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Úvod 

1.1 Příčiny a důvody, motivace 

Kardiovaskulární onemocnění způsobují vysoké procento úmrtí po celém světě. V řadě 
vyspělých zemích je toto procento úmrtí dokonce vyšší než úmrtí způsobená onemocněním 
rakovinou. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization-WHO) uvádí 16,7 
miliónu úmrtí způsobených srdečním selháním ročně [26]. Nedávný statistický výzkum 
americké asociace zabývající se srdečními poruchami (American Heart Association 2006) 
[26] mluví o 71 milionech lidí se srdečními poruchami jen ve Spojených Státech. V České 
republice úmrtí způsobeno srdečním selháním postihuje 66 % mužů a 61 % žen z celkového 
počtu úmrtí za rok 2005 [2]. 

V současnosti bylo navrhnuto mnoho odlišných typů metod stanovujících riziko náhlé 
srdeční smrti (NSS). Velmi malá adekvátní citlivost těchto metod k identifikaci většiny rizik 
nebo velmi nejistá pozitivní predikce jsou důvody pro hledání a aplikaci nových algoritmů. 
Jedním z hlavních cílů současného výzkumu v této oblasti je porozumění mechanismů 
vedoucích k srdečnímu onemocnění a včasná diagnostika. Neméně důležitým subjektem 
vyplývajícím z přibývajících poznatků je modelování činnosti srdečního svalu včetně 
možných onemocnění nebo selhání a promítnutí veškerých patologických artefaktů srdečního 
svalu v signálu EKG či akčních potenciálech. 

Tato práce je podložena měřením, detekcí a analýzou rizika náhlé srdeční smrti, 
zejména v repolarizační části cyklu signálu EKG. Konkrétně je zaměřena na detekci a analýzu 
alternace ST-T segmentů nazývané TWA (T wave alternans), která je považována za 
významný příznak při stratifikaci náhlé srdeční smrti (NSS). Cílovou zdrojovou množinou dat 
použitých při analýze jsou zejména humánní povrchové a intrakardiální svody signálu EKG z 
Interní kardiologické kliniky Brno Bohunice a dostupné signály evropské databáze 
fyziologických signálů [48].  

2 Cíle disertační práce 

V této kapitole jsou formulovány problémy a cíle disertace v prioritním pořadí za sebou. 

Selhání srdce a oběhového systému jsou hlavní příčinou úmrtí v Evropské unii i ve 
světě. Každý rok zemřou přibližně 4 miliony lidí. Téměř 49 % úmrtí je způsobeno selháním 
kardiovaskulárního systému [19]. Proto je nezbytné pokračovat ve výzkumu v oblasti 
predikce náhlé srdeční smrti a modelování funkce srdečního svalu. Je nutné modelovat 
srdeční onemocnění a jejich vliv na signál EKG, aby bylo možné včasně diagnostikovat, léčit 
a předcházet náhlé srdeční smrti. 

Hlavními směry ve zpracování signálu EKG jsou předzpracování signálu ( je zde kladen 
důraz na precizní rozměření signálu EKG, filtraci...) a samotná analýza signálu na očekávané 
patologické artefakty, především TWA. Obecným cílem disertace jsou výsledky souboru 
algoritmů pro dostatečnou analýzu TWA záznamů EKG získaných na IKK FN Brno. 

Na základě studia výše citované literatury o vzniku akčních potenciálů, signálu EKG, 
jejich měření, analýze patologických artefaktů, (např.: vyvolávání ischemií a jejich vlivu na 
morfologické změny v elektrických projevech srdce a jejich detekce včetně předzpracování 
signálu, analýzy a detekce TWA...atd.) si definuji konkrétní cíle disertace: 
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1) Studium, testování a zhodnocení moderních přístupů zpracování humánních 
signálu EKG. 

1a) Studium metod detekce a analýzy TWA a její souvislosti s náhlou srdeční smrtí 
(NSS).  

2) Návrh a realizace algoritmů pro zpracování humánních dat. 

2a) Snímání a předzpracování vstupního signálu EKG, 

2b) realizace a ověření souboru algoritmů pro detekci TWA v signálu EKG.  

3) Aplikace navržených algoritmů, vývoj nových metod a vyhodnocení 
získaných výsledků. 

3a) Vyhodnocení vlivu tvaru trendu TWA na detekci TWA - citilivost detektorů TWA na 
tvar krátkodobé TWA, 

3b) využití Karhunenovy-Loéveovy transformace při detekci TWA, 

3c) úpravy některých stávajících a vývoj nových metod detekce TWA, 

3d) zhodnocení nejistot a míry spolehlivosti kTWA algoritmů detekce TWA na reálných 
EKG signálech.  

3 Metodika a  současný stav 

Následující podkapitoly pojednávají o dosavadním stavu řešené problematiky. Nejprve 
je zde uveden výčet patologických artefaktů, které slouží jako prvky pro určení rizik 
ovlivňující (stratifikaci) náhlé srdeční smrti (NSS). Především je zde však uvedeny způsob 
zpracování signálů EKG a známá metodika analýzy TWA. 

3.1 Alternace vlny T (TWA) 

Alternace vlny T (TWA) je definována jako mikrovoltová alternace amplitudy vlny T 
v poměru 2:1 v morfologii signálu EKG a je považována za významného ukazatele elektrické 
nestability srdečního svalu v širokém pásmu experimentálních a klinických případů. 
Vezměme v úvahu vrozený prodloužený úsek QT v signálu EKG, ischemii myokardu, 
infarktu a mnoho dalších patologických příznaků. TWA je ukazatel rizika arytmií popisující 
malé změny v procesu repolarizace srdce. TWA je popisný faktor neprodukující informaci o 
velikosti rizika arytmií a NSS. Trend TWA je časově-amplitudová závislost, která je 
asociována se vzestupem tepové frekvence. Přesněji, s rostoucí tepovou frekvencí akční 
potenciály prokazují nesouhlasné prodlevy v odlišných oblastech regionu myokardu. 
Výsledkem je alternace repolarizací s opačnou fází mezi sousedními buňkami. Toto vytváří 
územní rozptyl depolarizace asociovaný s nepřímou vodivostí, poklesem a výskytem fibrilací. 
Na buněčné úrovni: TWA je doprovázena nehomogenitami v přenosu iontů vápníku, které 
hrají klíčovou úlohu při vzniku TWA [33]. 
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3.2 Metody detekce a analýzy TWA 

V této kapitole je stručně uveden přehled metod pro detekci alternací vlny T v signálu 
EKG. V této práci jsme se zaměřili na analýzu ST-T segmentů, proto dále již nebudeme 
mluvit o vlně T, ale o segmentu ST-T. 

3.2.1 Spektrální a modifikovaná spektrální metoda (SM) 

První studie kvantitativně popisující relaci mezi TWA a infarktem myokardu byla 
publikována v roce 1981. Spektrální metoda předpokládá produkci fluktuací amplitudy vlny T 
na v každém druhém ST-T segmentu [1]. Dále byla vyvinuta jednorozměrná spektrální 
metoda pro určení amplitudy TWA. Spektrální metoda je jednou z nejstarších a 
nejpoužívanějších metod detekce TWA pro svou relativní jednoduchost a výpočtovou 
nenáročnost. Tato metoda je též použita ke klasifikaci TWA firmou Cambridge Heart. 

3.2.2 Modifikovaná spektrální metoda (MSM) 

Spektrální metoda byla později ještě modifikována výpočtem spektrálních složek po 
oknech délky 16-32 cyklů v signálu EKG. Tento přístup nám umožní sledovat změny TWA 
v čase a je vhodný pro sledování trendu TWA. Metoda je realizována pomocí okna, které se 
spojitě posouvá ve jedné n-té sérii M (obvykle 128 cyklů), jaká je použita při vyhodnocování 
klasickou spektrální metodou (n-tou sérií je míněna posloupnost hodnot n-tého vzorku 
segmentu ST-T přes všech M zpracovávaných cyklů, jejichž počet nabývá hodnoty m = 1 … 
M). Zároveň je pro každé okno počítáno energetické spektrum a z něho určena velikost 
alternujícího napětí VTWA. Tato modifikace byla nazvána „Spektrální metoda v módu 
plovoucího okna.“  

3.2.3 Metoda komplexní demodulace (MKD) 

Tato metoda byla prezentována v devadesátých letech [15], [16] jako alternativa ke 
spektrální metodě, protože umožňuje průběžné (dynamické) sledování alternací ST-T 
segmentu v čase. Předpokladem je modelování TWA funkcí kosinus v každém druhém cyklu. 
Tato metoda umožňuje vyčíslovat extrém TWA a sledovat fluktuace demodulovaných 
komponent průběžně. Metoda je vhodná pro studie trvání ischémie myokardu, která bývá 
doprovázena TWA. 

3.2.4 Korelační metoda (KM) 

Princip této metody [6] má dvě výrazné odlišnosti od metod SM a MKD. Úsek ST-T je 
analizován jako celek. Informace o repolarizaci srdce je redukována do jednoho unikátního 
koeficientu korelace skrze předlohu. Z jiného pohledu, unikátní série koeficientů je 
analyzována v časové oblasti. Oscilace korelačního koeficientu u hodnoty jedna indikuje 
přítomnost alternací. Amplituda oscilací odpovídá úměrně velikosti TWA. Metoda KM byla 
vytvořena pro studium TWA koronárních onemocnění a pacientů se syndromem 
prodlouženého úseku QTc. 

3.2.5 Metody založené na Karhunenově-Loèveově transformaci (KLT) 

Důvodem pro využití Karhunenovy-Loèvovy transformace pro analýzu TWA jsou 
schopnost obsáhnout reprezentaci dat v několika málo koeficientech [11] a potlačení šumu. 
ST-T segment v signálu EKG je podle [11] nejvíce obsažen v prvních čtyřech hlavních 
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komponentách. Každá analyzovaná série hlavních komponent může být analyzovaná opět 
spektrálně a vytváří periodogram. KLT lze také využít při zobrazení TWA přímo, kdy jsou 
analyzovány jednotlivé odpovídající si vzorky v sérii ST-T segmentů. KLT má široké využití 
jako preprocesor pro neuronové sítě a jednou z hlavních výhod je i velké potlačení šumu. 
Nevýhodou je nejednoznačnost správné reprezentace výstupních dat. KLT byla v praxi 
využita pro analýzu ischemické choroby srdeční [11], která je doprovázena TWA. 

3.2.6 Poincarého mapy a zobrazení (PM) 

Poincarého zobrazení je metoda určená pro analýzu dynamických systémů ukazující 
periodické nebo kvaziperiodické (repetiční) chování [25]. Metoda vychází z jednorozměrného 
zobrazení TWA ve fázovém prostoru.  

3.2.7 Modifikovaná metoda klouzavého průměru (MKP) 

V roce 2002 byla popsána modifikovaná metoda klouzavého průměru [18] jako více 
robustní než předcházející metoda MKD popsaná v kapitole 3.2.2. Jedná se o analýzu 
v časové doméně. Vyčísluje průběžně zobrazení průměrného cyklu ze sudých a lichých cyklů. 
Toto lze také pojmout jako realizaci klouzavého průměru, kde lze použít nelinearitu, která 
limituje hodnotu absolutního maxima inovace v každém novém cyklu. Tato metoda byla 
vytvořena pro zhodnocení rizika náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu myokardu [27] a u 
pacientů s automatickými implantovanými defibrilátory–kardiostimulátory. Podrobný princip 
metody jsme popsali v diplomové práci [28]. Metoda byla dále implementována v komerčním 
zařízení CASE® - 8000 (GE Medical Systems, Milwaukee, WI) [7].  

Jako zajímavé se jeví i metody detekce s využitím neuronových sítí (DNS) [4], [22], 
metoda periodické transformace (MPT) [23] a metoda statistických testů (MST) [24]. 

Následující text a tabulky shrnují klinické klasifikační prahy některých metod. 

3.3 Klasifikace TWA 

Spektrální metoda (SM) - první zkušenosti se spektrální metodou uvádí Dr.Rosenbaum 
v [20]. Kritérium klasifikace TWA metodou SM zavedla firma Cambrige Heart Inc. v roce 
1998 a je definováno tabulkou Tab. 1. 

Tab. 1: Kritéria spektrální metody pro klasifikaci TWA. 
Výsledek testu Výsledky TWA analýzy 
 
POZITIVNÍ  

VVTWA µ9,1≥ , 

3≥TWAk , 

trvalá TWA po dobu ≥ 1 minutě 
 
NEGATIVNÍ  

přechodná TWA při tepové frekvenci ≤  110 min-1 

není přítomna, srdeční tep ≥ 105 min-1 po dobu  ≥ 1 min 
VVTWA µ8,1<  

NELZE ROZHODNOUT  tepová frekvence ≥ 105 min-1 po dobu ≥ 1 min. 
přítomnost trvalé TWA nelze potvrdit, VTWA < 1.8 µV. 

 
NEÚPLNÝ VÝSLEDEK  

tepová frekvence ≤ 105 min-1  
test nebyl pozitivní nebo nelze provést stimulaci 
srdečního rytmu na 105 min-1 

Zkušenosti s klasifikací TWA mají empirický charakter. Stanoviska většiny expertů 
k hodnotám kritéria klasifikace TWA nejsou jednotná. Uvažujeme je však za vztažné hodnoty 
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v této práci. Kritéria klasifikace TWA pomocí spektrální analýzy se v literatuře rozcházejí 
nejméně, protože se jedná o jedinou metodu, která je využívána plošně při klinických 
vyšetřeních. 

Korelační metoda (KM) - u této metody jsme využili empirické poznatky kritéria 
klasifikace TWA nalezené v [6]. Pokud hodnota korelačního indexu ACI periodicky osciluje 
pouze v okolí hodnoty 1 či pouze v okolí 0 v úseku 7 po sobě jdoucích cyklů a zároveň pokud 
průměrná hodnota korelační amplitudy ACM alternujících cyklů převyšuje specifický práh, 
pacient je označen jako TWA pozitivní. Hodnota specifického prahu ACM (VTWA) nebyla 
autory blíže studována.  

Metoda Poincaré (PM) - u této metody je hlavním posuzovacím faktorem vzdálenost 
jader shluků DTWA (reprezentace VTWA). V interpretaci autorů lze z [25] učinit závěr: Pokud je 
vzdálenost jader shluků DTWA < 1 µV, pacient je klasifikován jako TWA negativní.  

4 Testované signály 

4.1 Měření a zdroje dat - humánní EKG signál 

Interní kardiologická klinika fakultní nemocnice (dále jen IKK FN) Brno se zabývá 
výzkumem nových metod pro predikci náhlé srdeční smrti již několik let. Data týkající se této 
práce jsou měřena při elektrické stimulaci síní systémem dvanácti povrchových svodů a 
dvěma až čtyřmi svody intrakardiálními podle předem stanoveného protokolu. Tato stimulace 
byla aplikována na pracovišti invazní kardiologie IKK FN Brno při elektrofysiologických 
(EP) vyšetřeních. Naměřená data jsou hlavním zájmem našeho výzkumu. K dispozici je 
pacientova anamnéza i možnost sledování jeho zdravotního stavu průběžně. Iniciátorem 
výzkumu TWA na IKK FN Brno je MUDr. Milan Sepši, PhD., který se na výzkumu aktivně 
podílí. Základní popis těchto signálů shrnuje následující tabulka Tab. 2. 

Tab. 2: Popis signálů z IKK FN Brno 
Parametr Hodnota 

Kvantovaní krok 2,29 µV/LSB 

Vzorkovací frekvence fvz 3000 Hz- převzorkováno na 500 Hz 

Průměrná tepová frekvence ± 98 cyklů za minutu 

Druh stimulace Přímá invazivní elektrická stimulace 

Svody 10 povrchových, 2 intrakardiální 

Celkový počet záznamů 17 

Pozitivní prediktivita NSS 23,5 % 

Negativní prediktivita NSS 47 % 

4.2 Simulace TWA 

Pro určování kvality detekce, úspěšnosti, rezistenci detektorů vůči šumu, srovnání 
přístupů pro určení nejistoty měření bylo nutné zvolit postupy testů, kde by bylo možné 
realizovat postupnou změnu koeficientu SNR (Signal to noise ratio). Signál EKG [10] je směsí 
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užitečného signálu a (téměř výhradně aditivního) rušení; spektra aditivních rušivých signálů 
se prolínají se spektrem signálu užitečného. U kvalitních klidových signálů EKG zaujímá 
spektrum myopotenciálů oblast nad 100 Hz. U signálů zátěžových může rušení 
myopotenciály zabírat pásmo přibližně již od 10 až 20 Hz a spektrum rušení pak koliduje s 
téměř celým spektrem užitečného signálu. Ze signálů z IKK FN Brno byly vybrány pro 
testování některé jednotlivé svody, které splňovaly představu o užitečném signálu se 
zanedbatelným šumem [10]. Žádný z nich nelze považovat za ideální užitečný signál. Jako 
vhodný model rušení, který by odpovídal realitě jsme použili bílý šum, který jsme obarvili 
podle [10] kmitočtovým omezením číslicovou horní propustí (Butterworthova typu 4. řádu s 
mezní frekvencí 40 Hz) v sérii s jednoduchou dolní propustí s impulzní charakteristikou 
{0.25, 0.5, 0.25} k získání vhodné reprezentace myopotenciálů. V  následujících testech jsme 
použili reálných humánních signálů z IKK FN Brno Bohunice Tab. 2 jako zdroj reálných 
signálů pro simulace TWA podle Obr. 1. 

 
Obr. 1:  Model tvorby signálů se simulovanou TWA 

 

K naměřenému signálu, který je TWA negativní u naprosto zdravého subjektu měníme 
velikost amplitudy VTWA v rozsahu 5 – 100 µV v každém sudém cyklu. Dále nám náš model 
umožňuje měnit tvar trendu nástupu a poklesu TWA. K TWA pozitivnímu signálu EKG pak 
přidáváme umělý svalový šum o předem definovaném SNR. Změnu SNR a vliv šumu jsme 
globálně vyhodnotili a porovnali s výsledky a metodikou polských kolegů v kapitole 6 a 
částečně v kapitole 7 pro porovnání metod SM a CM. 
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4.3 Postup zpracování signálu EKG pro analýzu TWA 

Tato kapitola popisuje postup zpracování signálu EKG pro analýzu TWA, který 
využíváme. Tento postup jsme jednoduše shrnuli na Obr. 2. Vycházíme z našich zkušeností 
[28], [35] a zkušeností autorů [13], [14]. 

 

Předzpracování Analýza TWAEKG
Matice
T(m,n)

MUMTWA

VRKTWA

VTWA  

Obr. 2: Blokové schéma analýzy TWA. Kde MUMTWA reprezentuje míru určitostí 
měření, VTWA je velikost TWA a VRKTWA reprezentuje výrok o přítomnosti/nepřítomnosti 
TWA v signálu. 

Po předzpracování  signálu EKG, ve kterém jsme signál filtrovali. Výstupem 
předzpracování je matice ST-T segmentů T(m,n).  

m
1 ... n

Analýza ST-T
segmentu

 
Obr. 3: Interpretace matice ST-T segmentů T(m,n) v signálu EKG. 

Tato matice je následně podrobena analýze TWA. Výstupem analýzy jsou parametry: 
MUMTWA, která  reprezentuje míru určitostí měření, VRKTWA reprezentuje výrok o 
přítomnosti/nepřítomnosti TWA v signálu a na jeho základě následuje určení velikosti TWA, 
VTWA je velikostí TWA a je základním prvkem pro kvantitativní popis TWA jako takové. 

5 Citilivost detektorů TWA na tvar krátkodobé TWA 

TWA obecně je jev závislý  na tepové frekvenci. Podle [12] byl stanoven optimální 
rozsah tepové frekvence pro zjištění trvalé patologicke TWA. Při podrobnějším sledování 
TWA dojdeme k závěru, že v klinické praxi může být užitečná i znalost dočasné (krátkodobé) 
TWA, která při častějším výskytu může být příznakem blížícího se patologického stavu trvalé 
TWA.  



 Analýza ST-T segmentů v signálech EKG se zaměřením na alternace vlny T 11 

5.1 Definice dočasné a trvalé TWA 

Každý z detektorů TWA uvedených v kapitole 3.2 je specifický a výsledky detekce se 
samozřejmě liší. Schopnost detektoru detekovat dočasnou TWA závisí na typu metody 
(jednorozměrné, vícerozměrné, komplexní –  ve významu obsáhlý na množství posuzovaných 
parametrů, analýza ST-T segmentu v čase), na velikosti amplitidy TWA a samozřejmě také na 
tvaru trendu krátkodobé TWA v čase. Vybrali jsme pět detektorů u kterých bylo pro nás 
zajimavé porovnat výsledky. Jsou to detektory: SM, CM, MKD, KLT a  PM. Našim cílem 
bylo provést testy detektorů na tvar trendu krátkodobé TWA a zjištění schopnosti detekce 
těchto změn na které zatím nebyl při analýzách brán zřetel. Tyto výsledky jsme publikovali v 
[34]. Změny trendu TWA jsou velmi variabilní a nebyly dosud popsány. Trvalá TWA 
přesáhne klasifikační práh po celou dobu měření a to nejčastěji 128 cyklů. Krátkodobá TWA 
překročí klasifikační práh na dobu kratší než je 128 cyklů.  

ve
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]

 
Obr. 4: Porovnání trvalé a krátkodobé TWA podle [3] Dolní a horní limit jsou prahové 
úrovně VTWA popsané v Tab. 1 podle [20], kterými Dr. Rosenbaum definoval hranici mezi 
pozitivní a negativní detekcí. 

Analýza byla prováděna pro signály a data ST-T segmentu podle modelu na Obr. 1. Nejprve 
popíšeme tvar TWA v čase. Na  

Obr. 5 jsou uvedeny zvolené parametry. 
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Obr. 5: Popis tvaru trendu TWA 

1) Typ tvaru trendu – simulovaný tvar trendu TWA jsme měnili následovně podle 
vytvořených funkcí tvaru. Tvar trendu TWA závisí na rychlosti změny tepové 
frekvence [20] měřeného subjektu a proto jsme vybrali osm obecných následujících 
možných tvarů vývoje trendu TWA, které zahrnují pozvolné i nárazové změny: 

Sigmoida, trojúhelníkový tvar, obecný zvonovitý tvar, polynomialní tvar, 
exponenciální tvar, přirozený logaritmus, lichoběžníkový tvar, jednotkový impulz. 

Dále jsme použili dva tvary trendu  jejichž základem je zkreslený lichoběžník: 
rovnoměrné rozložení náhodných čísel,  bílý šum při SNR = 3 dB. 

Tato nestandardní zkreslení tvaru byla požita za účelem testu vlastní funkce detektorů 
TWA. 

2) Doba nástupné hrany trendu  TWA – čas potřebný k nárustu amplitudy trendu TWA 
z počáteční hodnoty (obvykle z hodnoty 10 % z maxima) na hodnotu 90 % z maxima. 

3) Doba sestupné hrany trendu TWA - čas potřebný k poklesu amplitudy trendu TWA 
z hodnoty z hodnoty 90 % z maxima na hodnotu 10 % z maxima. 

4) Doba trvání vrcholu trendu TWA – čas trendu TWA mezi nástupnou a sestupnou 
hranou. 

5.2 Použité detektory a metody analýzy 

Pro samotnou analýzu jsme vybrali detektory, které lze rozdělit do následujících skupin: 

a) Jednorozměrné – spektrální metodu (SM - kapitola 3.2.1) a metodu Poincarého 
mapy a zobrazení (PM)v kapitole 3.2.6). 

b) Metody umožňující sledovat TWA trend v čase: metodu komplexní demodulace  
(MKD – kapitola 3.2.2), korelační metodu (KM – kapitola 0), metodu využívající 
Karhunenovy-Loèveovy transformace (KLT – kapitola 3.2.5). 

Pro určení citlivosti detektorů na změnu tvaru trendu TWA jsme použili metody: 

Korelační analýza. Tato analýza je vhodná pro metody schopné sledovat nebo kopírovat 
tvar TWA trendu v čase (MKD, KM, KLT). Pojem korelace v našem případě reprezentuje 
Pearsonův korelační koeficient r [33], který je mírou lineární závislosti námi modelovaného 
tvaru trendu TWA na tvaru trendu TWA metody. 

Detekovatelné významné změny. Detekovatelnými významnými změnami jsou označeny 
všechny detekovatelné změny metod SM a PM. Těmito parametry jsou  v našem případě 
poměr k a VTWA pro metodu SM a vizuálně sledovatelné změny u metody PM. Reprezentace 
výstupu PM detektoru byla popsána třemi třídami: roztroušené, detekovatelné, tři shluky. 

5.3 Výsledky 

V této podkapitole jsou uvedeny grafické a numerické výsledky analýzy citlivosti TWA 
detektorů na tvar trendu TWA. 
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Tab. 3: Klasifikace výstupu PM detektoru 
Číslo tvaru 
trendu 
TWA [-]  

1 2 3 4 5 

Klasifikace 3 shluky 3 shluky roztroušené 3 shluky rdetekovatelné 

Číslo tvaru 
trendu 
TWA [-] 

6 7 8 9 10 

Klasifikace detekovatelné detekovatelné 3 shluky roztroušené roztroušené 

 

 
Obr. 6: Citlivost parametrů kTWA a VTWA SM detektoru na tvar trendu TWA. Průměrné 

hodnoty jsou naznačeny čárkovaně. 
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Obr. 7: Grafická reprezentace výsledků korelační analýzy pro detektory MKD, KM a 
KLT. 

5.4 Zhodnocení 

Testovali jsme citlivost pěti metod pro detekci TWA na tvar trendu TWA. Metoda PM 
se však jeví jako dobrý detektor TWA(Tab. 3) za předpokladu, že nepožadujeme přesné 
hodnoty a znalost tvaru trendu TWA. Je nutné vzít v úvahu trojrozměrné Poincarého 
zobrazení. Metoda PM je alternativní k metodě SM, avšak s větší prediktivitou. Metoda KM 
reflektuje sigmoidální a polynomiální tvar trendu TWA lépe než metoda KLT. Metoda KM 
však dobře nereflektuje velmi krátkou TWA. Metoda MKD reflektuje tvar trendu TWA 
dobře. Výsledky však nejsou tak uspokojivé jako u metody KM a KLT. 

6 Nové prvky a metody analýzy TWA v ST-T segmentech 

Cílem této kapitoly je popsat několik nových netradičních přístupů pro detekci či 
klasifikaci TWA v ST-T segmentech s různými pohledy na tuto problematiku. U některých 
detektorů jsme dosáhli větší odolnosti vůči šumu způsobeném myopotenciály než je tomu u 
klasických detektorů. Jako vhodný model rušení, který by odpovídal realitě jsme použili 
model popsaný v kapitole 4.1.  

6.1 Kepstrální metoda (CM)  

Kepstrální analýza byla poprve publikována v roce 1963. Tento typ analýzy má 
doposud nejširší uplatnění u analýzy řečového signálu. Naším cílem bylo ověření vlivu 
myopotenciálů a kvalitativní srovnání metod SM a CM. Kepstrální detektor pracuje na 
podobném principu jako metoda SM. Postup výpočtu koeficientů reálného kepstra sloupce 
ST-T segmentů s(m) podle [39], při diskrétní reprezentaci signálu, je naznačeno blokovým 
schematem na Obr. 8 

 

 

Obr. 8: Blokový diagram kepstrálního detektoru 
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Obr. 9: Porovnání kespstrálního a spektrálního detektoru 

Vliv přirozeného logaritmu na detektor je pozitivní, dochází k útlumu šumových 
artefaktů. Kepstrální detektor vykazuje vyšší odolnost vůči šumovým artefaktům. Jak je 
patrné na Obr. 9, výstup detekce kepstrálního detektoru  vykazuje lepší výsledky (které jsme 
publikovali v [39]) než výstup běžného spektrálního detektoru. 

A dále připomeňme klasifikační pravidlo pro metodu SM z Tab. 1, kdy pro pozitivní 
klasifikaci TWA musí být kTWA ≥ 3. Poměr energie TWA na relativní frekvenci 0,5 
k výběrové směrodatné odchylce šumu v šumovém pásmu 49,044,0 −∈relf   musí být větší 

než 3. Čím je kTWA větší, tím je TWA významnější.  

Tab. 4: Některé výsledky porovnání detektorů SM a CM při různých hodnotách VTWA a 
trvalé TWA. 

SM CM Parametry signálů 
kTWA [-] kTWA [-] 

VTWA = 5/ 10/ 60 µV,  
přidán bílý šum, SNR = 3dB 

1,01/1,37/1,38 0.97/1,42/1,47 

VTWA = 5/ 10/ 60/ 100 µV, přidán 
svalový šum podle [10], SNR = 3dB 

1,62/1,86/2,22/4,11 1,53/2,95/4,27/5,16 

VTWA = 5 µV 3,11 6,83 
VTWA = 10 µV 3,60 7,71 
VTWA = 60 µV 20,21 30,32 

Jak je patrné z Tab. 4 míra překročení neurčitosti měření kTWA je u kepstrálního 
detektoru vždy vyšší než u spektrálního detektoru. Toto je již patrné opticky z Obr. 9. V Tab. 
4 uvadíme jen některé hodnoty kTWA naší analýzy. Podrobnější analýzu si ukážeme 
v následujících grafech. Vycházejme z  

Obr. 5: Popis tvaru trendu TWA (Popis tvaru trendu TWA v kapitole 5.1). Definice 
dočasné a trvalé TWA, dále z Obr. 1:  Model tvorby signálů se simulovanou TWA (Model 
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tvorby signálů se simulovanou TWA). Jako vhodný model rušení, který by odpovídal realitě 
jsme použili model popsaný v kapitole 4.1. Porovnání metod SM a CM jsme provedli pro 
následující podmínky:  

Tab. 5: Parametry srovnání metod SM A CM. 
Podmínky Po1 Po2 Po3 

SNR  [dB] v hodnotách 5, 10, 15, 
20, 25 dB 

Přidán svalový šum podle [10]  

kTWA [-] 

VTWA = 10 µV, 

trvalá TWA. 

kTWA [-] 

VTWA = 10 µV, 

Tvar trendu Polynom 
dle 

Chyba! Nenalezen 
zdroj odkaz ů., 

kapitoly 5.3, délka 
trvání 16,21s 

kTWA [-] 

VTWA = 100 µV, 

trvalá TWA. 
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Obr. 10: Srovnání metod SM a CM za podmínek definovaných výše 

Výsledky kepstrálního detektoru poukazují na větší odolnost vůči svalovému šumu a 
šumu obecně. Pokud vezmeme v úvahu podmínky Po1, kde detekujeme TWA o malé 
velikosti, ale TWA je přítomná v celé sérii ST-T segmentů, výsledky jsou uspokojivé. Při 
podmínkách Po2 již není situace tak jednoznačná. Jedná se o krátkodobou TWA, kterou nelze 
pomocí metod SM a CM z principu popsat v čase. Hodnoty kTWA vzhledem k energii 
v krátkém úseku výskytu TWA jsou úměrně nižší. Kepstrání metoda opět dosahuje vyšších 
hodnot kTWA a poukazuje na větší schopnost eliminace svalových myopoteciálů TWA. Stejné 
poznatky plynou i pro podmínky Po3, kdy trvalá TWA dosahuje úrovně 100 µV. Výsledky 
nám poukazují na fakt, že s metodou CM můžeme dosáhnout vyšších hodnot kTWA při stejné 
velikosti VTWA.  

6.2 Určování parametru DTWA u Poincarého zobrazení 

Pro určování středů jader shluků u parametru DTWA, kdy se pro velikost parametru DTWA  
používá rozdíl mezi střední hodnotou osy první diference a střední hodnotou osy 
předcházející první diference dle [25] lze použít i jiné přístupy. Důvodem aplikace dalších 
metod shlukové analýzy je snaha o porovnání těchto algoritmů a výběru nejvhodnějšího 
kandidáta, který bude nejodolnější vůči působení svalových myopotenciálů. Rozdíl mezi 
metodami je naznačen na 

Obr. 11. 

 

Srovnání metod SM a CM za podmínek Po3

6.2
17.3

32.8
45.9

82.1

8
24

39
53.7

101.3

0

20

40

60

80

100

120

5 10 15 20 25

SNR [dB]

k
T

W
A 

[-] SM

CM

Srovnání metod SM a CM za podmínek Po3

6.2
17.3

32.8
45.9

82.1

8
24

39
53.7

101.3

0

20

40

60

80

100

120

5 10 15 20 25

SNR [dB]

k
T

W
A 

[-] SM

CM



18 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 -60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

→ Hraniční přímka

Poincarého mapa, vzdálenost jader shluků DTWA = 82.8428µV 

X
n+

2 
- 

X
n+

1 
[µ

V
]

Xn+1 - Xn  [µV]

T
(m

+
2
,n

)-
T

(m
+

1
,n

) 
[µ

V
]

 
 

Obr. 11: Rozdíl velikosti parametru DTWA pro výpočet Euklidovské vzdálenosti jader 
shluků a pro výpočet využívající střední hodnotu dle [25] pro n-tý řez matice T(m,n). 

Námi navržená metoda pro určení vzdálenosti mezi středy shluků [35], kterou zde 
popíšeme. Tento přístup vychází z euklidovské vzdálenosti mezi středy jader shluků, kdy 
středy jsou zjišťovány dle maximální hustoty bodů v ose x a v ose y zvlášť.  

Třetí analyzovaný přístup využívá k určení středů jader principů segmentace u shlukové 
analýzy (algoritmus k-průměr), které jsou běžně využívány v praxi pro analýzu shluků [29], 
[30]. Algoritmus k-průměry hledá k vektorů, které dobře aproximují danou množinu dat, tedy 
hledá takové vektory, ke kterým je euklidovská vzdálenost všech dat co nejmenší. V našem 
případě ho využíváme k nalezení jádra shluku, kdy jádro shluku má ke všem ostatním bodům 
shluku nejmenší možnou euklidovskou vzdálenost.  

Označme si výše zmíněné metody následovně. 

1. Metoda M1 – Určení vzdálenosti jader shluků DTWA jako absolutní hodnota 
rozdílu mezi střední hodnotou osy první diference (osa y) a střední hodnotou osy 
předcházející první diference (osa y) dle autorů metody PM Strumilla a Ruty 
[25]. 

2. Metoda M2 – Jedná se o námi navržené určení vzdálenosti jader shluků DTWA 

euklidovské vzdálenosti mezi středy jader shluků, kdy středy jsou zjišťovány dle 
maximální hustoty bodů v ose x a v ose y zvlášť. 

3. Metoda M3 – Nejčastěji používaná metoda shlukové analýzy pro strojové 
učení, metoda k-průměrů vycházející z literatury [29], [30]. Určuje jádro shluku 
tak, aby jádro shluku mělo ke všem ostatním bodům shluku nejmenší možnou 
euklidovskou vzdálenost. Což znamená snahu rozdělit objekty do v našem 
případě 2 shluků tak, aby byla minimalizována variabilita uvnitř shluků a 
maximalizována mezi shluky. TWA se ideálně projevuje minimalizací 
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variability uvnitř shluků. Vzdálenost mezi takto určenými jádry jsme opět určili 
jako euklidovskou vzdálenost. 

Metody porovnáme a určíme odolnost těchto přístupů určování středu jader shluků vůči 
myopotenciálům přítomných v signále EKG, což je vlastnost, která nás zajímá. 

6.2.1 Určení hustoty rozložení setříděného vektoru 

Nyní popíšeme námi navrženou metodu určování středu jader shluků. Funkci hustoty 
lze také pro přiblížení nazvat spojitou reprezentací histogramu dat. Výpočet této funkce je 
definován podle [5]. Nejprve setřídíme vektor hodnot v ose x podle jejich velikosti. Vznikne 
tak diskrétní histogram hodnot v ose x. 

Tento histogram jsme aproximovali polynomem druhého řádu a u takto vzniklé spojité 
funkce hustoty určíme její lokání maxima. Tato maxima reprezentují x-ové souřadnice jader 
shluků. Stejné operace provedeme i pro hodnoty v ose y. 

 
Obr. 12: Nalezení pozice jader v ose x Poincarého mapy pro n-tý řez matice T(m,n). 

x1 je lokální maximum hodnot osy z intervalu (-∞;0>  a  x2 je lokální maximum hodnot 
osy z intervalu (0;∞). 

Vzdálenost jader shluků DTWA pro n-tý řez matice T(m,n) potom lze zapsat jako 
Euklidovskou vzdálenost: 

( ) ( ) [ ]VyyxxDTWA µ2
12

2
12 −+−=  ( 6.1 ) 

 

DTWA celého ST-T segmentu je pak dána průměrnou hodnotou DTWA jednotlivých řezů 
ST-T sementu. 

Hraniční přímka reprezentující polovinu vzdálenosti mezi jádry shluků je dána rovnicí: 
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Výsledná hraniční přímka může jednoznačněji určit rozdělení shluků, tak jako například 
na Obr. 11. 

6.2.2 Porovnání výsledků metod určení vzdálenosti DTWA  

Testování výše zmíněných tří metod určení vzdálenosti DTWA je vztaženo k výskytu 
TWA v signále EKG a výskytu myopotenciálů. Metoda PM již ze samotného principu není 
vhodná pro sledování TWA v čase a nebudeme ji proto podrobovat testování na detekci tvaru 
trendu TWA. 

Cílem testů je zjistit jak se bude vzdálenost DTWA měnit u tří výše uvedených algoritmů 
při výskytu myopotenciálů v signále EKG.  

Vycházejme opět z  

Obr. 5: Popis tvaru trendu TWA Popis tvaru trendu TWA) v kapitole 5.1. (Definice 
dočasné a trvalé TWA) a z Obr. 1:  Model tvorby signálů se simulovanou TWA Model 
tvorby signálů se simulovanou TWA). Jako vhodný model rušení, který by odpovídal realitě 
opět použijeme model popsaný v kapitole 4.1. Porovnání metod určení vzdálenosti DTWA 
provedeme pro velikost TWA 10 a 100 µV při změnách odstupu signálu od šumu dle 
následujících podmínek: 

Tab. 6: Parametry porovnání metod určení vzdálenosti DTWA 
Podmínky Po1 Po2 

SNR  [dB] v hodnotách 5, 10, 15, 
20, 25 dB 

Přidán svalový šum podle [10] 

Analyzované metody M1, M2, 
M3 

DTWA [-] 

VTWA = 10 µV, 

trvalá TWA. 

DTWA [-] 

VTWA = 100 µV, 

trvalá TWA. 

Provedli jsme testy podle paramtrů v Tab. 6 pro VTWA = 10 a 100 µV. 
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Obr. 13: Vliv působení svalového šumu na určení velikosti DTWA pro metody M1, M2, M3 
při VTWA = 10 µV. 

Na Obr. 13 vidíme, že chybové úsečky pro VTWA = 10 µV směrodatné odchylky od 
průměrné hodnoty DTWA jsou nejmenší u námi navržené metody M2. Velikost DTWA a tedy i 
vzdálenost jader shluků vypočítaných podle metody M1 roste a kolísá o 63 % od průměrné 
hodnoty DTWA a M3 roste a kolísá o 15 % z průměrné hodnoty DTWA. Velikost DTWA u metody 
M2 kolísá nejméně a to o 4,5 % z průměrné hodnoty DTWA. 
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Obr. 14: Vliv působení svalového šumu na určení velikosti DTWA pro metody M1, M2, M3 
při VTWA = 100 µV. 

Na Obr. 14 vidíme, že chybové úsečky VTWA = 100 µV směrodatné odchylky od 
průměrné hodnoty DTWA jsou nejmenší u námi navržené metody M2. Velikost DTWA a tedy i 
vzdálenost jader shluků vypočítaných podle metody M1 roste a kolísá o 0,67 % od průměrné 
hodnoty DTWA a M3 roste a kolísá 0,5 % z průměrné hodnoty DTWA. Směrodatná odchylka 
DTWA u metody M2 kolísá nejméně a to o 0,46 % od průměrné hodnoty DTWA. 

Dále jsme se zaměřili na vliv svalového šumu na lineární závislost vzdálenosti jader 
DTWA na napětí VTWA. Zde je potřeba zdůraznit, že hodnota DTWA není rovna hodnotě napětí 
VTWA, ale je lineárně na tomto napětí VTWA závislá. Pokud metodou PM získáme vzdálenost 
jader shluků DTWA a určíme převodní charakteristiku závislosti DTWA na VTWA, jsme schopni 
metodou PM získat přímo hodnotu napětí VTWA. Z toho plyne významnost právě této převodní 
charakteristiky a její odolnosti vůči svalovému šumu. Autoři Strumillo a Ruta se ve své 
původní publikaci [25] zabývali pouze velikosti DTWA, kdy je pacient TWA pozitivní při 
metodě určování vzdálenosti jader shluků M1.   
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Obr. 15: Závislost velikosti DTWA na velikosti VTWA při SNR = 5 dB. 

 Na Obr. 15 vidíme jak je ovlivněna velikost DTWA svalovým šumem při SNR = 5 dB 
pro metody M1, M2, M3. Tuto velikost DTWA  jsme proložili linární spojnicí trendu, aby byla 
zřetelná lineární závislost velikosti DTWA na VTWA.  
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Obr. 16: Závislost velikosti DTWA na velikosti VTWA při SNR = 25 dB. 

Na Obr. 16 vidíme jak je ovlivněna velikost DTWA svalovým šumem při SNR = 25 dB 
pro metody M1, M2, M3. 

Při první analýze jsme zjišťovali vliv svalového šumu na velikost DTWA při velikosti 
VTWA =10 a 100 µV. Nejlepších výsledků jsme dosáhli u námi navržené metody M2, u které 
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směrodatná odchylka od průměrné hodnoty velikosti DTWA kolísala o 4,5%  při VTWA=10 µV a 
o 0,46% při VTWA =100 µV. U ostatních metod jsme dosáhli mnohem horších výsledků. 

Při druhé analýze jsme sledovali lineární závislost DTWA na VTWA. Na Obr. 15 vidíme, 
jak je ovlivněna velikost DTWA svalovým šumem při SNR = 5 dB a jsou zde zobrazeny i 
rovnice proložené přímky. Obr. 15 jsme porovnali s výsledky na Obr. 16 kde vidíme jak je 
ovlivněna velikost DTWA svalovým šume při SNR = 25 dB. Největší lineární závislost DTWA na 
VTWA prokazuje metoda M2 jak je patrné na obrázcích výše. Lineární závislost DTWA na VTWA u 
metody M2 má pozvolnější růst, ale oproti metodám M1 a M3 kolísá kolem proložené 
spojnice trendu nejméně. Míru lineární závislosti potvrzuje Pearsonův koeficient korelace, 
který byl r = 0,99 pouze u metody M2. Metoda M1 poukazovala na horší korelaci r = 0,97 
DTWA  na VTWA  a metoda M3 pro r = 0,92.  

U metody M2 právě pro její největší korelaci mezi hodnotami DTWA a VTWA a největší 
odolnost vůči svalovému šumu jsme určili  lineární převodní charakteristiku, jejíž rovnice je 
dána pro rozsah VTWA 1-100 µV a pro SNR = 5dB vztahem 

[ ].4,15,1 VDV TWATWA µ−=  ( 6.3 ) 

 
Relativní chyba této převodní charakteristiky (aproximace) v daném rozsahu pro určení 
hodnoty napětí VTWA při SNR = 25dB je 4,5%.   
A pro SNR = 25dB platí vztah  

[ ].15,1 VDV TWATWA µ−=  ( 6.4 ) 

 

Relativní chyba této převodní charakteristiky (aproximace) v daném rozsahu pro určení 
hodnoty napětí VTWA při SNR = 25dB je 1,5%. Výše zmíněné výsledky určují jako 
nejvhodnější námi navrženou metodu M2 pro určování jader shluků Poincarého zobrazení. Při 
použití metody M2 je velikost DTWA nejvíce odolná vůči působení svalového šumu a jádra 
shluků jsou nalézána nejvhodněji. Míra lineární závislosti DTWA na VTWA  je největší u metody 
M2. Všechny metody určování jader shluků jsou použitelné, ale námi navrženou metodou M2 
dosahujeme lepší reflexe TWA a větší odolnosti vůči svalovému šumu.   

6.3 Metoda normalizovaného indexu α (NIA) 

Metoda normalizovaného indexu α vychází z teorie složitých chaotických systémů, 
jedná se o komplexní systémovou analýzu vycházející z teorie chaosu. Podstatou této části 
studie je vypracování metodiky, programu pro stanovení indexu α a jeho distribuce a určení 
vlivu svalového šumu na metodu NIA. Tj.: Jak se projeví změny svalového šumu na distribuci 
indexu α při detekci TWA. 

6.3.1 Princip metody 

Metoda vychází z fázové reprezentace repolarizace srdce podle [21]. Ta je nepřímou 
informací, odvozenou z reakcí efektorů, v našem případě variability tvaru ST-T segmentu.  

Mějme matici T(m,n) obsahující M=128 ST-T segmentů ve 40 řezech. První řez 
(sloupec) zobrazíme v trojrozměrném fázovém prostoru tak, že každý bod ve fázovém 
prostoru je reprezentován třemi po sobě jdoucími hodnotami řezu s krokem jedna. Získáme 
tak M-3 zobrazení ve fázovém prostoru podle Jamitzkého [8],  
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Podstatu aparátu vysvětleme dále.  

Pro každý bod distribuce ve fázovém prostoru určuje hodnota N počet bodů obsažených 
v trojrozměrném sférickém prostoru o poloměru r a středem v Xc. Zde je důležité poznamenat, 
že volba poloměru r sférického prostoru stejně jako poloha středu Xc hraje důležitou roli pro 
úspěch následné analýzy.  
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V této rovnici podle [8] Θ reprezentuje Heavisideovu funkci když Θ(X)=1 pro X ≥ 0 a 
Θ(X)=0 pro X < 0. Poloměr rc stejně jako vzdálenost bodů Xi a bodu Xc určíme z Euklidovské 
metriky v trojrozměrném fázovém prostoru jako: 

( ) ( ) ( ) ,222
cicicici zzyyxxXX −+−+−=−  ( 6.7 ) 

kde x, y, z jsou souřadnice podle ( 6.5 ). 

 
Obr. 17: Zobrazení ve fázovém prostoru(vlevo) a závislost přirozeného logaritmu počtu 
bodů na přirozeném logaritmu poloměru (vpravo) z [21]. 

Hodnota )),(ln( rXN c  je počítána v rozsahu 21 ln,ln rr  škály nebo také normalizace 

jak je zobrazeno na Obr. 17 vpravo. Tento rozsah normalizace je v našem případě volen 
prvotně podle [21] následovně: 

,ln2,0ln max1 rr ⋅=  ( 6.8 ) 

a 

.ln9,0ln max2 rr ⋅=  ( 6.9 ) 

 

Poloměr r, ve kterém budeme počítat hodnotu )),(ln( rXN c  je omezen limitními 

hodnotami danými vztahy ( 6.8 ) a ( 6.9 ). 
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Podle [8] lze pro většinu případů závislosti počtu bodů N obsažených ve sférickém 
prostoru na nárůstu poloměru r zapsat vztah: 

( ) ., crrXN cc
αα ⋅≈  ( 6.10 ) 

 

Normalizovaný index αc můžeme vyjádřit estimací z ( 6.10 ) podle [8] pomocí 
aproximace prvního řádu jako poměr diferencí: 

( ) ( )
.

lnln
,ln,ln

12

12

rr

rXNrXN cc
c −

−=α  ( 6.11 ) 

 

Index αc vyjádříme pro každý z n řezů ST-T segmentů a z těchto vektorů αc určíme 

histogram průměrného indexu cα . 

Index α popisuje strukturální povahu okolí v oblasti kolem středového bodu Xc stejně dobře 
jako popisuje vlastnosti tohoto bodu ve fázovém prostoru.  

Naším cílem je analyzovat index α pro body struktury, která reprezentuje TWA. Touto 
strukturou jsou dva shluky, jejichž vzájemná vzdálenost se mění v závislosti na velikosti VTWA. 

6.3.2 Vliv svalového šumu na průměrný  index α  

Poněkud složitější situace nastává při výskytu svalového šumu v signálu EKG. Svalový 
šum velmi výrazně změní reprezentaci TWA ve fázovém prostoru. Vycházejme opět z  

Obr. 5: Popis tvaru trendu TWA) v kapitole 5.1. (Definice dočasné a trvalé TWA) a z 
Obr. 1:  Model tvorby signálů se simulovanou TWA). Jako vhodný model rušení, který by 
odpovídal realitě opět použijeme model popsaný v kapitole 4.1. Analýzu metody NIA  
provedeme pro velikost TWA 10 a 100 µV při změnách odstupu signálu od šumu dle 
následujících podmínek: 

Tab. 7: Parametry analýzy metody NIA 
Podmínky Po1 Po2 

SNR  [dB] v hodnotách 5, 10, 15, 
20, 25 dB 

Přidán svalový šum podle [10] 

Analyzované první tři hodnoty 

průměrného indexu α  

VTWA = 10 µV, 

trvalá TWA. 

VTWA = 100 µV, 

trvalá TWA. 

 

Provedli jsme testy podle paramtrů v Tab. 7 pro VTWA = 10 a 100 µV. Tyto testy ukazují 

chování tří průměrných indexů α  s nejvyšší četností při změnách SNR. 
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Obr. 18: Vliv změny SNR na velikost průměrných indexů α  s nejvyšší četností při VTWA = 
10 µV. 

Z Obr. 18 je patrné, že velikost průměrných indexů α  s nejvyšší četností při VTWA = 10 
µV kolísá a mírně klesá s klesající úrovní svalového šumu v signálu EKG. 
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Obr. 19: Vliv změny SNR na velikost průměrných indexů α  s nejvyšší četností při VTWA = 
100 µV. 

Z Obr. 19 je patrné, že s klesajícím SNR roste velikost průměrných indexů α  

s nejvyšší četností. Vyvstává otázka proč průměrný index α  roste s klesajícím SNR. 
Abychom odpověď správně zdůvodnili, je třeba si uvědomit k čemu dochází ve fázovém 
prostoru při VTWA = 100 µV a SNR = 5 dB ke vzniku prostorové struktury, která má podobný tvar 
jako struktura při VTWA = 10 µV a SNR = 25 dB. Nedochází ke vzniku dvou oddělených 
prostorových shluků.  
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6.3.3 Zhodnocení 

Svalový šum zavádí do systému poruchu, které lze předcházet předzpracováním dat a 
vhodnou filtrací nebo předběžnou analýzou fázového prostoru a optimálnější volbou 
centrálního bodu Xc. Jedno z možných řešení  je určení jader vznikajících shluků stejně jako u 
metody Poincarého map (PM) a tato jádra vzít jako počáteční centrální body Xc1 a Xc2. 
Poloměr rmax  sférických prostorů pak zvolíme jako vzdálenost mezi jádry shluků. Ovšem bez 
předběžné filtrace svalového šumu nedosáhneme s metodou normalizovaného indexu alfa 
(NIA) lepších výsledků. Metoda NIA je zajímavá pro další výzkum depolarizace srdce a změn 
ST-T segmentu. Z našich analýz plyne, že základní metoda NIA může sloužit pro další popis 
ve fázovém prostoru a při vhodné optimalizaci ji lze využít pro detekci TWA. Působení 
svalového šumu samotná metoda NIA neeliminuje a v případě jejího využití jako detektoru 
TWA je nutné provést předzpracování série ST-T segmentů. Metoda NIA pro analýzu 
nelineární dynamiky otevírá nové a fundamentálně odlišné cesty k analýze TWA a náhlé 
srdeční smrti. Jsme schopni nyní sledovat komplexnost periodické TWA a působení dalších 
patologických vlivů v ST-T segmentu ve fázovém prostoru a pomocí metody NIA určit 

průměrný index α  a jeho histogram.  

7 Určení pravděpodobnosti výroku o přítomnosti a 
nepřítomnosti TWA v signálech EKG 

Tato kapitola se zabývá principy a metodami určení míry nejistoty měření, analýzy 
TWA a pravděpodobnosti PSH výroku o přítomnosti a nepřítomnosti TWA v signálech EKG. 
Zahrnuje většinu vlivů jenž měření a analýzu TWA ovlivňují a popisuje princip určení 
nejistoty měření a analýzy TWA, který doposud nebyl využíván. Cílem kapitoly je porovnání 
výroku o přítomnosti či nepřítomnosti TWA v signálu EKG s využitím prahových kritérii s 
parametry kTWA  a VTWA a určení výroku o přítomnosti či nepřítomnosti TWA v signálu EKG 
s pravděpodobností PSH na reálných signálech získaných na IKK FN Brno podle protokolu v 
kapitole 4.1. Tato kapitola je souhrnným srovnáním nejistoty měření TWA námi 
realizovaných a upravených metod detekce TWA. V závěru jsme zhodnotili výskyt TWA u 
17 reálných signálů naměřených na IKK FN BRNO systémem Boston. Pozitivní prediktivita 
NSS u těchto signálu je 23,5% a negativní prediktivita je 47% , jak je uvedeno v Tab. 2. 
Signály z evropské databáze Physionet jsme využívali pro primární testování metod detekce 
TWA.  

7.1 Nové principy určení nejistoty měření a analýzy TWA 

Nové principy určení nejistoty měření a analýzy TWA vycházejí z prací [40]a [28], kde 
jsme ověřili níže popsané postupy. Nejistota spojená s odhadem hodnoty TWA se dá 
definovat jako pochybnost o správnosti výsledku. Skutečnou velikost alternace T vlny či ST-
T segmentu s absolutní přesností není možné zjistit. Všechny naše pokusy určit skutečnou 
velikost alternace ST-T segmentu vedou pouze k jejímu odhadu, který se může skutečné 
hodnotě více či méně blížit. Právě naše pochybnost ve správnost odhadu se nazývá nejistota. 
Jedná se o interval, ve kterém s určitou pravděpodobností leží skutečná hodnota TWA.  
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7.2 Analýza nejistoty měření a detekce TWA na reálných signálech 

Následující podkapitola prezentuje výsledky analýzy navržených standardních i nových 
detektorů TWA. Srovnání nejistoty měření TWA hodnoty a míry neurčitosti měření kTWA bylo 
naším cílem. Poslední fází našich testů je testování na reálných signálech. Jako nejvhodnější 
signály  jsme vyhodnotili námi pořízenou databázi signálů z IKK FN Brno dle Tab. 2. Jedná 
se o signály pořízené při EP studii s potlačenou úrovní svalového šumu. K analýze jsme 
využili povrchových svodů V2 a V3, které podle posledních studií [9] mají nejvyšší citlivost 
na TWA a proto jsou naším objektem zájmu. Naši analýzu popisuje následující tabulka. 

Tab. 8: Porovnání metody výroku výskytu TWA s pravděpodobnosti PSH a výroku 
založeném na prahovém kritériu míry neurčitosti měření kTWA a  VTWA pro 7 aplikovaných 
metod detekce TWA na reálných signálech z IKK FN Brno. 

PSH [%]/VRKTWA [-]  Id. 

č. 

NSS 

? 

kTWA 

[-]  

VTWA 

[µV] SM CM KM MKD KLT PM MKP 
TWA  

1 N 13 1,33 90/N 92/N 78/N 66/N 90/N 80/N 92/N N 

2 N 3,2 2,13 58/N 60/N 64/N 80/N 81/N 35/- 74/N N 

3 N 6,2 1,13 82/N 86/N 84/N 74/N 83/N 60/N 72/N N 

4 N 19,01 1,82 73/N 75/N 69/N 80/N 89/N 58/N 88/N N 

5 A 5,41 18,48 85/A 87/A 67/N 84/A 89/A 54/N 82/A A 

6 - 12,23 9,25 88/A 87/A 78/N 82/A 91/A 57/A 83/A A 

7 N 13,74 1,21 91/N 92/N 89/N 84/N 89/N 55/N 82/N N 

8 A 8,17 12,74 90/A 93/A 92/N 81/A 93/A 59/A 95/A A 

9 - 8,11 1,03 80/N 84/N 81/N 75/N 45/- 41/- 92/N N 

10 - 1,50 2,54 42/- 42/- 48/- 38/- 54/N 32/- 52/N N 

11 - 2,32 0,65 37/- 39/- 58/N 37/- 43/N 22/- 51/N N 

12 N 14,21 1,24 83/N 87/N 71/N 65/N 55/A 41/- 92/N N 

13 A 19,24 20,21 93/A 96/A 82/A 75/A 82/A 70/A 90/A A 

14 A 4,05 3,43 66/A 67/A 61/A 54/A 75/A 54/N 67/A A 

15 N 9,02 0,92 87/N 85/N 76/N 68/N 89/N 75/N 92/N N 

16 - 7,76 1,91 56/N 58/N 68/N 61/N 55/A 52/N 84/N N 

17 - 2,32 3,44 41/- 24/N 42/A 38/- 54/N 38/- 52/N N 

 Poznámka: A = ANO, pozitivní, N = NE, negativní, - = nelze rozhodnout  
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Tabulka Tab. 8 nám ukazuje porovnání pravděpodobnosti přítomnosti TWA (PSH) pro 
7 metod detekce TWA. V prvním sloupci je identifikátor pacienta. Druhý sloupec uvádí výrok 
o předpokladu výskytu náhlé srdeční smrti NSS založený na anamnéze pacienta. Třetí sloupec 
uvádí míru neurčitosti měření kTWA vypočítanou metodou SM a stejně jako čtvrtý sloupec 
uvádí napětí VTWA vyjádřené pomocí spektrální metody. Další sloupce reprezentují 
pravděpodobnosti PSH v  % a výrok o přítomnosti či nepřítomnosti VRKTWA. Poslední sloupec 
ukazuje konečný výrok o přítomnosti TWA, který je výsledkem prahového kritéria hodnot 
kTWA  a VTWA uvedeného kapitole 3.3. Abychom mohli jednoduše porovnat tradiční hodnocení 
použijeme statistický nastroj vyhodnocení sensitivity a specificity.  

TP – počet pravdivě pozitivních případů – Výrok metody u nemocného člověka 
s předpokladem NSS je TWA pozitivní 

TN – počet pravdivě negativních případů – Výrok metody u nemocného člověka 
s předpokladem NSS je TWA negativní. 

FP – počet falešně pozitivních případů – Výrok metody u zdravého člověka je TWA 
pozitivní. 

FN – počet falešně negativních případů – Výrok metody u zdravého člověka je TWA 
negativní. 

Sensitivita je definována jako 

[ ]%100.
FNTP

TP
SE

+
=  ( 7.1 ) 

 
Kde SE značí sensitivitu, TN je počet pravdivě negativních výroků a TP je počet pravdivě 
pozitivních výroků. 
Specificita je pak definována jako 

[ ]%100.
FPTN

TN
SP

+
=  ( 7.2 ) 

 
Kde SP značí specificitu, TN je počet pravdivě negativních výroků a FP je počet falešně 
pozitivních výroků. 
Vyjádřili jsme hodnoty sensitivity a specificity námi používaných metod na podkladech z 
tabulky Tab. 8. K testu bylo použito 11 pacientů u kterých byla predikována NSS nebo 
porucha s NSS související. Zbývajících 6 pacientů nebylo možné využít. 

Tab. 9: Sensitivita a specificita metod určení výroku přítomnosti TWA při využití námi 
zavedeného postupu určení výroku o přítomnosti TWA s pravděpodobností výroku PSH. 

 SM CM KM MKD  KLT PM MKP Prahové kritérium 

TP 7 7 7 7 6 5 7 7 

TN 4 4 2 4 4 2 4 4 

FP 0 0 0 0 1 0 0 0 

FN 0 0 2 0 0 4 0 0 

SE [%] 100 100 78 100 100 56 100 100 

SP [%] 100 100 100 100 80 100 100 100 
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7.3 Zhodnocení 

Z výsledků testu sensitivity a specificity výroku jednotlivých metod je patrné, že 
metody Poincarého mapování (PM) a korelační metoda (KM) hůře identifikují pacienty 
s TWA. Metoda KLT identifikovala pouze 80% všech zdravých pacientů. Prahové kritérium 
pro určení výroku správně identifikuje jak nemocné, tak zdravé pacienty. Spektrální metoda 
(SM) a kepstrální metoda (CM) má identické výsledky s prahovým kritériem podle očekávání. 
Výborných výsledků bylo docíleno s metodou komplexní demodulace (MKD) a metodou 
klouzavého průměru (MKP). 

8 Závěr 

V této práci jsou prezentovány testy a analýza segmentu ST-T signálu EKG se 
zaměřením na příznak NSS a patologický artefakt TWA. Cílem práce je zkoumání a aplikace 
známých metod detekce TWA, výběr nejvhodnějších metod pro sledování a analýzu 
krátkodobé TWA a aplikace nových přístupů při detekci TWA. Celá práce je zakončena 
analýzou reálných dat získaných na IKK FN Brno, kdy jsme navrhli novou metodiku 
stanovení výroku o přítomnosti či nepřítomnosti TWA v signále EKG. 

Výsledky této práce jsou rozčleněny do tří částí.  

8.1 Analýza citlivosti metod detekce TWA na tvar trendu TWA 

První část je analýza citlivosti metod detekce TWA na tvar trendu TWA, která byla 
jedním z požadavků IKK FN Brno. Z pohledu klinické praxe se jeví jako užitečné a zajímavé 
sledovat změny tvaru trendu TWA v čase a sledování krátkodobé TWA a naším cílem bylo 
označit nejvhodnější kandidáty pro tento účel. Toto jsme realizovali v kapitole 5, kde jsme se 
zaměřili na citlivost metod detekce TWA na krátkodobé změny tvaru trendu TWA.  

Metody komplexní demodulace (MKD), korelační metoda (KM) a metoda využívající 
Karhunenovu-Loéveovu transformaci (KLT) byly testovány na korelaci mezi původním 
vektorem tvaru trendu TWA a detekovaným vektorem tvaru trendu TWA. Vykazujeme 
nejlepších výsledků s metodou KLT. Máme silné podklady pro zamítnutí nulové hypotézy 
v porovnání s tabulkovými hodnotami parametru t. Můžeme tvrdit že původní vektor tvaru 
trendu TWA  významně koreluje s vektorem tvaru trendu TWA metody KLT pro všechny 
testované tvary trendu TWA. Dolní mez intervalu spolehlivosti poukazuje na silnou lineární 
závislost. KLT detektor reflektuje tvar trendu TWA velmi dobře.  

Korelační metoda (KM) reflektuje sigmoidální a polynomiální tvar trendu TWA lépe 
než metoda KLT. Metoda KM však dobře nereflektuje velmi krátkou TWA. Metoda MKD 
reflektuje tvar trendu TWA dobře. Výsledky však nejsou tak uspokojivé jako u metody KM a 
KLT.  

Přínosem pro praxi a obor je doporučení využití metod KLT, KM a MKD společně pro 
získání podrobnějšího popisu tvaru trendu krátkodobé TWA. 

Pokud vezmeme v úvahu klasifikační pravidla TWA definovaná v Tab. 1, dojdeme 
k závěru, že náš algoritmus využití KLT pro detekci TWA je při použití předzpracování 
vhodným detektorem TWA. Ve spojení s filtrací šumových složek série ST-T segmentů před 
zpracováním metodou KLT dává KLT jako taková velice dobrý přehled o vývoji TWA v 



 Analýza ST-T segmentů v signálech EKG se zaměřením na alternace vlny T 31 

čase. Pearsonův koeficient korelace r  nám při našich testech potvrdil největší lineární 
závislost trendu TWA metody KLT na trendu TWA modifikované spektrální metody (MSM) 
při použití okna délky 8 ST-T segmentů a zároveň aplikované filtrace horní propustí na 
relativní frekvenci 0,4. Velikost korelace dosahovala r = 0,87. Metoda KLT pro mapování 
trendu TWA významně koreluje s postupem tvaru trendu metody MSM, která je obecně 
používána a využívána v komerčních zařízeních jako je například CASE 8000  [7].  

Na základě výše uvedených výsledků a výsledků z kapitoly 5 můžeme vyvodit tvrzení, 
že tvar trendu TWA metody KLT silně koreluje nejen s tvarem trendu TWA samotné, ale i 
s tvarem trendu komerčně využívané metody MSM.  

Metoda KLT se jeví jako vhodná pro analýzu TWA v čase i pro sledování krátkodobé 
TWA, metoda však neumožňuje přesné stanovení hodnot VTWA a to je důvodem našeho 
návrhu pro její použití jako popisného detektoru tvaru trendu TWA, kde dosahujeme 
nejlepších výsledků.  

8.2 Nové prvky a metody analýzy TWA v ST-T segmentech 

Druhá práce část je zaměřena na analýzu nových modifikací stávajících metod detekce 
TWA a nové přístupy k detekci TWA. 

Navrhli jsme kepstrální metodu označenou jako CM, kterou jsme  ověřili detekci TWA 
a při porovnání se spektrální metodou (SM) při působení svalového šumu můžeme řici, že 
výsledky kepstrální metody poukazují na větší odolnost vůči svalovému šumu a šumu obecně. 

V kapitole 6.2 jsme se vyvinuli vhodnou metodu pro určení jádra shluků Poincarého 
zobrazení a u této metody nás pak zajímal vztah mezi vzdáleností jader shluků označovanou 
jako DTWA a úrovní napětí TWA označeném jako VTWA. Výše popsané výsledky v kapitole 6.2 
určují jako nejvhodnější námi navrženou metodu M2 pro určování jader shluků Poincarého 
zobrazení. 

Největším přínosem pro praxi a obor je nalezení lineární převodní charakteristiky VTWA 
na DTWA. U metody M2 právě pro její největší korelaci mezi hodnotami DTWA a VTWA a největší 
odolnost vůči svalovému šumu jsme určili  lineární převodní charakteristiku, jejíž rovnice je 
dána pro rozsah VTWA 1-100 µV a pro SNR = 5dB vztahem ( 6.3 ). Relativní chyba této 
převodní charakteristiky (aproximace) v daném rozsahu pro určení hodnoty napětí VTWA při  
odstupu signálu od šumu  SNR = 25dB je 4,5%. Pro SNR = 25dB platí vztah  ( 6.4 ). 

Při použití námi navržené metody M2 je velikost DTWA nejvíce odolná vůči působení 
svalového šumu. Míra lineární závislosti DTWA na VTWA  je největší u metody M2. Všechny 
metody určování jader shluků jsou použitelné, ale námi navrženou metodou M2 dosahujeme 
lepší reflexe TWA a větší odolnosti vůči svalovému šumu. 

V kapitole 6.3 jsme ověřili při analýze TWA metodu normalizovaného indexu α (NIA), 
která vychází z teorie složitých chaotických systémů. Z našich analýz plyne, že základní 
metoda NIA může sloužit pro další popis ve fázovém prostoru a při vhodné optimalizaci ji lze 
využít pro detekci TWA. Působení svalového šumu samotná metoda NIA neeliminuje a 
v případě jejího využití jako detektoru TWA je nutné provést předzpracování série ST-T 
segmentů. Metoda NIA pro analýzu nelineární dynamiky otevírá nové a fundamentálně 
odlišné cesty k analýze TWA a náhlé srdeční smrti. Jsme schopni nyní sledovat komplexnost 
periodické TWA a působení dalších patologických vlivů v ST-T segmentu ve fázovém 

prostoru a pomocí metody NIA určit průměrný index α  a jeho histogram. 
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8.3 Určení pravděpodobnosti výroku o přítomnosti a nepřítomnosti TWA 
v signálech EKG 

Poslední třetí část práce popisuje návrh metodiky pro určení nejistoty měření TWA 
zahrnující hlavní představitele těchto nejistot. Cílem kapitoly bylo porovnání výroku o 
přítomnosti či nepřítomnosti TWA v signálu EKG s využitím prahových kritérii s parametry 
kTWA  a VTWA a určení výroku o přítomnosti či nepřítomnosti TWA v signálu EKG 
s pravděpodobností PSH na reálných signálech získaných na IKK FN Brno podle protokolu v 
kapitole 4.1. 

Provedli jsme test sensitivity a specificity jednotlivých metod detekce TWA. Metody 
Poincarého map (PM) a korelační metoda (KM) hůře identifikují pacienty s podezřením na 
náhlou srdeční smrt (NSS). Metoda využívající Karhunenovu- Loéveovu transformaci (KLT) 
identifikovala 80% všech zdravých pacientů. Prahové kritérium pro určení výroku správně 
identifikuje jak nemocné, tak zdravé pacienty. Spektrální metoda (SM) a kepstrální metoda 
(CM) má identické výsledky s prahovým kritériem podle očekávání. Výborných výsledků 
bylo docíleno s metodou komplexní demodulace (MKD) a metodou klouzavého průměru 
(MKP). 

Tento náš nový přístup analýzy přítomnosti TWA v signálu EKG nabízí přínos pro 
praxi a obor několik výhod oproti tradičním pevně stanoveným rozhodovacím prahům. Jeho 
výstupem není pouze rozhodnutí ANO/NE, které bývá velice nepřesné, ale dokládá tvrzení 
konkrétní hodnotou pravděpodobnosti, s jakou je vynesený výrok platný. Ke každému 
výsledku měření je nutné připojit nejistotu, bez níž výsledek nemá žádnou váhu. Vytvořili 
jsme program pod pracovním názvem BIOROID  [40], který využívá námi navržené 
algoritmy MKP, SM a PM a určení výroku o přítomnosti či nepřítomnosti TWA 
s pravděpodobností PSH. Tento program pracuje také se signály EKG získanými na IKK FN 
Brno a je na tomto pracovišti využíván. 

Je důležité říci, že počet pacientů k analýze nebyl dostatečný. Důvodem je 
problematické zajištění vhodných pacientů pro měření TWA na IKK FN Brno s již několikrát 
zmiňovaným protokolem. Ne každého pacienta je možné podrobit elektrické stimulaci srdce a 
zvýšit tepovou frekvenci na 100 – 120 tepů za minutu. 

S experimentálním ověřením na větším množství pacientů se přesto počítá i po 
odevzdání disertační práce, jakmile bude dostupné dostatečné množství naměřených dat. 

Získané signály EKG byly zpracovány v prostředí Matlab v laboratořích VUT FEKT 
Brno. 
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Abstrakt 
Kardiovaskulární onemocnění způsobují vysoké procento úmrtí po celém světě. V řadě 

vyspělých zemích je toto procento úmrtí dokonce vyšší než úmrtí způsobená onemocněním 
rakovinou. V současné době je používáno mnoho metod pro predikci náhlé srdeční smrti se 
zaměřením na segment ST-T signálu EKG, zejména  TWA. Cílem disertační práce bylo 
prohloubit vztahy a spolupráci s Interní kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice Brno 
Bohunice na analýze rizik náhlé srdeční smrti, seznámit se a ověřit metody používané 
k detekci a kvantifikaci simulované TWA. Nalézt vhodná vylepšení metod detekce TWA a na 
závěr metody vyhodnotit na reálných datech získaných na IKK FN Brno.  

První část práce je zaměřena na souhrn patologických artefaktů v signálu EKG při 
určování rizik (stratifikaci) náhlé srdeční smrti, dále jsou popsány metody analýzy, detekce a 
klasifikace TWA. Mezi stěžejní zajímavé poznatky pro klinickou praxi patří analýza trendu 
změny TWA v čase a nalezení nejvhodnější metody pro zjišťování krátkodobé TWA. Druhá 
část práce popisuje vývoj a výsledky nových vylepšení a metod pro detekci TWA. Poslední 
část práce je zaměřena na metodiku určení pravděpodobnosti výroku o přítomnosti a 
nepřítomnosti TWA v signálu EKG. 

 

Abstract 
The Cardiovascular diseases may evocated the high percentual risk of sudden cardiac 

death in whole world. In several western countries is the number of death higher then number 
of cancer death. In this time is used a lot of methods for prediction of sudden cardiac death 
with focus on ECG T-wave alternance. The aim of the theses was to do stronger relation and 
cooperation with Internal Cardiac Clinic of Faculty Hospital Brno Bohunice on the risk 
analysis of sudden cardiac death. Secondly, we met the methods used for detection and 
quantification of simulated TWA. Last but not least was necessary to find TWA detection 
methods improvement and process the data on real signals obtained from Faculty Hospital 
Brno Bohunice. 

First part of the Thesis is focused on summary of pathologic artifacts in ECG signal, 
which are important for sudden cardiac risk stratification. There are described further known 
detection and quantification methods for TWA analysis. An interesting part for clinical 
practice is analysis of TWA trend in time and looking for the best method, which is able to 
catch and track the short TWA trend changes. Second part describes the new methods 
improvements, which were tested with interesting outputs. Further, there was developed 
method for TWA presence statement probability evaluation. 


