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Abstrakt 

Tato práce se zabývá hodnocením EKG ve smyslu klasifikace rytmu a analýzy HRV. 

V teoretické části práce jsou popsány základy fyziologie srdce a jeho obvyklé patologie, 

základy elektrokardiografie, hodnocení EKG a standardy metod hodnocení HRV. V praktické 

části jsou popsány algoritmy pouţité ve vytvořené aplikaci. Jde především o postup 

hodnocení rytmu, eliminaci ektopických rytmů a chyb rozměření, přípravu dat k vyhodnocení 

HRV, odstranění trendu z DES a metody hodnocení HRV. Vytvořený program byl testován 

na záznamech databáze CSE a MIT-BIH. Pro nedostatek vhodných dat a absenci diagnózy 

testovaných dat nemohly být otestovány všechny klasifikační schopnosti pouţitých algoritmů. 

Testovaná část programu se jevila jako spolehlivá a funkční. 

Klíčová slova 

rozměření signálu EKG, analýza EKG, sinusový rytmus, ektopický rytmus, variabilita 

srdečního rytmu, HRV, PSD, DES 

Abstract 

This thesis deals with evaluation EKG in terms of classification rhythm and analysis HRV. In 

theoretic part of work are described basics of heart physiology and its usual pathology, basics 

of electrocardiography, evaluation EKG and standard methods of HRV evaluation. In 

practical part are described algorithms used in created application. Mainly describes technique 

of rhythm evaluation, ectopic rhythms and delineation error elimination, data preparing for 

HRV evaluation, drift removal from DES and HRV evaluation methods. Created program was 

tested on CSE and MIT- BIH database records. For lack of suitable data and absence of tested 

data, it wasn’t possible to test all the classification rules of used algorithms. Tested part of 

program appears reliable and functional.  

Keywords 

ECG delineation, ECG analysis, sinus rhythm, ectopic rhythm, heart rate variability, HRV, 

PSD, DES 
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1 Úvod 

Analýza EKG je důleţitou součástí diagnostiky kardiologických onemocnění, které jsou 

v současnosti významným zástupcem skupiny takzvaných civilizačních chorob. Monitorace 

EKG pacientů s podezřením na moţné kardiologické onemocnění, nebo monitorace pacientů 

po akutním infarktu myokardu a její následné správné vyhodnocení umoţní přesnější predikci 

hrozby náhlé srdeční smrti a tím umoţní volbu vhodných léčebných postupů k omezení úmrtí 

v důsledku srdečního selhání. 

S rozvojem technických moţností ve zdravotnictví postupně došlo k omezení 

problému se získáváním dostatečného mnoţství dat, ale naopak vyvstal problém se 

zpracováním obrovského mnoţství dat, například při dlouhodobém monitorování EKG, kde je 

nutné ohodnotit kaţdý srdeční cyklus. V této oblasti je určitým řešením pouţití algoritmů 

automatického rozměření záznamu a jejich následná analýza. Ovšem na testovacích datech 

obvykle tyto algoritmy nedosahují stoprocentní spolehlivosti, proto můţe být vyţadován 

manuální zásah odborníka – lékaře. 

Pro získání komplexnějšího hodnocení stavu kardiovaskulárního systému je nutná 

hlubší analýza EKG, která je však závislá na korektním rozměření a ohodnocení záznamu.  

Existuje řada metod, ze kterých je moţné získat informace o stavu srdce i jeho příslušném 

nervovém systému a tím i částečně predikovat hrozbu srdeční smrti, či jiných ţivot 

ohroţujících  situací. 

V teoretické části této práce je stručně popsána samotná fyziologie srdce a některé 

jeho běţné patologie, standardní postupy při snímání, záznamu a následném předzpracování 

EKG a jeho hodnocení jak  na úrovni jednotlivých rytmů, tak i komplexnější hodnocení 

dlouhodobějších záznamů metodou HRV. V praktické části je popsáno grafické prostředí 

vytvořeného programu, který obsahuje reţimy pro rozměření a následnou základní i 

komplexnější analýzu EKG záznamu, dále jsou podrobněji popsány navrţené algoritmy 

tvořící jádro programu a v poslední části jsou popsány výsledky testování funkce programu a 

vlivu volby parametrů metod na vyhodnocení záznamů. V závěru je zhodnoceno splnění 

zadání práce. 
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2 Elektrická aktivita srdce 

2.1 Tvorba vzruchů v srdci 

Pracovní myokard síní a komor není nadán automacií, akční potenciál je generován šířením 

vzruchu. K přenosu vzruchové aktivity stačí, kdyţ podráţděná buňka lokálními proudy 

depolarizuje membránu nepodráţděné buňky o 20-25 mV. Tím se její membránový potenciál 

dostane na spouštěcí úroveň, kdy se otevřou napěťově řízené sodíkové kanály a membrána se 

depolarizuje. Naproti tomu v buňkách převodního systému (Obr. 1), vybavených schopností 

autonomie, automacie a rytmicity, není klidový membránový potenciál klidovým v pravém 

slova smyslu, neboť zde probíhá spontánně pomalá změna membránového potenciálu směrem 

ke spouštěcí úrovni.  

Jakmile dosáhne spontánní depolarizace spouštěcí úrovně, vzniká akční potenciál. Po 

skončení akčního potenciálu se membránový potenciál nestabilizuje a jeho hodnota se opět 

pomalu přibliţuje spouštěcí úrovni. Uvedený mechanismus se stále opakuje a tyto buňky 

proto fungují jako zdroj vzruchů 

(pacemaker). 

U savců je za tvorbu vzruchů 

fyziologicky odpovědný sinoatriální 

(SA) uzel, kde je spontánní 

depolarizace nejrychlejší a nejdříve 

tak dosáhne spouštěcí úrovně. Tento 

uzel tak funguje jako přirozený 

pacemaker. V ostatních částech 

převodního systému je spontánní 

diastolická depolarizace pomalejší, 

takţe vzruch k nim dorazí z SA uzlu 

dříve, neţ jejich membránový 

potenciál dosáhne spontánně 

spouštěcí úrovně. [7] 

2.2 Řízení srdeční frekvence 

Řízení srdeční frekvence je téměř výlučně nervové. Zásadně je třeba chápat, ţe SA uzel, který 

je normálně za srdeční frekvenci zodpovědný, je pod neustálým tonickým vlivem 

vegetativního nervového systému. Zvýšení tonu sympatiku přitom srdeční frekvenci zrychlí, 

zvýšení tonu parasympatiku zpomalí. U zdravého jedince převaţuje za klidových podmínek 

vliv parasympatiku, takţe tepová frekvence je v klidu niţší, neţ odpovídá nastavení klidového 

rytmu v SA uzlu. Medikamentózní blokáda parasympatiku tepovou frekvenci zvýší, blokáda 

sympatiku naopak sníţí. Při blokádě obou systémů je tepová frekvence okolo 100 tepů za 

minutu. 

 

 
Obr. 1: Převodní systém srdeční 
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Vliv parasympatiku 

Parasympatikus působí obecně na srdeční činnost: 

- negativně chronotropně (zpomaluje srdeční frekvenci) 

- negativně inotropně (sniţuje sílu srdeční kontrakce) 

- negativně dromotropně (zpomaluje síňokomorový převod) 

- negativně bathmotropně (sniţuje vzrušivost myokardu) 

Vliv sympatiku 

Sympatiku vykazuje obecně účinek opačný, na srdce působí: 

- pozitivně chronotropně (zrychluje srdeční frekvenci) 

- pozitivně inotropně (zvyšuje sílu srdeční kontrakce) 

- pozitivně dromotropně (zrychluje síňokomorový převod) 

- pozitivně bathmotropně (zvyšuje vzrušivost myokardu) 

Reflexní řízení 

Srdeční tepová frekvence můţe být ovlivněna také změnou tlaku krve. Vliv tlaku krve na 

srdeční frekvenci je zprostředkován baroreceptorovými reflexy. Klidová tepová frekvence, 

zejména u mladších osob, také typicky kolísá v rytmu dýchání: během inspiria TF roste, 

během exspiria klesá. Zajímavé je, ţe přestoţe se s dýcháním rytmicky mění aktivita jak 

sympatiku (roste při inspiriu), tak parasympatiku (roste při exspiriu), respirační arytmii 

zprostředkovává hlavně parasympatikus. [7] 

2.3 Snímání elektrických změn na povrchu těla 

Kontrakce kaţdého svalu je spojena s elektrickými změnami a tyto změny lze zaznamenávat 

elektrodami přiloţenými na povrch těla. Protoţe jsou takto detekovány všechny svalové 

kontrakce, jsou elektrické změny spojené s kontrakcí srdečního svalu jasné jen tehdy, je-li 

pacient plně uvolněný a nekontrahují se kosterní svaly.  

Přestoţe má srdce čtyři oddíly, z pohledu elektrické aktivace je moţné se na ně dívat 

jako na dvouoddílové, protoţe obě síně a následně obě komory se kontrahují společně. [1] 

2.4 Tvar EKG 

Masa síňového myokardu je ve srovnání se srdečními 

komorami malá a také elektrické změny doprovázející jeho 

kontrakce jsou malé. Kontrakce síní jsou na EKG spojeny 

s vlnou nazývanou „P“. Masa srdečních komor je velká, a 

proto jejich depolarizace vyvolává na EKG triplet kmitů, 

který se nazývá „komplex QRS“. Vlna „T“ odráţí návrat 

komorového myokardu do klidového stavu, tedy jeho 

„repolarizaci“. 

Základní tvar normálního EKG je na Obr. 2. Písmena P, Q, R, S a T byla vybrána 

arbitrárně v raných dobách vývoje EKG. V anglické terminologii se P, Q, R, S a T nazývají 

vlny (wave). V české nomenklatuře se pouze zaoblené výchylky (P, T) nazývají „vlny“, ostré 

 
Obr. 2: Normální tvar EKG 
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výchylky se nazývají „kmity“. Kmity Q, R a S dohromady tvoří komplex QRS. Interval mezi 

kmitem S a vlnou T se nazývá „úsek ST“, nebo „segment ST“.Jestliţe je první kmit negativní, 

označí se jako Q. Pozitivní výchylka se nazývá kmit R bez ohledu na to, zda jí předchází 

kmit Q. Kaţdá výchylka pod izoelektrickou linií za kmitem R se nazývá kmit S znovu bez 

ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost předcházejícího kmit Q. [1] 

2.5 Záznam EKG 

Elektrický signál ze srdce je zaznamenáván na povrchu těla deseti elektrodami, které jsou 

propojeny s EKG přístrojem. Jedna elektroda je připevněna ke z kaţdé končetině a šest je 

fixováno k přední straně hrudníku.. Důleţitý je dobrý elektrický kontakt mezi elektrodami a 

kůţí vyšetřovaného. Někdy je třeba oholit hrudník. EKG přístroj porovnává elektrickou 

aktivitu v různých elektrodách a elektrický obraz se nazývá „svod“. Jednotlivá srovnání 

„pozorují“ srdce z různých směrů. Například při nastavení přístroje na svod I je porovnáváno 

elektrické napětí na elektrodách upevněných na pravou a levou paţi. Kaţdý svod poskytuje 

jiný pohled na srdeční elektrickou aktivitu a teda dává jiný EKG obraz. V úzkém smyslu by 

se kaţdý EKG obraz měl nazývat „svod“. 

Není třeba si pamatovat, které elektrody tvoří který svod, nicméně je důleţité, aby 

byly elektrody správně připevněny. EKG vzniká jako soubor charakteristických obrazů a 

záznam prakticky nelze interpretovat, jestliţe jsou elektrody připevněny nesprávně. [1] 

2.5.1 Dvanáctisvodové EKG 

Šest standardních svodů zaznamenávaných z elektrod připevněných na končetiny lze vnímat 

jako pohled na srdce ve vertikální rovině, tedy ze stran končetin. Svody I, II a svod aVL 

snímají elektrické potenciály z levého laterálního povrchu srdce, svod III a svod aVF ze 

spodní stěny a svod aVR z pravé síně. 

Svody V1-V6 jsou připevněny k hrudní stěně a záznam je snímán z šesti pozic mezi 

4. a 6. meziţebřím, jak znázorňuje Obr. 3. [1] 

 

 
Obr. 3: Standardní hrudní svody V1-V6 

 
Obr. 4: Vztah mezi šesti svody V a srdcem 
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Šest očíslovaných svodů V hledí na srdce v horizontální rovině zpředu a z levé strany 

(Obr. 4). Svody V1 a V2 tedy sledují aktivitu pravé komory, svody V3 a V4 aktivitu 

mezikomorového septa a přední stěny levé komory a svody V5 a V6 se dívají na přední a 

laterální stěnu levé komory. Stejně jako u končetinový svodů ukazuje kaţdý hrudní svod jiný 

EKG obraz. V kaţdém svodu je tento obraz charakteristický a podobný u různých lidí 

s normálním srdcem. [1] 

2.5.2 Ortogonální svodové systémy 

Pro znázornění elektrické aktivity srdce je důleţité vytvoření celoprostorového vjemu. To 

poskytují ortogonální svodové systémy. Jejich základní principem je vyuţití několika elektrod 

k vytvoření jednoho svodu. Napětí z jednotlivých elektrod, umístěných na těle pacienta jsou 

převedena na odporovou síť, ze které jsou odvozeny signály svodů UX, UY a UZ.  

 

 
Obr. 5: Frankův ortogonální svodový systém 

Největšího uplatnění z ortogonálních svodových systémů nalezl svodový systém dle 

Franka (Obr. 5) [4]. Ze tří ortogonálních svodů je jen jeden tvořen běţným způsobem 

(snímáním rozdílu potenciálu krku a bránice). Kaţdý z obou horizontálních signálů je tvořen 

napětími měřenými na elektrodách umístěných podél horizontálního obvodu hrudníku. Podíly 

potenciálů jednotlivých elektrod na celkovém napětí svodu byly určeny empiricky, měřením 

na elektrolytickém modelu hrudníku. Zatímco u standardního svodového systému je zvykem 

zobrazovat dynamiku svodových napětí výhradně v čase, v případě ortogonálních svodů je 

dávána přednost zobrazení společných průmětů svodových napětí do jednotlivých tělesných 

rovin - frontální, horizontální a sagitální. [3] 
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Ve Frankově systému pro signály svodů UX, UY a UZ platí vztahy:  

kde A, C, E, F, H, I a M jsou potenciály na příslušných svorkách. [3] 

2.6 Předzpracování EKG 

Snímání biologických signálů je velmi často komplikováno superpozicí řady neţádoucích 

sloţek. Vzhledem k jejich malé amplitudě je nutné dodrţovat určitá doporučení, jinak je 

moţné, ţe poţadovaný signál v šumu zcela zanikne. Některé neţádoucí sloţky však není 

moţné uţ z principu jejich vzniku potlačit, případně se do záznamu dostaly zanedbáním 

doporučení. V takovém případě je vhodné vyuţít dodatečné filtrace a tyto neţádoucí sloţky 

odstranit. 

EKG záznamy typicky obsahují tři druhy neţádoucích sloţek: [13] 

a) síťový brum 50 Hz + vyšší harmonické sloţky 

b) kolísání nulové linie signálu (drift) 

- pomalé elektrochemické děje na rozhraní elektroda – pokoţka 

- vliv dýchání (asi do 0,8 Hz) 

- pomalé pohyby klienta (asi do 2 Hz) 

c) myopotenciály 

- klidové EKG (nad 100 Hz) 

- zátěţové EKG (od 10 Hz) 

 

Pro filtraci driftu jsou vhodné pouze filtry typu FIR, které lze navrhnout s přesně 

lineárními fázovými charakteristikami. Filtry typu IIR vhodné nejsou, protoţe jejich fázové 

charakteristiky jsou vţdy nelineární. 

Síťový brum je periodický rušivý signál; jeho základní kmitočet je 50 Hz a vyšší 

harmonické sloţky mohou být zanedbatelné. Základní kmitočet leţí v kmitočtovém pásmu 

uţitečného signálu, proto filtry k jeho potlačení musí mít úzkopásmový charakter.[9] 

Spektrální sloţky EKG 

Na Obr. 6 je náčrt výkonových spekter jednotlivých komponent EKG [9] 

 
Obr. 6: Spektrální složky EKG komponent 

C0,231-E0,374-I0,264-M0,736A0,133Ux   (2.1) 

I0,781-C0,171A0,610Uy   (2.2) 

H1,000-M0,345F0,655Uz   (2.3) 
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3 Hodnoceni EKG 

Hodnocení EKG má dvě části: Popis a interpretaci. 

Popis křivky by měl obsahovat následující informace: 

- kde začíná depolarizace, čili jaký je rytmus. Normální je rytmus sinusový. 

- jestli proběhlo vedení vzruchu a depolarizace normálně 

- zda je sklon srdeční osy normální, nebo je přítomen sklon osy doleva, či doprava 

- popis tvaru a trvání komplexu QRS 

- popis vlny T v jednotlivých svodech 

3.1 Přijatelné variace fyziologického EKG 

Hranice fyziologického EKG jsou diskutabilní. Nejdříve si musíme uvést variace EKG nálezu 

zcela zdravých lidí a teprve poté můţeme přemýšlet o významu nepochybně patologických 

křivek. 

3.1.1 Normální srdeční rytmus 

Sinusový rytmus je jediný přirozený setrvalý srdeční rytmus. U mladých lidí se RR interval 

během nádechu zkracuje (a zvyšuje se srdeční frekvence). To se nazývá sinusovou arytmií 

(Obr. 7). Je-li sinusová arytmie velmi výrazná, můţe napodobovat síňovou arytmii. Př i 

sinusové arytmii je však kaţdý komplex P-QRS-T stejný a mění se pouze interval mezi nimi. 

Se vzrůstajícím věkem jedince se sinusová arytmie stává stále méně zřetelnou a v důsledku 

zhoršené funkce vagového nervu se zcela vytrácí u onemocnění, jakým je diabetická 

autonomní neuropatie. 

 

 
Obr. 7: Sinusová arytmie (variace délky intervalů RR, konstantní interval PR, konstantní tvar vln P a 

QRS komplexů) 
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Sinusová tachykardie 

Moţné příčiny sinusové tachykardie 

jsou: 

- bolest, strach 

- hypovolemie 

- infarkt myokardu 

- srdeční selhání 

- plicní embolie 

- obezita 

- špatná fyzická kondice 

- těhotenství 

- tyreotoxikóza 

- anemie 

- beri-beri 

- retence CO2 

- autonomní neuropatie 

- léky: sympatomimetika, kofein, 

atropin 

Sinusová bradykardie 

Moţné příčiny sinusového rytmu o 

pomalé frekvenci jsou: 

- výborná tělesná kondice 

- vazovagální ataky 

- sick sinus syndrom 

- akutní infarkt myokardu, 

zvláště spodní stěny 

- hypotyreóza 

- hypotermie 

- obstrukční ţloutenka 

- zvýšený nitrolební tlak 

- léky – betablokátory (včetně 

očních kapek při glaukomu), 

verapamil, dioxin 

 

 

 
Obr. 8: Sinusová tachykardie (Normální komplexy P-QRS-T, RR interval o trvání 600 ms, srdeční 

frekvence 120/min) 

Vlna P 

Při sinusovém rytmu je vlna P pozitivní ve všech svodech kromě svodu aVR. Pokud je QRS 

komplex ve svodu aVL převáţně negativní, můţe být vlna P také negativní. 

V praxi se rytmus určuje podle svodu, ve kterém je vlna P nejzřetelnější. 
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Interval PR 

Při sinusovém rytmu je PR interval konstantní. Jeho doba trvání se pohybuje mezi 120 a 

220 ms. Interval kratší neţ 120 ms naznačuje přítomnost preexcitace a delší neţ 220 ms 

znamená AV blok I. stupně. Obě tyto „abnormality“ se vyskytují u zdravých lidí.  

Srdeční osa 

Sklon srdeční osy lze povaţovat za normální v širokém rozsahu. U většiny lidí je QRS 

komplex nejvyšší ve svodu II, ale také ve svodech I a III bývá výrazný. Srdeční osa je stále 

normální, kdyţ jsou kmity R a S ve svodu I stejně velké. Obvykle tomu tak bývá u vysokých 

lidí. Pokud je kmit S větší, neţ kmit R ve svodu I, značí sklon srdeční osy doprava. Ačkoliv je 

to běţné i u zdravých lidí. Ve svodu III často bývá kmit S větší, neţ kmit R, a sklon srdeční 

osy lze za normální povaţovat pokud jsou ve svodu II kmity R a S stejně vysoké. Tato situace 

je běţná u obézních lidí a v těhotenství. Pokud je hloubka kmitu S větší, neţ výška kmitu R ve 

svodu II, jedná se o sklon srdeční osy doleva. 

Při hypertrofii pravé komory dochází k posunu osy doprava, tedy výchylka ve svodu I 

se stává negativní (převáţně směřuje dolů) a výchylka ve svodu II bude pozitivnější (bude 

převáţně směřovat nahoru). Tomu se říká „deviace osy doprava“. Vyskytuje se především u 

plicních onemocnění, která zatěţují pravostranné srdeční oddíly a dále u vrozených srdečních 

vad. 

Při hypertrofii levé komory se osa přesunuje doleva a komplex QRS ve svodu III má 

převáţně negativní výchylku. Tato „deviace osy doleva“ není významná, dokud není také ve 

svodu II převáţně negativní výchylka, a častěji je způsobena spíše převodní poruchou neţ 

nárůstem hmotnosti levé srdeční komory. [1] 

Velikosti R a S vln v hrudních svodech 

Ve svodu V1 by měl být malý kmit R a hluboký kmit S. 

Poměr mezi nimi by se měl postupně měnit od svodu V1 do 

svodu V6. Ve svodu V6 by naopak měl být vysoký kmit R a 

kmit S by měl chybět (Obr. 9). Tzv. přechodová zóna, čili 

oblast, kde se kmit R rovná kmitu S, bývá typicky ve svodu 

III, nebo V4, často však můţe být i jinde. 

Nemocní s chronickou obstrukční plicní nemocí mají 

přechodovou zónu ve svodu V5, nebo dokonce V6, coţ se 

nazývá rotací ve směru hodinových ručiček. Podobný bývá 

obraz u nemocných s deformovaným hrudníkem, u nichţ 

vpáčené sternum posouvá mediastinum doleva. 

Dominantní kmit R ve svodu V1 se můţe ojediněle 

vyskytovat i u zcela zdravých lidí. V takovém případě 

přechodová zóna zcela chybí. Většinou je však dominantní kmit R ve svodu V1 způsoben buď 

hypertrofií pravé komory, nebo infarktem zadní stěny myokardu. 

Poměr mezi výškou kmitu R a hloubkou kmitu S je důleţitý pro určení sklonu srdeční 

osy a rozpoznání hypertrofie pravé komory. Jeho absolutní výška je však málo informativní.  

 
Obr. 9: Rozdíly velikostí kmitů ve 

svodech V1 a V6 
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Šířka komplexu QRS 

Šířka QRS komplexu by měla být ve všech svodech max. 120 ms. Pokud jsou QRS komplexy 

širší, pak byly komory depolarizovány buď ze zdroje komorového místo ze zdroje 

supraventrikulárního, nebo je porušeno vedení vzruchu ve svalovině komor. To nastává 

nejčastěji v důsledku raménkové blokády. 

Úsek ST 

Úseky ST jsou částí EKG křivky mezi kmitem S a začátkem vlny T. Fyziologicky probíhají 

horizontálně a izoelektricky, tzn. jsou ve stejné rovině jako přímka proloţená mezi koncem 

vlny T a začátkem vlny P. Ve hrudních svodech se však setkáváme s tím, ţe ST úseky 

probíhají mírně směrem vzhůru a jsou hůře definovatelné. (Obr. 10) 

Elevace ST úseku jsou hlavním znakem akutního infarktu myokardu. Deprese ST 

úseku pak naznačují ischemii myokardu, nebo účinek dioxinu. Elevace ST úseku ve svodech 

V2-V5 jsou normální a někdy se 

označují jako vysoký odstup úseku 

ST. 

Deprese ST úseků jsou časté i 

u zdravých lidí a nazývají se 

„nespecifické“. Deprese ST úseku ve 

svodu III (ale ne ve svodu aVF) jsou 

pravděpodobně nespecifické. 

Nespecifické deprese ST úseku 

nepřekračují sníţení pod 

izoelektrickou linii větší neţ 2 mm a 

často probíhají od kmitu S šikmo 

vzhůru k vlně T. Horizontální 

deprese ST úseku hlubší neţ 2 mm 

znamenají ischemii srdečního svalu. 

Vlna T 

V normálním EKG je vlna T vţdy invertována ve svodu aVR a často ve svodu V1, ale 

obvykle je pozitivní ve všech ostatních svodech. Vlna T je také často invertována ve svodu 

III, ale ne v aVF. Ačkoliv její inverze můţe být potlačena při hlubokém nádechu. 

 

 
Obr. 11: Inverze vlny T při hlubokém nádechu 

 
Obr. 10: Šikmý průběh ST úseku směrem vzhůru 



 21 

Negativní vlny T ve svodu aVL a ve svodu aVR mohou být fyziologické, zvláště 

pokud je ve svodu aVL také negativní vlna P. 

Inverze vln T ve svodech V1, V2 a V3 se vyskytují u plicní embolie a u hypertrofie 

pravé komory. Mohou být však i variantou normy, coţ zvláště platí u afroameričanů. 

3.1.2 Extrasystoly 

Supraventrikulární extrasystoly, ať jiţ síňové, či junkční (AV nodální), se často vyskytují i u 

zdravých lidí a nemají ţádný klinický význam (Obr. 12). Síňové extrasystoly mají abnormální 

tvar vlny P; junkční extrasystoly vlnu P buď vůbec nemají, nebo je skryta v QRS komplexu, 

popř. ho následuje. 

Komorové extrasystoly se také často vyskytují i u zdravých lidí (Obr. 13). 

 
Obr. 12: Supraventrikulární extrasystola(U supraventrikulárních extrasystol jsou QRS komplexy a vlny 

T stejné. Jako u sinusového rytmu, čtvrtý rytmus má abnormální vlnu P) 

 
Obr. 13: Komorová extrasystola (Sinusový rytmus s jednou komorovou extrasystolou, extrasystola má 

široký deformovaný QRS komplex a vlnu T abnormálního tvaru) 
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3.2 Patologie v EKG 

3.2.1 Poruchy vedení 

Šíření depolarizace můţe být opoţděno či zablokováno kdekoli na cestě vedení ze 

sinoatriálního uzlu, aţ po svalovinu komor. Lokalizace poruch vedení se zobrazí na 

povrchovém EKG. 

 

 
Obr. 14: Možné lokalizace poruch vedení[7] 

Sinoatriální blokáda 

Při této blokádě se SA uzel depolarizuje normálně, ale depolarizační vlna nepřestoupí na síně. 

 
Obr. 15: Sinoatriální blokáda [7] 

Zpomalení vedení v síních 

Depolarizace se šíří přímo svalovinou síní, a proto se zde neprojevují poruchy vedení. Jestliţe 

je však levá síň hypertrofická nebo/a dilatovaná, můţe dojít k prodlouţení doby aktivace celé 

svaloviny síní. Výsledkem je pak široká dvouvrcholová vlna P, jakou vídáme u nemocných 

s mitrální stenózou, dokud je u nich zachován sinusový rytmus. 
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Blokáda v atrioventrikulárním uzlu a v Hisově svazku 

Interval PR představuje čas, za který se depolarizační vlna šíří z SA uzlu přes síně, AV uzel, 

podél Hisova svazku aţ do mezikomorového septa. Jestliţe je PR interval prodlouţen, nebo 

kdyţ vlna P není následována QRS komplexem, je přítomna porucha vedení buď ve vlastním 

AV uzlu, nebo v Hisově svazku. Z povrchového EKG však není moţno určit, které z těchto 

dvou míst je postiţeno. 

Postup depolarizační vlny po Hisově svazku můţe být monitorován elektrodou 

umístěnou v jeho blízkosti. To lze provést zavedením katétru s elektrodou cestou femorální 

ţíly a jejím umístěním v místě trikuspidální chlopně. 

AV blokáda I. Stupně 

Situace, kdy je kaţdá depolarizace síní následována depolarizací komor, ale atrioventrikulární 

vedení je zpomalené, a tudíţ interval PR je na povrchovém EKG prodlouţený, se nazývá AV 

blokáda I. stupně (obr.). Tento stav se sice vyskytuje i u zdravých osob,  ale také můţe 

indikovat řadu srdečních onemocnění (např. akutní infarkt myokardu nebo akutní 

revmatickou karditidu). AV blokáda I. stupně sama o sobě však nezhoršuje srdeční funkci, a 

tak zůstává symptomatická. AV blokáda I. stupně často vzniká v AV uzlu. 

 
Obr. 16: AV blokáda I. stupně (PR interval je konstantní, 360 ms) 

AV blokáda II. stupně 

[1] [5] 

AV blokáda II. stupně vzniká v případě, ţe se depolarizace síní převádí na komory 

přerušovaně. Můţe nastat v důsledku poruchy vedení kdekoli v AV uzlu nebo v Hisově 

svazku. Existují tři varianty: 

1) Pokud je většina stahů převedena normálně (s konstantním PR intervalem) a vlna P 

jen občas není následována QRS komplexem, je přítomna tzv. blokáda Mobitzova 

typu II (Obr. 17). Porucha vedení je pravděpodobně pod AV uzlem, v Hisově svazku. 

Tato blokáda je asymptomatická a její jediný význam spočívá v tom, ţe můţe přejít do 

blokády kompletní. 

2) Wenckebachův typ AV blokády II. stupně se nazývá druh poruchy převodu vzruchu 

síněmi, kdy se postupně prodluţuje PR interval, aţ po vynechání jednoho převodu 

vzruchu na komory. V záznamu se projeví, jako dvě po sobě jdoucí vlny P ve 

vzdálenosti kratší neţ 2 x PP interval. Po výpadku QRS komplexu se situace opakuje. 

3) Alternující převedené a nepřevedené síňové stahy (nebo jede převedený a poté dva 

nepřevedené) vytvářejí obraz dvojnásobku (či trojnásobku) P vln neţ komplexů QRS. 

Tato situace se nazývá převod „2:1“ („dvě ku jedné“), nebo 3:1 
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Obr. 17: AV blokáda druhého stupně (Mobitzova typu II; interval PR je konstantní ) 

 
Obr. 18: AV blokáda druhého stupně (Weckenbachova typu; progresivní prodlužování intervalu PR, 

jeden nepřevedený stah) 

 
Obr. 19: AV blokáda druhého stupně (typ 2:1) 

AV blokáda III. stupně 

Kompletní AV blokáda (třetího stupně) je stav, kdy síňové kontrakce jsou normální, ale 

nepřevádějí se na komory. V tomto případě jsou komory aktivovány „uniklým 

mechanismem“ z depolarizujícího loţiska ve svalovině komor. 

 
Obr. 20: AV blokáda třetího stupně (frekvence vln P 90/min, frekvence komplexů QRS 36/min, žádný 

vztah mezi vlnami P a komplexy QRS, abnormální tvar komplexu QRS při šíření depolarizace z 

komorového fokusu). 

Kompletní AV blokáda není na 12 svodovém EKG vţdy ihned zřetelná, pokud je vidět 

jen několik komplexů QRS v jednotlivých svodech. Je třeba ověřit interval PR ve všech 

svodech. Kompletní AV blokáda se můţe vyskytnout jako akutní stav u pacientů s infarktem 

myokardu (kdy je většinou přechodná), nebo můţe jít o chronický stav. [1] 
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Blokády Tawarových ramének 

Kdyţ je vedení v Hisově svazku normální a jedno z ramének Tawarových je zablokováno, je 

PR interval normální, zatímco QRS komplex je rozšířený. Rozšíření QRS komplexu nastává 

v důsledku opoţděné depolarizace té části komory, která je zásobována zablokovaným 

raménkem. Blokáda raménka nezhoršuje srdeční výkon a je symptomatická. 

Blokáda pravého raménka Tawarova (RBBB) je charakterizována obsahem RSR
1
 ve 

svodu V1. R
1
 je sekundární kmit R. První výchylka směrem nahoru se nazývá R a druhá 

pozitivní výchylka se pak nazývá kmit R
1
. 

Blokáda levého raménka Tawarova (LBBB) je charakterizována ztrátou septálního 

kmitu Q a zářezy na QRS komplexech v laterálních svodech. 

Pokud je raménková blokáda spojena s AV blokádou I. stupně, je pravděpodobné, ţe 

Hisův svazek nebo zbývající raménko je také poškozeno. Hrozí tak vznik oboustranné a s ní 

úplné AV blokády. 

  
Obr. 21: Fyziologická srdeční osa (malé šipky ukazují šíření depolarizace hlavními větvemi směr 

depolarizace vzhledem k frontální rovině ) 

Fascikulární blokáda 

Pravé raménko Tawarovo se dále nedělí, ale levé raménko se rozděluje do dvou větví, kterými 

se šíří depolarizace po levé komoře. Součet těchto dvou vektorů depolarizace z pohledu 

zepředu se nazývá srdeční vektor, nebo srdeční osa (Obr. 21). 

Levý přední hemiblok (levý přední fascikulární blok) je porucha vedení v přední větvi 

levého raménka. Levá komora tak musí být depolarizována z jeho zadní větve. Výsledný směr 

depolarizace se tedy stáčí nahoru a vzniká tak sklon osy srdeční doleva. 

Přerušení vedení v zadní větvi levého raménka (levý zadní hemiblok) působí, ţe se 

srdeční osa stáčí doprava a vykazuje hluboký S kmit ve svodu I. Je mnohem méně častý, neţ 

levý přední hemiblok. Levý zadní hemiblok můţeme poznat ze současného sklonu srdeční 

osy doprava a postiţení levé komory bez známek hypertrofie pravé komory. 

 

Pokud není uvedeno jinak, kapitoly 3.1 a 3.2 byly čerpány z [5] 
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Tab.1: Rozpoznávání abnormalit na EKG 
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4 Hodnocení srdeční stability 

Rozsáhlými výzkumy bylo zjištěno, ţe incidence náhlé srdeční smrti (NSS) se nezávisle 

zvyšuje s přítomností strukturálního srdečního onemocnění, se stupněm levokomorové 

dysfunkce a s věkem. Poměr náhlých úmrtí k celkové mortalitě se i přes vývoj léčebných 

metod u nemocných se srdeční slabosti v posledních 50 letech prakticky nezměnil. Nedávno 

uskutečněné studie ukazuji, ţe aţ 50 % úmrtí u nemocných s levokomorovou  dysfunkcí 

způsobenou ischémií jsou úmrtí náhlá nebo arytmická. Pokusy o určení, kteří pacienti se 

srdeční slabostí (SS) jsou ve vyšším riziku NSS, přinesly jen omezené výsledky a do dneška 

není jasné, kteří nemocní zemřou arytmicky a kteří na progresi SS. Jednoduché markery, jako 

vyšší věk, nebo stupeň levokomorové dysfunkce, předurčuji celkovou mortalitu, ale mají 

nízkou specificitu pro určení způsobu úmrtí. Tato fakta jsou důvodem, ţe jiţ mnoho let se 

hledají další markery, které by dokázaly s vyšší specificitou vytipovat nemocné ohroţené 

náhlou smrtí v důsledku elektrické nestability vedoucí ke vzniku maligní komorové arytmie. 

K vyšetření srdeční stability se uţívá řada metod, které mají různou specificitu i senzitivitu. 

Vzhledem k tomu, ţe specificita i  senzitivita kaţdé metody je ještě rozdílná u různých 

srdečních onemocnění, výběr vyšetřovacích metod či  kombinace těchto metod závisí na 

vyšetřujícím, který musí zváţit veškeré klinické okolnosti kaţdého jednotlivého pacienta. 

K nejčastěji pouţívaným metodám vyšetření srdeční stability patři dlouhodobá monitorace 

elektrokardiogramu (EKG, Holterovo monitorováni), vyšetření pozdních potenciálů, vyšetření 

variability srdečního rytmu, turbulence srdečního rytmu, senzitivity baroreflexu, alternace 

vlny T, délky intervalu QT, variability intervalu QT, disperze intervalu QT a invazivní 

elektrofyziologické vyšetření. [8] 

4.1 Dlouhodobá monitorace EKG 

Dlouhodobá monitorace EKG (nejčastěji monitorace po dobu 24 hodin) patří k základním 

vyšetřovacím metodám, které přímo odhalují projevy elektrické nestability. Kontinuální 

sledování EKG v průběhu 24 hodin můţe zachytit epizody komorové i síňové ektopické 

aktivity s kvantitativním i kvalitativním hodnocením těchto abnormalit. Frekvenční a 

komplexní formy komorové ektopie představuji nezávislý rizikový faktor NSS, jejíţ 

pravděpodobnost zvyšují 2–3 krát u nemocných po infarktu myokardu (IM). Současně 

s dalšími klinickými parametry vedla dlouhodobá monitorace EKG k vyhledáváni nemocných 

po IM, kteří jsou na základě přítomností nesetrvalých komorových tachykardií indikováni k 

implantaci trvalého defibrilátoru pro vysoké riziko NSS. Dlouhodobá monitorace EKG se 

také pouţívá ke stanovení efektu antiarytmické léčby (ovlivnění elektrické nestability). 

Zvláštní důleţitost plní dlouhodobá monitorace EKG v případě nemocných s paroxysmy 

fibrilace síní (FIS), u niţ se ukázalo, ţe asymptomatické FIS se objevují častěji, neţ 

symptomatické FIS, coţ je důleţité při rozhodování o trvalé antikoagulační léčbě. Četnost 

paroxysmů FIS spouštěných předčasnými síňovými stahy v korelaci se symptomatologií 

stratifikuje nemocné, kteří jsou přednostně indikováni k radiofrekvenční izolaci plicních ţil. 

Dlouhodobá monitorace EKG byla postupně rozšířena o moţnost současného hodnocení 
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segmentu ST, variability srdečního rytmu, pozdních potenciálů, intervalu QT a alternace vlny 

T (T-wave alternans – TWA), coţ jsou parametry, které mohou přispět ke stratifikaci rizika 

NSS u různých populací nemocných. [8] 

4.2 Variabilita srdečního rytmu 

Tepová frekvence (HR - Heart Rate) se mění v závislosti na stavu a zatíţení nervového a 

kardiovaskulárního systému. Vnějšími faktory jsou např. svalová a psychická zátěţ, počasí 

nebo hluk, mezi vnitřní faktory patří např. aktivita autonomního nervového systému nebo 

dýchání. Variabilita srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability) kolísá přibliţně v 

rozsahu 5 aţ 15 %. Analýza HRV je neinvazní a má široké uplatnění v diagnostice, např. při 

vyšetření pacientů po infarktu, detekci spánkových stádií, diagnostice plodu, zjištění 

hypertenze, atd. HRV vypovídá o aktivitě sinusového uzlu, ale určuje se ze snadněji 

detekovatelných komplexů QRS, kdyţ se interval PR povaţuje ze fixní. Zajímají nás pouze  

intervaly NN (normal to normal), tj. intervaly RR sinusového původu - z detekovaných 

komplexů QRS se tedy uplatňují jen ty komplexy, před kterými jsou vlny P. Vyřazení 

abnormálních cyklů (tj. cyklů bez vlny P) můţe být při analýze dlouhodobých záznamů 

problematické, proto se zjednodušeně za abnormální interval RR obvykle povaţuje takový, 

který se odchyluje od průměru předešlých intervalů RR o více neţ 20 %. Hodnoty 

abnormálních intervalů RR pak do analýzy HRV nevstupují - v případě komorové 

extrasystoly (předčasného komplexu QRS s absencí vlny P) s kompenzační pauzou (dlouhým 

intervalem RR za extrasystolou), kdy jsou 2 sousední intervaly RR abnormální, se provádí 

korekce lineární interpolací. 

Analýza HRV se provádí ze záznamů:  

-  krátkodobých v délce 5 aţ 20 minut, kdy lze dosáhnout určitého rovnováţného stavu 

klienta (klid vleţe, klid ve stoje, řízené dýchání, rovnoměrná fyzická zátěţ);  

-  dlouhodobých  (v délce 24 aţ 48 hodin), většinou se jedná o součást Holterovského 

monitorování signálu EKG, které zahrnuje celodenní aktivitu klienta. 

Analýza HRV se provádí v časové oblasti (vizuální a statistické vyhodnocení), ve 

frekvenční oblasti (vyhodnocení výkonových spekter sledu intervalů NN) nebo v časově-

frekvenční oblasti (s vyuţitím spektrogramů nebo spojitých vlnkových transformací). [9] 

4.2.1 Klinický význam 

Sníţená HRV ukazuje ztrátu nebo sníţení fyziologické periodické fluktuace sinusového 

rytmu, coţ můţe být způsobeno mnoha rozdílnými vlivy a nutně nemusí představovat pouze 

změnu v autonomní modulaci. Hodnocení HRV má praktický význam nejen pro hodnocení 

kardiovaskularního rizika, ale také pro včasnou diagnostiku neuropatie, která je často 

přítomna především u diabetiků. HRV je sníţena po IM a reflektuje zvýšený tonus 

sympatické aktivity, který ovlivňuje srdeční rytmus. Převaha sympatické aktivity zvyšuje 

elektrickou nestabilitu srdce. Rozsáhlé studie potvrdily, ţe sníţená HRV z 24hodinového 

záznamu je silným prediktorem rizika smrti u nemocných po prodělaném IM, a to nezávisle 

na demografických vlivech, funkční klasifikaci, ejekční frakci (EF) levé komory (LK) 

a komorové ektopii. Dokonce se ukázalo, ţe u nemocných po infarktu myokardu je lepším 
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prediktorem NSS a výskytu maligní arytmie, neţ je tomu u sníţené EF LK, oba parametry se 

pak zdají být srovnatelné v predikci celkové mortality. Prediktivní přesnost sníţené HRV je 

jen mírná, ale v kombinaci s ostatními rizikovými prediktory se stává účinným parametrem 

stratifikace vysoce rizikových nemocných po IM. Navíc kombinace s různými rizikovými 

prediktory se zdá být schopna odlišit od sebe nemocné náchylné k smrti z důvodu arytmické 

události a nearytmické události. Sníţená EF LK ukazuje na náchylnost k SS a pravděpodobně 

odhaluje nemocné v riziku smrti, nikoli však náhlé. Na druhé straně sníţená HRV ukazuje na 

selhávání autonomní ochrany proti komorovým arytmiím, a proto spíše identifikuje nemocné 

ve vysokém riziku náhle smrti nebo výskytu komorových maligních arytmií. [8] 

4.2.2 Metody analýzy HRV v časové oblasti 

Kolísání srdečního rytmu můţe být vyhodnoceno řadou metod. Zřejmě nejjednoduššími jsou 

měření v časové oblasti. Těmito metodami jsou určeny v kaţdém bodě intervaly mezi 

normálními QRS komplexy, nebo tepová frekvence. Ve spojitém EKG záznamu je detekován 

kaţdý komplex a je určen tzv. normal-to-normal (NN) interval (všechny intervaly mezi 

sousedními QRS komplexy pocházejícími z depolarizace sinusového uzlu), nebo okamţitá 

tepová frekvence. Jednoduše mohou být vypočteny parametry například průměrný NN 

interval, průměrná tepová frekvence, rozdíl mezi nejdelším a nejkratším NN intervalem, 

rozdíl mezi denní a noční tepovou frekvencí, atd. Dále můţe být vyhodnoceno kolísání 

okamţité tepové frekvence v závislosti na dýchání, sklonu, Valsalvovu manévru, nebo třeba 

infúzi fenylefrinu. Tyto rozdíly mohou být popsány buď jako změny tepové frekvence, nebo 

délky cyklu. 

Statistické metody 

Z posloupností okamţitých tepových frekvencí, zvláště těch dlouhodobých, obvykle 

24hodinových, mohou být spočteny komplexnější hodnoty. Tyto mohou být rozděleny do 

dvou skupin: 

a) odvozené přímo z měření NN intervalů, nebo okamţité tepové frekvence 

b) odvozené z rozdílů mezi NN intervaly 

Tyto hodnoty mohou být odvozeny z celkového elektrokardiografického záznamu, 

nebo mohou být počítány z menších segmentů celkového záznamu. V druhém případě je 

moţné porovnávat HRV během různých činností, např. odpočinek, spánek, atd. 

Nejsnáze získatelnou hodnotou je směrodatná odchylka NN intervalu (SDNN), tj. 

odmocninu z rozptylu. Protoţe rozptyl je matematicky roven celkové energii spektra, SDNN 

odráţí všechny komponenty zodpovědné za kolísání v průběhu záznamu. V mnoha studiích je 

SDNN počítána z 24hodinového záznamu a tedy zahrnuje krátkodobé vysokofrekvenční 

kolísání, stejně jako nejniţší frekvence, viditelné v 24hodinovém záznamu. Se zkracováním 

doby záznamu SDNN zahrnuje rychlejší změny v záznamu. Za povšimnutí stojí, ţe celkový 

rozptyl HRV roste s délkou analyzovaného záznamu. Proto, na náhodně vybraném EKG, není 

SDNN dostatečně definovaným parametrem, kvůli své závislosti na době záznamu. Proto je 

v praxi nevhodné porovnávat SDNN záznamů různých délek. Avšak délky záznamů pro 
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výpočet hodnot SDNN by měly být standardizovány. 5minutové krátkodobé a 24hodinové 

záznamy se zdají být vhodnými volbami. 

Další běţně uţívanou statistickou hodnotou ze segmentů celkového záznamu je 

směrodatná odchylka průměrného NN intervalu (SDANN), počítaného v krátkých 

intervalech, obvykle 5 minut. Tato vyjadřuje kolísání v delších, neţ pětiminutových cyklech. 

Dále pak střední hodnota směrodatných odchylek NN intervalu v 5 minutových segmentech 

(SDNN index), která vyjadřuje kolísání v kratších, neţ pětiminutových cyklech. 

Nejběţněji uţívanými hodnotami, odvozenými z rozdílů intervalů jsou odmocnina 

z průměru druhých mocnin rozdílů sousedních NN intervalů (RMSSD), počet sousedících NN 

intervalů s rozdílnými délkami o více neţ 50 ms (NN50) a poměr NN50 ku celkovému počtu 

NN intervalů (pNN50). Všechny tyto hodnoty krátkodobých změn popisují vysokofrekvenční 

kolísání tepové frekvence a jsou výrazně korelovány. 

Geometrické metody 

Posloupnost NN intervalů můţe být také převedena na geometrický obraz, jako hustota 

rozloţení délky NN intervalů, hustota rozloţení rozdílů délek sousledných NN intervalů, 

Lorenzova křivka NN, nebo RR intervalů, atd. 

U geometrických metod se pouţívají tři hlavní přístupy: 

a) základní měření geometrického obrazu (např. šířka histogramu na dané 

hodnotě) je převedeno na hodnotu HRV 

b) obraz je interpolován matematicky definovaným tvarem, a vyhodnocují se 

parametry tohoto tvaru 

c) geometrický tvar je klasifikován do kategorií, které odpovídají různým typům 

HRV 

d) Většina geometrických metod vyţaduje RR (nebo NN)  intervaly převedené do 

diskrétní stupnice s přiměřeným krokem, která dovoluje tvorbu hladkých 

histogramů. Nejlepší zkušenosti byly získány s krokem cca 8 ms (přesně 

7,8125 ms=1/128 s), coţ odpovídá přesnosti současných měřicích přístrojů. 

 

 
Obr. 22: Geometrické měření HRV 
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HRV trojúhelníkový index vyjadřuje integrál rozloţení hustoty, vydělený maximální 

hodnotou rozloţení. Při pouţití diskrétní stupnice je hodnota dána vztahem:  

(celkový počet NN intervalů)/(počet NN intervalů v maximu) 

Tato hodnota je ovšem závislá na kroku diskrétní stupnice. Proto, pokud je pouţito 

jiné krokování neţ standardních 128 Hz, mělo by se na tuto skutečnost upozornit. 

Pro geometrické měření NN intervalového histogramu je vyneseno rozloţení 

hustoty D, které přiřadí počtům stejně dlouhých NN intervalů pozici na vodorovné ose. Je 

určena nejfrekventovanější délka NN intervalu X, kdy Y=D(X) odpovídá maximu rozloţení 

hustoty D. HRV trojúhelníkový index je hodnota získaná dělením integrálu plochy pod D 

hodnotou Y. Pro výpočet v diskrétní stupnici na vodorovné ose lze pouţít vztah:  

HRV index=(celkový počet NN)/Y 

Pro výpočet TINN jsou určeny hodnoty M a N na vodorovné ose a pouţije se lineárně 

interpolovaná funkce q s předpisem: 

 q(t)=0  pro t<=N a t>=M 

 q(X)=Y 

M a N se volí takové, aby integrál   dttqtD 2

0 ))()(( byl minimální. TINN je potom 

vyjádřen v ms a platí pro něj vztah TINN=M-N. 

Trojúhelníková interpolace NN intervalového histogramu (TINN) je šířka základny 

trojúhelníkové interpolace rozloţení. Rozloţení NN intervalů je aproximováno trojúhelníkem. 

Měření vyjadřuje celkovou HRV v průběhu 24 hodin. Ostatní geometrické metody jsou zatím 

ve fázi zkoumání. 

Výhodou geometrických metod je relativní necitlivost na analytické kvalitě 

posloupnosti NN intervalů. Hlavní nevýhodou je potřeba velkého počtu NN intervalů pro 

konstrukci geometrického tvaru. V praxi je potřeba minimálně 20min (lépe 24hodinový) 

záznam. 

Nelineární metody  

Nelineárních metod pro analýzu HRV je více, 

zde se omezíme jen na poměrně snadno 

interpretovatelné Poincarého mapy, které 

zobrazují fluktuace hodnot NNi+1 proti NNi 

(Obr. 23). Běţným přístupem pro popis jejich 

tvaru je pomocí směrodatných odchylek SD1 a 

SD2 ve směrech kolmých os x1 a x2, kde osa x2 

odpovídá identickým hodnotám NNi+1 = NNi 

(resp. RRi+1 = RRi). Hodnota SD1 popisuje 

krátkodobou variabilitu způsobenou zejména 

respirační sinusovou arytmií, hodnota SD2 

udává variabilitu dlouhodobou. 

Poincarého mapy se vyuţívají např. při 

studiu spánkových stádií. [9] 

 

 
Obr. 23: Poincarého mapa fluktuací hodnot 

intervalů NN, resp. RR 
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4.2.3 Metody analýzy HRV ve frekvenční oblasti 

Od konce 60.let byly zkoušeny různé metody spektrální analýzy tachogramu srdeční činnosti. 

Analýza hustoty spektrálního výkonu (PSD) poskytuje základní informace o rozloţení energie 

v závislosti na frekvenci. Nezávisle na pouţité metodě je moţné získat pouze odhad skutečné 

PSD. Metody pro výpočet PSD můţeme rozdělit na dvě hlavní skupiny, parametrické a 

neparametrické. V mnoha případech obě metody poskytují srovnatelné výsledky.  

Výhodami neparametrických metod jsou: 

a) Jednoduchost pouţitého algoritmu (Rychlá Fourierova transformace - FFT) 

b) Vysoká výpočetní rychlost 

 

Výhodami parametrických jsou: 

c) Hladké rozloţení spektra, nezávisle na nastavených frekvenčních pásmech 

d) Snadný post-processing spektra s automatickým výpočtem nízko- a vysoko-

frekvenčních výkonových sloţek 

e) Přesný odhad PSD i na malém mnoţství prvků 

f) Hlavní nevýhodou parametrických metod je kontrola vhodnosti zvoleného modelu a 

jeho komplexnost (např. řád modelu). 

Spektrální komponenty krátkodobých záznamů 

V krátkodobých záznamech, délky 2 aţ 5 minut, jsou tři význačné spektrální komponenty: 

Velmi nízké frekvence (VLF < 0,04 Hz), nízké frekvence (LF = 0,04-0,15 Hz) a vysoké 

frekvence (HF = 0,15-0,4 Hz). Rozloţení energie a střední frekvence sloţek LF a HF není 

pevně dáno, ale můţe se lišit v závislosti na autonomních změnách tepové frekvence. 

Fyziologická definice VLF komponent není přesně definovaná a existence konkrétního 

fyziologického děje ve vztahu k těmto změnám tepové frekvence zůstávají otázkou. Za hlavní 

příčiny sloţky VLF jsou povaţovány neharmonické změny frekvence, způsobené algoritmy 

pro odstranění driftu a trendu záznamu. Proto jsou VLF získané z krátkodobých záznamů (s 

délkou pod 5 minut) nevěrohodnou hodnotou a neměly by být brány v potaz při 

vyhodnocování PSD krátkodobých EKG záznamů. 

Měření energie VLF, LF a HF komponent se obvykle provádí v absolutních hodnotách 

energie (ms
2
), ale LF a HF mohou být také vyjádřeny v normalizovaných jednotkách (n.u.), 

které vyjadřují relativní hodnotu kaţdé výkonové komponenty dělenou celkovou energií bez 

VLF sloţky. Vyjádření LF a HF v n.u. zdůrazňuje chování dvou větví autonomního 

nervového systému. Navíc normalizace minimalizuje vliv celkové energie na hodnoty LF a 

HF. Přesto by hodnoty v n.u. měly být vţdy doplněny absolutními hodnotami energií LF a 

HF, kvůli popisu celkového rozloţení energie spektrálních sloţek. 

Spektrální komponenty dlouhodobých záznamů 

Spektrální analýza můţe také být pouţita pro analýzu posloupností NN intervalů 

24hodinových záznamů. Výsledek obsahuje kromě VLF, LF a HF ještě ultra nízké frekvence 

(ULF). Strmost 24hodinového spektra můţe být hodnocena proloţením přímky spektrem 
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zobrazeném v logaritmickém měřítku. V Tab.2 je výčet měřených hodnot z frekvenční 

analýzy HRV. 

Tab.2: Základní  parametry HRV 

Parametr Jednotka Popis 

Statistické parametry 

SDNN ms Směrodatná odchylka všech NN intervalů 

SDANN ms 
Směrodatná odchylka průměrných NN intervalů 

v pětiminutových segmentech celkového záznamu 

RMSSD ms 
Odmocnina z průměru druhých mocnin rozdílů 

sousedních NN intervalů 

SDNN index ms 
Střední hodnota směrodatných odchylek NN intervalu 

v 5 minutových segmentech 

SDSD ms 
Směrodatná odchylka diferencí sousedních 

NN intervalů 

NN50 - 
Počet NN intervalů, lišících se od předcházejícího o 

více neţ 50 ms 

pNN50 % NN50 dělený celkovým počtem NN intervalů 

Geometrické metody 

Trojúhelníkový 
index HRV - 

Celkový počet NN intervalů dělený počtem intervalů 
s největší četností 

TINN ms 
Šířka základny trojúhelníkové interpolace rozloţení 

hustoty 

 

U dlouhodobých záznamů je často diskutována otázka stacionarity signálu. Pokud 

mechanismy odpovědné za modulaci tepové frekvence zůstanou neměnné po celou dobu 

záznamu, můţe se odpovídající frekvenční sloţka pouţít jako měřítko těchto modulací. Pokud 

modulace nejsou stabilní, interpretace těchto modulací jsou hůře definovány. Obzvláště u 

24hodinových záznamů nemohou být fyziologické modulace tepové frekvence, zodpovědné 

za výkonové sloţky HF a LF, povaţovány za stacionární. Proto se spektrální analýza 

24hodinových záznamů provádí z kratších segmentů (nař. pětiminutových) průměrovaných 

přes celou dobu 24hodinového záznamu. 

4.2.4 Technické požadavky a doporučení 

Spektrální analýzy krátkodobých a dlouhodobých záznamů by vţdy měly být jednoznačně 

rozlišeny kvůli významným rozdílům interpretace. Analyzovaný EKG signál by měl splňovat 

několik poţadavků, aby bylo moţné získat spolehlivý odhad spektra. Jakákoliv odchylka od 

těchto poţadavků můţe vést k nereprodukovatelným výsledkům, které je obtíţné 

interpretovat. Aby bylo moţné přiřadit jednotlivé spektrální sloţky definovaným 

fyziologickým mechanismům, neměly by se tyto mechanismy, ovlivňující tepovou frekvenci, 

měnit v průběhu záznamu. 

Vzorkovací frekvence 

Vzorkovací frekvence musí být vhodně zvolena. Nízká frekvence můţe způsobit kolísání 

v odhadu vztaţného bodu R-vlny a tím významně ovlivnit spektrum signálu. Optimální volba 
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frekvence je z rozsahu 250-500 Hz, případně vyšší. Niţší vzorkovací frekvence můţe 

postačovat pouze v případě pouţití interpolace (např. parabolické) pro zpřesnění polohy 

vztaţného bodu R-vlny. 

Potlačení nízkých frekvencí 

Odstranění stejnosměrné sloţky a trendu můţe ovlivnit dolní sloţky spektra. Je doporučeno 

zkontrolovat frekvenční charakteristiku pouţitého filtru, nebo chování regresního algoritmu a 

ověřit, jestli nejsou významně ovlivněny zájmové sloţky spektra. 

Vztaţný bod QRS komplexu 

Volba vztaţného bodu QRS můţe být kritická. Je nutné pouţít dobře otestovaný algoritmus 

pro určení pevného a šumově nezávislého vztaţného bodu. Vztaţný bod uvnitř QRS můţe být 

ovlivněn změnami převodu vzruchu v komorách. 

Chyby v záznamu 

Ektopické rytmy, arytmie, chybějící data a šum mohou ovlivnit odhad spektra HRV. Správná 

interpolace (nebo lineární regrese a jiné algoritmy) sousedních rytmů analyzovaných signálů, 

nebo jejich autokorelační funkce, mohou redukovat tyto chyby. 

Přednostně by měly být vyuţity krátkodobé záznamy bez ektopií, chybějících dat a 

šumu. V některých případech ovšem můţe výběr záznamů bez nepravidelností vést 

k významné výběrové odchylce. V takových případech by měla být vyuţita vhodná 

interpolace a mělo by být bráno v úvahu moţné zkreslení výsledků. Měl by také být uveden 

relativní počet vynechaných a interpolovaných RR-intervalů.  

4.2.5 Algoritmické standardy a doporučení 

Vstupní data 

Posloupnost dat pro spektrální analýzu můţe být získána různými způsoby. Uţitečnou 

názornou reprezentací dat je série diskrétních událostí (DES). Je to funkce závislosti RiRi-1 

intervalů na čase (v čase výskytu Ri), jedná se tedy o nepravidelně vzorkovaný signál. 

V mnoha studiích je také vyuţito spektrální analýzy okamţité tepové frekvence. Spektrum 

HRV je počítáno převáţně buď z RR intervalového tachogramu, nebo ze spojitého signálu 

získaného interpolací DES, nebo výpočtem spektra výskytů - jednotkových impulzů jako 

funkci času, odpovídajícího výskytu kaţdého detekovaného QRS komplexu. 

Odhad spektra 

Za účelem standardizace metod je doporučen výpočet z RR tachogramu pomocí 

parametrických metod, nebo výpočet z pravidelně vzorkované interpolace DES 

neparametrickými metodami. Interpolovaná DES je vhodná také pro parametrické metody. 

Vzorkovací frekvence interpolované DES musí být dostatečně vysoká, aby Nyquistova 

frekvence nezasahovala do oblasti zájmu. 
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Korelace a rozdíly mezi měřeními v časové a frekvenční oblasti 

Z analýzy krátkodobých stacionárních záznamů lze získat více informací o fyziologii 

metodami ve frekvenční oblasti oproti metodám v časové oblasti. Fyziologická interpretace 

spektrálních komponent počítaných z 24h záznamů je obtíţná z důvodů zmiňovaných 

v kapitole o dlouhodobých záznamech.  

Délka a okolnosti záznamu EKG 

Ve studiích zkoumajících HRV je délka záznamu určena povahou vyšetření. Standardizace je 

obzvláště nutná ve studiích zabývajících se fyziologickým a klinickým významem HRV. 

Při vyšetřování krátkodobých záznamů by měly být preferovány frekvenční metody 

před časovými. Záznamy by měly mít délku alespoň desetinásobku vlnové délky dolní 

hranice vyšetřované frekvenční komponenty a pro zajištění stability by neměly být příliš 

dlouhé. Pro získání HF komponent je nutný záznam délky přibliţně 1 minuty, zatímco 

dvouminutový záznam je nutný pro určení LF komponent. 

Pro standardizaci různých studií vyšetřujících krátkodobé HRV jsou preferovány 

pětiminutové záznamy v případě, ţe povaha studie nevyţaduje jinou délku. 

Průměrováním spektrálních komponent získaných z navazujících časových úseků je 

moţné minimalizovat chybu způsobenou analýzou velmi krátkých segmentů. Nicméně pokud 

se povaha a stupeň modulace srdečního rytmu mění mezi jednotlivými krátkodobými 

segmenty, fyziologická interpretace těchto zprůměrovaných spekter trpí stejnými vadami jako 

spektrální analýza dlouhodobých záznamů. 

Přestoţe metody v časové oblasti, především SDNN a RMSSD, mohou být vyuţity 

pro vyšetřování krátkodobých záznamů, frekvenční metody obvykle poskytují snáze 

interpretovatelné hodnocení fyziologických regulací. Obecně se metody v časové oblasti hodí 

spíše k analýze dlouhodobých záznamů (menší stabilita modulací HR v dlouhodobých 

záznamech způsobuje horší interpretovatelnost frekvenční analýzy). Ze zkušeností vyplývá, 

ţe podstatná část dlouhodobých HRV je způsobena rozdíly mezi dnem a nocí. Proto by 

dlouhodobé záznamy analyzované v časové oblasti měly obsahovat alespoň 18 h 

analyzovatelného EKG zahrnují celou noc. 

4.2.6 Souhrn 

Pro minimalizaci chyb způsobených nevhodným návrhem, nebo nevhodně vyuţitými 

metodami platí následující doporučení: Pouţité EKG přístroje by měly odpovídat současným 

standardům v oblasti poměru signál/šum, potlačení soufázové sloţky, šířky pásma atd. 

Záznamníky by měly mít umoţnit rekonstrukci signálu bez amplitudového a fázového 

zkreslení. Z hlediska standardizace fyziologických a klinických studií by měly být prováděny 

dva typy záznamů: 

a) krátkodobé záznamy délky 5 minut, prováděny ve fyziologicky stabilních 

podmínkách, zpracovávány frekvenčními metodami a/nebo 

b) 24h záznamy zpracovávané metodami v časové oblasti 

Záznamy by měly být prováděny v podobném prostředí při podobných podmínkách. 
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4.2.7 Normální hodnoty HRV 

Data pocházejí z výzkumu na 276 zdravých osobách (141 muţů, 135 ţen) ve věku od 18 do 

71 let. Hodnoty byly získány z 24hodinových záznamů. [12] 

 

Tab.3: Hodnoty HRV u skupiny zdravých mužů 

Parametr Jednotka 
Normální hodnota (střední hodnota ± 

směrodatná odchylka 

Věk rok 40,8 ± 14,4 

BMI kg*m
-2
 24,9 ± 3,1 

Tepová f. min
-1
 74,3 ± 8,9 

Analýza v časové oblasti 

pNN50 % 11,8 ± 10,1 

RMSSD ms 41,8 ± 22,9 

SDANN ms 141,4 ± 44,9 

SD ms 157,1 ± 45,1 

Spektrální analýza 

Celková 
energie ms

2
 2690 ± 1712 

LF ms
2
 1073 ± 701 

LF n.u. 81,7 ± 9,1 

HF ms
2
 281 ± 322 

HF n.u. 18,3 ± 9,1 

LF/HF - 5,7 ± 3,1 

 

Tab.4: Hodnoty HRV u skupiny zdravých žen 

Parametr Jednotka 
Normální hodnota (střední hodnota ± 

směrodatná odchylka 

Věk rok 42,6±14,8 

BMI kg*m
-2
 23,4±3,8 

Tepová f. min
-1
 79,1±8,2 

Analýza v časové oblasti 

pNN50 % 9,5±7,6 

RMSSD ms 35,4±16,2 

SDANN ms 124,6±29,2 

SD ms 138,6±29,3 

Spektrální analýza 

Celková 
energie ms

2
 1834±1125 

LF ms
2
 704±466 

LF n.u. 78,2±8,4 

HF ms
2
 218±237 

HF n.u. 21,8±8,4 

LF/HF - 4,2±1,9 
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5 Uživatelské prostředí programu 

Podle zadání byl program vyvíjen v prostředí Matlab (verze 2009b), konkrétně v nadstavbě 

pro vývoj grafických aplikací GUIDE. Základem práce bylo jak seznámení s vývojovým 

prostředím a tvorbou aplikací, tak i seznámení se základními pravidly a poţadavky na 

rozměřování EKG signálu. Koncept aplikace vychází z konkrétní představy vedoucího práce.  

Prostředí programu lze rozdělit na dvě základní části. Výchozím prostředím, 

otevřeným po spuštění programu, je prostředí rozměřování signálu. Druhou moţností je 

prostředí umoţňující analýzu rozměřených dat. Charakteristiky obou prostředí jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

5.1 Režim rozměření dat 

Podle zadání musí program umoţnit rozměření významných bodů v záznamu EKG. K tomuto 

účelu program obsahuje reţim rozměřování dat. V tomto reţimu jsou v okně programu 

zobrazeny, zvolené tři svody záznamu EKG, posuvník pro pohyb v záznamu a panel nástrojů 

pro volbu zobrazení záznamu, pomocných funkcí a typu značky, pro označení významných 

bodů v záznamu. Reţim je aktivován volbou záloţky „Měření“ v horním panelu. 

 
Obr. 24: Okno aplikace v měřicím režimu 

Okno aplikace obsahuje, v tomto reţimu, tři tlačítka pro rychlou volbu (Načíst signál, 

Načíst značky, Uloţit značky). V horní části okna je klasické menu pro nastavení prostředí 
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měřicího módu. Lišta pro práci s grafem, také v horní části okna, je generována GUIDEm, 

jako panel nástrojů pro okno grafiky (figure), a umoţňuje nezávislý posuv jednotlivých grafů, 

zoom a odečtení přesné souřadnice v záznamu. 

5.1.1 Hlavní menu 

Menu obsahuje poloţky pro podrobnější nastavení měřicího reţimu, liší se od menu 

v analytickém reţimu 

Signál: 

 umoţňuje základní operace s rozměřováným signálem 

 volba Nový signál vymaţe načtený signál a uvede 

program do výchozího stavu 

 volba Načíst signál umoţní otevřít soubor se signálem 

uloţeným v poţadovaném tvaru 

 volba Nastavení má pouze jedinou volbu a to nastavení 

vzorkovací frekvence signálu. Jako výchozí je přednastavena hodnota 500 Hz. Vstup 

je ošetřen proti zadání nesprávné hodnoty. Vstup musí obsahovat číslo v rozmezí 

100 aţ 500 Hz s ohledem na standardní záznamy a na pouţité filtry 

 volba Konec ukončí běh programu 

Značky: 

 umoţňuje základní operace se značkami v signálu 

 volba Načíst umoţní otevření souboru se značkami 

uloţenými v poţadovaném tvaru 

 volba Uloţit slouţí k uloţení vektoru značek 

 volba Uloţit jako… umoţní uloţit vektor značek pod 

poţadovaným jménem 

 volba Vymazat všechny značky vymaţe právě rozpracovaný vektor značek. Pokud 

značky nebyly uloţeny, program se dotáţe, zda má pokračovat. 

Kanály: 

 umoţňuje výběr zobrazení z předdefinovaných trojic svodů 

a nastavení velikosti zobrazovaného okna 

 jednotlivé názvy voleb odpovídají zobrazení poţadovaných 

svodů. Při práci s dvanáctisvodovým souborem svodů je na 

výběr z moţností (I,II,III; aVL,aVR,aVF; V1,V2,V3; 

V4,V5,V6), při práci s třísvodovým souborem je moţnost 

pouze jedna a to (X,Y,Z) 

 velikost okna lze nastavit buď v počtu vzorků (500, 1000, 2000, 5000, nebo 10 000), 

nebo v sekundách (po přepočtu ze stejných hodnot vzorků a vzorkovací frekvence) 

 
Obr. 25: Menu-Signál 

 
Obr. 26: Menu-Značky 

 
Obr. 27: Menu-Kanály 
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Filtrace: 

 umoţňuje výběr filtrace měřeného signálu 

 volba Nízké frekvence nabízí pouţití dvou filtrů: Filtrace 

stejnosměrné sloţky a Filtrace pohybových artefaktů 

s volbou mezního kmitočtu. Jedná se o odstranění 

nízkofrekvenčních sloţek signálu. Je moţné pouţít oba filtry současně 

 volba Síťový brum slouţí k volbě filtru pro odstranění rušení o frekvenci 50 Hz. Lze 

volit mezi filtrem IIR a FIR. Detaily filtrů budou uvedeny v dalších kapitolách. 

5.1.2 Panel rozměřovaní signálu 

Stiskem tlačítka „Měření“ ve volbě reţimu se v programu vykreslí okno s panelem 

rozměřování signálu. Panel je umístěn pod tlačítky volby reţimu přes celou velikost okna 

aplikace. Obsahuje zvolenou trojici průběhů záznamu EKG, posuvník záznamu a panel pro 

volbu rozměřování. 

Tlačítka zrychlené volby: 

Pro usnadnění práce s programem byly z hlavního menu vybrány tři tlačítka pro snadnou 

volbu často pouţívaných akcí. Akce vyvolané stiskem tlačítek odpovídají akcím: 

Signál->Načíst signál, Značky->Načíst a Značky->Uloţit. 

Svody: 

Ve středu okna je vykreslena trojice zvolených svodů EKG. Jednotky na ose x odpovídají buď 

indexu vzorku signálu, nebo času od počátku signálu (opět přepočteného podle vzorkovací 

frekvence), měřítko je shodné pro všechny tři svody, pokud uţivatel nepouţil některý 

z nástrojů pro práci s grafem. Pouţité jednotky jsou zobrazeny vţdy pod třetím průběhem. 

Hodnoty na ose y jsou bezrozměrné a pro kaţdý svod individuální. Jejich meze jsou 

přepočítány z maximálních a minimálních hodnot svodu. Název kaţdého svodu je zobrazen 

nad oknem jeho průběhu. Pohyb ve svodech je moţné realizovat otáčením kolečka myši, 

posuvníkem, nebo nástroji pro práci s grafem. 

Posuvník: 

V dolní části okna se nachází posuvník pro posuv signálu ve směru osy x. Pokud délka 

signálu překračuje meze zobrazovaného okna, lze posuvníkem měnit polohu výřezu signálu. 

 
Obr. 28: Menu-Filtrace 

 
Obr. 29: Okno třetího svodu EKG 
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Při pohybu posuvníku dojde k synchronizaci x-ových os všech tří svodů podle aktuálního 

nastavení šířky okna a polohy posuvníku. 

Pokud je délka signálu menší, neţ šířka okna, posuvník přestane být funkční. 

Panel volby typu značky: 

Tento panel se nachází v pravé části měřicího panelu. Jeho účelem 

je volba typu značky pro označení konkrétního významného bodu 

v signálu. Na výběr je z pěti typů značek pro: 

 začátek QRS komplexu 

 konec QRS komplexu 

 konec T vlny 

 začátek P vlny 

 konec P vlny. 

Panel volby jednotek na ose x 

Pod panelem typů značky se nachází panel pro volbu jednotek na 

x-ové ose. Na výběr je ze dvou moţností a to index vzorku, nebo 

čas v sekundách. Čas je opět přepočítán podle nastavené 

vzorkovací frekvence. Jednotky lze libovolně přepínat bez dopadu 

na rozdělanou práci.  

Panel Nastavení 

Jako poslední z trojice panelů je panel Nastavení. Panel nabízí tři funkce: 

 První z nich je automatický zoom na y-ové ose. Účelem 

této funkce je nastavovat vertikální rozsah všech svodů 

podle maximální a minimální hodnoty na 

zobrazovaném intervalu při kaţdém posuvu slideru. 

Pokud není volba zatrţena, rozsahy y-ové osy jsou 

nastaveny podle maxima a minima v celé délce kaţdého 

jednotlivého svodu. Pouţití této funkce se jeví jako 

výhodné zejména tehdy, je-li signál rušen napěťovým 

driftem, výrazným nízkofrekvenčním šumem (například 

pohybem pacienta), nebo třeba jediným velkým impulzem, který by ovlivnil volbu 

výchozího měřítka. Funkci nelze aktivovat, je-li v okně zobrazen celý průběh 

signálu 

 Druhou je funkce pro přesné zadávání pozice. Pokud je aktivní, k umístění značky je 

potřeba dvojího kliknutí myší do libovolného svodu. Při prvním kliknutí se kurzor 

přepne na velký kříţ, který zasahuje do všech tří oken a při druhém kliknutí se 

umístí značka. Při dvojkliku se kříţ nevykreslí, dojde pouze k uloţení značky. Pokud 

je checkbox neaktivní, kurzorem je klasická šipka (výchozí kurzor ve Windows) a 

pro umístění, změnu i smazání značky stačí pouze jedno kliknutí. 

 

 
Obr. 30: Panel Typ značky 

 
Obr. 31: Panel Jednotky na 

ose x 

 
Obr. 32: Panel Nastavení 



 41 

 Třetí funkce je aktivní stále a lze měnit pouze její parametr. Tato funkce má usnadnit 

editaci a mazání jiţ umístěných značek a to tak, ţe pro smazání, či editaci není třeba 

přesného kliknutí na vybranou značku, ale stačí trefit do určitého tolerančního 

pásma v jejím okolí. Právě šířka tohoto pásma lze 

v panelu nastavovat. Tolerovaná vzdálenost platí 

v obou směrech od značky, je nezávislá na rozměru 

okna a je vyjádřena v pixelech. Pásmo můţe 

nabývat šířky od 0 do 100 pixelů oběma směry. 

 

Na Obr. 33 je zachycen stejný úsek signálu, vlevo je 

automatický zoom aktivní, vpravo je svod zobrazen v y-

ových mezích nastavených podle maximálních hodnot celého 

signálu. Dále je z obrázku patrný převod mezi indexy vzorků 

a časem při nastavené vzorkovací frekvenci 500 Hz. 

5.2 Analytický režim 

Stiskem tlačítka „Analýza“ v panelu volby reţimu se program přepne do analytického reţimu. 

V tomto reţimu si uţivatel můţe prohlíţet výsledky základní analýzy záznamu a provést 

analýzu HRV. V tomto reţimu se změní poloţky v hlavním menu programu, vykreslí se panel 

volby metody analýzy a okno příslušné metody.  

 
Obr. 34: Okno analýzy rytmu a frekvence 

 
Obr. 33: Ukázka změny 

jednotek a automatického 

zoomu 
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5.2.1 Hlavní menu 

V analytickém reţimu horní lišta obsahuje pouze jednu záloţku. 

V okně analýzy rytmu a frekvence umoţní volbu velikosti okna 

pro výpočet vývoje tepové frekvence, v okně analýzy HRV 

umoţní nastavení analýzy HRV.  

 volba Typ okna umoţní uţivateli vybrat, jaké okno 

bude pouţito při neparametrickém výpočtu odhadu 

spektra analyzovaného signálu. Je na výběr z moţností: 

Hanning, Hamming, Trojúhelník 

 volba Velikost okna umoţní nastavit délku zvoleného okna  

 volba Řád AR modelu umoţní nastavit řád autoregresního modelu 

 

5.2.2 Okno základní analýzy 

Při stisku tlačítka Rytmus a frekvence v reţimu analýzy jsou v okně analýzy zobrazeny dva 

panely. Vlevo panel Rytmus, obsahující základní hodnocení rytmu měřeného záznamu a 

vpravo okno Frekvence s vývojem průměrné tepové frekvence záznamu. 

Panel Rytmus 

V tomto panelu jsou vypsány výsledky analýzy 

rytmu rozměřeného signálu. Pravidla pro určení 

rytmu jsou popsány v kapitole 6.1.4. Je zde 

uveden celkový počet QRS komplexů, z toho 

relativní počet normálních sinusových rytmů 

(NSR), počet nesinusových (ektopických) 

rytmů, rozlišených na extrasystoly a náhradní 

rytmy. 

V případě, ţe v záznamu jsou ektopické 

rytmy, v panelu analýzy rytmu se objeví výpis 

těchto rytmů s časem výskytu a krátkou 

poznámkou, která charakterizuje jeho 

ektopickou povahu. Význam jednotlivých 

poznámek zřejmě není nutné vysvětlovat. 

Tlačítko Skok na rytmus způsobí 

přepnutí do měřicího reţimu a nastavení pozice posuvníku na pozici zvoleného ektopického 

rytmu ze seznamu. Tlačítko Výpis v novém okně vytvoří totoţný výpis do nového okna ve 

formě okna zprávy. 

 
Obr. 35: Hlavní menu analýzy 

HRV 

 
Obr. 36: Panel analýzy rytmu 
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Panel Frekvence 

Výsledky vyhodnocení tepové frekvence jsou zobrazeny v panelu Frekvence. V grafu je 

zobrazen vývoj průměrné frekvence v čase, v dolní části je uvedena průměrná, maximální a 

minimální hodnota. Hodnoty frekvence jsou počítány jako průměr z plovoucího okna 

nastavitelné velikosti. 

Výpočet hodnot pro oba panely je nutné spustit tlačítkem Aktualizovat v pravé dolní 

části okna. 

5.2.3 Okno analýzy HRV 

Toto okno je zobrazeno po stisknutí záloţky HRV v panelu volby metody analýzy (Obr. 37). 

Okno je rozděleno do tří svislých oddílů. V levém sloupci jsou uvedeny numerické hodnoty 

analýzy HRV v závislosti na zvolené metodě výpočtu, případně parametry metody výpočtu 

PSD. 

V pravém sloupci okna je panel volby metody výpočtu, parametrů metody, volby 

vstupních dat a tlačítko pro spuštění výpočtu. 

Ve středu okna jsou, v závislosti na zvolené metodě, zobrazeny průběh vstupních dat 

(NN intervaly, nebo okamţitá tepová frekvence) a odhad PSD, nebo Poincarého mapa. 

Poznámka v dolní části okna informuje o stavu analýzy, případně o délce 

analyzovaného záznamu. 

 
Obr. 37: Panel analýzy HRV 
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Panel Statistická data 

Výsledky statistických metod analýzy HRV jsou zobrazeny 

v panelu Statistická data (Obr. 38). Jedná se o hodnoty SDNN, 

SDANN, SDNN indexu, RMSSD, NN50 a pNN50. Tyto 

parametry jsou standardizovaným měřítkem variability srdečního 

rytmu, podle doporučení z článku [5]. Hodnoty SDANN a SDNN 

index nejsou počítány pro záznamy kratší, neţ 10 minut, princip 

jejich výpočtu to neumoţňuje. Významy jednotlivých hodnot 

jsou popsány v kapitole 4.2.2. 

Panel Spektrální data 

Číselné hodnoty energií jednotlivých pásem PSD jsou uvedeny 

v panelu Spektrální data. Spektrum je rozděleno na tři části: 

VLF, LF a HF. Hodnoty energií LF a HF jsou také uvedeny 

v normalizovaných jednotkách. Jako poslední hodnota je uveden 

poměr LF/HF. 

Panel Parametry výpočtu PSD 

V tomto panelu jsou zobrazeny informace o metodě výpočtu 

PSD. Pokud je pro výpočet pouţita Welchova metoda, je zde 

uveden typ pouţitého okna jeho velikost. Pokud je pouţit 

výpočet AR modelem, je zde uveden typ modelu a jeho řád. 

Panel Moţnosti 

Tento panel se nachází v pravé straně okna a umoţňuje 

podrobnou volbu analýzy HRV. První volbou je výběr metody 

hodnocení HRV, přičemţ první dvě moţnosti (DES a tachogram) 

vedou k výpočtu PSD a jeho sloţek a třetí moţnost (Poincarého 

mapa) zobrazí vývoj RR intervalů na Poincarého mapě. 

Při volbě výpočtu spektra lze nastavit, zda má být 

počítáno z NN intervalů, nebo okamţité tepové frekvence, lze 

zvolit metodu interpolace průběhu (pouze u DES) a její 

vzorkovací frekvenci, metodu odhadu spektra a lze zapnout 

odstranění trendu z vyhodnocované posloupnosti. 

Při volbě zobrazení v Poincarého mapě další moţnosti 

nastavení zmizí, překreslí se i obsah pravého panelu s číselnými 

hodnotami analýzy. 

Po změně nastavení je nutné znovu spustit analýzu 

tlačítkem aktualizovat. 

 
Obr. 38: Panel hodnot 

statistické analýzy HRV 

 
Obr. 39: Panel nastavení 

analýzy HRV 
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Zdrojová data a výsledek 

Jak jiţ bylo naznačeno dříve, grafický obsah okna analýzy se liší v závislosti na zvolené 

metodě. Pokud je volbou výpočet PSD, nacházejí se ve středu okna dva grafy. Na horním je 

zobrazena zdrojová posloupnost, ze které se bude provádět výpočet. Obsah tohoto grafu je 

také závislý na nastavení analýzy, ale prakticky je v něm zobrazen vývoj RR a NN intervalu 

(případně okamţitá tepová frekvence – převrácená hodnota délky intervalu) v závislosti na 

čase (indexu) výskytu, jsou zaznačeny ektopické rytmy, v případě zobrazení tachogramu je 

zde také interpolovaný průběh a pokud je zvolena funkce odstranění trendu, je zde také 

znázorněn trend. Dolní graf zobrazuje odhad PSD v rozsahu 0-0.5 Hz a rozlišením 

jednotlivých frekvenčních pásem VF,LF, a HF. 

Při volbě vyhodnocení z Poincarého mapy se ve středu okna analýzy nachází pouze 

jeden graf s vyobrazením mapy sousedících RR intervalů a standardizovaným výstupem ve 

formě elipsy o rozměrech SD1 a SD2. 

5.2.4 Práce s programem 

Při spuštění programu se otevře okno s aktivovaným měřicím módem a zobrazenými třemi 

prázdnými okny svodů. Načtou se hodnoty vzorkovací frekvence, šířky zobrazovaných 

výřezů a rozměrů a pozice okna aplikace, uloţené automaticky při předchozím ukončení 

programu. Pokud je aplikace spuštěna prvně, případně není vytvořen soubor obsahující 

uloţená data, jsou nastaveny výchozí hodnoty vzorkovací frekvence 500 Hz, šířka výřezu 

1000 vzorků a pozice nastavená při vývoji aplikace. 

Začátkem kaţdé práce v tomto programu by mělo být načtení souboru se záznamem 

EKG svodů. Bez tohoto kroku není moţné zadávat ţádné značky, ani provádět jakoukoliv 

analýzu. Po načtení signálů jsou průběhy vykresleny do prázdných oken. Uţivatel můţe buď 

načíst dříve uloţené značky a záznam případně modifikovat, nebo začít s novým 

rozměřováním.  

Po skončení rozměřování uţivatel přepne do analytického tlačítkem Analýza, kde 

můţe provést analýzu záznamu. 

Při ukončení program kontroluje, jestli uţivatel uloţil naměřené hodnoty, případně 

nabídne uloţení. Uloţí vzorkovací frekvenci, šířku okna, pozici a skončí. 

Rozměření signálu 

Uţivatel má k dispozici pět druhů značek pro rozměření signálu. Rozměřování probíhá 

prostým klikáním myši do libovolného ze zobrazených svodů.  

Levé tlačítko slouţí k umisťování právě zvoleného typu značky. Ta je uloţena na 

aktuální pozici kurzoru, pokud se na zvoleném místě jiţ nenachází značka jiného typu. 

Pravé tlačítko slouţí k mazání značek. Při této akci nezáleţí jaký typ značky má 

uţivatel pávě zvolen, maţe se značka, která se nachází do určité vzdálenosti od kurzoru. Šířka 

této tolerance je nastavitelná v panelu Nastavení a je vyjádřena v pixelech (nezávisí na právě 

zvoleném měřítku okna ani velikosti okna aplikace). 

Stiskem kolečka myši je moţné měnit typ jiţ umístěné značky za typ aktuálně 

zvolený. Opět se mění nejbliţší značka v určitém pásmu tolerance jako u mazání. 
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Analýza rozměřeného signálu 

Po rozměření signálu v měřicím reţimu je moţné provést analýzu v analytickém reţimu. Po 

stisku tlačítka Analýza proběhne kontrola správnosti rozměřených dat a pokud není nalezena 

ţádná chyba, zobrazí se okno s hodnocením rytmu a frekvence. Po stisknutí tlačítka 

Aktualizovat proběhne vyhodnocení záznamu a uţivatel si můţe prohlédnout základní údaje o 

zpracovaném záznamu. Je mu poskytnut výpis ektopických rytmů s časem výskytu R vlny (za 

ektopický je označen i rytmus pocházející ze SA uzlu, při AV blokádě I. stupně) a 

s poznámkou vysvětlující, proč byl rytmus označen jako ektopický. Uţivateli je umoţněno 

skočit na pozici rytmu, označeného v seznamu, do měřicího reţimu, nebo si otevřít tento 

seznam v samostatném okně. Dále si můţe prohlédnout vývoj průměrné tepové frekvence 

počítané z průměru v nastaveném plovoucím okně. Analýza rytmu je základem pro analýzu 

HRV, protoţe toto vyhodnocení je zaloţené na práci se sinusovými rytmy a je nutná 

kompenzace ektopií v případě, ţe se nějaké vyskytují. 

Druhou moţností analytického reţimu je vyhodnocení HRV. Protoţe tato metoda 

pracuje s NN intervaly, její vstupní data jsou získána hodnocením rytmu v záznamu. Pokud 

nebyl rytmus hodnocen samostatně v okně základní analýzy, provede se jeho hodnocení 

implicitně při analýze HRV. Přítomné ektopické rytmy jsou automaticky nahrazeny, 

mechanismus nahrazování je popsán v kapitole 6.1.9. Výsledky této analýzy jsou uváděny ve 

standardizovaném tvaru, dle doporučení ze zdroje [5] a [10]. Jedná se o statistické hodnocení, 

frekvenční hodnocení a zobrazení v Poincarého mapě. 
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6 Jádro aplikace 

Ukládání a načítání nastavení 

Program automaticky ukládá některá uţivatelská nastavení při ukončení práce, aby je při 

opětovném spuštění mohl opět načíst. Ukládány jsou údaje o naposled pouţité velikosti 

zobrazovaného okna signálu, nastavené vzorkovací frekvenci a pozici okna vzhledem 

k pracovní ploše počítače. Data jsou ukládána do souboru „settings.mat“. Pokud soubor při 

načtení chybí, jsou nastaveny výchozí hodnoty. Načítání nastavení probíhá v rámci funkce 

Delineator2_OpeningFcn, volané při vytvoření okna aplikace a ukládání v rámci funkce 

signal_end_Callback, volané při ukončení programu. 

Kontrola vstupních souborů 

Je pravděpodobné, ţe otevření souboru s neodpovídajícími daty by vedlo k pádu programu, 

kvůli přístupu funkcí mimo přiřazenou paměť programu. Při načítání souboru jak s EKG 

záznamem, tak i maticí značek jsou kontrolována vstupní data a pokud soubory neodpovídají 

předdefinované normě, neumoţní je otevřít. Není moţné také otevřít soubor se záznamy, 

obsahujícími pozice značek mimo délku záznamu. Kontrola těchto vstupních dat je prováděna 

v rámci funkcí menu_signal_load_Callback a menu_marks_load_Callback. 

Přepočet rozměrů a rozloţení objektů 

S ohledem na širokou nabídku zobrazovacích prostředků, a s tím spojenou nejednotnost 

rozlišení uţivatelských obrazovek, byl program navrţen tak, aby bylo moţné jeho grafické 

prostředí libovolně přizpůsobovat rozlišení obrazovky uţivatele. (Přesto je doporučené 

rozlišení obrazovky minimálně 1024 x 768) 

Za účelem korektního vykreslováni grafického prostředí byla funkce ResizeFcn 

rozšířena o algoritmy výpočtu pozice a rozměrů jednotlivých grafických objektů v okně 

programu. Při změně velikosti okna programu dochází ke změně všech grafických objektů 

v okně, ale velikost je změněna jen u některých. Rozměry panelů volby a panelů s textovými 

údaji zůstávají nezměněny. Funkce také zajišťuje zobrazování a skrývání poloţek hlavního 

menu v závislosti na zvoleném reţimu. ResizeFcn je standardní funkce kaţdého grafického 

objektu v Matlabu. 

Práce se svody a značkami 

Vykreslování svodů a značek do grafů v rozměřovacím reţimu bylo nutné, z principu funkce 

objektů axes, řešit soustavným mazáním a opětovným vykreslováním jejich obsahu, při kaţdé 

změně. Tzn. při kaţdém posuvu průběhu signálu v okně, operaci s rozměřovacími značkami, 

nebo změně velikosti okna, nebo pouţitých jednotek, je nutné volat funkci, zajišťující obsluhu 

těchto grafů. K tomuto účelu slouţí funkce refresh_axes. Tato funkce nejdříve smaţe obsah 

všech tří grafů, pak vypočte a nastaví hranice, ve kterých má být zobrazovaný signál 

vykreslen (výpočet je pro kaţdý svod individuální). Následuje vykreslení poţadovaného 

úseku signálu a vykreslení značek. Značky jsou vykreslovány prohledáváním vektoru značek 



 48 

v rozsahu odpovídajícímu zobrazenému úseku. Pokud je nalezena poloţka s nenulovým 

obsahem, je na její pozici vykreslena značka, odpovídajícího typu. 

Z principu funkce tohoto grafického prostředí je také nutné kaţdému objektu v grafu 

přiřadit vlastní callback, volaný při kliknutí myší na objekt. Tyto funkce jsou nutné pro 

zajištění korektní funkce a uţivatelského komfortu prostředí. Stojí jak za funkčností 

scrollovacího kolečka myši, tak i za mazáním (změnou typu) značek kliknutím přímo na 

značku a nebo mazání v tolerančním pásmu. 

Pásmo tolerance při mazání, nebo změně typu značky je přepočítáno z šířky okna 

svodu, ze zobrazeného rozsahu a z posuvnému v panelu Nastavení. Výsledkem přepočtu je 

šířka pásma v celých číslech odpovídajících indexem vzorků svodu. V tomto pásmu 

je cyklicky prohledáván prostor od místa kliknutí aţ po okraj. První nalezená značka je 

změněna, nebo smazána. 

Datové typy 

Program pracuje se signály ve formě matice o třech, nebo dvanáctí řádcích odpovídajících 

jednotlivým svodům EKG. V tomto formátu jsou jak načteny, tak i uloţeny do souboru. Při 

vykreslování jsou zvolené tři svody uloţeny do třířádkové matice a ta je následně zobrazena 

ve třech grafech. 

Tab.5: Datová struktura QRS 

 

 Značky jsou načítány a ukládány do souboru ve tvaru pětiřádkové matice, kde na 

kaţdém řádku jsou pouze indexy výskytu příslušné značky. V samotném programu jsou 

značky uloţeny ve vektoru o délce shodné s délkou signálu. Na pozici, kde se vyskytuje 

značka je uloţeno číslo z intervalu < 1 ; 5 >. Číslo odpovídá typu značky. Ostatní hodnoty 

vektoru jsou nulové. Výhodou tohoto uloţení je, ţe z principu není moţné vytvořit 

překrývající se značky. Při načítání i ukládání je matice převedena na vektor a naopak. 

V reţimu analýzy je důleţitou proměnnou vektor struktur QRS. Tento vektor je 

vytvořen pří průběhu funkce detekce R vln r_wave_detection, ale struktury QRS ještě nejsou 

kompletní. Obsahují pouze pozice začátku a konce QRS a pozici vlny R. Další proměnné sou 

přidávány dalšími funkcemi, jejichţ popis bude popsán dále v textu. Celkem struktura QRS 

obsahuje 10 proměnných. Její kompletní tvar je uveden v  Tab.5. 

QRS proměnná typ poznámka 

- begin int index pozice začátku QRS komplexu 

- end int index pozice konce QRS komplexu 

- P_wave_count int počet P vln před QRS komplexem 

- PR_interval int délka PR intervalu v sekundách 

- positive_P_wave bool 
předcházející P vlna je kladná ve vybraných 

svodech 

- sinus_rhythm bool jde o simusový rytmus 

- R_wave int odhadovaná pozice R vlny 

- extrasystole bool jde o extrasysolu 

- escape_rhythm bool jde o náhradní rytmus 

- RR_interval int doba od přecházející R vlny v sekundách 
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V programu je řada dalších proměnných, ale jejich charakter je spíše pomocného typu, 

výše uvedené by se daly povaţovat za stěţejní. Tyto pomocné proměnné jsou převáţně 

globálními a slouţí zajištění bezproblémového chodu programu a zpřehlednění zdrojového 

kódu. 

6.1 Hlavní funkce programu 

6.1.1 Filtrace EKG záznamu 

K odstranění neţádoucích sloţek EKG záznamu je program vybaven několika různými filtry. 

V úvahu byly při návrhu programu brány pouze rušivé sloţky nízkých frekvencí (pohybové 

artefakty, vliv dýchání,...) a úzkopásmové rušení na 50 Hz (síťový brum). Filtry byly 

realizovány prostřednictvím funkcí MATLABu, jejich parametry jsou proměnné v závislosti 

na nastavení vzorkovací frekvence v programu. Tím je zajištěna optimální funkce při práci 

s různě vzorkovanými vstupními signály. 

Odstranění stejnosměrné sloţky je realizováno prostým odečtením střední hodnoty 

signálu. Filtraci nízkofrekvenčních sloţek zajišťuje FIR filtr, navrţený MATLABovskou 

funkcí fir2. Délka impulzní charakteristiky je rovna čtyřnásobku vzorkovací frekvence. Tento 

poměr byl určen empiricky a jeví se jako dostatečný. Důsledkem tohoto návrhu je ztráta dvou 

sekund z rozměřovaného signálu, při pouţití zmiňovaného filtru. Mezní frekvence filtru je 

volitelná, nesmí být menší, neţ 0,5 Hz. 

Pro potlačení 50 Hz rušení je program vybaven dvěma filtry. Prvním typem je IIR filtr, 

navrţený funkcí cheby1. Jedná se o filtr 1. řádu typu pásmová zádrţ. Výhodou tohoto filtru je 

téměř nulová ztráta zpracovávaných dat, takţe jej lze aplikovat i na velmi krátké záznamy. 

Druhou moţností je opět pouţití filtru FIR. Opět byla vyuţita funkce fir2, tentokrát návrh 

pásmové zádrţe. Délka impulsní charakteristiky je opět řešena relativně k vzorkovací 

frekvenci a je rovna jejímu dvojnásobku. Tato varianta opět vede ke ztrátě úseku signálu 

konstantní délky, v tomto případě jedné sekundy. 

Výsledná aplikace všech zvolených filtrů je prováděna současně, při volání funkce 

filter_main. Filtrovány jsou pouze tři svody, zobrazené v rozměřovacím okně. Původní matice 

záznamu není filtrem ovlivněna. Pokud jsou zvoleny, filtry jsou aplikovány v tomto pořadí: 

odstranění nízkých kmitočtů, odstranění stejnosměrné sloţky, filtrace síťového rušení.  

Zpoţdění, vznikající průchodem filtry je odstraněno posuvem výstupního signálu, 

tudíţ by nemělo dojít k chybám při rozměření, chybějící vzorky na konci signálu jsou 

doplněny nulami do původní délky signálu. 

6.1.2 Kontrola rozměření signálu 

Jak při automatickém, tak i při ručním rozměřování signálu mohou vzniknout chyby 

v zadávání významných bodů do záznamu. Zatímco u ručního rozměření půjde 

pravděpodobně o chyby zřídkavé, vzniklé například dvojklikem myši, náhodným stiskem 

tlačítka, chybně zvoleným typem značky, nebo nepozorností, u automatických rozměření 

můţe jít o celé série, či shluky chyb způsobené malou robustností algoritmu, nevhodně 

zvoleným algoritmem, nebo třeba výrazně zašuměným signálem. Ať uţ je vznik těchto 
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artefaktů jakýkoliv, jejich přítomnost by mohla způsobit chybnou funkci programu, proto je 

nutná jejich eliminace.  

Kontrolu rozměřených dat v programu zajišťuje funkce delineation_control, při 

přepnutí do reţimu analýzy. Ta prověřuje duplicity značek, chybějící značky a do určité míry 

i spojitosti mezi komponentami EKG. Kontrola probíhá cyklicky, průchodem vektoru značek 

a hledáním chyb, definovaných na základě určitých rozhodovacích pravidel. 

Kontrola QRS 

Kontrola začíná ověřením, zda rozměření signálu nezačíná značkou konce QRS komplexu, 

nebo naopak, jestli poslední značkou není začátek QRS. Obě tyto skutečnosti by způsobily 

hlášení chyby v následujícím kroku. Pokud nastane některý z těchto případů, je příslušející 

značka smazána. 

V prvním průchodu vektorem je ověřována úplnost označení QRS komplexů. Ke 

kaţdé nalezené značce začátku QRS komplexu musí příslušet jedna značka konce QRS a to 

v časovém intervalu 0,3 s (tato hranice byla nastavena kvůli moţnosti detekce konce QRS 

následujícího komplexu, pravidlo je postaveno na předpokladu, ţe tepová frekvence 

nepřekročí 200/min). Pokud není konec komplexu nalezen, generuje se chyba. 

Ve druhém průchodu je ověřována duplicita značek. Tento krok je realizován jako 

dvoustavový automat. S detekcí začátku komplexu, mění svůj stav na log.1 a s detekcí konce 

komplexu mění stav na log.0. Pokud je ve stavu 0 detekován konec, nebo ve stavu 1 začátek 

komplexu, je tato situace povaţována za duplicitu značky komplexu a je generována chyba.  

Kontrola P vlny 

Stejně jako u kontroly značek QRS komplexu, je i u P vln ověřováno, zda se na začátku 

rozměření nenachází konec P vlny a na konci značka začátku a stejným způsobem je také 

kontrolována duplicita značek. 

Kontrola vlny T 

Vlna T je chápána jako projev repolarizace srdečních komor, tudíţ se dá očekávat, ţe 

kaţdému QRS komplexu bude příslušet právě jedna vlna T. Od tohoto předpokladu jsou 

odvozena pravidla pro kontrolu rozměření vlny T. Nejdříve je ověřeno, zda první označená 

vlna T nepředchází prvnímu označenému QRS komplexu. Pokud ano, je značka první vlny T 

smazána. Přítomnost právě jedné vlny T je poté zjišťována na intervalu mezi koncem jednoho 

a začátkem následujícího QRS komplexu. 

 

Kaţdá z výše uvedených kontrol exportuje index výskytu chyby do řádku sloupcového 

vektoru. Důsledkem toho je vţdy uţivatel upozorněn pouze na poslední výskyt té které chyby. 

V posledním oddílu funkce vyhodnotí vektor chyb, a v případě, ţe není prázdný, generuje 

odpovídající výpis o chybných úsecích signálu a zobrazí jej v okně. 
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6.1.3 Detekce vln R 

Jak je zmíněno v kapitole 4.2.4, je analýza HRV citlivá na přesné určení polohy vlny R, proto 

je program vybaven funkcí pro stanovení její polohy. Nejde o detekci v přesném slova 

smyslu, ale pouze o určení, pokud moţno, co nejpřesnějšího vztaţného bodu mezi značkami 

QRS komplexu. V kapitole 2.6 jsou popsány frekvenční sloţky EKG signálu. Je patrné, ţe 

vrchol energie spektra fyziologického QRS komplexu leţí kolem 12 Hz a do vyšších 

frekvencí uţ nezasahuje ţádná jiná komponenta EKG. Na tomto předpokladu je zaloţen návrh 

detektoru R vlny, pouţitého v programu. Detekci zajišťuje funkce r_wave_detection. Její 

princip spočívá ve filtraci všech svodů signálu pásmovou propustí, nalezení maxima na 

intervalu mezi začátkem a koncem QRS v kaţdém svodu a výsledném zprůměrování pozice 

určené R vlny. Detekované vlny jsou uloţeny do struktury QRS, současně jsou počítány také 

RR intervaly a uloţeny do struktury.  

 
Obr. 40: Blokové schéma určování vlny R 

Tento postup detekce by měl zajistit dostatečnou robustnost detekce v případě zarušení 

signálu, nebo blokádě AV uzlu III. stupně, při superpozici vlny P a QRS komplexu. Funkce 

by mohla být narušena v případě výskytu přechodné patologie, kdy by docházelo k postupné 

změně tvaru QRS komplexu. 

Pouţitý filtr byl navrţen funkcí fir2. Jedná se o filtr typu FIR s délkou impulsní 

charakteristiky rovné polovině vzorkovacího kmitočtu. Propouštěné frekvenční pásmo je 

17±5 Hz. 

6.1.4 Analýza rytmu 

Určení původu srdečního rytmu je důleţitou součástí diagnostiky EKG záznamu a také je 

nutným předpokladem pro správné vyhodnocení HRV. Návrh funkce rhythm_analysis, 

hodnotící rytmus, je postaven na základu popsaném v kapitole 3.1.1. 

Na začátku funkce je definován vektor logických proměnných, určující , ve kterých 

svodech bude ověřována pozitivita (negativita) vlny P (v současné verzi probíhá kontrola 

pouze ve svodu I, pro nedostatek vhodných dat k analýze). První kontrola tedy spočívá 

v hodnocení polarity vlny P ve zvolených svodech. Kromě svodu aVR je ve všech ověřováno, 

zda je vlna P pozitivní. Je vypočtena nulová hodnota zprůměrováním hodnoty v bodě začátku 

a konce P vlny, ta je pak odečtena od integrálu úseku P vlny. Pokud je výsledek kladný, je 

vlna P povaţována za kladnou a výsledek je uloţen do struktury QRS současně s vypočtenou 

délkou PR intervalu a počtem P vln, předcházejících QRS komplexu. Dále se ověřuje, zda je 
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interval PR konstantní. Délka PR intervalu aktuálního QRS komplexu je porovnávána 

s průměrnou délkou, počítanou z 10 sousedních PR intervalů. Pokud se liší o více neţ 15 % je 

označen jako nekonstantní. Rytmus je stanoven podle rozhodovacího stromu na Obr. 41 

Dále funkce generuje vektor s pozicemi nesinusových rytmů (pozice vln R) a vektor 

s charakterizující tyto ektopie. 

Je zřejmé, ţe chybné nastavení vzorkovací frekvence v rozměřovacím reţimu povede 

ke špatnému vyhodnocení většiny rytmů. Pokud poměr NSR klesne pod 5 % je 

pravděpodobné, ţe se jedná buď o velmi patologický záznam, nebo je nevhodně nastavena 

vzorkovací frekvence. Uţivatel je na tuto skutečnost upozorněn výstraţným oknem. 

 

 
Obr. 41: Rozhodovací strom klasifikace rytmu 



 53 

6.1.5 Klasifikace ektopických rytmů 

Rozlišení rytmů, označených za nesinusové probíhá na základě odchylky RR intervalu od 

průměrné hodnoty. Jsou rozlišovány pouze dvě skupiny: Extrasystoly a náhradní rytmy. 

Klasifikaci realizuje funkce irregularity_detector porovnáváním RR intervalu 

příslušného nesinusového rytmu s průměrnou hodnotou RR intervalu  deseti sousedních 

hodnot. Rytmy s délkou RR intervalu menší neţ 85 % průměrné hodnoty jsou označeny za 

extrasystoly, rytmy s RR intervalem delším, neţ 115 % průměrné hodnoty jsou brány jako 

náhradní rytmy. V struktuře QRS jsou nastaveny příslušné logické proměnné. Z principu 

vyplývá, ţe ne všechny ektopické rytmy musí být zařazeny do některé ze skupin. 

6.1.6 Analýza tepové frekvence 

Hodnocení tepové frekvence a zobrazení jejího vývoje zajišťuje funkce frequency_analysis. 

Z vypočtených RR intervalů kaţdého QRS komplexu je počítána průměrná hodnota 

zvoleného počtu sousedních RR intervalů. Vzniklý vývoj RR intervalu v čase je interpolován 

Hermitovou kubikou s vyuţitím funkce interp1, která je součástí MATLABu. Krok 

interpolace je závislý na délce záznamu. Pro záznamy s délkou větší, neţ 300 s je krok 

interpolace 1 s, s délkou větší, neţ 100 s je krok 0,5 s a pro kratší je krok 0,2 s. Ze získané 

spojité funkce RR intervalu je spočítána převrácená hodnota průměrné tepové frekvence. Z ní 

jsou následně určeny hodnoty maximální, minimální a průměrné tepové frekvence. 

6.1.7 Analýza HRV v časové oblasti 

Statistická část hodnocení HRV je prováděna funkcí HRV_analysis_TD. Funkce byla 

navrţena podle standardů definovaných ve zdroji [5]. Výstupem je 7 statistických hodnot: 

SDNN, SDANN, SDNN index, RMSSD, SDSD, NN50 a pNN50. Hodnoty jsou počítány 

z celé délky série NN intervalů následujícím způsobem: 

 

SDNN 

SDNN udává směrodatnou odchylku NN intervalů, pro její výpočet byla pouţita funkce 

MATLABu std(NN), kde NN je vektor NN intervalů 

SDANN 

SDANN je počítáno pouze pro záznamy o délce alespoň 10 min. A to z důvodu principu 

výpočtu. Pro kratší záznamy je vrácena hodnota -1. Výpočet probíhá následovně: Série NN 

intervalů je rozdělena na segmenty, jejichţ délka odpovídá 5 minutám. V kaţdém z nich je 

pak vypočtena průměrná délka NN intervalů. Z těchto průměrů je pak stanovena směrodatná 

odchylka. Výsledkem je hodnota SDANN. 

SDNN index 

Výpočet SDNN indexu probíhá podobně jako SDANN, s tím rozdílem, ţe z 5 minutových 

segmentů je nejdříve počítána směrodatná odchylka a z nich následně průměrná hodnota. 
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RMSSD 

Pro výpočet tohoto parametru je nejdříve nutné vypočítat diferenci vektoru NN intervalů. 

Vektor diferencí je následně umocněn druhou mocninou, vypočtena průměrná hodnota a 

výsledek odmocněn druhou odmocninou. Zápis v kódu vypadá takto:  

diff_nn=diff(NN); 

RMSSD=sqrt(sum(diff_nn.^2)/(length(diff_nn)))*1000; 

SDSD 

Tento parametr je vypočten jako směrodatná odchylka vektoru diferencí NN intervalu, 

pouţitého v předchozím výpočtu. 

NN50 

Parametr NN50 vyjadřuje počet NN intervalů lišících se od předchozího intervalu o více neţ 

50 ms. Opět je vyuţito vektoru diff_nn. Kód vypadá následovně: 

NN50=length(find(abs(diff_nn)>0.05)); 

kde funkce length vrací délku vektoru, funkce find vrací vektor indexů výskytu prvků 

splňujících podmínku a funkce abs vrací absolutní hodnotu. 

pNN50 

pNN50 udává relativní počet výskytu rozdílu intervalů větších neţ 50 ms. Je počítána 

vydělením hodnoty NN50 celkovým počtem NN intervalů 

Poincarého mapa 

Poslední metodou hodnocení HRV v časové oblasti je zobrazení Poincarého mapy. Tato 

metoda není výstupem funkce HRV_analysis_TD, ale je volána v obsluţné funkci stisku 

tlačítka „Aktualizovat“ v okně analýzy HRV.  

Mapa je zobrazena do grafu jako diskrétní funkce. Hodnoty této funkce jsou určeny 

z vektoru NN, pro osu x jsou brány hodnoty NN1-NNm-1 a pro osu y hodnoty NN2-NNm, kde 

m je celkový počet NN intervalů. Součástí této  

mapy je elipsa se středem v bodě [
2211 ,  mm NNNNNNNN ], hlavní poloosou SD2 a 

vedlejší poloosou SD1. Tyto hodnoty jsou vypočteny podle vztahů: [10] 
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6.1.8 Tvorba DES 

Pro přípravu vhodných dat k odhadu spektra z DES slouţí funkce DES_creator. Na základě 

průchodu všech struktur QRS je vytvořena posloupnost RR intervalů a jsou označeny výskyty 

nesinusových rytmů. Zpracováním těchto hodnot ve funkci ectopic_beat_remover je získána 

posloupnost umělých NN intervalů, ze které bude následně odhadováno výkonové spektrum. 
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Výstup funkce DES_creator je zobrazen v okně analýzy HRV jako RR intervaly, NN 

intervaly a ektopické rytmy. 

6.1.9 Náhrada ektopických rytmů 

HRV by mělo hodnotit stav autonomního nervového systému, prostřednictvím aktivity 

sinusového uzlu. Rytmy nesinusového původu ovšem nelze ve spektrálních metodách 

beztrestně vynechat. Za účelem náhrady rytmů, označených za ektopické, je program vybaven 

funkcí ectopic_beat_remover. Funkce je schopna do určité míry také eliminovat chyby 

způsobené chybným rozměřením, například falešný QRS komplex, nebo vynechaný QRS 

komplex. Pokud je některý z rytmů vypuštěn, v DES je zachována časová závislost rytmů a 

tudíţ by nemělo dojít k výraznému zkreslení celého spektra. U tachogramu je ale situace jiná.  

Vypuštěný rytmus způsobí posuv výskytu všech následujících intervalů a tím i 

zkreslení spektra. Viz 7.3.6. 

 Je pravděpodobné, ţe funkce nebude fungovat správně u záznamů s velkým 

mnoţstvím koncentrovaných chyb, ale je otázkou, zda tyto záznamy mají diagnostický 

význam.  

Algoritmus eliminace ektopií je naznačen na Obr. 42. Rytmy, u kterých není 

definováno řešení jsou ponechány nezměněny. 
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Obr. 42: Algoritmus náhrady ektopických rytmů 
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6.1.10 Odhad spektra z DES 

Jednou z metod hodnocení HRV je odhad spektra ze série diskrétních událostí – DES. Jde o 

posloupnost NN intervalů v závislosti na čase výskytu. Protoţe se NN intervaly vyskytují 

nepravidelně, jedná se o nepravidelně vzorkovaný průběh, ze kterého nelze spektrum počítat 

běţnými metodami. Tento fakt se řeší interpolací DES, která zajistí pravidelné vzorkování a 

moţnost vyuţití FFT, nebo AR modelů k odhadu spektra. Před výpočtem spektra je moţné 

z DES odstranit trend a tím potlačit pásmo nízkých kmitočtů, kvůli zvýraznění vyšších 

frekvencí ve spektru. Uvedené postupy byly aplikovány při tvorbě funkce 

HRV_analysis_DES, která v programu realizuje odhad spektra z DES. 

Funkce nabízí pouţití tří interpolačních metod k vytvoření pravidelně vzorkované 

DES. Vyuţívá přitom funkci MATLABu interp1. Je moţné pouţít metodu lineární 

interpolace, kubický spline, nebo Hermitovu metodu. Je také moţné nastavit krok interpolace, 

minimální nastavitelná frekvence je 1 Hz. 

Odstranění trendu je volitelné, na výběr jsou dvě metody: Aproximace polynomem a 

aproximace lomenou přímkou. První varianta pouţívá k získání trendu funkci polyfit, která 

metodou nejmenších čtverců stanoví koeficienty polynomu. Řád polynomu je volitelný 

v libovolném rozsahu, ale při vysokých hodnotách vede k nestabilnímu řešení. Zvyšování 

řádu polynomu vede k rozšíření potlačovaného pásma od stejnosměrné sloţky k vyšším 

frekvencím. Získaný polynom je odečten od DES a tím je provedeno odstranění trendu. 

S rostoucí délkou vyhodnocovaného záznamu je také nutné volit vyšší řád polynomu. Druhá 

metoda vyuţívá funkce detrend, jejímţ výstupem je přímo signál zbavený trendu. Ten je 

v tomto případě stanoven jako soustava úseček (lineární lomená funkce), jejichţ  parametry 

jsou také stanoveny metodou nejmenších čtverců. V tomto případě je volena velikost kroku, 

s jakým dochází k zalomení funkce. S rostoucím krokem dochází ke zmenšení potlačovaného 

pásma, směrem ke stejnosměrné sloţce.  

 
Obr. 43: Odhad spektra z DES 

Pokud je záznam delší neţ 5 minut, je rozdělen na 5 minutové úseky. Z kaţdého 

celého úseku je počítáno spektrum zvolenou metodou a ve výsledku jsou spektra 

zprůměrována. Záznamy s délkou mezi 5 a 2 minutami jsou vyhodnocovány také, ale jejich 
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spektrum neodpovídá standardům. Záznamy kratší, neţ 2 minuty nejsou vyhodnocovány 

vůbec. 

Pro odhad spektra byly opět vyuţity funkce MATLABu. Prostý odhad spektra, bez 

pouţití okna, je proveden funkcí fft. Pak je absolutní hodnota spektra umocněna a jeho 

velikost normalizována vydělením počtem vzorků. Další moţností je vyuţití funkce pwelch, 

která vyuţívá odhadu spektra Welchovou metodou průměrovaného periodogramu. U této 

metody lze nastavit typ a šířku pouţitého okna, a počet překrývajících se vzorků 

zpracovávaného záznamu. Pro výpočet spektra autoregresními modely byly vyuţity funkce 

pyulear a pburg. Funkce vyuţívají algoritmů Yule-Walkera a Burgova. 

Z výsledného spektra funkce ještě počítá energie spektrálních pásem VLF, LF a HF, 

celkovou energii v pásmu 0-0,4 Hz, LF a HF v normalizovaných jednotkách a poměr LF/HF. 

6.1.11 Odhad spektra z tachogramu 

Odhad spektra lze získat také z posloupnosti NN intervalů, které nejsou přímo funkcí času, ale 

pouze indexu jejich výskytu. Taková funkce je označována jako tachogram. Tato metoda je 

méně vhodná pro hodnocení HRV (podle [9]) neţ hodnocení z DES, ale protoţe se jedná o 

standardizovanou metodu, byla zahrnuta do programu. 

Aby bylo moţné počítat frekvenční spektrum, je nutné do posloupnosti vnést časovou 

závislost. V programu je časová funkce vytvořena ekvidistantním rozloţením tachogramu 

s časovým krokem odpovídajícím střední hodnotě NN signálu. Vzniklá posloupnost je jiţ 

časově závislá a periodicky vzorkovaná, takţe je moţné provést její analýzu funkcí 

HRV_analysis_tachogram. Tato funkce je principielně velmi podobná funkci předchozí, je 

přímo její ochuzenou kopií. Ubyly vstupní a výstupní proměnné týkající se interpolace. 

 
Obr. 44: Odhad spektra z tachogramu 
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7 Testování programu 

Testování programu probíhalo jak na záznamech z databáze CSE, tak na záznamech MIT-BIH 

ST Change Database [14]. Zaměřeno bylo především na ověření správné funkčnosti pouţitých 

algoritmů a vliv nastavení jejich parametrů. Pro testování algoritmů hodnocení HRV nebyla 

k dispozici uspokojivá data (3, nebo 12 svodové dlouhodobé záznamy), proto byly testovány 

na umělých datech, vytvořených uloţením jednoho reálného svodu ze zdroje [14] do tří, 

odpovídajících ortogonálnímu snímání. Signály byly rozměřeny skriptem pro automatické 

rozměření signálu. Skript byl poskytnut vedoucím práce. 

7.1 Testování filtrů 

Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 6.1.1, program obsahuje filtry vstupního signálu, které by 

měly usnadnit ruční rozměřování signálu. Na následné zpracování uţ vliv nemají.  

7.1.1 Filtrace úzkopásmového rušení 50 Hz 

Pokud nejsou dodrţeny doporučené postupy při snímání EKG, můţe byt záznam zatíţen 

úzkopásmovým rušením 50 Hz. Protoţe frekvence síťového kmitočtu není absolutně stabilní, 

ale kolem jmenovité hodnoty kolísá, byly filtry testovány na frekvencích 49,8 Hz, 49,9 Hz a 

50 Hz. Rušení bylo superponováno uměle. Signál byl vzorkován 500 Hz. Následující tři 

průběhy jsou rozlišeny barvami: černá – zarušený signál, červená – signál po filtraci IIR 

filtrem, modrá – po filtraci FIR filtrem. 

 
Obr. 45: Testování filtrů na 49.8 Hz 

 
Obr. 46: Testování filtrů na 49.9 Hz 
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Obr. 47: Testování filtrů na 50 Hz 

Je vidět, ţe při filtraci 50 Hz jsou výsledky obou filtrů srovnatelné, ale při odchylkách 

od této hodnoty účinnost filtrace IIR výrazně klesá. 

Pouţití filtru typu IIR se jeví jako dostatečné pro odstranění tohoto druhu šumu, pokud 

však není tato filtrace dostatečná kvůli odchylce od jmenovitého kmitočtu sítě, je moţné bez 

problémů vyuţít filtr typu FIR. 

 
Obr. 48: Frekvenční charakteristiky filtrů síťového brumu 

Na Obr. 48 je zobrazen úsek frekvenční charakteristiky pouţitých filtrů. Modrou barvou je 

vykreslena charakteristika filtru IIR a zelenou barvou filtru FIR. Je vidět, ţe filtr IIR má 

podstatně menší zádrţné pásmo, čímţ je způsobena menší účinnost filtrace při odchylce od 

jmenovitého kmitočtu síťového brumu. 

7.1.2 Filtrace nízkofrekvenčních složek 

V kapitole 2.6 jsou popsány některé moţné zdroje nízkofrekvenčního rušení. Pokud kolísání 

nulové linie způsobuje problémy při rozměřování signálu, je moţné signál filtrovat 

hornofrekvenční propustí s nastavitelným prahem. Na obrázku Obr. 49 je zobrazen výsledek 

filtrace rušení, způsobeného pravděpodobně pohybem monitorované osoby. Jedná se o 

záznam z CSE, W007. Délka záznamu je 10 s a na obrázku je patrný negativní dopad filtrace 

FIR filtrem na takto krátkých záznamech. Mezní kmitočet byl nastaven na 1,5 Hz. Původní 

signál je zobrazen černou barvou, filtrovaný červenou. 
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Obr. 49: Filtrace nízkofrekvenčního šumu 

7.2 Vliv šířky okna na výpočet průměrné tepové frekvence 

Na obrázku Obr. 50 jsou zobrazeny tři průběhy vývoje tepové frekvence. Byly získány 

výpočtem s různými rozměry plovoucího okna. Průběh vykreslený černou barvou byl 

vypočten oknem 10 vzorků, červený oknem 20 vzorků a modrý oknem 50 vzorků. Je patrné, 

ţe pouţitím většího okna získáme hladší průběh. Jsou také potlačeny extrémy v oblasti 

záznamu kolem 1030 s. Tím je ovlivněn i výpočet maximální frekvence. Minimální frekvence 

je ovlivněna pouze nepatrně, na průměrnou hodnotu velikost okna vliv nemá. Je 

pozorovatelné také určité zpoţdění při pouţití větších oken, které je způsobeno 

retrospektivním výpočtem. 

Testování bylo prováděno na záznamu 302 z [14] 

 

 
Obr. 50: Vliv velikosti okna na výpočet TF 
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7.3 Klasifikace a eliminace ektopických rytmů 

V této kapitole bude popsáno ověření funkce klasifikačního algoritmu definujícího rytmus a 

současně algoritmu odstraňujícího ektopické rytmy, případně chyby v rozměření. 

7.3.1 Záporná vlna P 

Na Obr. 51 je úsek záznamu 301 z [14], ve kterém se vyskytuje záporná vlna. Klasifikátor ji 

správně označil jako nesinusový rytmus právě na základě negativní vlny P, která svědčí o 

vzniku vzruchu v jiném místě, neţ SA uzlu. O ektopii také svědčí délka RR intervalu 

zobrazená na Obr. 52, která je výrazně kratší, neţ okolní intervaly.  

 
Obr. 51: Negativní vlna P 

Jak je také na Obr. 52 vidět, po tomto rytmu následuje kompenzační pauza. To 

umoţňuje relativně snadnou kompenzaci této chyby, přibliţným zprůměrováním těchto dvou 

intervalů, čímţ zůstane zachována časová závislost všech následujících rytmů. Původní 

průběh RR intervalů je zobrazen červeně, průběh po korekci je modré barvy. Zeleně je 

vyobrazena interpolace DES. 

 
Obr. 52: Korekce extrasystoly s kompenzační pauzou 

7.3.2 Komorová extrasystola 

Průběh zobrazený na Obr. 53 byl klasifikován jako dvě extrasystoly, oba rytmy byly 

označeny za ektopické, kvůli absenci P vlny. U prvního rytmu je zřejmé, ţe se jedná o 

komorovou extrasystolu, P vlna komplexu opravdu nepředchází, QRS komplex má atypický 

tvar a je následován vlnou T. V druhém případě se ovšem jedná o fyziologický rytmus, 

u něhoţ ovšem nebyla detekována P vlna, protoţe splývá s předcházející vlnou T.  



 63 

 
Obr. 53: Komorová extrasystola 

Odstranění této chyby proběhne na základě pravidla, kdy součet dvou RR intervalů 

zhruba odpovídá průměrnému RR intervalu, tyto intervaly sečte a nahradí je jedním. Výsledek 

je vidět na obrázku Obr. 54. 

 
Obr. 54: Nahrazení dvou krátkých RR intervalů jedním 

7.3.3 Krátký PR interval 

Na Obr. 55 je zachycen úsek signálu s ektopickým rytmem, klasifikovaným na základě 

krátkého PR intervalu. Uţ ze tvaru P vlny je patrné, ţe se vzruch šířil netypicky a následující 

QRS komplex má také netypický tvar. Aplikovaný detektor proto posunul značku začátku 

QRS komplexu směrem k vlně P a vlivem tohoto posuvu program vyhodnotil situaci 

upozorněním na délku PR intervalu kratší, neţ 120 ms. Tento jev obecně svědčí o 

patologickém šíření vzruchu komorami, takţe označení rytmu za ektopický bylo správné.  

 
Obr. 55: Krátký PR interval 

Protoţe je rytmus označen za ektopický, je na něj aplikován mechanismus odstranění 

ektopií. Při průchodu rozhodovacím stromem ale nespadá do ţádné kategorie, která by 

vyţadovala úpravu DES, je ponechán beze změny. Jak je vidět na Obr. 56, červený průběh 

modifikovaného DES splývá (překrývá) DES původní. 
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Obr. 56: Kompenzace chybného rozměření 

7.3.4 PR interval není konstantní 

Situace na Obr. 57 byla klasifikována jako nekonstantní PR interval. Situace je opět 

způsobena chybným rozměřením signálu s patologií. Zřejmě se jedná o poruchu při 

repolarizaci komor. Vlivem této vady byly značky komplexu QRS umístěny směrem od 

vlny P a proto PR interval překračoval průměrnou hodnotu. Klasifikace proměnného 

PR intervalu měla svědčit spíše o přítomnosti blokády AV uzlu II. stupně a tím pádem 

naznačovat ektopii. V tomto případě je ale její původ jiný. 

 
Obr. 57: Nekonstantní PR interval 

Vzniklá situace sice neodpovídá učebnicové ukázce patologie v EKG, ale aspoň 

umoţní demonstrovat kompenzaci dvojice RR, kde je prodlouţený RR interval následován 

krátkým. 

 
Obr. 58: Náhrada rytmu s nekonstantním PR intervalem 
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7.3.5 Náhradní rytmus 

Následující situace byla vytvořena uměle, protoţe nebyl nalezen dostatečně dlouhý záznam, 

obsahující náhradní rytmus. Do existujícího záznamu byla vloţena mezera s délkou cca 

250 ms. Tím vznikl prodlouţený RR interval, který měl simulovat náhradní rytmus.  

Na Obr. 59 je zobrazen DES s náhradním rytmem a DES po rozloţení prodlouţeného 

intervalu na okolní intervaly, jako kompenzace chyby. 

 
Obr. 59: Kompenzace náhradního rytmu 

7.3.6 Vliv vyřazeného ektopického rytmu na spektrum 

Zde je naznačen vliv ektopického rytmu na spektrum, který byl jednoduše vypuštěn a celá 

série následujících RR intervalů byla posunuta v čase. Odchylka se promítala převáţně do LF 

a HF pásma v závislosti na pozici výskytu. Také její velikost byla závislá na pozici, obvykle 

nepřekročila 5 %. Dva vynechané rytmy způsobovaly odchylku obvykle do 10 %. Na Obr. 60 

jsou zobrazena spektra původní (modré) a záznamu s vypuštěným rytmem (červené). 

 
Obr. 60: Spektrum původního záznamu a záznamu s vypuštěným rytmem 
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Dopad přímo na spektrum je lépe patrný z Obr. 61, kde je zobrazen rozdíl těchto 

spekter. Je vidět, ţe vynechání rytmu vytvoří ve spektru jakési periodické oblasti chyb 

s klesající amplitudou. Tento útlum je způsoben rozloţením energie ve spektru PSD, u bílého 

šumu je tento jev vidět v celé šířce spektra. 

 
Obr. 61: Rozdíl spekter PSD původního a PSD s vynechaným rytmem 

Obě tato spektra byla odhadována z přibliţně 20 minutového záznamu, proto jsou 

zobrazena s jemnějším krokem. Při výpočtu z 5 minut dojde k roztaţení spektra a do zájmové 

oblasti se promítne pouze ta část odchylky, která zde leţí v pásmu přibliţně 0-0,2 Hz (v 

závislosti na počtu vzorků 5 minutového segmentu). 

7.3.7 Vliv chybně rozměřeného rytmu na PSD 

Chybně rozměřený signál, jak bylo předvedeno v předchozích kapitolách, můţe způsobit 

významné nepravidelnosti v DES a tím negativně ovlivnit odhad spektra. Testování bylo 

realizováno na nepravidelnostech obdobných těm z kapitoly 7.3.1, pro jeden a dva 

nekompenzované chybně označené rytmy. Na Obr. 62 je zachycen úsek signálu se dvěma 

extrasystolami.  

 
Obr. 62: Chybně označené rytmy v DES 
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Obr. 63: Původní spektrum a spektrum se dvěma chybě rozměřenými rytmy 

Spektrum PSD se v případě jedné extrasystoly lišilo pouze v řádu jednotek procent, 

v závislosti na pozici extrasystoly. U dvou extrasystol uţ rozdíl dosahoval aţ 30 %, opět 

v závislosti na pozici. Odchylky se ve spektru projevovaly převáţně v HF pásmu. Obr. 63 

zachycuje spektrum původního DES (modré) a DES se dvěma extrasystolami (červené). 

Pokud není uvedeno jinak, spektra jsou počítána Welchovou metodou, s pouţitím 

Hammingova okna o šířce 1200 vzorků. 

7.3.8 Vliv metody odstranění trendu na PSD 

Metoda odstranění trendu z DES pochopitelně představuje zásah do spektra 

vyhodnocovaného záznamu. Proto bylo vhodné vyzkoušet, jakým způsoben dojde ke 

zkreslení vyhodnocované PSD. Dá se očekávat, ţe spektrum samotné křivky trendu bude 

s kaţdým vyhodnocovaným průběhem odlišné, proto byl hodnocen jenom dopad na odhad 

spektra dané DES. 

Odstranění trendu polynomem 

Jako první byla testována metoda odstranění trendu polynomem, konkrétně vliv volby řádu 

polynomu na potlačované frekvenční pásmo. Na Obr. 64 je vidět původní spektrum 

(ozn. PSD) a pak spektra po odstranění trendu (číslo za PSD odpovídá řádu pouţitého 

polynomu). Z obrázku je patrné, ţe od řádu polynomu 20 a vyšších je drift odstraněn 

spolehlivě. Také je vidět, ţe ke zkreslení spektra dochází pouze na nejniţších kmitočtech a 

vyšší nejsou ovlivněny prakticky vůbec. 
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Obr. 64: Vliv řádu polynomu trendu na tvar PSD 

Na Obr. 65 je zobrazena DES a její trend tvořený polynomem 40. řádu. Konkrétně 

v tomto případě došlo ke změně hodnoty energie v LF o 0,1 % a v pásmu HF o 0,05 %. 

 
Obr. 65: Polynom trendu 40. řádu 

Tab.6: Vliv řádu polynomu trendu na frekvenční komponenty 

Parametr 
Původní 
hodnoty 

Řád polynomu 

10 20 30 40 

VLF [ms^2] 9528 2783 262 200 193 

LF [ms^2] 582 582 582 581 581 

HF [ms^2] 415 415 414 414 414 

LF/HF [-] 1,404 1,404 1,404 1,402 1,402 

V Tab.6 je výčet frekvenčních parametrů získaných po odstranění trendu polynomy 

s různými řády.  
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Odstranění trendu lomenou přímkou 

Byla testována i druhá metoda odstranění trendu lomenou přímkou. Opět byl testován vliv 

nastavení jejího parametru na tvar výsledného spektra. Na Obr. 66 je vykresleno původní 

spektrum (PSD) a spektra po odstranění trendu s různým krokem zalomení přímky (číslo za 

PSD vyjadřuje velikost zvoleného kroku). Je vidět, ţe zkreslení dolních částí spektra je ve 

všech případech významnější. 

 
Obr. 66: Vliv kroku zalomení trendu na tvar PSD 

 

Z Tab.7 je také patrné, jak krok zalomení ovlivní jednotlivá pásma spektra. Ve všech 

případech je postiţeno pásmo LF určitým zkreslením, ale proti očekávání tato metoda nevnáší 

do spektra ţádné vysoké sloţky. 

 

Tab.7: Vliv kroku zalomení trendu na  spektrální komponenty 

parametr 
původní 
hodnoty 

krok 

60 50 40 30 20 10 

VLF [ms^2] 9528 108 202 86 19 15,6 0,94 

LF [ms^2] 582 612 610 610 545 435 147 

HF [ms^2] 415 417 415 417 413 418 390 

LF/HF [-] 1,404 1,4674 1,4677 1,4612 1,317 1,042 0,37686 

7.3.9 Vliv kroku interpolace na PSD 

Změna kroku interpolace prakticky způsobí změnu vzorkovacího kmitočtu, coţ se promítne 

do metod výpočtu spektra. Při zvětšení  interpolačního kroku je nutné úměrně zvětšit velikost 

okna při výpočtu spektra Welchovou metodou a samozřejmě také řád modelu v případě 

vyuţití Burgovy, nebo Yule-Walkerovy metody.  

Vliv kroku interpolace na samotný tvar spektra byl také testován. Vzorkovací 

frekvence byla sniţována z doporučené hodnoty 4 Hz postupně aţ na hodnotu 0,5 Hz, 
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spektrum bylo vţdy počítáno s maximální šířkou okna, s vyuţitím Welchovy metody. 

V Tab.8 jsou uvedeny zjištěné hodnoty a na Obr. 67 je zachycen vývoj frekvenčních 

komponent v závislosti na vzorkovací frekvenci. Hodnoty VLF, LF a HF byly zobrazeny 

v příslušném měřítku, kvůli přehlednosti. 

 
Obr. 67: Závislost frekvenčních složek spektra na interpolačním kroku 

Tab.8: Frekvenční komponenty v závislosti na interpolačním kroku 

parametr 

krok interpolace 

4 3 2 1,5 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

VLF [ms^2] 9528 9521 9529 9510 9486 9507 9474 9504 9562 9551 

LF [ms^2] 582 581 581 577 582 585 584 557 584 578 

HF [ms^2] 415 414 414 413 418 405 467 354 310 287 

LF/HF [-] 1,404 1,402 1,402 1,398 1,393 1,442 1,249 1,573 1,879 2,013 

 

Z grafu je vidět, ţe pouţití vzorkovací frekvence pod 1 Hz není vhodné, kvůli rostoucí 

chybě VLF sloţek. Proto byla minimální hodnota vzorkovací frekvence v programu nastavena 

na 1 Hz, jako výchozí hodnota je nastavena frekvence 4 Hz.  

Vzorkovací frekvence nemá vliv na výpočet trendu, protoţe trend je počítán 

z neinterpolované DES. 
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8 Závěr 

Aby bylo moţné navrhnout aplikaci, umoţňující rozměření a hodnocení EKG záznamů, bylo 

nutné nastudovat problematiku standardizovaného postupu hodnocení srdeční činnosti a také 

morfologii EKG záznamů. Vytvořená aplikace umoţňuje rozměření tří nebo 

dvanáctisvodových záznamů ručním zadáváním pěti typů značek, odpovídajících významným 

bodům EKG křivky, a umoţňuje také rozměřená data ukládat a načítat. Aplikace je rozšířena 

o filtry pro odstranění případných šumových sloţek typických pro EKG záznamy a dále 

obsahuje několik pomocných funkcí pro usnadnění práce se záznamem. Po rozměření 

program provádí také kontrolu korektního rozměření. 

Analýza záznamu byla orientována především na vyhodnocení HRV a všech 

parametrů nezbytných pro realizaci této metody. Nejprve je vyhodnocován vývoj tepové 

frekvence a základní intervaly srdečního cyklu, nezbytné k hodnocení srdečního rytmu. 

Hodnocení rytmu je postaveno na rozhodovacím stromu s pěti pravidly, ektopické rytmy jsou 

dále klasifikovány na extrasystoly a náhradní rytmy. Pro kompenzaci chyb hodnocení HRV, 

způsobených chybným rozměřením, nebo výskytem ektopií v záznamu, je v programu 

realizován algoritmus náhrady těchto nepravidelností. Pro hodnocení HRV je program 

vybaven statistickými metodami v časové oblasti, moţností zobrazení Poincarého mapy, nebo 

výpočtem hustoty spektrálního výkonu z tachogramu, či DES a také výpočtem energií 

jednotlivých frekvenčních pásem. 

Poslední část práce se věnuje testování vytvořené aplikace. K ověření funkce byly 

vyuţity jak krátkodobé záznamy z databáze CSE, tak i dlouhodobé záznamy z databáze MIT-

BIH. Protoţe dlouhodobé záznamy byly snímány pouze dvěma svody, bylo nutné vytvoření 

umělého záznamu kopírováním jednoho svodu do tří. Testování ukázalo, ţe většina algoritmů 

byla navrţena správně. Aplikace je ošetřena proti načítání a zadávání chybných dat a řada 

dalších funkcí poskytuje určité uţivatelské pohodlí. Navrţené filtry vstupního signálu se jeví 

jako uspokojivé. Algoritmus odstraňování nepravidelností a chyb při testování fungoval 

spolehlivě. Také byl popsán vliv mechanismu odstranění trendu na tvar výkonového spektra, 

kde se ukázalo, ţe metoda odstranění trendu tachogramu lomenou přímkou má výrazně 

negativní dopad na výsledky analýzy, odstranění trendu polynomem má naopak výsledky 

výborné a při vhodně zvoleném řádu spektrum spolehlivě zbaví nejniţších frekvencí, bez 

zkreslení frekvencí vyšších. Kompletní otestování všech funkcí programu nebylo moţné 

realizovat, pro nedostatečné mnoţství zkušebních dat a absenci diagnózy testovaných dat. 

Z tohoto důvodu nemohly být ověřeny některé případy klasifikace ektopických rytmů a také 

nemohla být ověřena správnost odhadu spekter HRV.  Na konci kapitoly jsou popsány vlivy 

jednotlivých parametrů metod hodnocení a různých typů chyb vstupních dat na výsledky 

hodnocení záznamu. 

Zadání práce bylo vytvořenou aplikací a jejím otestováním splněno ve všech bodech. 

Aplikace se jeví jako vhodný nástroj pro rozměření a analýzu krátkodobých záznamů EKG, 

případně pro kontrolu a editaci rozměření a dlouhodobých záznamů a také jejich analýzu. K 

samotnému rozměření dlouhodobých záznamů aplikaci pro pracnost doporučit nelze. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AR autoregresní 

AV Atrioventrikulární 

aVF Goldbergerův svod EKG – unipolární 

aVL Goldbergerův svod EKG – unipolární 

aVR Goldbergerův svod EKG – unipolární 

D Hustota rozloţení NN intervalů 

DES Série diskrétních událostí (z angl. Discrete event series) 

EF Ejekční frakce 

EKG Elektrokardiograf 

FFT Rychlá Fourierova transformace 

FIR Filtr s konečnou odezvou na jednotkový impulz (z angl. Finite impulse 

response) 

FIS Fibrilace síní 

HF Pásmo vysokých frekvencí (z angl. High  frequency) 

HR Tepová frekvence (z angl. Heart rate) 

HRV Variabilita srdečního rytmu (z angl. Heart rate variability) 

IIR Filtr s nekonečnou odezvou na jednotkový impulz (z angl. Infinite impulse 

response) 

IM Infarkt myokardu 

LBBB Blokáda levého Tawarova raménka (z angl. Left bundle branch block) 

LF Pásmo nízkých frekvencí (z angl. Low frequency) 

LK Levá komora srdce 

MIT-BIH  Standardní databáze signálů EKG (z angl. Massachusetts Institute of 

Technology – Beth Israel Hospital) 

NN Interval mezi dvěma kmity R normálních rytmů (z angl. Normal-to-normal) 

NN50 Parametr HRV hodnocený v časové oblasti 

NSR Normální sinusový rytmus 

NSS Náhlá srdeční smrt 

pNN50 Parametr HRV hodnocený v časové oblasti 
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PP Interval mezi dvěma následujícími vlnami P 

PR Interval mezi začátkem vlny P a začátkem QRS komplexu 

PSD Hustota spektrálního výkonu (z angl. Power spectral density) 

QRS Komplex QRS 

QT Interval mezi začátkem kmitu Q a koncem vlny T 

RBBB Blokáda pravého Tawarova raménka (z angl. Right bundle branch block) 

RMSSD Parametr HRV hodnocený v časové oblasti 

RR Interval mezi dvěma kmity R 

SA Sinoatriální 

SD Směrodatná odchylka (z angl. Standard deviation) 

SD1 Vedlejší poloosa elipsy v Poincarého mapě 

SD2 Hlavní poloosa elipsy v Poincarého mapě 

SDANN Parametr HRV hodnocený v časové oblasti (z angl. Standard deviation of the 

average NN interval) 

SDNN Parametr HRV hodnocený v časové oblasti (z angl. Standard deviation of the 

NN interval) 

SDNN index Parametr HRV hodnocený v časové oblasti 

SDSD  Parametr HRV hodnocený v časové oblasti 

SS Srdeční slabost 

ST Úsek signálu EKG mezi koncem QRS komplexu a začátkem vlny T 

TF Tepová frekvence 

TINN Parametr HRV hodnocený v časové oblasti 

TWA Alternace vlny T (z angl. T-wave alternans) 

ULF Pásmo ultra nízkých frekvencí (z angl. Ultra low frequency) 

V1-V6 Označení šesti hrudních svodů 

VLF Pásmo velmi nízkých frekvencí (z angl. Very low frequency) 

X Svod EKG ve směru osy x 

Y Svod EKG ve směru osy y 

Z Svod EKG ve směru osy z 


