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Abstract: This study deals with detection of important points in derivate bioimpedance signal that 

may be further used in various medical applications, for example in calculation of the Pulse wave 

velocity. This work compares three detection methods. The best results were achieved by a detecti-

on with fixed interval. Algorithms that are dependent on constant bioimpedance and length of RR 

interval perform worse. 
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1. ÚVOD 

Bioimpedance je snadno neinvazivně měřitelná veličina závislá na zastoupení a vlastnostech jed-

notlivých tkání v lidském organismu. Nejčastěji je využívána v přístrojích pro lékařskou diagnosti-

ku, např. v kompozičních analyzátorech nebo impedanční tomografii. Cílem této práce je detekce 

maxim v druhé derivaci bioimpedančního signálu za účelem dalšího využití, např. v impedanční 

kardiografii, impedanční pletysmografii, nebo pro výpočet rychlosti šíření pulzní vlny. 

2. BIIMPEDANČNÍ SIGNÁL 

Bioimpedanční signál je posloupnost komplexních čísel, vyjadřující průběh impedance měřené čás-

ti lidského těla v závislosti na čase. Rozeznáváme dvě složky a to statickou Z0 a pulzativní ΔZ(t), 

které je možné oddělit digitální filtrací. Tyto složky popisuje tzv. paralelní válcový model bioim-

pedance, definovaný J. Nyboerem pro potřeby impedanční kardiografie [1]. 

Statická složka Z0 je tvořena převážně impedancí kostí, svalů, tuků a reziduální (zbytkové) krve 

v cévách. V čase se velmi pomalu mění a to převážně díky vlivu dýchání, proto je reprezentová-

na nízkými frekvencemi (0-0,6 Hz). Zatímco pulzativní složka ΔZ(t) vyjadřuje pulzaci krve a je re-

prezentována vysokými frekvencemi (0,6–15 Hz). Protože krev je jednou z nejvodivějších částí or-

ganismu, kdykoli nový ejekční objem dorazí do námi měřené oblasti, zvýší se v daném místě vodi-

vost, to má za následek snížení hodnoty pulzativní bioimpedance [1]. 

3. AKVIZICE DAT 

Měření bylo provedeno na vícekanálovém impedančním monitoru [2] (certifikace 12/2009, vyná-

lezci Vondra a kol., Brno) aktuálně používaném pouze ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně 

pro diagnostiku stavu cévního systému. Přístroj využívá tří vysokofrekvenčních proudových zdrojů 

o frekvencích 49, 50 a 51 kHz pro snímání 18 kanálů bioimpedance. Každé měřené osobě byl také 

Peňázovou metodou kontinuálně měřen krevní tlak a 12 svodové EKG. Vzorkovací frekvence 

všech signálů byla 500 Hz [2]. 

Subjekty při měření ležely na lůžku na zádech. Měřící protokol byl složen následovně: zadržení de-

chu, 2x Valsalvův manévr (+50 cmH2O), 2x Müllerův manévr (+50 cmH2O), řízené dýchání (f=0,1 

Hz) a nakloněná rovina, kdy se lůžko naklonilo o cca 70°. Každý manévr byl proložen dvěma mi-
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nutami klidu. Vlastní měření trvalo kolem 40 minut. Průběhy jednotlivých manévrů jsou v uvede-

ném pořadí označené na obr. 1a, kde je také možno vidět jejich vliv na statickou bioimpedanci [3]. 

4. PROGRAMOVÉ ZPRACOVÁNÍ 

Program byl kompletně navržen v prostředí MATLAB a skládal se ze dvou částí. 

První část hledala veličinu, která nejlépe koreluje s vektorem v [vzorky], tj. vektor vzdáleností po-

loh maxim bioimpedance od R pozic v EKG. Pozice maxim byly stanoveny metodou pevného okna 

a ručně zkontrolovány. Pozice R byly převzaty z ICRC (The International Clinical Research Cen-

ter). Mezi hledané veličiny patřila délka RR intervalu, statická bioimpedance (střední hodnota 

z úseku Z0 v intervalu mezi pozicemi R vln). Dále systolický, diastolický, střední a pulzní krevní 

tlak, získané z tlakové křivky. Nejlépe korelující veličinou byla Z0, viz obr. 1b, proto byla tato veli-

čina použita k nastavení třetího detekčního algoritmu. 

 

Obrázek 1: Ukázka zpracování signálu 

Pro hledání maxim v pulzativní bioimpedanci byly použity tři detekční algoritmy. Bioimpedanční 

signál byl předzpracován výběrem reálné složky, převrácením (vynásobení -1) a derivací druhého 

řádu. Následovala filtrace stabilní Butterworthovou IIR pásmovou propustí v oblasti 0,6 – 15 Hz 

pro získání pulzativní složky ΔZ(t). Samotná filtrace byla provedená funkcí filtfilt, která eliminuje 

fázové zkreslení. Tučně zobrazená část schématu byla stejná pro všechny tři detektory, viz obr. 2. 

 

Obrázek 2: Blokové schéma detekční části algoritmu 

1) Detektor závislý na pevném okně hledal maxima v pevném intervalu 38 až 88 vzorků za pozicí 

R vlny EKG. 

2) Detektor závislý na délce RR intervalu hledal maxima v intervalu od 0,20 do 0,38 násobku RR 

intervalu EKG. 

3) Ve třetím případě byla nejdříve stabilní Butterworthovou IIR dolní propustí v oblasti 0-0,6 Hz 

vyfiltrována statická složka bioimpedance, opět funkcí filtfilt. Následně byl stanoven koeficient 

tak, aby po jeho vynásobení se statickou bioimpedancí byly získána vzdálenosti pozic maxim 
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v pulzativní bioimpedanci od R vrcholu. Detekční okno bylo nastaveno jako interval ±60 vzorků od 

této pozice. Tento algoritmus byl vytvořen na základě výsledku korelací vektoru v a Z0, viz obr. 1b. 

5. VALIDACE DETEKTORŮ 

Pro každého pacienta a každý detektor byl vytvořen chybový vektor c [vzorky], jako rozdíl délek 

RRintervalů EKG a intervalů pozic detekovaných maxim v ΔZ(t). U prvků tohoto vektoru je před-

pokládáno normální rozložení se střední hodnotou v nule. Nejprve byl spočítán počet prvků, prů-

měr a směrodatná odchylka z c, viz tab.1. V dalším kroku byly pomocí Grubbsova testu vyloučeny 

extrémní hodnoty a opět byl vypočítán průměr a směrodatná odchylka nového chybového vektoru, 

viz tab.1. 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty pro 10 subjektů 

Typ detekčního okna 

chybový vektor 
chybový vektor              

po vyloučení extrémů 
průměrná 
vzdálenost 

detekcí 
 od R pozic 

[vzorky] 

směrodatná 
odchylka 

vzdáleností 
detekcí 

 od R pozic 
[vzorky] 

počet 
prvků  

[-] 

Průměr 
 [vzorky] 

směrodatná 
odchylka 
[vzorky] 

množství 
vyloučených  
hodnot[%] 

průměr  
[vzorky] 

směrodatná 
odchylka 
[vzorky] 

pevné 3006 -0,0024 4,9792 0,93 0,0052 4,1427 61,1247 6,3559 

závislé na RR intervalu 3005 -0,0018 7,4591 1,45 0,0043 4,6443 61,1395 7,7827 

závislé na Z0 3005 -0,0015 8,7037 1,58 0,0006 4,3582 58,4080 7,7383 

6. VYHODNOCENÍ 

Pomocí výše uvedených detekčních algoritmů byla zpracována data od 10 osob (7 žen a 3 mužů 

s průměrným věkem 45 let a směrodatnou odchylkou 16,95 let) u kterých nebyly diagnostikovány 

závažné zdravotní problémy. 

Teoreticky by detektor založený na pevném okně měl detekovat s nejnižší úspěšností, protože se 

nedokáže přizpůsobit dechovým manévrům, ani jednotlivým pacientům. Nejlepších výsledků by 

naopak měla dosahovat detekce závislá na Z0 protože Z0 částečně koreluje s v a protože statická bi-

oimpedance je snímána z každého svodu, na rozdíl od EKG, které je snímáno vlastními elektroda-

mi pouze v okolí srdce. 

Avšak z tab. 1 vyplývá, že nejlepších výsledků dosahuje detekce pevným oknem. Průměrná hodno-

ta vzdáleností pozic bioimpedance od R byla 61 vzorků, se směrodatnou odchylkou 6,36 vzorků. 

To znamená, že většina detekcí byla v prostřední části tohoto okna. Zbylé dva detekční postupy do-

sahují velmi podobných výsledků, přičemž algoritmus závislý na Z0 je horší. Na obr. 1c můžeme 

vidět, že chybné detekce nejčastěji vznikaly právě v místech manévrů pacienta. 
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