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Abstrakt 
Tato doktorská disertační práce se zabývá využitím komplexních adaptivních metod zpracování signálů pro 

zpřesnění diagnostické kvality abdominálního fetálního elektrokardiogramu. Fetální elektrokardiogram fEKG 

obsahuje cenné informace, které mohou pomoci lékařům při monitorování a diagnostice ohrožených plodů 

v průběhu těhotenství a během porodu. Doktorská disertační práce se primárně zaměřuje na externí 

abdominální neinvazivní monitoring plodu, který sebou na rozdíl od klasického interního invazivního 

monitoringu přináší řadu problémů s kvalitou záznamu. Fetální elektrokardiogram, který je podrobován 

lékařské diagnostice, je v reálných podmínkách degradován množstvím nežádoucích složek. Především se 

jedná o superponování silnějšího elektrokardiogramu matky mEKG, technických artefaktů (rušení 

elektrovodnou sítí) a biologických artefaktů (pohybové artefakty, děložní kontrakce). Tato doktorská 

disertační práce se zaměřuje na adaptivní metody zpracování fEKG signálů, které mají ambice odstranit 

pochybnosti v hodnocení fEKG při použití šetrnějšího externího monitoringu. 

Klíčová slova 
Adaptivní filtrace, fetální elektrokardiogram, externí monitoring plodu, filtry se stochasticky gradientní 

adaptací MSE, filtry s rekurzivní optimální adaptací, adaptivní neuro-fuzzy systémy ANFIS. 

 

 

 

Abstract 
This dissertation deals with the application of complex adaptive methods of signal processing for refining the 

diagnostic quality of abdominal fetal electrocardiogram. The FECG (fetal electrocardiogram) contains this sort 

of information that is valuable for doctors in monitoring and diagnosing of endangered fetuses in the course 

of pregnancy or in the childbirth. The doctoral thesis concentrates primarily on external abdominal non-

invasive fetus monitoring technique, which, contrary to the classical internal invasive monitoring, entails a 

number of problems with record quality. In real conditions, the diagnosed fetal electrocardiogram is 

downgraded by amount of unwanted components. In particular it is caused by superposition of these factors: 

stronger maternal electrocardiogram MECG, technical artefacts (transmission grid interference) and 

biological artefacts (uterine contraction, motion artefacts). This dissertation is aimed at such adaptive 

methods of FECG signal processing, whose ambition is to clear any doubts in the evaluation of more discreet 

method of external FECG monitoring. 

Keywords 
Adaptive filtration, fetal electrocardiogram, external fetus monitoring, stochastic gradient MSE adaptation 

filters, optimal recursive adaptation filters, adaptive neuro fuzzy inference system ANFIS. 
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Kapitola I. 

Zkrácený úvod 

Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá využitím komplexních adaptivních metod 
zpracování signálů pro zpřesnění diagnostické kvality abdominálního (břišního) fetálního 
(plodového) elektrokardiogramu (dále jen EKG). Oblast zaměření předkládané práce vyplývá 
z autorova pětiletého působení ve výzkumných týmech Katedry telekomunikační techniky a Katedry 
kybernetiky a biomedicínského inženýrství na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU 
Ostrava. Doktorská práce shrnuje autorovu vědeckou činnost na těchto katedrách. Pilířem 
doktorské disertační práce je autorova bohatá publikační činnost, zaměřená na různé aplikační 
oblasti, jejímž společným jmenovatelem je využívání adaptivních metod zpracování signálů 
v reálných aplikacích, viz [mar1 - mar27].  

Fetální elektrokardiogram (dále jen fEKG) je nositelem cenných informací, které mohou pomoci 
lékařům při monitorování a diagnostice ohrožených plodů v průběhu těhotenství a během porodu. 
Autor se primárně zaměřuje na externí nepřímé abdominální neinvazivní monitorování plodu (dále 
jen transabdominální monitorování1), které s sebou, na rozdíl od klasického interního přímého 
invazivního monitorování (dále jen transvaginální monitorování2) přináší řadu problémů s kvalitou 
záznamu. Zkoumaný fEKG, který je podrobován lékařské diagnostice, je v reálných podmínkách 
degradován množstvím nežádoucích složek. Především se jedná o superponování silnějšího 
elektrokardiogramu matky (dále jen mEKG), technických artefaktů (např. rušení elektrovodnou sítí) 
a biologických artefaktů (např. pohybové artefakty, děložní kontrakce aj.). 

Transabdominální monitorování dnes umožňuje pouze stanovení tepové (srdeční) frekvence 
(akce) plodu (dále jen FHR), na základě detekce intervalu R-R, a nebere v úvahu tvary (morfologie) 
a dobu trvání ostatních vln, intervalů a segmentů fEKG křivky, které představují základní 
diagnostický nástroj v kardiologii3 dospělých. Hlavním důvodem pro vyloučení tohoto 
nejdůležitějšího zdroje informací o stavu plodu z klinické praxe je skutečnost, že v současné době 
neexistují dostatečně spolehlivé techniky pro měření a zpracování abdominálního fEKG. Autor se 
zaměřuje na adaptivní metody zpracování fEKG signálů, které mají ambice odstranit pochybnosti 
v hodnocení fEKG při použití šetrnějšího transabdominální monitorování.  

Obecnou motivací k orientaci předkládané doktorské disertační práce je skutečnost, že v 
současné době je problematice adaptivních metod věnovaná velká pozornost, jelikož řada 
moderních aplikací vyžaduje tento progresivní přístup adaptace zpracování signálů měnícím se 
poměrům v rámci řešeného systému. Aktuálnost zkoumané problematiky koresponduje s nárůstem 
výkonnosti mikroprocesorové techniky (vícejádrové procesory, programovatelná hradlová pole - 
FPGA). Právě nedostačující výpočetní výkonnost byla v minulosti hlavním limitujícím faktorem pro 
využití některých komplexních adaptivních metod. S  přihlédnutím k vývoji v několika posledních 
letech lze konstatovat, že nyní přichází doba změn, která je evokována dosahovanými 
výkonnostními parametry dostupných prostředků výpočetní techniky a je charakterizována novými 
trendy ve zpracování signálu.

                                                           
1 Transabdominální monitorování - monitorování fEKG probíhá přes břišní stěnu, bez přímého kontaktu 
s plodem. 
2 Transvaginální monitorování - monitorování fEKG probíhá pomocí speciální interní skalpové elektrody přes 
pochvu, přímým kontaktem s plodem (hlavička, popř. hýždě). 
3 Kardiologie je obor vnitřního lékařství, zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění srdce. 
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Kapitola II. 

Cíle doktorské disertační práce 

Z dosud publikovaných výsledků vědy a výzkumu, zabývajících se zpracováním fEKG, které byly 
autorem doktorské disertační práce prostudovány, vyplynulo několik směrů, které dle názoru 
autora nebyly dosud dostatečně řešeny. Jedná se zejména o nedostačující aplikační výzkum nových 
a stávajících metod adaptivního zpracování abdominálního fEKG.  

Cíle doktorské disertační práce jsou podloženy dvěma impaktovanými publikacemi [mar5, mar6], 

ve kterých autor shrnuje výsledky úvodních experimentů. 
V současné době používané medicínské diagnostické přístroje pro transabdominální 

monitorování fEKG se potýkají s celou řadou problémů, souvisejících s kvalitou záznamu. Z důvodu 
nedostatečné kvality těchto záznamů narůstají ze strany lékařů požadavky na zpřesnění 

diagnostické kvality fEKG. Tyto požadavky korespondují rovněž s nástupem nových lékařských 
diagnostických metod. Z těchto důvodů je proto zapotřebí vyvíjet nové systémy, vedoucí ke zvýšení 

diagnostické kvality fEKG a k odstranění pochybností v oblasti hodnocení výsledků. 
V závislosti na výše uvedených skutečnostech byly stanoveny následující cíle doktorské disertační 

práce: 

1. Vytvořit syntetické signály fEKG a mEKG, – jejichž vznik by byl podpořen (inspirován) reálně 
změřenými průběhy pomocí břišních a hrudních elektrod. Syntetické signály budou 
využitelné pro budoucí výzkum. 

2. Provést experimenty jak na syntetických, tak i reálných signálech. Velká část současných 
publikací využívá pro ověření teoretického výzkumu pouze simulace. Nicméně některé 
algoritmy, které v simulacích vykazují velice dobré výsledky, není možno v reálných 
aplikacích využít, nebo dosahuji horších výsledků než v simulacích. 

3. Vyvinout realističtější model neznámého prostředí lidského těla (nelineární systém). 
Úvodní experimenty ukázaly, že modely, které jsou používány v řadě publikací, jsou 
idealizované a neodpovídají reálnému prostředí lidského těla. 

4. Na navrženém experimentálním adaptivním systému realizovat různé přístupy k adaptaci:  

• algoritmy se stochasticky gradientní adaptací:  

o úvodní experimenty při použití LMS algoritmu dosahují uspokojivých 
výsledků při simulacích, nicméně při implementaci na reálné signály jsou 
výsledky nevyhovující, 

o prozkoumat modifikace algoritmu LMS (např. NLMS) za účelem zlepšení 
adaptačních vlastností (např. automatické nastavení velkosti kroku μ 
apod.). 

• algoritmy s rekurzivní optimální adaptací: 

o úvodní experimenty s algoritmem RLS vykazují velmi dobré výsledky 
v simulacích, při implementaci na reálné signály dosahuje částečného 
zlepšení diagnostické kvality fEKG, 

o prozkoumat modifikace algoritmu RLS za účelem snížení výpočetní 
náročnosti (např. FTF).

5. Vytvořit experimentální adaptivní systém, postavený na principech fuzzy systémů a 
umělých neuronových sítích podle zjednodušeného schématu na obr. 1. Tento progresivní 
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přístup by měl být schopen vystihnout skryté, nelineární závislosti, které vykazuje prostředí 
lidského těla. Na tomto systému budou prozkoumány možnosti adaptace: 

• využívající kombinace technik fuzzy systému a umělých neuronových sítí: 

o adaptivní neuro-fuzzy interferenční systém ANFIS - úvodní experimenty 
s reálnými signály vykazují velmi dobré výsledky,  

o realizovat složitější sítě (struktury) ANFIS, které by mohli vést k novým 
metodám diagnostiky při použití neinvazivního transabdominálního fEKG 
monitorování (KTG kombinované se STAN).  

 

Obr. 1:  Zjednodušené principiální schéma navrženého experimentálního adaptivního systému, který 

využívá kombinace technik fuzzy systémů a umělých neuronových sítí, tzv. ANFIS. 

6. Podle principiálního schématu stanovit: 

• FHR - tepovou frekvenci plodu (je-li to možné), 

• MHR - tepovou frekvenci matky.  

7. Provést zhodnocení úspěšnosti zkoumaných adaptivních metod zpracování fEKG, podle 
autorem navržené metodiky:  

• pomocí srovnávací metody v časové i frekvenční oblasti,  

• pomocí objektivního kritéria - SNR, 

• pomocí subjektivního kritéria - vizuální hodnocení fEKG (konzultace 
s odborníkem panem prim. MUDr. Petrem Janků, Ph.D. z Gynekologicko - 
porodnické kliniky FN Brno a LF MU). 

8. Navrhnout komplexní adaptivní systém pro šest vstupních svodů (4 břišní a 2 hrudní 
elektrody, adaptivní filtry pro jednotlivé kombinace svodů 1B-1H, 2B-2H, 3B-2H,4B-1H). 

9. Realizovat komplexní adaptivní systém pro zpracování abdominálního fEKG, který by 
umožňoval použitím jednoho přístroji provádět monitorování plodu oběma aplikovanými 
metodami (neinvazivní KTG + neinvazivní STAN) současně. Takový přístup by mohl 
znamenat významy pokrok v monitorování plodu před a v průběhu porodu. 
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Kapitola III. 

Nejvýznamnější výsledky doktorské disertační práce 

3.1 Výsledky prováděných experimentů s konvenčně dostupnými 

syntetické signály fEKG a mEKG - metodika hodnocení 

První testovanou část představovaly adaptivní algoritmy LMS, NLMS, RLS a FTF na skupině, tzv. 
konečných syntetických signálů. Experimenty byly prováděny se šesti vstupy, tvořenými čtyřmi 
břišními elektrodami (1BE, 2BE, 3BE, 4BE) a dvěma hrudními elektrodami (1HE, 2HE). Těchto šest 
vstupů vytváří čtyři kombinace elektrod, resp. svodů (1HE↔BE1, 2HE↔BE2, 2HE↔BE3, 
1HE↔BE4), které jsou zpracovávány čtyřmi nezávisle (paralelně) pracujícími adaptivními filtry.  

Pro všechny zkoumané algoritmy byly z důvodů následného relevantního srovnání použity 
totožné výchozí parametry: 

• délka záznamu 03:00,000 [minuty:sekundy], vzorkovací frekvence fvz = 1 kHz, 
kvantovací krok 0,1 mV, uložení vygenerovaných signálů ve formátu wav., 

• ideální mEKG (HE1, HE2) s konstantní MHR = 89 bpm, rozdílné velkosti HE1 a HE2,  

• ideální mEKG (BE1, BE2, BE3, BE4) s konstantní FHR = 140 a T/QRS = 0.1, rozdílné 
velkosti BE1, BE2, BE3 a BE4 (poměr T/QRS konstantní),  

• neznámé prostřední lidského těla modelováno jako lineární,  

• vstupní SNR pro jednotlivé kombinace svodů 1HE↔BE1 = -15,7906 dB, 2HE↔BE2 = 
11,1166 dB, 2HE↔BE3 = -17,9233 dB, 1HE↔BE4 = -16,3863 dB, 

• pro všechny použité adaptivní algoritmy v souladu s prostudovanou literaturou [46, 
193] zvolen řád filtru N = 32.  

Hodnota vstupního SNR (dále jen SNRvst) je volena v souladu s prostudovanou literaturou [46, 
47, 49] velmi nízká, v rozmezí od -20 dB do -10 dB. Hodnotu SNRvst spočítáme pomocí rov. 3.1: 

1
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kde sigužit(n) je užitečný signál (softwarově simulovaný ideální průběh fEKG) a sigruš(n) je rušivý signál 
(softwarově simulovaný mEKG po průchodu simulovaným neznámým prostředím lidského těla). 
Jelikož je v popisované softwarové implementaci rušivý signál tvořen součtem ideálního fEKG a 
mEKG po průchodu neznámým prostředím lidského těla, je nezbytné v rov. 3.1 ve jmenovateli 
odečíst od rušivého signálu signál užitečný.  

Další posuzovanou hodnotou je výstupní SNR (dále jen SNRvýst), které je definováno rov. 3.2. Na 
základě SNRvst a SNRvýst lze zjišťovat, k jakému zlepšení SNR dochází (dále jen SNRzlep). 
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kde sigužit(n) je opět užitečný signál a sigpredik(n) je predikovaný (odhadovaný) signál, resp. výstup 
z navrženého adaptivního systému. V rov. 3.2 je opět nezbytné ve jmenovateli odečíst od 
predikované hodnoty užitečný signál, neboť úkolem je zjistit jen vlastní šum, obsažený v fEKG po 
zpracování adaptivním systémem.  

Porovnáním hodnoty SNRvýst s hodnotou SNRvst lze z jejich rozdílu vyhodnotit účinnost 
navrženého adaptivního systému, viz tab. 2. 

Kvalitu predikce je možné měřit tzv. predikční chybou, která vyjadřuje míru nepřesnosti mezi 
predikovaným a originálním výstupem. V praxi se nejčastěji používaná střední kvadratická chyba 
MSE (dále jen MSE), viz rov. 3.3, a druhá odmocnina z MSE (dále jen RMSE), viz rov. 3.4. 

2

1

1
( ) .

n

užit predik

i

MSE sig sig
n =

= −∑  3.3 

MSE poskytuje informaci o tom, jak velký je průměrný rozdíl (v kvadrátu) mezi korespondujícími 
vzorky obou signálů. Tento vztah je často nahrazován RMSE chybou, která je odmocninou MSE 
chyby: 

2

1

1
( ) .

n

užit predik

i

RMSE sig sig
n =

= −∑  3.4 

V této práci jsou k analýze přesnosti predikce využity ukazatele RMSE. 

Z výše uvedených adaptivních algoritmů byl jako první testován adaptivní algoritmus LMS. Za 
prvotní sadu koeficientů adaptačního procesu (počátek filtrace) byla zvolena nula (byla 
vygenerována nulová matice). U algoritmu LMS je důležité nastavení hodnoty velikosti kroku, tzv. 
konvergenční konstanty. Hodnoty konvergenčních konstant jsou stanoveny pro jednotlivé 
kombinace svodů empiricky. Např. u svodů 1HE↔BE1 je pro zpracovávané syntetické signály 
zvoleno µ = 0,006. Tato hodnota byla stanovena postupným testováním a při hledání optimální 
hodnoty je nutno dodržovat pravidlo, aby algoritmus konvergoval rychle a současně byl stabilní, viz 
tab. 1. 

Dalším testovaným adaptivním algoritmem byl NLMS, který představuje logické rozšíření 
algoritmu LMS. U NLMS algoritmu byla velkost konvergenční konstanty nastavována automaticky. 

Třetím zkoumaným algoritmem byl algoritmus RLS. Zde bylo nutné stanovit hodnotu tzv. 
koeficientu zapomínání λ. Hodnota koeficientu zapomínaní byla v souladu s prostudovanou 
literaturou [7, 12] i reálnými příklady [8, 137] stanovena pro všechny prováděné experimenty na 
hodnotu λ = 0,98. 

Posledním zkoumaným algoritmem byl FTF, který představuje jistou modifikaci RLS algoritmu za 
účelem snížení jeho výpočetní náročnosti. Zde byla opět stanovena hodnota koeficientu zapomínaní 
pro všechny experimenty λ = 0,98. 

Tab. 1:   Stanovení hodnoty konvergenční konstanty LMS algoritmu. 

konvergenční konstanta µ[-] rychlost konvergence [vzorky] SNRzlep [dB] 

0,0001 příliš dlouhá doba konvergence 

0,00025 10000 4,13 

0,005 2000 11,41 

0,006 1500 16,72 

0,005 800 13,39 

0,002 500 3.49 

0,01 nestabilní 

Grafy na obr. 2 zobrazují časové průběhy ideálního a zašuměného fEKG pro kombinaci svodů 
BE1↔HE1.  
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Obr. 2:   Časové průběhy - ideální a zarušený fEKG.  

Na obr. 3 a obr. 4 jsou graficky znázorněny časové průběhy výstupů z adaptivního systému pro 
jednotlivé zkoumané algoritmy, opět pro kombinaci svodů BE1↔HE1. 

 

Obr. 3:   Časové průběhy - výsledky filtrace pomocí algoritmů LMS a NLMS. 

 

Obr. 4:   Časové průběhy - výsledky filtrace pomocí algoritmů RLS a FTF.  

V grafech na obr. 5 jsou dále zobrazena amplitudová spektra, přičemž v každém grafu je 
zobrazeno amplitudové spektrum ideálního fEKG společně se spektrem výstupního signálu 
z adaptivního systému pro jednotlivé zkoumané algoritmy.   



Kapitola III. Nejvýznamnější výsledky doktorské disertační práce - metodika hodnocení 
 

 
 

7 

 

 

Obr. 5:   Amplitudové spektra - výsledky filtrace pomocí algoritmů LMS, NLMS, RLS, FTF. 

Shrnutí dosažených výsledů všech čtyř použitých adaptivních algoritmů je zaznamenáno v tab. 
2. Kromě hodnocení na základě SNR a RMSE jsou do tabulky doplněny informace o výpočetní 
náročnosti jednotlivých adaptivních algoritmů.  

Tab. 2:   Shrnutí dosažených výsledků srovnávaných adaptivních algoritmů. 

Výsledky experimentů s konvenčními syntetickými signály fEKG a mEKG 
fyziologický záznam (FHR = 140 bpm; MHR =89 bpm; T/QRS = 0,1; model neznámého prostředí 

lidského těla: lineární + širokopásmové rušení) 
Použitý adaptivní 

technika 
Kombinace 

elektrod 

SNRvst 

[dB] 

SNRvýst 

[dB] 

SNRzlep 

[dB] 

RMSE 

[-] 

Čas 

[min:sek] 

Algoritmy 
rodiny LMS 

LMS 

1BE - 1HE -15,7906 0,9253 16,7159 0,0177 

00:39,001 
2BE - 2HE -11,1166 0,4774 11,5940 0,0127 

3BE - 1HE -17.9233 0,4082 18,3315 0,0109 

4BE - 2HE -16.3863 0,7262 17,1125 0,0092 

NLMS 

1BE - 1HE -15,7906 1,4848 17,2754 0,0204 

00:53,414 
2BE - 2HE -11,1166 0,9400 12,0566 0,0162 

3BE - 1HE -17.9233 0,8872 18,8105 0,0136 

4BE - 2HE -16.3863 1,2587 17,6450 0,0108 

Algoritmy 
rodiny RLS 

RLS 

1BE - 1HE -15,7906 -0,0282 15,7624 0,0051 

01:33,319 
2BE - 2HE -11,1166 -0,0334 11,0832 0,0050 

3BE - 1HE -17.9233 -0,0628 17,8605 0,0047 

4BE - 2HE -16.3863 -0,1850 16,2013 0,0043 

FTF 

1BE - 1HE -15,7906 -0,0065 15,7841 0,0108 

01:12,181 
2BE - 2HE -11,1166 -0,0075 11,1091 0,0091 

3BE - 1HE -17.9233 -0,0340 17,8893 0,0078 

4BE - 2HE -16.3863 -0,1506 16,2357 0,0064 
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Z tabulky je zřetelné, že s rostoucí kvalitou filtrace stoupá výpočetní zátěž. Přesto i u výpočetně 
nejnáročnějšího algoritmu RLS je čas, potřebný ke zpracování, realitně malý, 3 minuty záznamu jsou 
pro všechny čtyři kanály zpracovány za cca 1,5 minuty. Veškeré testování bylo prováděno ve 
vývojovém prostředí LabVIEW a na hardwaru. 

Morfologické výchylky mezi původním (ideálním) fEKG a zpracovaným (filtrovaným) fEKG je 
možno subjektivně hodnotit srovnávací vizuální metodu v časové oblasti, viz obr. 3 a obr. 4. Z 
pohledu diagnostiky hypoxických stavů plodu jsou nejdůležitější informace obsažené v QRS 
komplexu a vlně T, na základě kterých je možno provést KTG (R-R interval) a STAN (T/QRS).  

Autorovým záměrem je popsat, jak použité techniky adaptivní filtrace ovlivňují morfologii fEKG 
z pohledu detekce (rozlišitelnosti) významných bodů, především pak QRS komplexu a vlny T, a také 
vedle srovnávacích metod v časové a frekvenční oblasti poskytnout i objektivní kritérium 
hodnocení.  

Pro posouzení úspěšnosti detekce významných bodů lze využít dvou parametrů. Prvním 
parametrem je senzitivita, dále označovaná symbolem S+, která vyjadřuje, kolik procent ze všech 
významných bodů, obsažených ve zkoumaném signále, bylo detekováno. Senzitivita S+ je 
definována rov. 3.5: 

 [%] 100,
TP

S
TP FN

+
= ⋅

+
 3.5 

ve které TP představuje počet správně detekovaných významných bodů a FN představuje počet 
nedetekovaných významných bodů. 

Druhým parametrem pro určení úspěšnosti detekce je pozitivní předpovědní hodnota (dále jen 
PPH). Jedná se o pravděpodobnost skutečného výskytu významného bodu při jeho pozitivní detekci 
detektorem. PPH je vyjádřena rov. 3.6:

 [%] 100.
TP

PPH
TP FP

= ⋅
+

 3.6 

V rov. 3.6 symbol SP představuje počet správně zachycených významných bodů a FP je počet 
falešně detekovaných významných komplexů. 

Experimentální výsledky ukazují, že adaptivní zpracování fEKG často vede ke ztrátě významných 
bodů nebo naopak k nárůstu tzv. „falešných“ vyznaných bodů, např. viz obr. 7. V současné době je 
věnována velká pozornost automatickým detektorům významných bodů, zejména detekci QRS 
komplexu. Existuje množství různých metod detekce a rozměřování EKG, jejich popis je však nad 
obsahový rámec této práce. Za kvalitní zdroj aktuálních informací, zabývajících se danou 
problematikou je možno považovat např. doktorské práce, vznikající na VUT Brno ve výzkumných 
týmech prof. Ing. Ivo Provazníka, Ph.D. a doc. Ing. Jiřího Kozumplíka, CSc., viz [121, 123, 174, 175]. 

Úspěšnost detekce významných bodů je vedle kvality zpracovávaného signálu ovlivněna 
především kvalitou použitého detektoru. Z tohoto důvodu byl pro stanovení S+ a PPH využit ECG 
Feature Extractor, který je součástí LabVIEW Biomedical Toolkit, viz příloha B. Tento nástroj 
umožňuje efektivně kombinovat automatickou a ruční detekci významných bodů, viz obr. 6 a proto 
je pro klasifikaci zpracovaných fEKG signálů využito poloautomatické detekce, která minimalizuje 
vliv použitého detektoru. Jednotlivé záznamy jsou procházeny „ručně“ a porovnávány s ideálními 
průběhy, které slouží jako referenční. Toto je základem stanoveni počtu falešně detekovaných 
významných bodů a také počtu nedetekovaných významných bodů.  
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Obr. 6:   Ukázka poloautomatické klasifikace významných bodů pomocí ECG Feature Extractor. 

K získání statisticky významného vzorku jsou analýze podrobovány tříminutové záznamy, které 
obsahují cca 400 fEKG komplexů. Jedná se o jistý kompromis, neboť vlastní zpracování i analýza jsou 
časově velmi náročné. 

Jak ukazují experimentální výsledky, není toto zdlouhavé ruční rozměřování bezúčelné, neboť 
přináší relevantní výsledky. Experimentální výsledky potvrzují, že některé algoritmy, které vykazují 
lepší hodnoty SNRzlep, ovlivňují morfologii fEKG více, než algoritmy, které dosahují horších hodnot 
SNRzlep. Výsledky jsou shrnuty v tab. 3. 

Tab. 3:   Shrnutí dosažených výsledků srovnávaných adaptivních algoritmů. 

Výsledky experimentů s konvenčními syntetickými signály fEKG a mEKG 
fyziologický záznam (FHR = 140 bpm; MHR =89 bpm; T/QRS = 0,1; model neznámého 

prostředí lidského těla: lineární + širokopásmové rušení) 
Použitý adaptivní 

technika 
Kombinace 

elektrod 

S+  

QRS [%] 

PPH 

QRS [%] 

S+  

T [%] 

PPH 

T [%] 

Algoritmy 
rodiny LMS 

LMS 

1BE - 1HE 97,61 99,76 89,51 91,93 

2BE - 2HE 96,47 100 91,52 92,34 

3BE - 1HE 98,32 100 91,11 92,97 

4BE - 2HE 98,80 100 91,31 92,13 

NLMS 

1BE - 1HE 92,13 99,27 91,17 94,25 

2BE - 2HE 95,53 99,51 92,30 94,67 

3BE - 1HE 95,13 99,76 93,82 95,13 

4BE - 2HE 94,25 100 94,46 95,35 

Algoritmy 
rodiny RLS 

RLS 

1BE - 1HE 100 100 100 100 

2BE - 2HE 100 100 100 100 

3BE - 1HE 100 100 100 100 

4BE - 2HE 100 100 100 100 

FTF 

1BE - 1HE 98,76 99,76 97,62 99,27 

2BE - 2HE 99,27 100 98,80 99,51 

3BE - 1HE 99,76 100 99,27 99,76 

4BE - 2HE 99,76 100 99,51 99,76 
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Na obr. 7 až obr. 10 je v každém grafu zobrazen časový průběh ideálního fEKG společně 
s časovým průběhem výstupního signálu z adaptivního systému pro jednotlivé zkoumané algoritmy. 
V grafech jsou vyznačeny jednotlivé významné body (QRS komplex, vlna T) a dále jsou naznačeny 
nedatované a felačně detekované body. Kromě tohoto byly s využitím programu ECG Feature 
Extractor změřeny i hodnoty FHR a poměru T/QRS, včetně směrodatných odchylek.  

 

Obr. 7:   Časový průběh - výsledky filtrace pomocí algoritmu LMS. 

Z experimentálních výsledků s adaptivními algoritmy LMS, NLMS, RLS a FTF na konvenčních 
syntetických signálech lze odvodit několik závěrů. Obecně lze konstatovat, že algoritmy se 
stochasticky gradientní adaptací jsou strukturálně jednoduché a matematicky nenáročné. Při 
experimentech ale dosahují menší rychlosti konvergence a vyšší chyby filtračního procesu. 

 

Obr. 8:   Časový průběh - výsledky filtrace pomocí algoritmu NLMS.  
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Algoritmy s rekurzivní optimální adaptací jsou výpočetně náročnější a rovněž i strukturálně 
složitější. Nastavení vhodné konfigurace vyžaduje hlubší znalosti problematiky adaptivní filtrace a 
je rovněž časově náročnější. Významným přínosem je však velmi přesný adaptivní proces s nízkou 
chybou filtrace a extrémně vysoká rychlost konvergence. 

 

Obr. 9:   Časový průběh - výsledky filtrace pomocí algoritmu RLS. 

V praxi jsou samozřejmě požadovány co nejnižší náklady na realizaci adaptivních systémů při 
zachování vysoké kvality potlačení nežádoucího šumu. Z pohledu nákladů na výrobu DSP bude tedy 
výhodnější zkonstruovat DSP určený pro algoritmus LSM. V současné době jsou daleko více 
rozšířeny adaptivní systémy využívající právě adaptivního algoritmu LMS.  Do budoucna můžeme 
očekávat, stálý nárůst výkonu a kvality v oblasti výpočetní techniky. S příchodem výkonnějších DPS 
budou klesat požadavky na nízkou výpočetní náročnost a paměťovou spotřebu jednotlivých 
algoritmů a bude tedy možno realizovat komplikovanější a výkonnější algoritmy. Proto je zcela 
určitě pravdou, že oblast adaptivní filtrace stále je a na dlouhou dobu zůstane široce otevřenou 
oblastí prostoru pro vědecký výzkum i komerční aplikace. 

 

Obr. 10:   Časový průběh - výsledky filtrace pomocí algoritmu FTF.  
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3.2 Generátor plodového EKG (NEVEŘEJNÁ ČÁST) 
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Obr. 11: Experimentální pracoviště - reálné ověření funkce softwarového generátoru fEKG a mEKG. 

 

3.3 Výsledky prováděných experimentů s reálnými signály fEKG a mEKG 

Výsledky experimentů s reálnými signály (fEKG_real01 až fECG_real61), byly rozděleny do 

několika skupin, viz tab. 4. Hodnotícím kritériem byla diagnostická kvalita zpracovaného fEKG 
z pohledu KTG a STAN. Pro toto hodnocení byl opět využit LabVIEW Biomedical Toolkit - ECG Feature 

Extractor pro poloautomatické rozměřování a všechny záznamy opět byly procházeny „ručně“. 
Nicméně pro reálná data není k dispozici ideální průběh, ze které by bylo možno vycházet a používat 

jej jako referenční. Zde se ukázaly výhody navrženého softwarového generátoru, který byl použit 
ke generování přibližného referenčního signálu. Bylo to umožněno díky tomu, že pro reálné 

záznamy je známo gestační stáří plodu a na základě tohoto lze pomocí generátoru nalézt přibližné 
hodnoty jednotlivých částí fEKG, typických pro dané stáří plodu.  

První skupinu tvoří velmi kvalitní signály (sytě zelená barva), u těchto záznamů je možné 
realizovat KTG i STAN s vysokou senzitivitou. Druhou skupinu tvoří kvalitní signály (světle zelená 

barva), u kterých je možné provést KTG s vysokou senzitivitou ovšem STAN má nižší senzitivitu, 
nicméně takto zpracované fEKG je použitelné pro novou metodu tzv. transabdominálního KTG 

+STAN. Třetí skupinu tvoří méně kvalitní signály (světle červená barva), u nich není možné provést 
STAN a KTG má nižší senzitivitu (tyto data jsou použitelná pro klasické transabdominální KTG). 

Posední skupinou jsou velmi nekvalitní signály (sytě červená barva), které neumožňují detekci fEKG. 
Tato práce se v další části zabývá jen velmi kvalitními signály a z těchto důvodu byly pro následnou 

názornou interpretaci výsledků zvoleny záznamy fEKG_real09, fEKG_real17, fECG_real38 a 

fEKG_real42.  
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Tab. 4: Shrnutí dosažených výsledků při použití ANFIS3 na reálných datech. 

Experimenty s reálnými signály fEKG a mEKG 

Název 
Gestační věk 
(týdny + dny) 

Délka 
záznamu 
(min:sek) 

Kvalita reálných záznamů transabdominálního 
fEKG z pohledu KTG a STAN 

BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 

fEKG_real01 32 + 3 03:45 NE NE NE NE 
fEKG_real02 22 + 1 04:30 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real03 23 + 6 02:45 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real04 27 + 6 02:10 NE NE NE NE 
fEKG_real05 23 + 6 06:00 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real06 31 + 4 12:00 ANO ANO NE NE 
fEKG_real07 34 + 4 09:30 NE NE NE NE 
fEKG_real08 22 + 1 05:18 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real09 40 + 2 33:45 ANO ANO ANO ANO 

fEKG_real10 22 + 1 05:12 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real11 23 + 6 05:24 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real12 38 + 0 11:25 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real13 22 + 1 01:54 NE ANO NE --- 
fEKG_real14 29 + 2 10:00 NE NE NE NE 
fEKG_real15 34 + 6 05:00 NE NE NE NE 
fEKG_real16 23 + 6 06:36 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real17 38 + 2 07:05 ANO ANO ANO ANO 

fEKG_real18 38 + 0 20:15 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real19 25 + 0 07:00 ANO ANO NE NE 
fEKG_real20 23 + 6 02:24 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real21 22 + 1 03:54 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real22 30 + 5 11:35 NE NE NE NE 
fEKG_real23 32 + 3 03:40 NE NE NE NE 
fEKG_real24 24 + 2 04:45 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real25 30 + 5 10:35 NE NE NE NE 
fEKG_real26 24 + 2 07:30 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real27 23 + 6 06:05 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real28 31 + 4 08:20 ANO ANO ANO NE 
fEKG_real29 39 + 0 05:20 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real30 33 + 4 06:10 ANO ANO ANO NE 
fEKG_real31 24 + 2 04:30 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real32 24 + 2 02:24 ANO ANO NE --- 
fEKG_real33 29 + 2 11:10 NE NE NE NE 
fEKG_real34 33 + 4 05:15 NE ANO ANO NE 
fEKG_real35 22 + 1 05:30 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real36 31 + 4 09:40 NE NE NE NE 
fEKG_real37 33 + 4 05:20 ANO NE NE NE 
fEKG_real38 39 + 0 22:55 ANO ANO ANO ANO 

fEKG_real39 39 + 6 46:20 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real40 22 + 1 03:06 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real41 22 + 1 05:18 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real42 40 + 2 03:20 ANO ANO ANO ANO 

fEKG_real43 39 + 6 13:55 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real44 37 + 1 13:40 ANO ANO NE NE 
fEKG_real45 38 + 0 20:00 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real46 25 + 0 15:20 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real47 37 + 1 14:00 ANO NE NE NE 
fEKG_real48 38 + 2 09:05 ANO ANO ANO ANO 
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fEKG_real49 32 + 3 05:35 NE NE NE NE 
fEKG_real50 35 + 6 05:45 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real51 35 + 6 10:30 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real52 38 + 2 25:00 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real53 23 + 6 22:48 ANO ANO ANO --- 
fEKG_real54 30 + 5 17:10 NE NE NE NE 
fEKG_real55 35 + 6 06:25 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real56 34 + 1 04:35 NE NE NE NE 
fEKG_real57 40 + 2 07:33 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real58 39 + 2 02:55 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real59 37 + 5 13:40 NE ANO NE NE 
fEKG_real60 38 + 6 12:30 ANO ANO ANO ANO 
fEKG_real61 38 + 0 15:00 ANO ANO ANO ANO 

Z výsledků v tab. 4 je vidno, že úspěšnost použité adaptivní metody ve značné míře závisí na 
gestačním stáří plodu. Nejvyšší úspěšnosti bylo dosaženo ve 22. až 24. týdnu a dále pak ve 36. až 
40. týdnu těhotenství, pro období od 25. do 34. týdne je úspěšnost velmi nízká. Tyto překvapivé 
výsledky jsou s nevětší pravděpodobností způsobeny změnami polohy plodu v děloze, které jsou 
právě pro toto období charakteristické. Tyto předpoklady vychází z následujících faktů:

• při získávání většiny reálných dat (fEKG_real01 až fEKG_real61) použitých v databázi, 

nebyla při rozmisťování břišních elektrod brána v úvahu aktuální poloha plodu v děloze, 
ale bylo použito tzv. „univerzální“ rozmístění elektrod (toto rozmístění je používáno i u 

komerčně dostupného transabdominální KTG Monica AN 24), 

• experimenty se syntetickými signály, které zohledňují gestační stáří plodu, 

nezaznamenaly problémy v období od 25. do 34. týdne, u syntetických signálů je 
předpokládána jednotná poloha plodu (tzn. prostor pro další výzkum), 

• experimentální výsledky, potvrdily výraznou závislost mezi výkonností adaptivního 
systému a rozmístěním měřicích elektrod,  

• při konzultacích označil uvedené skutečnosti za velmi pravděpodobné i prim. MUDr. Petr 

Janků, Ph.D. 
Ze zkoumaného vzorku reálných záznamů je možno s využitím ANFIS3 úspěšně zpracovat cca 65% 

dat (detekovat QRS komplex a vlnu T). Podle autora se úspěšnost výrazně zvýší, když se při získávání 
reálných dat využije navržená metodika pro rozmisťování elektrod.

Na obr. 22 je pro porovnání zobrazeno amplitudové spektrum zaznamenané pomocí břišní 
a hrudní elektrody. Níže uvedené výsledky v podobě časových průběhů a amplitudových spekter 
významně přispěly ke tvorbě softwarového generátoru fEKG a mEKG zejména tím, že umožnily 
náhled na reálné signály, kterými je tento generátor inspirován. 

 

Obr. 12:   Porovnání amplitudových spekter záznamů pomocí hrudních a břišních elektrod. 
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Na následujících obr. 23 až obr. 26 jsou znázorněny časové průběhy reálného fEKG (fEKG_real09, 
fEKG_real17, fECG_real38 a fEKG_real42), zaznamenaného příslušnou břišní elektrodou a výstup 
pro odpovídající kombinaci svodů BE1↔HE1 z adaptivního systému při použití ANFIS3.  

 

Obr. 13: Časové průběhy - výsledky filtrace pomocí ANFIS3 na záznamu fEKG_real09. 

  

Obr. 14: Časové průběhy - výsledky filtrace pomocí ANFIS3 na záznamu fEKG_real17.

 
 

Obr. 15: Časové průběhy - výsledky filtrace pomocí ANFIS3 na záznamu fEKG_real38. 

FHR = 130 ± 7,3; T/QRS = 0,11 ± 0,012 

FHR = 140 ± 16; T/QRS = 0,10 ± 0,028 

FHR = 130 ± 11; T/QRS = 0,12 ± 0,017 
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Obr. 16: Časové průběhy - výsledky filtrace pomocí ANFIS3 na záznamu fEKG_real42. 

Výše uvedené výsledky s reálnými daty potvrdil, že navržený adaptivní systém se strukturou 
ANFIS3 výrazně zpřesní diagnostickou kvalitu abdominálního fEKG. Takto zpracované fEKG je možno 
použít, aniž by došlo k narušení klinicky významných parametrů pro analýzu v podobě KTG a STAN. 
Takto zpracovaná data je možno použít pro zcela novou metodu neinvazivního transabdominálního 
KTG + STAN. Obr. 27 a obr. 28 znázorňují amplitudová spektra reálného záznamu EKG, pořízeného 
příslušnou elektrodou (směs fEKG a mEKG) současně s amplitudovým spektrem fEKG na výstupu 
adaptivního systému.   

 

Obr. 17: Amplitudové spektra - výsledky filtrace pomocí ANFIS3 na záznamu fEKG_real09 (vlevo) a 

fEKG_real17 (vpravo).

 

Obr. 18: Amplitudové spektra - výsledky filtrace pomocí ANFIS3 na záznamu  fEKG_real38 (vlevo) a 

fEKG_real42 (vpravo). 

FHR = 120 ± 6,9; T/QRS = 0,11 ± 0,015 



Kapitola III. Nejvýznamnější výsledky doktorské disertační práce - metodika hodnocení 
 

 
 

25 

Experimentální výsledky s adaptivními systémy (ANFIS3) prokázaly, že tento přístup adaptivního 
zpracování reálných záznamů fEKG je vhodný, neboť nezkresluje klinicky významné body (komplex 
QRS, vlna T) a zachovává morfologii a dobu trvání těchto bodů. 

Vzhledem k vysokým požadavkům na výpočetní výkon a náročnosti při zpracování signálů nebylo 
možno výzkum v oblasti, kterou se předkládaná doktorská disertační práce zabývá, provést dříve 
teprve díky velkým pokrokům ve vývoji výpočetní techniky v posledních letech je možno aplikovat 
moderní měřicí a predikční techniky, které otevírají bránu a povedou k dalším možnostem 
monitorování plodu (neinvazivní medicína). 

Dalším posuzovaným aspektem je schopnost systému ANFIS naučit se nelineární transformaci 
neznámého prostředí lidského tělo, viz obr. 29 a obr. 30. Tedy jakým způsobem transformuje 
vstupní signály na jeho vstupu input1 (mEKG) snímaný hrudními elektrodami a input2 (zarušený 
fEKG) snímané břišními elektrodami na požadovaný signál na jeho výstupu output (mEKG určené 
k odečtení od břišního fEKG k eliminaci mEKG). Tyto grafy byly vytvořeny s pomocí Surface Viewer, 
který je součástí Fuzzy Logic Toolbox v Matlabu, podrobněji viz [79]. 

 

Obr. 19:  Schopnost ANFIS učit se nelineární charakteristiku lidského těla, levý graf pro fEKG_real09 

a pravý pro fEKG_real17.

 

Obr. 20: Schopnost ANFIS učit se nelineární charakteristiku lidského těla, levý graf pro fEKG_real38 

a pravý pro fEKG_real42. 
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Uvedené grafy nemají z pohledu účinnosti navrženého adaptivního systému, žádnou vypovídací 
hodnotu, neboť není znám jejich ideální průběh. Přesto si lze na jejich základě udělat představu 
o nelineární povaze prostředí lidského těla. K těmto grafům bylo přihlíženo při tvorbě softwarového 
generátoru fEKG a mEKG v souvislosti se snahou o co nejrealističtější model neznámého prostředí 
lidského těla. 

Pro názornost jsou na obr. 31 zobrazeny grafy, znázorňující případy, kdy by mEKG snímané 
břišními i hrudními elektrodami bylo stejné (levý). To znamená, že by bylo možno provést přímé 
odečtení a chybový signál by tedy byl nulový. A dále pro případ, kdy je nelineární prostředí lidského 
těla modelováno pomocí lineární transformace (pravý).  

 

Obr. 21: Schopnost ANFIS učit se charakteristiku neznámého prostředí lidského těla, levý pro 

případ že mEKG = mEKG, pravý pro případ lineárního modelu. 
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Kapitola V. 

Závěr 

Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá využitím komplexních adaptivních metod 
zpracování signálů pro zpřesnění diagnostické kvality abdominálního fEKG. Do této práce jsou 
začleněny dosavadní poznatky vědy a výzkumu ze široké oblasti technických i medicínských oborů. 
V současné době je bohužel v klinické praxi využívána pouze malá část obrovského potenciálu 
abdominálního fEKG, a to konkrétně diagnostika hypoxie plodu pomocí KTG. Včasné a spolehlivé 
stanovení hypoxie plodu je velkou výzvou současnému porodnictví, neboť monitorování plodu 
stávajícími metodami není dostatečně přesné a průkazné z důvodů vysoké senzitivity KTG a nízké 
specificity stanovení hypoxie plodu.  

Disertabilním jádrem práce je realizace adaptivního systému, který umožňuje aplikovat zcela 
novou metodu pro neinvazivní transabdominální monitorování plodu. 

Dnešní transabdominální monitorování plodu umožňuje pouze stanovení FHR na základě detekce 
R-R intervalu a nebere v úvahu morfologii a dobu trvání ostatních vln, intervalů a segmentů fEKG. 
Hlavním důvodem pro vyloučení tohoto nejdůležitějšího zdroje informací o stavu plodu z klinické 
praxe je skutečnost, že do dnešní doby neexistovaly dostatečně spolehlivé techniky pro měření a 
zpracování abdominálního fEKG. Nicméně studie, již prováděné na zvířatech (ovcích) i lidech 
prokázaly, že hypoxémie plodu mění tvar fEKG křivky. Tento poznatek je využíván v dosud 
nejmodernější metodě diagnostiky hypoxie plodu, která je označována jako STAN, přístroj pro 
diagnostikování se podle této metody nazývá ST analyzátor. Jedná se o invazivní monitorování stavu 
plodu během porodu. Metoda je založena na transvaginální monitorování fEKG, u kterého je 
diagnostické analýze vedle intervalu R-R (KTG) podrobován i ST interval fEKG křivky. Analýzou fEKG 
při transvaginálním monitorování bylo dosaženo signifikantní redukce počtu hypoxických 
novorozenců současně s poklesem nadbytečně provedených akutních porodních operací pro 
domnělou hypoxii. 

Jako další současný poznatek, týkající se problematiky předkládané doktorské disertační práce, je 
možno uvést, že dodnes nebyl vyvinut komerčně dostupný externí abdominální ST analyzátor. 
Jedním ze zásadních problémů pro šetrnější způsob transabdominálního monitorování fEKG je 
skutečnost, že prvořadně musí být vyřešen problém s odstraněním nežádoucích složek, které 
degradují analyzovaný fEKG signál.  

Původním přínosem této doktorské disertační práce je realizace komplexního vícekanálového 
adaptivního systému pro zpřesnění diagnostické kvality abdominálního fEKG. Experimentální 
výsledky se syntetickými i reálnými daty prokázaly, že uvedený systém je schopný výrazně zpřesnit 
diagnostickou kvalitu fEKG. Takto zpracované fEKG je možno použít, aniž by došlo k narušení klinicky 
významných parametrů pro analýzu v podobě KTG a STAN. Podle autora mají závěry této práce 
ambice přispět k rozvoji nové diagnostické metody, kterou můžeme označit jako transabdominální 
KTG + STAN. V tab. 5 jsou porovnány jednotlivé předpoklady pro realizaci KTG + STAN analýzy u 
současných komerčně dostupných ST analyzátorů s potenciální novou, v praxi nepoužívanou 
metodou, která je studována v rámci této práce. 

Výsledky této doktorské disertační práce poukázaly, že budoucnost monitorování plodu může 
spočívat v sofistikovaných diagnostických přístrojích, obsahujících dvě současně aplikované metody 
v jednom: transabdominální KTG a transabdominální STAN.
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Tab. 5: Srovnání současných konvenčně dostupných ST analyzátorů s potenciální novou v praxi 

nepoužívanou metodou. 

Předpoklady pro 
analýzu 

Použitá metoda 
současná metoda 

transvaginální KTG + STAN 
nová metoda 

transabdominální KTG + STAN 

stáří plodu 
od 36. týden těhotenství 

používáno v klinické praxi STAN S21 a 
STAN S31 

od 18 - 20 gestačního týdne 
přístroj v současné době neexistuje 

pouze transabdominální KTG 

požadavky na 
rozmístění 
elektrod 

nutno splnit podmínky pro zavedení 
skalpové elektrody: odtok plodové 

vody +přímý kontakt s plodem 

alespoň 4 břišní a 2 hrudní elektrody, 
rozmístěny podle autorem navržené 

metodiky 

požadavek na 
kvalitu signálu 

nižší nároky na zpracování fEKG, 
dostačující lineární filtrace 

nutno aplikovat sofistikované 
metody pro zpracování fEKG 

invazivita 
metody 

invazivní metoda 
(možnost zanesení infekce, určitá 

zátěž pro plod) 

neinvazivní metoda (elektrody 
nejsou v kontaktu s plodem)  

mobilita  
velmi omezená, vyšetření se 

provdání na lůžku 
vysoká, možnost aplikace 

telemedicíny4 

cena přístroje 
velmi vysoká, díky monopolu firmy  
Neoventa Medical AB (jednotky 

mil. Kč.) 

realizovatelné na výkonovém PC 
s USB měřicí kartou (do 100 000 Kč.) 

komfort 
pacientky 

transvaginálně zavedená elektroda 
do pochvy  

6 elektrod na povrchu těla 

Nová metoda transabdominálního KTG + STAN přináší významné výsledky z pohledu chyb při 
monitorována plodu v klinické praxi. Nezdařené porody bývají často řešeny v různých soudních 
sporech. Proto je nezbytné dodržovat jisté zásady a vyvarovat se zbytečným chybám. Nejčastější 
chyby podle NAGEOTTE (2007, s. 42-43), viz [161] a MĚCHUROVÉ (2007, s. 44-46) viz [162] jsou tyto: 

1) Pozdní zavedení vnitřní sondy (STAN) - nová metoda transabdominálního KTG + STAN by 
tento zdroj chyb měla zcela eliminovat, jelikož STAN je sledován kontinuálně s KTG 
v průběhu celého porodu. 

2) Příliš časné přerušení monitorování - nová metoda transabdominálního KTG + STAN může 
být využita až do úplného konce porodu (4 břišní a 2 hrudní elektrody) na rozdíl od stávající 

metody s jednou skalpovou elektrodu (připojena přímo k plodu), která se musí v konečné 
fázi porodu odpojit. 

3) Záměna srdeční frekvence plodu se srdeční frekvencí matky - nová metoda 
transabdominálního KTG + STAN, do značné míry minimalizuje záměnu fEKG a mEKG, neboť 

mEKG je samostatně snímáno dvěma hrudními elektrodami, takže existují přesné informace 
o MHR i o morfologii mEKG. Navíc jsou využity sofistikované metody pro odstranění mEKG 

z abdominálně změřeného fEKG. 
4) Přerušení monitorování během zavádění svodné analgezie5 -  nová metoda 

transabdominálního KTG + STAN je snímána transabdominálně, takže není nutno přerušovat 
monitorování z důvodů zavádění svodné analgezie.

                                                           
4 Telemedicína je dálkový přenos lékařských diagnostických informací od pacienta k lékaři prostřednictvím 
telekomunikačních a informačních technologií. 
5 Analgezie - bezbolestnost, vymizení vnímání bolesti. Je součástí a nižším stupněm anestezie – znecitlivění. 
Svodná anestezie – druh znecitlivění před některými lékařskými výkony, při němž se znecitlivující látka podává 
do oblasti nervů zásobujících oblast, kterou je třeba vyřadit z vnímání. 



Kapitola IV. Závěr  
 

 
 

29 

5) Přerušení monitorování na operačním sále - nová metoda transabdominálního KTG + STAN 

je na rozdíl od stávající metody mobilní (možnost bezdrátového přenosu). Při samovolném 
porodu možnost monitorovat i během porodu, při ukončení porodu operativně, tedy 

císařským řezem - nutno odpojit břišní elektrody.     

Jádrem navrženého adaptivního systému je adaptivní blok se zpětnovazebním mechanismem, 
který vyžaduje pro každý kanál dva vstupy, a to se žádanou a skutečnou hodnotou. V adaptivním 
bloku mohou být testovány různé přístupy k adaptaci: 

1) Prvním realizovaným přístupem k adaptaci je využití adaptivního FIR filtru s transverzální 
strukturou, jehož koeficienty jsou interaktivně přenastavovány zkoumaným adaptivním 
algoritmem tak, aby minimalizovaly hodnoty chybové funkce.  

V rámci prováděných experimentů byl testován LMS algoritmus, který je základním 
představitelem tzv. skupiny algoritmů se stochasticky gradientní adaptací. Za účelem 
zlepšení adaptačních vlastností toho základního algoritmu byl dále implementován 
algoritmus NLMS.  

Druhou skupinu tzv. algoritmů s rekurzivní optimální adaptací při experimentech 
zastupoval algoritmus RLS. Za účelem snížení výpočetní náročnosti tohoto algoritmu byl 
dále implementován algoritmus FTF. 

2) Druhý realizovaným přístupem k adaptaci je experimentální adaptivní systém, postavený 
na principech fuzzy systémů a umělých neuronových sítí. Na tomto systému byly 
prozkoumány možnosti adaptace, které využívají kombinace technik fuzzy systému 
a umělých neuronových sítí. Experimenty byly prováděny s různými strukturami 
adaptivního neuro-fuzzy interferenčního systému ANFIS. Aplikace těchto moderních 
přístupů byla umožněna díky nárůstu výkonnosti mikroprocesorové techniky v několika 
posledních letech. 

Funkčnost navrženého systému byla ověřena na následujících třech typech dat:  

• konvenčně dostupné syntetické signály fEKG a mEKG, 

• generované syntetické signály fEKG a mEKG, 

• reálná data fEKG a mEKG z klinické praxe. 

Výsledky prováděných experimentů byly zhodnoceny jak subjektivními, tak i objektivními kritérii. 
U objektivního hodnocení byly stanoveny hodnoty SNR před a po zpracování, dále byla stanovena 
hodnota RMSE a čas, potřebný ke zpracování vybraného vzorku dat.  

Morfologické výchylky mezi původním (ideálním) fEKG a zpracovaným (filtrovaným) fEKG byly 
subjektivně zhodnoceny srovnávací vizuální metodu v časové oblasti. Výsledy byly porovnány i ve 
frekvenční oblasti. Pro posouzení úspěšnosti detekce významných bodů bylo využito sensitivity 
a pozitivní předpovědní hodnoty. Jednotlivé záznamy byly procházeny „ručně“ a porovnávány 
s ideálními průběhy, které slouží jako referenční. Tímto se získal základ pro stanovení počtu falešně 
detekovaných významných bodů a také počtu nedetekovaných významných bodů. 

Experimentální výsledky s konvenčními signály fEKG a mEKG, resp. s konvenčním přístupem  
k modelování neznámého prostředí lidského těla ukazují, že stávající simulace jsou až příliš 
idealizované v porovnání s reálnými signály. Algoritmy dosahují velmi dobrých výsledků v těchto 
simulacích. Nicméně při implementaci na reálné signály jsou nepoužitelné. Uvedené skutečnosti 
byly hlavním důvodem, který přiměl autora k vytvoření vlastních realističtějších syntetických fEKG 
a mEKG. 

Za disertabilní přínos této práce je možno považovat navržený softwarový generátor fEKG a 
mEKG, který mohl umožnit jednoduchý způsob testování stávajících i nových metod adaptivního 
zpracování fEKG tak, aby získané výsledky byly relevantní z pohledu reálných signálů. 
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Autor v rámci doktorské disertační práce provedl rozsáhlou statistickou analýzu nevýznamnějších 
dlouhodobých lékařských studií o fEKG a na jejím základě definoval matematické modely popisující 
vývoj fEKG z různých pohledů a následně uvedené modely implementoval do vytvořeného 
softwarového generátoru. Navržený generátor zohledňuje velké množství parametrů tak, aby se 
vygenerované signály v maximální možné míře podobaly signálům reálně změřeným. Zvláštní zřetel 
byl věnován simulaci neznámého prostředí lidského těla za pomoci nelineárních funkcí.  

Navržený softwarový generátor fEKG a mEKG je schopen zaznamenávat a vyhodnocovat MHR a 
FHR, jednak jejich aktuální hodnoty, jednak záznam v podobě kardiotokografické křivky. Dále byla 
do programu zahrnuta automatická detekce některých hypoxických stavů plodu, jakými jsou lehká 
a těžká tachykardie a lehká a těžká bradykardie, a to na základě klasifikace FHR. 

 Další funkcí programu je zaznamenávání aktuální i průmětné hodnoty poměru T/QRS podle 
klinických doporučení. Tento poměr je znázorňován pomocí grafu, ze kterého lze posuzovat vývoj 
tohoto poměru v čase. Autor pro výpočet a zobrazování použil tzv. klouzavý průměr, který dle něj 
umožňuje snazší odečtení vývoje hodnoty v čase než klasický průměr používaný u komerčních ST 
analyzátorů. 

Vytvořený softwarový generátor fEKG a mEKG přináší zcela unikání možnosti, které mají potenciál 
uplatnit se při diagnostice vrozených vývojových či srdečních vad. Většina vrozených srdečních vad 
se určitým způsobem projevuje v morfologii elektrické aktivity srdce, které jsou zaznamenávány 
pomocí fEKG. Řada současných studií poukazuje na to že fEKG obsahuje mnohem více informací 
o vrozených srdečních vadách, než konvenční sonografické metody (echokardiogram). 

Experimentální výsledky ukázaly, že je možné neinvazivně analyzovat fEKG od 20. týdne 
těhotenství. Některé studie ale naznačují, že vrozené vývojové vady (např. nitroděložní růstové 
retardace plodu apod.) se projevují na délce jednotlivých vln, intervalů či segmentů fEKG.  

Vyvinutý generátor fEKG, který jako první svého druhu zohledňuje gestační stáří plodu, může být 
lékaři využit jako referenční nástroj při hodnocení abnormalit fEKG (FHR, morfologie, doba trvání 
jednotlivých částí fEKG). Lékařům může pomoci si na základě gestačního stáří plodu vyhledat 
příslušné hodnoty, které odpovídají normálnímu průběhu těhotenství, a porovnat je s aktuálně 
změřenými údaji. Tento přístup by mohl vést k identifikaci patologických fEKG záznamů. V současné 
době nejsou známa žádná doporučení pro hodnocení toho, co může být považováno za patologický 
záznam, jako tomu je např. u KTG a STAN. Je zřejmé, že je zde nabízen velký prostor pro klinický 
výzkum.  

Dalším významným přínosem této práce, kterým se odlišuje od řady teoretických publikací, 
využívajících pro ověřování navržených metod jen simulace, je ověření funkčnosti na reálných 
datech z klinické praxe. Autor v rámci činnosti, spojené se získáváním reálných dat navrhl novou 
metodiku pro rozmísťování břišních a hrudních elektrod při transabdominálním monitorování 
plodu.  

Experimenty s reálnými signály odhalily, že prostředí lidského těla vykazuje nelineární závislosti. 
Dále bylo prokázáno, že experimentální výsledky s těmito reálným daty a se syntetickými daty 
vygenerovanými s pomocí navřeného generátoru, jsou takřka shodné. Tato skutečnost je důkazem, 
že vygenerovaná syntetická data jsou velmi podobná těm reálným. 

U čtyř vybraných reálných záznamů byla provedena podrobná analýza, která potvrdila, že je 
možné plnohodnotně využít KTG i STAN, neboť diagnostická kvalita zpracovaného abdominálního 
fEKG umožňuje získat velmi cenné informace o FHR, a o tvaru (morfologii) a délce jednotlivých vln, 
intervalů a segmentů fEKG.

Funkční prototyp byl realizován na bázi virtuální instrumentace s využitím osobního počítače 
a protonové platformy ELVIS (USB měřící karta). Tento systém umožnil jak generování reálných 
signálů s použitím navrženého softwarového generátoru, tak snímat reálné fEKG a mEKG pomocí 
měřicích elektrod.  
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Za nevýhodu navrženého sytému, která se projeví jistou složitostí při připojování elektrod, lze 
považovat nutnost pořizování záznamu mEKG, také v hrudní oblasti a s tím související větší počet 
měřicích elektrod, celkem šest kusů a dále také nezbytnost dodržování v práci popsané autorem 
navržené metodiky pro rozmisťování hrudních a břišních elektrod. Mezi tyto popsané 
znevýhodňující aspekty navrženého systému je nutno zařadit také použití velmi výkonného 
hardwaru pro výpočty. 

Z hlediska přínosu pro realizaci v praxi autor považuje za významné to, že v rámci své doktorské 
disertační práce začal s vytvářením vlastní databáze fEKG a mEKG. Do uvedené databáze jsou již 
vložena první data, získaná z navrženého softwarového generátoru fEKG a mEKG, která budou 
postupně doplňována o data reálná. Díky možnostem vytvořeného generátoru mohou být do 
databáze umístěny jak fyziologické, tak i patologické záznamy, což umožní testování nových 
i stávajících metod pro v dnešní době velmi problematickou klasifikaci hypoxických stavů. Reálná 
data budou poskytnuta v rámci vzájemné spolupráce s Gynekologicko-porodnickou klinikou 
Fakultní nemocnice v Brně, především díky ochotě primáře této kliniky, MUDr. Petra Janků, Ph.D. 
Autor předpokládá využití databáze pro budoucí výzkum, neboť, jak bylo v práci uvedeno, 
v současnosti na světě existuje pouze jedna databáze použitelná pro experimenty s adaptivními 
systémy. 

Předkládaná doktorská disertační práce zajisté nepostihuje všechny aspekty, které by se mohly 
vyskytnout či ovlivnit diagnostickou kvalitu abdominálního fEKG. Jedná se pouze o počáteční krok 
do nové, zatím ještě málo popsané oblasti transabdominálního monitorování plodu. Pro uvedení 
navržených metod a postupů do běžné klinické praxe, kdy by se navrhovaný generátor, či adaptivní 
systém nestaly pouze přístroji, využívanými ve světě vědy, ale staly by se běžnou součástí vybavení 
klinických pracovišť, bude jistě zapotřebí provést další rozsáhlý klinický výzkum. Přesto by autor byl 
velmi šťastný a pokládal by si za čest moci touto doktorskou disertační prací a zajisté také dalším 
plánovaným pokračováním ve výzkumu alespoň částečně naznačit směr vývoje lékařských přístrojů 
v oblasti transabdominálního monitorování plodu, či kdyby některé z dílčích výsledků této práce 
nepatrně přispěly k rozvoji nových nebo k vylepšení stávajících metod pro zpracování fEKG.     
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