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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému 

srdečního, principu šíření elektrické aktivity srdeční svalovinou, způsobu snímání EKG a 

křivky EKG. Dále jsou zmíněny příčiny ischemie myokardu a různé metody jeho detekce. Další 

část práce je věnována vysokofrekvenčnímu EKG, analýze HFQRS a klinickým studiím, které 

popisují využití vysokofrekvenčního EKG při diagnostice infarktu myokardu. V praktické části 

je navržen algoritmus využívající nízkofrekvenční složky EKG a algoritmus využívající 

vysokofrekvenční složky EKG pro automatickou detekci infarktu myokardu. Navržené 

algoritmy jsou realizované v programovém prostředí MATLAB a testovány na signálech 

z databáze PTB. Závěrečná část diplomové práce je věnována porovnání úspěšnosti detekce 

infarktu myokardu pomocí nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních složek EKG a srovnání 

dosažených výsledků s výsledky z klinických studií.  

Klíčová slova:  

Infarkt myokardu, elektrokardiografie, signál EKG, rozměření signálů EKG, patologické 

vlny Q, elevace úseku ST, deprese úseku ST, izoelektrická linie, vysokofrekvenční EKG, RAZ 

Abstract 

This master’s thesis deals with the automatic detection of myocardial infarction in ECG. 

Semester work consists of two parts. The theoretical part provides a description of the electrical 

conduction system of the heart, spreading of electrical activity through the heart muscle, the 

methods of ECG scanning and the ECG curve. There are also mentioned the causes of 

myocardial ischemia and various methods of its detection. Another part is devoted to high-

frequency ECG, analysis of HFQRS and clinical studies which describe the use of high-

frequency ECG in diagnosis of myocardial infarction. In the practical part is proposed an 

algorithm using low-frequency components ECG and an algorithm using high-frequency 

components ECG for automatic detection of myocardial infarction. The proposed algorithms 

are implemented in programming environment MATLAB and tested on signals from the PTB 

database. The final part of the master‘s thesis is devoted to the comparison of the success of 

myocardial infarction by means of low frequency and high frequency components of ECG and 

comparison of achieved results with results from clinical studies. 

Keywords: 

Myocardial infarction, electrocardiography , ECG signal, delineation of ECG signals, 

pathological Q waves, ST elevation, ST depression, isoelectric line, high-frequency ECG, RAZ 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG. 

Infarkt myokardu je poškození srdeční tkáně, které je způsobené nedostatečným okysličením. 

Příčinou nedostatku kyslíku v srdci je uzávěr koronární tepny, který je nejčastěji způsoben 

vznikem krevní sraženiny. Infarkt myokardu patří společně s anginou pectoris k ischemickým 

chorobám srdečním, na které ročně umírá velké množství lidí. Jednou z možností, jak 

diagnostikovat infarkt myokardu u pacienta, je právě prostřednictvím EKG. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první kapitole je popsána 

anatomie převodního systému, vznik a šíření elektrických impulsů v srdci. Druhá kapitola je 

věnována EKG. V kapitole je popsán způsob měření elektrokardiografických záznamů a popis 

křivky EKG. Třetí kapitola se zabývá podstatou vzniku infarktu myokardu a jeho diagnostikou. 

V kapitole jsou vysvětleny tři způsoby, jak diagnostikovat infarkt myokardu. Největší 

pozornost je věnována EKG vyšetření, což je základní diagnostická metoda potvrzující výskyt 

infarktu myokardu. Součástí kapitoly je popis změn v průběhu křivky EKG při výskytu infarktu 

myokardu a základní rozdělení infarktu myokardu podle jeho lokalizace. Čtvrtá kapitola je 

věnována vysokofrekvenčnímu EKG, které se využívá zejména pro analýzu 

vysokofrekvenčních spektrálních složek komplexu QRS (HFQRS). Analýza HFQRS našla 

uplatnění v diagnostice infarktu myokardu. V kapitole jsou popsány parametry, které hodnotí 

vysokofrekvenční signál, analýza HFQRS a klinické studie, které se zabývaly využitím analýzy 

HFQRS při diagnostice infarktu myokardu. Podrobně jsou popsány výsledky třech klinických 

studií zabývající se problematikou HFQRS. Pátá kapitola je věnována popisu principu 

navržených algoritmů v programovém prostředí MATLAB pro detekci infarktu myokardu. 

Součástí kapitoly je popis použitých záznamů EKG, na kterých jsou algoritmy testovány, a 

popis klasifikátoru support vector machines, který byl využit k hodnocení dosažených 

výsledků. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení dosažených výsledků a porovnání 

úspěšnosti detekce infarktu myokardu prostřednictvím vysokofrekvenčních a 

nízkofrekvenčních složek EKG. Součástí kapitoly je také porovnání dosažených výsledků 

s výsledky z klinických studií.  
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1 Elektrická aktivita srdce 

Mezi základní fyziologické vlastnosti srdeční svaloviny patří vodivost, dráždivost, 

stažlivost a automacie. Přirozenou biologickou vlastností srdečních buněk je elektrická aktivita, 

která zajišťuje srdeční funkci. Elektrokardiografie zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. 

 Anatomie převodního systému  

Srdeční funkci zajišťují dva druhy srdečních buněk lišící se anatomickou stavbou a 

elektrofyziologickými vlastnostmi. Tyto rozdíly způsobují, že oba druhy buněk mají specifické 

vlastnosti a rozdílný význam při automatické srdeční činnosti. Buňky převodního systému 

zajišťují tvorbu elektrických impulsů a jejich vedení k buňkám pracovního myokardu. Buňky 

pracovního myokardu mají vyšší obsah myofibril, nízký obsah glykogenu a hojnější 

sarkoplazmu. Primární funkcí těchto buněk je kontrakce srdečního svalu, což buňky převodního 

systému nejsou schopny. Schopnost vytvářet vzruchy mají buňky pracovního myokardu jen za 

patologických podmínek. Největší odlišností mezi buňkami pracovního myokardu a vodivého 

systému je skutečnost, že v buňkách vodivého systému dochází k samovolnému vzniku vzruchu 

bez předchozího podráždění (automacie), což buňky pracovního myokardu nejsou schopny. 

Převodní systém srdce je tvořen sadou specializovaných buněk, které mají z důvodu schopnosti 

tvorby impulsů a jeho vedení zásadní význam v řízení srdeční činnosti. Převodní systém srdce 

tvoří sinoatriální uzel (SA), atrioventrikulární uzel (AV), Hisův svazek, pravé a levé Tawarovo 

raménko a Purkyňova vlákna. Na obr. 1 je zobrazena anatomie převodního systému. [5], [6], 

[22] 

  

Obr. 1 Anatomie převodního systému [6] 
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Sinoatriální uzel (SA), často označován jako sinusový uzel, je umístěn mezi stěnou pravé 

síně a ústím horní duté žíly. Uzel má vřetenovitý tvar, délky 6–9 mm, šířky 3 až 5 mm. Je 

protkán kolagenními a elastickými vlákny jejichž množství se s přibývajícím věkem člověka 

zvětšuje. Sinoatriální uzel je primárním centrem srdeční automacie (primární pacemarker), tj. 

místem, kde dochází ke spontánní elektrické aktivitě s nejrychlejší frekvencí (60–100/min), 

proto je vzruchové centrum nadřazeno všem ostatním. Rytmus vzniklý v SA uzlu je nazýván 

jako sinusový. Elektrické impulsy vzniklé v SA uzlu jsou rozptýleny k svalovým buňkám obou 

síní a postupně se šíří k síňokomorové přepážce, která je elektricky nevodivá s výjimkou 

jediného místa, které nazýváme atrioventrikulární uzel. [5], [6], [22] 

Atrioventrikulární uzel (AV) se nachází pod endokardem na spodině pravé komory 

v blízkosti septa. Uzel má eliptický tvar, délky 5–7 mm, šířky 2–5 mm. V AV uzlu je rychlost 

šíření elektrických impulzů nejmenší z celého převodního systému a má nejdelší dobu 

refrakterity. Důvodem je synchronizace elektrické a mechanické kontrakce. Z tohoto důvodu 

AV uzel zpožďuje vedení vzruchů ze síní na komory, aby umožnil dřívější stah síní než komor, 

čímž je zajištěno účinné plnění komor ze síní. Pokud by v AV uzlu nedošlo ke zpomalení, tak 

po mechanické kontrakci síní by ihned následovala mechanická kontrakce komor, které by 

nebyly dostatečně naplněny krví. Další funkcí AV uzlu je filtrace nadměrného počtu vzruchů 

při síňových tachyarytmiích. Filtrace chrání komory před případným vznikem komorových 

tachyarytmií. AV uzel je sekundárním místem automacie (sekundární pacemaker), tj. junkční 

oblasti (AV uzel a Hisův svazek) jsou místa, kde dochází k vytváření vzruchů o frekvenci 40–

60/min. [6], [11], [22], [29] 

Hisův svazek navazuje na AV uzel a prochází vazivovým prstencem do membránové části 

mezikomorové přepážky. Je místem, kde se elektrický impulz převede ze síní na komory. Hisův 

svazek se v zadní části mezikomorové přepážky dělí na pravé a levé Tawarovo raménko. 

Pravé Tawarovo raménko vede elektrické impulsy do pravé komory. Levé Tawarovo raménko 

do levé komory, kde se dále větví na přední a zadní svazek. V subendokardiální vrstvě 

myokardu jsou Tawarova raménka větvena do Purkyňových vláken. Purkyňova vlákna jsou 

terminálním zakončení převodního systému mající přímé synapse na svalové buňky. Funkcí 

těchto vláken je převádět vzruchy na srdeční svalovinu, která následně reaguje svým stahem. 

Buňky převodního systému nacházející se v komorách jsou třetím náhradním centrem 

automacie. Vznikají zde vzruchy o frekvenci 20–40/min, které se uplatní pouze v případě 

poškození SA a AV uzlu. Vzruchy jsou vedeny v komoře prostřednictvím Hisova svazku, 

Tawarovými raménky a Purkyňovými vlákny velice rychle. Nepoškozený převodní systém 

srdce zajistí, že elektrické impulsy vznikající v SA uzlu se během krátké doby rozšíří do síní a 

komor a vyvolají kontrakci komor. Elektrické impulsy se šíří v jednotlivých oddílech srdce a 

strukturách převodního systému různou rychlostí, což znázorňuje tab. 1. [6], [17], [29] 
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Tab. 1 Rychlost šíření vzruchů [17] 

 Rychlost [m/s] 

Svalovina síní 1 

AV uzel 0,2 

Hisův svazek 4 

Tawarova raménka 4 

Purkyňova vlákna 4 

Svalovina komor 0,5 

 Srdeční automacie 

Elektrické signály v lidském těle zajišťují přenos informací v celém organismu. Vzniklé 

elektrické signály jsou šířeny vlákny nervových a svalových buněk a způsobují jejich kontrakci. 

Podstatou vzniku membránového napětí je skutečnost, že vnitřní prostředí buňky se ustaluje na 

jiném elektrickém potenciálu než okolní prostředí, což je způsobeno zejména rozdílnými 

koncentraci iontů v intracelulárním a extracelulárním prostředí. Rozdílné koncentrace iontů 

uvnitř a vně buňky mají za následek, že vnitřní strana membrány nese záporný náboj, zatímco 

vnější povrch membrány nese kladný náboj. Membránové napětí je možné vyjádřit jako rozdíl 

elektrických potenciálů intracelulárního a extracelulárního prostředí. [5], [39] 

V případě, že se srdeční buňka nachází v klidovém stavu, tak hovoříme o klidovém 

membránovém napětí, jehož hodnoty dosahují velikosti -70 až -90 mV. Záporné znaménko 

značí, že vnitřní prostředí má záporný potenciál vzhledem k vnějšímu prostředí buňky. Velikost 

klidového membránového napětí je způsobena vysokou koncentrací draselných iontů uvnitř 

buňky a jejich tendencí unikat z buňky ven po koncentračním spádu. Hlavními anorganickými 

ionty ovlivňující velikost membránového napětí jsou kationty Na+, K+, Ca 2+ a aniont Cl-. Ve 

vnitřním prostředí se navíc nachází organické anionty, které jsou označovány A-. Hlavním 

intracelulárním iontem buňky je draslík a jeho koncentrace je uvnitř buňky 30krát vyšší než 

v okolí buňky. Hlavním extracelulárním iontem je sodík, jehož koncentrace v extracelulárním 

prostředí je zhruba 14krát vyšší než v intracelulárním prostředí. V extracelulárním prostředí se 

nachází také vyšší koncentrace aniontu chloridu a kationtu vápníku. Koncentrace iontů 

v intracelulárním a extracelulárním prostředí je zobrazena v tab. 2. [5], [20], [39] 
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Tab. 2 Koncentrace iontů v intracelulárním a extracelulárním prostředí [12] 

Intracelulární koncentrace 

[mmol/l] 

Extracelulární koncentrace 

[mmol/l] 

Na+ 10 Na+ 140 
K+ 160 K+ 4,5 

Ca2+ 10-4 Ca2+ 2,5 

Cl- 3 Cl- 100 

A- 155 A- 0 

Iontovou nerovnováhu mezi buňkou a jejím okolím vytvářejí dva základní transportní 

mechanismy umožňující přenos iontů. Prvním mechanismem umožňující přenos iontů přes 

membránu jsou přenašeče. Hodnotu membránového napětí ovlivňuje zejména činnost 

sodno-draselné pumpy, která udržuje dynamickou rovnováhu pohybu kationtu sodíku a draslíku 

přes membránu. Tato pumpa vytěsňuje 3 Na-ionty a současně vrací 2 K-ionty do buňky, což 

má za následek přenos náboje přes membránu. Tento proces probíhá proti koncentračnímu 

spádu, proto je při tomto procesu spotřebována energie. Výsledkem činnosti sodno-draselné 

pumpy je nestejná koncentrace K+ a Na+ na obou stranách membrány. Další přenašečem je 

Na/Ca pumpa, která z buňky vytěsňuje 1 Ca-iont a navrací 3 Na-iont do buňky. [39] 

Druhým mechanismem ovlivňující výměnu iontů mezi vnitřním a vnějším prostředím 

buňky jsou membránové kanály, které vytvářejí v membráně póry propustné pro jednotlivé 

ionty. V membránových kanálech nejsou ionty přenášeny prostřednictvím pevných vazebných 

míst na rozdíl od přenašečů, kde jsou ionty pevně vázány. Otevírání a uzavírání pórů 

v membráně je řízeno membránovým napětím. [22], [39] 

Buňka v klidovém stavu je svým membránovým napětím polarizována, což je způsobeno 

nestejnou propustností membrány pro draselné a sodíkové ionty. Draselné ionty jsou propustné 

téměř volně, zatímco pro ionty sodíku je membrána téměř nepropustná. V klidovém stavu jsou 

rychlé sodíkové kanály uzavřeny z důvodu silného negativního náboje uvnitř buňky. Při 

nadprahovém podráždění svalových buněk dojde k prudkému zvýšení propustnosti membrány 

pro ionty sodíku (až 500krát) z důvodu otevření rychlých sodíkových kanálů, čímž dojde ke 

změně polarity uvnitř a vně buňky a vzniku akčního potenciálu. Takové změny polarity buňky 

se označují jako depolarizace. Časový průběh změn propustnosti membrány pro ionty draslíku 

a sodíku zobrazuje obr. 2. Akční potenciál je přechodná změna membránového napětí na 

membráně podrážděné buňky. Akční potenciál může být vyvolán změnou elektrického napětí 

na membráně či různými chemickými činiteli. [6], [20], [39] 



18 

 

Při depolarizaci jsou hodnoty membránového napětí posunuty směrem k méně negativním, 

popřípadě až k pozitivním hodnotám. Průběh samotného akčního napětí téměř nezávisí na 

velikosti nadprahového podnětu, který jej vyvolal. Po fázi depolarizace následuje fáze rychlá 

repolarizace, kde dochází ke krátkému poklesu membránového potenciálu z důvodu uzavření 

rychlých sodíkových kanálů. Třetí fází je fáze plató, pro kterou je charakteristické, že do buněk 

vstupuje především Ca2+
. Otevírají se pomalé kanály pro sodík a kanály pro vápník. Ionty 

vápníku udržují kladný náboj uvnitř buňky. Tato fáze přetrvává poměrně dlouho dobu (200–

300 ms). Závěrečnou fází je pomalá repolarizace, při které je obnovena původní polarita buňky. 

Při repolarizaci jsou kanály pro sodík a vápník postupně uzavírány. Repolarizace se uskutečňuje 

pomocí membránových pump, které navrací ionty do původních prostorů, čímž obnovuje 

původní nitrobuněčnou elektronegativitu. Pravidelné opakování depolarizace a repolarizace 

v buňkách převodního systému umožňuje automacii srdeční činnosti. [6], [20], [39] 

Velké rozdíly v průběhu akčního potenciálu nastávají u různých druhů buněk. Průběh 

akčního potenciálu u buněk převodního systému je jiný než průběh u pracovního myokardu, 

který byl popsán. V buňkách převodního systému probíhá spontánní diastolická depolarizace. 

V klidové fázi dochází k velmi pomalé depolarizaci, která způsobí vznik akčního potenciálu 

v okamžiku, kdy membránové napětí dosáhne prahové hodnoty (-55 mV). Na obr. 3 jsou 

zobrazeny průběhy akčního potenciálu buněk převodního systému (A) a buněk pracovního 

myokardu (B). [6], [39] 

  

Obr. 2 Časový průběh změn propustnosti membrány 

pro Na+ a K+ [19] 
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V průběhu depolarizace jsou rozlišovány dvě refrakterní fáze. Absolutní refrakterní fáze 

nastává v prvních 300 ms depolarizace, kdy je srdeční svalovina odolná vůči jakémukoliv 

dalšímu podráždění. Naopak v posledních 100 ms, kdy již probíhá repolarizace, mluvíme o 

relativní refrakterní fázi, kdy srdeční svalovina je již částečně dráždivá. V této fázi musí být 

impuls výrazně nadprahový, aby vyvolal další depolarizaci. [31] 

  

Obr. 3 A – Průběh akčního potenciálu buněk převodního systému (0 – depolarizace, 3 –

repolarizace, 4 – spontánní pomalá depolarizace), B – Průběh akčního potenciálu buněk 

pracovního myokardu (0 – depolarizace; 1 – rychlá repolarizace; 2 – fáze plató; 3, 4 – pomalá 

repolarizace) [6] 

B A 
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2 EKG 

Elektrokardiografie je nejstarší elektrodiagnostickou metodou, která hraje klíčovou roli 

v diagnostice řadě srdečních chorob. Tato neinvazivní metoda vychází ze skutečnosti, že 

srdeční buňky prochází během srdečního cyklu elektrickými změnami. Tyto elektrické změny 

jsou během depolarizace a repolarizace šířeny k povrchu těla, což umožňuje jejich snímání. 

 Snímání EKG signálu 

EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. EKG signál je snímán pomocí elektrod 

připevněných na povrchu těla pacienta. Pro snímání EKG signálu jsou využívány povrchové 

ploché či miskovité elektrody nebo vpichové elektrody. Pod povrch elektrody se nanáší 

elektrokardiografický gel, který snižuje odpor kůže, což způsobí lepší vedení z kůže na 

elektrody. Rozdíl potenciálů mezi dvojicí elektrod, který je způsobený srdeční aktivitou, se 

označuje jako svod. Při snímání elektrické aktivity srdce se nejčastěji využívá 12 svodů, které 

měří napěťové rozdíly mezi jednotlivými elektrodami. Každý svod umožňuje získat odlišný 

pohled na srdeční aktivitu a dává jiný EKG záznam. Rozlišujeme dva druhy svodů podle 

zapojení elektrod. Bipolární svody měří potenciálový rozdíl mezi dvěma aktivními (měřícími) 

elektrodami. Unipolární svody měří potenciálový rozdíl mezi aktivní elektrodou a referenční 

elektrodou, která má nulový potenciál vzhledem k aktivní elektrodě. Referenční elektroda je 

označována jako Wilsonova svorka, která vzniká spojením tří aktivních elektrod na končetinách 

do jednoho bodu přes vysoký odpor. Zapojení Wilsonovy svorky je zobrazeno na obr. 4. 

Standartní 12 svodové EKG je složeno ze tří bipolárních svodů, 3 unipolárních zesílených 

končetinových svodů a 6 unipolárních hrudních svodů. [16], [19], [22] 

  

Obr. 4 Wilsonova svorka [19] 
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2.1.1 Bipolární Einthovenovy svody 

Bipolární Einthovenovy svody měří potenciálový rozdíl mezi dvěma aktivními 

elektrodami umístěnými na končetinách. Elektrody jsou umístěny na pravém a levém zápěstí a 

na levém bérci. Na pravém bérci je umístěna zemnící elektroda. V případě, že není možné 

umístit elektrodu na požadovaném místě končetin z důvodu zranění, je možné elektrody umístit 

na jakékoliv místo až po rameno, respektive tříslo. Poloha elektrod v takovém případě nemá 

vliv na výslednou křivku EKG. Jednotlivé svody jsou označeny římskými čísly I, II, III. Pro 

snazší zacházení s elektrodami jsou barevně rozlišeny, což znázorňuje tab. 3. [15] 

Tab. 3 Barva končetinových elektrod [15] 

Umístění Barva 

Pravá ruka Červená 
Levá ruka Žlutá 

Levá noha 

 

Zelená 

Pravá noha Černá 

Poloha jednotlivých aktivních elektrod představuje vrcholy rovnostranného 

trojúhelníka, kde srdce je umístěno ve středu trojúhelníka. Einthovenovy svody měří 

elektrickou aktivitu ve třech různých směrech frontální roviny. Jednotlivé směry mezi sebou 

svírají úhel 60⁰. Na obr. 5 je zobrazen Einthovenův trojúhelník. [24] 

Svod I je dán potenciálovým rozdílem mezi elektrodami na pravé a levé ruce. Svod II 

měří potenciálový rozdíl mezi elektrodami na pravé ruce a levé noze a svod III je dán rozdílem 

potenciálu mezi elektrodou na levé ruce a levé noze. Pro Einthovenovy končetinové svody platí 

následující vztahy: [24] 

Obr. 5 Einthovenovy bipolární končetinové 

svody [24] 



22 

 

2.1.2 Unipolární Goldbergerovy svody 

Unipolární Goldbergerovy svody jsou zesílené končetinové svody, které se označují aVR, 

aVL, aVF. Goldberger modifikoval Wilsonovo unipolární zapojení, které vzniklo spojením 

všech tří končetinových svodů do jednoho bodu tzv. Wilsonova svorka. Unipolární Wilsonovo 

zapojení svodů srovnávalo napětí na končetinové elektrodě proti napětí na Wilsonově svorce. 

V takovém případě byly naměřené výchylky poměrně nízké, proto Goldberger odpojil 

z Wilsonovy svorky příslušnou aktivní elektrodu. Dosáhl tak zvětšení amplitudy o 50 % a tím 

se také zvětšilo napětí na Goldbergových svodech. Goldbergerovy svody měří rozdíly 

potenciálů vrcholů trojúhelníka proti průměrnému potenciálu zbývajících dvou vrcholů. 

Zapojení Goldbergových svodů je zobrazeno na obr. 6. Pro Goldbergerovy svody platí 

následující vztahy: [15], [24] 

𝑈𝐼 = 𝜙𝐿 − 𝜙𝑅 

𝑈𝐼𝐼 = 𝜙𝐹 − 𝜙𝑅 

𝑈𝐼𝐼𝐼 = 𝜙𝐹 − 𝜙𝐿 

(1) 

𝑈𝐼 = 𝑈𝐼𝐼 − 𝑈𝐼𝐼𝐼 , 

kde 𝜙𝑅 , 𝜙𝐿 , 𝜙𝐹 jsou elektrické potenciály na daných elektrodách, 𝑈𝐼 , 𝑈𝐼𝐼 , 𝑈𝐼𝐼𝐼 jsou 

napětí mezi jednotlivými elektrodami. 

(2) 

𝑈𝑎𝑉𝑅 = 𝜙𝑅 −
𝜙𝐿 + 𝜙𝐹

2
 

𝑈𝑎𝑉𝐿 = 𝜙𝐿 −
𝜙𝑅 + 𝜙𝐹

2
 

𝑈𝑎𝑉𝐹 = 𝜙𝐹 −
𝜙𝐿 + 𝜙𝑅

2
, 

kde 𝜙𝑅 , 𝜙𝐿 , 𝜙𝐹 jsou elektrické potenciály na daných elektrodách, 𝑈𝑎𝑉𝑅 , 𝑈𝑎𝑉𝐿 , 𝑈𝑎𝑉𝐹 

jsou napětí na daném svodu. 

(3) 

Obr. 6 Unipolární Goldbergerovy svody [24] 
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Unipolární Goldbergerovy svody zaznamenávají elektrickou aktivitu srdce ve frontální 

rovině ve třech směrech, které jsou od sebe vzdáleny 120⁰. Končetinové svody (unipolární 

Golbergerovy a bipolární Einthovenovy svody) zaznamenávají elektrickou aktivitu v šesti 

směrech frontální roviny, což zobrazuje obr. 7. Jednotlivé končetinové svody je možné rozdělit 

na spodní, levé laterální a pravostranné končetinové svody. Svody II, III, aVF nejlépe zachycují 

pohled na spodní oblast srdce, proto se nazývají spodní svody. Levé laterální svody (I a aVL) 

snímají nejlépe levou laterální srdeční stěnu. Svod aVR je jediným pravostranným 

končetinovým svodem. [16], [43] 

2.1.3 Unipolární hrudní svody 

Unipolární hrudní svody měří napětí proti Wilsonově svorce, kde se nachází nulový 

potenciál. Snímají elektrickou aktivitu srdce v horizontální rovině. Unipolární hrudní svody 

jsou umístěny na hrudní stěně v oblasti srdce od pravého okraje sterna po levou podpažní 

jamku. Standartní počet hrudních svodů je 6 a označují se V1 – V6. Svody V1 a V2 snímají 

elektrickou aktivitu pravé komory, svody V3 a V4 sledují aktivitu mezikomorového septa a 

přední stěny pravé komory. Svody V5 a V6 zobrazují aktivitu přední a laterální stěny levé 

komory. Umístění hrudních svodů zobrazuje tab. 4 a znázorňuje obr. 8. U hrudních svodů májí 

získané vlny EKG záznamu větší velikost a jsou postiženy méně šumem než u svodů 

končetinových. Důvodem je menší vzdálenost elektrod od srdce. [15], [16], [24] 

  

Obr. 7 Končetinové svody s příslušnými 

orientačními úhly [43] 
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Tab. 4 Umístění hrudních svodů [6] 

Svod Zapojení svodu 

V1 4. mezižebří vpravo od sterna 
V2 4. mezižebří vlevo od sterna 

V3 Mezi svody V2 a V4 

V4 5. mezižebří medioklavikulární čára 

V5 5. mezižebří přední axilární čára 

V6 5. mezižebří střední axilární čára 

2.1.4 Další EKG svody 

Pro úplné hodnocení elektrické aktivity srdce není dostačující dvanáctisvodové EKG, 

proto jsou využívány přídatné svody. Mezi přídatné svody patří zadní svody hrudní, 

pravostranné unipolární hrudní svody, etážové unipolární hrudní svody či jícnové svody. [22] 

Zadní svody jsou využívány zejména pro zobrazení zadní stěny levé komory u pacientů 

s podezřením na ischemii nebo infarktovou jizvu na stěně levé komory, což klasické 12svodové 

EKG nemusí zobrazit. Svody jsou umístěny do 5. mezižebří. Svod V7 se nachází v zadní 

axilární čáře. Svod V8 se umisťuje do úrovně levé skapulární čáry. Svod V9 se umísťuje do 

oblasti obratlových trnů. Umístění zádních svodů zobrazuje obr. 9 A. [6], [22] 

Pravostranné unipolární svody slouží k odhalení postižení pravé komory, zejména 

infarktu myokardu. Jedná se o svody umístěné zrcadlově doprava vůči standartním svodům 

V1–V6. Označujeme je přidáním písmena R (right) za číselný index. Umístění svodů na 

lidském těle pravostranných svodů zobrazuje obr. 9 B. [6], [22] 

  

Obr. 8 Umístění hrudních svodů [6] 
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Jícnové svody jsou využívány zejména k diagnostice arytmií, které nejsou průkazně 

zobrazeny v 12svodovém EKG. Snímání probíhá pomocí upravených unipolárních elektrod, 

které jsou zavedeny ústy či nosem do jícnu, který sousedí se zadní stěnou srdce. Jícnové svody 

jsou označovány symbolem E s připojením číselného indexu udávajícího hloubku umístění 

elektrody od zubů či nosního otvoru. Jícnové elektrody umožňují snímat vysoké síňové 

potenciály. [15] 

Etážové hrudní svody jsou nejčastěji používanými přídatnými svody. Elektrody jsou 

umístěny na hrudník o jedno či dvě mezižebří výše než při standartním umístění svodů. 

Označují se apostrofem V1’– V6’ či V1’’–V6’’. [22] 

 Popis křivky EKG 

Správný popis křivky EKG má společně s anamnézou pacienta a klinickým obrazem 

zásadní význam pro stanovení diagnózy pacienta. Pomocí EKG lze stanovit patologii elektrické 

aktivity srdce. Standartní rychlost posunu EKG papíru je 25 mm/s. Před samotným měřením se 

provádí cejchování pro každý svod. Správný záznam má cejch o výšce 1 cm (1 mV). 

V elektrokardiogramu jsou rozlišovány dva typy výchylek od základní izoelektrické linie. 

Pozitivní výchylky jsou způsobeny elektrickým podněty v srdci blížící se ke snímané elektrodě. 

U negativních výchylek se podnět vzdaluje od snímající elektrody. Křivku EKG hodnotíme 

pomocí standardního postupu, který popisuje následující parametry v uvedeném pořadí: [15], 

[20] 

Obr. 9 A –  Zadní svody, B – Pravostranné hrudní svody [6] 

 

B A 
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1. Srdeční rytmus 

2. Srdeční akce 

3. Srdeční frekvence 

4. Sklon elektrické osy srdeční 

5. Analýza jednotlivých vln a kmitů  

2.2.1 Srdeční rytmus 

Srdeční rytmus je pravidelné střídání diastoly (uvolnění stahu svaloviny) a systoly (stahu 

srdeční svaloviny). Je určen buňkami převodního systému, u kterých dochází ke spontánní 

elektrické aktivitě s nejrychlejší frekvencí. Vyvolaný akční potenciál je šířen buňkami 

převodního systému na pracovní myokard, kde dochází ke stahu srdeční svaloviny. Za 

fyziologických podmínek dochází ke spontánní elektrické aktivitě s nejvyšší frekvencí 

v sinoatriálním uzlu. SA uzel je primárním centrem srdeční automacie. Tento rytmus 

označujeme jako sinusový. Spontánní depolarizaci jsou schopny vyvolat i buňky nacházející se 

mimo SA uzel. Místa, kde může vzniknout vzruch, jsou označovány jako náhradní centra 

automacie. Sekundárním centrem automacie je AV uzel a terciálním centrem automacie jsou 

komory. V případě, že rytmus vzniká mimo SA uzel, hovoříme o arytmii. Vzruchy náhradních 

center automacie nacházejí uplatnění jen v případě, když se neuplatní vzruch s vyšší frekvencí 

(poškození SA uzlu). Za fyziologických podmínek je činnost spontánní depolarizace 

náhradních center tlumena činností SA uzlu. [6], [15], [20] 

Sinusový rytmus je rytmus vzniklý v SA uzlu. Je to rytmus zdravého člověka, na EKG 

lze rozeznat přítomností vlny P, která se nachází v pravidelných intervalech před komplexem 

QRS. Frekvence sinusového rytmu je 60–100/min a je ovlivněna vagovými nervy a reflexy 

vycházejícími z plic. [15], [16] 

Junkční (nodální) rytmus vzniká v oblasti AV junkce. Junkční oblasti jsou místa, kde 

dochází k vytváření vzruchů o frekvenci (40–60/min). Nodální rytmus lze rozdělit na základě 

tvaru a lokalizace vlny P na horní, střední a dolní nodální rytmus. Horní nodální rytmus vzniká 

v buňkách vodivé dráhy spojující SA uzel a AV uzel, kde koronární žíly ústí do pravé síně. 

Horní nodální rytmus je charakterizován negativní vlnou P ve svodech II, III, aVF, která vždy 

předchází komplexu QRS. Interval PQ bývá zkrácený. U středního nodálního rytmu je vlna P 

skryta v komplexu QRS, proto se nedá na EKG rozeznat. Důvodem je skutečnost, že aktivace 

síní probíhá ve stejný okamžik jako aktivace komor (aktivace síní začíná od AV uzlu). Dolní 

nodální rytmus odpovídá již komorovému rytmu, protože vychází z oblasti od rozdělení Hisova 

svazku. Různé typy nodálního rytmu jsou zobrazeny na obr. 10. [6], [15] 
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Idioventrikulární rytmus se uplatňuje v případě poškození primárního a sekundárního 

pacemarkeru. Srdeční rytmus je řízen komorami s frekvenci vzruchů 20–40/min. Je 

charakterizován nepřítomností vlny P a širokými komplexy QRS. Idioventrikulární rytmus je 

zobrazen na obr. 11. [16], [17] 

Za patologických podmínek nemusí vzruchy vznikat v žádném centru automacie, ale 

v patologických ohniskách síní. Mluvíme o síňovém rytmu, který je způsoben fibrilací či 

flutterem síní. Při fibrilaci síní jsou vzruchy vytvářeny na kterémkoli místě v síni s frekvencí 

až 600/min. AV uzel chrání komory před vyčerpáním, a proto převede jen omezený počet 

vzruchů (80–90/min). Pro fibrilaci síní je charakteristická přítomnost velmi malých a 

nepravidelných vlnek “f“ na EKG. Fibrilace síní je zobrazena na obr. 12. Flutter síní je 

charakterizován pravidelnou srdeční činností s frekvencí 250–350/min. Na EKG se nachází 

pravidelné pilovité vlny označovány jako F. [15] 

Obr. 10 Různé typy nodálního rytmu a) horní, b) střední, c) dolní [15] 

Obr. 11 Idioventrikulární rytmus [48] 

Obr. 12 Fibrilace síní [15] 
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2.2.2 Srdeční akce 

V druhém bodu zkoumáme pravidelnost srdeční akce. Srdeční akce je posuzována na 

vzdálenostech komplexů QRS, nejčastěji kmitů R, v každém srdečním cyklu. Pravidelná akce 

se vyznačuje stejnými vzdálenostmi komplexů QRS od sebe. Vyskytuje se u sinusového rytmu. 

U nepravidelné srdeční akce jsou komplexy QRS od sebe různě vzdáleny. Nejčastější příčinou 

nepravidelné akce je fibrilace síní. V případě, že vzdálenost komplexů QRS od sebe je většinou 

stejná a jen výjimečně je vzdálenost mezi komplexy QRS odlišná, hovoříme o pravidelné akci 

s extrasystolou. [15], [22] 

2.2.3 Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence je počet srdečních stahů za minutu. Za klidových podmínek se 

fyziologické hodnoty tepové frekvence pohybují v rozmezí 60–90/min. Zvyšuje se při zvýšené 

zátěži či stresu. Je-li tepová frekvence nižší než 60 tepů/min hovoříme o brachykardii. 

V opačném případě, kdy hodnota tepové frekvence překročí 90 tepů/min, hovoříme o 

tachykardii. Dříve ke stanovení srdeční frekvence byla využívána EKG pravítka, která byla 

nahrazena EKG přístroji s automatickým výpočtem srdeční frekvence. Princip stanovení 

srdeční frekvence je zjistit délku jednoho srdečního cyklu a spočítat kolikrát se srdeční cyklus 

vyskytuje za minutu. Předpokladem takové úvahy je pravidelná srdeční činnost. Srdeční 

frekvence nám neříká nic o výskytu arytmií. [6], [15], [20] 

2.2.4 Sklon elektrické osy srdeční 

Elektrická srdeční osa vyjadřuje směr elektrické aktivity srdce ve frontální rovině během 

depolarizace komor. V takovém případě neurčujeme elektrickou osu celého srdce, ale 

elektrickou osu komor (komplexu QRS). Je možné stanovit sklon elektrické osy pro vlnu T a  P, 

což v diagnostice nemá moc velký význam. Stanovení elektrické osy srdeční je využíváno pro 

posouzení blokád ramének, hypertrofií komor nebo k diagnostice některých komorových 

arytmií, protože elektrická srdeční osa v těchto případech je vychýlena z normálního rozsahu. 

Elektrická osa nemusí odpovídat anatomické ose srdce. Poloha elektrické osy je vyjádřena 

úhlem, který svírá vektor komplexu QRS s horizontálně probíhající spojnicí I. svodu 

v Einthovenově trojúhelníku. Hodnocení elektrické srdeční osy je možné pouze 

z končetinových svodů a normální rozsah osy je od -30⁰ do +105⁰. Elektrická osa nacházející 

se v tomto rozsahu se označuje jako intermediární. Pokud je úhel menší než -30⁰, mluvíme o 

horizontální ose (posun doleva), pokud je úhel větší než +105⁰, hovoříme o vertikální ose 

(posun doprava). Stanovení elektrické osy ve svodu I–III je zobrazeno na obr. 13. [6], [15] 
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Stanovení elektrické osy ze svodu aVL a aVF je zobrazeno na obr. 14. V případě, že se 

sklon srdeční osy určuje ze svodu aVL a aVF, hovoříme o semikvantitativním určení osy. 

V takovém případě není osa vyjadřována přímo ve stupních a stanovení není zjednodušeno na 

tři směry (normální, doprava, doleva). [6]  

2.2.5 Analýza kmitů a vln 

Depolarizace a repolarizace síní a komor způsobuje vznik jednotlivých vln a kmitů. U 

jednotlivých vln a kmitů hodnotíme jejich tvar, velikost, směr a dobu trvání. Dále jsou 

hodnoceny doba trvání některých intervalů mezi jednotlivými kmity a vlnami. Velká pozornost 

je věnována hodnocení intervalu PQ a QT. V neposlední řadě je hodnocen sklon úseku ST od 

izoelektrické linie. Na obr. 15 je zobrazena křivka EKG. [6], [15], [22] 

Obr. 13 Orientační stanovení elektrické osy [6] 

Obr. 14 Stanovení elektrické osy ze svodů aVL a aVF [6] 
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Vlna P odpovídá depolarizaci pravé a levé síně. První polovina vlny P zachycuje 

elektrickou aktivitu pravé síně. Druhá polovina vlny P zachycuje aktivaci levé síně. 

Fyziologicky vlna P předchází komplexu QRS. Obvykle má kulovitý, monofázický tvar a 

pozitivní výchylku. Fyziologicky vlna P má vždy negativní výchylku ve svodu aVR, protože 

elektrická aktivita směřuje od tohoto svodu. Ve svodu V1 je vlna P často bifázická s terminální 

negativitou. Doba trvání vlny P nepřekračuje hodnotu 100 ms a její velikost nebývá větší než 

2,5 mm (0,25 mV). Polarita vlny P v jednotlivých svodech nám umožňuje zjistit srdeční rytmus 

pacienta. Negativní vlna P ve svodech II, III, aVF či v hrudních svodech značí výskyt junkčního 

rytmu. Naopak pokud se vyskytuje pozitivní výchylka u vlny P ve všech svodech kromě aVR, 

III, V1, kde se fyziologicky může vyskytovat negativní výchylka, a následuje po ní 

komplex QRS, vypovídá to o sinusovém rytmu. Nejčastějšími příčinami ztráty vlny P v 

záznamu EKG je fibrilace a flutter síní. [7], [15], [20], [22] 

Komplex QRS odpovídá depolarizaci komor. Fyziologicky doba trvání komplexu QRS je 

60–100 ms a je složen z kmitů Q, R a S. První negativní kmit komplexu QRS předcházející 

kmitu R se označuje jako kmit Q, každý pozitivní kmit jako kmit R a každý negativní kmit, 

který následuje po kmitu R, se označuje jako kmit S. V případě, že je amplituda větší než 5 mm 

(0,5 mV), označují se kmity velkými písmeny (Q, R, S), v opačném případě se kmity označují 

malými písmeny (q, r, s). Různá tvary komplexu QRS jsou zobrazeny na obr. 16. [6], [7] 

  

Obr. 15 Křivka EKG [16] 
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Komplex QRS zakrývá repolarizaci síní. Kmit Q vyjadřuje depolarizaci septa a papilárních 

svalů. Fyziologicky nepřesahuje ¼ výchylky R v tomtéž svodu, je hluboký do 3 mm (0,3 mV) 

a doba trvání není delší než 30 ms. Kmit R je vždy pozitivní a v případě výskytu více kmitů R 

se další kmity R označují apostrofem. U hrudních svodů je amplituda kmitu R zvyšována a 

amplituda kmitu S snižována od V1 po V6, což znázorňuje obr. 17. Ve svodu V1 dominuje 

velký kmit S nad malým kmitem R. Ve svodu V3–V4 jsou velikosti obou kmitů přibližně stejně 

veliké. Absence fyziologického růstu kmitu R v hrudních svodech značí výskyt patologie. [6], 

[15], [17], [22] 

Obr. 17 Komplexy QRS pro hrudní svody [6] 

Vlna T odpovídá repolarizaci komor. Je fyziologicky vždy pozitivní kromě svodu aVR, 

kde je negativní. Vlna T je lehce asymetrická vlna dosahující výšky 2–8 mm a trvá do 200 ms. 

Repolarizace komor probíhá pomaleji než depolarizace komor, proto je vlna T delší než 

komplex QRS. Po vlně T někdy následuje vlna U, která má stejnou polaritu jako vlna T 

v daném svodu. Amplituda vlny U dosahuje přibližně 1/3 vlny T a nejlépe se pozoruje ve 

svodech II, aVL a V2–V4. Příčina výskytu vlny U není objasněna. Předpokládá se, že vlna U 

Obr. 16 Různé tvary komplexu QRS [6] 
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je projevem pozdější repolarizace septa nebo opožděné repolarizace některých oblastí komor. 

Výskyt vlny U může být také výsledkem repolarizace Purkyňových vláken. [6], [15], [20], [22] 

Interval PQ (PR) je interval měřený od začátku vlny P k začátku komorového komplexu 

(kmit Q nebo kmit R). Je to doba od začátku síňové depolarizace k počátku komorové 

depolarizace. Velikost intervalu odpovídá době, za kterou elektrický impulz vzniklý 

v sinoatriálním uzlu podráždí svalovinu komor. Doba trvání intervalu PQ je fyziologicky 120 

až 200 ms. Doba trvání intervalu PQ je nepřímo úměrná tepové frekvenci. Při tachykardii se 

interval PQ zkracuje a naopak při brachykardii se interval PQ prodlužuje. Prodloužení intervalu 

PQ nad fyziologické hodnoty se značí jako AV blokáda prvního stupně. [6], [7], [15] 

Interval QT je měřen od začátku kmitu Q popřípadě kmitu R není-li přítomen kmit Q po 

konec vlny T. Vyjadřuje dobu trvání elektrické aktivity myokardu komor. Délka intervalu 

závisí na tepové frekvenci pacienta, pohlaví a denní době. S rostoucí srdeční frekvencí se 

interval QT zkracuje. Z tohoto důvodu je korigována délka frekvence na tzv. QTc (korigované 

QT). U mužů by neměla délka intervalu přesahovat 431–450 ms a u žen 451–470 ms. Interval 

QTc se počítá pomocí Bazettovy rovnice: [6], [15], [17] 

Úsek ST je fyziologicky izoelektrický interval, který je měřen od konce komplexu QRS 

do začátku vlny T. Měří dobu od konce depolarizace komor k začátku jejich repolarizace. 

Junkčním bodem (bod J) je označován bod, ve kterém končí komplex QRS a začíná úsek ST. 

Za fyziologických podmínek junkční bod odstupuje ve stejné linii jako kmit Q. V hrudních 

svodech V1–V4 je tolerováno zvýšení 2 mm. Izoelektrická linie je vodorovná linie, která se 

nachází na EKG křivce mezi koncem vlny T a následující vlnou P. V případě, že úsek ST 

probíhá nad izoelektrickou linii, hovoříme o elevaci, která vede k poškození epikardu. 

Vyskytuje se zejména u pacientů s akutním transmurálním infarktem myokardu. Pokles 

úseku ST pod izoelektrickou linií značí výskyt deprese úseku ST. Fyziologické délky 

jednotlivých vln a intervalů zobrazuje tab. 5. [6], [15] 

Tab. 5 Fyziologické délky jednotlivých vln a intervalů na EKG křivce [6] 

 Vlna P 100 ms 

Interval PQ 120–200 ms 

Komplex QRS 60–100 ms 

Vlna T 200 ms 

Interval QT (při TF 60/min.) Muži: do 450 ms           Ženy: do 470 ms 

Interval QTc Muži: do 431–450 ms    Ženy do 451–470 ms 

𝑄𝑇𝑐 =
𝑄𝑇

√𝑅−𝑅 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
  .     

(4) 
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3 Infarkt myokardu 

 Podstata infarktu myokardu 

Infarkt myokardu patří společně s anginou pectoris mezi ischemické choroby srdeční. 

Podstatou infarktu myokardu je vytvoření uzávěru či zúžení některé z věnčitých tepen 

zásobující určitou část srdce. V této části srdce dochází k přerušení či omezení přítoku krve, 

což vede k odumření (nekróze) části srdečního svalu z důvodu nedostatečného přísunu kyslíku 

a výživových látek. Nejčastější příčinou vzniku sraženiny, která vytváří uzávěr věnčité tepny, 

je koronární ateroskleróza. Mezi další příčiny vzniku infarktu myokardu patří dlouhotrvající 

spazmus věnčité tepny, embolie věnčité tepny, poranění a zánět věnčité tepny. [21], [22] 

Ateroskleróza je způsobena ukládáním tukových látek zejména LDL cholesterolu do stěn 

cév, což vede ke vzniku aterosklerotického plátu, který způsobuje snižování průsvitu věnčité 

tepny. Ukládání tukových látek do stěn cév je umožněno jen v případě poškození a dysfunkce 

endotelu tepen. Poškození endotelu může vyvolat hypercholesterolemie, volné radikály 

způsobené kouřením cigaret, hypertenze, diabetes mellitus či genetické poruchy. [29], [41] 

V první fázi aterosklerózy se v poškozeném endotelu ukládají monocyty, T lymfocyty a 

krevní destičky, čímž se endotel stává více permeabilní, nabývá prokoagulačních vlastností a 

tvoří růstové faktory. Monocyty v poškozeném endotelu se mění v makrofágy, které fagocytují 

pronikající lipoproteiny, zvětšují se a mění na pěnové buňky. Nashromážděné pěnové buňky 

vytvářejí lipoidní proužky, které vznikají v dětství a nezužují průsvit cévy. V druhé fázi se 

buňky hladké svaloviny mění z buněk konstrikčních na buňky sekreční, které produkují kolagen 

vytvářející fibrózní kryt aterosklerotického plátu. Aterosklerotický plát je tvořen buňkami 

hladké svaloviny, zmnoženou vazivovou tkání, lipoproteiny a makrofágy. Aterosklerotický plát 

je postupně zvětšován ukládáním tukových látek na vnitřní stěnu cév a uzávěr je způsoben 

trombem, který nasedá na aterosklerotický plát. Trombus vzniká jako následek styku krve 

s trombogenním kolagen při poškození povrchu aterosklerotického plátu. Uzavření věnčité 

tepny prostřednictvím trombu na aterosklerotickém plátu zobrazuje obr. 18. [22], [29], [41] 
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Po vytvoření uzávěru věnčité tepny je postupně přerušena kontrakce ischemické části 

myokardu, což způsobuje poruchu kinetiky levé komory. Nejlehčím stupněm poruchy kinetiky 

je hypokineze (snížení kontrakcí), vážnějším je akineze (vymizení kontrakcí) a nejvážnějším je 

dyskineze (vymizení kontrakcí s pasivním paradoxním systolickým vyklenutím ischemické 

oblasti). Ostatní průchodné tepny se podílejí na udržení normálního srdečního výdeje, což se 

projeví vznikem hyperkineze v jejich povodí. Parametr hodnotící systolickou funkci levé 

komory je ejekční frakce. Ejekční frakce pod 35 % značí velký rozsah infarktu myokardu. [40] 

Vytvořený uzávěr brání přítoku krve ke svalovým buňkám myokardu, čímž dochází 

hypoxii svalových buněk. V případě, že je obnoven přísun kyslíku k svalovým buňkám do 

20 minut od vzniku uzávěru, hovoříme o reverzibilní ischemii. Při reverzibilní ischemii svalové 

buňky jsou schopny úplné regenerace, což znamená úplné obnovení jejich funkcí. Není-li 

obnoven přísun kyslíku do 20 minut, tak začne probíhat nekróza svalových buněk postižených 

ischemií (ireverzibilní ischemie). Rozsah infarktu myokardu ovlivňuje řada faktorů, které 

urychlují popřípadě zpomalují rozvoj nekrózy. Mezi nejdůležitější faktory patří: [21], [22], [43] 

a) Průsvit tepny v místě uzávěru  

Čím blíže je uzávěr věnčité tepny od odstupu z aorty, tím je infarkt rozsáhlejší. 

b) Stav kolaterální cirkulace 

 Je-li kolaterální cirkulace účinná mezi věnčitými tepnami a povodím pod uzávěrem 

věnčité tepny, tak je omezen rozsah infarktu. Koronární oběh je nedostatečný v okamžiku, 

kdy aterosklerotický proces probíhá i na věnčitých tepnách, kde neproběhl infarkt. 

V takovém případě je rozsah infarktu větší. 

  

Obr. 18 Okluze koronární tepny – infarkt myokardu [43] 
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c) Spazmus věnčitých tepen 

Má negativní vliv na nekrózu, protože znesnadňuje vytvoření náhradního koronárního 

oběhu. 

d) Rychlost uzávěru 

Pokud je uzávěr věnčité tepny vytvořen velice rychle, tak se neuplatní účinný náhradní 

oběh koronární cirkulace a rozsah nekrózy je mnohem větší. Účinný kolaterální oběh je 

vytvořen postupně s ohledem na postupné uzavírání věnčité tepny. 

e) Srdeční funkce 

Snížený průtok krve věnčitými tepnami je projevem srdeční nedostatečnosti, která 

způsobuje zvětšování oblasti, kde probíhá nekróza. 

f) Vysoká hladina katecholaminů (adrenalinu, noradrenalinu) 

Katecholaminy jsou uvolňovány v průběhu infarktu myokardu. Zvýšená hladina 

katecholaminů rozšiřuje ischemickou oblast, protože zvyšují potřebu kyslíku 

v myokardu. [22] 

Infarkt myokardu se rozděluje podle velikosti postižení srdeční stěny. Prvním typem je 

transmurální infarkt, který vzniká při úplném uzávěru věnčité tepny. Nekróza buněk myokardu 

nastává už za 20–30 minut po uzavření věnčité tepny. Nejdříve odumírají buňky 

v subendokardiální vrstvě, protože jsou nejcitlivější na nedostatek kyslíku z důvodu chudého 

krevního zásobování. Následně se nekróza rozšiřuje k epikardu a postihuje celou tloušťku stěny 

komor (do 6 hodin). Rychlost postupu nekrózy ovlivňuje velikost přerušení koronárního 

průtoku, přítomnost kolaterál, spotřeba kyslíku v myokardu a přetrénovanost myokardu na 

ischemii. Netransmurální infarkt vzniká při neúplném uzávěru věnčité tepny aterosklerotickým 

plátem či trombem. Nekróza postihuje pouze subendokardilní vrstvu myokardu. [21], [22], [40] 

Infarkt myokardu je možné rozlišit dle velikosti na mikroskopický, kdy dochází k fokální 

nekróze srdečního svalu. Dále na malý postihující méně než 10 % svaloviny, středně velký 

infarkt postihuje 10 % až 30 % svaloviny a velký infarkt myokardu postihuje více jak 30 % 

svaloviny levé komory. [40] 

 Diagnostika infarktu myokardu 

Infarkt myokardu je možné diagnostikovat prostřednictvím třech základních možností: 

1. Anamnéza a objektivní vyšetření 

2. Laboratorní vyšetření kardiomarkerů 

3. EKG vyšetření 
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K dalším diagnostickým vyšetřením pomáhajícím k odhalení infarktu myokardu patří 

koronarografie, echokardiografie či patologické vyšetření u zemřelých osob. [22] 

3.2.1 Anamnéza a objektivní vyšetření 

Hlavním příznakem infarktu myokardu je bolest na hrudi vystřelující do levé horní 

končetiny, krku, dolní čelisti, ramen či zad mezi lopatky. Výjimečně je bolest lokalizována na 

břichu. Bolest na hrudi při infarktu myokardu je velice podobná bolesti při záchvatu anginy 

pectoris. Častěji bývá bolest intenzivnější, postihuje větší plochu hrudníku a přetrvává delší 

dobu než bolest u anginy pectoris. Bolest na hrudi při infarktu obvykle přetrvává několik hodin 

a neustupuje ani po podání opiátů. Tato bolest vyvolává u pacientů úzkost, neklid a strach ze 

smrti. K dalším příznakům patří zrychlený, povrchový dech, zvýšená tepová frekvence, pocení 

a závrať. Často jsou registrovány poruchy srdečního rytmu. Zvýšená aktivace sympatiku, která 

je způsobena stresem, se projeví tachykardií a hypertenzí. Naopak zvýšená aktivace 

parasympatiku, který nastává zejména při spodním infarktu myokardu, se projeví jako 

bradykardie a hypotenze. [21], [22], [38] 

Infarkt myokardu, který se neprojeví žádnou bolestí či nepatrnou, se označuje jako němý 

infarkt myokardu. Průběh infarktu myokardu bez příznaků se vyskytuje asi u 10 % pacientů a 

je diagnostikován později při náhodném vyšetření EKG. Němý infarkt myokardu se nejčastěji 

vyskytuje u pacientů s dlouhodobou anamnézou anginy pectoris či diabetiků. [22] 

3.2.2 Laboratorní vyšetření kardiomarkerů 

Diagnostika infarktu myokardu prostřednictvím kardiomarkerů je využívána z důvodu 

absence typické bolesti na hrudi a EKG změn u některých pacientů postižených infarktem 

myokardu. Kardimarkery jsou látky, které nejsou za normálních okolností přítomny v plazmě 

vůbec nebo pouze v nepatrném množství. Do krevního oběhu je uvolňují nekrotické buňky. 

Zvýšená koncentrace těchto kardiomarkerů v plazmě značí výskyt infarktu myokardu. Za 

nejčastěji využívané kardiomarkery se považují některé myokardiální enzymy a myokardiální 

bílkoviny. [22], [38], [40]  

Kreatinkináza (CK) je myokardiální enzym, jehož zvýšená koncentrace v plazmě značí 

výskyt infarktu myokardu. Podílí se na látkové přeměně svalové buňky a je složena ze dvou 

podjednotek M a B. Různými kombinaci těchto podjednotek vznikají tři různé ioenzymy (MM, 

BB, MB), které mají stejnou funkci, ale různou strukturu. Pro diagnostiku infarktu myokardu 

má největší význam ioenzym MB (MB frakce kreatinkinázy), protože jeho zastoupení 

v myokardu je největší. Stanovuje se množství CK i její MB frakce (CK-MB). Stanovení 

množství CK v diagnostice infarktu myokardu je vhodné jen v případě, pokud není současně 

poraněno kosterní svalstvo. Při poranění kosterního svalstva dochází ke zvýšení množství CK 

v plazmě a zvýšené množství neposkytuje žádné informace o nekróze srdeční svaloviny. 
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Aktivita CK se zvyšuje za 6–8 hodin po vzniku infarktu myokardu a dosahuje maxima za 

24 hodin. Hodnoty CK v plazmě se blíží k normální koncentraci za 3–4 dny po vzniku infarktu 

myokardu. Normální plazmatická aktivita je do 3 µkat/l. MB frakce CK je mnohem přesnější 

ukazatel pro stanovení infarktu myokardu než množství CK v krevní plazmě. Aktivita CK-MB 

se zvyšuje po 3–4 hodinách od vzniku infarktu a dosahuje maxima za 10–24 hodin. Normální 

aktivita CK-MB je 0,4 µkat/l. Kromě CK-MB frakce se určuje také CK-MB mass, protože to 

je přesnější ukazatel infarktu myokardu. CK-MB mass stanovuje množství CK nikoliv aktivitu. 

Fyziologická hladina CK-MB je do 5,0 µg/l. [21], [22], [47] 

Laktátdehydrogenáza (LDH) a aspartátaminotransferáza jsou myokardiální enzymy, 

které v současné době se už nevyužívají pro diagnostiku infarktu myokardu, protože nejsou tak 

senzitivní a specifické jako CK-MB. LDH bylo využíváno z důvodu, že maximální aktivity 

dosahoval 3. až 4. den po vzniku infarktu myokardu, kdy aktivita CK je nízká. V současnosti 

LDH je nahrazena troponiny. [22], [40] 

Mezi myokardiální bílkoviny využívající se při stanovení infarktu myokardu patří 

troponiny a myoglobin. Troponiny jsou hlavním biochemickým ukazatelem infarktu 

myokardu, protože mají vysokou senzitivitu a specifitu. Za normálních okolností nejsou 

troponiny v plazmě vůbec přítomny. Při sebemenší nekróze myokardu se koncentrace 

troponinu v plazmě prudce zvýší. Troponin je bílkovinný komplex, který se uplatňuje při 

svalovém stahu kosterního a srdečního svalu. Existují tři podjednotky troponinu C, T a I. 

K diagnostice infarktu myokardu jsou využívány pouze troponiny I a T, protože mají odlišnou 

strukturu v kosterním a srdečním svalu. Troponin C má strukturu v obou typech svalů stejnou. 

Vysoká hladina troponinu I a T v plazmě přetrvává velice dlouho po vzniku infarktu myokardu 

(troponin T – 10 až 14 dní, troponin I – 7 až 10 dní), což neumožňuje stanovovat nové infarkty 

myokardu, které vznikly v době, kdy je ještě zvýšená koncentrace troponinu. Naopak umožňuje 

stanovit infarkty, které proběhly do 14 dnů. Plazmatická koncentrace troponinů roste po 4 až 

6 hodinách od vzniku infarktu a dosahuje maxima za 18–24 hodin. Troponin I je využíván pro 

časnou detekci infarktu myokardu (do 6 hodin od vzniku) zatímco tropin T je využíván pro 

diagnózu akutního infarktu myokardu v subakutní fázi. [21], [22], [47] 

Myoglobin je bílkovina složená z aktinu a myosinu nacházející se v kosterních svalech a 

v myokardu. Při nekróze buněk je myoglobin vyplavován do krevního oběhu, což umožňuje 

odhalit infarkt myokardu. Zvýšené množství v krvi lze zjistit už 2 hodiny po nekróze, což 

umožňuje velice časné stanovení infarktu myokardu. Nevýhodou myoglobinu je malá 

specifičnost, protože není odlišitelné poškození myokardu a kosterního svalstva. Z tohoto 

důvodu je vždy nutné výskyt infarktu myokardu potvrdit dalším kardiomarkerem (CK, 

troponiny). Nárůst koncentrace se projevu už 1–2 hodiny po vzniku nekrózy, maximální 

hladinu dosahuje za 4–8 hodin a hladina zůstává zvýšená 12–24 hodin. Aktivita jednotlivých 

kardiomarkerů u akutního infarktu myokardu zobrazuje obr. 19 a tab. 6. [21], [22], [47]  



38 

 

Zvýšená koncentrace leukocytů v krvi je častý příznak infarktu myokardu. Zvýšené 

množství se objevuje už 2 hodiny po vzniku nekrózy a maxima dosahuje za 2–4 dny. Také 

sedimentace erytrocytů se zvyšuje po 4–5 dnech od vzniku infarktu myokardu. Zvýšená hladina 

sedimentace je způsobena vzestupem hladiny globulinů a fibrinogenu, ale výše sedimentace 

neodpovídá velikosti infarktu. [22] 

Tab. 6 Hladiny nejdůležitějších kardiomarkerů [22] 

3.2.3 EKG vyšetření 

Základní diagnostická metoda potvrzující výskyt infarktu myokardu je EKG, jelikož 

změny na EKG jsou přítomny dříve než kardiomarkery v krvi. Změny v průběhu EKG křivky 

při výskytu infarktu myokardu poprvé popsal James Herrick v roce 1918. Existuje-li u pacienta 

podezření na výskyt infarktu myokardu je nutné pacienta podrobit EKG vyšetření včas. 

Jednotlivá poškození při akutním infarktu myokardu se na EKG projevuji různými změnami: 

1. Hrotnaté vlny T a následná negativita vlny T 

2. Elevace či deprese úseku ST 

3. Vznik patologických vln Q 

Kardiomarker 
Poprvé 

detekovaný [h] 
100 % senzitivita 

[h] 

Nejvyšší 

hladina 

[h] 

Trvání 

pozitivity [den] 

Myoglobin 1–2 4–8 4–8 0,5–1 

CK-MB 3–4  8–12 10–24 2–4 

Troponin I 2–4 8–12 10–24 7–10 

Troponin T 2–4 8–12 10–24 10–14 

Obr. 19 Aktivita kardiomarkerů u akutního infarktu myokardu [22] 
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Při akutním infarktu myokardu nemusí být přítomny všechny tři změny na křivce EKG. 

Časná diagnostika je založena na detekci elevace či deprese úseku ST, protože patologické 

kmity Q vznikají po 6 hodinách od vzniku infarktu myokardu. Jednotlivé změny na křivce EKG 

zobrazuje obr. 20. [15], [21], [43] 

Vlna T 

Ischemie buněk myokardu způsobená nedostatečným krevním zásobováním se 

projevuje jen změnami repolarizace, což se projeví změnami ve vlně T. Vlna T se zvýší a zúží, 

čímž získává hrotnatý tvar. Vznik hrotnatých vln T je způsoben zvýšenou permeabilitou 

membrány pro ionty draslíku, čímž je zmenšen rozdíl mezi množstvím extracelulárních a 

intracelulárních draselných iontů a dochází k hyperkalemii. Hrotnaté vlny T vznikají v časném 

stádiu infarktu myokardu a jsou označovány jako hyperakutní vlny T. Tyto hrotnaté vlny se po 

několika hodinách invertují, což zobrazuje obr. 21. Výskyt inverzních vln T prokazuje pouze 

výskyt ischemie nikoliv infarktu myokardu. Negativní vlny T se vyskytují i u blokád 

Tawarových ramének či hypertrofie komor s repolarizačními abnormalitami. Inverzní vlny 

prokazující ischemii myokardu jsou symetrické na rozdíl od vln vyskytující se u blokád či 

hypertrofií komor. V těchto případech je negativní vlna T asymetrická s pozvolným sestupným 

raménkem a strmým vzestupným raménkem. [11], [22], [43] 

Obr. 20 Tři základní elektrokardiografické známky infarktu myokardu [22] 

 

Obr. 21 A – Hrotnatá vlna T, B – Inverzní vlna T [43] 
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Elevace a deprese úseku ST 

Při úplné ischemii dané oblasti dochází k elevaci nebo depresi úseku ST. Elevace či 

deprese úseku ST je způsobena poškozením membránového napětí svalových buněk a 

nesynchronickou repolarizací subendokardiálního a subepikardiálního myokardu. Výskyt 

elevace úseku ST alespoň ve dvou sousedních svodech svodech je spolehlivým ukazatelem 

výskytu infarktu myokardu. Elevace při infarktu myokardu má horizontální či konvexní tvar, 

což znázorňuje obr. 22. [6], [22] 

Velikost elevace úseku ST je různě velká, může dosahovat až 10 mm. V průběhu 

několika hodin se elevace úseku ST vrací zpět k izoelektrické linii. Elevaci úseku ST lze 

detekovat i u hyperkalemie, akutní perikarditidy, plicní embolie, hypertrofie myokardu či 

syndromu bratří Brugadů. Výskyt elevace nemusí být známkou patogeneze. Elevace úseku ST 

se zálomem v bodě J je typ elevace vyskytující se u mladých zdravých osob. Elevace úseku ST 

byla poprvé popsána H. Pardeem, proto je elevace často označována jako Pardeeho vlna. 

Elevace úseku ST je patrná ve svodech zobrazující oblast infarktu myokardu a v protilehlých 

(zrcadlových) svodech je patrná deprese úseku ST. Přední infarkt se neprojevuje výskytem 

elevací úseku ST v žádném svodu, ale výskytem depresí úseku ST ve svodech V1 a V2. Tab. 7 

zobrazuje přehled zrcadlových svodů na 12 svodové EKG. [6], [22], [43] 

Tab. 7 Přehled zrcadlových svodů k 12 svodovému EKG [15] 

Infarkt myokardu Svody Zrcadlové svody 

Anteroseptální V1 – V4 žádné 

Laterální I, aVL, V5, V6 II, III, aVF 

Přední žádné V1, V2 

Patologický kmit Q 

Výskyt patologických kmitů Q je projevem nekrózy buněk, což značí výskyt infarktu 

myokardu. Vznikají po několika hodinách od vzniku infarktu myokardu, kdy už úsek ST je 

zpravidla izoelektrický. Patologické kmity Q většinou zůstávají celý život. Nekrotické buňky 

ani jizvy nejsou schopny tvořit a převádět elektrické podněty, což způsobuje vznik 

patologických kmitů Q. Patologické kmity Q se liší od fyziologických kmitů Q svojí šířkou a 

Obr. 22 Elevace úseku ST u infarktu myokardu [43] 
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hloubkou. Kmity Q ze svodu aVR nelze využít pro diagnostiku infarktu myokardu, protože 

kmity Q v tomto svodu jsou za fyziologických podmínek velmi hluboké. Patologické kmity Q 

jsou označovány jako signifikantní kmity Q. Signifikantním kmitem Q označíme kmit Q, 

jestliže splňuje dvě kritéria: [11], [22], [43] 

a) Doba trvání kmitu musí být delší než 40 ms 

b) Hloubka kmitu musí dosahovat nejméně jedné třetiny následujícího kmitu R 

U infarktu myokardu se velikost kmitu R často redukuje až kmit R zaniká, což má za 

následek vznik patologického kmitu QS. Vznik kmitu QS je patrný nejčastěji ve svodech V1–

V3. U zobrazení patologických kmitů Q a elevace úseku ST se uplatňují reciproční změny. 

Reciproční změny jsou zrcadlové změny, které jsou patrné v protilehlých svodek od nekrotické 

oblasti. Při elevaci úseku ST budou ze vzdálených svodech patrné deprese úseku ST a nekróza 

buňky se projeví jako vysoký kmit R namísto patologického kmitu Q. [11], [43] 

Změny v EKG záznamu jsou vytvářeny postupně s ohledem na rozvoj nekrózy, což 

znázorňuje obr. 23. V první minutách po uzavření věnčité tepny se vytvářejí hrotnaté vlny T 

(obr. 23 b). Několik minut po uzavření věnčité tepny dochází k elevaci úseku ST (obr. 23 c), 

což je známka nedokrvení příslušné oblasti myokardu a následně se vlna T invertuje (obr. 23 d). 

Velikost elevace úseku ST a počet svodů kde je můžeme sledovat odpovídá zhruba velikosti 

nedokrvené oblasti. Nekróza buněk se projevuje vznikem patologických kmitů Q a postupným 

poklesem elevací úseku ST (obr. 23 e). V pozdním stádiu infarktu myokardu zůstávají přítomny 

patologické kmity Q (obr. 23 f) a někdy navíc i invertované vlny T. Vlna T se může stát po 

několika měsících znovu pozitivní a infarkt myokardu připomínají pouze patologické kmity Q, 

které zůstávají na EKG zpravidla celý život. [11], [43] 

Při akutním infarktu myokardu nemusí být přítomny všechny tři změny na křivce EKG. 

Na základě výskytu elevací úseku ST na EKG rozlišujeme dva typy infarktů. Výskyt elevace 

vyjadřuje probíhající ischemie tedy tkáň je živá ale nedokrvená. STEMI je infarkt myokardu 

s elevacemi ST úseku a NSTEMI je infarkt, kde nejsou přítomné elevace. Kardiografické 

Obr. 23 Vývojové elektrokardiografické změny u infarktu myokardu [6] 



42 

 

změny u NSTEMI infarktu jsou hůře rozpoznatelné než u infarktu STEMI. NSTEMI infarkt 

bývá většinou způsoben částečným uzávěrem věnčité tepny, což se projeví depresí úseku ST, 

popřípadě inverzí vlny T. Tyto změny nejsou příliš specifické, jelikož se vyskytují u hypertrofie 

levé komory blokád Tawarových ramének. STEMI infarkt je většinou způsoben úplným 

uzávěrem věnčité tepny, což vede k dřívější nekróze buněk myokardu. [11], [22], [43] 

Dále lze infarkty myokardu rozdělit podle přítomnosti kmitů Q na Q infarkty a non Q 

infarkty. Dříve byla přítomnost kmitů Q spojena s infarkty, které postihovaly celou srdeční 

stěnu (transmurální infarkt), což následné studie nepotvrdily a vyvrátily souvislost mezi 

vznikem kmitů Q a transmurálního nebo subendokardiálního infarktu. Subendokardiální 

infarkty postihující pouze subendokardilní vrstvu myokardu. U non Q infarktu jsou patrné 

deprese úseku ST a inverze vlny T na křivce EKG. Ve srovnáním s Q infarktem má non Q 

infarkt větší riziko reinfarktu během prvních třech měsíců. Následně se jejich mortalita 

srovnává. [6], [22] 

 Lokalizace infarktu myokardu 

Velikost infarktu myokardu je ovlivněna zejména průměrem uzavřené koronární tepny a 

rozsahem kolaterální cirkulace. Lokalizace infarktu myokardu je vázána na anatomii srdce. Je 

důležitá zejména pro stanovení prognózy a terapie nemocného. Srdce je zásobeno krví 

prostřednictvím pravé a levé věnčité tepny. Obě věnčité tepny odstupují na začátku aorty 

v oblasti aortálního sinu. Pravá věnčitá tepna zásobuje pravou síň a komoru a zadní srdeční 

stěnu. Levá věnčitá tepna je větvena v oblasti mezikomorového žlábku na přední sestupnou 

větev a cirkumflexní větev. Podle místa uzávěru věnčité tepny rozlišujeme čtyři základní typy 

infarktů (spodní, laterální, přední a zadní). Kombinací základních typů infarktů lze rozlišovat i 

další typy infarktů. Přehled typů infarktů podle lokalizace a svodů s typickým nálezem 

znázorňuje tab. 8. Většina infarktů postihuje levou komoru, protože je nejcitlivější na krevní 

zásobení. Pozorované změny v EKG lze identifikovat pouze ve svodech, které se nacházejí nad 

místem infarktu nebo v jeho blízkosti. Cévní zásobení srdce zobrazuje obr. 24 A a čtyři základní 

lokalizace infarktu myokardu jsou zobrazeny na obr. 24 B. [43] 

Spodní infarkty jsou způsobeny uzávěrem pravé věnčité tepny nebo jejích sestupných 

větví. Charakteristické elektrokardiografické změny jsou přítomny ve svodech II, III a aVF. 

Reciproční změny je možné pozorovat na svodech I, aVL, V5 a V6. V hrudních svodech nejsou 

změny přítomny. Patologický kmit Q nemusí přetrvávat u spodních infarktů celý život. [11], 

[17], [43] 
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Laterální infarkty vznikají v důsledku uzavření cirkumflexní větve levé věnčité tepny. 

Elevace úseku ST je patrná ve svodech I, aVL, V5, V6 a reciproční změny (deprese úseku ST) 

lze spatřit ve spodních svodech (II, III a aVF). [17], [43] 

Přední infarkty vznikají po uzávěru přední sestupné větve levé věnčité tepny. EKG 

změny je možné zjistit ve svodech V1 až V6, popřípadě ve svodech I a aVL. U předních infarktů 

nemusejí vznikat patologické kmity Q. Příznakem předního infarktu je chybějící či 

nedostatečné postupné zvyšování amplitudy kmitu R v hrudních svodech (od V1–V6), které je 

typické za normálních okolností. Nepřítomnost patologických kmitů Q a chybějící zvyšování 

amplitudy kmitů R jsou příznaky předního infarktu. [11], [17], [43] 

Zadní infarkt vzniká uzávěrem pravé věnčité tepny. Při klasickém 12 svodovém EKG 

nejsme schopni elevaci či výskyt kmitů Q detekovat, protože žádný svod nesnímá zadní stěnu 

srdce. Z tohoto důvodu je diagnostika zadního infarktu založena na detekci recipročních změn 

(deprese úseku ST) na přední stěně. Je hodnocena deprese úseku ST a vysoký kmit R ve svodu 

V1–V3. EKG změny zadního infarktu jsou zrcadlovým obrazem změn u předního infarktu. Za 

fyziologických podmínek je ve svodu V1 kmit R velmi malý, proto je detekce vysokého kmitu 

R lehce pozorovatelná. V případě, že je amplituda kmitu R vyšší než amplituda kmitu S, jedná 

se s největší pravděpodobností o zadní infarkt myokardu. [17], [42], [43] 

  

B 

 

B 

Obr. 24 A – Hlavní koronární tepny, B – Základní anatomická lokalizace infarktu [43] 

A 

 

B 
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Tab. 8 Infarkty myokardu a EKG obraz [22] 

Lokalizace infarktu Změny v EKG svodech 

Anteroseptální V1–V4 

Apikálmí V3–V4 

Laterální V5, V6, I, aVL 

Přední V1-V6, I, aVL 

Spodní II, III, aVF 

Inferolaterální V5-V7, II, III, aVF 

Zadní V7–V9, vysoký štíhlý kmit R V1–V3 

Posterolaterální V5–V9 

Pravá komora V3R–V6R 
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4 Vysokofrekvenční EKG 

K diagnostice ischemické choroby srdeční jsou využívány různé invazivní a neinvazivní 

nástroje. EKG je nejčastěji využívaný nástroj pro hodnocení pacientů s bolestí na hrudníku a 

pro stanovení diagnózy ischemie nebo infarktu myokardu z důvodu neinvazivity, nízké ceny, 

absence ionizujícího záření a široké dostupnosti. V předcházející kapitole jsou popsány projevy 

infarktu myokardu v konvenčním EKG. Konvenční EKG má frekvenční rozsah mezi 0,05 a 

100 Hz, a je označováno jako nízkofrekvenční EKG. Citlivost konvenčního EKG je poměrně 

nízká (50–70 %). To znamená, že 30 až 50 % pacientů s ischemickou chorobou srdeční není 

prostřednictvím konvenčního EKG správně diagnostikována. Z tohoto důvodu jsou 

k diagnostice ischemické choroby srdeční občas preferovány přesnější zobrazovací metody 

jako koronární angiografie nebo SPECT, které zobrazují perfuzi myokardu. Zobrazovací 

metody nejsou využívány jako základní nástroj pro diagnostiku infarktu myokardu kvůli vysoké 

ceně a vystavení pacienta ionizujícímu záření. V posledních letech řada klinických studiích 

odhalila možnost využití vysokofrekvenčního EKG k identifikaci infarktu myokardu. 

Konvenční EKG může obsahovat i vyšší frekvence, které se obvykle neanalyzují. 

Vysokofrekvenční EKG umožňuje zaznamenat tyto vyšší frekvence, které nesou užitečné 

informace pro diagnostiku infarktu myokardu. Analýzou vysokofrekvenčního EKG se rozumí 

analýza frekvenčních složek mezi 150 a 250 Hz. Vysokofrekvenční EKG se zejména využívá 

pro analýzu vysokofrekvenčních spektrálních složek komplexu QRS (HFQRS). Analýzou 

HFQRS se zabývala řada studií, které prokázaly prospěšnost HFQRS v diagnostice ischemie 

myokardu. Studie potvrdily, že analýza HFQRS poskytuje informace o existenci a závažnosti 

ischemie myokardu. [2], [8], [28], [37] 

 Analýza HFQRS 

Analýza vysokofrekvenčních spektrálních složek komplexu QRS (HFQRS) detekuje a 

kvantifikuje depolarizační změny, které jsou vyvolány ischemií myokardu. Depolarizační 

změny (komplex QRS) se projeví dříve než repolarizační změny (úsek ST) hodnotící konvenční 

EKG. Amplituda signálu HFQRS se měří v mikrovoltech, zatímco konvenční EKG se měří 

milivoltech. Klinické studie prokázaly, že průměrná citlivost a specificita analýzy HFQRS je 

vyšší v porovnání s průměrnou senzitivitou a specificitou analýzy úseku ST. Navíc změny 

v úsecích ST mohou nastat z jiných důvodů než ischemie myokardu, jako je hyperventilace, 

hypertenze, hypertrofie a dysfunkce levé komory. Analýza HFQRS má také určité omezení, 

které snižuje její potenciální uplatnění. Ischemii myokardu nelze analýzou HFQRS detekovat 

u pacientů s širokými komplexy QRS (QRS > 120 ms), kardiostimulátory a kardiomyopatií, 

protože tyto stavy mohou způsobit zářezy a zlomy charakteristické pro ischemii. [25], [34], [35] 
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Fyziologický původ vysokofrekvenčních složek v signálu QRS a jejich vlastnosti u různých 

srdečních onemocnění nejsou stále plně pochopeny, přestože to bylo studováno v mnoha 

matematických simulacích a na zvířecích modelech. Předpokládá se, že signál HFQRS souvisí 

s rychlostí vedení buněk myokardu a vodivých vláken během depolarizace. Snížená rychlost 

vedení v ischemické oblasti a nehomogenita myokardu způsobuje snížení intenzity a změnu v 

morfologii (zlomy a zářezy) signálu HFQRS, což znázorňuje obr. 25. V klinických studiích 

bylo zjištěno, že počet zářezů v signálu HFQRS souvisí se závažností koronárního onemocnění 

srdce. [4], [27], [33], [35] 

Společnost BSP (Biological Signal Processing) vyvinula technologii vysokofrekvenčního 

EKG založenou na analýze HFQRS. Vlastní technologie HyperQ extrahuje a analyzuje 

vysokofrekvenční signál EKG. Společnost BSP vyvinula vlastní algoritmus pro zpracování 

signálů, aby zvýšila kvalitu vysokofrekvenčního signálu a aby eliminovala šumové příspěvky 

nacházející se ve stejném kmitočtovém pásmu. Systém HyperQ je monitorovací systém EKG, 

který je určen k diagnostice zátěžově indukovaných ischemií, využívající k detekci infarktu 

myokardu parametr RMS či RAZ. Ischemie myokardu způsobuje snížení amplitudy 

vysokofrekvenčního signálu, což znázorňuje obr 26. Druhou společností zabývající se analýzou 

HFQRS je společnost Cardiosoft, která vyvinula systém Encardia. Sytém obsahuje 12 svodový 

monitorovací systém EKG s vysokým rozlišením a umožňuje analýzu signálu jak v klidu, tak 

při zátěžových testech. K analýze HFQRS signálu využívá parametr RAZ. Tento systém 

získává, zpracovává a analyzuje signál v reálném čase. [2], [8], [9], [33] 

Obr. 25 Šíření vzruchu srdcem a tomu odpovídající HFQRS – fyziologický 

případ (vlevo) a záznam s ischemií (vpravo) [4] 
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Diagnostický význam HFQRS byl studován od 60. let 20. století. Klinická studie Langera 

a kol. [25] byla první studie, která naznačila, že důležité klinické informace je možné získat 

z vysokofrekvenčního signálu. Klinické studie zjistily, že změny v morfologii a amplitudě 

HFQRS jsou citlivé diagnostické markery ischemie myokardu, které jsou často nadřazené 

změnám v úsecích ST. Jednou z prvních klinických studiích byla studie Abbouda a kol. [1], 

která studovala projevy akutní ischemie myokardu ve frekvenčním pásmu 150 až 250 Hz. Tato 

studie zjistila, že u pacientů s onemocněním koronární arterie dochází ke snížení amplitudy 

HFQRS. Studie Goldbergera a kol. [14] popsala účinek infarktu myokardu na vysokofrekvenční 

signál ve frekvenčním pásmu 80 až 300 Hz. Studie Pettersona a kol. [33] potvrdila, že analýza 

HFQRS je citlivější než analýza úseku ST pro detekci akutní ischemie myokardu. Studie 

Ringborna a kol.[34] zjistila, že snížení parametru RMS u analýzy HFQRS koreluje s rozsahem 

i se závažností ischemie myokardu. V další části podkapitoly si popíšeme podrobněji tři studie 

zabývající se vysokofrekvenční analýzou HFQRS u pacientů s akutním infarktem myokardu. 

[3], [8], [28] 

V posledních letech bylo vynaloženo značné úsilí na výzkum technologie HyperQ 

založené na analýze HFQRS. V následujícím textu jsou popsány tři studie zabývající se 

problematikou využití analýzy HFQRS k detekci infarktu myokardu. Studie Toleda a kol. [44] 

byla jednou ze šesti základních studiích, která využívala technologii HyperQ. Cílem této studie 

bylo potvrdit, že změny depolarizace (komplex QRS) jsou citlivější a specifičtější než změny 

repolarizace (úsek ST) pro detekci zátěžově indukované ischemie myokardu. Studie se 

zúčastnilo 133 pacientů s podezřením na ischemickou chorobu srdeční. Pacienti podstoupili 

měření zátěžového EKG, které bylo provedeno na běžeckém pásu nebo cyklistickém trenažeru 

na ambulantní klinice v Charlestonu. Ze studie bylo nutné vyloučit 20 pacientů kvůli širokým 

komplexů QRS (QRS > 120 ms), 8 pacientů kvůli technickým problémům při měření EKG a 4 

pacienti byli vyloučeni kvůli neprůkazným výsledkům zobrazení perfuze myokardu (MPI) jako 

zlatého standartu. [3], [44], [45] 

Obr. 26 Konvenční EKG versus vysokofrekvenční EKG u pacienta s infarktem 

myokardu, během zátěžového testu [8] 
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Diagnostika infarktu myokardu proběhla prostřednictvím analýzy úseku ST, kdy byla 

zjišťována deprese či elevace úseku ST v bodě 80 ms za bodem J. Vyhodnocení prováděli dva 

kardiologové, kteří neměli další informace o pacientech. Druhou metodou diagnostiky infarktu 

myokardu byla analýza HFQRS, kdy hodnota RMS byla použita jako index ischemie. Ze 101 

pacientů, kteří byli zařazeni do analýzy, bylo 19 pacientů postiženo infarktem myokardu. Bylo 

zjištěno, že analýza HFQRS je citlivější (79 % vs. 41%) a specifičtější (71 % vs. 57%) než 

analýza úseku ST při detekci infarktu myokardu u žen i u mužů. Dosažené výsledky klinické 

studie jsou zobrazeny v tab. 9. [44] 

Tab. 9 Výsledky klinické studie Toleda a kol. [44] 

Technologii HyperQ od společnost BSP hodnotily další klinické studie, které prokázaly 

přírůstkovou diagnostickou hodnotu analýzy HFQRS při detekci infarktu myokardu. Výsledky 

klinických studiích zabývající se technologií HyperQ jsou shrnuty v tab. 10. Ze studií vyplývá, 

že analýza HFQRS je výrazně citlivější a má srovnatelnou specificitu jak analýza úseku ST při 

detekci infarktu myokardu. [3] 

Tab. 10 Výsledky šesti klinických studií pro společnost BSP [3] 

Klinická studie Počet pacientů 
Senzitivita Specificita 

HFQRS EKG HFQRS EKG 

Sharir a kol. 996 69 % 39 % 86 % 82 % 

Rosenmann a kol. 113 70 % 73 % 80 % 55 % 

Perez a kol. 292 84 % 35 % 85 % 87 % 

Choi a kol. 175 69 % 34 % 75 % 82 % 

Zafrir a kol. 85 76 % 59 % 85 % 57 % 

Toledo a kol. 101 79 % 41 % 71 % 57 % 

Průměr  75 % 48 % 80 % 70 % 

Další studie zabývající se analýzou HFQRS je studie Conteho a kol. [10], která srovnávala 

vysokofrekvenční analýzu QRS s konvenční analýzou úseku ST u pacientů s bolestmi na hrudi. 

Studie se zúčastnilo 377 pacientů, kteří měli typickou bolest pro anginu pectoris a myokardiální 

ischemii. Pacienti byli podrobeni fyzikálnímu vyšetření, bylo jim změřeno EKG a 

vyhodnocovala se koncentrace troponinu v krevní plazmě. Z 377 pacientů bylo vyloučeno 11 

Parametr HFQRS EKG 

Senzitivita 79 % 41 % 

Specificita 71 % 57 % 

Negativní prediktivní hodnota 94 % 78 % 

Pozitivní prediktivní hodnota 39 % 21 % 
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pacientů z důvodu přítomnosti širokých komplexů QRS a 29 pacientů z důvodu vysokého 

úrovně šumu v signálu HFQRS. Analýza HFQRS byla vyhodnocena na 337 pacientech. [10] 

Studie vyhodnocovala detekci infarktu myokardu pomocí analýzy úseku ST a analýzy 

HFQRS. Úroveň úseku ST byla měřena 60 ms po bodu J pomocí komerčního softwaru HyperQ 

Stress System. Infarkt myokardu byl detekován v případě detekce elevace úseku ST větší než 

0,5 mm či deprese úseku ST větší než 1 mm ve dvou sousedních svodech. K analýze HFQRS 

byl využit parametr RMS, který detekoval infarkt myokardu z vysokofrekvenčního signálu. 

Klinická studie zjistila, že analýza HFQRS je výrazně citlivější a méně specifická než analýza 

úseku ST při detekci infarktu myokardu. Výsledky studie jsou zobrazeny v tab. 11. [10] 

Tab. 11 Výsledky klinické studie Conteho a kol. [10] 

Klinická studie Galanteho a kol. [13] prověřila používání HFQRS v diagnostice akutní 

ischemie myokardu na pohotovostním oddělením Soroka. Cílem této studie bylo porovnat 

diagnostickou přesnost analýzy HFQRS s konvenčním EKG při detekci infarktu myokardu u 

pacientů s bolestí na hrudi. Pacienti byli zařazeni do studie v případě, že byli starší než 30 let a 

cítili bolest na hrudi indukující ischemii, která začala dříve než 12 hodin před návštěvou 

pohotovostního oddělení. Kritéria vyloučení pacienta z klinické studie byla fibrilace síní, trvalá 

ventrikulární arytmie, přítomnost širokých komplexů QRS (>120 ms). Pacienti podstoupili 

klinické hodnocení bolesti na hrudi, krevní testy, vyhodnocení konvenčního a 

vysokofrekvenčního EKG. Všichni pacienti byli klasifikováni do jedné z následujících skupin: 

STEMI, NSTEMI, nestabilní angina pectoris (UA), neischemická bolest na hrudi (NICP) a 

nejistá diagnóza. Rozsah abnormalit v signálech HFRQS byl hodnocen prostřednictvím 

vysokofrekvenčního morfologického indexu (HFMI), který měřil velikost RAZ v obálce 

signálu HFQRS. Parametr HFMI nebyl hodnocen ve svodech, ve kterých byla úroveň šumu 

vysoká (> 1 µV). Šum pochází buď z neoptimálního připojení elektrod, z nadměrného 

svalového artefaktu nebo z enviromentálních zdrojů. Pacienti se šesti a více svody s vysokou 

úrovní šumu byli z klinické studie vyloučeni, protože jejich interpretace HFQRS by byla 

nespolehlivá. Svod je považován za ischemický, pokud hodnota HFMI ≥ 8 %. Analýza HFQRS 

diagnostikovala ischemii myokardu v případě, že měl pacient detekován alespoň tři ischemické 

svody. Pokud analýza detekovala 0 až 1 ischemický svod, tak byla bolest označena jako 

neischemická. Výsledek analýzy HFQRS u pacientů s dvěma ischemickými svody byl 

považován za nepřesvědčivý. Výsledky analýzy HFQRS byly porovnány s konvenční 

Parametr HFQRS EKG 

Senzitivita 63 % 22 % 

Specificita 68 % 95 % 

Negativní prediktivní hodnota 11 % 25 % 

Pozitivní prediktivní hodnota 97 % 96 % 
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diagnostikou EKG, která byla interpretována třemi nezávislými interprety: ošetřující lékař, 

kardiolog a automatizovaný počítačový program. Ošetřující lékař neměl informace o výsledcích 

analýzy HFQRS. Druhou interpretací provedl kardiolog, který neměl žádné informace o 

pacientovi (krevní testy, klinické hodnocení bolesti). Třetí interpretaci výsledků provedl 

automatizovaný algoritmus EKG – HES (Hannover ECG Systém), který analyzuje konvenční 

EKG a nabízí automatickou diagnózu. [13] 

Z 324 pacientů (ve věku 61 ± 13 let, 217 mužů) bylo z finální analýzy vyloučeno 89 

pacientů. Ze zbývajících 235 pacientů bylo postiženo 104 pacientů akutním koronárním 

syndromem (ACS) a 131 pacientů bylo klasifikováno jako NICP. Jeden pacient zemřel krátce 

po změření EKG. Dosažené výsledky klinické studie jsou shrnuty v tab. 12. [13] 

Tab. 12 Výsledky klinické studie Galanteho a kol. [13] 

Studie dále porovnávala úspěšnost detekce ischemie pro skupinu pacientů, u kterých byl 

diagnostikován akutní koronární syndrom bez elevací (NSTE ACS). Pacienti s NSTE ACS 

(NSTEMI a UA) jsou diagnostikováni s malou úspěšností z důvodu absence elevací v signálu 

EKG. Tato studie prokázala zlepšenou citlivost analýzy HFQRS (67,5 %) pro skupinu 

NSTE ACS ve srovnání s lidskými interprety (59,7 % ošetřující lékař, 53,2 % kardiolog) 

a podobnou specifičnost. Automatický program HES měl výrazně nižší citlivost (31 %) a vyšší 

specifičnost (77 %). Výsledky klinické studie, která byla provedena pouze na pacientech 

s NSTE ACS, zobrazuje tab. 13. [13] 

Tab. 13 Výsledky klinické studie pro skupinu pacientů s NSTE ACS [13] 

Parametr 
Analýza 

HFQRS 
HES 

Kardiolog 

(EKG) 

Lékař  

 (EKG) 

Senzitivita 67, 5 % 31,2 % 53,2 % 59,7 % 

Specificita 69,5 % 77,1 % 68,7 % 69,5 % 

Pozitivní prediktivní hodnota 56,5 % 44,4 % 48,8 % 53,5 % 

Negativní prediktivní hodnota 78,4 % 65,6 % 70,6 % 74,6 % 

 

 

Parametr 
Analýza 

HFQRS 
HES 

Kardiolog 

(EKG) 

Lékař  

 (EKG) 

Senzitivita 67, 3 % 41,3 % 61,5 % 69,2 % 

Specificita 69,5 % 77,1 % 68,7 % 69,5 % 

Pozitivní prediktivní hodnota 63,6 % 58,9 % 61,0 % 64,3 % 

Negativní prediktivní hodnota 72,8 % 62,3 % 69,2 % 74,0 % 
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Studie ukázala, že konvenční EKG velmi dobře klasifikuje pacienti se STEMI, ale jeho 

diagnostická výkonost je mnohem nižší u pacientů s NSTE ACS. NSTE ACS je mnohem 

obtížnější přesně detekovat z konvenčního EKG a zde výsledky ukazují nadřazenost HFQRS 

oproti konvenčnímu EKG. Analýza HFQRS by mohla výrazně zvýšit detekci pacientů 

s NSTE ACS. Dále studie zjistila, že konvenční EKG je nepřesvědčivé až u 14 % studované 

populace. [13] 

Výsledky dosavadních studií naznačují, že analýza HFQRS je daleko citlivější k detekci 

infarktu myokardu než detekce ST deviací u konvenčního EKG. HFQRS má potenciál zlepšit 

diagnostiku a monitorování infarktu myokardu a snížit využití zobrazovacích metod, čímž se 

sníží náklady na zdravotní péči. Nezávislá povaha obou analýz činí analýzu HFQRS 

prospěšným nástrojem v diagnostickém procesu, protože přidává nové informace, které lze 

využít v kombinaci s informacemi z konvenční analýzy. [32] 

Zavedení metodiky HFQRS do ambulantních diagnostických monitorovacích systémů ke 

zlepšení diagnostické přesnosti detekce ischemie je dalším logickým krokem. V současné době 

jsou k dispozici systémy snímající EKG se vzorkovací frekvencí 1 kHz, které lze využít 

k analýze parametrů HFQRS. Tyto ambulantní monitorovací přístroje jsou schopné provádět 

analýzu HFQRS v reálném čase i off line. V současnosti je klinické využití těchto systémů 

omezené. Může to souviset s nedostatkem rozsáhlých klinických studiích, které zatím 

nedostatečně posílily důvěru lékařů v technologii HFQRS. Dosavadní studie představují 

analýzu HFQRS jako velmi nadějný klinický nástroj. Dalším důvodem omezeného využití 

HFQRS v klinické praxi je skutečnost, že elektrokardiografy pro analýzu HFQRS využívají 

vzorkovací frekvenci 1 kHz. Většina konvenčních elektrokardiografů však využívá nižší 

vzorkovací frekvenci. Klinické studie naznačují, že pro analýzu HFQRS lze využít komerční 

přístroje s vzorkovací frekvencí 500 Hz a diagnostický výkon HFQRS není významně ovlivněn 

v důsledku použití nižší vzorkovací frekvence, protože většina energie z pásma 150 až 250 Hz 

se nachází na nižších frekvencích. Analýza HFQRS se jeví jako nízkonákladová a vysoce 

dostupná technologie pro včasnou detekci a monitorování akutní ischemie myokardu, která se 

v nejbližší budoucnosti uplatní v klinické praxi. [2], [26], [32] 

 Parametry HFQRS 

Pro kvantifikaci změn v HFQRS signálu jsou využívány dva základní parametry: RMS a 

RAZ. 

RMS (root mean square) odpovídá celkové energii uložené ve vysokofrekvenčních složkách 

komplexu QRS a lze vypočítat podle následujícího vztahu: 
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kde n je počet vzorků a Ai jsou amplitudy HFQRS signálu. 

Hodnoty RMS jsou vyšší u zdravých jedinců než u pacientů po infarktu myokardu nebo u 

pacientů trpících ischemickou chorobou srdeční. Určení počátku a konce komplexu QRS je 

velmi důležitý krok v analýze a nesprávné vymezení ovlivňuje hodnotu RMS. Hodnoty RMS 

jsou velice variabilní mezi jednotlivci, proto nejsou využívány pro diagnostiku infarktu 

myokardu. Lze je využít pro monitorování průběhu infarktu myokardu. [4], [35], [45] 

RAZ (reduced amplitude zone) je morfologickým indikátorem patologie, který objevil 

Shimon Abboud a kolektiv v roce 1987. Popisuje prohlubeň, která vzniká v obálce HFQRS 

signálu u pacientů s ischemií nebo infarktu myokardu. RAZ byl definován Abboudem jako 

interval mezi dvěma sousedními lokálními maximy či minimy v obálce signálu HFQRS. 

Obálka signálu HFQRS je získána aplikací Hilbertovy transformace na vysokofrekvenční 

signál. Za lokální maximum či minimum lze považovat bod, u něhož absolutní hodnota napětí 

je vyšší než hodnoty v okolí. Zdraví pacienti mají v obálce signálu HFQRS pouze jedno lokální 

maximum či minimum, proto není možné definovat RAZ. Bylo zjištěno, že pravděpodobnost 

výskytu RAZ ve svodech koreluje s počtem rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. 

V případě výskytu infarktu myokardu se nachází v obálce HFQRS minimálně dva lokální 

extrémy, což umožňuje definovat RAZ. RAZ je tedy oblast mezi dvěma sousedními maximy či 

minimy. Kromě původní definice RAZ od Abbouda byly Národním úřadem pro letectví a 

kosmonautiku (NASA) vytvořeny další dvě definice RAZ pro zlepšení přesnosti detekce 

kardiovaskulárních onemocnění. Rozlišujeme tři různé typy RAZ: RAZ Abboud, RAZ Abboud 

Percent a RAZ NASA. RAZ Abboud (RAZ A) odpovídá parametru RAZ, který definoval 

Abboud. RAZ Abboud Percent (RAZ AP) je jednoduše RAZ A, který ještě splňuje další 

kritérium. Amplituda sekundárního lokálního maxima (minima) má minimálně velikost X % 

(X odpovídá hodnotě z intervalu 25 až 33 v závislosti na nastavení v softwaru) z amplitudy 

primárního lokálního maxima (minima). RAZ NASA je nejpřísnější typ RAZ, kde sekundární 

lokální minimum i sekundární lokální maximum musí mít minimálně velikost amplitud X % 

jejich primárního lokálního minima a maxima. Parametr RAZ (ukazatel morfologie) je daleko 

užitečnější k identifikaci infarktu myokardu než parametr RMS (ukazatel změny intenzity 

signálu HFQRS). Na obr. 27 je zobrazen 12 svodový záznam vysokofrekvenčního EKG 

pacienta, u kterého je možné nalézt RAZ ve čtyřech svodech (aVR, V1, V3, V6). [3], [36], [37] 

𝑅𝑀𝑆 = √∑
𝐴𝑖

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 , 

            

(5) 
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 Postup zpracování analýzy HFQRS 

Prvním krokem analýzy HFQRS je vzájemná korelace signálu s templátem. Korelace 

slouží k detekci dominantních komplexů QRS a vyloučení rušivých a ektopických kmitů. 

Templátem je označen komplex, jehož tvar převládá v signálu. Následně jsou detekované 

komplexy QRS v každém svodu zarovnány a zprůměrovány, což vede ke zvýšení poměru 

signálu k šumu. Zarovnání a zprůměrování komplexů QRS jsou nejdůležitější kroky zpracování 

signálu a jsou rozhodující pro analýzu HFQRS. Vysoká úroveň šumu v signálu může negativně 

ovlivnit diagnostickou výhodu HFQRS oproti konvenční analýze úseku ST. K odstranění šumu 

je využíváno průměrování, které je aplikováno na svody, dokud není hladina šumu menší než 

1 µV. Úroveň šumu je vypočítána jako efektivní hodnota vysokofrekvenčních složek úseku ST. 

Komplexy QRS s vyšší hladinou šumu či nízkou intenzitou HFQRS signálu (menší než 

2,75 µV) jsou odstraněny. Obr. 28 zobrazuje zprůměrovaný komplex QRS z jednoho svodu a 

jeho odpovídají HFQRS signál. [3], [28], [33] 

Obr. 28 Zprůměrovaný komplex QRS a jeho odpovídají 

signál HFQRS [32] 

Obr. 27 Vysokofrekvenční EKG pacienta s infarktem myokardu [8] 
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V dalším kroku jsou platné zprůměrované komplexy QRS filtrovány pásmovou propustí 

s frekvenčním rozsahem 150 až 250 Hz. Filtrací pásmovou propustí je získán vysokofrekvenční 

signál obsahující vysokofrekvenční složky komplexů QRS. V dalším kroku je na signál HFQRS 

aplikována Hilbertova transformace, čímž je získána obálka signálu HFQRS. V posledním 

kroku vypočítáme vysokofrekvenční morfologický index HFMI (high frequency morphology 

index) pro každý svod, který kvantifikuje míru RAZ v obálce HFQRS. HFMI měří relativní 

plochu poklesu v obálce HFQRS a je počítána pro každý komplex HFQRS. Bylo zjištěno, že 

morfologický index je vyšší u pacientů s akutním koronárním syndromem než u zdravých 

pacientů. Pro každého pacienta je stanovena HFMI jako průměr ze šesti svodů s maximální 

hodnotou HFMI. Na obr. 29 je znázorněn postup analýzy HFQRS. [3], [8], [33], [35] 

  

Obr. 29 Algoritmus analýzy HFQRS s parametrem RAZ [8] 
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5 Realizace navržených algoritmů 

V diplomové práci byly realizovány algoritmy pro automatickou detekci infarktu myokardu 

prostřednictvím konvenčního a vysokofrekvenčního EKG. Navržený algoritmus pro konvenční 

EKG detekuje infarkt myokardu v 12 svodovém EKG na základě výskytu patologických 

kmitů Q a deviací úseků ST. Navržený algoritmus pro vysokofrekvenční EKG využívá pro 

detekci infarkt myokardu parametr HFMI. Pro základní rozměření signálů EKG byl využit 

rozměřovací algoritmus, který je převzatý z [46]. Rozměřovací algoritmus využívá spojitou 

vlnkovou transformaci k detekci osmi významných bodů. Pro účely této diplomové práce byla 

využita detekce hranic komplexů QRS.  

 Použitá data 

Vytvořené algoritmy byly testovány na databázi The Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB), která je dostupná v knihovně signálů PhysioNet. Tato databáze byla 

vytvořena německým národním metrologickým institutem pro výzkum a k testování algoritmů. 

Databáze obsahuje signály EKG od zdravých osob a pacientů s různými srdečními chorobami. 

Celkově je v databázi 549 záznamů od 290 osob ve věku od 17 do 87 let. U každého pacienta 

je k dispozici jeden až pět záznamů signálu EKG. V databázi nejsou přítomny očíslované 

záznamy 124, 132, 134 a 161. Každý záznam obsahuje 15 signálů: 12 standardních svodů (I, 

II, III, aVR, aVL, aVF a V1–V6) a tři Frankovy ortogonální svody  

(vx, vy, vz). Vzorkovací frekvence dostupných signálů je 1000 Hz. U většiny záznamů je 

k dispozici podrobný klinický přehled obsahující informace o věku, pohlaví, diagnóze, 

anamnéze, lécích, zákrocích a výskytu patologie koronární arterie. V tab. 14 je zobrazeno 

zastoupení diagnóz v databázi. Pro testování navržených algoritmů byly využity pouze 

záznamy od pacientů s diagnostikovaným infarktem myokardu a od zdravých osob. Záznamy 

od pacientů s jinými diagnózami nebyly testovány z důvodu přítomnosti charakteristických 

příznaků infarktu myokardu, což znemožňovalo klasifikaci infarktu myokardu.  
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Tab. 14 Zastoupení diagnóz v databázi 

Diagnóza pacienta Počet pacientů 

Infarkt myokardu 148 

Kardyomyopatie/Srdeční selhání 18 

Blokáda Tawarova raménka 15 

Dysrytmie 14 

Hypertrofie myokardu 7 

Onemocnění srdečních chlopní 6 

Myokarditida 4 

Kombinovaná diagnóza 4 

Zdravé osoby 52 

 Princip algoritmu pro konvenční EKG 

Navržený algoritmus detekuje infarkt myokardu na základě výskytu patologických 

kmitů Q a deviací úseku ST (elevace či deprese úseku ST) v signálu EKG. Z tohoto důvodu je 

nutné detekovat 5 základních bodů: začátek a konec komplexu QRS, kmit R, kmit Q a 

izoelektrickou linii. Pro základní rozměření je využit globální rozměřovací algoritmus převzatý 

z [46], kdy jsou pozice detekovány ve všech svodech a výsledné pozice jsou získány aplikací 

shlukové analýzy. V této práci byly využity pouze detekované začátky a konce komplexů QRS. 

Po načtení záznamu signálu jsou odstraněny signály z Frankových svodů a dále pracujeme 

pouze se signály z 12svodového EKG. Před samotným rozměřením signálů bylo provedeno 

předzpracování signálů z důvodu odstranění šumu v signálu. Filtrované signály umožňují 

přesnější detekci významných bodů. Nejdříve jsou vstupní signály filtrovány FIR (s konečnou 

impulsní charakteristikou) filtrem typu pásmová propust s dolní mezní frekvencí 1 Hz a horní 

mezní frekvencí 26 Hz pro odstranění síťového brumu. Na obr. 30 je signál před filtrací a po 

filtraci FIR filtrem. 

Obr. 30 Odstranění síťového brumu (nahoře před filtrací, dole po filtraci) 
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Poté dochází k odstranění kolísaní nulové izolinie filtrací signálu prostřednictvím Lynnovy 

horní propusti s mezním kmitočtem 2 Hz. Odstranění kolísání nulové izolinie je zobrazeno na 

obr. 31. Drift je způsoben elektrochemickými ději na rozhraní kůže – elektroda, špatným 

kontaktem elektrody s pokožkou, pomalými pohyby pacienta a dýcháním.  

Prvním kritériem pro stanovení infarktu myokardu v signálu EKG je výskyt patologických 

kmitů Q. Patologický kmit Q musí dosahovat nejméně jedné třetiny následujícího kmitu R a 

musí být delší než 40 ms. Pro detekci patologického kmitu Q je nutné zjistit výšku kmitu R a 

Q a šířku kmitu Q. Mezi odpovídajícím začátkem a koncem komplexu QRS byl detekován 

kmit R a kmit Q a následně byla zjišťována výška kmitu R a Q a šířka kmitu Q. Po detekci 

jednotlivých kmitů a zjištění jejich parametrů je aplikováno rozhodovací pravidlo, zda kmit Q 

je patologický. Svod je označen jako ischemický v případě, že se ve svodu vyskytuje 

nadprahové množství patologických kmitů Q (50 %) a zároveň je detekováno dostatečné 

množství kmitů Q (kmit Q je detekován alespoň v 50 % komplexů QRS). Záznam je označen 

jako ischemický v případě, že se minimálně v jednom svodu vyskytuje nadprahové množství 

patologických kmitů Q. Na obr. 32 je zobrazen postup detekce patologických kmitů Q v signálu 

EKG. 

Detekce kmitu R je základním bodem pro úspěšné rozměření signálu. Nepřesná či chybná 

detekce může znamenat selhání celého navrženého algoritmu. K úspěšné detekci kmitu R je 

nutné komplex QRS v signálu EKG zvýraznit. Z tohoto důvodu je původní signál filtrován 

pásmovou propustí s dolní mezní frekvencí 10 Hz a horní mezní frekvencí 20 Hz. Následně je 

signál filtrován Lynnovým filtrem pro odstranění driftu. Na takto upravený signál je aplikován 

Obr. 31 Odstranění kolísání nulové izolinie (nahoře před filtrací, dole po filtraci) 

Obr. 32 Postup detekce patologických kmitů Q 
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rozměřovací algoritmus a mezi každým odpovídajícím začátkem a koncem komplexu QRS je 

hledán pík větší než prahová hodnota. K detekci kmitu R je zvolen konstantní práh, který je 

nastaven na hodnotu 35 % z průměru čtyř maximálních hodnot amplitudy v signálu EKG. Po 

nalezení kmitu R v signálu, kde je zvýrazněn komplex QRS, je kmit R hledán 

v předzpracovaném signálu prostřednictvím okna o šířce 100 ms. Kmitem R je označena 

hodnota s maximální hodnota předzpracovaného signálu. 

Druhým krokem je detekce kmitu Q. Kmit Q je detekován jako minimální hodnota 

předzpracovaného signálu mezi začátkem komplexu QRS a odpovídajícím kmitem R. 

V případě absence výskytu kmitu R v komplexu QRS je kmit QS detekován jako minimum 

mezi odpovídajícím začátkem a koncem komplexu QRS. Na obr. 33 je zobrazeno úspěšné 

rozměření signálu EKG.  

Výška kmitu R a Q je počítána od začátku komplexu QRS k příslušnému kmitu. Výška 

kmitu R je určena jako rozdíl hodnot v bodě, kde se nachází kmit R, a odpovídajícího začátku 

komplexu QRS. Výška kmitu Q je počítána jako rozdíl hodnot signálu v bodě, kde se nachází 

začátek komplexu QRS a odpovídajícího kmitu Q.  

K určení šířky kmitu Q je potřeba detekovat bod nacházející se za kmitem Q, jehož hodnota 

jako první převyšuje hodnotu v bodě začátku komplexu QRS. Výslednou šířku kmitu Q 

získáme podílem rozdílu těchto dvou bodů a vzorkovací frekvence. 

Rozhodovací pravidlo určuje, zda daný kmit Q je patologický či nikoliv. Kmit Q je označen 

za patologický v případě, že je vyšší než jedna třetina následujícího kmitu R a delší než 40 ms.  

 

 

Obr. 33 Detekce významných bodů signálu EKG 
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Druhým kritériem pro stanovení infarktu myokardu je deviace úseku ST (elevace nebo 

deprese úseku ST). V každém srdečním cyklu je porovnávána hodnota J+60 ms s hodnotou 

izoelektrické linie. Izoelektrická linie se stanovuje prostřednictvím posuvného okna (velikost 

40 ms), které vymezuje oblast signálu, kde je počítána směrodatná odchylka. Okno je 

posouváno od konce komplexu QRS+150 ms k začátku následujícího komplexu QRS. Na 

pozici okna, kde je vypočítána nejmenší směrodatná odchylka, je z hodnot vymezených oknem 

spočítána hodnota mediánu. Hodnota mediánu z oblasti s nejmenší směrodatnou odchylkou 

signálu odpovídá hodnotě izoelektrické linie. Deviace úseku ST je stanovena v případě, že 

rozdíl hodnot napětí mezi bodem J+60 ms a izoelektrickou linií je větší než stanovený práh. 

Hodnota prahu je nastavena pro hrudní svody V2 až V4 na 0,2 mV a pro všechny zbylé svody 

na 0,1 mV. Na obr. 34 je zobrazen postup detekce deviace úseku ST.  

Svod je označen za ischemický v případě, že je detekováno nadprahové množství deviací 

úseku ST. Hodnota prahu je nastavena na 50 %. Záznam je hodnocen jako ischemický 

v případě, že je detekována deviace úseku ST minimálně ve dvou sousedních svodech. 

Sousedními svody rozumíme svody, které anatomicky po sobě následují. V hrudních svodech 

tomu odpovídá pořadí svodů V1 – V6. U končetinových svodech musí být detekována elevace 

či deprese ve dvou po sobě následujících svodech v pořadí aVL, I, aVR, II, aVF a III. Na obr. 35 

je zobrazena elevace úseku ST. 

Pro hodnocení infarktu myokardu v signálu EKG byla využita detekce patologických 

kmitů Q a deviací úseku ST. Splnění alespoň jednoho kritéria značí výskyt infarktu myokardu 

v daném záznamu EKG.  

Obr. 34 Postup detekce deviace úseku ST 

Obr. 35 Elevace úseku ST 
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 Princip algoritmu pro vysokofrekvenční EKG 

Řada klinických studií se zabývala užitečností vysokofrekvenčního EKG pro detekci 

infarktu myokardu. Studie potvrdily potenciální použitelnost analýzy HFQRS při diagnostice 

ischemie myokardu a onemocnění koronární arterie. Algoritmus pro vysokofrekvenční EKG, 

který byl realizován v diplomové práci, využívá parametr RAZ ke kvantifikaci morfologických 

změn v signálu HFQRS. Infarkt myokardu v signálech HFQRS byl kvantifikován 

prostřednictvím HFMI, který stanovuje velikost RAZ v obálce signálu HFQRS. HFMI určuje 

procentuální velikost obsahu prohlubně mezi dvěma sousedními maximy (RAZ) vůči obsahu 

obálky signálu HFQRS. Parametr RMS je využit pro výpočet odhadu střední energie amplitudy 

signálu HFQRS a umožňuje stanovit rozdíly v hodnotách RMS u zdravých osob a pacientů 

s infarktem myokardu. Před samotným rozměřením signálu je původní signál filtrován 

Lynnovou horní propustí s mezní frekvencí 1 Hz z důvodu odstranění driftu. Na takto 

předzpracované signály je aplikován globální rozměřovací algoritmus převzatý z [46], který 

detekuje začátky a konce komplexů QRS. Na takto předzpracované a rozměřené signály je 

aplikován algoritmus analýzy HFQRS, který detekuje infarkt myokardu. Na obr. 36 je zobrazen 

postup navrženého algoritmu pro vysokofrekvenční EKG. 

Druhým krokem algoritmu HFQRS je zarovnání všech detekovaných komplexů QRS 

v daném svodu. Pozice začátků a konců všech detekovaných komplexů QRS nám poskytne 

rozměřovací algoritmus. Ve skutečnosti jsou zarovnány úseky, které začínají vždy 250 ms před 

začátkem detekovaným komplexem QRS a končí 250 ms po konci detekovaného 

komplexu QRS. Je to z důvodu přesnějšího zarovnání jednotlivých komplexů QRS. Všechny 

detekované komplexy QRS (úseky signálu) jsou zarovnány vždy k prvnímu detekovanému 

komplexu QRS (úsek signálu) v daném svodu. K zjištění zpoždění mezi jednotlivými 

komplexy QRS je využita funkce finddelay [30]. Zarovnané komplexy QRS z jednoho svodu 

jsou zobrazeny na obr. 37.  

 

 

 

 

 

Zarovnání 

komplexů 

QRS ve 

svodu 

Vzájemná 

korelace 

zarovnaných 

komplexů QRS 

Zprůměrování 
komplexů QRS 

Filtrace PP 
(150 - 250 Hz) 

Výpočet 
obálky 
signálu 

Výpočet 
HFMI 

Detekce 
hranic 

komplexů 
QRS 

Obr. 36 Postup navrženého algoritmu pro analýzu HFQRS 
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Třetím krokem analýzy je vzájemná korelace zarovnaných komplexů QRS, která slouží 

k vyloučení rušivých a ektopických kmitů a k detekci dominantních komplexů QRS. Výpočet 

korelační matice je realizován prostřednictvím funkce corrcoef [30]. Korelace určuje podobnost 

tvaru jednotlivých komplexů QRS, což je využito k detekci dominantních komplexů QRS. 

V případě, že se v korelační matici nenachází korelační koeficient menší než 0,95, tak se 

v daném svodu nacházejí velmi podobné komplexy QRS a žádný komplex QRS není detekován 

jako rušivý či ektopický kmit. V opačném případě je k detekci dominantních komplexů QRS 

využita shluková analýza, která seskupuje podobné komplexy QRS na základě vzájemných 

podobností a rozdílností. V našem případě jsme využili hierarchickou aglomerativní metodu 

UPGMA. Počet shluků je stanoven na základě řezu dendrogramem vytvořeném metodou 

UPGMA v místě, kde je největší vzdálenost mezi objekty (komplexy QRS). Rozdělení 

komplexů QRS do jednotlivých shluků je realizováno prostřednictvím funkce cluster [30]. 

Shluk s největším počtem komplexů QRS je určen jako shluk s dominantními komplexy QRS. 

Poté jsou všechny dominantní komplexy QRS zprůměrovány, aby se získal jediný 

reprezentativní komplex QRS v daném svodu. Obr. 38 znázorňuje průměrný (reprezentativní) 

komplex QRS s detekovaným začátkem a koncem komplexu QRS.  

Obr. 37 Zarovnané komplexy QRS 

Obr. 38 Průměrný komplex QRS 
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V dalším kroku je průměrný komplex QRS filtrován pásmovou propustí v kmitočtovém 

pásmu od 150 do 250 Hz. Pro filtraci signálu je využito Hammingovo okno. Filtrací signálu je 

získán vysokofrekvenční signál obsahující vysokofrekvenční složky komplexu QRS. Po filtraci 

je vysokofrekvenční signál ořezán takovým způsobem, že před začátkem i za koncem 

komplexu QRS se nachází 150 ms. Vysokofrekvenční signál je zkrácen z důvodu zkreslení, 

které je způsobeno filtrací a nachází se na obou koncích vysokofrekvenčního signálu. Následně 

je vypočítána obálka signálu prostřednictvím funkce envelope [30]. Funkce envelope umožňuje 

výpočet obálky signálu prostřednictvím Hilbertovy transfromace, posuvného okna nebo spline 

interpolace. V našem případě byl zvolen výpočet obálky prostřednictvím spline interpolace, 

protože výsledná obálka není tolik členitá jako obálka vytvořená pomocí Hilbertovy 

transformace. Na obr. 39 A je zobrazen vysokofrekvenční signál s jeho obálkou zdravé osoby 

a obr. 39 B zobrazuje vysokofrekvenční signál s obálkou pacienta s infarktem myokardu. 

Závěrečným krokem algoritmu je výpočet vysokofrekvenčního morfologického indexu 

(HFMI) pro každý svod, který kvantifikuje velikost RAZ v obálce HFQRS. RAZ můžeme 

definovat jako obsah prohlubně v obálce HFQRS signálu, která je vymezena dvěma lokálními 

maximy. K detekci pozic lokálních maxim v obálce signálu HFQRS je využita funkce 

findpeaks [30]. Lokální maxima musí splňovat následující kritéria: jednotlivá lokální maxima 

musí být vzdálené minimálně 10 ms a hodnota lokálních maxim musí být vyšší než 35 % 

maximální hodnoty obálky signálu HFQRS. U zdravých osob by mělo být detekováno pouze 

jedno lokální maximum (obr. 39 A) a u pacientů s infarktem myokardu minimálně dvě lokální 

maxima (obr. 39 B), což umožňuje definovat RAZ. V případě, že jsou detekována dvě lokální 

maxima, tak se počítá RAZ mezi těmito dvěma lokálními maximy. Je-li detekováno více jak 

dvě lokální maxima, tak je RAZ vypočítán mezi dvěma nejvyššími lokálními maximy, protože 

obvykle nejlépe aproximují tvar prohlubně. 

K výpočtu obsahu prohlubně (RAZ) je nutné nejdříve definovat rovinné křivky, které 

vymezují tvar prohlubně. V našem případě aproximujeme tvar prohlubně parabolou, která je 

shora omezena vodorovnou přímkou. Kdybychom aproximovali tvar prohlubně pouze jedinou 

B A 

Obr. 39 Vysokofrekvenční signál s obálkou, A – zdravá osoba, B – pacient s infarktem myokardu 
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parabolou a přímkou, tak bychom nebrali do úvahy nesymetričnost prohlubně a došlo by ke 

zkreslení vypočítaného obsahu. Z tohoto důvodu definujeme dvě paraboly, kde jednotlivé 

paraboly aproximují tvar poloviny prohlubně. Pro každou parabolu musíme definovat 

souřadnice tří bodů nacházejících se na parabole, které definují tvar paraboly. V našem případě 

se jedná o okrajové body paraboly a bod nacházející se uprostřed paraboly. Předpis paraboly 

získáme vyřešením soustavy tří rovnic paraboly: 

kde yi je souřadnice y daného bodu, xi je souřadnice x daného bodu. 

Vyřešením této soustavy získáme konstanty a, b, c, což nám umožní definovat předpis 

paraboly. Parabola je shora omezena vodorovnou přímkou, jejíž rovnice má obecný tvar: 

kde y je souřadnice y přímky,e je konstanta vyjadřující svislý posun přímky od počátku. 

Obsah paraboly, která je omezena shora je vypočítán podle následujícího vztahu: 

kde e– rovnice přímky, (𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 ) – předpis paraboly, xmin, xmax – x souřadnice 

okrajových bodů paraboly. 

Výpočet obsahu prohlubně, respektive RAZ, získáme součtem obsahů dvou parabol, 

které jsou omezeny shora. Obr. 40 zobrazuje vysokofrekvenční signál s obálkou, na kterém je 

vyznačen RAZ. 

𝑦1 = 𝑎 ∙ 𝑥1
2 + 𝑏 ∙ 𝑥1 + 𝑐 

𝑦2 = 𝑎 ∙ 𝑥2
2 + 𝑏 ∙ 𝑥2 + 𝑐 

𝑦3 = 𝑎 ∙ 𝑥3
2 + 𝑏 ∙ 𝑥3 + 𝑐, 

   (6) 

𝑦 = 𝑒,    (7) 

𝑆 = ∫ 𝑒 − (𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐) 𝑑𝑥
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛

,    (8) 

RAZ 

Obr. 40 Vysokofrekvenční signál – RAZ 
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Infarkt myokardu je diagnostikován na základě HFMI, který vyjadřuje procentuální 

velikost obsahu prohlubně (RAZ) vůči obsahu obálky komplexu HFQRS. Obsah obálky 

komplexu HFQRS je vypočítán jako plocha pod křivkou prostřednictvím funkce trapz [30]. 

HFMI lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

𝐻𝐹𝑀𝐼 =
𝑅𝐴𝑍

𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑜𝑏á𝑙𝑘𝑦 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑢 𝐻𝐹𝑄𝑅𝑆
∙ 100  [%]       (9) 

HFMI je počítán pro každý svod a výsledný HFMI je vypočítán jako průměr ze šesti 

svodů s maximální hodnotou HFMI. HFMI není hodnocen ve svodech s vysokou úrovní šumu. 

Svod s vysokou úrovní je vyhodnocen na základě detekce maxima komplexu HFQRS a maxima 

nacházející v 100 ms okně začínají 50 ms po konci komplexu HFQRS. V případě, že maximum 

z okna je minimálně 20 % z maxima komplexu HFQRS, je svod označen jako šumový. Záznam 

EKG s více než šesti šumovými svody je z analýzy vyloučen, jelikož by interpretace analýzy 

HFQRS byla považována za nespolehlivou. Obr. 41 zobrazuje svod s vysokou úrovní šumu, 

kde není možné hodnotit HFMI. Pro každý svod je také vypočítán parametr RMS 

prostřednictvím příkazu rms [30]. Výsledná hodnota RMS je dána jako průměr RMS ze všech 

platných svodů (nešumových svodů). 

Každý svod s hodnotou 𝐻𝐹𝑀𝐼 ≥ 8 % je považován za ischemický. Záznam EKG je 

hodnocen za ischemický v případě, že jsou detekovány minimálně 3 ischemické svody a 

zároveň je HFMI diagnostikován alespoň v 5 svodech, nebo výsledný HFMI (průměr ze šesti 

svodů s maximální hodnotou HFMI) je minimálně 9 %. 

Obr. 41 Svod s vysokou úrovní šumu  
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 Strojové učení 

Ke klasifikaci infarktu myokardu je využit také algoritmus strojového učení. V následují 

podkapitole se seznámíme stručně se strojovým učením a popíšeme si stručně algoritmus 

podpůrných vektorů (SVM), který byl realizován v programovém prostředí MATLAB. 

Strojové učení je soubor matematických metod zabývající se postupy, které umožní 

počítačovým systémům se učit. Tato podoblast umělé inteligence je využívána pro automatické 

zpracování a analyzování velkého souboru dat. Naučené systémy jsou schopny automaticky se 

přizpůsobovat měnícímu se okolnímu prostředí a podmínkám. Strojové učení se využívá 

zejména ke klasifikaci, regresi a hledání skupin. Algoritmy strojového učení využívají trénovací 

a testovací sadu dat. V našem případě je strojové učení využito ke klasifikaci infarktu 

myokardu. [23] 

Strojové učení se rozděluje na učení s učitelem a učení bez učitele. Pro učení bez učitele 

je charakteristické, že učící systémy nedostávají informaci od učitele, ale odvozují si ji sami od 

svého výstupu prostřednictvím zpětné vazby. Tento typ učení se využívá u systémů, u kterých 

neznáme správný výstup. Daleko používanější je učení s učitelem, který využívá znalost 

výstupu k trénovací sadě dat. K trénování se využívá vektor příznaků, který charakterizuje daný 

výstup. Příznakem rozumíme n elementárních vlastností daného předmětu či stavu (infarkt 

myokardu), který se snažíme klasifikovat. Vektorem příznaků u klasifikace infarktu myokardu 

prostřednictvím vysokofrekvenčního EKG jsou hodnoty HFMI a RMS ze všech 12 svodů, 

výsledný HFMI (průměr ze šesti svodů s maximální hodnotou HFMI) a výsledné RMS (průměr 

ze všech nešumových svodů). U konvenčního EKG jsou příznaky: výška kmitu R a Q, šířka 

kmitu Q, hodnota izoelektrické linie a hodnota signálu v bodě J+60 ms. Samotným výstupem 

je logická 1, která znamená výskyt infarktu myokardu nebo logická 0 znamenající přítomnost 

zdravého pacienta. Trénovací sada dat se využívá k nalezení charakteristických hodnot 

příznaků, které definují daný výstup. Klasifikátory využívají nalezené charakteristiky ke 

klasifikaci (predikci) pacientů testovací sady dat. Přesnost predikce (senzitivita a specificita) je 

uvedena pro testovací a trénovací skupinu zvlášť. [23] 

Ke klasifikaci infarktu myokardu byl využit algoritmus podpůrných vektorů (support 

vector machines – SVM), což je jedna z metod strojového učení. Tato metoda je řazena mezi 

jádrové algoritmy, které se snaží nalézt nadrovinu v prostoru příznaků, která by ideálně 

oddělovala jednotlivé třídy v trénovací sadě dat. Cílem algoritmu podpůrných vektorů je nalézt 

optimální nadrovinu, jejichž vzdálenost k nejbližšímu objektu daným třídám je co největší. 

K popisu nadroviny slouží pouze malé množství nejbližších bodů, které nazýváme podpůrné 

vektory (support vector). Algoritmus podpůrných vektorů je binární metoda, která umožňuje 

rozdělit data do dvou skupin. Mezi základní principy tohoto algoritmu patří jádrové 

transformace, které slouží k převodu původního vstupního prostoru do prostoru vyšší dimenze, 

kde je možné jednotlivé třídy oddělit lineárně. Jednotlivé třídy jsou vždy od sebe odděleny 
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lineární funkcí. Na obr. 42 jsou zobrazeny podpůrné vektory (support vector) a optimální 

lineární nadrovina. [23] 

V programovém prostředí MATLAB je algoritmus podpůrných vektorů realizován 

prostřednictvím dvou funkcí svmtrain a svmclassify [30]. Funkce svmtrain slouží k natrénování 

klasifikátoru. Vstupem této funkce je trénovací matice a výstup jednotlivým příznakům. 

Výstupem funkce je struktura SVMStruct obsahující informaci o klasifikátoru. Samotná 

klasifikace je realizována pomocí příkazu svmclassify. Vstupem této funkce je struktura 

SVMStruct a testovací matice. Výstupem funkce jsou třídy (zdravá osoba, pacient s infarktem 

infarktu). V testovací i trénovací matice jednotlivě řádky představují pacienty a sloupce 

jednotlivé příznaky.  

  

Obr. 42 Podpůrné vektory a lineární nadrovina [18] 
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6 Dosažené výsledky 

 Parametry k hodnocení výsledků 

K hodnocení dosažených výsledků je využita senzitivita, specificita, pozitivní a negativní 

predikce. Senzitivita neboli citlivost vyjadřuje schopnost testu (detektoru) rozpoznat nemocné 

osoby (pacienti s infarktem myokardu). Senzitivita (Se) je dána vzorcem: 

𝑆𝑒 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 ,     (10) 

kde TP je počet pacientů, u kterých je správně diagnostikován infarkt myokardu, a FN je 

počet pacientů, kteří byli chybně diagnostikováni jako zdraví.  

Specificita vyjadřuje schopnost testu (detektoru) rozpoznat skutečně zdravé osoby. 

Specificita (Sp) je dána vzorcem: 

𝑆𝑝 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 ,     (11) 

kde TN je počet pacientů, kteří byli správně diagnostikováni jako zdraví a FP je počet 

pacientů, u kterých byl chybně diagnostikován infarkt myokardu.  

Pozitivní predikce vyjadřuje pravděpodobnost, že osoba je skutečná nemocná (infarkt 

myokardu), když je test pozitivní. Pozitivní predikce (P+) lze vypočítat: 

𝑃+ =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 ,  (12) 

kde TP je počet pacientů, u kterých je správně diagnostikován infarkt, a FP je počet 

pacientů, u kterých byl chybně diagnostikován infarkt myokardu. 

Posledním použitým porovnávacím parametrem je negativní predikce (P-). Negativní 

predikce vyjadřuje pravděpodobnost, že osoba není nemocná, když je test negativní.  Negativní 

predikce (P-) je dána vzorcem: 

kde TN je počet pacientů, kteří byli správně diagnostikováni jako zdraví a FN je počet 

pacientů, kteří byli chybně diagnostikováni jako zdraví.  

 

 

𝑃− =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 , (13) 
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  Hodnocení dosažených výsledků 

V diplomové práci byly realizovány dva algoritmy, které automaticky detekují infarkt 

myokardu v signálech EKG. Vyhodnocení dosažených výsledků obou algoritmů je realizováno 

prostřednictvím samotného algoritmu a klasifikátoru strojového učení SVM (support vector 

machines). Výsledky úspěšnosti detekce infarktu myokardu prostřednictvím navržených 

algoritmů jsou ovlivněny skutečností, že navržené algoritmy byly testovány na 368 záznamech 

EKG pacientů s infarktem myokardu (148 pacientů) a pouze na 78 záznamech EKG zdravých 

osob (52 pacientů). Tato nesymetričnost v počtech testovaných záznamech ovlivňuje zejména 

hodnoty pozitivní a negativní predikce.  

6.2.1 Výsledky algoritmu konvenčního EKG 

Algoritmus realizovaný v diplomové práci pro konvenční EKG byl testován na 446 

záznamech EKG, z kterých bylo vyloučeno 4 záznamy EKG kvůli selhání rozměřovacího 

algoritmu. Celkově byl algoritmus testován na 361 záznamech EKG pacientů s infarktem 

myokardu a 78 záznamech EKG zdravých osob. Samotný algoritmus vyhodnocuje infarkt 

myokardu na základě výskytu patologických kmitů Q a deviací úseku ST. Infarkt myokardu je 

detekován v případě, že alespoň v jednom svodu je detekováno nadprahové množství 

patologických kmitů Q nebo minimálně ve dvou sousedních svodech je detekována deviace 

úseku ST. Hodnocení kmitů Q není realizováno ve svodu aVR, protože v tomto svodu se 

fyziologicky vyskytují kmity Q hlubší než 3 mm a větší než 1/3 příslušného kmitu R. 

Vyhodnocení úspěšnosti detekce infarktu myokardu prostřednictvím algoritmu strojového 

učení SVM využívá vektor příznaků, který charakterizuje kmity Q a R v komplexu QRS a úsek 

ST nacházející u daného komplexu QRS v jednotlivých svodech. Komplex QRS a úsek ST je 

využit k charakterizaci intervalu QT. Vektor příznaků u konvenčního EKG je tvořen výškou 

kmitu Q, R a šířkou kmitu Q v 11 svodech, hodnotou izoelektrické linie a hodnotou J+60 ms u 

daného komplexu QRS ve všech svodech. Celkově je vektor příznaků tvořen 57 vlastnostmi, 

které charakterizují jednotlivý interval QT (komplex QRS a úsek ST) ve všech svodech. 

Algoritmus SVM je rozhodovací pravidlo, které slouží k určení ischemických intervalů QT 

v signálu EKG, nikoliv k samotnému vyhodnocení záznamů EKG. Záznam EKG je 

vyhodnocen jako ischemický v případě, že SVM vyhodnotí nadpoloviční většinu intervalů QT 

zahrnující komplex QRS a úsek ST jako ischemickou. Algoritmus SVM je natrénován na 

trénovací sadě dat, která je tvořena z 11 071 intervalů QT pocházející z 80 záznamů EKG 

pacientů s infarktem myokardu a z 2622 intervalů QT z 20 záznamů EKG zdravých osob. 

Dosažené výsledky jsou zobrazeny v tab. 15 a v matici záměn (confusion matrix), která je 

zobrazena na obr. 43. 
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Tab. 15 Výsledky detekce infarktu myokardu pomocí algoritmu konvenčního EKG 

Parametr Algoritmus 
SVM 

Trénovací sada Testovací sada 

Senzitivita 54,39 % 100 % 75,70 % 

Specificita 75,64 % 100 % 56,90 % 

Pozitivní predikce 91,12 % 100 % 89,58 % 

Negativní predikce 26,22 % 100 % 32,36 % 

Matice záměn zobrazuje úspěšnost detekce navrženého algoritmu pro klasifikaci infarktu 

myokardu. Jedná se o matice, ve které hodnoty v řádcích zastupují výstup navrženého algoritmu 

a hodnoty ve sloupcích jsou požadované hodnoty (infarkt myokardu, zdraví jedinec). 

Samotným výstupem je logická 1, která znamená výskyt infarktu myokardu nebo logická 0 

znamenající přítomnost zdravého pacienta. Počet osob, které byly správně klasifikovány, 

znázorňují zelená pole (TN – 59, TP – 198). Červená pole znázorňují počty osob, u kterých 

byla chybně klasifikována diagnóza (FN – 166, FP – 19). Sloupec zcela vpravo zobrazuje 

hodnoty negativní predikce, pozitivní predikce a celkovou správnost (přesnost) klasifikátoru. 

Zbylé dvě pole v posledním řádku představují hodnoty specificity a senzitivity navrženého 

algoritmu. 

 

Obr. 43 Matice záměn – konvenční EKG 
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Dosažené výsledky nejsou uspokojivé z důvodu velmi nízké hodnoty negativní predikce, 

což je způsobeno zejména nestejnou velikostí testované populace zdravých osob a osob 

s infarktem myokardu. Vyhodnocení prostřednictvím samotného algoritmu má výrazně nižší 

senzitivitu než vyhodnocení prostřednictvím SVM. Hodnoty ostatních statistických parametrů 

jsou o obou způsobu vyhodnocení velice podobné. Jedním z důvodů poměrně nízké senzitivity 

(algoritmus) je nepřesné rozměření signálu prostřednictvím algoritmu [46] a nepřesná detekce 

kmitů R. Nepřesná detekce konce komplexu QRS, kdy konec komplexu QRS zasahuje do 

vlny T nebo do komplexu QRS, ovlivňuje výskyt elevace či deprese úseku ST v signálu EKG. 

Nepřesná lokalizace začátku komplexů QRS ovlivňuje parametry kmitu Q (výška a šířka 

kmitu Q) a výšku kmitu R. Obr. 44 zobrazuje nepřesnou detekci konce komplexů QRS u 

pacienta s infarktem myokardu.  

Dalším faktorem ovlivňující výsledky je selhání detekce kmitu R (kmitu r). Detekce kmitu 

R může selhávat v případě, kdy dochází k velké změně amplitudě QRS komplexu v signálu 

EKG. Dalším důvodem selhání detektoru je výskyt většího počtu pozitivních kmitů (kmit r, R) 

v komplexu. Navržený detektor detekuje vždy první pozitivní kmit, nikoliv dominantní kmit R. 

Nepřesná detekce kmitu R (r) vede k nepřesné detekci kmitu Q a následně k nepřesnému 

stanovení parametrů detekovaných kmitů. Detektor může selhávat v případě výskytu 

komplexů, který mají podobu rSR‘, rSr‘ či rsR‘s‘. Obr. 45 zobrazuje úspěšné rozměření signál 

EKG, kde j sou velké rozdíly v amplitudách detekovaných komplexů QRS. Obr. 46 zobrazuje 

selhání detektoru komplexu eSR‘, kdy ve třetím případě, je detekován kmit R‘, nikoliv kmit r. 

  

Obr. 44 Nepřesné rozměření signálu EKG 
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Ke zlepšení dosažených výsledků by určitě pomohlo rozšířit použitá kritéria, které jsou 

využita ke klasifikaci infarktu myokardu. Další změnou, která indukuje ischemii, je výskyt 

inverzních vln T. Využití detekce inverzních vln T by určitě vedlo ke zvýšení úspešnosti 

detekce infarktu myokardu.  

6.2.2 Výsledky algoritmu vysokofrekvenčního EKG 

Navržený algoritmus detekuje infarkt myokardu na základě hodnot parametru HFMI, který 

určuje velikost RAZ v obálce signálu HFQRS. Pro každého pacienta je stanovena hodnota 

HFMI ze všech nešumových svodů a výsledné HFMI, které vyjadřuje průměr HFMI ze šesti 

svodů s maximální hodnotou HFMI. Infarkt myokardu je detekován v případě, že hodnoty 

HFMI dosahují alespoň 8 % ve 3 svodech a zároveň je detekován HFMI minimálně 

v 5 svodech. Takto zvolené rozhodovací kritérium nemusí detekovat infarkt myokardu 

Obr. 45 Detekované komplexy QRS – velké rozdíly v amplitudách komplexu QRS  

Obr. 46 Nepřesné rozměření komplexu rSR‘ 
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v okamžiku, kdy se v záznamu EKG bude vyskytovat větší počet šumových svodů, jelikož je 

nutno detekovat HFMI minimálně v 5 svodech. Z toho důvodu je rozhodovací kritérium 

rozšířené a infarkt myokardu je detekován i v případě, když hodnota výsledného HFMI je vyšší 

než 9 %. Kromě parametru HFMI je pro každý svod počítán parametr RMS a výsledná hodnota 

RMS je dána jako průměr hodnot RMS ze všech nešumových svodů.  

Druhým způsobem vyhodnocení navrženého algoritmu je prostřednictvím klasifikátoru 

strojového učení SVM. Klasifikátor využívá k naučení vektor příznaků charakterizující výstup 

klasifikátoru. Vektor příznaků je tvořen hodnotami HFMI a RMS z 12 svodů, výslednou 

hodnou HFMI a výslednou hodnotou RMS. Celkově má klasifikátor 26 příznaků, u kterých se 

snaží během trénovaní nalézt charakteristické hodnoty pro záznamy s infarktem myokardu a 

zdravých osob. Naučený klasifikátor je testován na testovací sadě dat. Před samotným použitím 

klasifikátoru je nutné data rozdělit na testovací a trénovací sadu dat. V našem případě jsme 

klasifikátor natrénovali na 70 % dat z obou skupin (55 – zdravé osoby, 247 – pacienti 

s infarktem myokardu) a testovali na 30 % dat (23 – zdravé osoby, 106 – pacienti s infarktem 

myokardu). Výběr záznamů EKG do trénovací a testovací skupiny byl proveden náhodným 

výběrem. Přesnost klasifikátoru SVM je vyhodnocena pro testovací a trénovací skupinu dat 

individuálně. 

Navržený algoritmus byl testován na 446 záznamech EKG, které jsou dostupné v databázi 

PTB. Z těchto signálů bylo nutné vyloučit 6 signálů z důvodu selhání rozměřovacího algoritmu 

a 9 signálů z důvodu výskytu vysoké úrovně šumu v signálech HFQRS. Celkově byl algoritmus 

testován na 431 záznamech EKG (353 – záznamy EKG pacientů s infarktem myokardu, 78 – 

záznamy EKG zdravých osob). Dosažené výsledky jsou zobrazeny v tab. 16. Obr. 47 

znázorňuje matici záměn pro vysokofrekvenční EKG. Popis matice záměn je identický 

s popisem matice záměn pro konvenční EKG. 

Tab. 16 Výsledky detekce infarktu myokardu pomocí algoritmu HFQRS 

Parametr Algoritmus 
SVM 

Trénovací sada Testovací sada 

Senzitivita 73,37 % 67,21 % 66,04 % 

Specificita 42,31 % 80,00 % 60,87 % 

Pozitivní predikce 85,20 % 93,79 % 88,61 % 

Negativní predikce 25,98 % 35,20 % 28,00 % 

Výsledky úspěšnosti detekce infarktu myokardu prostřednictvím algoritmu pro 

vysokofrekvenční EKG nejsou uspokojivé. Vyhodnocení prostřednictvím samotného algoritmu 

má o něco vyšší senzitivitu ale výrazně nižší specificitu než vyhodnocení prostřednictvím SVM. 

Pozitivní a negativní predikce jsou u obou způsobů vyhodnocení podobné, kdy hodnota 

negativní predikce je vždy velice nízká.  
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Vyhodnocení výsledků prostřednictvím samotného algoritmu bere v úvahu pouze 

parametr HFMI, zatímco metoda strojového učení SVM detekuje infarkt myokardu na základě 

parametru HFMI i RMS. Je to z důvodu, že v současné době není stanovena žádná mezní 

hranice RMS, která by indukovala infarkt myokardu. Dosažené výsledky dokazují, že pokles 

hodnot RMS u záznamů s infarktem myokardu zvyšuje výrazně specificitu navrženého 

algoritmu. Nízká hodnota specificity u vyhodnocení prostřednictvím algoritmu je způsobena 

podobnou členitou morfologií signálu HFQRS. Tab. 17 zobrazuje výslednou průměrnou 

hodnotu parametru HFMI a RMS u pacientů s infarktem myokardu a zdravých osob. 

Tab. 17 Průměrné hodnoty parametrů HFMI a RMS 

Z tab. 17 je patrné že průměrná hodnota RMS je vyšší u zdravých osob než u pacientů 

s infarktem myokardu, což odpovídá teoretickým předpokladům. Infarkt myokardu snižuje 

celkovou energii uloženou v signále HFQRS, což se projeví nižší hodnotou parametru RMS. 

Výsledná hodnota HFMI je u pacientů s infarktem myokardem nepatrně vyšší než u zdravých 

osob. Tento nepatrný rozdíl, respektive vysoká hodnota HFMI v záznamech EKG zdravých 

osob, vyjadřuje morfologickou podobnost vysokofrekvenčního signálu HFQRS zdravých osob 

a pacientů s infarktem myokardu. Na obr. 48 je zobrazen signál HFQRS s obálkou zdravého 

pacienta jehož morfologie je identická s morfologií signálu HFQRS pacienta s infarktem 

myokardem. 

 HFMI [%] RMS [µV] 

Pacienti s infarktem myokardu 12,30 2,78 

Zdravé osoby 10,64 3,10 

Obr. 47 Matice záměn – vysokofrekvenční EKG 
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Dosažené výsledky nepotvrdily rozdílnou morfologii signálu HFRQS pacientů s infarktem 

myokardem a zdravých osob. Přesto z dosažených výsledků je možné usoudit použitelnost 

vysokofrekvenčního EKG k detekci infarktu myokardu. Daleko přesnější k detekci infarktu 

myokardu se jeví použití kombinace parametrů HFMI a RMS než využití samotného parametru 

RAZ. Srovnání dosažených výsledků s výsledky z klinických studií je popsáno v podkapitole 

6.4 

 Srovnání algoritmu konvenčního a vysokofrekvenčního EKG 

Dosažené výsledky potvrdily obtížnost detekce infarktu myokardu prostřednictvím EKG. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že infarkt myokardu vytváří změny v konvenčním i 

vysokofrekvenčním EKG. Úspěšnosti detekce infarktu myokardu vyhodnocuje samotný 

algoritmus a SVM. Vyhodnocení prostřednictvím algoritmu pro vysokofrekvenční EKG 

dosahuje vyšší senzitivitu, ale výrazně nižší specificitu než výsledky prostřednictvím 

konvenčního EKG. Hodnoty pozitivní a negativní predikce jsou u obou algoritmů podobné. 

Srovnání dosažených výsledků prostřednictvím samotných algoritmů zobrazuje obr. 49. 

  

Obr. 48 Signál HFQRS s obálkou (zdravý subjekt) 
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Vyhodnocení prostřednictvím SVM pro konvenční EKG dosahuje ve všech sledovaných 

parametrech nepatrně lepších výsledků než u vysokofrekvenčního EKG. Srovnání výsledků, 

které jsou vyhodnoceny prostřednictvím SVM, je zobrazeno na obr. 50. Úspěšnost detekce 

infarktu myokardu prostřednictvím konvenčního EKG je závislá zejména na úspěšném 

rozměření signálu EKG. Detekce infarktu myokardu využívající vysokofrekvenční EKG je 

závislé zejména na úspěšném potlačení šumu v signálu HFQRS. Lepší výsledky dosahuje 

detekce infarktu myokardu prostřednictvím konvenčního EKG. 
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Obr. 50 Srovnání výsledků úspěšnosti detekce infarktu myokardu – strojové učení 

(testovací sada dat) 

Obr. 49 Srovnání výsledků úspěšnosti detekce infarktu myokardu – algoritmus 
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 Srovnání dosažených výsledků s výsledky z klinických studií  

V nadcházející podkapitole jsou srovnány dosažené výsledky detekce infarktu 

myokardu prostřednictvím navržených algoritmů s výsledky publikovaných v klinických 

studií. Výsledky jsou srovnány s výsledky třech klinických studií (studie Toleda a kol. [44], 

Conteho a kol. [10], Galanteho a kol. [13]), které jsou popsány v podkapitole 4.1. Všechny 

tři klinické studie se snažily prokázat prospěšnost vysokofrekvenčního EKG v diagnostice 

ischemie myokardu. Klinické studie srovnávaly úspěšnost detekce infarktu myokardu 

pomocí vysokofrekvenčního EKG (analýzy HFQRS) a konvenčního EKG. Všechny tři 

studie prokázaly prospěšnost analýzy HFQRS v diagnostice infarktu myokardu. Na obr. 51 

jsou srovnány dosažené výsledky navrženého algoritmu HFQRS s výsledky analýzy 

HFQRS, které publikovaly zmíněné studie.  

Nejlepších výsledků dosahují výsledky, které byly publikované ve studie Galanteho a 

kol. [13]. Navržený algoritmus v diplomové práci má ve srovnání s ostatními výsledky 

úspěšnosti detekce výrazně nižší specificitu, srovnatelnou hodnotu senzitivity a vysokou 

hodnotu pozitivní predikce. Nízká hodnota specificity u navrženého algoritmu vyjadřuje 

podobnou morfologii signálu HFQRS u pacientů s infarktem myokardu a zdravých osob. 

Dosažené výsledky nepotvrdily využitelnost parametru RAZ k detekci infarktu myokardu. 

Hodnota negativní predikce navrženého algoritmu je velice nízká a srovnatelná s hodnotou 

negativní predikce studie Conteho a kol [10]. Obr. 52 zobrazuje srovnání jednotlivých 

výsledků úspěšnosti detekce infarktu myokardu prostřednictvím konvenčního EKG.  

 

Obr. 51 Srovnání dosažených výsledků z analýzy HFQRS 
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Dosažené výsledky algoritmu konvenčního EKG navrženého v diplomové práci jsou ve 

srovnání s výsledky z klinických studií uspokojivé. Pouze hodnota negativní predikce je nízká. 

Jedním z důvodů uspokojivých výsledků je skutečnost, že navržený algoritmus detekuje infarkt 

myokardu na základě výskytu deviace úseku ST a patologických kmitů Q, zatímco v klinických 

studiích proběhla detekce infarktu myokardu pouze na základě analýzy úseku ST. 

Dosažené výsledky úspěšnosti detekce infarktu myokardu jsou ovlivněny velikostí 

testované populace a procentuálním zastoupením pacientů s infarktem myokardu a zdravých 

osob v testované populaci. Z hodnot pozitivní a negativní predikce lze usuzovat, že ve studii 

Toleda a kol. převažovali zdraví jedinci v testovací populaci. Naopak ve studii Conteho a kol. 

[10] a v naší testovací populaci převažovaly záznamy EKG od pacientů s infarktem myokardu. 

Ve studii Galanteho a kol. [13] bylo zastoupení pacientů s infarktem myokardu a zdravých osob 

v testovací populaci vyvážené. Velikost testované populace ovlivňuje reprodukovatelnost 

dosažených výsledků. Nejmenší velikost testovací populace měla studie Toleda a kol. [44], kdy 

se studie zúčastnilo pouze 133 osob. Naopak navržené algoritmy v diplomové práci byly 

testovány na největší testovací skupině (446 záznamů EKG).  
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Obr. 52 Srovnání dosažených výsledků z konvenčního EKG 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo nastudovat problematiku rozpoznání infarktu myokardu 

prostřednictvím nízkofrekvenčních (konvenční) a vysokofrekvenčních složek EKG. Dále byl 

navržen algoritmus pro automatickou detekci infarktu myokardu pomocí konvenčního i 

vysokofrekvenčního EKG. Navržené algoritmy byly realizovány v programovém prostředí 

MATLAB a testovány na záznamech EKG z databáze PTB. 

Diplomovou práci je možné rozdělit na teoretickou a praktickou část. Teoretické části jsou 

věnovány první čtyři kapitoly. V první kapitole je popsána anatomie převodního systému a 

vznik a šíření elektrických impulsů v srdci. Druhá kapitola je zaměřena na způsoby snímání 

elektrokardiografických záznamů a na popis křivky EKG. Náplní třetí kapitoly je podstata 

infarktu myokardu a jeho diagnostika. V kapitole jsou popsány změny v průběhu EKG při 

výskytu infarktu myokardu, které byly využity při automatické detekci infarktu myokardu. 

Čtvrtá kapitola je věnována vysokofrekvenčnímu EKG, které je využíváno zejména pro analýzu 

vysokofrekvenčních spektrálních složek komplexu QRS (HFQRS). V kapitole je popsán 

algoritmus HFQRS analýzy, který je realizován v diplomové práci. Součástí kapitoly je popis 

parametrů analýzy HFQRS a popis třech klinických studií (Toledo a kol., Canteho a kol., 

Galanteho a kol.), které se zabývaly využitím analýzy HFQRS k detekci infarktu myokardu.  

V praktické části byly realizovány dva algoritmy pro automatickou detekci infarktu 

myokardu v signálu EKG. Popisu navržených algoritmů je věnována pátá kapitola. Součástí 

kapitoly je také popis použitých záznamů EKG a klasifikátoru strojového učení SVM (support 

vector machines). Vyhodnocení dosažených výsledků obou algoritmů je realizováno 

prostřednictvím samotného algoritmu a klasifikátoru strojového učení SVM (support vector 

machines). K hodnocení spolehlivosti detekce byla využita senzitivita, specificita, pozitivní a 

negativní predikce. 

Algoritmus pro konvenční EKG detekuje infarkt myokardu na základě detekce 

patologických kmitů Q a deviací úseku ST v signálu EKG. Prvním kritériem pro detekci 

infarktu myokardu je výskyt patologických kmitů Q v signálu EKG. Patologický kmit Q musí 

dosahovat nejméně jedné třetiny následujícího kmitu R a musí být delší než 40 ms. Záznam je 

považován za ischemický v případě, že je minimálně v jednom svodu detekováno nadprahové 

a dostatečné množství patologických kmitů Q. Druhým kritériem je výskyt deviace úseku ST 

(elevace či deprese úseku ST). Záznam EKG je hodnocen za ischemický v případě, že ve dvou 

anatomicky sousedních svodech je detekováno nadprahové množství deviací úseku ST. Infarkt 

myokardu je detekován u záznamů EKG v případě, že splňují alespoň jedno kritérium.  

Algoritmus pro vysokofrekvenční EKG detekuje infarkt myokardu na základě parametru 

HFMI, který kvantifikuje RAZ v obálce signálu HFQRS. Infarkt myokardu je detekován 

v případě, že hodnoty HFMI dosahují alespoň 8 % ve třech svodech a zároveň je detekován 
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HFMI minimálně v 5 svodech, a nebo výsledné HFMI (průměr ze šesti svodů s maximální 

hodnotou HFMI) je vyšší než 9 %. Pro každý svod je také stanovena hodnota parametru RMS, 

který vyjadřuje střední energii signálu HFQRS. 

Navržené algoritmy byly testovány na 368 záznamech EKG od pacientů 

s diagnostikovaným infarktem myokardu a 78 záznamech EKG od zdravých osob. Algoritmus 

pro konvenční EKG má nižší hodnotu senzitivity (54,39 % vs.73,37 %) a výrazně vyšší hodnotu 

specificity (75,64 % vs. 42,31 %) než algoritmus pro vysokofrekvenční EKG. Hodnoty 

pozitivní a negativní predikce jsou si velmi podobné. Hlavní příčinou velmi nízké negativní 

predikce (26,22 % vs. 25,98 %) je nesymetričnost v počtech testovaných záznamech zdravých 

osob a pacientů s infarktem myokardu. U konvenčního EKG je úspěšnost detekce závislá 

především na úspěšném rozměřením signálu EKG a u vysokofrekvenčního EKG jsou výsledky 

ovlivněny zejména úspěšným potlačením šumu v signálu HFQRS. Dosažené výsledky jsou 

podrobně zhodnoceny v podkapitole 6.2. Výsledky úspěšnosti detekce algoritmu pro konvenční 

i vysokofrekvenční EKG jsou srovnány s výsledky z klinických studií v podkapitole 6.4. 

Z dosažených výsledků lze usoudit, že infarkt myokardu vytváří charakteristické změny 

v signálu z konvenčního i vysokofrekvenčního EKG. Lepších výsledků je dosaženo 

prostřednictvím konvenčního EKG z důvodu výrazně vyšší specificity. Algoritmus pro 

vysokofrekvenční EKG nepotvrdil rozdílnou morfologii signálu HFQRS zdravých osob a 

pacientů s infarktem myokardu. Dosažené výsledky nepotvrdily nadřazenost 

vysokofrekvenčního EKG nad konvenčním EKG při diagnostice infarktu myokardu. 
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