měření, 

začátek kmitu Q je znázorněn černě, konce vlny T zeleně. Opět lze sledovat proměnnou 

morfologii vlny T, se kterou souvisí limitace použité automatické detekce. 

 

Obr. 23: Ukázka detekce QT intervalu pro vybraný záznam ze sondy s číslem 36280 

(léčený)  
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5.2 Statistická analýza dat 

Pro vyhodnocování detekovaných parametrů z experimentálních dat budou využity 

statistické metody založené na testování statistických hypotéz, kdy lze na základě 

sledování měřené veličiny rozhodnout o platnosti dané hypotézy (obecné tvrzení) na 

úrovni celé populace. 

Testování hypotéz patří mezi nejdůležitější postupy pro statistické usuzování. Stojí proti 

sobě nulová a alternativní hypotéza. Nulová hypotéza H0 vyjadřuje tvrzení jako 

předpoklad při testování, je tedy brána jako rovnovážný stav. Oproti tomu alternativní 

hypotéza HA představuje porušení rovnovážného stavu. 

Výběr statistických testů, které jsou rozhodovacím pravidlem pro posouzení platnosti či 

neplatnosti dané hypotézy, se odvíjí od toho, zda mají data normální rozdělení, pokud 

ano, je možné použít parametrické testy. V případě, že nemají normální rozdělení, 

používají se metody neparametrické. Použití neparametrických testů je proto obecnější, 

lze je použít jak pro data, která normálnímu rozdělení odpovídají, tak také pro data, 

která normálnímu rozdělení neodpovídají. Jejich rozlišovací schopnost a přesnost je 

však nižší. Základní přehled statistických testů je zobrazen v Tab. 5. 

Tab. 5: Přehled statistických testů - upraveno dle [22] 

 Parametrické testy Neparametrické testy 

Testy pro závislé vzorky (párové 

hodnoty) 

- Studentův t-test dvouvýběrový pro 

párové hodnoty 

 

- Wilcoxonův párový test pro závislé 

vzorky 

- Friedmanův test pro více než dva 

závislé výběry 

- Znaménkový test 

Testy pro nezávislé vzorky (nepárové 

hodnoty) 

- Studentův t-test dvouvýběrový pro 

nepárové hodnoty 

- Jednovýběrový test pro srovnání 

s jednou hodnotou 

- Snedekorův F-test 

 

- Kolmogorov-Smirnovův test pro dva 

výběry 

- Kruskal-Wallisův test pro více než dva 

nezávislé výběry 

- Mediánový test 

- Wilcoxonův nepárový test (Mann-

Whitneův) pro nezávislé vzorky 

(dvouvýběrový) 

Testy korelace 

- Jednoduchá lineární korelační analýza 

- Lineární regrese 

- Nelineární regrese 

 

- Spearmanův test pořadové korelace 

- Kendallův test pořadové korelace 

 

 

Při testování hypotéz je určena hladina významnosti testu, která vyjadřuje 

pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy, ačkoliv platí, označuje se jako chyba α. 

Pro biologická data se používá hodnota 0,05, čímž dostaneme 95% jistotu správného 
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rozhodnutí. Chyba ß je dána velikostí zvolené chyby α. Rozlišovací schopnost testu, 

označována jako síla testu, odpovídá pravděpodobnosti 1-ß a vyjadřuje správné 

zamítnutí nulové hypotézy H0 v případě, že neplatí. Závisí na předem zvolené hladině 

významnosti testu (chyba α) - s klesající hodnotou klesá. [26] 

5.2.1 Testování normality dat 

Výběr postupů pro statistické hodnocení se odvíjí od typu rozdělení sledované náhodné 

veličiny v základním souboru, proto je prvním krokem při statistickém testování 

provedení tzv. testu normality, který ověří, zda soubor dat sledované náhodné veličiny 

pochází z normálního rozdělení pravděpodobností. Pro účely této diplomové práce byl 

jako test normality použit Kolmogorov-Smirnov test. 

Kolmogorov-Smirnov test 

Kolmogorov-Smirnov test slouží pro ověření, zda data pocházejí z normálního 

pravděpodobnostního rozdělení a je vhodný jak pro menší soubory, tak také pro větší. 

Nulová hypotéza předpokládá, že náhodný výběr o rozsahu n pochází ze základního 

souboru s normálním rozdělením, alternativní, že data nepocházejí z normálního 

pravděpodobnostní rozdělení. Pokud jsou pozorování uspořádány podle velikosti od 

nejmenšího po největší 

                  

je testovou statistikou: 

   =              
   

 
           

 

 
    pro i= 1, 2, …, n ,  

 
            (5.2) 

kde F(x) je distribuční funkce (empirická a hypotetická). 

Nulová hypotéza H0 se zamítá, je-li Dn   Dα, kde kritické hodnoty Dα jsou tabelovány. 

[25] 

5.2.2 Testování rozdílů 

Pro porovnání parametrů získaných z naměřených experimentálních záznamů byly 

vybrány neparametrické testy, protože na základě testu normality bylo zjištěno, že data 

nepochází z normálního rozdělení. Pro porovnání závislých výběrů byl zvolen 

Wilcoxonův test, pro porovnání nezávislých výběrů Mann-Whitney test a pro porovnání 

více závislých výběrů byl použit Friedmanův test. Testování bylo provedeno 

v programovém prostředí Matlab.  
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Wilcoxonův párový test 

Wilcoxonovův párový test byl použit pro porovnání závislých skupin dat, tedy záznamů 

v rámci skupiny léčených potkanů a také záznamů v rámci skupiny kontrolních potkanů. 

Nulová hypotéza předpokládá shodné rozdělení veličin obou skupin, alternativní 

hypotéza, že rozdělení těchto veličin není shodné. 

Principem testu je vytvoření diferencí mezi vybranými soubory a vytvoření absolutního 

pořadí těchto diferencí, tedy bez ohledu na znaménko. Následně se sečte pořadí 

kladných a záporných rozdílů.  

W+… součet pořadí přes kladné hodnoty rozdílů 

W-… součet pořadí přes záporné hodnoty rozdílů 

                 

 
(5.3) 

Menší z těchto  hodnot je srovnávána s kritickou hodnotou testu. Nulová hypotéza 

shody distribučních funkcí obou souborů je zamítnuta v případě, že je tato hodnota 

menší než kritická hodnota testu. [23] 

 

Mann-Whitney test  

Při testování nezávislých skupin dat, tedy experimentálních záznamů léčených a 

kontrolních potkanů navzájem, byl použit Mann-Whitney test.  

Principem tohoto testu je sloučení čísel obou souborů do jednoho a přiřazení pořadí od 

1 do n ve sloučeném souboru vzestupně podle velikosti. Pokud se dvě hodnoty pořadí 

shodují, přiřadí se jim průměrné pořadí. Tyto hodnoty pořadí jsou poté vráceny do 

původních souborů a pracuje se už jen s těmito pořadími. Následně je pro oba soubory 

vytvořen součet pořadí, kdy platí, že součet všech pořadí musí odpovídat součtu číslic 

od 1 do n dle: 

 
       

       

 
 

 

(5.4) 

 

, kde RA…součet pořadí náležících hodnotám veličiny X, RB…součet hodnot náležících 

hodnotám veličiny Y. 
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Menší ze součtu je porovnán s tabulkovou kritickou hodnotou testu a zvolenou hladinou 

významnosti α. Pokud je tento součet pořadí menší než kritická hodnota testu, je nulová 

hypotéza shody distribučních funkcí obou skupin zamítnuta a data se významně liší na 

dané hladině významnosti.  [23] 

Friedmanův test 

Friedmanův test byl použit pro porovnání více než dvou závislých výběrů, konkrétně 

pro srovnání detekovaných parametrů v průběhu vybraných 3 dnů měření. 

Jedná se o neparametrický test, který řeší otázku, zda existuje rozdíl mezi mediány 

v jednotlivých skupinách. Nulová hypotéza předpokládá, že rozdělení ve více závislých 

výběrech jsou shodné, alternativní že rozdělení v alespoň dvou závislých výběrech se 

liší. 

Pokud je zamítnuta nulová hypotéza o shodě rozdělení ve více závislých výběrech, 

následuje další test pro zjištění, které konkrétní skupiny se mezi sebou liší. V této práci 

byl jako tento následující test zvolen Tukey-Kramerův. [27] 

Spearmanův koeficient pořadové korelace 

Jedná se o neparametrickou metodu, která je využívána pro měření síly vztahu mezi 

veličinami, kde není předpoklad linearity nebo normálního rozdělení proměnných. 

V této práci byl Spearmanův koeficient pořadové korelace použit pro testování 

závislosti délky RR intervalu na teplotě. Hodnota rho faktoru rovna 1 odpovídá 

perfektní pozitivní korelaci, hodnota rho faktoru -1 perfektní negativní korelaci. [26] 
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6 PRŮBĚH A VÝSLEDKY HODNOCENÍ 

EKG PARAMETRŮ 

Tato kapitola je zaměřena na hodnocení detekovaných parametrů získaných z 15 

minutových kontinuálních záznamů a z 24 hodinových záznamů, které jsou následně 

statisticky vyhodnoceny pomocí párových a nepárových neparametrických testů. 

6.1 Hodnocení 15 minutových záznamů 

Naměřené experimentální 15 minutové kontinuální záznamy byly použity pro ověření 

správnosti funkce použitého algoritmu při detekci RR a QT intervalu a také stanovení 

šířky QRS komplexu.  

Jednotlivé detekované parametry byly pro názornost vykresleny ve 2 dnech, na začátku 

(Obr. 24) a na konci (Obr. 25) průběhu experimentu.  Pro příklad byly vybrány dvě 

sondy s čísly 46088 a 36277, první sonda patří potkanu s podanou látkou sunitinib a 

druhá potkanu kontrolnímu. Tyto sondy snímaly v průběhu měření také teplotu, jejíž 

hodnoty jsou také vykresleny. Zobrazeny jsou také dvě vybrané korekce QT intervalu - 

korekce pomocí Bazettova vzorce a korekce pomocí Fredericiho vzorce (viz kapitola 

1.3.3), které odstraňují vliv srdeční frekvence na délku QT intervalu.  

 

Obr. 24: Průběh parametrů z 1. dne experimentu: vlevo záznam ze sondy 36277 

(kontrolní) a vpravo záznam ze sondy 46088 (léčený)  

Na Obr. 24, kde jsou zobrazeny vybrané části kontinuálních 15minutových záznamů, 

naměřených dne 4. 8. 2017 ze sond 46088 a 36277, lze vidět detekované parametry 

EKG, naměřenou teplotu v průběhu měření a také QT interval korigovaný dle Bazettova 

a Fredericiho vzorce. Z jednotlivých znázornění je možné konstatovat, že variabilita RR 

není jediným parametrem, který ovlivňuje délku QT intervalu, kdyby tomu tak bylo, 
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měly by po korekci průběhy charakter konstantní funkce, což ani v jednom z obrázků 

není patrné. Kmitání délek QT intervalu bylo pravděpodobně způsobeno chybnou 

detekcí v důsledku pohybových artefaktů v EKG záznamech. Oba kontinuální záznamy 

byly měřeny v 8 hodin ráno, lze tedy předpokládat, že aktivita potkanů již nebyla tak 

vysoká, jako by byla v noci, což dokazují také vyšší hodnoty délek RR intervalů. 

Teplota v průběhu 15minutového měření nevykazuje žádné výrazné změny, je 

konstantní, proto lze konstatovat, že na zvířata nepůsobily žádné vnější vlivy (např. 

stres).  

Z vyobrazených korekcí QT intervalu je zřejmé, že oba korigované intervaly oscilují, 

což je však očekávatelné vzhledem k variabilitě analyzovaných hodnot QT. Dle 

literatury je pro korekci s vyšší srdeční frekvencí vhodnější Fredericiho vzorec. 

Amplituda oscilace v této korekci je nižší oproti korekci dle Bazettova vzorce, tento 

rozdíl však není příliš signifikantní. 

Na Obr. 25 jsou opět znázorněny jednotlivé parametry získané ze záznamů sond s čísly 

46088 a 36277, měřené dne 13. 10. 2017, tedy s časovým odstupem přibližně dva 

měsíce od měření záznamů na Obr. 24. V porovnání se záznamy měřenými 4. 8. 2017 

jsou délky intervalů mnohem kratší. Možným důvodem by mohla být zvýšená aktivita 

potkanů způsobena vnějšími vlivy. Teplota zůstává v průběhu měření u obou potkanů 

opět konstantní, lze tedy znova předpokládat, že nedocházelo k působení vnějších vlivů. 

 

Obr. 25: Průběh parametrů z posledního dne experimentu: vlevo záznam ze sondy 

36277 (kontrolní) a vpravo záznam ze sondy 46088 (léčený) 
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6.2 Vyhodnocení 24 hodinových záznamů 

V této kapitole budou vyhodnoceny délky intervalů z naměřených 24 hodinových 

záznamů (viz Obr. 16 B)), kdy se každá podkapitola bude věnovat jednomu parametru - 

tedy délce RR intervalu, délce QT intervalu a šířce QRS komplexu. Pro statistickou 

analýzu dat bylo použito programové prostředí Matlab. Data byla sloučena vždy po 

čtyřech 20 sekundových záznamech během dne tak, aby mohla být hodnocena v rámci 

hodiny. 

6.2.1 Délka RR intervalu 

Jako první budou vizuálně hodnoceny vykreslené miniatury rozdělení délek RR 

intervalů v jednotlivé měřené dny (celkem 10) v průběhu 24 hodin ve formě 

kompaktních boxplotů, zvlášť pro léčené a kontrolní potkany (Obr. 27, Obr. 28), 

kompaktní diagramy byly zvoleny pro lepší viditelnost trendu v průběhu dne. Jsou 

zobrazeny podle dnů, kdy probíhala měření, tedy zleva nahoře, kde je znázorněn 1. den 

měření, po vpravo dole, kde je vyobrazen poslední den měření. Všechna měření byla 

spuštěna v 10 hodin ráno, výjimkou je v pořadí pátý boxplot nahoře vpravo, kdy bylo 

měření spuštěno až ve 13 hodin (detailně na Obr. 30). Pro bližší představu, co 

miniaturní grafy zobrazují, slouží Obr. 26, kde je v normální velikosti zobrazeno 

rozdělení délek RR intervalů v průběhu vybraného dne pro skupinu léčených potkanů 

ve formě klasických boxplotů. Na ose x je časová osa měření v průběhu 24 hodin (od 10 

hodin ráno), na ose y délka RR intervalu v ms.  

 

Obr. 26: Délka RR intervalu v průběhu dne - 1. den měření, léčení potkani 
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Na Obr. 27 je znázorněn vývoj délek RR intervalů v průběhu 24 hodin pro 10 dní, kdy 

probíhala jednotlivá měření, pro skupinu léčených potkanů. Na všech průbězích lze 

sledovat trend, kdy se délka RR intervalu dle mediánu snižuje, a poté opět zvyšuje. Tato 

skutečnost je způsobena zvyšující se aktivitou potkanů večer a v noci. Popisky os jsou 

znázorněny na prvním grafu, jsou totožné také pro Obr. 28. 

 

 

Obr. 27: Délka RR intervalů: zleva nahoře 1. - 10. den měření, skupina léčených 

potkanů; popisy os znázorněny na prvním grafu  

Na Obr. 28 je opět znázorněna proměnlivost délek RR intervalů v průběhu 24 hodin pro 

10 dní, tentokrát pro kontrolní potkany. Opět lze sledovat trend, kdy se délka RR 

intervalu dle mediánu snižuje a zvyšuje.  

 

 

 

Obr. 28: Délka RR intervalů: zleva nahoře 1. - 10. den měření, skupina kontrolních 

potkanů 

 

Na Obr. 29 jsou porovnány délky RR intervalů pro léčené a kontrolní potkany ze 

záznamů získaných 1. den měření. Byly vybrány dvě časové oblasti v průběhu dne, 

nahoře je znázorněn časový interval od začátku měření v 10 hodin ráno po měření v 17 
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hodin večer, vpravo od měření v 18 hodin večer po měření v 1 hodinu ráno. Lze vidět, 

že délky RR intervalů v těchto dvou časových oblastí se liší. Na obrázku vlevo nahoře u 

léčených potkanů se pohybuje hodnota mediánu od délky 88 ms do délky 100 ms, 

nahoře vpravo v pozdějších hodinách okolo 70-74 ms, na obrázku vlevo dole u 

kontrolních potkanů jsou hodnoty mediánů od 85-98 ms, vpravo dole v pozdějších 

hodinách okolo 68-78 ms.  

Hodnoty v průběhu dne se liší z důvodu měnící se aktivity potkanů, během dne potkani 

spí, srdeční frekvence je pomalejší a délka RR intervalu větší, naopak večer a v noci se 

stávají aktivní, frekvence se zrychluje a délka intervalu zkracuje.  

 

 

Obr. 29: Délka RR intervalů v první části dne (10:00 - 17:00 h, vlevo) a v pozdější 

hodiny (18:00 - 01:00 h, vpravo) u léčených potkanů (nahoře, modře) a u kontrolní 

skupiny (dole, černě) 

Následující porovnání rozdělení hodnot RR (Obr. 30) znázorňuje rozdíl v naměřených 

datech v závislosti na začátku spuštění měření. Jak již bylo zmíněno dříve, v jeden den 

experiment začal měření ve 13 hodin, na rozdíl od ostatních měření, která začala v 10 

hodin ráno. Vlevo lze vidět začátek měření v 10 hodin ráno, vpravo ve 13 hodin 
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odpoledne. Na obou záznamech je vidět, že délky RR intervalů klesají kolem 18 hodiny 

večer a zvyšují se v 6 hodin ráno, tedy korespondují s aktivitou potkanů v průběhu dne.  

 

Obr. 30: Průběh délky RR intervalu s rozdílným časem spuštění měření: začátek měření 

v 10 h (vlevo) a ve 13 h (vpravo) 

Pro porovnání délek RR intervalů v různých hodinách v průběhu dne pro každého 

léčeného potkana byl zvolen Wilcoxonův párový test. Test byl proveden pro skupinu 

léčených potkanů z 1. dne měření se zvolenou referenční 3. hodinou (12 hodin 

dopoledne). Všechny výsledky testu jsou uvedeny v příloze (Tabulka 1). Pro ukázku je 

vybráno pár hodnot do Tab. 6. Pro lepší přehlednost výsledků zde byla použita 

symbolika, kdy byly hodnoty p < 0,001 nahrazeny **, hodnoty z intervalu 0,001 < p < 

0,05 nahrazeny * a hodnoty p > 0,05 nahrazeny -. Lze vidět, že ve většině případů se 

data mezi sebou dle testu významně liší a nepochází ze stejného pravděpodobnostního 

rozdělení. 

Tab. 6: Vybrané výsledky Wilcoxonova párového testu - RR intervaly 

Hodina měření 36248 36276 36280 46087 46088 

10-12 ** - * ** - 
14-12 ** - ** ** ** 

17-12 ** ** ** ** ** 

22-12 - * * ** - 
2-12 - ** ** ** - 

 

K poukázání rozdílnosti mezi délkou RR intervalu v průběhu celého experimentu byly 

vybrány 3 dny - 1., 5. a 10. měření a vždy 3 časové úseky během dne. Byl použit 

Friedmanův test pro více než dva závislé výběry a k následnému konkrétnímu zjištění, 

které ze skupin dat se navzájem liší, Tukey-Kramerův test. Výsledky jsou uvedeny v 
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Tab. 7. Úseky, které se významně liší, jsou znázorněny symbolem *, úseky, které se 

neliší symbolem -, X znamená poruchu měření sondy. 

Tab. 7: Výsledky vícenásobného porovnání párových hodnot 

Den měření 1. a 5. 5. a 10. 10. a 1. 

Hodina měření 10 18 2 10 18 2 10 18 2 

36248 * - * * * * * * * 

36276 - * - * * - * - - 

36280 * * * X X X X X X 

46087 * * * * * * * * * 

46088 * * - * * - - * - 

 

Pro porovnání délek RR intervalů mezi léčenými a neléčenými potkany vzájemně byl 

použit neparametrický Mann-Whitney test pro nezávislé skupiny vzorků. V Tab. 8 je 

zobrazeno pár výsledných hodnot pro vybrané dny a hodiny měření, symbolika opět 

zůstává stejná jako v Tab. 6. Celá tabulka výsledků je uvedena v příloze (Tabulka 4).  

Tab. 8: Vybrané výsledky Mann-Whitneyho testu - délka RR intervalů 

Den měření/ hodina měření 10h 14h 18h 22h 2h 1h 

1. den ** ** * ** * ** 

5. den ** ** ** ** - ** 

10. den ** ** ** - - * 

 

Z výsledků porovnání nezávislých dat (délek RR intervalů) léčených a kontrolních 

potkanů na hladině významnosti 5%, je možné konstatovat, že ve většině případů se 

data statisticky významně liší.  

Ukázka vykreslení mediánů délek RR intervalů pro skupinu léčených a kontrolních 

potkanů je na Obr. 31 a Obr. 32, symbolem * jsou vyznačeny hodiny v průběhu dne, 

kdy byla výsledná p-hodnota jako výsledek nepárového Mann-Whitney testu nižší než 

0,05, symbolem X jsou označeny hodiny v průběhu dne, kdy se data statisticky 

významně nelišila. Opět je zde možné sledovat trend zkracujícího se RR intervalu 

v průběhu večera a noci. 
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Obr. 31: Medián délek RR intervalů pro léčené (červeně) a kontrolní (černě) potkany - 

1. den měření, * - statistická významnost 

 

 

Obr. 32: Medián délek RR intervalů pro léčené (červeně) a kontrolní (černě) potkany - 

10. den měření, * - statistická významnost 
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Pro ukázku závislosti délky RR intervalu na teplotě v průběhu dne byl použit 

Spearmanův koeficient pořadové korelace. Korelační analýza byla provedena pro 

vybraný 3. den měření u léčených potkanů. Výsledky analýzy jsou uvedeny v Tab. 9. 

Rho faktor je u všech uvedených sond záporný, svědčí o negativní korelaci mezi 

mediánovou hodnotou délky RR intervalu a mediánovou tělesnou teplotou v průběhu 

dne (ukázka na Obr. 33). Faktor není blízký hodnotě -1, proto se nejedná o perfektní 

negativní korelaci. Mediány délek RR intervalů více kolísají z důvodu výskytu 

pohybových artefaktů v signálech. 

Tab. 9: Spearmanův test - medián délky RR intervalu na teplotě, 3. den měření 

Číslo sondy Rho faktor 

36248 -0.6694 

36276 -0.6271 

36280 -0.6086 

46087 -0.6970 

46088 -0.6349 

 

 

Obr. 33: Korelace mediánových hodnot délky RR intervalu a teploty - sonda 36248 

(léčený), 3. den měření 
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6.3 Délka QT intervalu 

Analýza délky QT intervalu je důležitá pro hodnocení proarytmických účinků léčiv, 

jelikož prodloužený interval QT je spojen s rizikem vzniku srdečních arytmií. 

V této kapitole bude stejně jako v kapitole předchozí nejprve vizuálně zobrazeno 

rozdělení délek QT intervalů v jednotlivé měřené dny v průběhu 24 hodin, zvlášť pro 

léčené a kontrolní potkany. Vzhledem k tomu, že se nejedná o QTc intervaly, je 

očekáván průběh podobný délce RR intervalu. Na Obr. 34 je nejprve zobrazeno 

rozdělení délek QT intervalu v plné velikosti, na Obr. 35 a Obr. 36 poté ve zmenšené 

formě pro znázornění trendu v průběhu všech dní měření. Popis os miniatur je zobrazen 

na Obr. 35 a je totožný také pro Obr. 36. 

 

 

Obr. 34:  Délka QT intervalu v průběhu dne - 3. den měření, léčení potkani 
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Obr. 35: Délka QT intervalů: zleva nahoře 1. - 10. den měření, skupina léčených 

potkanů, popisky os na prvním grafu 

 

 

 

Obr. 36: Délka QT intervalů: 1. - 10. den měření, skupina kontrolních potkanů 

Na Obr. 35 a Obr. 36 je možné sledovat změny délek QT intervalů v průběhu 

jednotlivých měřených dnů. Opět lze pozorovat snižující a zvyšující se trend doby 

trvání intervalů, rozdíl už však není tak markantní, jako u zobrazení délky trvání RR 

intervalů, protože stanovení QT intervalů nebylo možné v některých úsecích určit s tak 

vysokou přesností a citlivostí.  

K poukázání rozdílu mezi délkou QT v průběhu dne byl vybrán záznam z 1. dne měření 

pro léčené i kontrolní potkany (Obr. 37) ve dvou časových úsecích dne - od 10 do 17 

hodin a od 18 do 1 hodiny. 
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Obr. 37: Délka QT intervalů: vlevo první část dne (10:00 - 17:00), vpravo pozdější 

hodiny (18:00 - 01:00); léčení potkani (nahoře, modře), kontrolní (dole, černě) 

Na Obr. 37 je patrný malý rozdíl mezi délkou trvání QT intervalu u léčených potkanů 

při měření v průběhu dne (vlevo nahoře), kdy se hodnoty mediánu pohybují od 47 do 58 

ms a při měření pozdě večer (vpravo nahoře), kdy jsou hodnoty 48-53 ms. U 

kontrolních potkanů se hodnota mediánu délky QT intervalu během dne (vlevo dole) 

pohybuje okolo 52-64 ms, večer a v noci (vpravo dole) okolo 47-55 ms. V tomto 

případě mohou být opět výsledky zkresleny menším množstvím dostupných dat. 

Pro statistické hodnocení byly použity hodnoty QTc dle Fredericiho vzorce. V Tab. 10 

jsou vloženy vybrané výsledky párového Wilcoxonova testu pro porovnání délek QTc 

intervalů pro každé zvíře v různých hodinách v průběhu dne. Opět je pro přehlednost 

použita symbolika namísto hodnot, celá tabulka výsledků je uvedena v příloze (Tabulka 

2). 
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Tab. 10: Vybrané výsledky Wilcoxonova párového testu - QTc intervaly 

Hodina měření 36248 36276 36280 46087 46088 

10-12 ** ** ** ** * 

14-12 ** ** - ** ** 

17-12 ** - * ** ** 

22-12 ** ** * ** * 

2-12 ** ** - ** * 

 

V Tab. 11 jsou uvedeny výsledky Tukey-Kramerova testu pro porovnání délek QTc 

intervalů v 1., 5. a 10. den měření. Hodnoty, které se v daných dnech statisticky 

významně liší, jsou označeny symbolem *, ty které se neliší - a symbolem X je 

označena technická závada na sondě. 

Tab. 11: Výsledky vícenásobného porovnání párových hodnot - QTc intervaly 

Den měření 1. a 5. 5. a 10. 1. a 10. 

Hodina měření 10 18 2 10 18 2 10 18 2 

36248 * * * - - - * * * 

36276 * * * * - - * * * 

36280 - * - X X X X X X 

46087 * - * * - * * - * 

46088 * - - - * * * * * 

 

Dle Mann-Whitneyho testu pro nezávislé vzorky byly porovnány hodnoty délek QTc 

intervalů v průběhu dne pro každý den měření. V Tab. 12 lze vidět ukázku výsledků 

testu ve formě symboliky pro vybrané tři dny měření a 6 časových úseků, celá tabulka 

hodnot je uvedena v příloze (Tabulka 5). 

Tab. 12: Vybrané výsledky Mann-Whitneyho testu - QTc intervaly 

Den měření/ hodina měření 10h 14h 18h 22h 2h 1h 

1. den ** ** ** ** ** ** 

5. den ** * ** * ** ** 

10. den * ** * ** ** ** 

 

Výsledky Mann-Whitneyho testu v Tab. 12 ukazují, že všechny uvedené hodnoty jsou 

menší než 0,05. Ze všech výsledků testu uvedených v příloze (Tabulka 5) lze vidět, že 

ve většině případů se data ze skupiny léčených a kontrolních potkanů významně liší a 

nepocházejí ze stejného pravděpodobnostního rozdělení.  
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Na Obr. 38 je graficky znázorněn průběh mediánových hodnot délek QTc intervalů pro 

skupinu léčených (červeně) a skupinu kontrolních (černě) potkanů během 1. dne měření. 

Hodnoty, které se dle Mann-Whitneyho testu významně liší, jsou znázorněny symbolem 

*, naopak data která se neliší, symbolem X. Není patrný jasný trend, mediány obou 

skupin se vzájemně prolínají. 

 

Obr. 38: Medián délek QTc intervalů: 1. den měření, léčení potkani (červeně), kontrolní 

(černě), * - statistická významnost 

6.4 Šířka QRS komplexu 

Šířka QRS odráží rychlost vedení vzruchu přes komory. Změny šířky QRS komplexu 

jsou známkou vlivu testované látky na rychlost nitrokomorového vedení.  

Tato kapitola se bude zabývat hodnocením šířky QRS komplexů léčených a kontrolních 

potkanů. Na Obr. 40 a Obr. 41 jsou opět znázorněny diagramy měnících se šířek 

v průběhu dne, nejprve pro léčené potkany, následně pro potkany kontrolní, popisky os 

jsou zobrazeny v prvním grafu na Obr. 40.  Předchází jim zvětšený graf na Obr. 39, 

který zobrazuje průběh detekovaných šířek QRS během 1. dne měření. 
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Obr. 39: Šířka QRS komplexu - 1. den měření, léčení potkani 

 

 

  

Obr. 40: Šířka QRS komplexů - 1. - 10. den měření, skupina léčených potkanů 

 

 

 

Obr. 41: Šířka QRS komplexů - 1. - 10. den měření, skupina kontrolních potkanů 
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Stejně jako u zobrazení délek RR a QT intervalů lze pozorovat trend klesajících hodnot 

v úsecích odpovídajících noci, kdy se aktivita zvířat zvyšuje.  

Pro detailnější znázornění slouží Obr. 42, kde lze vidět porovnání šířky QRS komplexů 

u léčených a kontrolních potkanů od 10 do 17 hodin odpoledne (vlevo) a od 18 do 1 

hodiny v noci (vpravo) v 1. den měření.  

Medián šířky QRS komplexů léčených potkanů v průběhu dne (nahoře, vlevo) se 

pohybuje mezi 13-14 ms, večer a v noci (nahoře, vpravo) je medián hodnot 12 ms. U 

kontrolních potkanů se medián pohybuje v průběhu dne v rozmezí 13-15 ms (dole, 

vlevo), večer a v noci mezi 11-12 ms (dole, vpravo). Opět je nutno podotknout, že 

hodnot pro hodnocení kontrolní skupiny potkanů je oproti skupině léčených méně a to 

asi o polovinu. 

 

 

Obr. 42: Šířka QRS komplexů: vlevo první část dne (10:00 - 17:00), vpravo pozdější 

hodiny (18:00 - 01:00); léčení potkani (nahoře, modře), kontrolní (dole, černě) 
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V Tab. 13 jsou uvedeny vybrané hodnoty Wilcoxonova párového testu se symbolickým 

zápisem hodnot. Celá tabulka výsledků je uvedena v příloze (Tabulka 3). Ve většině 

případů se data dle testu statisticky významně liší. 

Tab. 13: Vybrané výsledky Wilcoxonova párového testu - šířka QRS komplexu 

Hodina měření 36248 36276 36280 46087 46088 

10-12 * * - - - 
14-12 ** ** ** ** ** 

18-12 ** ** ** ** - 
22-12 ** ** ** ** * 

2-12 ** ** - ** ** 

 

Výsledky Friedmanova testu pro porovnání párových dat ve třech dnech a následného 

Tukey-Kramerova testu jsou uvedeny v Tab. 14. Symbolika zůstává stejná, kde se 

skupiny dat významně liší, je uvedena *, kde ne, tak -, X značí technickou závadu na 

sondě. 

Tab. 14: Výsledky vícenásobného porovnání párových hodnot 

Den měření 1. a 5. 5. a 10. 10. a 1. 

Hodina měření 10 18 2 10 18 2 10 18 2 

36248 * - - * - - * - - 

36276 * - * * - - - - * 

36280 * * * X X X X X X 

46087 - * * * - * * * * 

46088 * * * * * * * * * 

 

Pro porovnání skupiny léčených a neléčených potkanů z hlediska šířky komplexu QRS 

byl opět zvolen Mann-Whitney test, ukázka výsledků tohoto testu ve formě symboliky 

je uvedena pro tři dny a vybrané časové úseky v Tab. 15, všechny hodnoty jsou 

zahrnuty v tabulce v příloze (Tabulka 6), ve většině případů se data významně liší. 

Tab. 15: Vybrané výsledky Mann-Whitneyho testu - šířka QRS 

Den měření/ hodina měření 10h 14h 18h 22h 2h 1h 

1. den * * ** - ** ** 

5. den ** ** - - ** - 

10. den ** * * - ** - 
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Na Obr. 43 jsou zobrazeny mediány šířek QRS komplexů v průběhu 1. dne měření. 

Skupina léčených potkanů je vyobrazena červeně, skupina potkanů kontrolních černě. 

Hodnoty mediánů obou skupin se prolínají, nelze tedy sledovat jasný trend. 

 

Obr. 43: Medián šířek QRS komplexů - 1. den měření; skupina léčených potkanů 

(červeně), skupina kontrolních potkanů (černě), * - statistická 

významnost 
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Při prováděné experimentální studii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, byly 

získány dva typy záznamů, 15 minutové kontinuální záznamy a 24 hodinové záznamy, 

kdy se měřil vždy čtyřikrát během hodiny 20 sekundový záznam. Pro hodnocení vlivu 

léčiva na elektrickou aktivitu srdce byly po dohodě s vedoucím experimentální studie 

zvoleny 3 parametry, které byly hodnoceny – délka RR intervalu, délka korigovaného 

QT intervalu a šířka QRS komplexu. Pro jejich detekci byla použita metoda vlnkové 

transformace s mateřskou vlnkou bior1.5, která dle dostupné literatury vykazuje dobré 

výsledky detekce. Získané signály nebyly v celém průběhu kvalitní, proto se algoritmus 

musel ve většině případů přizpůsobovat konkrétnímu úseku signálu a nebylo možné 

použít jednotné nastavení pro celý průběh.  

15 minutové kontinuální záznamy, které byly v rámci studie měřeny (Obr. 16 - A)) byly 

použity pro posouzení funkce detekce, a také pro testování korekce QT intervalu tak, 

aby byl odstraněn vliv srdeční frekvence na jeho délku. Na základě zobrazení průběhu 

jednotlivých parametrů ve vybraných signálech bylo ověřeno, že algoritmus detekce 

funguje a změny v jednotlivých průbězích jsou spolu provázány. Provedena byla 

korekce QT intervalu pomocí Bazettova vzorce a Fredericiho vzorce. Dle literatury je 

pro korekci s vyšší srdeční frekvencí vhodnější Fredericiho vzorec. Amplituda oscilace 

v této korekci je nižší oproti korekci dle Bazettova vzorce, tento rozdíl však není příliš 

signifikantní. Proto byla Fredericiho korekce použita pro výpočet a statistické 

vyhodnocení QTc u 24 hodinových záznamů. Jak již bylo zmíněno výše, teplota se 

v průběhu záznamů neměnila, na potkany tedy nepůsobily žádné vnější vlivy, který by 

zapříčinily výraznější změny teploty, a tím RR a QT intervalů. Všechny zjištěné rozdíly 

v analyzovaných parametrech tak byly způsobeny vnitřní regulací kardiovaskulárního 

systému potkana. 

24 hodinové záznamy (Obr. 16 - B)) byly použity pro hodnocení délek jednotlivých 

intervalů pro vytvořené skupiny záznamů léčených a kontrolních potkanů. Původně 

měřené 20 sekundové úseky v průběhu 24 hodin (celkem 96 úseků za 24 hodin pro 1 

sondu), byly sloučeny po čtveřicích, a hodnocení tedy probíhalo v rámci hodin. 

Záznamy odpovídající sondám léčených potkanů byly sloučeny do jedné skupiny 

(skupina léčených zvířat), stejně tak záznamy od neléčených potkanů do kontrolní 

skupiny. V rámci těchto skupin poté probíhalo nepárové statistické hodnocení. 

Z časového průběhu všech analyzovaných intervalů během měření byl patrný trend, kdy 

se délky intervalů zkracovaly večer a v noci a k ránu opět prodlužovaly. Tento fakt 

koresponduje s aktivitou potkanů, která je vysoká v noci a nízká v průběhu dne, kdy 
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potkani spí. Potkan, jako typické noční zvíře, tak vykazuje cirkadiální kolísání srdeční 

frekvence (RR intervalů) výrazně odlišné od člověka. Člověk, jelikož je aktivní zejména 

přes den, má vyšší hodnoty srdeční frekvence (kratší RR interval) přes den a nižší 

srdeční frekvenci (delší RR interval) v noci [28]. Potkani byli ustájeni v přísně 

kontrolovaných podmínkách se světelným režimem 12/12 hodin (světlo/tma), kdy světlá 

fáze dne začínala v 5:30 ráno. Na záznamech (např. Obr. 30) je vidět, že délky intervalů 

klesají kolem 18 hodiny večer a zvyšují se v 6 hodin ráno, tedy korespondují s aktivitou 

potkanů v průběhu dne. Rozdíly v délce trvání všech hodnocených intervalů mezi 

světlou a tmavou fází dne (Wilcoxonův párový test) byly statisticky významné. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou takovéto rozdíly očekávatelné. 

Pro zjištění rozdílů v jednotlivých analyzovaných intervalech v rámci skupin byly 

hodnoty porovnány Mann-Whitneyho neparametrickým testem. Statistické porovnání 

RR intervalů v jednotlivých dnech ukázalo signifikantní rozdíly mezi skupinami ve 

většině měření (Tabulka 4). Z porovnání hodnot mediánů (Obr. 31, Obr. 32) je patrné, 

že trend rozdílů není jasný. V některých měřených hodinách a dnech byl vyšší RR 

interval u kontrolních potkanů, jindy u léčených. Zároveň je zřejmé, že rozdíly mediánů 

jsou z biologického hlediska i navzdory statistické významnosti zanedbatelné. 

Statisticky významné rozdíly jsou způsobeny porovnáním velkého množství dat (RR 

intervalů). Rovněž nebyl nalezen jasný trend vývoje délky RR intervalů během 

sledování u jednotlivých zvířat v  párovém porovnání (Tabulka 1). Z uvedeného 

vyplývá, že nebyl prokázán jasný vliv sunitinibu na srdeční frekvenci (délku RR 

intervalu) u potkanů v době 20 - 31 týdnů od ukončení léčby. Dle našich nejlepších 

znalostí dosud nebyl popsán vliv sunitinibu na srdeční frekvenci (RR interval) u 

potkanů ani u lidí (léčených pacientů). 

Detekované QT z důvodu obtížné detekce začátku vlny Q a konce vlny T v některých 

úsecích signálů, obsahuje více odlehlých hodnot, které ovlivňují statistické 

vyhodnocení. Ze statistického porovnání délky QTc dle Fredericiho v jednotlivých 

měřeních a hodinách mezi skupinami je patrný signifikantní rozdíl ve většině měření 

(Tabulka 5). Z porovnání hodnot mediánů (Obr. 38) je patrné, že trend rozdílů není 

jasný. V některých měřených hodinách a dnech byl delší QTc u kontrolních potkanů, 

jindy u léčených. Jasný vývoj QTc nebyl rovněž nalezen ani při párovém porovnání 

(Tabulka 2). U pacientů během léčby sunitinibem bylo popsáno signifikantní 

prodloužení QTc intervalu [29]. Nicméně neexistují údaje z humánních ani animálních 

studií o vývoji QTc po ukončení podávání sunitinibu. 

Statistické porovnání šířky QRS komplexu mezi skupinami v jednotlivých dnech 

ukázalo signifikantní rozdíly ve většině měření (Tabulka 6). Z porovnání hodnot 
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mediánů (Obr. 43) je patrné, že trend rozdílů opět není jasný. Navíc, rozdíly mediánů 

jsou z biologického hlediska nevýznamné. Stejně jako u předešlých parametrů, ani šířka 

QRS nevykazovala jasný trendy vývoje při párovém porovnání (Tabulka 3). Z literatury 

nejsou údaje o vlivu sunitinibu na rychlost šíření depolarizace na komorách známy. 

Je nezbytné dodat, že v průběhu hodnocení experimentálních záznamů bylo nutno čelit 

několika problémům. Zaprvé bylo zjištěno, že data z prvního měření jsou nepoužitelná a 

byly z hodnocení úplně vynechány. V práci proto není toto měření hodnoceno a jako 1. 

den měření byl stanoven až oficiálně den druhý. Výraznou limitací práce je velmi malý 

počet zvířat v jednotlivých skupinách. Důvodem je, že experiment byl dizajnován jako 

pilotní měření a počet zvířat byl limitován dostupným počtem telemetrických sond. 

Navíc od 7. dne měření přestala měřit sonda patřící kontrolnímu potkanovi. 

Předpokládaným důvodem je vybití baterie nebo jiná technická porucha měřící sondy. 

Porucha způsobila ztrátu dat od kontrolního potkana, a proto bylo dat v kontrolní 

skupině ještě méně než na začátku měření. Jelikož získaná data byla hodnocena 

automatickou analýzou, počet detekovaných parametrů byl dostatečný pro provedení 

statistických testů. Nicméně je možné, že interindividuální rozdíly v sledovaných 

parametrech zastínily možné rozdíly mezi skupinami způsobené testovanou látkou. 

Z toho vyplývá, že zjištěné statistické rozdíly jsou velmi těžce interpretovatelné. 

Jistou limitací je i samotná detekce parametrů. Přesnost automatické detekce je velmi 

závislá na kvalitě naměřených dat. Jelikož EKG pochází z telemetrického monitorování 

potkanů při plném vědomí bez omezení běžného pohybu, v naměřených signálech se 

vyskytovaly artefakty související zejména s pohybem a polohou zvířat. Proto nebyly 

kvůli nízké kvalitě některé kratší úseky signálů vhodné pro rozměření, a tak nebyly 

zahrnuty do statistického hodnocení. 

I kdybychom výše uvedené limitace pokládali za málo významné, z dostupných údajů o 

vlivu sunitinibu na sledované parametry nelze předpokládat významné rozdíly v délce 

trvání RR intervalu a šířce QRS komplexu. Prodloužení QTc intervalu bylo u pacientů 

léčených sunitinibem popsáno, nicméně neexistují data o vývoji tohoto parametru po 

ukončení léčby. U pacientů je popsáno rychlé odeznění (v průběhu 4 - 8 týdnů) 

kardiovaskulárních nežádoucích účinků tyrozinkinázových inhibitorů po ukončení 

léčby. 

Unikátnost studie spočívá v tom, že dosud nebyl sledován vývoj EKG parametrů tak 

dlouho po ukončení léčby sunitinibem u lidí ani ve zvířecím modelu. Telemetrické 

monitorování navíc poskytuje možnost podrobné analýzy parametrů jak v rámci dne, 
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tak i v delším časovém úseku, a to bez zásadních vnějších vlivů. Nicméně pro validní 

zhodnocení dat bude potřeba navýšit počet zvířat v jednotlivých skupinách. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se věnuje hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu 

srdce v experimentální telemetrické studii. Jako pokusné zvíře byl zvolen laboratorní 

potkan, který je často využíván v preklinických studiích. 

Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na hodnocení elektrické aktivity srdce, byla v 

úvodu práce obecně popsána elektrokardiografie, porovnán EKG záznam člověka a 

potkana a popsány jednotlivé parametry, které lze v těchto záznamech hodnotit. Při 

působení léčiv mohou vznikat také kardiotoxické účinky, proto byly uvedeny také 

možné patologické události v EKG. Další kapitola je zaměřena na metody rozměření 

EKG záznamů, realizována byla metoda vlnkové transformace. 

Následující teoretická část práce je věnována popisu samotného experimentu 

prováděného na Fyziologickém ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 

včetně základních informací o použitém telemetrickém systému Stellar. Pro účely této 

studie bylo použito léčivo sunitinib ze skupiny tyrozinkinázových inhibitorů, jehož vliv 

na elektrickou aktivitu s odstupem času po aplikaci byl zkoumán. Potkani byli rozděleni 

do dvou skupin - léčených s aplikovanou látkou a do skupiny negativní kontroly. 

V experimentálních záznamech obou skupin byly detekovány jednotlivé parametry 

pomocí metody vlnkové transformace, které byly následně statisticky vyhodnoceny. 

Bylo prokázáno, že parametry mezi jednotlivými skupinami se statisticky významně 

liší. Nicméně z důvodu malého množství použitých zvířat není možné zjištěné rozdíly 

s jistotou interpretovat. Pro validní analýzu je nutné doplnit počet zvířat v experimentu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ATP  adenosintrifosfát 

AV   atrioventrikulární  

BCR-ABL fúzní gen 

Cmax  maximální koncentrace léčiva v krvi 

CML  chronická myeloidní leukémie 

EKG  elektrokardiogram 

EEG  elektroencefalografie 

EMG  elektromyografie 

EOG  elektrookulografie 

GIST  gastrointestinální stromální tumor 

hERG  lidský ether-a-go-go gen (human ether-a-go-go gene) 

HRV  variabilita srdečního rytmu (heart rate variability) 

LVEF  ejekční frakce levé komory (left ventricle ejection fraction) 

RCC  karcinom ledvin (renal cell carcinoma) 

SA  sinoatriální 

SCF  růstový faktor (stem cell factor) 
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PŘÍLOHY 

Tabulka 1: Výsledky Wilcoxonova párového testu - délka RR intervalů, 2. den měření, 

referenční 3. hodina (12h dopoledne) 

Hodiny měření 36248 36276 36280 46087 46088 

10-12 4,75*10-16 9,88*10-01 4,50*10-02 4,29*10-47 0,7178 
11-12 1,17*10-28 8,85*10-01 0,0159 7,77*10-18 9,37*10-08 
13-12 3,13*10-05 2,37*10-02 0,0017 2,78*10-09 3,59*10-07 
14-12 5,84*10-05 9,35*10-01 0,0002 5,37*10-43 1,71*10-09 
15-12 4,53*10-29 5,75*10-05 2,95*10-06 9,62*10-02 0,0003 
16-12 9,96*10-43 5,73*10-04 0,0005 1,63*10-51 9,03*10-04 
17-12 1,30*10-14 1,79*10-10 2,45*10-06 1,10*10-51 6,40*10-13 
18-12 9,29*10-01 4,87*10-01 1,18*10-13 1,14*10-68 7,39*10-01 
19-12 1,32*10-06 3,53*10-05 1,43*10-04 7,96*10-65 6,30*10-05 
20-12 3,61*10-02 4,80*10-02 0,00296 9,41*10-69 0,0965 
21-12 7,18*10-01 8,40*10-01 4,74*10-03 6,04*10-69 1,36*10-01 
22-12 4,88*10-01 2,61*10-02 0,00217 1,07*10-68 0,3849 
23-12 2,11*10-01 9,19*10-01 3,67*10-06 8,09*10-69 0,1750 
24-12 5,72*10-01 5,40*10-02 0,00416 1,04*10-68 0,2756 
1-12 1,78*10-02 4,75*10-03 0,01426 6,91*10-69 0,01096 
2-12 4,00*10-01 1,31*10-04 3,09*10-13 8,55*10-69 0,1374 
3-12 2,30*10-03 1,75*10-01 0,2343 4,70*10-67 0,1739 
4-12 1,12*10-02 7,46*10-05 8,13*10-09 1,62*10-67 2,13*10-06 
5-12 1,43*10-01 2,59*10-01 1,63*10-25 1,92*10-68 1,47*10-03 
6-12 0,1621 4,69*10-02 1,26*10-06 1,04*10-47 6,78*10-08 
7-12 4,36*10-22 5,07*10-02 9,79*10-10 2,08*10-02 6,95*10-13 
8-12 0,2352 2,47*10-03 2,35*10-08 1,29*10-25 2,91*10-15 
9-12 7,35*10-25 9,57*10-03 4,80*10-16 2,45*10-68 6,92*10-04 
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Tabulka 2: Výsledky Wilcoxonova párového testu - délka QTc intervalů, 2. den měření, 

referenční 3. hodina (12h dopoledne) 

Hodiny měření 36248 36276 36280 46087 46088 

10-12 1,00*10-04 2,63*10-08 2,05*10-11 1,60*10-29 0,0301 
11-12 1,78*10-01 1,65*10-06 1,82*10-31 5,99*10-09 2,32*10-11 
13-12 0,0008 1,03*10-07 0,02442 1,44*10-34 5,05*10-07 
14-12 0,0004 1,40*10-19 0,1575 2,07*10-32 1,72*10-25 
15-12 4,63*10-10 1,47*10-03 0,0013 6,71*10-14 0,0069 
16-12 2,73*10-14 4,37*10-05 0,3890 1,81*10-33 6,75*10-11 
17-12 6,76*10-04 0,1772 0,0031 3,13*10-29 2,44*10-19 
18-12 6,92*10-08 3,63*10-11 0,7713 1,47*10-47 1,02*10-05 
19-12 9,50*10-20 7,10*10-22 2,59*10-13 1,02*10-54 0,0002 
20-12 6,88*10-18 2,13*10-26 0,0499 2,03*10-53 0,4455 
21-12 1,78*10-29 1,41*10-30 1,13*10-06 1,88*10-52 1,10*10-08 
22-12 3,87*10-14 2,60*10-32 0,0198 2,00*10-42 0,0046 
23-12 2,38*10-21 1,67*10-34 0,6362 2,05*10-36 0,0003 
24-12 3,10*10-09 2,71*10-27 0,0052 1,40*10-44 0,00015 
1-12 9,91*10-03 1,02*10-31 0,0015 7,59*10-51 0,0127 
2-12 2,47*10-07 2,55*10-34 0,0642 8,36*10-33 0,0030 
3-12 5,28*10-04 1,04*10-46 0,3715 1,73*10-46 0,1042 
4-12 1,99*10-16 1,61*10-21 0,0036 2,65*10-42 4,04*10-15 
5-12 1,00*10-14 2,83*10-31 0,5562 5,78*10-37 3,03*10-05 
6-12 0,0003 1,46*10-20 0,0053 1,47*10-30 8,26*10-30 
7-12 5,12*10-03 3,53*10-18 0,2469 1,37*10-30 4,57*10-09 
8-12 0,0004 3,39*10-36 8,01*10-10 8,05*10-22 3,11*10-07 
9-12 1,39*10-01 2,75*10-30 0,0007 6,23*10-15 4,47*10-17 
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Tabulka 3: Výsledky Wilcoxonova párového testu - šířka QRS komplexů, 2. den 

měření, referenční 3. hodina (12h dopoledne) 

Hodiny měření 36248 36276 36280 46087 46088 

10-12 2,08*10-02 2,65*10-02 6,87*10-01 8,44*10-01 0,3863 
11-12 3,90*10-08 3,29*10-05 8,82*10-06 1,20*10-01 4,98*10-05 
13-12 7,16*10-14 1,34*10-28 6,30*10-23 4,46*10-02 9,11*10-01 
14-12 2,21*10-09 5,13*10-25 8,22*10-15 6,90*10-20 2,82*10-06 
15-12 2,05*10-07 8,24*10-01 4,04*10-11 7,29*10-04 6,40*10-14 
16-12 4,44*10-19 1,74*10-03 0,0347 1,19*10-15 8,32*10-24 
17-12 5,57*10-03 1,93*10-02 1,36*10-24 5,72*10-05 4,37*10-10 
18-12 7,10*10-04 7,65*10-05 7,25*10-05 2,42*10-17 1,51*10-01 
19-12 1,01*10-02 1,87*10-04 3,23*10-26 3,83*10-15 1,55*10-02 
20-12 3,88*10-11 1,39*10-11 3,94*10-06 4,01*10-39 0, 0247 
21-12 6,82*10-04 6,10*10-04 1,97*10-06 1,50*10-33 3,34*10-02 
22-12 5,67*10-07 3,46*10-12 3,52*10-07 6,28*10-45 0,0027 
23-12 4,76*10-06 5,76*10-17 3,08*10-04 5,39*10-25 1,66*10-13 
24-12 2,70*10-02 2,49*10-09 0,0070 1,73*10-40 0,4542 
1-12 1,79*10-17 7,78*10-01 6,69*10-06 3,50*10-40 0,0006 
2-12 7,05*10-21 1,35*10-06 6,79*10-01 3,29*10-46 8,10*10-07 
3-12 5,41*10-01 7,37*10-10 2,35*10-11 6,29*10-39 0,6588 
4-12 1,84*10-02 1,83*10-03 7,23*10-01 4,26*10-37 3,53*10-03 
5-12 1,20*10-16 7,99*10-20 1,12*10-02 3,97*10-16 1,73*10-05 
6-12 4,66*10-16 1,76*10-03 3,56*10-04 1,46*10-11 2,90*10-16 
7-12 1,76*10-04 1,15*10-02 2,75*10-01 4,56*10-12 6,09*10-07 
8-12 3,21*10-09 7,27*10-01 1,46*10-01 1,80*10-02 1,83*10-02 
9-12 2,23*10-04 1,09*10-07 2,64*10-07 1,73*10-40 7,97*10-03 
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Tabulka 4: Výsledky Mann-Whitneyho testu - délka RR intervalů 

Den měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Hodina 
měření 

p-hodnota 

10 
1,75*1
0-67 

1,05*10-

12 
5,58*10-

19 
9,47*1
0-11 

8,79*10-

17 
4,56*10-

05 
2,51*10-

54 
6,25*10-

25 
5,08*10

-

02
 

1,51*10-

61 

11 0,3305 
2,67*10-

12 
1,20*10
-02 

1,43*1
0-16 

2,41*10-

10 
2,59*10-

24 
1,39*10-

26 
2,46*10-

02 
4,50*10

-

01
 

1,58*10-

06 

12 
7,71*1
0-44 

9,38*10-

72 
8,14*10-

22 
7,35*1
0-79 

1,76*10-

37 
2,55*10-

13 
0,0024 

1,11*10-

52 
1,08*10-

05 
8,81*10

-

01
 

13 
1,40*1
0-05 

1,81*10-

06 
3,49*10-

17 
8,20*1
0-23 

1,07*10-

68 
2,51*10-

26 
3,15*10-

31 
2,99*10-

06 
7,76*10-

46 
9,88*10

-

01
 

14 
4,47*1
0-32 

4,85*10-

13 
6,47*10-

06 
0,0073 

2,38*10-

09 
2,63*10-

30 
1,09*10-

33 
3,16*10-

22 
3,70*10-

85 
5,86*10-

12 

15 
5,02*1

0
-02

 
0,0004 

1,28*10-

05 

2,97*1

0-43 

6,63*10-

69 

5,24*10-

63 
0,4516 

3,26*10-

09 

1,03*10-

26 

3,90*10-

51 

16 
3,47*1
0-28 

2,54*10-

36 
6,80*10

-

02
 

3,10*1
0-06 

7,25*10-

24 
4,90*10-

165 
2,01*10-

50 
8,55*10

-

01
 

7,59*10-

20 
4,04*10-

07 

17 
1,00*1
0-23 

4,48*10-

13 
9,20*10-

12 
0,0116 

6,86*10-

07 
1,80*10-

06 
5,09*10-

67 
1,90*10

-

01
 

0,0003 
4,95*10-

12 

18 
2,62*1

0-03 

1,98*10-

35 

1,31*10-

08 

3,88*1

0-27 

8,80*10-

35 

8,48*10-

10 

5,70*10-

151 
1,35*10

-

01
 

5,28*10
-

02
 

3,98*10-

12 

19 
1,83*1
0-05 

2,47*10-

21 
0,9902 

9,90*1
0-03 

1,16*10-

04 
1,85*10-

78 
7,39*10-

103 
6,25*10-

10 
3,53*10-

16 
1,45*10-

07 

20 
8,57*1
0-18 

1,29*10-

14 
0,0017 

2,52*1
0-03 

2,01*10-

08 
1,28*10-

50 
1,19*10-

09 
1,22*10
-39 

4,44*10
-12 

4,15*10
-01 

21 
1,54*1

0-29 

5,66*10-

16 

2,44*10-

16 

1,54*1

0-41 

3,48*10-

03 

6,13*10-

40 

7,79*10-

23 
7,64*10

-

02
 

3,17*10-

03 
1,76*10

-

01
 

22 
1,68*1
0-04 

2,17*10-

137 
1,16*10-

19 
2,72*1
0-08 

6,32*10-

29 
1,19*10-

23 
2,29*10

-

01
 

4,77*10-

05 
4,80*10-

94 
1,34*10

-

01
 

23 
7,00*1
0-08 

4,25*10-

18 
1,19*10-

18 
0,1373 

6,65*10-

91 
8,02*10-

29 
4,40*10-

29 
7,02*10

-

01
 

2,97*10-

31 
7,44*10

-

02
 

24 
2,03*1

0-09 

2,00*10-

03 

9,26*10-

36 

6,08*1

0-60 

9,85*10-

16 

7,17*10-

53 

5,28*10-

05 

6,51*10-

33 

4,36*10-

16 

2,49*10-

10 

1 
1,37*1
0-08 

5,07*10-

24 
1,01*10-

19 
2,01*1
0-77 

2,74*10-

37 
2,30*10-

65 
1,57*10-

89 
8,15*10-

101 
5,24*10-

11 
5,32*10-

05 

2 
4,50*1
0-03 

0,0071 
9,67*10-

42 
2,83*1
0-49 

1,17*10
-

01
 

0,2375 
2,35*10-

53 
3,08*10-

67 
1,35*10-

292 
0,1086 

3 
1,01*1

0-04 
0,0112 

5,49*10
-

01
 

8,65*1

0-06 
2,46*10

-

01
 

2,95*10-

79 

8,86*10-

54 

3,80*10-

05 

1,44*10-

36 
0,0960 

4 
1,09*1
0-15 

1,49*10-

118 
4,99*10-

58 
4,66*1
0-24 

9,44*10
-

01
 

2,26*10-

94 
1,09*10-

46 
1,86*10-

20 
1,00*10-

24 
4,30*10-

05 

5 
2,50*1
0-01 0,0051 0,1086 

3,39*1
0-10 

4,17*10-

21 
0,0289 

2,25*10-

50 
1,38*10-

02 
3,69*10-

52 
8,51*10-

08 

6 
2,24*1
0-55 

7,25*10-

94 
8,41*10-

47 
2,56*1
0-28 

1,04*10-

06 
0,0095 

3,45*10-

08 
4,98*10-

02 
6,73*10-

06 
0,0367 

7 
2,99*1
0-29 

3,75*10-

09 
2,75*10-

62 
3,79*1
0-30 

4,73*10-

09 
5,09*10

-

02
 

2,01*10-

17 
5,71*10-

08 
2,07*10-

09 
8,62*10-

15 

8 
2,94*1
0-88 

7,71*10-

23 
3,41*10-

48 
1,69*1
0-46 

2,34*10-

06 
0,0612 

7,74*10-

05 
4,56*10-

17 
4,21*10-

31 
8,48*10
-29 

9 
2,16*1
0-75 

9,96*10-

17 
5,31*10-

29 
2,81*1
0-99 

2,26*10-

157 
0,4476 

1,32*10-

63 
7,53*10-

32 
4,06*10

-

01
 

0,0321 
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Tabulka 5: Výsledky Mann-Whitneyho testu - délka QTc intervalů 

Den měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hodina 
měření 

p-hodnota 

10h 
3,61*10
-07 

0,6932 
3,42*10
-39 

8,23*10
-09 

5,27*10-

86 
0,3691 0,0044 

1,61*10
-02 

0,6685 0,0131 

11h 
2,34*10
-13 

0,0002 0,0071 
1,36*10
-37 

1,65*10-

46 
3,89*10
-11 

8,08*10
-19 

3,36*10
-07 

5,70*10
-72 

7,15*10
-16 

12h 
2,26*10
-50 

0,0003 
9,75*10
-10 

1,22*10
-72 

9,84*10-

33 
4,36*10
-11 

6,77*10
-28 

0,0645 
4,13*10
-14 

1,75*10
-13 

13h 0,1197 
3,66*10
-15 

1,57*10
-09 

2,73*10
-12 

9,76*10-

16 

4,29*10
-12 

0,0203 0,9024 0,4176 
4,48*10
-14 

14h 
6,45*10
-06 

1,80*10
-06 

1,03*10
-11 

3,05*10
-55 

0,0079 
5,76*10
-05 

6,70*10
-32 

0,0019 
6,72*10
-09 

8,60*10
-13 

15h 
6,17*10
-09 

6,88*10
-06 

0,0119 
3,10*10
-34 

3,35*10-

53 
0,0006 

8,67*10
-05 

1,61*10
-14 

0,0001 
2,49*10
-38 

16h 0,9462 
4,41*10
-11 

0,0003 
6,79*10
-49 

5,54*10-

13 
0,81125 

4,89*10
-16 

4,04*10
-34 

1,56*10
-26 

0,0055 

17h 
9,99*10
-07 

4,88*10
-12 

0,0016 
1,24*10
-52 

0,0367 0,0003 0,9485 
3,38*10
-07 

0,0006 
3,34*10
-05 

18h 
7,67*10
-09 

6,42*10
-07 

2,11*10
-06 

3,77*10
-22 

2,03*10-

12 
0,0004 

1,29*10
-21 

1,85*10
-11 

0,4929 0,0101 

19h 0,9185 
1,20*10
-05 

7,68*10
-18 

2,33*10
-33 

0,0004 0,9008 0,0016 
2,63*10
-45 

7,06*10
-05 

1,82*10
-05 

20h 
7,62*10
-08 

9,34*10
-07 

0,0478 
1,19*10
-23 

1,03*10-

05 
0,7395 

2,06*10
-44 

2,14*10
-38 

1,16*10
-16 

9,38*10
-09 

21h 
3,52*10
-06 

1,24*10
-46 

0,34807 0,2509 0,1910 
1,10*10
-42 

1,61*10
-51 

3,66*10
-40 

8,30*10
-21 

3,35*10
-12 

22h 
6,03*10
-10 

1,16*10
-57 

1,44*10
-16 

0,0084 0,03181 0,0105 
2,36*10
-50 

1,45*10
-32 

2,71*10
-17 

1,20*10
-06 

23h 0,0003 0,0001 
3,19*10
-09 

0,0584 0,81403 0,0341 
6,21*10
-11 

1,12*10
-15 

7,26*10
-06 

0,0434 

24h 0,0225 
4,44*10
-06 

0,0479 
8,42*10
-13 

0,0863 
1,13*10
-12 

2,36*10
-19 

1,20*10
-13 

9,93*10
-05 

0,0346 

1h 0,0012 0,0055 
4,05*10
-05 

4,76*10
-17 

2,57*10-

08 
0,8164 

2,24*10
-36 

3,29*10
-40 

0,0304 0,0379 

2h 
6,95*10
-05 

2,43*10
-05 

0,0048 
3,28*10
-13 

3,15*10-

122 
0,0171 

4,42*10
-12 

8,19*10
-60 

0,0008 
4,96*10
-14 

3h 0,3968 0,3494 0,4386 
1,66*10
-21 

0,0001 0,0173 
1,72*10
-17 

1,69*10
-23 

0,0139 0,0131 

4h 
1,29*10
-17 

0,6891 0,3187 
5,43*10
-21 

2,93*10-

05 
1,79*10
-08 

0,1968 
9,40*10
-22 

0,0020 
3,20*10
-07 

5h 0,0127 0,0025 0,2571 
3,36*10
-68 

1,86*10-

46 
1,70*10
-10 

0,0001 
4,63*10
-73 

1,31*10
-26 

1,02*10
-28 

6h 0,0002 0,2572 
9,43*10
-13 

1,08*10
-87 

0,0001 0,0409 
1,59*10
-12 

1,23*10
-60 

0,1934 
8,66*10
-16 

7h 0,0080 
1,31*10
-11 

7,63*10
-08 

8,15*10
-07 

1,57*10-

18 
1,60*10
-15 

7,23*10
-15 

4,44*10
-35 

0,7512 
2,06*10
-11 

8h 0,6189 
1,68*10
-39 

4,99*10
-22 

0,0540 0,3920 0,2431 
8,75*10
-24 

1,53*10
-31 

4,87*10
-46 

0,9645 

9h 0,0051 
1,21*10
-20 

1,23*10
-15 

0,0049 
7,84*10-

05 
4,66*10
-12 

7,84*10
-41 

4,64*10
-30 

7,25*10
-11 

3,56*10
-09 
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Tabulka 6: Výsledky Mann-Whitneyho testu - šířka QRS  komplexů 

Den měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Hodina 
měření 

p-hodnota 

10h 
2,14*10
-05 

0,0724 
7,37*10-

20 
4,33*10
-23 

8,77*10-

10 
7,2*10-

16 
6,4*10-

05 
6,61*10
-07 

0,0677 
3,38*10
-18 

11h 0,1448 
2,08*10-

26 
4,12*10-

05 
2,25*10
-21 

1,32*10-

13 
7,73*10
-06 

0,8569 
1,93*10
-11 

1,35*10-

64 
6,11*10
-13 

12h 0,0094 0,0060 
4,22*10-

40 
1,36*10
-16 

0,0019 
1,29*10
-17 

9,98*10-

14 
4,7*10-

77 
7,35*10-

16 
1,07*10
-23 

13h 0,0039 
1,43*10-

31 
1,88*10-
38 

4,47*10
-10 

3,96*10-

51 
9,86*10
-11 

3,33*10-

16 
5,46*10
-07 

5,59*10-

08 
0,0497 

14h 0,0325 
3,19*10-

17 
0,0183 

3,63*10
-05 

5,82*10-

17 
0,1178 

1,47*10-

23 
0,0002 

1,52*10-

07 
0,0197 

15h 0,0001 
3,56*10-

22 

2,86*10-

35 
0,6909 0,9915 0,0009 0,0206 

3,36*10
-37 

5,45*10-

15 

2,82*10
-32 

16h 0,0811 
1,8*10-

07 
1,47*10-

09 
1,62*10
-10 

2,01*10-

08 
6,57*10
-37 

1,58*10-

05 
0,0209 0,6628 

3,41*10
-06 

17h 0,0479 
2,64*10-

19 
0,2092 

5,76*10
-20 

2,41*10-

11 
4,09*10
-24 

6,98*10-

11 
3,97*10
-29 

0,0256 0,0001 

18h 
1,36*10
-09 

4,64*10-

52 

2,34*10-

05 
0,4090 0,0865 0,7596 

8,56*10-

20 

9,1*10-

06 

2,22*10-

08 

0,00103

3 

19h 
6,6*10-

07 
0,4628 

6,62*10-

58 
1,04*10
-14 

0,3842 0,7334 
8,09*10-

06 
3,03*10
-11 

0,5131 
3,85*10
-45 

20h 0,0827 
1,21*10-

61 
3,81*10-

14 
0,0108 0,0146 

4,24*10
-16 

0,0803 0,0676 
3,24*10-

13 
0,0024 

21h 
2,91*10
-10 

2,34*10-

10 
0,5337 

6,18*10
-21 

0,0117 0,1348 0,9173 
7,76*10
-11 

4,95*10-

08 

3,14*10
-20 

22h 0,4585 
5,25*10-

56 
0,0003 0,3523 0,0728 0,0066 

1,38*10-

32 
0,1504 

1,85*10-

16 
0,1425 

23h 0,0004 0,0939 0,0408 0,0786 0,6543 
1,04*10
-09 

0,0285 
4,97*10
-29 

3,83*10-

19 
0,2727 

24h 0,5079 
1,48*10-

07 

6,64*10-

07 

4,3*10-
09 

7,45*10-

07 

1,09*10
-12 

4,11*10-

11 
1*10-06 

1,7*10-

13 
0,0002 

1h 0,0029 
1,07*10-

11 
2,23*10-

06 
3,29*10
-22 

1,48*10-

37 
0,0003 0,1474 0,0982 0,0073 0,0112 

2h 
2,2*10-

41 
1,19*10-

20 
0,0309 0,0002 

3,15*10-

11 
3*10-46 

7,82*10-

28 
9,44*10
-07 

1,15*10-

08 
6,86*10
-06 

3h 0,0466 
3,19*10-

55 

1,81*10-

36 

4,75*10
-15 

6,19*10-

12 
0,0169 0,0003 0,7876 0,0902 

3,98*10
-12 

4h 
9,99*10
-06 

5,3*10-

100 
0,0006 

7,42*10
-23 

0,0005 
8,45*10
-05 

5,99*10-

05 
0,1416 

1,13*10-

16 
7,98*10
-13 

5h 
2,84*10
-43 

5,11*10-

13 
4,6*10-

09 
1,54*10
-35 

1,75*10-

05 
0,0038 0,3460 0,6789 

8,38*10-

11 
0,0299 

6h 
7,16*10
-07 

1,11*10-

15 
0,0005 

4,09*10
-07 

0,9466 0,3380 
7,6*10-

15 

1,18*10
-10 

1,54*10-

10 
0,0692 

7h 0,0054 
2,44*10-

31 
4,19*10-

44 
0,4927 0,0012 

8,25*10
-05 

8,06*10-

34 
0,0016 

4,17*10-

31 
1,13*10
-07 

8h 
5,2*10-

07 
8,63*10-

07 
0,0759 

5,49*10
-08 

1,73*10-
11 

8,68*10
-19 

0,5051 
1,08*10
-12 

0,4253 
5,23*10
-09 

9h 0,9242 0,0933 
3,91*10-

54 
0,1004 

5,66*10-

12 
0,9329 0,0003 

6,96*10
-12 

0,0113 0,0009 

 


