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Abstrakt 

V této diplomové práci je představen funkční algoritmus pro analýzu intrakardiálního EKG. 

Hlavním zaměřením práce byl návrh optimální metody detekce v intrakardiálních signálech podle 

základních měřících postupů intrakardiálního vyšetření a výchozích principů získání a zpracování 

dat z invazivních katetrů. 

Analýza intrakardiálního EKG je další důležitý krok k pochopení funkce srdce, především 

jeho elektrických vlastností. Detailní popis signálu, který srdce generuje, spolu se znalostí jeho 

funkce nám poskytuje užitečnou informaci o jeho stavu a případné nemoci. Navržená metoda 

detekce je schopná označit signifikantní body v intrakardiálních záznamech a propočítat jejich 

základní parametry a důležité časové intervaly. 

Vytvořený algoritmus byl navržen a testován na intrakardiálních záznamech, které poskytla 

Kardiologická klinika nemocnice IKEM – Praha a Elektrofyziologická laboratoř nemocnice  

Podlesí – Třinec. 

Klíčová slova 

Invazivní kardiologie, katetrová ablace, intrakardiální EKG, zpracování signálu, vlnková 

transformace, detekce signifikantních znaků 

Abstract 

In this master thesis, an efficient intracardial ECG analysis algorithm is presented. The main 

focus of this thesis was desing optimal detection method for intracardial signals based on essential 

intracardial measuring methods and basic principles of gathering and processing data from invasive 

catheters. 

Intracardial ECG analysis is further important step in heart behaviour understanding, 

especially it’s electric manners. Detailed signal description generated in heart, together with heart 

function knowledge can provide us with useful information about heart’s condition or it’s diseases. 

Designed detection method is able to mark significant points in intracardial records, compute it‘s 

elemental paramethers and important time intervals. 

Incurred algorithm was designed and tested on intracardial records provided by Cardiology 

Clinic of Hospital IKEM – Praha and Electrophysiology Laboratory of Hospital Podlesí – Třinec. 

Key words 

Invazive Cardiology, Catheter Ablation, Intracardial ECG, Signal Processing, Wavelet 

Transformation, Detection of sifnificant points 
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2 Úvod 

Rok 1906, kdy byla elektrokardiografie zavedena do klinické praxe, přinesl do lékařské vědy 

obrovský pokrok v pozorování a celkového pochopení jednoho z našich nejdůležitějších orgánů, 

lidského srdce. Holandský lékař Willem Einthoven (1860 – 1927) tehdy nejen, že zaznamenal 

elektrickou aktivitu srdce, ale dokázal ji popsat a nabyté poznatky spolu s technikou měření přenést 

v praktické využití. Lékařská veřejnost brzy ocenila přínosnost tohoto měření a je přirozené, že se 

elektrokardiografie stala jednou z nejpoužívanějších diagnostických metod. 

Díky studiu chování srdečního orgánu, v závislosti k jeho elektrické aktivitě a dokonalému 

popisu průběhu potenciálů během srdečního cyklu, mají dnes lékaři referenci, ze které mohou při 

vyšetření vycházet a stanovovat diagnózu. Zkušený lékař je z křivky elektrokardiogramu schopen 

poznat, je-li srdce vyšetřovaného pacienta nemocné a ve většině případů je dokonce schopen určit 

o jakou nemoc se jedná. Vše na základě srdeční elektrické aktivity, která je bezbolestně měřena 

přilepenými elektrodami k hrudi pacienta. 

V současné době nám vyspělé technologie umožňují měřit srdeční elektrickou aktivitu 

invazivně, což znamená zavést elektrody speciálními nástroji zvanými katetry, přímo do srdce 

a měřit srdeční potenciály přímo na srdečních stěnách. Jedná se o nejpřesnější možné měření 

srdeční elektrické aktivity a je prováděno pouze v případech vážnějších komplikací. 

Obsah této práce je zaměřen na zpracování signálů naměřených invazivní cestou, se snahou 

určit v nich významné body, analyzovat je a rozšířit tak spektrum informací, které nám takto 

naměřený signál může poskytnout. Má za cíl, i přes velkou rozmanitost intrakardiálních křivek, co 

nejlépe je popsat a získaná data zpracovat. K tomuto účelu řeší i tvorbu uživatelské aplikace pro 

implementaci vytvořených algoritmů, která má za úkol maximálně zefektivnit použití navržených 

metod analýzy. 

Zároveň by tato práce měla podnítit další snahu ve směru zpracování intrakardiálního EKG 

a dát základ vzniku aplikací pro detekci významných bodů intrakardiálních křivek v reálném čase, 

které by na kardiologické operační sály mohly přinést významná zlepšení. 

 

  



- 2 - 

 

3 Srdce a jeho činnost 

Srdce zastává v lidském těle nenahraditelnou funkci. Je to unikátní orgán, který pracuje 

24 hodin denně bez přestávky po celý život člověka. Pomocí pravidelných kontrakcí srdečního 

svalu pumpuje krev do celého oběhového systému, který krev rozvádí po celém lidském těle. 

Zásobuje ho tak kyslíkem a živinami, které jsou pro správnou funkci lidského těla jako celku, 

nezbytné. Zároveň tak napomáhá s odvodem odpadních látek. Stahuje se průměrně stotisíckrát 

denně a v klidovém stavu při tom přečerpá 5 až 7 tisíc litrů krve. 

Jeho správná funkce je pro lidské tělo nezbytná a jen malá odchylka od normálního stavu 

může způsobit vážné potíže, výrazné oslabení organismu a případnou smrt. Mezi řadou různých 

onemocnění největší pozornost zabírají onemocnění samotného srdečního svalu a převodní 

soustavy, která srdeční sval rytmicky ovládá a mimo srdeční frekvenci i přesně určuje kdy a která 

část srdce má být stažena nebo relaxována. Mluvíme o tak zvané polarizaci a depolarizaci 

srdečního svalu, které způsobují systolu a diastolu. Zmíněné jevy budou podrobněji popsány 

v kapitole 3.2 a 3.3. Vzhledem k tak namáhavé funkci a obrovskému výkonu musí srdce samo sebe 

zásobovat úměrným množstvím kyslíku a živinami pomocí koronárních cév a právě vady tohoto 

srdečního zásobovacího systému a poruchy předávání informací v rámci srdečního orgánu jsou 

nejčastějšími příčinami srdečních poruch. 

Srdce se tak v lékařské vědě přirozeně stalo velkým tématem. Výzkumy o jeho správné či 

špatné funkci nám napovídají, jak případné problémy zjistit, jak je léčit a jak jim předcházet. 

Významnou vyšetřovací metodou pro tyto účely se bezpochyby stala elektrokardiografie, která ze 

srdce snímá biosignály a pomocí těchto signálů jej analyzuje. Podle odchylky od normálního 

průběhu signálu lékař pozná, jaký problém v srdečním orgánu nastal. Je tak možné určit poruchu 

pouze na základě jednoduchého neinvazivního vyšetření, při kterém jsou tyto signály povrchově 

zaznamenávány a vyhodnocovány. 

Pro přesnější lokalizaci vzniklého problému může být funkce srdce dokonale zmapována 

pomocí sofistikovaných invazivních vyšetřovacích metod, mezi které patří i intrakardiální 

elektrokardiografie. Pomocí těchto metod je možno soustředit vyšetřovací techniku do konkrétního 

místa v srdci a zkoumané signály tak snímat lokálně, spolu s reakční dobou jednotlivých míst 

a tkání. Díky předchozím výzkumům a nabitým znalostem o správné funkci srdečního orgánu je 

možné přesně určit zkoumanou poruchu. S velkou nadsázkou by se tento postup dal přirovnat 

k elektrikáři, který zjišťuje správnou funkci zásuvky ve zdi. O její správné funkci se přesvědčí tak, 

že mezi jejími kontakty naměří 230V střídavého napětí. Pokud naměří jinou hodnotu, začne 

zkoumat příčinu problému. 

3.1 Anatomie srdce 

Srdce je dutý svalový orgán, tvoří ho dvě síně a dvě komory. Je uloženo ve středohrudí, tedy 

v hrudníku mezi plícemi, hrudní kostí a bránicí. Zevně je kryto vazivovým obalem, osrdečníkem, 

nazývaným též perikard, což je duplikatura vnitřní povázky hrudní dutiny, pokrývající prakticky 

celé srdce. Uvnitř perikardu je tenká dvojitá membrána. V tomto úzkém dvojitém vaku je 

perikardiální prostor. Je v něm malá vrstva tekutiny, která chrání srdce před třením a nárazy. Uvnitř 

je srdce vystláno endokardem, což je vrstva, která celé srdce hydraulicky utěsňuje. Mezi 

endokardem a perikardem je vlastní zdroj síly srdce, myokard. Je tvořen příčně pruhovaným 

svalstvem, které není ovlivňováno vůlí. Stěny síní mají méně svaloviny než stěny komor, protože 

vykonávají menší činnost. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99edohrud%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%AD_kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1nice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osrde%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Endokard&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myokard
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Ve středohrudí je srdce fixováno hlavně pomocí velkých cév, které vycházejí z jeho 

základny, tedy hlavně obloukem aorty, plicním kmenem a plicními žilami. Kromě toho z perikardu 

vychází vaz, který spojuje srdce s hrudní kostí. 

 
Obrázek 1: Srdce [4] 

Srdce má tvar kužele, jehož hrot směřuje doleva a dolů. Srdeční základna je místo, kam ústí 

cévy vstupující a vystupující do srdce, podkladem hrotu je hlavně levá komora. Levá plocha srdce 

je přivrácená k hrudní kosti a k žebrům, pravá plocha srdce je přivrácená k bránici. Uvnitř je 

rozděleno na 4 samostatné dutiny, dvě síně a dvě komory. Přepážky mezi dutinami jsou zevně 

naznačeny mělkými zářezy na povrchu srdce. Krev při průchodu srdcem těmito dutinami protéká. 

Jsou navzájem odděleny chlopněmi, zabraňujícími zpětnému toku krve. Náraz krve na uzavřené 

chlopně při systole vytváří srdeční ozvy. 

Vstupy do pravé síně zajišťují horní a dolní dutá žíla. Je jimi do pravé síně přiváděna 

odkysličená krev z žilného splavu. Do pravé síně ústí také koronární sinus, který svou poměrně 

výraznou stavbou obkružuje srdce a svádí do síně odkysličenou krev ze systému cévního zásobení 

srdce. Pravá síň tvoří pravou polovinu srdeční základny. Oproti levé části srdce má tenčí stěnu, 

jelikož odváží menší část práce. Na povrch srdce vybíhá jako malý svalový vak, pro který se zažil 

název ouško. Vnitřní stěny síně nejsou hladké, ale vybíhají ve svalové trámce. V přepážce mezi 

levou a pravou síní je jako pozůstatek po propojení síní u plodu zúžená stěna. Od pravé komory je 

pravá síň oddělena síňokomorovou přepážkou, ve které se nachází trojcípá chlopeň, která je také 

často nazývána podle latinského názvu trikuspidální chlopeň. Ta zabraňuje opačnému toku krve při 

systole zpět do pravé síně. 

Pravá komora leží pod pravou předsíní, až do srdečního hrotu však nedosahuje. Stěna pravé 

komory je tenčí než stěna levé komory, ale silnější než stěny síní. Uvnitř komory vybíhá myokard 

do prostoru a tvoří bradavkovité svaly. Ty slouží k upnutí šlašinek zabraňujícím vyvrácení chlopně 

při stahu komory. Vyústění pravé komory uzavírá poloměsíčitá, neboli semilunární chlopeň, přes 

kterou je neokysličená krev odváděna do plicnice a do plic. 

Levá předsíň přijímá odkysličenou krev z plic čtyřmi plicními žílami. Podobně jako pravá 

síň, má i ta levá tenké stěny a vybíhá na povrch srdce jako ouško. V síňokomorové přepážce je 

otvor s dvojcípou neboli mitrální chlopní, která pracuje souběžně s trikuspidální chlopní. 

Levá komora má ze všech srdečních dutin nejtlustší stěnu. Bývá přibližně 1,5 cm silná 

a zasahuje až do srdečního hrotu. Uvnitř je vybavena bradavkovitými svaly, podobně jako pravá 

komora, které stejně tak tvoří srdeční struny a jsou součástí převodního systému srdečního. Krev je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_ozvy
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z levé komory vypuzována do aorty. Otvor mezi levou komorou a aortou uzavírá aortální chlopeň. 

Ta pracuje ve stejném rytmu jako plicní chlopeň. Aortou je krev dále rozvedena do hlavního 

tělního okruhu. 

Činnost srdce je ovládána převodním systémem srdečním. Oproti kosterní svalovině, kde 

kontrakce ovládáme vědomím, vzniká podráždění uvnitř orgánu. Tento jev je popisován jako 

autonomie srdce a začíná u sinusového uzlu, který je umístěn nad pravou síní.  

 
Obrázek 2: Převodní systém srdeční [1] 

Vzruch vytvořen v tomto uzlu pokračuje do atrioventrikulárního uzlu, který leží přibližně ve 

středu srdce na pomezí síní a komor a je mezi nimi jediným elektricky vodivým spojem. Odtud je 

Hisovým svazkem a Purkyňovými vlákny vzruch přenesen směrem dolů a do stran, rovnoměrně 

nad obě komory. Celý proces začínající nad síněmi a pokračující směrem dolů až na komory 

připomíná ždímání srdce, zajišťující pohyb krve požadovaným směrem. 

3.2 Fyziologie srdce 

Popis funkce srdce je nejčastěji ilustrován v souvislosti s krevním oběhem. Jako průvodce 

tímto orgánem je zpravidla využito neokysličené krve, která se do srdce z krevního oběhu vrací, 

protéká jeho dutinami, je okysličena v plících a navrácena zpět do krevního oběhu. Využije tak 

všech služeb, tedy funkcí srdečního orgánu. Přibližme tedy funkci tohoto orgánu pomocí této 

posloupnosti zpracování neokysličené krve. 

3.2.1 Popis základní funkce 

 Neokysličená krev je do srdce přiváděna dutými žilami. Horní, která přivádí krev z horní 

části těla, a dolní, která přivádí zbylou krev z dolní části těla. Duté žíly se před srdcem slévají 

v žilném splavu. Odtud krev vtéká do pravé síně. Pravá síň tvoří pravou polovinu srdeční základny. 

Má relativně tenkou svalovou stěnu, neboť odvádí menší část práce než levá polovina. Stahem 

pravé síně pokračuje krev do pravé komory. Pravá síň je oddělena od pravé komory 

síňokomorovou přepážkou, ve které je otvor opatřený trojcípou chlopní. Trojcípá chlopeň střeží 

vstup do pravé komory a zajišťuje, aby se při systole krev z komory nemohla vracet zpět do 

předsíně. Pracuje jednoduchým způsobem, stejně jako chlopeň mitrální v levé komoře. Svalové 

napětí při stahu vytváří v komorách tlak, který stlačuje chlopenní cípy k sobě a vytváří tak těsný 

uzávěr. Pravá komora leží pod pravou síní, nedosahuje ale až do srdečního hrotu. Má tenčí stěnu 

než levá komora, ale silnější než je stěna síní. Je asi 0,5 cm silná. Uvnitř komory myokard vybíhá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trojc%C3%ADp%C3%A1_chlope%C5%88
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do prostoru a tvoří bradavkovité svaly, na které se upínají šlašinky, vazivové struny rozepjaté mezi 

stěnou komory a cípy trojcípé chlopně. Šlašinky zabraňují vyvrácení chlopně při stahu komory. 

Stahem pravé komory srdce vypudí krev do plicní tepny, která odvádí krev do plic, aby se 

okysličila. Otvor uzavírá poloměsíčitá chlopeň. Tato chlopeň dostala své jméno podle podobnosti 

s půlměsícem a tvoří jakési kapsy. Plicní chlopeň dovoluje krvi protékat z pravé komory do hlavní 

tepny plicního oběhu. Při kontrakci komor se dostává neokysličená krev přes plicní chlopeň do 

plicnice a do plic. Z plic přitéká okysličená krev plicními žilami do levé síně. Levá síň tvoří levou 

polovinu srdeční základny. Stejně jako pravá síň má tenkou svalovou stěnu a vybíhá na povrch 

srdce jako ouško. V síňokomorové přepážce je otvor opatřený dvojcípou chlopní, která se také 

nazývá chlopeň mitrální. Pracuje souběžně a stejným způsobem jako síňokomorová chlopeň 

v pravém srdci. Stahem síně dojde k přečerpání okysličené krve do levé komory. 

Levá komora má ze všech srdečních dutin nejtlustší stěnu, a to až 1,5 cm. Zasahuje až do 

srdečního hrotu. Uvnitř jsou bradavkovité svaly, na které se upínají šlašinky a srdeční struny, které 

jsou součástí převodního systému srdečního. Stahem levé komory je krev vypuzována do aorty, 

otvor uzavírá aortální chlopeň. Aortální chlopeň pracuje stejně a ve stejném rytmu jako chlopeň 

plicní. Při kontrakci komor se dostává okysličená krev přes aortální chlopeň do hlavního tělního 

oběhu. Zvuk srdeční činnosti způsobuje střídání fází systoly a diastoly. Systola je fáze, kdy krev 

tryská ze srdečních komor do tepen. Relaxační fáze, kdy srdce odpočívá a plní se krví, se 

nazývá diastola. 

Průměrné srdce pracuje v rozmezí tepové frekvence 60 tepů za minutu až 200 tepů za 

minutu, podle stavu a zátěže organismu. Tepová frekvence pod 60 tepů za minutu se nazývá 

bradykardie, nad 100 tepů za minutu mluvíme o tachykardii. 

3.2.2 Srdeční sval 

Hlavní část výše popsaného procesu zajišťuje mohutný srdeční sval. Díky jeho dráždivosti 

ho však přirovnáváme spíše k nervovým vláknům, než k jiným svalům. Buňky srdečního svalu se 

však i od neuronů zásadně liší. Podráždění se zde nepředává vedením po axonu. V srdečním svalu 

jsou na sebe buňky velmi těsně navázány a tvoří rozvětvená svalová vlákna. Je-li elektricky 

podrážděna jedna buňka, vyvolají lokální proudy v jejím okolí podráždění dalších buněk. 

Většina buněk srdečního svalu je kontraktilní, to znamená, že na elektrické podráždění 

reaguje stahem. Některé z buněk mají přímo za úkol vytvářet spontánně rytmické podráždění 

a generovat neustále se měnící lokální proudy. Tyto buňky se nazývají automatické, autonomní 

nebo pacemakerové a udávají rytmus činnosti srdce. Nacházejí se ve formě shluku především 

v sinoatriálním uzlu, který bude spolu s dalšími prvky převodního systému srdečního podrobněji 

popsán v kapitole 3.3. 

Samotné stažení srdečního svalu je tedy způsobeno kontrakcí jeho buněk, které tak reagují 

na změnu napětí na své membráně. Pokud bychom měli tuto funkci buněk srdečního svalu popsat 

ještě podrobněji, musíme nejprve zmínit obecné pravidla pro elektrické děje na buněčné membráně. 

Vše je umožněno intracelulární a extracelulární buněčnou tekutinou obsahující ionty anorganických 

i organických látek. Tyto tekutiny lze zařadit mezi elektrolytické roztoky, což znamená, že jsou 

schopné vedení elektrického proudu prostřednictvím volných iontů. Pro tuto svou vlastnost patří 

k vodičům druhé třídy. Vodiče první třídy jsou kovy, které k vedení elektrického proudu využívají 

volných elektronů. K samotným změnám elektrického napětí na buněčné membráně je zapotřebí 

transport těchto volných iontů. Přesněji umožnění jejich výměny mezi vnitřním prostorem buňky 

a okolím. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polom%C4%9Bsi%C4%8Dit%C3%A1_chlope%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvojc%C3%ADp%C3%A1_chlope%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitr%C3%A1ln%C3%AD_chlope%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aorta
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aort%C3%A1ln%C3%AD_chlope%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Systola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diastola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Systola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diastola
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Výměna volných iontů může probíhat dvěma různými způsoby. Tak zvaným pasivním 

transportem iontů a aktivním transportem iontů. Pasivní je z větší části založen na difuzi neboli 

snaze roztoku o rovnováhu. Aktivní naopak vyžaduje přísun energie a téměř doslova pumpuje 

volné ionty přes membránu. Díky tomu dochází k potřebnému pohybu volných iontů 

a k elektrickým změnám na buněčné membráně. 

Vzniká tak membránové napětí, které je způsobeno nepřetržitým prouděním iontů 

membránou. Jedná se přitom o kationty sodíku a draslíku. U různých buněk jsme pak schopni 

naměřit různá membránová napětí. Například u erytrocytů se hodnoty napětí pohybují okolo -

10mV, u buněk příčně pruhovaného svalstva -80mV a u buněk srdečního svalstva až -100mV. 

Membránové napětí vždy definujeme následujícím způsobem: 

 

                                                                            (2.1) 

 

Um [V] … membránové napětí 

υi [V] … potenciál na vnitřní straně membrány 

υe [V] … potenciál na vnější straně membrány 

 

K samotné buněčné akci však dochází při narušení tohoto rovnovážného stavu. Při 

podráždění buňky totiž dochází k dočasné změně membránového napětí. Tento děj, při kterém se 

na určitou dobu změní polarita membrány, nazýváme akční potenciál. Jeho spouštěcím 

mechanizmem je změna membránového napětí až na prahovou hodnotu. Na příklad u nervové 

buňky to představuje pokles z -80mV na asi -55mV. 

K poklesu membránového napětí může dojít na dráždivé membráně z různých příčin. 

Lokálními proudy či přítomností neurotransmitteru. Pokles membránového napětí lze vyvolat 

i uměle prostřednictvím elektrického proudu, čehož se využívá při elektrostimulaci tkání. 

Přirovnáme-li opět elektrické děje v srdci k elektrickým dějům nervové tkáně, zjistíme mezi 

jejich odezvou na podráždění zásadní rozdíl. Zatím to akční potenciál nervové buňky se skládá ze 

čtyř fází, buňky srdečního svalu procházejí při podráždění pěti fázemi, přičemž ona fáze navíc, 

nazývána plató, má zásadní význam na celkovou funkci srdečního orgánu.  

 

1. depolarizace 

2. transpolarizace 

3. plató 

4. repolarizace 

5. hyperpolarizace a obnovení klidového stavu 

 

Jak již bylo řečeno, akční potenciál nervové buňky je složen ze čtyř částí. Jak je vidět na 

obrázku 3. Při depolarizaci dochází k rychlému nárůstu membránového napětí. Následuje překmit 

do kladných hodnot, tedy transpolarizace a poté hodnota dosahuje maxima. Poté hodnota opět klesá 

na původní membránové napětí, přičemž dochází v rámci hyperpolarizace k malému překmitu. 
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Obrázek 3: Akční potenciál buňky sinusového uzlu [5] 

Srdeční buňky, kardiomyocity, však mají oproti tomu navíc fázi plató, která zajišťuje 

pomalejší průběh celého procesu. Je to způsobeno pomalým vápníkovým kanálem, který funguje 

zároveň s rychlými sodíkovými a draslíkovými kanály. K repolarizaci dochází tedy o poznání 

později a celková délka akčního potenciálu je až o 400ms delší. To dává srdečnímu svalstvu čas na 

úplné provedení stahu. V případě absence třetí fáze by stah srdečního svalu připomínal spíše jen 

záchvěv a celková práce srdečního svalu by byla zcela neefektivní. 

 
Obrázek 4: Akční potenciál buňky srdečního svalu [5] 

3.3 Elektrická aktivita srdce 

Autonomní funkce srdečního orgánu provází i jeho elektrická aktivita. Samotné impulzy, 

které vznikají v sinusovém uzlu za účelem řídit srdeční rytmus, mají charakter signálu a jsou velice 

dobře měřitelné. Odezva svalstva, pohyb síní a komor při jejich polarizaci a depolarizaci, tvoří 

uzavřený cyklus systoly a diastoly a zároveň generuje elektrický signál, nazývaný křivka EKG. 
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Obrázek 5: Standardní křivka EKG [1] 

Při pohledu na tuto křivku jsme schopni rozpoznat v ní obsažené vlny, kmity a intervaly, 

které budou podrobněji rozebrány v kapitole 4. Jak se jednotlivé srdeční akce podílejí na vzniku 

této křivky je vidět na obrázku 6. Cyklus začíná vznikem impulzu v autonomních buňkách 

sinusového uzlu. Označme tento okamžik v čase jako nulu. Postupným šířením tohoto potenciálu 

po stěnách síní se za 85ms celé polarizují, což způsobí jejich kontrakci. Na EKG křivce vzniká vlna 

P. Mezeru mezi vlnou P a kmitem Q způsobuje zpoždění v atrioventrikulárním uzlu. Odtud se 

začíná aktivovat Hisův svazek a šíří vzruch po Tawarových raménkách až na jejich konce. Začíná 

polarizace komor a vzniká kmit Q. Od vzniku impulzu v sinusovém uzlu uplynulo 145ms. 

Purkyňova vlákna šíří vzruch dále na komory. V tu chvíli je kmit R již na ústupu a spolu 

s polarizací komor je utvářen i poslední kmit z QRS komplexu. Do plné aktivace uplynul čas 

225ms. Nastupuje fáze relaxace, která se na křivce po krátké odmlce v podobě ST úseku projeví, 

jako vlna T. Jedná se však pouze o depolarizaci komor, neboť depolarizace síní už proběhla 

v momentě polarizace komor a na křivce je zastíněna výrazným QRS komplexem. Cyklus vlnou T 

končí a s ním zdánlivě i elektrická aktivita srdce. Ta však spuštěním sinusového uzlu téměř 

okamžitě opět začíná. 

Maximální hodnoty napětí naměřené elektrodami umístěných na hrudi se pohybují okolo 

5mV. Přičemž špička R kmitu zpravidla dosahuje hodnoty přibližně 1mV. Vlna P má pak hodnotu 

přibližně 0,1 až 0,15mV, vlna T se pohybuje v úrovni 2/3 R kmitu.  

Nejvýznamnější složka frekvenčního spektra EKG signálu leží v pásmu od 0,01Hz do 

250Hz. 
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Obrázek 6: Šíření podráždění srdcem [1] 

3.4 Patofyziologie srdce 

Mluvíme-li o nesprávné funkci srdečního orgánu, mluvíme o patofyziologii srdce. Srdečních 

vad a chorob je přirozeně nepřeberné množství. Pro rozsah této práce by se však souhrnně dalo říct, 

že poruchy srdce můžeme přičíst buď špatné tvorbě vzruchů nebo problémům s jeho vedením.  Při 

špatné tvorbě vzruchů rozumíme zejména špatnou funkci sinusového uzlu, ale i tvorbu vzruchů 

s vyšší frekvencí v jiném místě než v sinusovém uzlu, odkud aktivuje zbytek srdce. Stejně tak může 
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vzruch rušivě kroužit po různě velkém okruhu, třeba kolem vazivové jizvy, která vznikla 

v důsledku jiného onemocnění. Ve spojitosti se špatným vedením vzruchu se setkáváme 

s poškozenou či zcela přerušenou cestou převodního systému, který vzruch po srdci primárně 

rozvádí. Důsledkem těchto problémů jsou poruchy srdečního rytmu. 

3.4.1 Poruchy srdečního rytmu 

Tak zvané arytmie, tedy změny tvorby nebo převodu podráždění jsou na EKG záznamu 

velice dobře patrné. Srdce svou tepovou frekvenci neustále mění a koriguje na základě aktuálních 

potřeb organismu. Jedná se o sinusovou tachykardii a bradykardii, rytmus je však stále pravidelný 

s výjimkou kolísání, které může být způsobeno například dýcháním. Tyto malé fyziologické změny 

srdečního rytmu nazýváme sinusové arytmie. 

Příčinou výraznějších a patologických změn srdečního rytmu může být ektopická tvorba 

vzruchů neboli tvorba vzruchů současně i z jiného ohniska v síních, v atrioventrikulárním uzlu či 

v komorách. Takto vytvořené vzruchy se pak nekontrolovatelně šíří srdeční stěnou a způsobují 

nevyžádané zákmity a stahy srdečních stěn. 

 
Obrázek 7: Normální sinusový rytmus [1] 

 Vysoká frekvence výbojů atriálního ložiska vyvolává síňovou tachykardii. Tento stav je 

vidět na obrázku 8. Síně tady pracují mnohem vyšším tempem, než by ve skutečnosti měly. 

Komory na tuto činnost navazují a jsou schopny síně sledovat až do frekvence 200 tepů za minutu. 

Při vyšší frekvenci je převáděn pouze každý druhý nebo třetí vzruch. Jedná- li se o frekvenci síní 

do 350 stahů za minutu, hovoříme o síňovém flutteru. Frekvence síní nad touto hranicí je 

označována jako fibrilace síní. Aktivace komor je v takovém případě zcela nepravidelná. 

 
Obrázek 8: Sinusová tachykardie [1] 

Komorové tachykardie představují široké spektrum arytmií, které vznikají buď v komorové 

svalovině, nebo v tkáni převodního systému distálně, to znamená vzdáleněji od Hisova svazku. 

Plnění srdce a vypuzování krve se zhoršuje a ve vážných případech může dojít k fibrilaci komor, 

což jsou nekontrolovatelné záškuby myokardu o vysoké frekvenci. Pokud není tento stav okamžitě 

řešen, může být důsledkem nedostatečného přečerpávání krve stejně smrtící jako srdeční zástava. 

Fibrilace komor může být způsobena mimo jiné i úrazem elektrickým proudem. Lze ji odstranit 

včasným, přesně dávkovaným elektrickým výbojem. Tato akutní léčba se provádí defibrilátorem. 

K léčbě chronických stavů se stále s větší úspěšností používají implantabilní 

kardiostimulátory, kombinované případně s defibrilátorem. Rozšiřují se však i možnosti 

katetrizačních ablací, při které speciální katetr, zavedený přímo do srdečních komor, ohřívá svou 
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špičkou tkáň na přibližně 40
o
C. Ta poté, co změní svou buněčnou strukturu, ztratí svou schopnost 

vedení elektrických vzruchů. Je-li katetr dobře zacílen, je spáleno právě to místo, kudy prochází již 

zmíněné arytmie, případně je zničeno samotné ložisko jejich vzniku. U některých onemocnění 

komorových tachykardií je léčení katetrizační ablací metodou první volby. Jindy je tento výkon 

prováděn se snahou omezit četné epizody arytmií u pacientů s již implantovaným 

kardiostimulátorem. 

 

 
Obrázek 9: Komorová tachykardie po extrasystole [1] 

V případě naopak nedostatečného vedení vzruchu, zejména ze síní na komory, mluvíme 

o srdečních poruchách převodních. Mezi nejčastější převodní poruchy patří AV-blok. Jedná se 

o blokádu v oblasti atrioventrikulárního uzlu a způsobuje zpoždění nebo úplné zastavení vzruchu. 

Podle závažnosti je AV-blok rozdělen do tří stupňů. I. stupeň je definován jako abnormálně 

zpomalený převod, PQ interval v tomto případě trvá déle než 0,2 sekundy. Za AV-blok II. stupně je 

považován převod pouze každého druhého nebo třetího impulzu. AV-blok III. stupně je pak úplná 

blokáda. Při třetím stupni se srdce přechodně zastaví a aktivaci komor převezmou samotné 

komorové autonomní buňky. Toto je jeden z důkazů, že převodní systém a buňky řídící činnost 

srdce jsou do jisté míry na iniciačním sinusovém uzlu nezávislé a dokážou generovat v krizovém 

případě vzruchy samy. Nedojde tak nezbytně k zástavě srdce. Činnost však není tak precizně 

synchronizovaná. Jedním z důsledků AV-bloku III. stupně je tedy částečná nebo úplná nezávislost 

QRS komplexu na vlně P. Zároveň se snižuje tepová frekvence. Ventrikulární pacemaker je 

schopen řídit srdce rychlostí pouze 25 až 40 tepů za minutu. Atrioventrikulární uzel 40 až 55 tepů 

za minutu. 

 
Obrázek 10: Totální AV-blok s ventrikulárním náhradním rytmem [1] 

Velké změny v elektrokardiogramu způsobují také nepřirozené cesty, které si vzruchy 

hledají, pokud je jejich normální cesta poškozena nebo přerušena. Stejně, je-li jedna strana 

postižená a druhá zdravá, putují vzruchy z této zdravé tkáně na postiženou. Například k velké 

deformaci QRS komplexu dochází při poškození jednoho z Tawarových ramének. Postižená strana 

myokardu je drážděna ze zdravé strany abnormálními cestami. 

 Stále častější výskyt těchto onemocnění dávají smysl snaze studovat tyto stavy, léčit je 

a zdokonalovat diagnostickou i terapeutickou techniku. Úzká spojitost studie funkce srdečního 

orgánu a elektrokardiografie je zřejmá. 
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4 Elektrokardiografie 

Od roku 1906, kdy holandský lékař E. W. Einthoven zavedl elektrokardiografii jako 

klinickou metodu, umí lékařská věda velice efektivně těžit informace z elektrické aktivity srdce. 

Zkušený lékař je schopen na základě tvaru křivky určit, zda je srdce zdravé. Pokud lékař 

v elektrokardiogramu odhalí, že srdce není zcela v pořádku, je ve většině případů dokonce schopen 

určit o jakou srdeční vadu nebo chorobu se jedná. Vše je schopen vyhodnotit na základě tvaru 

křivky spolu s informací o aktuálním umístění elektrod na pacientovi. V případě, že se jedná 

o komplexnější problém, který není z povrchového EKG zcela jasný, je možné pacienta podrobit 

katetrizaci srdce. Při tomto vyšetření jsou pomocí katetrů zavedeny měřící elektrody přímo do 

srdečních dutin. Srdeční elektrická aktivita je tak snímána přímo ze stěn. 

Maximální hodnoty napětí naměřené při povrchovém EKG se pohybují okolo 5mV. Běžně 

však měříme kmit R okolo hodnoty 1mV. Vlna P má pak hodnotu přibližně 0,1 až 0,15mV, vlna T 

pak hodnotu 2/3 kmitu R. Vše při tom závisí na precizním umístění elektrod a dostatečné aplikaci 

vodivého gelu mezi elektrodami a čistou kůží pacienta. 

Nejvýznamnější složka frekvenčního spektra EKG signálu leží v pásmu od 0,01Hz do 

250Hz. Pro diagnostické účely se používá dolní mezní frekvence 0,05Hz. Stejně tak horní mezní 

frekvence si zažila hodnotu 100Hz, v případě většího rušení i nižší. Zároveň musí být odfiltrována 

frekvence síťového rušení 50Hz. Tímto je snímaný signál základně ošetřen a připraven pro 

zpracování, které je podrobněji rozepsáno v kapitole 5. 

4.1 Povrchová elektrokardiografie 

U povrchové elektrokardiografie se využívá vlastnosti lidského těla, vést elektrické pole 

generované srdcem. Jsme tak schopni měřit elektrickou aktivitu srdce i na jeho povrchu. V praxi se 

používá systém dvanácti svodů, které umožňují měření napětí mezi různými místy na končetinách 

a hrudníku. Tyto svody jsou rozděleny do tří skupin. 

 Einthovenovy bipolární končetinové (I, II, III) 

 Goldbergovy unipolární končetinové (aVR, aVL, aVF) 

 Wilsonovy unipolární hrudní (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 

Názvy svodů, místa snímání a jejich označení se za dobu vývoje elektrokardiografie pevně 

ustálily. Pro diagnostické účely se používá deset elektrod. Čtyři končetinové a šest hrudních. 

Z čehož elektroda umístěna na levé noze slouží jako referenční. Zbylé končetinové svody jsou 

umístěny na pravé a levé ruce a pravé noze. Mohou být umístěny na zápěstí a kotníku nebo blíže 

k srdci, například na rameni a nad tříslem. Musí se však zachovat úhly v pomyslném trojúhelníku. 

To znamená, že pokud se končetinové elektrody umístí konce končetin a jedna z nich by se 

umístila na rameno, byla by naměřená křivka deformovaná. Hrudní svody jsou pak rozprostřeny po 

hrudníku, od hrudní kosti pod levou paži. 

Na elektrokardiogramu je pak zobrazeno dvanáct svodů. Postupně tak, jak jsou rozepsány 

podle Eithovena, Goldberga a Wilsona výše. 

Einthovenovy svody jsou zapojeny bipolárně, to znamená, že každý ze tří svodů se měří 

vždy mezi dvěmi aktivními elektrodami. Například mezi levou a pravou rukou měříme první svod 

označován římskou číslicí I. Dalo by se říci, že se jedná o nejjednodušší zapojení pro měření EKG. 

Goldbergovy svody jsou oproti tomu unipolární a měří signál vždy z jedné elektrody oproti 

referenci vytvořené spojením zbývajících dvou elektrod přes odpory 5kΩ. Například umístěním 
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elektrody na pravou ruku a vytvořením referenčního svodu spojením elektrod z levé nohy a levé 

ruky můžeme měřit svod aVR. Obě zapojení, jak podle Eithovena, tak podle Goldberga, využívají 

pouze končetinových svodů. Mohou tedy fungovat i bez zapojení hrudních svodů. 

Wilsonovy hrudní svody jsou taky unipolární. Jako referenční bod však každá z hrudních 

elektrod využívá končetinových svodů spojených dohromady přes odpory 5kΩ. Toto spojení bývá 

označováno jako WCT svorka. 

 

 
Obrázek 11: Končetinové svody (aVR, aVL, aVF, N) a hrudní svody (1-6) [9] 

Pro monitorovací účely, kdy není potřeba studovat morfologii křivky, stačí zapojení pouze 

čtyř, ve většině případů jen tří, končetinových svodů. Pro získání informace o srdeční frekvenci, 

neboli tepu pacienta, či dechové křivky, je zapojení tří svodů dostačující. Pro výpočet křivky 

respirace je však nutné umístit elektrody blíže k hrudníku, tak aby se v elektrokardiogramu 

projevila modulace způsobena pohybem hrudníku při nádechu a výdechu. 

Elektrody pro povrchové měření se používají různé, podle typu a požadavků na měření. 

U diagnostického měření, které zpravidla netrvá dlouho, se používají plošné kovové elektrody ve 

tvaru klipsů pro končetinové svody a přísavek pro hrudní svody. Klasicky se používá slitina stříbro, 

nikl. Pro správný přenos elektrického náboje mezi ionty a elektrony pomocí jevu oxidace 

a redukce, je nutné použít vodivý gel, který zajistí nutné chemické reakce. Pro dlouhodobější 

monitorování se používají elektrody nalepovací, které jsou jednorázové. Použití vodivého gelu není 

nutné, nalepovací elektrody mají svůj vlastní. 

  
Obrázek 12: Elektrody pro povrchové EKG, hrudní vlevo, končetinové vpravo [8] 
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4.2 Invazivní elektrokardiografie 

U invazivní elektrokardiografie není zažita konvence svodů tak, jak je tomu u povrchové 

elektrokardiografie. Při katetrizaci srdce se zpravidla měří zároveň i povrchové EKG se 

standardními svody. Samotné invazivní svody však v srdci nemají žádnou předem určenou polohu, 

na kterou mají být umístěny. Vzhledem k charakteru vyšetření to ani není možné. Jsou však místa 

nebo oblasti, které jsou opakovaně sledovány a především pro diagnostické katetry preferovány. 

Operatér ví, jakou odezvu má v těchto místech očekávat a podle aktuálních potřeb polohu 

zavedených svodů mění. 

Invazivní elektrofyziologické vyšetření je nejpřesnější metodou hodnocení vzniku a šíření 

elektrického potenciálu v srdci. Rozsah vyšetřovacích postupů se však na rozdíl od povrchového 

vyšetření liší, podle cíle vyšetření. Tím může být například zjištění mechanismu srdeční arytmie, 

poruchy převodního systému, mapování elektrické aktivity srdce a podobně. 

Při měření srdeční elektrické aktivity invazivní cestou, dosahují úrovně naměřeného napětí 

zpravidla vyšších hodnot než u měření povrchového. Opět ale vše závisí na kvalitě spojení mezi 

přístrojem a měřenou tkání. Signály mají stejné vlastnosti jako signály naměřeny povrchovými 

svody s tím rozdílem, že mohou být daleko více rušeny vlivem neustálého pohybu srdeční stěny. 

Měřená informace tedy nemá tak spojitý průběh a za celou dobu měření často dochází k výraznému 

rušení celých úseků záznamu. Přesto jsou elektrody umístěny na koncích katetrů schopné podat 

velice přesné informace. 

Nejvíc sledované parametry naměřených signálů jsou časové intervaly mezi sledovanými 

úseky nebo kmity. Právě ty nám totiž napovídají, jak je právě sledovaná část srdce schopna přijímat 

informaci v podobě vzruchu, jak na ni reaguje a jak je schopna ji předat dále. Velké zpoždění 

přenášeného potenciálu v některém místě srdečního svalstva či převodní soustavy jasně označí 

možnou příčin problémů. Tvary a zpoždění detekovaných křivek mohou taky velmi dobře posloužit 

k určení správné pozice v srdci, například pro uchycení stimulačních elektrod implantovaného 

kardiostimulátoru nebo při jiných úkonech, kdy je důležité přesné zacílení operačního nástroje. 

Důvody k podstoupení elektrofyziologického vyšetření může stanovit lékař na základě své 

diagnózy, která podněcuje k preciznějšímu zkoumání funkce srdečního orgánu. Mezi nejčastější 

indikace můžeme zařadit: 

 Nejasné bradyarytmie 

 Podezření na dysfunkci SA uzlu 

 Podezření na přechodovou AV blokádu 

 Chronickou poruchu nitrokomorového vedení 

 Tachykardie s úzkým nebo širokým QRS komplexem 

 Wolf-Parkinson-White syndrom 

 Stav po úspěšné resuscitaci pro komorovou tachykardii případně fibrilaci komor 

 Neobjasněné palpitace 

 Před implantací kardiostimulátoru nebo defibrilátoru 

 Testování účinnosti medikamentózní terapie 

4.2.1 Přístrojové vybavení 

Elektrofyziologická laboratoř by se dala rozdělit na dvě základní části. Pracoviště lékaře 

neboli operační část a pracoviště technika. Mezi základní vybavení operační části patří pohyblivý 

operační stůl, rentgen, systém šesti obrazovek pro zobrazení měřeného záznamu z katetrů, snímků 

z rentgenu a 3D mapování. V technické části pak můžeme najít stejný systém obrazovek, na 
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kterých se technikovi paralelně zobrazují stejné informace jako lékaři, zařízení na zpracování 

měřených signálů a jejich rychlou manuální analýzu, stimulátor a zařízení pro ablování. Monitor 

životních funkcí, defibrilátor a ostatní nezbytné vybavení je samozřejmostí. 

Katetry jsou jednorázové a operatérovi jej podává instrumentářka přímo ze sterilního obalu. 

Na ohebné špičce katetru jsou umístěny elektrody, které se připravenou žílou zavádí do srdce. 

Opačný konec je opatřen konektory pro zapojení katetru k záznamovému zařízení. Rozeznáváme 

několik základních typů katetrů. Z diagnostických katetrů můžeme zmínit nejpoužívanější ablační 

katetr, CS katetr (Coronary Sinus) a HALO katetr. 

Ablační katetr bychom mohli označit jako nejpoužívanější katetr obecně. Slouží jak 

k diagnostickým účelům, tak i k terapeutickým. Disponuje dvěma bipolárními svody, tedy čtyřmi 

elektrodami, z nichž jedna je umístěna přímo na špičce a druhá několik milimetrů za ní. Přesné 

parametry se liší podle výrobce. Je schopen těmito elektrodami jak měřit, tak i vysílat stimulační 

impulsy. Elektroda umístěna na špičce katetru má navíc tu zvláštní schopnost, že se dokáže zahřát 

na teplotu, kterou je schopna spálit tkáň vnitřního srdce. Současně má po bocích špičky malé 

otvory, kterými při pálení proudí fyziologický roztok a chladí nejbližší okolí pálené tkáně. Tím je 

zajištěno opravdu bodové pálení. Katetr má tedy duté tělo, pro umožnění distribuce fyziologického 

roztoku. Pro navigaci slouží rukojeť na opačném konci katetru, kterou operatér může měnit tvar 

špičky, nejčastěji její zahnutí a rotaci. Přesné parametry se u specifických typů opět liší. 

 
Obrázek 13: Špička ablačního katetru [7] 

CS katetr je na rozdíl od ablačního výhradně diagnostický. Jeho název napovídá, že se 

zasouvá do koronárního sinu pravé síně. Tím katetr obkrouží srdce a je schopen snímat elektrickou 

srdeční aktivitu více komplexně. Umožňuje to navíc i deset bipolárních svodů, které má od své 

špičky k dispozici. CS katetr bývá po většinu doby operace nehybně ponechán v koronárním sinu 

a pouze se sleduje jaké signály snímá. Při zavádění a vytahování se používá podobný systém 

navigace jako u ablačního katetru. 

 
Obrázek 14: Několika svodový katetr [6] 

HALO katetr nebývá k rutinním operacím používán tak často. Jeho hlavní použití spočívá 

v mapování síně. Má podobnou strukturu jako CS katetr, avšak svody jsou umístěny dále od sebe 
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a bývá jich i dvacet. Je vytvořen tak aby bylo možné jej přiložit do okolí trikuspidální chlopně. 

Navigace je vyřešena stejným systémem, jako je tomu u ablačního a CS katetru. 

I přes to, že jsou katetry CS a HALO výhradně diagnostické, je možné do každého jejich 

svodu pouštět stimulační pulsy. To je výhodné zejména při testování srdce před nebo po operaci, 

kdy stimulace v různých místech umožňuje sledovat vedení vzruchu jednotlivými částmi srdeční 

stěny. 

4.2.2 Katetrová ablace srdečních arytmií 

Pacient s indikací na katetrizaci srdce je po předoperační přípravě dovezen do 

elektrofyziologické laboratoře a přeložen na operační stůl. Po celou dobu operace zůstává plně při 

vědomí. Katetrizace srdce není bolestivá, pouze při podání radiofrekvenční energie nutné 

k ablování, může být v některých místech způsobena určitá bolest. Řešením je podání léků proti 

bolesti. Stejně tak je lokálně umrtveno místo vpichu, kudy se katetry zavádí. Místo vpichu se liší 

podle toho, kam do srdce se operatér potřebuje dostat. Nejčastěji se však jedná o tříslo, odkud se 

dolní dutou žílou katetr zasune až do pravé síně. 

Při zavádění katetrů operatér pracuje s rentgenem, na kterém vidí aktuální pozici zaváděného 

katetru. Je důležité aby rentgenovo záření používal co možná nejméně. Je však nutné pozici katetru 

kontrolovat a při případném svedení jeho dráhu opravit. V momentě kdy špička ketetru dosáhne 

srdečních komor, umístí jej na požadovanou pozici a pokračuje zaváděním dalších katetrů. 

Množství použitých katetrů se liší podle potřeb konkrétního vyšetření. Zpravidla je zaveden jeden 

CS katetr, pro vytvoření určité reference v detekci vzruchů ze srdeční stěny a Ablační katetr pro 

samotný výkon. 

 

 
Obrázek 15: Rentgenový snímek zavedených katetrů CS, HALO a ablačního katetru. CS katetr je 

zasunut do koronárního sinu, katetr HALO obkružuje vnitřní stranu pravé síně, ablační katetr se nachází 

v oblasti AV uzlu. Elektroda 9,10 CS katetru vysílá stimulační impulz. Bílé šipky označují směr šíření 

vzruchu. Na křivkách v pravé části je vidět šíření vzruchu svody HALO katetru, stejně tak detekce 

ablačním katetrem [13] 
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V momentě kdy jsou všechny katetry na požadovaném místě, může operatér zahájit první 

fázi operace a to samotné vyšetření pro ověření, či stanovení diagnózy. Pracuje už pouze s rukojetí 

katetru a jemnými pohyby snímá elektrickou aktivitu srdečního svalu. Snímané signály sleduje na 

obrazovkách umístěných nad operačním stolem a podle tvaru křivek se v srdci orientuje. Navigaci 

katetru v srdci usnadňuje již zmíněný rentgen, který operatér v případě potřeby sešlápnutím pedálu 

sepne. Poslední vyfocený obraz z rentgenu zůstane na obrazovce. Technik případně na pokyn 

lékaře stimuluje určité svody zvoleného katetru. Vysílá tak umělé stimulační pulsy do srdečních 

stěn a operatér může druhým katetrem sledovat jejich šíření. 

Hodnotí se například schopnost AV uzlu přenášet vzruchy ze síní na komory tak, že se síně 

stimulují stále vyšší frekvencí. V momentě kdy komory začnou vypadávat, například při frekvenci 

síní 200 tepů/min, kdy se komory stáhnout pouze 150 krát za minutu, je stanovena zjišťovaná 

hranice. Dále při podezření určitého typu arytmie se ji lékař pokouší vyvolat léky nebo opět 

stimulací. V momentě kdy se začne ložisko projevovat, snaží se jej co nejpřesněji lokalizovat. 

Hledání ložiska probíhá na zdánlivě velice jednoduchém principu vzájemného zpožďování 

současně měřených signálů. Konkrétně signál z Ablačního katetru a signál z povrchových svodů. 

Operatér sleduje oba dva a jeho snahou je signálem z katetru co nejvíce předběhnout signál 

z hrudních svodů. Využívá se zde zpoždění, s jakým elektrický impuls ze srdce doputuje na povrch 

hrudníku, kde jsou hrudní svody umístěny. V případě, že vzruch dorazí na oba sledované svody, 

tedy katetr a hrudní svody, ve stejnou dobu, operatér ví, že je od zdroje těchto vzruchů poměrně 

dost vzdálen. V momentě, kdy se mu podaří katetr umístit do takové polohy, že detekuje vzruch 

s předstihem 80ms a více oproti hrudním svodům, může si být jistý, že se špičkou katetru nachází 

v těsné blízkosti zdroje těchto vzruchů. Následuje další testování pro stanovení úplné diagnózy. 

 
 Obrázek 16: Porovnání povrchového a intrakardiálního EKG. Intrakardiální EKG bylo měřeno CS katetrem v 

 koronárním sinu, povrchové je snímáno o přibližně 150ms později povrchovými svody. 

Jak bylo řečeno, pacient je po celou dobu plně při vědomí a je tedy možné s ním případné 

další kroky konzultovat. Může se například sám rozhodnout, podle diagnózy stanovené lékařem, 

jestli chce zjištěné onemocnění léčit dlouhodobě léky nebo zda chce podstoupit ablaci, která 

problémy vyřeší zpravidla okamžitě a trvale, avšak je spojena s určitými riziky. Například pokud je 

zapotřebí spálit tkáň v okolí AV uzlu, hrozí jeho úplné přerušení a následně nutná implantace 

dvoudutinového kardiostimulátoru. 
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V případě ablování lékař zacílí špičku Ablačního katetru na požadované místo a ve 

spolupráci s technikem zahájí pálení tkáně. Teplota okolo 40
o
C se zpravidla aplikuje po dobu 

přibližně jedné minuty. Proces se po krátkých intervalech opakuje, dokud není dosaženo 

požadovaného výsledku. V případě rozsáhlejších arytmií je zapotřebí spálit větší plocha, někdy je 

nutné doslova opálit určitou oblast. Například okolí plicních žil vstupujících do levé síně, které 

bývají často zdrojem významných arytmií. K takto rozsáhlým operacím se často využívá 3D 

mapování, při kterém je nejprve podrobným zkoumáním srdečních stěn vytvořen jejich detailní 

obraz. Do takto získané grafiky je pak promítána aktuální pozice katetru a operatér se tak v srdci 

může daleko lépe orientovat. 

 
Obrázek 17: Aplikace energie z ablačního katetru na srdeční tkáň [7] 

Po ukončení ablace probíhá další měření. Nijak výrazně se neliší od testování srdce před 

začátkem ablací, je však už více zaměřeno na daný problém. Například po ablaci flutteru síní, kdy 

se kroužení vzruchu po síni zabrání přepálením úzkého místa mezi vyústěním dolní duté žíly 

a trikuspidální chlopní. Poté se záměrně stimuluje síň z Ablačního katetru umístěného u konce 

katetru CS, který je v síni stočen a svými deseti svody mapuje šíření vzruchu. Vyslaný stimulační 

puls pak na svodech katetru CS jasně ukáže, jestli se mu spáleným místem podařilo projít. Pokud 

ne, ablace byla úspěšná. Srdce se dále podrobuje nejrůznějším zátěžím, ať už umělou stimulací 

v různých místech, či aplikacím léků uměle zvyšující, zpomalující srdeční tep, až na samotnou 

hranici jeho maxima nebo zástavy. Celý proces testování se přibližně po 30 minutách opakuje. 

Potvrdí se tím preciznost provedené ablace a vyloučí regenerace spálených míst. 

Po provedené operaci je pacient nucen zůstat v nemocnici na pozorování. Podle rozsahu 

výkonu a množství podaných léčiv od několika hodin do tří dnů. Ve většině případů však pacient 

odchází domů ještě ten samý den. 
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5 Zpracování biologických signálů 

Po získání užitečných dat z lidského těla jej můžeme dále zpracovávat za účelem rozšíření 

spektra informací, které jsme z těchto signálů schopni vyčíst. Avšak před samotným 

zpracováváním, je potřeba nejdříve data získat, což může být někdy velký problém. Lidské tělo je 

velice složitý systém a jeho jednotlivé části na sebe navzájem působí svou elektrickou aktivitou. 

Chceme-li tuto aktivitu některé části měřit, musíme navíc počítat i s vnějším rušením a mnohdy 

s velice slabými, téměř až neměřitelnými signály, které bývají zpravidla zcela ukryty za rušivými 

složkami. 

5.1 Získání potřebných dat z lidského těla 

Od membránového napětí buněk a iontů přenášejících elektrický náboj, vede k souboru 

v počítači s konkrétními čísly dlouhá cesta, resp. měřící řetězec. Vše závisí na precizním ošetření 

a úpravě měřeného signálu. 

Signál můžeme obecně definovat jako prostředek nesoucí informaci. Většinou tímto 

popisujeme různé fyzikální veličiny, kterými na sebe působí různé fyzikální objekty. Biologický 

signál neboli biosignál je speciální druh signálu a to už jen tím, že má svůj původ v živém 

organismu. Může být vyvolán buď přirozeně samotnými projevy živého organismu nebo jej lze 

vyvolat uměle, fyzikálním působením na organismus z vnějšku. 

Biologické signály můžeme základně rozdělit na bioelektrické, biomagnetické, 

bioimpedanční, bioakustické, biomechanické a biochemické signály. Přičemž ne všechny signály je 

možné takto jednoznačně k určité skupině přiřadit. Uvedené rozdělení je odvozeno od primárních 

fyzikálních veličin, které měříme. Nerozhoduje tedy druh veličiny, prostřednictvím které tento 

signál snímáme. Například nasycení krve kyslíkem je signál biochemický, protože nás informuje 

o koncentraci kyslíku v krvi. Není rozhodující, zda nasycení měříme fotoelektrickým snímačem, 

tedy opticky, nebo Clarkovou elektrodou, tedy elektrochemicky. 

Biosignál získaný měřením elektromagnetického pole lidského srdce je naopak zcela 

jednoznačně zařazen do kategorie bioelektrických signálů. Tak jako všechny bioelektrické signály 

má svůj původ v elektrických dějích probíhajících na membránách dráždivých buněk. Měřený 

bioelektrický signál je generován současnou činností velkého počtu těchto buněk. Díky tomu, že je 

lidské tělo dobře vodivým prostředím, je možné signály generované činností vnitřních orgánů měřit 

i na jeho povrchu, jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1 o povrchové elektrokardiografii. Je však 

možné a v některých případech dokonce nevyhnutelné, měřit signály i invazivně. V obou případech 

je však preferováno použití několika elektrod najednou. Jejich rozmístěním v okolí sledovaného 

orgánu v podstatě pak zjišťujeme rozložení elektrického pole generovaného tímto orgánem. 

Bioelektrické signály jsou v současné době z hlediska lékařské diagnostiky nejdůležitějšími 

signály. Při jejich snímání a zpracování nás zajímá především jejich rozkmit neboli napětí mezi 

špičkami a využívané frekvenční pásmo. Frekvenční spektrum většiny signálů je pro diagnostické 

účely využíváno jen z části. Před samotným získáním užitečného signálu je nutná jeho úprava 

a především odstranění artefaktů. 
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Obrázek 18: Znázornění měřícího řetězce od lidského těla až po zpracování digitálních dat 

5.1.1 Artefakty 

Artefaktem se v lékařské diagnostické technice rozumí část záznamu, která nemá 

fyziologický původ ve vyšetřovaném orgánu. Obvykle artefakty rozdělujeme na artefakty technické 

a biologické. 

5.1.1.1 Technické artefakty 

Mezi technické artefakty, vyskytující se především při zpracování bioelektrických signálů, 

můžeme zahrnout elektrostatické potenciály, rušení elektrorozvodnou sítí, impulsní rušivé signály, 

rušivá elektromagnetická pole a šum elektronických prvků a obvodů. 

Elektrostatické potenciály mohou vznikat například vlivem špatného kontaktu elektrod 

s pokožkou. To může být způsobeno vysycháním elektrovodivého gelu, kontaminací biologickým 

materiálem, změnami prokrvení tkáně v místě kontaktu či změnami jejího zásobení kyslíkem. 

Artefakty tohoto druhu vznikají také při elektrostatických výbojích v bezprostřední blízkosti 

elektrod či vstupních obvodů diagnostického přístroje. 

Rušení elektrorozvodnou sítí, kterému se přezdívá síťový brum, se zanáší do užitečného 

signálu kapacitními vazbami mezi tělem vyšetřovaného a jeho okolím, dále parazitními kapacitami 

mezi signálovým vedením a jeho okolím, elektromagnetickou indukcí a vlivem parazitních vazeb 

v elektrických obvodech diagnostických přístrojů. Vše je možné celkem úspěšně eliminovat 

filtrací. 

Podobně je užitečný signál zanášen impulsním rušivým signálem pocházejícím ze spínaných 

zdrojů a elektromotorů, zejména při zapínání a vypínání elektrospotřebičů. Významným zdrojem 

tohoto typu rušení mohou být i číslicové obvody, umístěné například v počítači u diagnostického 

přístroje. Rušení z těchto obvodů je pak do měřicí části přenášeno komunikačním rozhraním. 
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Rušivá elektromagnetická pole se projevují při měření biomagnetických signálů, nejsou-li 

řádně odstíněna. Výrazným zdrojem artefaktů při měření biomagnetických a bioelektrických 

signálů jsou mobilní telefony, které jsou schopny zcela znemožnit správnou funkci diagnostické 

přístroje. 

Šum elektronických prvků a obvodů se projevuje v analogové části zpracování a to 

u aktivních i pasivních prvků. Zahrnuje jak šum tepelný, tak i kontaktní. 

Odolnost proti výše zmíněným negativním vlivům je zčásti potlačena využitím číslicového 

zpracování signálu, které je dnes již standardem. Nikdy však není možné rušení zcela potlačit, 

stejně tak jako není možné realizovat celý měřicí řetězec číslicovou formou. 

5.1.1.2 Biologické artefakty 

Nejčastěji se projevující biologické artefakty jsou především pohybové, artefakty vznikající 

vzájemným vlivem různých orgánů a artefakty dané biologickými rytmy. 

Pohybový artefakt můžeme definovat jako rušení způsobené pohybem rozhraní elektroda - 

elektrolyt. Při tomto pohybu dochází ke změně koncentrace iontů u rozhraní, což se projeví 

dočasnou změnou půlčlánkového potenciálu, čímž vzniká chyba měření. Půlčlánkový potenciál 

vzniká za normálních podmínek vlivem reakcí oxidace a redukce, která způsobí změny koncentrace 

iontů a kationtů elektrolytu v blízkosti elektrody. Separace iontů vede k vytvoření dvojvrstvy 

elektrického náboje. Výsledkem je elektrický potenciál, který nazýváme půlčlánkový potenciál. 

Vzájemný vliv různých orgánů se projevuje v podstatě vždy při jejich měření. Signál ze 

srdce je například modulován v rytmu dýchání. U elektroencefalografie jsou naopak signály EKG 

rušením. Při měření elektromyografického signálu jsou artefakty způsobeny signály z okolních 

svalů. 

Biologické rytmy lze pozorovat v buňkách, organismech i v celých populacích. Doba trvání 

jednoho cyklu přitom může být řádově milisekundy až roky. Například cirkadiální rytmus je spojen 

se střídáním dne a noci, je u savců řízen hypotalamem a má přímý vliv na produkci hormonů 

a mozkovou aktivitu. Některé rytmy mohou být navíc navzájem svázané. Do zpracování biosignálu 

je bezesporu nutné zahrnout i tento fakt. 

5.1.2 Předzpracování biosignálu 

Předzpracováním rozumíme především zesílení biosignálu na úroveň potřebnou pro jeho 

další zpracování a odstranění výše zmíněných rušivých složek signálu. Je možné jej realizovat 

pouze analogově nebo v kombinaci s číslicovými obvody. 

Do obecného řetězce předzpracování bychom mohli zahrnout vstupní předzesilovač, 

hornopropustný filtr, izolační bariéru, dolnopropustný filtr, filtr síťového rušení a zesilovač 

s proměnným zesílením. Přitom záleží kde je zařazen A/D převodník, za kterým má signál 

číslicový charakter a není zapotřebí jej do takové míry ošetřovat. 

Vstupní předzesilovač má obvykle diferenční vstup, který slouží k potlačení souhlasného 

rušivého napětí. Navíc vzhledem k tomu, že u povrchových elektrod uvažujeme odpor 100kΩ, 

musí mít vstupní předzesilovač vysoký vstupní odpor. U použití invazivních elektrod dokonce 

dosahuje odpor řádově vyšších hodnot. Vstupní předzesilovače mají tedy vstupní odpor několik 

GΩ. Samotné zesílení však nemůže být moc vysoké, jelikož jsou v signálu stále obsaženy rušivé 

složky a to v nemalém poměru. Došlo by tak velice rychle k saturaci zesilovače, což by signál 

rušilo ještě víc či dokonce znehodnotilo. 

K většímu zesílení dochází až za hornopropustným filtrem, který slouží k odstranění 

stejnosměrné a pomalu se měnící složky signálu. Tím je eliminována složka způsobena 

půlčlánkovým napětím i pohybovými artefakty. 
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Dále je nutné vyřešit izolační bariéru, která má za úkol vytvořit samostatný obvod pacienta, 

který nebude fyzicky spojen s ostatními obvody a zamezit tím především vzniku zemních smyček 

a předejít tak ohrožení pacienta. Zároveň chrání i obvody lékařského přístroje proti případným 

výbojům z defibrilátoru. Tato bariéra může být v analogové části realizována izolačním 

zesilovačem nebo v číslicové části jednoduchým optočlenem. 

Dolnopropustný filtr omezuje frekvenční spektrum signálu na užitečný rozsah a eliminuje 

tak vysokofrekvenční rušení. Hranice pro horní frekvence bývá u biosignálů 300Hz. Výjimkou jsou 

elektromyografické signály, které mají užitečnou složku v pásmu až 10kHz. Dále je vhodné umístit 

filtr co nejblíže k převodníku A/D, aby bylo zaručeno co nejmenší narušení vysokofrekvenčními 

složkami po filtraci. 

Filtr síťového rušení je realizován pásmovou zádrží nastavenou na hodnotu 50Hz a její 

blízké okolí. 

Jak však již bylo řečeno, velmi záleží na tom, kam se do řetězce umístí A/D převodník. 

V současnosti má číslicová technika takovou výpočetní kapacitu, že si můžeme dovolit 

digitalizovat signál v podstatě hned po použití jednoduchých hornopropustných 

a dolnopropustných filtrů. Jemnější filtraci jsme už schopni obstarat na číslicové úrovni pomocí 

mikroprocesorů a signálových procesorů. Z řetězce předzpracování signálu, který měl na vstupu 

analogový signál z elektrod, rušený jak technickými, tak biologickými artefakty, získáváme 

upravený signál s vysokým odstupem užitečné složky od rušivé. Tento signál už má informační 

hodnotu a samotný pohled na křivku naměřených dat poskytne zkušenému lékaři množství 

informací o vyšetřovaném orgánu. Signál je však navíc zaznamenán a uložen do paměti 

záznamového zařízení, které podle typu svého softwaru data v určitém formátu uloží. Například 

*.dat nebo *.txt. Máme tak soubor naplněný konkrétními hodnotami, surovými čísly, které 

reprezentují naměřená data a můžeme je načíst do jiného přístroje nebo počítače pro další 

zpracování a analýzu. 

5.2 Analýza signálu 

Naměřená data upravena měřícím řetězcem a uložena na záznamové zařízení, kterým může 

být například harddisk v počítači, jsou připravena k dalšímu zpracování. To, že jsou data zbavena 

většiny rušivých prvků a upravena do čitelné podoby, jak pro lidské, tak i pro technické oko, totiž 

ještě neznamená zpracování dat v plném významu. Pro řádné zpracování a získání informací 

z naměřených dat je musíme analyzovat. 

K základní analýze dochází už při prvním pohledu na naměřenou křivku. Pouhým okem 

jsme schopni zhodnotit kvalitu záznamu a jeho základní tvary. Pokud má lékař k dispozici křivku 

elektrokardiogramu, může pomocí pravítka a znalosti o rychlosti pořizování záznamu spočítat 

například tepovou frekvenci. Je schopen určit velikost amplitudy jednotlivých vln a kmitů 

a posoudit abnormality v morfologii křivek. 

Avšak matematické modely, možnosti transformací signálu a jeho nejrůznější úpravy nám 

umožňují významně rozšířit spektrum získaných informací. Navíc pomocí stále se rozvíjející 

informační technologii, dokážeme být v analyzování signálu komplexními metodami velice 

efektivní. Například při použití sofistikovaných programů jsme schopni ve zlomku vteřiny 

vypočítat Fourierovu transformaci signálu, která nám umožní zobrazit frekvenční spektrum signálu. 

Podobně je možné využít vlastností vlnkové transformace ke zvýraznění určitých částí signálu. 

Metod pro úpravu a zpracování signálu je nespočet, zmiňme však ty základní, které mají spojitost 

s tématem práce. 
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V zásadě je možné signály rozdělit do dvou skupin. Na pojité signály a signály diskrétní. 

Spojité signály se v přírodě běžně vyskytují a mají charakter pomalých či rychlých změn. Vždy 

však spojitých změn. To v jednoduchosti znamená, že signál není přerušen. Příkladem takového 

signálu je teplota nebo tlak. Biosignály, které jsou generovány lidským organismem, patří také 

mezi spojité signály. 

Signály s diskrétním časem jsou oproti tomu nespojité a obvykle vznikají na základě 

nějakého spojitého signálu. Reprezentuje je vždy jedna hodnota za určitý časový okamžik. Tuto 

hodnotu často označujeme jako vzorek, neboť se jedná o konkrétní malou část ze signálu spojitého. 

Časové rozmezí mezi vzorky může být v rozmezí mikrosekund až dnů či měsíců. Diskrétní signály 

s vysokou frekvencí vzorkování, tedy malým časovým rozmezím mezi vzorky, mohou pak být 

považovány za téměř spojité a jsou schopny zachovat vysoké procento původní informace ze 

spojitého signálu. Naopak diskrétní signály s nízkou frekvencí vzorkování nemusí být dostatečně 

reprezentativní a je velká pravděpodobnost ztráty důležitých informací. Například pokud by měla 

teplota jednorázový výkyv o 10
o
C v rozmezí deseti hodin a měřící systém by odečítal vzorky 

jednou za den, téměř jistě by tuto anomálii nezaznamenal, jelikož by se s největší pravděpodobností 

odehrála mezi odebranými vzorky. 

Nabízí se tedy otázka jak stanovit ideální vzorkovací frekvenci tak, aby nebyla zbytečně 

vysoká a zároveň ne moc nízká. Vysoká vzorkovací frekvence by nadbytečně zatěžovala výpočetní 

systém i komunikační kanály a nízká by naopak způsobila ztrátu informace. Vše elegantně řeší 

Shannon – Kotělníkuv teorém. Podle něj musí být pro spolehlivou diskretizaci spojitého signálu 

vzorkovací frekvence dvojnásobně vyšší, než je maximální frekvence spojitého signálu. 

 

                                                                                

 

fvz [Hz] … vzorkovací frekvence 

fmax [Hz] … maximální frekvence obsažena ve vzorkovaném signálu 

 

Takto navzorkovaný signál můžeme považovat za reprezentativní vzorek původního 

spojitého signálu. Můžeme mít jistotu, že nedošlo ke ztrátě žádné zásadní informace. 

Dalo by se svým způsobem říct, že digitalizace spojitého signálu pomocí metod vzorkování, 

kvantování a kódování, kdy je každému vzorku navíc přiřazena binární hodnota, je dalším krokem 

ve zpracování signálu. Spojitým signálům totiž moderní výpočetní technika nerozumí a je tedy 

nutné signály digitalizovat. Ve skutečnosti se například při měření EKG digitalizace signálu děje 

mnohem dřív, než by se na první pohled mohlo zdát a to už v samotném měřicím přístroji. Křivka, 

která je posléze přímo přístrojem vytisknuta na papír, vychází už z digitalizovaných dat. Jednalo-li 

se tedy původně o spojitý signál generovaný elektrickou aktivitou srdeční, máme na výstupu 

měřícího řetězce již digitalizovanou podobu naměřených dat. I přes to, že by se na první pohled 

mohlo zdát, že se jedná o signál spojitý. V podstatě je maximální podobnost mezi originálním 

signálem a digitalizovaným, hlavní záměr. 

5.2.1 Časová a kmitočtová oblast analyzovaného signálu 

Na následnou analýzu jsou dva základní pohledy. Signál můžeme analyzovat v časové 

oblasti nebo v oblasti kmitočtové.  

Analýzou signálu v časové oblasti rozumíme studium jeho tvarů a základních parametrů, 

včetně délky. Přitom nás zajímají okamžité i statistické hodnoty. Okamžité hodnoty nám sdělují 

například jaká je velikost aktuální amplitudy, ať už v kladných či záporných hodnotách nebo 
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okamžitý výkon. Statistické hodnoty nám mohou poskytnout informace o střední hodnotě, energii, 

středním výkonu nebo efektivní hodnotě. 

Analýza signálu v kmitočtové oblasti nám poskytuje informaci o frekvencích v signále 

obsažených. Přesněji řečeno, v jakém pásmu se pohybuje, které kmitočty jsou v daném pásmu 

dominantní. Velmi účinný nástroj na zobrazení kmitočtového spektra je Fourierova transformace. 

Ta v podstatě umožňuje vyjádření časově závislého signálu pomocí základních harmonických 

signálů, jako je sinus nebo cosinus. Podobně je možné použít diskrétní Fourierovu transformaci, 

pro úpravu vzorků signálu či spektra z konečného intervalu. 

Mnohdy je však informace která nás zajímá v signálu doslova schována za množstvím jiných 

pro nás nezajímavých složek. Je tedy zapotřebí tuto informaci nejdříve osamostatnit, než ji můžeme 

podrobit samotné analýze. Signál intrakardiálního EKG, obrázek 19, je i přes všechny filtry 

a úpravy stále výrazně rušen. Nejedná se totiž o rušení v klasickém smyslu. Má původ 

v biologických artefaktech, přičemž ony artefakty jsou ozvy a detekované potenciály, které nás 

v tuto chvíli nezajímají. V první části práce se jedná pouze o nalezení vzruchů šířících se v okolí 

katetru. V ideálním případě by tedy v signále byly obsaženy pouze body lokálních maxim těchto 

kmitů a okolí by se rovnalo nule. Vše ostatní kromě maxim špiček je pro nás tedy nezajímavé 

a není tedy důležité, jestli nadbytečné informace nazveme artefakty, rušení nebo šum, důležité je, 

že se je potřebuje s co největší úspěšností eliminovat. Velice účinný prostředek k řešení tohoto 

problému je vlnková transformace, která je spolu s vytvořenými algoritmy pro úpravu signálu 

intrakardiálního EKG popsána v následujících kapitolách. 

 
 Obrázek 19: Ukázka jednoho z nestandardních tvarů křivky detekovaného vzruchu u intrakardiálního EKG 

5.3 Vlnková transformace 

Vlnková transformace (wavelet transform) v současné době představuje účinný matematický 

prostředek pro analýzu a zpracování nestacionárních, tedy v čase proměnných signálů. Následující 

kapitola bude věnována úvodu do problematiky vlnkové transformace. 

Vlnková transformace představuje alternativu pro krátkodobou Fourierovu transformaci. 

Jedná se v podstatě o banku filtrů, přesněji pásmových propustí, které zkoumaný signál rozloží do 

jednotlivých pásem. Jsme pak schopni vykreslit signál pouze s omezeným frekvenčním rozsahem, 

což může být v určitých případech velice užitečné. Fourierova transformace nám dává kompletní 

informaci o frekvencích obsažených ve zkoumaném signálu. Ztrácí se však, a to zcela, informace 
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o čase. Přesněji řečeno, Fourierova transformace zobrazí konkrétní frekvence, víme však pouze, že 

jsou v signále obsaženy. Informaci o tom, kde se v signále nachází, nemáme. Krátkodobá 

Fourierova transformace ohraničí krátký úsek signálu, tak zvané okno a provede Fourierovu 

transformaci na něm. Poskytne tak přibližnou představu o umístění daných frekvencí v signálu. 

Vlnková transformace umožňuje frekvenční rozklad signálu a při tom neopustit měřítko času. Jsme 

schopni analyzovat, jaké frekvence se v daném signále nachází a kde přesně jsou v něm 

zastoupena. 

Někteří používají jako pomůcku pro lepší pochopení povrch zmačkaného alobalu nebo 

rozbitou měsíční krajinu množstvím meteoritů. Je to prosté. Vezměme v úvahu, že na měsíční 

krajinu dopadají různě veliké meteority. Obrovské zanechají výrazné krátery, malé jen nepatrné 

hrbolky. Použitím Fourierovy transformace na analýzu této měsíční krajiny bychom obdrželi 

informaci o tom, jaké meteority na měsíc dopadly. Avšak vlnková transformace nám umožní navíc 

zjistit přesně na jaké místo daný meteorit spadl. 

Přirovnáme-li nyní velké meteority nízkým frekvencím, které nám signál tvarují výrazně, ale 

pomalu a malé meteority vysokým frekvencím, dojdeme k potvrzení základní funkce vlnkové 

transformace. Umožňuje nám nejen analýzu signálu, ale i jeho efektivní úpravu pro další 

zpracování. Zajímá-li nás pouze určitá složka ze spektra signálu, není v současné době vhodnější 

metoda na její zpracování. 

V principu je k tomuto rozkladu využíváno analyzující funkce konečné délky ve tvaru vlnky 

daných vlastností. Tvar této funkce lze přitom volit podle charakteru analyzovaného signálu. Na 

obrázku 20 je zobrazen soubor dilatovaných funkcí odvozených z výchozí Shannonovy funkce, 

která je taktéž nazývána mateřská vlnka (mother wavelet). 

 

          
   

  

 
  

 

    
   

 
                                                          

 

 
 Obrázek 20: Shannonova funkce a její spektrum [20] 

Podle způsobu použití a výchozích požadavků na výslednou analýzu je možno věnovat 

pozornost diskrétní nebo spojité vlnkové transformaci. Spojitá vlnková transformace, která byla 

v této práci pro úpravu  intrakardiálního signálu použita, je obecně výpočetně náročnější, než 

diskrétní. Vyžaduje oproti ní více operační paměti a obsahuje množství redundantních informací. 

Pro kratší signály však toto nemá zásadní vliv na rychlost výpočtů. Metoda je schopna poskytnout 

přesnější výsledky a celkově jemnější přístup k úpravě signálu. 
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Diskrétní vlnková transformace pracuje s pevně ohraničenými bankami pásmových propustí 

a určenou vlnkou rozkladu. Pomocí jejich správné kombinace jsme schopni dosáhnout námi 

požadovaného výsledku. Dekompozice pomocí banky pásmových propustí je často demonstrována 

na scalogramu, který naznačuje zjemňování rozsahu filtrů s každou úrovní. Spojitá transformace 

oproti tomu rozloží signál kompletně do předem zvoleného počtu úrovní. Právě zde vznikají ony 

redundantní informace, protože zpravidla nám stačí zobrazit rozložený signál pouze v jedné úrovni. 

 
 Obrázek 21: Scalogram neboli vlnková mapa [20] 

5.3.1 Spojitá vlnková transformace 

Z dalších zásadních vlastností spojité vlnkové transformace je důležité zmínit, že je 

definována pro signály s konečnou energií. Je lineární a časově invariantní, to znamená, že posun 

analyzované funkce po časové ose způsobí stejný posun vlnkových koeficientů po ose polohy. Tato 

skutečnost může být odvozena z možnosti interpretace spojité vlnkové transformace pomocí 

množiny lineárních časově invariantních filtrů. Tato vlastnost se u diskrétní vlnkové transformace 

ztrácí. 

Pro spojitou vlnkovou transformaci (continuous wavelet transform, CWT) platí základní 

myšlenka vlnkové transformace, která vychází z předpokladu, že není možné současně určit 

frekvenci a zároveň polohu jejího výskytu v čase. Proto má krátkodobá Fourierova transformace 

pro časově konstantní široké okno pro všechny kmitočty velkou rozlišitelnost ve frekvenci a malou 

v čase a naopak pro časově úzké okno velkou rozlišitelnost v čase a malou ve frekvenci. 

Představou vlnkové transformace je nalezení optimální délky okna v čase a jeho tvaru tak, aby 

dosáhlo optimálního poměru v rozlišitelnosti mezi časem a frekvencí. Pro nízké frekvence je okno 

širší, pro vysoké užší, jak naznačuje obrázek 22. Šířka v příslušné souřadnici je označena σt, 

respektive σω. 
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Obrázek 22: Časově kmitočtové rozlišení vlnkové transformace [22] 

Toto okno se nazývá, jak už bylo zmíněno mateřská vlnka, pro kterou se zažilo označení 

řeckým písmenem Psí ψ. Pomocí parametru s, který se nazývá měřítko, je možné měnit šířku 

neboli dilataci a parametrem τ zvaným poloha, se mění umístění vlnky na časové ose neboli 

translace. 

 

             
 

  
  

   

 
                                               

 
 

  
 … normalizace energie vlnky při změnách měřítka 

ψ(t) … prototyp vlnky 

s ... dilatace 

τ ... translace 

 

Spojitá vlnková transformace je pak definována pro signály s konečnou energií takto: 
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kde    označuje komplexně združené číslo. Výsledkem pro jednorozměrný signál je pak 

dvourozměrná funkce. Tu můžeme nazvat vlnkovými koeficienty         . Dosadíme-li tyto 

koeficienty do rovnice, získáme tvar: 
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Z mateřských vlnek můžeme dále uvést například funkci Mexický klobouk (Mexican hat), 

která má tvar druhé derivace průběhu hustoty pravděpodobnosti Gaussova rozdělení. Je symetrická, 

nemá kompaktní nosič, není ortogonální. 

 

          
 

  
 

 

            
                                                 

 

Výběr vlnky je většinou prováděn experimentální cestou. Je však nutné mít alespoň 

přibližnou představu, která z vlnek se bude k analyzovanému signálu nejvíce hodit. Obecně by se 

mohlo určit, že komplexní vlnky, jako je například Mexický klobouk nebo Morletova vlnka, jsou 

vhodné pro detekci oscilací a nehodí se naopak pro detekci singularit a špiček v signálu. Pro 

detekci singularit jsou vhodnější ostré vlnky s malým počtem zákmitů. Asymetrické vlnky jsou 

zase vhodné pro detekci změn gradientu [24]. 

Široká paleta různých vlnek dává na výběr mezi řadou pokusů, jak analyzovaný signál 

nejlépe zpracovat. Současně pro každou vlnku existuje více úrovní rozkladu. Jsme tedy schopni 

pomocí základních parametrů signálu a požadavků na jeho zpracování nalézt vhodnou vlnku i 

úroveň rozkladu a upravit tak signál téměř dokonale podle našich představ. Konkrétní výpočty 

a transformace signálu byly prováděny ve výpočetním prostředí MATLAB s rozšířením wavelet 

toolbox, ve kterém jsou integrovány všechny výpočetní metody a umožňuje tak experimentální 

odvození typu a úrovně vlnky pro efektivní úpravu signálu a jeho analýzu. 

5.4 MATLAB 

Matlab je vědecké výpočetní prostředí a skriptovací programovací jazyk pro technické 

výpočty. Název Matlab, který je zkratkou slov MATrix LABoratory, napovídá na orientace 

systému k maticím. V podstatě veškeré proměnné zadané do Matlabu jsou chápány jako matice, od 

čehož se odvíjí další zpracování. Pro kompletní fungování všech komponent obsahuje Matlab tyto 

základní části: 

 

 Výpočetní jádro 

 Grafický subsystém 

 Pracovní nástroje 

 Toolboxy 

 Otevřenou architekturu 

 

Pomocí pracovního prostředí a všech funkčních komponent jsme schopni využít primárního 

zaměření programu a to především na: 

 

 Matematické výpočty 

 Modelování 

 Analýzu a vizualizaci dat 

 Měření a zpracování dat 

 Vývoj algoritmů 

 Návrhy řídicích a komunikačních systémů 
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Základem je výpočetní jádro, provádějící numerické operace s maticemi reálných či 

komplexních čísel. Matlab je tedy orientován maticově. Kromě matic podporuje matlab tzv. pole 

buněk. Jde o struktury podobné maticím. Na rozdíl od nich však každý prvek může být jiného typu. 

Uživatel může pracovat s datovými strukturami. Prvky v nich jsou pak rozlišeny ne souřadnicemi, 

ale jménem. Výpočty se implicitně vykonávají v tzv. dvojnásobné přesnosti. Je však možné měnit 

formát zobrazených čísel. V prostředí Matlab lze efektivně pracovat s vektory, které mohou 

představovat časové řady, signály různých typů a tak dále. 

Grafický subsystém umožňuje snadné zobrazení výsledků výpočtů. Práce s grafy je snadná 

a rychlá. Můžete tvořit grafy dvourozměrné (2D) nebo třírozměrné (3D) v mnoha variantách 

a s mnoha možnostmi nastavení a modifikací. 

Pracovními nástroji rozumíme soubor nástrojů, umožňující úplné programování aplikací. 

Matlab obsahuje plnohodnotný programovací jazyk čtvrté generace. Uživatel nalezne vše potřebné 

k programování a ladění zdrojových kódů. Systém navíc nabízí vestavěnou podporu tvorby 

grafických prvků (tlačítek, zatržítek, menu) a podporu, usnadňující načítání z jiných zdrojů. 

Uživatel si také může nastavit prvky pracovního prostředí podle svého. 

Toolboxy jsou knihovny funkcí, které významně rozšiřují možnosti jádra Matlab. Jsou 

orientovány na konkrétní vědní a technické obory. Uživatel si je může dokoupit jako přídavné 

moduly. Tak existují toolboxy pro zpracování signálů a obrazů, pro práci s neuronovými sítěmi, 

pro návrh filtrů, finance, ekonomiku a jiné. Uživatel pozná přítomnost toolboxu tak, že se rozšíří 

počet příkazů, které může pro práci využívat [27]. 

5.4.1 Pracovní plocha 

Po spuštění Matlabu se nám otevře pracovní prostředí. Sestává se za tří základních oken. 

Největší z nich je nazváno Command Window. Další dvě menší okna v levé části jsou nazvaná 

Workspace a Command History. Okno Workspace v defaultním nastavení navíc skrývá okno 

Current Directory. 

Okno Command Window je hlavní a nejdůležitější částí pracovní plochy. Sem zapisuje 

uživatel své příkazy a povely, zde je vidět odezva Matlabu a zde se zobrazují systémová hlášení. 

Toto okno si můžeme představit jako chytrou kalkulačku s mnoha funkcemi a možnostmi. 

Okno Command History je velmi užitečným oknem. Zobrazují se zde všechny příkazy 

a povely, zapsané a potvrzené uživatelem v hlavním okně Command Window. Je-li potřeba již 

jednou zapsaný a potvrzený příkaz znovu použít, stačí jej v tomto okně nalistovat a poklepáním 

znovu aktivovat či jej přetáhnout myší do hlavního okna. Totéž je však možné v hlavním okně 

pomocí kurzorových šipek nahoru a dolů. 

Okno Workspace bude při prvním spuštění prázdné. Při používání proměnných v hlavním 

okně bude v tomto okénku přehled všech vámi použitých proměnných. Poklepete-li na symbol 

některé proměnné, zobrazí se detailní informace o ní (rozměr, struktura apod.). To je důležité 

zejména při používání většího množství proměnných pro udržení přehledu. 

Okno Current Directory ukazuje seznam souborů v aktuální složce. Poklepáním myši na 

některý ze zobrazených souborů jej otevřete ve vestavěném editoru. 

Nad výše popsanými okny pracovní plochy je několik řad nabídek ve formě menu a tlačítek. 

Jejich funkce jsou různorodé. S jejich pomocí si můžete upravit pracovní plochu, dozvědět se 

novinky, vytvořit si ikonu s příkazy, spustit help atd. [27] 

5.4.2 Práce s m-soubory 

Tak zvané m-soubory jsou textové soubory s příponou *.m. Slouží k zápisu posloupností 

příkazů. Oproti zadávání jednotlivých příkazů do Command Window má práce s m-file tu výhodu, 
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že je možné zadat celý řetězec příkazů a ten pak najednou spustit. Je to výhodné zejména pro 

experimentování na složitějších výpočtech, při kterých potřebuje měnit vždy jen jednu nebo dvě 

proměnné z řady vstupních hodnot. Algoritmus v m-file je možné také uceleně uzavřít s jasným 

definováním vstupních a výstupních parametrů, pro následné zavolání takto vytvořené funkce jinou 

částí programu. Otevírají se tak nekonečné možnosti tvorby funkcí a dílčích programů pro 

zpracování načtených dat. 

5.4.3 Tvorba uživatelských aplikací GUI 

Matlab má vestavěnou podporu pro tvorbu uživatelských aplikací GUI (Graphical User 

Interface). Je díky tomu možné dát vytvořeným funkcím grafickou podobu. Vytvořené aplikace 

mohou být zároveň plně funkční a naprogramováním určitého tlačítka na spuštění konkrétní funkce 

můžeme velice usnadnit a zefektivnit práci. 

Pro zjednodušení tvorby uživatelských aplikací je v Matlabu přímo vestavěn subprogram 

Guide, který velice usnadňuje samotnou tvorbu grafické podoby aplikace. Pouhým tažením myší, 

téměř jako v jiných grafických editorech je možné do předem vymezeného prostoru umísťovat 

základní grafické prvky, jako tlačítka, textová pole, rolovací menu a i obsáhlejší prvky jako jsou 

grafy a tabulky. Každý z těchto prvků je možné v zápětí naprogramovat na určitou funkci nebo 

akci, která se má provést například při jejich stisku. Tyto specifika se vkládají už klasickou cestou 

a konvenčními příkazy Matlabu do m-souboru, který je vygenerován současně s vytvořeným GUI. 

V tomto m-filu jsou zastoupeny všechny grafické prvky z GUI a editací určité části kódu, která 

náleží právě onomu grafickému prvku, jsme schopni jej naprogramovat. Každý takto definovaný 

prvek na svůj tak zvaný Handle. Handle je něco jako unikátní pojmenování a slouží 

k jednoznačnému rozlišení prvku. Pomocí handle jej pak můžeme volat i v rámci jiných funkcí 

a vzájemně tak prvky i jejich funkce provázat. 

Přímé provázání s funkcemi předem samostatně vytvořenými a uloženými jako m-soubory je 

tedy velice jednoduchá. V praxi tedy tvorba probíhá tak, že uživatel navrhne pomocí vestavěných 

funkcí a výpočetních metod své vlastní funkce v podobě m-souborů a ty posléze přiřadí tlačítkům 

v grafickém prostředí. 

5.4.4 Signal processing toolbox 

Jak již bylo řečeno, Matlab disponuje obrovským množstvím výpočetních metod. Patří mezi 

ně mimo jiné i funkce integrované přímo v základním balíčku Matlab. Jedná se především 

o elementární operace, jako je například i prostý součet nebo odmocnina. Dále má uživatel možnost 

využít komplexnějších funkcí a v případě potřeby rozšířit základní balíček o další sadu funkcí. 

Jednou z použitých nástaveb v této práci je Signal processing toolbox. 

Tento toolbox poskytuje standardní algoritmy neboli funkce pro analogový a digitální 

zpracování signálu (signal processing). Pomocí tohoto toolboxu můžeme vizualizovat signály 

v časové i frekvenční doméně, provádět FFT pro spektrální analýzu, navrhovat FIR a IIR filtry 

a implementovat konvoluci, modulaci a další metody zpracování signálu. Je možné zobrazení 

a měření signálů, návrh filtrů a analýza spektra signálu. Algoritmy uvnitř tohoto toolboxu mohou 

být použity jako základ pro vývoj vlastních, libovolných funkcí, jak již bylo zmíněno výše. Funkce, 

o které je Matlab tímto toolboxem rozšířen zahrnují: [25] 

 

 Návrh diskrétních filtrů, analýza a implementace 

 Návrh analogových filtrů, analýza a implementace 

 Systém lineárních transformací 
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 Okenní funkce 

 Spektrální analýzy 

 Transformace 

 Statistické zpracování signálu 

 Parametrické modelování 

 Lineární predikce 

 

5.4.5 Wavelet toolbox 

Stále vyšší nároky na analýzu signálu přispěly ke vzniku efektního využití vlnkové 

transformace tak, jak jej nabízí Wavelet toolbox. Různé oblasti analýzy signálu jako například 

seizmických otřesů, lidské řeči, vibrací motoru, biosignálů, finančních dat, hudby a mnoho dalších 

dosahují s vlnkovou transformací lepších výsledků.  

Toto rozšíření, postavené na výpočetním základu Matlabu poskytuje uživateli nástroje pro 

analýzu a syntézu deterministických a náhodných signálů a obrazů. V předem nadefinovaných 

funkcích jsou uschovány všechny metody vlnkové transformace, připravené k praktickému použití. 

Wavelet toolbox poskytuje dvě kategorie funkcí: 

 

 Funkce příkazového řádku 

 Grafické interaktivní funkce 

 

Funkce příkazové řádky jsou funkce Matlabu, které lze volat přímo z příkazové řádky, tedy 

command line nebo z vytvořených funkcí. Většina těchto předdefinovaných funkcí je uložena ve 

vlastních m-souborech a teoreticky je možné zobrazit jejich funkční obsah zadáním příkazu help 

nebo edit s názvem požadované funkce. Zpravidla bývají na začátku funkce vypsány základní 

informace a po nich následují již funkční příkazy algoritmu. Jak již bylo řečeno, tyto funkce jsou 

stejné, jako uživatelem vytvořené m-soubory. Je tedy možné je editovat a uložit si změněnou verzi 

m-souboru funkce pod jiným názvem a tu pak následně používat přímo zavoláním z příkazové 

řádky nebo je dokonce možné toolbox rozšířit o zcela nové funkce. 

Druhou kategorií funkcí je grafické rozhraní nazvané Wavemenu. Tento nástroj rozšiřuje 

základní možnosti toolboxu o interaktivní práci se signály. Je zejména výhodný pro experimentální 

postupy, při hledání vhodné vlnky k úpravě signálu. Mimo jiné patří mezi hlavní komponenty 

nástroj pro 1D a 2D vlnkovou transformaci a spojitou vlnkovou analýzu signálu. Na následujícím 

obrázku je příklad použití tohoto interaktivního grafického nástroje. 

Načtený signál je vidět v horním grafu, vykreslen červenou barvou. Jedná se o vzorek 

intrakardiálního EKG. Napravo od této křivky je vidět nabídka s možnostmi filtrace. Přesněji 

řečeno, nabídka s volbou vlnky a její úrovně. V tomto případě byla pro dekompozici zvolena vlnka 

bior3.3 s rozkladem signálu do čtvrté úrovně. Po stisku tlačítka Analyze jsou vykresleny spodní 

grafy, přičemž se vždy vykreslí jako první aproximace na zvolené úrovní a poté detaily všech 

úrovní. Separované zobrazení ukazuje obrázek 23. 
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Obrázek 23: Požití Wavemenu grafického rozhraní 

Samotná práce v grafickém prostředí pak vypadá následovně. Po načtení zvoleného signálu, 

který je většinou pro přehlednost lepší volit pouze jako reprezentativní vzorek z celkového signálu, 

volíme vlnku, podle které bude provedena dekompozice signálu. Postup ve skutečnosti nevyžaduje 

obsáhlé znalosti z teorie vlnkové transformace. Je možné pouze experimentálně vlnku i její úrovně 

měnit a sledovat, jak se upravený signál mění. 

Tento postup by se dal označit jako prvotní a základní osahání našeho signálu. Uživatel 

v následujících krocích zjišťuje, jaké frekvence jsou v signále obsaženy, resp. jak ostrá vlnka je 

potřeba pro zobrazení požadovaných partií a kde se v signále nacházejí. Následná práce se ubírá 

směrem, který vytyčily právě nabyté poznatky. Pomocí vlnek, které v signále potlačují nežádoucí 

složky a současně vykreslují ty, v kterých spočívá náš zájem, jsme schopni například i sečtením či 

odečtením těchto vlnek dosáhnout optimálního výsledku. Tímto výsledkem je pak signál, 

připravený k dalšímu zpracování. 
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6 Analýza intrakardiálního EKG 

Zadáním této práce bylo mimo jiné i analýza a detekce signifikantních znaků v záznamech 

intrakardiálního EKG s následným zpracováním těchto informací. Data z měření intrakardiálního 

EKG byla poskytnuta nemocnicí Podlesí ve Třinci. Jedná se o signály naměřené při různých typech 

operací systémem Cardiolab a následně vyexportované ve formátu *.txt. Každý soubor dat má 

navíc přidružený soubor *.inf, který obsahuje doplňující informace o délce záznamu, vzorkovací 

frekvenci, počtu svodů atd. Pro vývoj aplikace bylo snahou získat signály různých parametrů, 

z různých míst srdce i s různou mírou rušení, aby se popřípadě podařila stanovit přibližná hranice 

funkčnosti algoritmu. 

6.1 Načtení dat 

Každý soubor vyexportovaný systémem Cardiolab vždy obsahuje naměřená data z použitých 

svodů. Téměř vždy se jedná o dvanáct povrchových svodů, které jsou číslovány v klasické 

konvenci 1-12 a mají sloužit operatérům jako určitá reference k intrakardiálnímu měření, které 

probíhá současně s těmito svody. Intrakardiální svody detekují vzruchy zpravidla časněji, než 

povrchové, tak jak je vidět na obrázku 16. Za dvanácti povrchovými svody bývají vždy zařazeny 

intrakardiální svody, podle toho, jaké katetry operatér během operace použil. Naše pozornost je 

zaměřena právě na tyto signály. Jak už z ablačního katetru, tak z katetru CS, HALO či jiných. 

Signál z ablačního katetru bývá často špatně čitelný z důvodu jeho častého přemísťování 

a směrování na jiné místa v srdci. Během samotné ablace, kdy se katetr začne zahřívat a pálit 

okolní tkáň, je signál většinou zcela zastřen. Není však cílem detekovat z ablačního katetru vzruchy 

po celou dobu jeho funkce. Pouze v momentě umístění na srdeční stěnu do požadovaného bodu má 

význam číst jeho křivku. 

Data jsou, jak již bylo zmíněno, uložena v souboru s příponou *.txt a je tedy možné je 

prohlížet i klasickým poznámkovým blokem ve Windows. Po otevření zjistíme, že se jedná 

o tabulku čísel, kde každý sloupec odpovídá jednomu svodu. Měřené signály byly zaznamenány se 

vzorkovací frekvencí 977Hz. Z toho vyplývá, že pro signál dlouhý například 30 vteřin je pro každý 

svod zaznamenáno 29310 vzorků. Jsou-li zaznamenány tři intrakardiální svody, například první 

z CS katetru a dva z ablačního, tedy je celkem i s povrchovými svody zaznamenáno 15 svodů, 

znamená to, že soubor z třiceti vteřinových měření má 439650 vzorků neboli čísel v tabulce. Takto 

obsáhlý textový soubor v počítači zabírá okolo 5MB paměti. 

Mezi výhody souboru s příponou *.txt patří i to, že je velice jednoduché jej načíst do 

programu Matlab jako vícerozměrnou proměnnou. Indexací jsme pak schopni separovat každý 

svod, resp. vektor a uložit jej jako samostatnou proměnnou. Takto to lze provést se všemi svody 

a každý si zvlášť uložit pod vlastním, předem zvoleným názvem. Takto připravená data 

z jednotlivých svodů jsou připravena na další zpracování. 

6.1.1 Úprava načteného signálu 

Jak již bylo řečeno, naše pozornost je zaměřena především na signály z intrakardiálních 

svodů. Obrázek 24 ukazuje načtený signál z ablačního katetru, přesněji první 2,5 vteřiny záznamu. 

Na signále můžeme pozorovat podobnost s klasickým povrchovým EKG. Signálům z komor, které 

jsou jasně viditelné, předchází náznak P vlny, tedy signál ze síní. Tato vlna spolu s ostatními 

projevy tkáně jsou však v tuto chvíli redundantní informací. Našim zájmem je osamostatnit 

a detekovat komorový signál. 
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 Obrázek 24: Z načteného signálu je zobrazen intrakardiální svod z ablačního katetru 

K rozpoznání těchto deformovaných QRS komplexů je zapotřebí signál nejprve upravit. 

V první fázi ořezáním nevýznamných potenciálů a následně použitím vlnkové transformace. 

Ořezání signálu probíhá na základě stanoveného prahu v závislosti na maximální hodnotě 

amplitudy signálu podle vzorce: 

 

           
    

     
                                                                

 

prah … hodnota prahu 

Amax … maximální amplituda 

limit … modifikovatelná hodnota měnící výšku práhu 

 

Nastavení práhu u načteného signálu vidíme na obrázku 25. Červené linky znázorňují 

hodnoty prahu, které jsou nastaveny jak v kladných hodnotách, tak v záporných. Vše v takto 

ohraničené oblasti je následně ignorováno a v grafu vynulováno. Je však nutné při této operaci 

zachovat identickou délku signálu. Jedná se tedy o přímé nahrazení hodnot pod prahem za nuly. 

V níže zobrazeném algoritmu je do proměnné s zkopírována celá délka originálního signálu, 

který je v zápětí upraven. 

 

Část kódu z programu Matlab pro úpravu signálu: 

%vybrani spicek 
prah=max(signal)/4; 
for i=1:length(s) 
    hod=s(i,1); 
    if abs(hod)<prah 
        s(i,1)=0; 
    end 
end 
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 Obrázek 25: Nastavení prahové hodnoty pro ořezání signálu 

Hodnota limit je nastavena podle tyto signálu, jeho rozkmitu a míry rušení. Pokud má signál 

výrazně odlišné parametry, je možné změnou tohoto parametru ořezání modifikovat. Po ořezání 

signálu získáme jeho upravenou formu tak, jak jde vidět na následujícím obrázku. 

 
 Obrázek 26: Ukázka ořezání intrakardiálního EKG prahovou hodnotou p 

Takto upravený signál výrazně zjednodušuje následující postupy zpracování. Všechny 

hodnoty, které nespadají do našeho zájmu, se jednoduše rovnají nule a je tedy velice jednoduché je 

v následujících algoritmech ignorovat. 

Následujícím krokem je transformace upraveného signálu pomocí vlnek. Konkrétně byla 

zvolena vlnka bior1.5. Tak jak bylo vysvětleno v kapitole 5.3, stanovení typu vlnky předcházel 

experimentální postup založen na znalostech parametrů vlnky a jejího použití v jiných aplikacích. 

Následné nastavení úrovně rozkladu, neboli měřítka této vlnky, vycházelo ze vzorce pro detekci 

QRS komplexů u povrchového EKG 5.2. [30] 

Konečná úprava signálu je tedy prováděna spojitou vlnkovou transformací (cwt), vlnkou 

bior1.5, s rozkladem na čtvrtou úroveň. Výsledek této transformace ukazuje obrázek 27. 

 

            
   

   
                                                              

 

aopt … optimální měřítko 

fvz … vzorkovací frekvence 
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Obrázek 27: Signál úpravě spojitou vlnkovou transformací - CWT, bior1.5. Pro názornost byl vybrán pouze 

první detekovaný vzruch signálu. Je tak přehledněji zobrazeno, jak je signál spojitou vlnkovou transformací 

měněn na základě originálního tvaru.  

Obrázek 27 i přes roztažení x-ové osy na jeden detekovaný vzruch ne zcela jednoznačně 

vykresluje účinek použité vlnkové transformace. Pro ilustraci je na obrázku 28 vidět stejná 

transformace na jednoduchém zákmitu. Modrá křivka znázorňuje originální signál, červená pak 

transformovaný. Vyhlazení signálu, kterého lze transformací také dosáhnout zde nelze 

v rozpoznatelné míře pozorovat, zcela jasně však lze vidět druhá zásadní vlastnost a sice, že 

transformovaný signál prochází nulou tam, kde originální signál dosahuje lokálního maxima. 

V návaznosti transformovaný signál dosahuje maxima v místě inflexního bodu originální křivky 

a v místě inflexního bodu transformovaného signálu můžeme naopak naleznout průchod nulou 

originálu. Tato vlastnost je výhodná zejména při pokusech o detekci zmíněných bodů v signále, 

především pak maxima, tedy špičky v originále. Je totiž mnohem snazší rozpoznat v signále 

průchod nulou, než dosažení jeho maxima, které se může u každého kmitu či vzruchu měnit. 

Dosahuje se tedy tímto postupem daleko lepší přesnosti a úspěšnosti v nalezení významných bodů 

v signále. Tato metoda byla použita i na detekci špiček v signálech z intrakardiálního EKG, jak 

bude rozebráno v následujících kapitolách. 
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Obrázek 28: Názorná ukázka vlastní funkce spojité vlnkové transformace na jednoduché křivce. Modrá 

křivka znázorňuje originální signál, na kterém je transformace prováděna, červená křivka je signál po 

transformaci 

6.2 Nalezení signifikantních znaků v intrakardiálních záznamech 

Předem upravená křivka ořezáním a spojitou vlnkovou transformací je nyní k dispozici ke 

konečné fázi detekce. Jedná se o jasný cíl označení významných špiček, které jsou detekovány 

především komorovými cykly a nalezení začátků a konců těchto vzruchů. Jak již bylo zmíněno 

v kapitolách 4 a 5, není naším úkolem ani zájmem sledovat podrobněji morfologii této křivky. 

Přínosná data jsou uschována v informaci, kde přesně na časové ose se nachází vrchol 

detekovaného vzruchu, kdy tento vzruch začíná a kdy končí, resp. jeho délka a vztah k sousedním 

detekovaným vzruchům. Ze všeho nejdříve musíme však jednoznačně určit vrchol detekovaného 

vzruchu. 

6.2.1 Nalezení vrcholu detekovaného vzruchu 

Po kvalitní úpravě signálu se stavíme před poměrně jednoduchý úkol. Signál je zbaven všech 

okolních potenciálů, které pro nás nejsou zajímavé a zároveň je vlnkovou transformací zbaven 

ostrých přechodů a změněn do podoby, kterou prezentuje obrázek 28. Zbývá už tedy jediné, a to 

nalézt místa, kde transformovaná křivka protíná nulu. Víme pak, že ve stejném časovém okamžiku 

originální křivka dosahuje svého lokálního maxima, tedy vrcholu detekovaného vzruchu. 

Problém tohoto postupu je však v možnosti protnutí nuly dvěma směry. Signál protínající 

nulu může být vzestupný nebo sestupný neboli může jít ze záporných hodnot do kladných 

a naopak. Je zapotřebí toto v algoritmu zohlednit, jinak bude detekovat pouze jeden případ ze dvou 

a s vysokou pravděpodobností vrchol vzruchu nedetekuje. 

Další komplikace spočívá v mnohonásobné detekci. Na obrázku 27 je vidět, že průchod 

nulou transformovaného signálu pod vrcholem originálu není jediný průchod nulou v dané oblasti. 

Algoritmus tak ve skutečnosti detekuje hned několik vrcholů a nemá jasně určeno, který z nich má 

označit jako vrchol celého vzruchu, tedy jako globální vrchol. Za předpokladu, že by šlo 

o jednoduchou křivku s opravdu jen jedním lokálním maximem, k mnohonásobné detekci by 
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nedocházelo. S tímto však nelze počítat, zejména ne u intrakardiálních svodů, které mohou mít 

zcela nečekané průběhy. 

 

Část kódu z programu Matlab pro nalezení vrcholů: 

%nalezeni vrcholu 
R=find(([s_cwt 0]>0)&([0 s_cwt]<=0)); 

  
%osetreni vicenasobne detekce 
    i=1; 
    k=i+1; 
while length(R)>=k 
    dist=R(i)-R(k); 
    a_dist=abs(dist); 
        if a_dist<(fvz/3) %limit (vztah na fvz) 
            if signal(R(i))>signal(R(k)) 
                R(:,k)=[]; 
            else 
                R(:,i)=[]; 
            end 
           i=i-1; 
        end 
    i=i+1; 
    k=i+1; 
end 

 

Řešením tohoto problému je druhá část zobrazeného kódu, která zajišťuje označení vždy jen 

toho nejvyššího, tedy nejvýraznějšího vrcholu, což zajistí shodu s požadavkem na detekci 

globálního vrcholu daného vzruchu. Proměnná s_cwt zastupuje signál po úpravě první částí kódu 

a vlnkovou transformací. V první fázi provede rozdělení signálu na úseky, které ohraničují 

detekované vzruchy. S podmínkou, že může být detekován pouze jeden vrchol v každém takovém 

úseku, algoritmus hledá ten s největší amplitudou vzhledem k ostatním nalezeným vrcholům. 

Vymezení tohoto úseku vychází vzorkovací frekvence a současně na určitém předpokladu 

o rozmístění vzruchů. Stejně jako hodnota limit u stanovení meze pro ořezání signálu, může být 

tato hodnota modifikována, dle potřeb uživatele a současných parametrů signálu. 

 

          
   

     
                                                                

 

okno … vymezený úsek okolo jednoho vzruchu 

fvz … vzorkovací frekvence 

limit … modifikovatelná hodnota měnící velikost okna 

 

Tímto způsobem jsou detekovány špičky neboli vrcholy vzruchů, které slouží v následné 

detekci začátku a konce vzruchu jako výchozí bod, jednoznačně určující, kde se vrchol nachází. 
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  Obrázek 29: Detekované vrcholy intrakardiálního EKG generované elektrickou aktivitou komor 

6.2.2 Nalezení začátku a konce detekovaného vzruchu 

S další fází přichází snaha o spolehlivé označení místa, kde detekovaný vzruch začíná a kde 

končí. První pokusy při návrhu této části algoritmu přispěly ke konečnému řešení s uspokojivými 

výsledky. Pro lepší pochopení popišme i slepé uličky vývoje. 

Prvotní myšlenka vychází z praxe. Lékař se na křivku podívá a zkrátka vidí, v kterém místě 

vzruch začíná. Pozná to tak, že z poměrně ploché linie začne křivka náhle stoupat do vyšších 

hodnot. Stejně tak je to schopen rozpoznat i algoritmus na detekci začátku vzruchu, jen je potřeba 

jej podle těchto požadavků definovat. Není totiž možné vycházet z předpokladu očekávaného tvaru 

křivky tak, jak je tomu u povrchového EKG. Tvar může nabývat rozmanitých podob, je tedy 

zapotřebí vycházet z tohoto základního předpokladu: Vzruch začíná tam, kde křivka začíná 

z poměrně ploché linie strmě stoupat do vyšších hodnot. 

K nalezení tohoto místa je zapotřebí nejprve daný úsek signálu zmapovat. Přesněji řečeno se 

jedná o úsek od detekovaného vrcholu před začátek kmitu. V signále jsou tedy zpětně od tohoto 

bodu označeny body, které jsou uloženy do matice k následným výpočtům. Nejen, že známe jejich 

souřadnice neboli umístění na časové ose, reprezentují nám také hodnotu amplitudy signálu 

v daném bodě. 
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 Obrázek 30: Zvětšený průběh začátku vzruchu detekovaný na intrakardiálním EKG. Zelený vrchol slouží jako 

výchozí bod pro mapování. Červené body symbolizují načetené hodnoty signálu pro mapování 

Takto zmapovaný úsek signálu byl posléze podroben hledání nejmenšího rozdílu v amplitudě 

mezi dvěma sousedními body. Výsledkem tohoto porovnání mělo být nalezení konce ploché části 

a začátku strmého stoupání. Narazilo se ovšem na několik problémů. V prvé řadě byl nejmenší 

rozdíl mezi body často nalezen ve velké vzdálenosti od skutečného začátku vzruchu, tedy dříve, 

než vzruch vůbec začal. Bylo to způsobeno hlavně tím, že nejmenší rozdíl amplitud se často 

nacházel dále od počátku vzruchu a ne přímo u něj. Druhá komplikace nastala v případě, že dva 

sousední body ležely ve strmé části, avšak jeden na vzestupné a druhý na sestupné, přibližně ve 

stejné úrovni. Algoritmus tento případ pak vyhodnotil jako rovnou plochu a označil jej jako začátek 

vzruchu, neviděl však lokální maximum nebo minimum mezi těmito body a nebyl schopen 

rozeznat, že body leží na strmé křivce. Zahrnutím více okolních bodů do těchto výpočtů se problém 

nevyřešil. 

Pro zajištění označení opravdu strmého začátku vzruchu, resp. místa ještě před započetím 

této strmé změny, byl navržen doplňující kód, zajišťující rozeznání strmého začátku na základě 

předem stanovené úrovně, kterou signál musí před začátkem vzruchu překročit. Zmapované body 

jsou v první fázi tohoto výpočtu převedeny do svých absolutních hodnot. Není totiž směrodatné, 

jestli k začátku dochází v kladných nebo záporných hodnotách. Podstatné jsou rozdíly mezi 

okolními body. Následně je zjištěna maximální hodnota z této matice označených bodů. Z této 

hodnoty je pak stanovena úroveň 0,1%. 
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 Obrázek 31: Hledání začátku vzruchu, na obrázku jde vidět extrémně zvětšený detekovaný vzruch, zdrojem tohoto 

signálu je katetr CS umístěný v koronárním sinu 

V tuto chvíli už je jasně definováno místo, které označíme jako začátek. Zbývá pouze 

poslední fáze a to označení tohoto místa, stejným způsobem jako u hledání vrcholů. Nyní nás však 

nezajímá protnutí nuly, ale právě této úrovně. Dosáhneme tak optimálních výsledků, kde jsou 

začátky označeny opravdu v místě před prudkou změnou. 

 

Část kódu z programu Matlab pro nalezení začátku vzruchu: 

%zacatek komor 
d=100;            %hloubka mapovani 
for i=1:length(R) 
    for k=1:d 
        m(k)=s_cwt(R(i)-k); 
    end 
    m=abs(m); 
    m_max=max(m); 
    hl=m_max/10e2; % 0.1% z maxima 
    st=find(([m 0]<hl)&([0 m]>hl)); %nalezeni zlomu 
    st=max(st); 
    inc(i)=R(i)-st-3; %oznaceni zlomu v signalu 
end 
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Obrázek 32: Označení začátků detekovaných vzruchů u intrakardiálního EKG 

Při detekci konců vzruchů se postupuje obdobně, avšak na opačnou stranu od detekovaného 

vrcholu. Zároveň zde není snahou nalézt ostrý konec, jelikož vzruchy obyčejně ostře zakončeny 

nejsou. Ve většině případů zanikají pozvolněji, než vznikají. Do algoritmu tedy bylo započítáno 

posunutí detekovaného bodu, který byl nalezen stejným způsobem jako u začátku vzruchu. 

 

 
 Obrázek 33: Označení vrcholu, začátku a konce vzruchu detekovaného v CS katetru umístěném v koronárním sinu 

Tímto způsobem byl vytvořen algoritmus pro detekci vrcholů, začátků a konců 

detekovaných vzruchů. Začátky a konce jsou detekovány v závislosti na detekování vrcholů. Bez 

označení vrcholu není algoritmus schopen vzruch ohraničit. Experimentální části algoritmu byly 

schopné rozeznat i náznaky vln Q a S v detekovaném komorovém komplexu. Vzhledem k povaze 
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intrakardiálních signálů se však od tohoto rozšíření upustilo a pozornost byla věnována především 

kvalitní detekci vrcholů jednotlivých vzruchů. 

6.3 Výsledky analýzy 

Algoritmus byl testován na přibližně 75 různých intrakardiálních signálech z 15 odlišných 

operací. Jednalo se jak o signály z diagnostických katetrů, které poskytují asi nejlepší možný 

signál, měřený přímo v srdci, tak i o terapeutické katetry, především ablační, který oproti 

terapeutickým bývá více rušen z důvodu téměř neustálého pohybu po srdečních stěnách. 

Detekce špiček dosahuje při správném nastavení limitů téměř stoprocentní úspěšnosti 

i u rušených signálů. V případech, kdy algoritmus nedetekoval všechny vrcholy nebo naopak 

vytvářel falešné body, byla křivka natolik rušená, že byly pochybnosti o samotné informační 

hodnotě této křivky. 

Rozpoznání začátků a konců vzruchů je u vrcholů detekovaných ve svodech z CS katetru 

téměř bezchybný. U rušených signálů se úspěšnost začíná zhoršovat, přičemž k označení začátku 

dojde vždy. Pouze poloha bodu určujícího začátek není přesně v místě začátku vzruchu. 

 

Následující obrázky ilustrují výsledky provedené detekce na různých signálech. 

 

 
 Obrázek 34: Bezchybná detekce vrcholů, začátků a konců na signálu z CS katetru. 
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  Obrázek 35: Mírně rušený signál, ablační katetr. Detekce vrcholů proběhla bezchybně, začátky a konce 

jsou až na druhý detekovaný vzruch spolehlivě označeny. 

 

  Obrázek 36: Signál z ablačního katetru ořezán vlivem saturace, začátky jsou označeny přesně, vrcholy 

  jsou označeny i přes jejich ořezání bezchybně, konce vzruchů jsou označeny uspokojivě. 
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Obrázek 37: Ukázka extrémně deformovaného vzruchu detekovaného hrotovým komorovým katetrem (RVa 

katetr), vrchol je opět suverénně umístěn na dominantní špičce, začátek označuje místo začátku výrazných změn, 

konec vzruchu je díky významné deformaci mírně odsunut 

Označením vrcholů, začátků a konců u každého detekovaného vzruchu byla získána 

konkrétní data, která nesou informaci o velikosti amplitudy jednotlivých vzruchů, jejich frekvenci, 

délce atd. Zpracování této informace není zacíleno na žádnou konkrétní aplikaci. Jedná se 

demonstraci všestrannosti použití algoritmu. Analyzovaná křivka intrakardiálního EKG byla tímto 

popsána a umožňuje následné využití těchto dat k experimentálním či jiným účelům.  

6.4 Zpracování dat 

Po detekci bodů v křivce, které jednoznačně určují polohu signifikantních znaků, jsme 

schopni tyto data následně uložit a zpracovat. Z bodů označující vrcholy, začátky a konce byly 

zvoleny následující parametry, které se ze získaných dat automaticky vypočítají. 

 

 Tepová frekvence 

 Amplituda vzruchu 

 Změna amplitudy mezi sousedními vzruchy 

 Časový interval mezi sousedními vzruchy 

 Časový interval mezi začátkem a vrcholem jednoho vzruchu 

 Časový interval mezi vrcholem a koncem jednoho vzruchu 

 Časový interval mezi začátkem a koncem jednoho vzruchu 

 Časový interval mezi začátky dvou sousedních vzruchů 

 Časový interval mezi konci dvou sousedních vzruchů 

 Poměr časového intervalu mezi začátkem a vrcholem k velikosti amplitudy vzruchu 
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Tabulka 1: Ukázka zpracovaných dat, 1. až 5. sloupec označují vypočítané hodnoty pro konkrétní detekované 

vzruchy, hodnota average pak průměrnou hodnotu 

 

 

Tepová frekvence je počítána z detekovaných vrcholů. Ze vzorkovací frekvence je spočítána 

doba v milisekundách, která uplyne od jednoho označeného vrcholu k druhému. Tepová frekvence 

je následně spočítána v jednotkách tep/min. 

 

           
  

           

   

                                               

 

P(n) … poloha vrcholu n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

Amplituda vzruchu je přímé odečtení souřadnice y detekovaného vrcholu. Tato hodnota 

přímo odpovídá napěťové úrovni v mV. 

Změna amplitudy mezi sousedními vzruchy porovnává napěťové úrovně mezi dvěma 

vrcholy a vypisuje jejich rozdíl v absolutní hodnotě. Stejně tak, jak je počítána amplituda vzruchu, 

je spočítána u dvou vrcholů a následně porovnána. Sloupec označený jako první, porovnává první 

a druhý vrchol. Druhý sloupec porovnává druhý a třetí vrchol atd. Vypočtená hodnota je uvedena 

opět v mV. 

 

                                                                 

 

A(n) … velikost amplitudy vrcholu n 

 

Časový interval mezi sousedními vzruchy přímo vychází z hodnot počítaných pro tepovou 

frekvenci mezi sousedními vrcholy. Hodnoty jsou uváděny opět v milisekundách. 

 

           
           

                                                          

 

P(n) … poloha vrcholu n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

Časový interval mezi začátkem a vrcholem jednoho vzruchu je počítán vždy v rámci jednoho 

detekovaného úseku. Výsledná hodnota udává dobu od začátku vzruchu k jeho vrcholu 

v milisekundách. Stejným způsobem jsou rozepsány časové intervaly od vrcholu do konce vzruchu 
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a od začátku do konce. Interval od začátku do konce udává celkovou dobu trvání detekovaného 

vzruchu. 

 

           
         

                                                             

 

P(n) … poloha vrcholu n na časové ose 

B(n) … poloha začátku n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

           
         

                                                              

 

E(n) … poloha konce n na časové ose 

P(n) … poloha vrcholu n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

           
         

                                                             

 

E(n) … poloha konce n na časové ose 

B(n) … poloha začátku n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

Časový interval mezi začátky a konci dvou sousedních vzruchů udává dobu v milisekundách, 

která uplyne od začátku jednoho vzruchu k druhému a stejně tak konce jednoho vzruchu 

k druhému. Tento časový úsek ovlivňuje i celková délka vzruchu a výsledná informace může být 

při porovnání doby mezi vrcholy sousedních vzruchů přínosná. 

 

           
           

                                                            

 

B(n) … poloha začátku n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

           
           

                                                            

 

E(n) … poloha konce n na časové ose 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

Poměr časového intervalu mezi začátkem a vrcholem k velikosti amplitudy vzruchu je 

doslovně určen časovým intervalem od zahájení vzruchu k jeho nejvýraznějšímu vrcholu 

a samotnou amplitudou, tedy velikostí nebo intenzitou vzruchu. Zahrnuje informaci jak o náběhu 

signálu, tak o velikosti amplitudy daného vzruchu. Tedy přeneseně popisuje tvar detekovaného 

vzruchu. 
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P(n) … poloha vrcholu n na časové ose 

B(n) … poloha začátku n na časové ose 

A(n) … amplituda vzruchu 

fvz … vzorkovací frekvence 

 

V posledních sloupcích tabulky jsou uvedeny údaje Avg a Std. Jedná se hodnoty průměru 

a směrodatné odchylky. Pro každý řádek jsou tedy navíc vypočítány i tyto hodnoty. 

Nutno poznamenat, že v případě Avg se jedná o vychýlený průměr, což znamená, že 

z výpočtu je vypuštěn poslední prvek v řadě. Vypočtená hodnota je tak statisticky přesnější. 

 
  Obrázek 38: Ukázka časových intervalů mezi dvěma detekovanými vzruchy na signálu z CS katetru 
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 Obrázek 39: Ukázka výpočtů v rámci jednoho detekovaného vzruchu 
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7 Grafické uživatelské rozhraní - Intracardial ECG Analysis 

Pro snadné a rychlé použití navržených algoritmů pro analýzu dat, bylo vytvořeno 

uživatelské rozhraní. Je tak koncovému uživateli umožněno snadno načíst a prohlížet uložená data, 

označit v nich signifikantní znaky a provést analýzu těchto dat stisknutím jediného tlačítka. 

Program se přitom stará o dočasné uložení všech proměnných, výpis grafů i tabulek. Uživatel pak 

má veškeré výpočty přehledně sepsané pod načtenou křivkou a v případě nutnosti dalšího 

zpracování analyzovaných dat si je může uložit do samostatného souboru. 

Vytvořené uživatelské prostředí bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Panely pro 

ovládání programu a plochu pro výpis dat. V ovládacích panelech je možné signál načíst a pracovat 

s ním, zatímco na ploše pod nimi dochází k výpisu dat, jak do grafů, tak do tabulek a uživatel si je 

může během své práce libovolně prohlížet. Funkce jednotlivých části je postupně rozepsána 

v následujících podkapitolách. 

 

 
Obrázek 40: Spuštění programu IntracardialECGanalysis 

7.1 Načtení dat 

Program umožňuje načíst data, která jsou uložena přímo ze systému CardioLab do počítače. 

Slouží k tomu první z panelů ovládací části, který je vidět na obrázku 41. V tomto panelu jsou tři 

funkční prvky. Tlačítko Load, rozbalovací menu (pop-up menu) a zatržítko non-intracardial. 

Stiskem tlačítka Load dojde k otevření okna pro načtení signálu, kde si uživatel najde adresář 

s uloženými daty a vybere si příslušný soubor. Data ze systému CardioLab jsou ukládána ve 

formátu *.txt. Výběr souborů je tedy omezen pouze na tento typ. 

 

 
Obrázek 41: Panel pro načtení dat 

Po potvrzení volby u vybraného souboru se okno zavře a v panelu pro načtení signálu se za 

tlačítkem Load objeví název načteného souboru dat, např. X001.txt. Nyní jsou data z měření 

úspěšně načtena. Dalším krokem je vybrání požadovaného svodu. Načteno bylo totiž celé měření, 
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to znamená všechny aktivní svody, které byly při operaci používány. Při zobrazení všech najednou 

by došlo ke vzájemnému překrytí těchto signálů a nebyly by čitelné. 

K tomuto výběru slouží následující rozbalovací menu umístěné vedle tlačítka Load. Ve 

skutečnosti toto menu začne plnit svou funkci daleko dříve, než se jej uživatel vůbec dotkne. Děje 

se tak hned po načtení dat tlačítkem Load, kdy program musí data prohlédnout a zjistit, kolik svodů 

bylo naměřeno. Do nabídky, která se rozbalí po stisku na rozbalovací menu, pak umístí přesně tolik 

možností na výběr, kolik svodů je načteno. Možnosti jsou označeny čísly, od jedničky po počet 

svodů. Prvních dvanáct bývají zpravidla svody z klasického povrchového EKG a zbylé pak 

z intrakardiálního měření. Není to však pravidlem a může se stát, že načtené svody jsou pouze 

intrakardiální nebo povrchové svody zabírají pouze tři první pozice. Vše záleží na tom, jak byly 

měřené signály rozmístěny na obrazovce při operaci. Ten, který byl umístěn úplně nahoře, bývá 

systémem CardioLab uložen jako první svod, signál pod ním jako druhý atd. Pokud si uživatel 

nepamatuje, který svod je který, může nahlédnout do informačního souboru s příponou *.inf, kde 

jsou uloženy všechny doplňující informace. 

Výběrem některého ze svodů dojde automaticky k jeho vykreslení v grafu umístěném přímo 

pod ovládacími panely. Uživatel má tak možnost si načtenou křivku rovnou prohlédnout pomocí 

posuvníku pod grafem. Změnou svodu v rozbalovacím menu dojde k automatickému překreslení 

i zobrazené křivky. 

Poslední položku, zatržítko non-intracardial, je nutné zatrhnout v případě analýzy 

povrchového EKG. I přes to, že je program primárně určen pro zpracování intrakardiálního EKG, 

je totiž možné analyzovat i signály z povrchových svodů. Z důvodů rozdílné filtrace a úpravy 

signálu je však nutné program tímto zatržítkem na načtení povrchového signálu upozornit. 

Parametry pro úpravu signálu se pak automaticky změní a je možné analyzovat i tento signál. 

7.2 Spuštění analýzy 

Panel pro analyzování načtených dat informuje ve své první části, pod nápisem Signal 

Duration, o celkové délce signálu. Za tímto výpisem následují dvě zatržítka Show Peaks a Show 

Begin, End. Zcela vpravo je tlačítko Analyse, které po zvolení všech parametrů spustí samotnou 

analýzu. 

 

 
Obrázek 42: Panel pro analýzu načtených dat 

Uživatel tak po načtení dat a volby svodu může signál zobrazený v grafu pod panely dále 

zpracovávat. Zatržením pole Show Peaks dojde ke spuštění části algoritmu pro nalezení vrcholů 

vzruchů, tak jak bylo popsáno v kapitole 6. Nalezené vrcholy se po chvíli vykreslí i do níže 

zobrazeného grafu jako kolečka označující jednotlivé vrcholy. Uživatel tak přímo vidí výsledek 

provedené detekce. Posuvníkem si může libovolně posouvat zobrazený signál a kontrolovat 

správné označení nalezených vrcholů. 

Následně je možné zatrhnout i pole Show Begin, End. Algoritmus pak pokračuje ve výpočtu 

a stejným způsobem označí i začátky konce, zelenými a červenými hvězdičkami. Rozdělení této 

sekvence na samostatné označení vrcholů a začátku a konců je z důvodu nižší spolehlivosti při 

označování začátků a konců. V případě extrémně rušených signálů dosahovala úspěšnost označení 

těchto bodů špatných výsledků. U označení vrcholů však bylo zjištěno, že i přes výrazné rušení je 
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algoritmus tyto body schopen rozpoznat stále s uspokojivou úspěšností. Uživatel tak má možnost, 

v případě načtení špatně čitelného signálu, označit pouze vrcholy a provést tak alespoň částečnou 

analýzu. Vše probíhá na základě vizuální kontroly, kdy po zatržení obou polí uživatel letmo 

zkontroluje kvalitu provedené detekce na zobrazeném signále a pokračuje stiskem tlačítka Analyse. 

Zatržítko Show Begin, End nesmí být zatrženo bez předchozího zatrhnutí pole Show Peaks. Pokud 

tak uživatel nedopatřením učiní, program ho na tuto chybu upozorní. 

Uživatel se tak dostává do fáze, kdy má v signále z vybraného svodu zobrazeny jak vrcholy, 

tak i začátky a konce a může spustit analýzu stiskem tlačítka Analyse. Po stisku tohoto tlačítka se 

spustí část algoritmu, která načítá veškeré detekované body v signále, ukládá si jejich pozice do 

matic a následně spouští výpočty pro jednotlivé parametry. Na konci tohoto procesu jsou výsledky 

vypsány do dvou malých grafů a tabulky. 

7.3 Zobrazení výsledků analýzy 

Tabulka, ve které jsou všechna data vypsána, byla již popsána v kapitole 6.4. V horním 

řádku Number of Detected Peaks jsou očíslovány jednotlivé sloupce, podle detekovaných vrcholů. 

Stiskem tlačítka Analyse se i v zobrazeném signále detekované vrcholy očíslovaly. Uživatel tak 

může pomocí posuvníku stejně jako u grafu se signálem v tabulce nalézt konkrétní hodnoty pro 

požadovaný vzruch. Hodnoty pro dvacátý detekovaný vrchol budou tedy rozepsány ve dvacátém 

sloupci tabulky. Poslední dva sloupce mají vlastnosti samostatné tabulky a vypisují průměrné 

hodnoty a směrodatnou odchylku. Při spuštění částečné analýzy, pouze s označenými vrcholy, se 

vyplní první čtyři řádky této tabulky. Zbytek zůstane prázdný. 

 

 
Obrázek 43: Ukázka provedené detekce na načteném signále a následné očíslovaní vrcholů 

Stejně tak u mini grafů nalevo od tabulky bude v případě zkrácené verze analýzy pouze 

s označenými vrcholy zobrazen pouze spodní z nich – Tachogram. Horní mini graf slouží 

k vizuální představě o poměru časového intervalu začátku a vrcholu k amplitudě vrcholu a spodní 

zobrazuje křivku tachogramu. Pro podrobnější zkoumání těchto křivek je možné stiskem tlačítka 

zoom, umístěným přímo nad každým z nich, otevřít samostatné nové okno, pouze s tímto grafem. 
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Obrázek 44: Okno s grafem tachogramu otevřené po stisku tlačítka zoom 

Poslední trojice tlačítek, umístěná v pravém dolním rohu, plní jednoduché funkce vymazání 

všech zobrazených i načtených dat tlačítkem Clear. Uložení vypočítaných hodnot do samostatného 

souboru tlačítkem Save a ukončení celého programu tlačítkem Exit. 

 

 
 Obrázek 45: Tlačítka pro nulování, uložení dat a ukončení programu 

Program tak umožňuje pohodlné načtení dat, výběr požadovaného svodu a označení jeho 

významných bodů. Na takto upraveném signálu je pak možné stiskem jednoho tlačítka provést 

analýzu naměřených dat a číst pak výsledky v grafech i přehledné tabulce. Po provedené analýze je 

možné data z analýzy uložit do samostatného souboru a později jej načíst k dalšímu zpracování. 

Výběrem jiného souboru dat tlačítkem Load nebo jen jiného svodu v rozbalovacím menu je možné 

analýzu opakovat na dalším signále. 
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Obrázek 46: Ukázka spuštěného programu intracardialECGanalysis, po načtení signálu a analýze 
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8 Výsledky a hodnocení testů provedené analýzy 

Tato kapitola prezentuje výsledky ze zkušební analýzy provedené vytvořeným programem 

na signálech intrakardiálního EKG naměřených během operací v nemocnici IKEM v Praze 

a nemocnici Podlesí v Třinci. Pro posouzení přesnosti a funkčnosti byla analýza a následné 

zpracování dat provedena na pěti intrakardiálních signálech z diagnostických katetrů a deseti 

intrakardiálních signálech z terapeutických katetrů. K dosažení lepší přehlednosti výsledků byly 

tyto dvě skupiny katetrů separovány do samostatných částí v tabulce, kde byly posouzeny nezávisle 

na sobě. Výsledky jsou však rovněž porovnány i mezi oběma skupinami. 

8.1 Naměřená data 

Ze všech deseti naměřených parametrů byly vybrány tři pro posouzení základních parametrů 

signálu a následně tři časové intervaly pro vzájemnou kontrolu přesnosti detekce. 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty 

Signály z diagnostického katetru CS 

  HR [bpm] Amp [mV] P - P [ms] B - B [ms] E - E [ms] Hit Rate [%] 

1 72 1,024 838 838 838 100 

2 72 0,5917 838 838 838 100 

3 90 0,4053 667 667 667 97,93 

4 87 0,4996 686 686 686 100 

5 75 0,4566 798 798 798 98,2 

Signály z terapeutického katetru ABL 

  HR [bpm] Amp [mV] P - P [ms] B - B [ms] E - E [ms] Hit Rate [%] 

1 74 0,2676 806 804 806 100 

2 106 0,512 567 565 567 75 

3 133 0,3798 452 453 452 95 

4 133 0,3798 452 453 452 94,04 

5 86 0,469 698 698 698 100 

6 86 0,4296 698 699 698 91,3 

7 86 0,6738 796 796 796 100 

8 66 0,4559 910 910 910 86,36 

9 85 1,7146 706 706 706 98,46 

10 71 1,2949 846 846 846 95,38 
 

V tabulce 2 jsou uvedeny naměřené hodnoty z provedené analýzy na patnácti 

intrakardiálních signálech. V horní části je uvedeno měření na diagnostických katetrech, spodní 

část pak prezentuje signály z terapeutických katetrů. Řádky popisují tyto vybrané parametry: 

 

 Srdeční tep 

 Amplitudu detekovaného vzruchu 

 Časový interval mezi sousedními vrcholy 

 Časový interval mezi sousedními začátky 

 Časový interval mezi sousedními konci 

 Úspěšnost 
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Srdeční tep HR vypovídá o tepové frekvenci z celkové doby záznamu. Jedná se tedy 

o průměrnou hodnotu v jednotkách tep/min. 

Amplituda detekovaného vzruchu Amp informuje o průměrné výšce amplitudy signálu 

v jednotkách mV. 

Následující tři hodnoty P-P, B-B, E-E jsou věnovány časovým intervalům pro posouzení 

vzájemných časů mezi detekovanými body. Jedná se o časový interval mezi dvěma sousedními 

vrcholy, časový interval mezi začátky dvou sousedních vzruchů a interval mezi jejich konci 

v jednotkách ms. 

Poslední sloupec Hit Rate vypisuje hodnoty dosažené úspěšnosti u jednotlivých signálů. 

Slovem úspěšnost se v tomto případě myslí zdárně nalezené a označené body začátku, vrcholu 

a konce detekovaného vzruchu. Tato hodnota byla vypočítána na základě vizuální kontroly 

provedené detekce u každého ze záznamů. Z počtu neúspěšně označených či zcela neoznačených 

bodů a z celkového počtu vzruchů detekovaných katetrem, byla odvozena úspěšnost detekce 

v procentech. 

8.2 Hodnocení naměřených dat 

8.2.1 Tepová frekvence 

Z hodnot tepové frekvence vyplývá, že se analyzované signály pohybovaly v rozmezí 

průměrných hodnot od 66 tepů/min, což je klidová srdeční frekvence, až po hodnoty 133 tepů/min, 

které reprezentují srdce v lehké zátěži. Tato zvýšená srdeční frekvence bývá během operací 

vyvolávána i uměle, za účelem otestování srdce při zátěži. Stejně tak extrémně klidné stavy, kdy 

tepová frekvence klesá pod 40 tepů/min, bývají vyvolávány z důvodů testování. 

Na měnící se tepové frekvenci můžeme sledovat spojitost s časovými intervaly, popsanými 

níže. 

8.2.2 Amplituda vzruchu 

U detekované amplitudy vzruchu sledujeme variaci jeho průměrných hodnot od 0,2676 mV, 

která balancuje na samé hranici rozpoznatelnosti a velice kvalitně naměřených vzruchů 

s amplitudou 1,7146 mV. Samotné rozpoznání vzruchu však závisí také na celkové podobě signálu. 

Není vyloučeno, že vzruchy s malou amplitudou v nerušeném signále budou lépe detekovatelné, 

než vzruchy s velkou amplitudou, zahalené velkým rušením. 

8.2.3 Časové intervaly 

Časové intervaly mezi jednotlivými vzruchy při činnosti srdce okolo normální tepové 

frekvence 75 tepů/min by se měly pohybovat okolo hodnoty 0,8 vteřiny, což je 800 ms. V tabulce 

vidíme, že naměřené hodnoty tento předpoklad potvrzují. Stejně tak lze vidět závislost časových 

intervalů na konkrétní tepové frekvenci. Při vyšším tepu se intervaly zkracují, při vyšším se naopak 

prodlužují. 

V naměřených datech můžeme pozorovat rozmezí časových intervalů od 453 ms, což 

odpovídá tepové frekvenci 133 tepů/min, až po 910 ms, pro hodnotu tepové frekvence 66 tepů/min. 

Díky jasné spojitosti těchto hodnot a snadné představě o jejich správné hodnotě je možné tato 

naměřená data, spolu s pozorováním tvaru křivky, použít i jako jednoduchou kontrolu, zdali 

označení bodů a výpočty proběhly správně. 

Neméně důležitý je i fakt, že jednotlivé časové intervaly se od sebe výrazně neliší. Je 

logické, že interval mezi vrcholy nebude zásadně delší nebo naopak kratší, než intervaly mezi 
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začátky nebo konci. Také z obecných vlastností průběhu EKG diagramů víme, že tvary vzruchů, 

především v signále z jednoho katetru mají podobnou morfologii a tudíž lze předpokládat 

podobnost i časových intervalů mezi nimi. I tyto hodnoty tedy mohou sloužit jako kontrola 

správnosti výpočtů. 

V našem případě dochází pouze k minimálním odchylkám, nejvíce 2 ms, které mohou být 

považovány za zanedbatelné. Navíc není řečeno, že se intervaly musejí v každém případě rovnat. 

To by naopak vzbuzovalo otázky, zpochybňující správnost metody označení začátků a konců. 

I přes velkou míru podobnosti sousedních vzruchů, především jejich délky trvání, se tedy časové 

intervaly mění a s mírnou změnou se počítá. Pokud by však došlo k rozdílu mezi časovými 

intervaly o více než 5% (například při intervalu P-P 800 ms by interval B-B nabýval menších 

hodnot než 760 ms) bylo by to první pobídnutí ke kontrole správné funkce detektoru. 

8.2.4 Úspěšnost 

Tato hodnota má zásadní vliv na všechny předešlé výpočty. Je-li úspěšnost velice malá, 

myslíme tím pod 50%, nemá význam se předešlými sloupci příliš zabývat. Naměřená a vypočtená 

data by v takovém případě pravděpodobně nebyla reprezentativní. Hodnoty nad 90% úspěšnosti 

nás naopak utvrzují ve správnosti vypočtených parametrů. 

Procento úspěšnosti bylo vypočítáno na základě vizuální kontroly každého detekovaného 

vzruchu. V případě, že detektor některý vzruch neoznačil, byly body jeho vrcholu, začátku i konce 

označeny jako vadné. Stejně tak pokud detektor vyhodnotil určitý potenciál jako vzruch vhodný 

k označení, přičemž o vzruch ve skutečnosti nešlo, vytvořit tak falešnou detekci a rovněž byl tento 

bod označen jako vadný. Následně se porovnávaly vadné body detekce s celkovým počtem 

vzruchů, které měl detektor rozeznat a označit. 

V případě, že označil všechny vzruchy v signále, jeho vrcholy, začátky i konce a současně 

nevytvořil žádnou falešnou detekci, dosáhl program maximální, tedy 100% úspěšnosti. V případě 

vynechání některých důležitých bodů nebo označení nesprávných míst, procento úspěšnosti klesalo 

v nejhorším případě až na 75%. 

Celkově je z tabulky patrné, že u kvalitnějších signálů měřených diagnostickými katetry, je 

dosaženo obecně vyšší úspěšnosti, zatímco u ablačních katetrů, kde bývá signál často hůře čitelný, 

byla úspěšnost detekce horší. 

Současně s tímto měřením byla provedena statistika úspěšnosti detekce vrcholů a detekce 

začátků a konců, která v tabulce není zahrnuta. V tomto měření se nebral ohled na druh signálu. 

Nezáleželo tedy, zda byl signál z terapeutického, či diagnostického katetru, úvahu se braly pouze 

dobře, či špatně označené body, které se pod vizuální kontrolou opět zaznamenaly jako úspěšné či 

vadné. Výsledné, průměrné hodnoty úspěšnosti jsou následující: 

 

Úspěšnost algoritmu pro detekci signifikantních znaků v intrakardiálních signálech: 

 Úspěšnost detekce vrcholů: 98,85% 

 Úspěšnost detekce začátků a konců: 95,05% 

 

 Úspěšnost detekce v signálech z diagnostických katetrů: 99,22% 

 Úspěšnost detekce v signálech z terapeutických katetrů: 93,55% 

 

  Celkem: 96,67% 
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9 Závěr 

V první části této práce jsou shrnuty poznatky, nabyté dlouhodobou rešerší probírané 

problematiky a cennými konzultacemi s odborníky z praxe. Větší pozornost je věnována 

invazivním vyšetřovacím metodám, se snahou o co nejlepší vysvětlení reálného použití katetrů 

a měření srdeční elektrické aktivity přímo na srdečních stěnách. 

Významná část se věnuje seznámení se se vznikem intrakardiálních signálů, jejich praktické 

měření a především zpracování těchto dat. Jsou rozebírány způsoby úpravy těchto signálů a metody 

detekce signifikantních znaků v těchto signálech. Zároveň je rozebrána problematika zpracování 

těchto dat, ve smyslu, které parametry signálu je přínosné sledovat a které nemají větší informační 

význam. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout účinný detektor signifikantních znaků pro záznamy 

intrakardiálního měření získané během operací při katetrizaci srdce. Vývoj algoritmu, vzhledem 

k nedostatku informací o této problematice, vycházel především ze zkušeností s detekcí 

významných bodů v záznamech z povrchového EKG. V kontextu detekce však byly zjištěny 

podstatné rozdíly mezi signály povrchového a intrakardiálního EKG, což v některých případech 

vedlo k vytvoření zcela nového přístupu k problematice. Konečnou podobu programu také značnou 

mírou ovlivnily odborné konzultace především s MUDr. Vlastimilem Vančurou z nemocnice 

IKEM v Praze, Bc. Davidem Vavříkem a Ing. Jakubem Pindorem z nemocnice Podlesí v Třinci 

a Ing. Herbertem Štefkem z Fakultní nemocnice Ostrava. 

Jednotlivé, výše zmíněné dílčí úspěchy daly za vznik programu Intracardial ECG analysis, 

který umožňuje efektivní používání navržených algoritmů pro detekci významných bodů 

v signálech jak povrchového, tak především intrakardiálního EKG. V kapitole 6 je podrobně 

popsána funkce algoritmů i jejich vývoj. Kapitola 8 pak detailně popisuje vlastnosti, zjištěné 

testováním algoritmů přímo na intrakardiálních záznamech. Současně byla, na základně provedení 

detekce a zpětné vizuální kontroly, stanovena celková úspěšnost navržené detekce 96,67%. 

Přičemž dosažené procento je výsledkem z detekování významných bodů na přibližně 75 signálech 

z různých typů katetrů a různých typů měření. 

Přínosem této práce je nový přístup k detekci bodů v signálech EKG nestandardních tvarů. Je 

představena účinná metoda k rozeznání, označení a ohraničení vzruchů, které jsou přímo ze srdeční 

stěny zaznamenány invazivními katetry. Současně byl vytvořen předpoklad pro pokračování této 

práce k dalšímu zdokonalení algoritmu pro detekci a využití tohoto systému při hledání ložisek 

arytmií v srdci, pomocí propočtů intervalů mezi vzruchy z dvou různých signálů v reálném čase. 
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