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ABSTRAKT 

  

Analýza elektrokardiografických parametrů repolarizace pro predikci 

ventrikulárních tachyarytmií v experimentálním modelu akutního koronárního 

syndromu 

Prevence život ohrožujících arytmií jako jsou ventrikulární tachykardie 

a ventrikulární fibrilace (VT/VF) a jejich léčba během ischémického záchvatu vyžaduje 

vyhodnocení repolarizačních EKG parametrů, protože depolarizační prediktory VT/VF 

jsou známé. Diplomová práce studuje amplitudové, časové charakteristiky, morfoligii T 

vlny (přítomnost negativní terminální části T vlny v 9 elektrokardiografických svodech) 

a repolarizační indexy (celkem 10 parametrů). Pomocí vytvořeného algoritmu v prostředí 

Matlab byly analyzovány parametry T vlny dostupných signálů při vychozím stavu, 

ischémii a reperfuzi. Statistická analýza odhalila parametry, které se statisticky významně 

lišily mezi skupinami jedinců bez a s fibrilací. Po provedení binární logistické regrese je 

zjištěným prediktorem VT/VF disperze intervalu TpTe. Na základě výsledku diplomové 

práce lze říci, že EKG parametr repolarizace TpTe je prediktorem  reperfuzních VT/VF 

a vyžaduje další klinické studie, které budou provedené na pacientech s akutním 

koronárním syndromem. 

 

Klíčová slova 

EKG, repolarizace, prediktory, ventrikulární tachykardie, fibrilace  
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ABSTRACT 

  

Assessment of electrocardiographic parameters of repolarization for prediction 

of  ventricular tachyarrhythmias in acute coronary syndrome experimental model 

Preventing life-threatening arrhythmias of ventricular tachycardia and ventricular 

fibrillation (VT/VF) and their treatment during an ischemic attack requires evaluation of 

ECG parameters of repolarization, because depolarization predictors of these malignant 

arrhythmias are well known. This Master’s thesis studies amplitude and time 

characteristics, morphology of the T wave (presence of negative terminal T wave) and 

repolarization indices (10 parameters in total). Using the algorithm created in Matlab, the 

parameters of T wave of available signals during baseline, ischemia and reperfusion were 

analyzed. Statistical analysis revealed parameters that were statistically different between 

groups of individuals without and with fibrillation. After performing binary logistic 

regression, the only VT/VF predictor is the dispersion of TpTe interval. Based on the 

result of the Master’s thesis, it can be said that the measurement of ECG parameters of 

repolarization serve as predictors of reperfusion VT/VF and warrant the clinical testing 

in patinets with ACS. 

 

Keywords 

ECG, repolarization, predictors, ventricular tachycardia, fibrillation  
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

N - Řád filtru 

N Počet vzorků Velikost okna pro MA filtraci 

F Hz Frekvence 

basenoisethresh Počet vzorků Prahová hodnota pro korekci driftu izolinie 

Ws Počet vzorků Velikost okna pro korekci driftu izolinie 

minSegmentSize Počet vzorků Délka okna pro segmentaci EKG signálu 

segmentBorderThreshold - Hodnota relativního prahu pro segmentaci 

EKG signálu 

SegmentMargin Počet vzorků Velikost odečteného segmentu, aby se 

nedetekovaly R kmity 

   

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 
    
ADP Adenosindifosfát 

AHA/ACC/HRS Americká kardiologická asociace/Americká kardiologická 

akademie/Americká asociace pro choroby srdce 

AP Akční potencíál 

ATP Adenosintrifosfát 

AUC Area Under Curve – plocha pod křivkou 

EKG Elektrokardiogram 

FIR Filtr s konečnou impulsní odezvou 

IIR Filtr s nekonečnou impulsní odezvou 

MA Klouzavý průměr 

PCA Metoda hlavních komponent 

PCI Perkutánní koronární intervence 

RMS Metoda klouzavých kvadratických průměrů 

ROC Reciever Operating Characteristic – operační křivka 

STEMI Infarkt myokardu s elevací ST segmentu 
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TWA Alternace T vlny 

VF Ventrikulární fibrilace 

VT Ventrikulární tachykardie 
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Úvod 

Mezi život ohrožující arytmie vznikající při akutním koronárním syndromu 

během ischémie nebo reperfuze patří takové maligní arytmie, jako je komorová 

tachykardie (VT) a komorová fibrilace (VF). Komorová tachykardie je běh tří a více 

komorových předčasných stahů s frekvencí obvykle mezi 120–200 stahy/min a může 

se při ní vyskytovat nepravidelný rytmus. [1] Trvalá VT se považuje za náhlou příhodu 

s nebezpečím srdeční zástavy. Fibrilace komor je preterminální arytmie provázející 

srdeční smrt, při které ustává přečerpací schopnost srdce. [1][2] V obrazu EKG 

se fibrilace projevuje zcela nepravidelnými kmity. [1]  

Většina pacientů, kteří jsou ohroženi náhlou smrtí srdeční, trpí onemocněním jako 

je ischémická choroba srdeční. Náhlá srdeční smrt vzniká v 95 % případů na podkladě 

VT/VF. [3] Obě arytmie způsobují nedostatečné pumpování krve a nedostatečné 

okysličování tkání. Jedná se o zástavu srdečního oběhu. VT/VF mohou být příčinou smrti 

pacientů s akutním koronárním syndromem a představují závažný zdravotní a veřejný 

problém, proto je nutná predikce VT/VF na základě elektrokardiografických prediktorů. 

[4]  

Hluboké a komplexní pochopení mechanismů arytmogeneze je klíčové 

pro diagnostiku, prevenci a terapii VT/VF. Protože arytmie vznikají jako důsledek 

odlišného vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci, musí být přítomen projev 

v elektrokardiogramu (EKG), který umožnuje neinvazivní měření časové změny 

potenciálu způsobeného srdeční aktivitou. Neinvazivní měření se provádí za pomocí 

dvanáctisvodového EKG nebo plošného povrchového vícesvodového mapování. EKG je 

v tomto směru jedna z nejdůležitějších metod pro diagnostiku arytmií. [1]  

Amplitudové a časové parametry zdravých EKG křivek jsou většinou jednoduše 

detekovatelné algoritmy pro automatickou detekci složek signálu, tj. vln a segmentů. [5] 

V případě ischémie je těžké analyzovat elektrokardiografické parametry v EKG 

signálech, protože dochází ke změnám v elektrické aktivitě srdce a je problematické 

detekovat jednotlivé repolarizační parametry, jako např. konec T vlny.  

Pro prognózu, vyhodnocení a podání antirytmické léčby pacientům s akutním 

koronárním syndromem je nezbytná analýza EKG parametrů depolarizace a repolarizace. 

Zjištění spolehlivých EKG repolarizačních parametrů může nést cennou diagnostickou 

informaci, která je schopná předpovídat maligní tachyarytmie VT/VF.  
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1 Teoretická část 

1.1 Přehled současného stavu 

Vyhodnocení ventrikulárních procesů depolarizace a repolarizace na základě 

analýzy EKG je klinicky významné, zejména pro predikci VT/VF. Současně existuje 

několik známých prediktorů těchto maligních arytmií. Elektrokardiografické parametry, 

které reflektují depolarizaci komor (např. změny v QRS komplexu) a poškození 

myokardu (např. repolarizační parametr – elevace ST segmentu), jsou již dobře známými 

prediktory ventrikulární fibrilace. [6–9] Délka QRS komplexu je ve významné pozitivní 

korelaci s rizikem náhlé srdeční smrti. [10]  

Repolarizace také může přispívat k tvorbě arytmogenního substrátu a spouštěcího 

mechanismu. Jako potenciální repolarizační prediktory VF v podmínkách ischémie byly 

nejdůkladněji studovány délka trvání T vlny, alternace T vlny, délka trvání QT intervalu 

a jeho disperze.  

QT interval byl jedním z nejstudovanějších parametrů, avšak problémy při jeho 

studiu způsobovala závislost parametru na srdeční frekvenci, věku a pohlaví pacienta, 

proto existují různé vzorce pro výpočet korigovaného QT intervalu. [11][12] 

QT disperze, která se počítá jako rozdíl mezi nejdelším a nejkratším QT intervalem, byla 

v minulosti také studována jako prediktor arytmií. [13] [14] Predikce VF pomocí doby 

trvání [15] a rozptylu [16] [17] QT intervalu při ischémickém poškození srdce nebyla 

klinicky prokázana a je stále nejasná. Závažným problémem zůstává detekce konce 

T vlny kvůli pomalým změnám EKG signálu, proto se používají i jiné parametry 

repolarizace, které jsou založené na identifikaci vrcholu T vlny.  

Mezi další prediktory lze řadit alternaci T vlny (TWA). Ukazuje se vztah 

mezi alternací T vlny a arytmogenezí. V klinických studiích bylo zjištěno, že alternace 

T vlny je dobrým prediktorem komorových arytmií a náhlé smrti. [18] Dalšími 

zajímavými parametry jsou interval TpTe (vzdálenost mezi vrcholem T vlny a jejím 

koncem), morfologie T vlny [19], amplituda T vlny [20] nebo interval od kmitu 

Q po vrchol T vlny. [21] 

Interval TpTe byl studován jako prediktor VF při ischémických stavech. [22–25] 

Studie ukázaly vztah mezi intervalem TpTe a arytmickými arytmickou příhodou nebo 

smrtí. Avšak interval TpTe nebyl jako prediktor jednoznačně potrvrzen rozsáhlou studií. 
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[26] Klinická využitelnost intervalu TpTe zůstává nejednoznačná a je nutné provést další 

studium. 

Zjištění spolehlivých EKG repolarizačních parametrů může mít klinický význam 

pro prognózu arytmií a hodnocení antiarytmických terapií. Analýza srdeční repolarizace 

z EKG u pacientů s ischémickou chorobou srdeční může poskytovat velice cennou 

diagnostickou informaci, která může být využita pro prognózu a predikci maligních 

arytmií VT/VF. [29] Elektrofyziologické parametry repolarizace jsou perspektivní 

prediktory VT/VF během akutního koronárního syndromu, nicméně jejich význam není 

zatím úplně popsán.  

 

1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je nalezení repolarizačních EKG prediktorů 

VT/VF v experimentálním modelu akutního koronárního syndromu. Pro splnění daného 

cíle je nutné vytvořit skript pro výpočet EKG parametrů repolarizace v prostředí Matlab, 

analyzovat dostupné EKG signály registrované při akutní ischémii a reperfuzi, a určit 

morfologické a amplitudové charakteristiky T vlny. Dále, je potřeba ověřit metodiku 

určení EKG prediktorů komorových tachyaritmií na vybraném EKG signálu pacienta 

s akutním koronárním syndromem. 

V práci budou zkoumány následující EKG parametry repolarizace: 

 morfologie T vlny (přítomnost negativní terminální fáze T vlny v prekordiálních 

vodičích), 

 časová charakteristika T vlny (doba trvání intervalu TpTe), 

 amplitudová charakteristika T vlny (amplituda T vlny), 

 RR interval (srdeční rytmus), 

 repolarizační indexy (největší a nejmenší amplituda T vlny a disperze amplitudy 

v prekordiálních vodičích, největší a nejmenší interval TpTe a disperze TpTe, 

celkový interval TpTe (total TpTe), který se počítá jako rozdíl nejpozdějšího 

konce a nejdřívějšího vrcholu T vlny). 

Všechny výše uvedené parametry jsou zvolené v důsledku toho, že mohou být 

potenciální prediktory VT/VF a je potřeba zjistit jejich význam pro predikci. 
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1.3 Elektrokardiografické parametry repolarizace komor 

EKG záznam normálního srdečního cyklu se skládá ze dvou základních procesů: 

depolarizace a repolarizace. Ventrikulární depolarizace se vyznačuje QRS komplexem, 

zatímco ventrikulární repolarizace je definována v intervalu od konce QRS komplexu 

do konce T nebo U vlny. Na elektrokardiogramu ukazatele ventrikulární repolarizace 

zahrnují J vlnu, ST segment, T a U vlny, které se dynamicky mění při patologických 

stavech a hrají důležitou roli během rozvoje ventrikulárních arytmií. [30] 

 

Obrázek č. 1: EKG křivka a jednotlivé elektrofyziologické parametry.  

1.3.1 J vlna  

J vlna, nebo také Osbornova vlna, je místo po komplexu QRS 

a před ST segmentem (viz obrázek č. 2). [31] J vlna může být benigním parametrem, 

ale někdy se řadí mezi prediktory VT/VF. [32] Tento junkční bod má zvláštní význam, 

jelikož jeho geneze může souviset jak s depolarizačním, tak s repolarizačním procesem. 

Geneze byla vysvětlena jako rozdíl potenciálů vytvořených mezi subepikardialními 

a subendokardiálními oblastmi. [33] 



15 

 

 

Obrázek č. 2: J vlna na EKG křivce. 

U pacientů s idiopatickou ventrikulární fibrilací byla prokázána asociace elevace 

J bodu anebo slurringu/notchingu QRS komplexu v inferiorních a laterálních EKG 

svodech a zvýšeného rizika VF. [34] [35] Slurring byl definován jako hladký přechod 

od QRS komplexu k ST segmentu se svislou konkávností, notching jako pozitivní 

odchylka v terminální části kladného QRS komplexu.  

Podobné nalezení bylo zjištěno u pacientů s infarktem myokardu. [36–42] 

Pro pacienty s ventrikulární fibrilací byla typická zvýšená hodnota J vlny nejméně 

0,1 mV. [43] Předčasná repolarizace ukazující horizontální nebo sestupné ST segmenty 

po bodě J je doprovázena zvýšeným rizikem arytmické smrti. [44]  

 

1.3.2 ST segment 

ST segment je část EKG, která leží mezi koncem QRS komplexu a začátkem 

T vlny (viz obrázek č. 1). Je začátkem ventrikulární repolarizace, který se shoduje s fází 

plato akčního potenciálu (AP). Komorový myokard je depolarizován a je 

elektronegativní, proto je registrována izolinie. Za normálních okolností ST segment 

zůstává na stejné úrovni jako segment TP. [30] 

Dvě změny v ST segmentu jsou považovány za klinicky významné: posunutí 

ST segmentu a změna jeho morfologie. Posunutí směrem nahoru se nazývá elevace, lze 

ji pozorovat např. při ischémii myokardu, syndromu časné repolarizace nebo Brugadově 

syndromu. Posunutí dolů se nazývá deprese, např. při koronární nedostatečnosti 

nebo netransmurálních infarktech myokardu. [30] Klasickou koncepcí pro elevaci 
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ST segmentu je teorie úrazového proudu, který teče z poškozeného myokardu, kde buňky 

jsou částečně depolarizovány, do zdravého myokardu. [45]  

 

1.3.3 Interval QT 

Interval QT je vzdálenost mezi počátkem QRS komplexu a koncem T vlny (viz 

obrázek č. 1). QT interval představuje čas potřebný k depolarizaci a navíc repolarizaci 

všech buněk komorového myokardu. Jeho délka je závislá na aktuální tepové frekvenci 

člověka, proto se zavádí korigovaný QT interval (QTc). Nejznámější rovnice pro výpočet 

QTc je Bazzetova a Fridericiova. [12]  

Dalším důležitým parametrem je disperze QT intervalu, která se počítá jako rozdíl 

maximální a minimální hodnoty QT intervalu. Existuje představa, že tento parametr je 

odrazem regionální rozmanitosti během komorové repolarizace. Různé části myokardu 

mají různě dlouhé AP. Jestli pacient trpí srdečním onemocněním postihujícím myokard, 

jsou rozdíly v místním trvání akčních potenciálů větší, a proto dochází k prodloužení QT 

intervalu a zvýšení jeho disperze. [46][47] 

 

1.3.4 U vlna 

Fyziologická U vlna v přítomnosti normální koncentrace sérového draslíku 

je definována jako malé vychýlení po T vlně (viz obrázek č. 1). [30][48] Její výška je 

obecně menší než jedna čtvrtina výšky T vlny a úsek T-U se obvykle nachází přímo 

na nebo v blízkosti izoelektrické linie. [48]  

Existuje několik hypotéz ohledně geneze dané vlny, jedna z nich říká, že možnou 

příčinou je zpožděná repolarizace septa nebo jiných oblastí komor. Také se předpokládá, 

že U vlna je odrazem repolarizace Purkyňových vláken. [44, 48, 49] Nicméně, doposud 

neexistuje experimentální důkaz, který by odporoval nebo podporoval hypotézy ohledně 

geneze U vlny. [50] 
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1.3.5 T vlna  

Vlna T je výrazem repolarizace komor a může být významným diagnostickým 

parametrem. T vlna může být lehce nesymetrická, je vždy negativní ve svodu aVR. 

Negativní může také být ve svodech III a V1. [51]  

K popisu morfologie T vlny se používá hodně různých časových a tvarových 

parametrů. Mezi časové parametry lze řadit následující intervaly [12]: 

 interval mezi nástupem T vlny a jejím koncem, 

 interval mezi vrcholem T vlny a jejím koncem, 

 interval mezi vrcholem vlny T a bodem na T vlně v určité výšce celkové 

amplitudy T vlny,  

 interval mezi nástupem vlny T a místem dosažení určitého poměru plochy 

pod T vlnou. 

 

Mezi tvarové parametry lze řadit [12][52]: 

 velikost amplitudy T vlny, 

 bifázický tvar, 

 přítomnost terminální negativní vlny, 

 šikmost, 

 alternans T vlny (TWA), 

 celkový kosinus úhlu QRS-T, 

 symetrie, 

 analýza rozptylu pomocí metody hlavních komponent (PCA). 

 

Zajímavými parametry jsou alternans T vlny (metoda TWA), který umožnuje 

mezi jednotlivými tepy ukázat změny nejen amplitudy T vlny, ale i jejího tvaru. [52] 

TWA je spojeno s disperzí repolarizace. Klinické studie [53–57] prokázaly roli TWA 

v predikci srdeční smrti.  

Další zajímavou metodou je metoda celkového kosinu úhlu QRS-T, která 

charakterizuje globální heterogenitu repolarizace. Měřený parametr se počítá ve 3D 

prostoru jako kosinus odchylky mezi fázemi depolarizace a repolarizace. [52] 
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1.3.6 Amplitudové charakteristiky T vlny  

Amplituda T vlny je často definována jako rozdíl mezi vrcholem T vlny (Tpeak) 

a izoelektrickou linií během stejného tepového cyklu (viz obrázek č. 1). [58] [59] 

Vzhledem k tomu, že EKG signály jsou náchylné k driftování v důsledku pohybu, 

hodnota amplitudy může být zkreslená kvůli statické izolinii. Proto se počítá offsetová 

amplituda T vlny jako rozdíl mezi hodnotou vrcholu a hodnotou T-offsetu na EKG. 

Při běžném postupu se průměrují celý interval T-offset – P-onset. Záměrem tohoto 

postupu je získat stabilnější izolinii. [59]  

 

1.3.7 Interval TpTe 

Jelikož rozpoznávání vrcholu T vlny je závislé na detekci QRS komplexu, který 

je podpůrným bodem pro identifikaci polohy T vlny, používané algoritmy jsou podobné 

jako u detekce QRS. Algoritmy jsou omezené na určitý interval, kde se pravděpodobně 

vyskytne T vlna. V těchto intervalech je hledána maximální hodnota EKG signálu. [12] 

Existuje hodně publikovaných algoritmů, které se liší ve vymezení intervalu. [60] [61]  

 

Obrázek č. 3: Interval TpTe na EKG křivce.  

 

Metody detekce QRS jsou založené na prahování amplitudy nebo první derivace 

signálu. [12] Pozice R kmitu se určuje jako místo v záznamu, kde amplituda přesahuje 
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určitý předem nastavený práh. Existují další možnosti modifikace metody, např. 

umocnění originálního signálu, aby se zvýšil rozdíl mezi R kmity a ostatními vlnami. 

[12][62] 

Vzhledem k tomu, že přesný konec T vlny (Tend) není jednoznačně definován, 

existuje řada algoritmů na jeho určení. Jednou z nejpoužívanějších metod určení bodu 

Tend je výše popsané prahování originálního EKG signálu nebo jeho první derivace pevně 

předem nastaveným práhem, který může být poměrem amplitudy T vlny. [63] Po filtraci 

a korekci izolinie se derivace izoelektrického segmentu rovná nule (derivace vln 

se nerovná nule), což umožnuje definovat Tend jako místo, kde derivace překračuje určitý 

nastavený práh. [12][64] 

Existují metody, které používají průnik nulové izolinie s přímkou, která tvoří 

sklon klesající části T vlny. [12] Přímka může vzniknout jako tečna v bodě s maximálním 

sklonem nebo s tímto bodem spojuje Tpeak. [12][60] Tend lze také určit pomocí výpočtu 

maximální plochy pod T vlnou mezi dvěma body. Tend je pak detekován v místě, kde 

plocha nabývá maximální hodnoty. [65]  

 

1.4 Ischémické a reperfuzní poškození 

Ischémické poškození nastává při nedokrvení srdeční tkáně, resp. při sníženém 

průtoku krve srdcem. Hlavní a nejčastější příčinou daného stavu je ateroskleróza 

koronárních tepen. Pro zotavení myokardu je nezbytná reperfuze, která však 

u ischémického myokardu může způsobit další poškození. [66] Je obecně uznáváno, 

že reperfuzní poškození je způsobeno aktivitou volných radikálů: nedostatek kyslíku vede 

k akumulaci metabolických meziproduktů. [67] Bylo vytvořeno mnoho animálních 

modelů pro studium myokardu a ischémické choroby kvůli její vysoké celosvětové 

mortalitě. Ischémické/reperfuzní poškození získává uznání jako klinicky relevantní 

model pro studium infarktu myokardu, proto jsou animální modely ischémie/reperfuze 

důležité. [68] 

Akutní ischémie myokardu vede k nestabilní elektrické aktivitě a komorové 

repolarizaci, což může způsobit maligní ventrikulární arytmii VT/VF až náhlou smrt. 

[69][70] V průběhu první hodiny ischémické příhody vznikají ventrikulární arytmie 

a fibrilace v prvních 10. minutách po dobu od 15 do 45 minut. [71][72] Arytmie jsou 

typické i pro první minuty reperfuze. Vývoj VF v těchto podmínkách vyžaduje přítomnost 
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arytmogenního substrátu pro okruh reentry a iniciačního mechanismu, nebo spouštěče. 

Při ischémii a reperfuzi vzniknou podmínky pro jejich vývoj. Přítomnost nekrotické 

nebo refrakterní tkáně, nerovnoměrné zkrácení AP, zpomalení excitace tvoří substrát. 

[73] Prediktory VF by měly svědčit o vzniklém spouštěči anebo vývoji substrátu 

při různých fázích ischémie. Vzhledem k tomu, že arytmogenní podmínky mají 

elektrofyziologický původ, lze očekávat jejich vliv na EKG. Tím pádem lze identifikovat 

EKG prediktory život ohrožujících arytmií. 

 

1.5 Změny elektrofyziologických parametrů při 

ischémii/reperfuzi 

Změny elektrofyziologických parametrů v EKG signálech během myokardiální 

ischémie pocházejí ze změn metabolických i elektrofyziologických systémů (viz obrázek 

č. 4). Nedostatek O2 vede k přeměně oxidativní fosforylace na glykolýzu pro produkci 

ATP. Některá energie ATP může být použita k udržení potenciálu mitochondrionové 

membrány, což může vést k poklesu ATP a zvýšení ADP. Za těchto podmínek je větší 

pravděpodobnost toho, že sarkolemální ATP-senzitivní K+ kanály budou otevřené 

a vytvoří vnější proud K+ (fáze plató). Výsledkem je zkrácení trvání akčního potenciálu, 

depolarizace (pokles z -85 mV na -60 mV) potenciálu klidové membrány (viz obr. 4a) 

a následně i snížení excitability. [74] [75]  

 

 

Obrázek č. 4: Změny AP při ischémii (a), změny ST segmentu (b), míra ischémie v EKG (c). 

[75] 

Odpovídající změny EKG mohou být indikovány svodem, který čelí ischémické 

oblasti. Počáteční zkrácení trvání AP v ischémické zóně bez souběžných změn rychlosti 

vedení (obvykle v subepikardiální oblasti) vede k vysoké a symetrické T vlně se špičkou. 

Snížení trvání AP také vede ke zkrácení intervalu QT. Segment ST odpovídá době, 
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kdy jsou komory depolarizovány, tj. všechny komorové AP jsou ve fázi plató. Pokud 

všechny oblasti komor mají stejný transmembránový potenciál, jako je u zdravého srdce, 

tato doba je v EKG izoelektrická. Nicméně změny v myokardu (především zkrácení 

a snížení amplitudy AP a depolarizace, tj. méně negativní klidový membránový 

potenciál, viz obr. 4a) nejsou homogenní (zejména v pohraniční oblasti) a objevuje 

se napěťový gradient mezi zdravými a ischémickými oblastmi, což vede k proudovému 

toku (tzv. úrazovému proudu) mezi těmito zónami. Na povrchovém EKG jsou tyto proudy 

reprezentovány odchylkou segmentu ST. Jedná se o elevaci nebo depresi ST segmentu 

nad/pod nulovou izolinii. Elevace nebo deprese ST segmentu se projevuje v EKG 

(obr. 4b), pokud jsou úrazové proudy ve směru k snímací elektrodě nebo ve směru od ní. 

Přibližně po 5 minutách ischémie se ST segment dále zvyšuje kvůli kratšímu AP 

v ischémické oblasti srdce. Později se ST segment výrazně zvýší kvůli zpožděné aktivaci 

v ischémické oblasti. Tento projev může být doprovázen výraznou invertovanou T vlnou. 

Když buňky uprostřed infarktové zóny přestanou vést vzruch, v EKG lze vidět monofázní 

vzory (obr. 4c). Změny v depolarizaci vedou ke zpomalení vedení elektrických impulzů 

v komorách, což se projevuje v EKG jako rozšíření QRS anebo snížení strmosti 

R vrcholu. [75] 

V klinickém prostředí je ischémie myokardu identifikována pomocí 

elektrokardiografie podle doporučení AHA/ACC/HRS primárně na základě změn 

ST segmentu, ke kterým dochází během časné akutní fáze akutních koronárních 

syndromů. [76] Podle pokynů je diagnóza akutní ischémie/infarkt indikována, pokud 

odchylka ST dosáhne předem stanovené prahové hodnoty ve 2 nebo více anatomicky 

sousedních povrchových svodech. Elevace ST segmentu má prahové hodnoty 0,2 mV 

ve svodech V1, V2 a V3, a 0,1 mV v jiných svodech. Pro depresi segmentu ST platí, 

že prahové hodnoty jsou -0,05 mV ve svodech V2 a V3 nebo -0,1 mV v jiných svodech. 

Hypertrofie, účinky některých léků, abnormality elektrolytů a další faktory mohou také 

způsobit odchylku ST segmentu, což může vést k falešně pozitivní diagnostice ischémie 

a komplikovat diferenciaci těchto abnormalit a akutní ischémie. [75] [77] 

Změny elektrické aktivace v ischémické nebo infarktové oblasti se projevují také 

v komplexu QRS. Obzvláště amplituda a rozsah QRS závisí na velikosti a poloze 

ischémické oblasti (a následně na okludované cévě). [75] Nejzávažnější ischémie 

je charakterizována přítomností terminálního zkreslení QRS komplexu. [78][79] 

Předpokládá se, že přítomnost terminálního zkreslení je spojena buď s delší dobou 

ischémie nebo s její rychlejším průběhem [80] kvůli špatnému kolaterálnímu toku 
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nebo absenci stabilizace. [81] U pacientů s terminálním QRS zkreslením před reperfuzí 

byla prokázána větší velikost infarktu [82][83], výraznější abnormality pohybu stěny 

a nižší ejekční frakce po reperfuzi [84], stejně jako nižší záchrana myokardu. [85][86] 

Trvání QRS komplexu se dynamicky mění během vývoje myokardiální ischémie 

a nekrózy. [78] Rozšíření koncového QRS píku je spojeno s velikostí poškození 

myokardu. Mechanizmy zkreslení posledního QRS komplexu jsou vysvětleny 

prodloužením elektrického vedení v Purkyňových vláknech v ischémické oblasti. [87] 

Purkyňova vlákna jsou méně citlivá na ischémii než kontraktilní myocyty. [88] 

Předpokládá se, že zkreslení koncového QRS odráží zpoždění vedení způsobené těžkou 

regionální ischémií.  

1.6 Prediktory VT/VF v modelu ischémii/reperfuzi 

Hlavní strategií ve vztahu k život ohrožujícím komorovým arytmiím je jejich 

předpověď a prevence. Prevence arytmií a vyhodnocení antiarytmické léčby vyžaduje 

zjištění spolehlivých prediktorů, které by mohly hlásit přibližující VT/VF. 

Nejstudovanějšími možnými prediktory VT/VF v podmínkách ischémie (charakterizující 

depolarizaci a repolarizaci) jsou trvání QRS komplexu, vznik J vlny ("časná 

repolarizace"), alternace vlny T a trvání QT intervalu. 

Jedním prediktorem je J vlna, jejiž původ může být důsledkem depolarizačních 

a repolarizačních procesů. Vzor předčasné repolarizace, včetně zvýšení J bodu, odlišné 

J vlny s nebo bez elevace ST segmentu nebo rozmazání terminální části QRS komplexu 

[89] se obecně vyskytuje u zdravých mladých mužů a považuje se za benigní EKG 

fenomén. [90–92] Nicméně určité typy J vln v klidovém EKG (například ty, které byly 

pozorovány v inferiorních svodech a mají horizontální/sestupný ST segment) byly 

spojeny se zvýšeným rizikem ventrikulárních arytmií a náhlé smrti. [37, 44, 89] 

Toto pozorování bylo poprvé hlášeno v animálních experimentech. [33, 93, 94] 

Rychlý a výrazný přechodný nárůst délky trvání QRS komplexu, který je běžně 

spojen se vzorem J vlny, byl označen jako prediktor VF při akutní ischémii nejprve 

v experimentálních studiích [94] [95] a později pozorován v několika případových 

zprávách. [32, 96, 97] Několik kontrolovaných studií [36, 38, 39] popsalo souvislost mezi 

přítomností vzoru J vlny a myokardiální ischémie nebo infarktu. Souvislost původně 

existujícího vzoru J vln s budoucími arytmiovými komplikacemi během akutního STEMI 

byla vysvětlena přítomností heterogenity komorové repolarizace, tj. substrátu 
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predisponujícího k rozvoji ventrikulárních arytmií při triggeru akutní ischémii. [93][98] 

Prediktor vyžaduje další klinické studie pro sledování rizika VF během akutní fáze 

infarktu myokardu. [32] 

Dalším prediktorem je ST segment, který odráží stupeň poškození myokardu. 

Existuje vztah mezi stupněm rezoluce ST segmentu a následnou mortalitou. [22, 99, 100] 

Předpokládá se, že velikosti rizikové zóny a konečné zóny nekrózy korelují s prevalencí 

a stupněm elevace ST segmentu. Existují studie o možnostech prognozování plochy 

nekrózy myokardu na základě posunutí segmentu ST s uvedením způsobu ověřování 

velikosti ischémického myokardu. [101–106] Změny v ST segmentu zaznamenané 

během akutní okluze koronární arterie odráží ischémický myokard. [107][108] 

Při zachování koronární okluze v průběhu tvorby myokardiální nekrózy dochází 

k poklesu elevace ST segmentu a následným změnám v komplexu QRS. Rozšíření 

terminální části QRS komplexu prognozuje konečnou plochu nekrózy přesněji 

než elevace ST segmentu. [85] Také bylo zjištěno, že velikost elevace ST segmentu, která 

odráží intenzitu ischémie před primární perkutánní koronární intervencí (PCI), 

předpovídala VF během reperfuze. 

V současné době neexistují jasné prediktory, které se tykají repolarizace. Byly 

provedeny pokusy o posouzení repolarizace myokardu pomocí parametrů EKG a použití 

těchto parametrů jako prediktorů ventrikulárních arytmií. Konkrétně se jedná o interval 

QT, interval TpTe, amplitudu T vlny a její morfologii, které by mohly odrážet náchylnost 

komor k život ohrožujícím reentrantním arytmiím. [109]  

Ukazuje se vztah alternací T vlny s arytmogenezí. V klinických studiích bylo 

zjištěno, že alternace T vlny je dobrým prediktorem komorových arytmií a náhlé smrti. 

[18] Monitorování alternace T vlny během akutního koronárního syndromu pomáhá 

identifikovat pacienty, kteří jsou náchylní k rozvoji VF během reperfuze. [110] 

Pro pozorování elektrokardiografického fenomenu jsou nutné provokující techniky, 

jako je jícnová stimulace, fyzická námaha nebo jakékoliv akutní stavy, které přetíží 

kardiomyocyty vápníkem. [111]  

Predikce VF pomocí doby trvání [15] a rozptylu [16][17] QT intervalu 

při ischémickém poškození srdce je nejasná. Je možné, že některé repolarizační 

prediktory jsou nepřesné kvůli tomu, že délka repolarizace se může měnit v různých 

oblastech: v ischémické oblasti je zkrácená a prodloužená v hraniční oblasti. [112] 

Disperze QT intervalu, buď nativní nebo korigovaná, byla prohlášena sporným 

prediktorem, i když pravděpodobně byla nejvíce studovaným parametrem komorové 
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repolarizace. [16, 115] QT disperze, která je posouzena jako rozdíl mezi nejdelším 

a nejkratším QT intervalem v 12-svodovém EKG, byla před několika desítkami let 

prezentována jako slibný prediktor ventrikulárních arytmií. [114] Problémy 

při posuzování konce T vlny však způsobily, že reprodukovatelnost je náročná a disperze 

QT intervalu nezískala očekávaný klinický význam. [24] 

Z teoretického/metodologického hlediska bylo ukázáno, že disperze QT intervalu 

neodráží rozsah heterogenity komorové repolarizace, ale odráží prostorovou polohu 

vektorkardiografické T smyčky. [115] 

Interval TpTe byl studován jako prediktor VF při ischémických stavech. [22–25] 

Studie ukázala vztah mezi intervalem TpTe a arytmickými příhody nebo smrtí, ale tyto 

údaje nebyly potvrzeny rozsáhlými studiemi v celkové populaci. [26] Naopak v nedavné 

studii při experimentálním infarktu myokardu bylo zjištěno, že dynamické zvýšení 

intervalu TpTe související se zkrácením intervalu QTpeak během ischémie predikuje VF 

a vyžaduje další klinické studie pro sledování bezprostředního rizika VF u akutních 

koronárních syndromů. [113] Klinická využitelnost intervalu TpTe zůstává 

nejednoznačná. [24–28, 33]  Do jisté míry tato nejistota může být způsobena technickými 

problémy týkajícími se určení konce T vlny.  

Morfologie nebo amplituda T vlny jsou nadějnými možnými prediktory VT/VF. 

Přítomnost negativní terminální T vlny by mohla být užitečná pro prognózu VT/VF 

při ischémickém záchvatu, protože je viditelná z EKG. Nicméně experimentální 

podmínky vnucují nevyhnutelná omezení interpretace nálezů. Vzhledem k tomu, 

automatizovaná analýza signálů by mohla ověřit, zda jsou výše uvedené parametry 

prediktory VT/VF, zlepšit detekci a pomoci najít nové prediktory maligních komorových 

arytmií. [116]  
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2 Metody 

Tato kapitola detailně popisuje metody, které jsou později použité v práci 

a zároveň podrobně rozebírá jednotlivé kroky při zpracování signálů z experimentálního 

modelu akutního koronárního syndromu a pacientských signálů.  

Znázornění procesu předzpracování zadaného tématu lze vidět na následujícím 

vývojovém diagramu (viz obrázek č. 5) 

 

Obrázek č. 5: Postup předzpracování signálů 

2.1 Vstupní signály 

K vyřešení zadání diplomové práce byly použité signály připravené 

z Fyziologického ústavu Ruské akademie věd (Syktyvkar, Rusko) a pacientské signály 

z Lundské univerzity (Lund, Švédsko). 

 

2.1.1 Experimentálně získané signály 

Experiment byl proveden na 22 dospělých kočkách obou pohlaví, s hmotností 

2,5 až 4,5 kg. Studie byla realizována v souladu s příručkou pro péči a používání 

laboratorních zvířat, 8. vydání vydané National Academies Press (US) z roku 2011. 

Experimentální protokol byl schválen místní institucionální etickou komisí. Kočky byly 

anestetizovány léky zoletil a xylazin. Byly provedeny intubace a umělá ventilace zvířat. 

Během experimentu byly použité katetry, které byly vloženy do femorální žíly 

pro podávání léků a fyziologického roztoku. Jehlové elektrody z nerezavějící oceli byly 

aplikovány subkutánně pro záznam EKG signálů ve standardních bipolárních 

končetinových svodech a šesti modifikovaných prekordiálních elektrodách (J1–J6). Svody 

byly posunuty z obvyklé úrovně směrem nahoru k jugulárnímu zářezu (J1–J3) a směrem 

dolů k dolní pobřežní hranici (J4–J6). Polohy J2 a J5 byly ve střední čáře, J1 a J6 v pravé 
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přední axilární čáře a J3 a J4 v levé přední axilární čáře (viz obrázek č. 6). Prekordiální 

svody J1–J3 odráží potenciály komorové báze a J4 – J6 odráží potenciály apexu.  

 

 

Obrázek č. 6: Schématické znázornění umístění elektrod 

 

Hrudník byl otevřen řezem podél střední čáry probíhající středem hrudní kosti. 

Pro zabránění ochlazení povrchu srdce se používalo občasné navlhčení epikardu teplým 

solným roztokem. Za účelem indukce koronární okluze byla použita polykaproamidová 

ligatura kolem levé přední sestupné koronární arterie. Všechny signály byly pak 

izolovány, zesíleny, multiplexovány a zaznamenány 128 - kanálovým počítačovým 

mapovacím ručně vyrobeným systémem s šířkou pásma 0,05–1000 Hz. Byly použité dva 

modely snímacího zařízení. Starší verze systému snímala se vzorkovací frekvencí 

4000 Hz, novější pak 2000 Hz.  

Signály byly zaznamenány při výchozím stavu, po půlhodinové ischémii 

a minutové reperfuzi. Po jedné minutě reperfuze, 7 koček z 20 prokázalo ventrikulární 

tachyarytmii (5 VT a 2 VF). Signály z fibrilujících koček byly získány před výskytem 

VT/VF. Všechny EKG parametry repolarizace byly měřeny v bipolárních končetinových 

svodech I, II, III a v hrudních svodech J1–J6. Všechny kočky byly po ukončení 

experimentu z etického důvodu bezbolestně usmrceny.  
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2.1.2 Pacientský signál 

Vstupní testovací signál pro ověření metodiky určení EKG prediktorů 

komorových tachyaritmií je signál od pacienta s akutním koronárním syndromem 

z Lundské fakultní nemocnice. Signál byl zaznamenán 12-svodovým snímacím 

zařízením MAC 5000. Repolarizační EKG parametry byly měřeny v bipolárních 

končetinových svodech I a II, svod III se musel dopočítat, a v hrudních svodech V1–V6. 

Hlavním rozdílem je jiné umístění hrudních elektrod oproti animálním signálům 

(viz obrázek č. 7). Z důvodu ochrany osobních údajů pacientů byla poskytnuta pouze 

informace o věku a pohlaví.  

 

 

 

Obrázek č. 7: Umístění hrudních elektrod V1–V6 na pacientovi 

 

2.2 Předzpracování signálů 

Předzpracování EKG signálu slouží pro odstranění nebo potlačení šumu. 

Předzpracování se skládá ze čtyř nejdůležitějších kroků: filtrace, korekce izolinie, 

nalezení QRS komplexu a segmentace. Pro následnou snadnou práci se signály a výpočet 

jednotlivých potřebných parametrů je nezbytná správná vizualizace vln a kmitů na EKG 

křivce, která má být co nejméně zatížená rušením. 
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2.2.1 Filtrace šumu 

V procesu snímání EKG signálu může docházet k různým typům rušení, které 

znehodnotí signál, změní vizuální interpretaci signálu a následná počítačová detekce 

parametrů nemůže být provedena. Jako příklady šumu lze uvést přístrojové poruchy, 

změnu přechodového odporu elektrod, dechovou frekvenci, pohyby pacienta, rušivé 

působení elektrorozvodné sítě a kolísání izolinie. [117] [118] Při používání filtrů dochází 

k odstranění artefaktů a také ke ztrátě užitečné části signálu. Pro práci se signály 

je potřeba rušivé vlivy co nejvíce potlačit a maximálně se vyhnout zkreslení tvaru signálů. 

Ve zpracovaných signálech se projevilo rušení ve formě pohybových artefaktů 

(dýchání, mimovolní pohyby svalů), šumu z elektrorozvodné sítě a šumu indukovaném 

jinými přístroji. Signál bylo potřeba upravit do požadované kvality pro následné 

zpracování tak, aby filtrace co nejméně zkreslila jednotlivé složky signálu.  

Lineární IIR filtr typu pásmová zádrž byl použit pro odstranění rušení 

z elektrorozvodné sítě f = 50 Hz a pro odstranění f = 140–160 Hz, která byla 

pravděpodobně naindukována jinými přístroji. Zadržované pásmo bylo zvoleno 

49 až 51 Hz a 140 až 160 Hz. Parametry filtru byly voleny na základě vstupního signálu. 

V případě velice silného rušení, které se občas projevilo v některých svodech 

(zejména v I a hrudních J1–J6 u pěti koček) a nebylo odfiltrováno pomocí výše popsaných 

pásmových zádrží, byl navíc aplikován vyhlazující moving average (MA) filtr (klouzavý 

průměr). MA filtr je FIR filtr, který slouží k nahrazení hodnoty každého bodu průměrnou 

hodnotou jeho sousedů  v rámci velikosti použitého klouzavého okna. Velikost okna byla 

zvolena n = 20.   
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Obrázek č. 8: končetinové svody I, II, III před a po filtraci 

 

2.2.2 Korekce izolinie 

Drift izolinie obvykle nastává kvůli vlivu pomalých elektrochemických dějů 

na snímacích elektrodách (frekvence do 0,8 Hz), dýchání (do 0,8 Hz), a při pohybech 

(do 1,5 Hz). Síťový brum způsobený indukcí napětí z elektrovodné sítě také může být 

příčinou driftu izolinie. Širokopásmový signál, který se může objevit při zátěžových 

testech, je způsoben svalovým pohybem (myopotenciály o kmitočtu od 20 Hz do řádově 

kHz) a vyvolává rychlé skokové změny izolinie. Úprava kolísání nulové izolinie je nutná 

pro možnost přesnější identifikace jednotlivých vln v signálu.  

IIR filtry mají nelineární fázovou charakteristiku, která deformuje signál, zejména 

diagnosticky důležitý ST segment. [119] Proto Americká kardiologická asociace 

doporučuje pro potlačení kolísání nulové izolinie použít FIR filtr typu horní propust 

s lineární fázovou charakteristikou. Značným problémem při použití tohoto filtru bylo 

překrývání spektra EKG se spektrem šumu. Kvůli tomu nebyl potlačen drift nulové 

izolinie a navíc došlo ke zkreslení EKG signálu. Z toho důvodu byl zvolen mediánový 

filtr s řádem N = 1600. Mediánový filtr je založen na stejném principu jako klouzavý 

průměr, ale místo průměru se vypočítá medián v pohyblivém okně dané délky. Následně 

je vypočtená izolinie odečtena od původního EKG signálu. Tento filtr funguje díky 

předpokladu, že kolísající izolinie a EKG signál mají různé rozložení amplitudy 

v pohybujících se oknech. [119] [120] 
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Obrázek č. 9: Korekce izolinie v končetinových svodech pomocí mediánového filtru 

 

Na základě konzultace s Petrem van Damem, zakladatelem společnosti Peacs 

v Nizozemsku, která se podílí na vývoji zdravotnické techniky pro diagnostiku srdce 

v oblasti elektrokardiologie a medicíny, bylo rozhodnuto použít nelineární parametrickou 

metodu pro korekci nulové izolinie. Tato metoda byla použita v případě, kdy 

po mediánové filtraci nebylo odstraněno klouzání izolinie. 

Myšlenkou této metody je detekce bodů, které leží na izolinii. Za tuto oblast 

je považován střed mezi vrcholem T vlny a vrcholem P vlny následujícího srdečního 

stahu, proto nenulový signál v tomto úseku měl by být způsoben kolísáním izolinie. 

K určení tohoto úseku je potřeba identifikovat P vlnu a zjistit body ležicí na izolinii. 

Pro podrobnější popis nalezení T a P vln viz kapitola 2.3. 

Pro zjištění bodů ležící na izolinie je použita metoda klouzavých kvadratických 

průměrů (RMS). Metoda spočívá v tom, že dvě poloviny okna kloužou v obráceném 

směru od vrcholu P vlny k T vlně a v každém kroku počítají kvadratický průměr. 

Následně se počítá rozdíl levého a pravého okna, který může být větší nebo menší 

než předem nastavená prahová hodnota. Pokud je rozdíl obou oken menší než nastavený 

práh, je bod nastaven jako spodek signálu. 

Získané body jsou pak interpolovány kubickým splajnem. Tímto způsobem 

je získána křivka, která reprezentuje odhad kolísání izolinie, a která se odečítá od 
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původního signálu k rekonstrukci nezašuměného EKG signálu. Na obrázku č. 10 je vidět 

blokové schéma metody interpolace. 

Velikost okna ws a prahová hodnota basenoisethresh se nastaví před provedením 

korekce izolinie podle požadavku elektrofyziologa. Při větším šumu nebo silnějším 

kolísání izolinie se volí vyšší prahová hodnota basenoisethresh a menší délka okna ws. 

Jestli signál je zbaven šumu a má nulovou izolinii, lze volit vyšší hodnotu okna a menší 

prahovou hodnotu. Všechny výše uvedené parametry pro otevření jednotlivých signálů 

jsou popsány v tabulce (viz příloha 1). 

 

Obrázek č. 10: Blokové schéma korekce nulové izolinie metodou interpolace 

 

2.2.3 Segmentace 

Určení hranic vln a jejich vrcholů v průběhu srdečního rytmu je velice důležitým 

úkolem, protože amplitudy vln a doby trvání nesou důležité diagnostické informace. 

K segmentování EKG záznamu, tedy rozdělení EKG křivky na jednotlivé srdeční stahy, 

musíme provést analýzu této křivky a určit její periodicitu pomocí lokálních maxim.  

Segmentaci signálu lze provést podle R kmitu, proto je nezbytná detekce QRS komplexu.  

Segment je definován jako úsek od kmitu R do kmitu R následujícího srdečního 

stahu v I končetinovém svodě, nebo v jakémkoliv jiném svodě, pokud I svod je vynechán 

nebo neobsahuje výrazné QRS komplexy. Segmenty pak jsou aplikovány na všechny 

ostatní signály. V některých hrudních svodech došlo k časovému posunu EKG signálů 

oproti končetinovým svodům, proto segmentace byla provedena zvlášť.  

Je vytvořeno segmentační okno, jehož velikost hlavně záleží na poměru celkového 

počtu vzorků a časové délky signálu. Pro kočičí signály, které byly snímané pomocí 

staršího zařízení, byla délka okna ve vzorcích zvolena minSegmentSize = 1000, 

pro signály z novějšího snímacího zařízení minSegmentSize = 500 a pro pacientský signál 

minSegmentSize = 300.    

Klouzavé segmentační okno se používá pro nalezení hranic segmentů, 

protože metoda zabraňuje nalezení dvou maxim vedle sebe a definuje minimální 
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vzdálenost mezi dvěma lokálními maximy, které se rovnají polovině rozměru vybraného 

okna. Hranice segmentu je definována, jestli je amplituda vyšší než nastavená prahová 

hodnota a zároveň, jestli je tento bod lokálním maximem okna.  

Prahová hodnota závisí na kvalitě signálu, konkrétně je nastavena podle poměru 

výšky T vlny a R kmitu, tj. čím vyšší je T vlna ve srovnání s R kmitem, tím vyšší bude 

nastavená relativní prahová hodnota. Pokud je výška T vlny v záznamu relativně menší 

než R kmit, lze nastavit nižší hodnotu relativního práhu. Pro kočičí signály ze staršího 

zařízení je nastavena hodnota relativního práhu segmentBorderThreshold = 0,5, 

z novějšího zařízení segmentBorderThreshold = 0,1, pro pacientský signál je 

segmentBorderThreshold = 0,5.  

Do analýzy většinou nebyly zahrnuty první a poslední segmenty z důvodu 

zkreslení EKG signálu v těchto segmentech po korekci izolinie.  

 

Obrázek č. 11: Končetinové svody I, II, III po segmentaci 

 

2.3 Měření parametrů a morfologie T vlny 

Nejdůležitějšími hledanými parametry jsou vrchol T vlny (amplituda T vlny), 

konec T vlny, interval TpTe a přítomnost negativní terminální vlny, protože je 

na ně vázaná identifikace ostatních parametrů. Také byly spočítány další parametry, které 

interpretují repolarizaci, jako je délka RR intervalu, vzdálenost od R kmitu do vrcholu 

T vlny (RTpeak), vzdálenost od R kmitu do konce T vlny (RTend). Všechny výše zmíněné 
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parametry byly hledány automaticky pomocí vytvořených algoritmů a jejich správné 

určení bylo následně opticky překontrolováno. 

Vrchol T vlny je nalezen následujícím způsobem. Od segmentu, který se rovná 

vzdálenosti mezi dvěma R kmity dvou sousedních srdečních vztahů, je z obou stran 

odečtená předem nastavená hodnota segmentMargin, aby nebyl detekován R kmit. 

U kočičích signálů ze starého zařízení je segmentMargin = 200 vzorků, z novějšího 

zařízení 100 vzorků a pro pacientský signál 70 vzorků. Hodnotu segmentMargin lze 

zvýšit, pokud signál obsahuje delší ST segmenty pro správnější identifikaci T vlny.  

V první polovině získaného segmentu se hledá lokální maximum nebo minimum 

signálu. Hrudní svody J1–J3 a některé končetinové svody I obsahovaly signály s negativní 

vlnou T. Pokud absolutní hodnota lokálního minima je větší, počítá se v záznamu 

negativní T vlna. Úseky se slabě negativní nebo pozitivní T vlnou byly vyloučeny 

z analýzy. Vrchol vlny T je v algoritmu nosný a na jeho pozici jsou vázány všechny 

ostatní detekce a následné parametry.  

Identifikace T a P vlny je důležitá pro použití metody interpolace pro korekci 

kolísající izolinie. Postup je obdobný jako při hledání vrcholu T vlny. V poslední čtvrtině 

segmentu s odečtenými z obou stran segmentMargin se hledá lokální maximum 

filtrovaného EKG signálu. Nalezené lokální maximum je označen jako vrchol P vlny. 

Po provedení korekce izolinie metodou interpolace jsou vrcholy T a P vln ještě jednou 

vypočteny v korigovaných EKG signálech stejným postupem.    

Pro nalezení konce T vlny je využit algoritmus, který detekuje Tend v místě, 

kde korigovaný EKG signál protíná nulovou izolinii, tj. kde se signál rovná nule. Ne vždy 

však tento bod byl správně nalezen, proto všechny intervaly byly zkontrolovány 

a segmenty se špatně nalezenými koncemi T vlny byly vyloučeny z analýzy.  

Pro identifikaci morfologie T vlny, tj. přítomnosti terminální negativní T vlny, 

je počítáno lokální minimum v segmentu od vrcholu T vlny do P vlny následujícího 

srdečního stahu. Následně spočítané lokální minimum je porovnáno s předem 

nastaveným prahem. Byl zvolen negativní práh rovný 20 μV. Limitací algoritmu je 

přítomnost zcela negativních vln T v hrudních svodech J1–J3 a u některých koček 

v končetinovém svodě I, proto byly v těchto případech svody invertovány. Po invertování 

svodů byl algoritmus schopný detekce negativní morfologie. Z analýzy byly vyloučeny 

případy, kdy k poklesu pod prahovou hodnotu docházelo kvůli šumu. 

Následně byly identifikovány intervaly, které mohou odrážet změny 

při repolarizaci. Byl spočítán interval od vrcholu do konce T vlny (TpTe) jako vzdálenost 
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mezi Tpeak a Tend. Interval RR byl spočítán jako vzdálenost mezi dvěma sousedními 

srdečními stahy. Interval RTpeak se počítal jako vzdálenost mezi R kmitem a vrcholem 

T vlny, interval RTend se počítal jako vzdálenost od R kmitu do konce T vlny, tj. Tend. 

 

 

Obrázek č. 12: Typický průběh EKG signálu se znázorněnýmí parametry 

 

Na základě automaticky naměřených parametrů byly spočítány další repolarizační 

indexy: 

 největší hodnota amplitudy T vlny ze všech svodů (Tpeakmax), 

 nejmenší hodnota amplitudy T vlny ze všech svodů (Tpeakmin),  

 disperze amplitud (dispAmp) v hrudních svodech, která se počítá jako rozdíl 

maximální a minimální amplitudy (Tpeakmax - Tpeakmin), 

 největší hodnota intervalu TpTe ze všech svodů (TpTemax),  

 nejmenší hodnota intervalu TpTe ze všech svodů (TpTemin),  

 disperze intervalu TpTe, která se počítá jako rozdíl maximálního a minimálního 

intervalu TpTe (TpTemax - TpTemin),  

 nejdřivější vrchol T vlny, který se počítá jako nejmenší interval RTpeak ze všech 

svodů (earliest Tpeak),  

 nejpozdější konec T vlny, který se počítá jako největší interval RTend ze všech 

svodů (latest Tpeak),  
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 celkový interval TpTe (total TpTe), který se počítá jako rozdíl nejpozdějšího 

konce a nejdřívějšího vrcholu T vlny (latest Tend – earliest Tpeak).    

 

Nejdřívější a nejpozdější vrchol T vlny byly spočítány pouze pro následný 

výpočet parametrů total TpTe, který byl zahrnut do statistické analýzy. 

Všechny zkoumané parametry byly měřeny v každém srdečním cyklu na EKG 

záznamu.   

 

Obrázek č. 13: Končetinové svody I, II, III po identifikaci vrcholu a konce T vlny 

 

2.4 Statistické vyhodnocení 

Statistické analýzy byly prováděny za použití SPSS 23.0 (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, USA). Po provedení Kolmogorovova - Smirnovova testu bylo zjištěno, že data 

nemají normální rozdělení pravděpodobnosti, proto jsou prezentována jako mediány 

s mezikvartilovým rozpětím. Byl použit neparametrický Mann Whitneyův pořadový test 

k porovnání nepárových pokusů, kdy byly porovnané dvě různé výběrové skupiny 

VF (zvířata s VF nebo VT) a No VF (zvířata bez VF). Byl použit Wilcoxonův 

a Friedmanův test pro párové a vícečetné srovnání v rámci stejných skupin. Asociace 

EKG parametrů repolarizace myokardu s výskytem VT/VF byla hodnocena binární 

logistickou regresní analýzou. K hodnocení specificity a senzitivity prediktorů VF byla 
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použita analýza ROC křivky. Rozdíly byly považovány za významné při hodnotě p < 0,05 

(oboustranně). 
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3 Výsledky 

3.1 Změny repolarizačních EKG prediktorů během ischémie 

a reperfuze v experimentálním modelu akutního 

koronárního syndromu 

Během ischémie a reperfuze došlo ke změnám repolarizačních EKG parametrů, 

jak bylo očekaváno. Při různých stavech byly zjištěny následující statisticky významné 

změny parametrů repolarizace (viz tabulka č. 1). Data jsou prezentována ve formě 

mediánů a mezikvartilových intervalů. 

 

Tabulka č. 1: EKG parametry repolarizace při výchozím stavu, ischémii a reperfuzi 

no VT/VF 

VT/VF 

Amplituda T vlny 

(J5) (μV) 

Amplituda T vlny 

(J6) (μV) 

Interval TpTe 

(J4) (ms) 

Disperze 

amplitud (μV) 

Výchozí 

stav 

87,71 

(59,47;162,94) 

175,72  

(84,47; 234,43) 

62,02  

(47,33;93,32) 

201,18 

(170,41;210,05) 

43,94 

(41,32;47,18) 

49,34 

(43,24;53,73) 

253,24 

(181,51; 278,18) 

312,45 

(141,94;361,77) 

Ischémie 

147,08 * 

(71,92;193,82) 

181,00 

(128,27;234,81) 

83,58 * 

(69,22;200,31) 

197,16 

(153,25;277,41) 

42,04 

(34,91;49,68) 

47,00 

(45,56;56,75) 

300,10 * 

(224,79;349,02) 

278,43  

(237,70; 386,77) 

Reperfuze 

115,62 

(60,79;59,28) 

165,31 

(144,36;205,38) 

72,79 * 

(66,03;164,62) 

226,87 

(196,30;233,62) 

46,77 * 

(43,90;54,44) 

45,00 

(44,33;51,19) 

280,93 

(186,55;355,78) 

329,67 

(216,23;342,87) 

* p < 0,05 vs. výchozí stav 

 

Během 30. minuty ischémie byly zjištěny statisticky významné změny 

amplitudy T vlny v hrudních svodech J5 a J6, v ostatních hrudních a končetinových 

svodech nebyly pozorovány statistické vyznamné změny amplitudy T vlny. Při ischémii 
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se amplituda T vlny v hrudním svodě J5 zvýšila ve srovnání s výchozím stavem. 

Během první minuty reperfuze je pozorován následný její pokles.  

V hrudním svodě J6 je vidět statisticky významný růst amplitudy u nefibrilující 

skupiny při ischémii a její následný pokles při reperfuzi. U fibrilující skupiny nejsou 

pozorovatelné statisticky významné změny amplitudy T vlny. 

Další statisticky významné změny oproti výchozímu stavu lze pozorovat 

u intervalu TpTe v hrudním svodě J4 během reperfuze. Interval TpTe se zvýšil 

při reperfuzi, zatímco během ischémie významné změny daného intervalu nebyly 

pozorovány.  

Také bylo zjištěno, zda existují změny u následujících repolarizačních indexů: 

maximální a minimální amplitudy T vlny a její disperze, maximálního a minimálního 

intervalu TpTe a jeho disperze, a intervalu total TpTe. Ze všech těchto repolarizačních 

indexů statisticky významné změny při ischémii vykazuje pouze disperze amplitud. 

Z tabulky č. 1 je vidět, že došlo k významnému zvětšení disperze amplitud během 

ischémie u nefibrilující skupiny.  

Repolarizační index total TpTe vykázal tendenci ke změnám (viz obrázek č. 14) 

při ischémii a reperfuzi. Na grafu je vidět růst intervalu total TpTe během 30. minuty 

ischémie. U nefibrilující skupiny lze pozorovat mírné zmenšení parametru během první 

minuty reperfuze, avšak u fibrilující skupiny došlo k zvýšení parametru. Nicméně nejsou 

pozorovány žádné statisticky významné změny. 

V průběhu ischémie a reperfuze se časový parametr RR interval neměnil. Srdeční 

rytmus zůstal stejný při obou těchto stavech. 
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Obrázek č. 14: Total TpTe u nefibrilující a fibrilující skupin při vychozím stavu, ischémii 

a reperfuzi 

Po jedné minutě reperfuze, 7 koček z 22 prokázalo ventrikulární tachyarytmii 

(5 VT a 2 VF). Při porovnávání parametrů repolarizace mezi skupinami bez VF a s VF 

pomocí Mann Whitneyova testu byly zjištěny významné rozdíly v několika parametrech. 

Amplituda T vlny se významně lišila v hrudním svodě J5 při reperfuzi (p = 0,037). Dále 

je rozdíl amplitudy v hrudním svodě J6 při reperfuzi (p = 0,013). V ostatních svodech 

nebyly nalezeny signifikantní rozdíly. 

Časové parametry se také lišily. Při porovnání fibrilující a nefibrilující skupiny 

bylo zjištěno, že se interval TpTe významně lišil v hrudním svodě J6. Rozdíly jsou jak 

při ischémii (p = 0,045), tak reperfuzi (p = 0,027).  

Z indexů repolarizace významné rozdíly při reperfuzi ukázaly následující indexy: 

disperze intervalu TpTe (p = 0,011) a total TpTe (p = 0,040). Ostatní indexy nevykazují 

žádné významné rozdíly. RR interval také neukázal rozdíly mezi no VF a VF skupinami. 

Pro statisticky významné parametry byly vytvořeny krabicové grafy (viz obrázky 

č. 15–20). Konec horního vousu reprezentuje největší hodnotu, konec dolního vousu – 

nejmenší hodnotu. Víko krabice udává horní kvartil, spodek udává dolní kvartil. Uvnitř 

krabice je vodorovná úsečka, která reprezentuje medián.  

 

55,72 (50,60;64,14)

64,79 (55,06;72,04)
63,62 (52,23;69,84)

58,02 (51,93;79,75)

59,96 (50,15;89,19)

73,44 (67,76;95,58)

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

Výchozí stav Ischémie Reperfuze

T
o
ta

l 
T

p
T

e 
(m

s)

Stav

No VF

VF



40 

 

 

Obrázek č. 15: Interval TpTe u nefibrilující a fibrilující skupin v hrudním svodě J6 při ischémii 

 

Z krabicového grafu č. 15 je vidět, že skupina odolná VT/VF (no VF) má kratší 

interval TpTe oproti skupině VT/VF. Lze pozorovat větší posun mediánu a celého 

krabicového grafu skupiny no VF k maximálním hodnotám.  

Naopak, medián a krabicový graf fibrilující skupiny mají mírný posuv k menším 

hodnotám. Mezikvartilové rozpětí obou skupin je přibližně stejné. Skupina VF má větší 

maximální i minimální hodnoty intervalu TpTe oproti skupině no VF.   
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Obrázek č. 16: Interval TpTe u nefibrilující a fibrilující skupin v hrudním svodě J6 při reperfuzi 

 

V grafu č. 16 lze pozorovat významné rozdíly mezi oběma skupinami. 

U nefibrilující skupiny je krabicový graf téměř souměrný se stejně dlouhými vousy, 

což znamená soumernost dat v okolí mediánu.  

Oproti no VF skupině, krabicový graf fibrilující skupiny ukazuje silnou 

koncentraci hodnot mezi dolním kvartilem a mediánem (velmí úzká spodní část 

krabičky). Medián je roven dolnímu kvartilu. Maximální hodnota intervalu TpTe 

u fibrilující skupiny je menší než u nefibrilující, ale minimální hodnota je větší. 

Mezikratilové rozpětí VF skupiny je výrazně menší než u no VF skupiny. 
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Obrázek č. 17: Amplituda T vlny u nefibrilující a fibrilující skupin v hrudním svodě J5 

při reperfuzi 

 

Krabicový graf č. 17 ukazuje, že nefibrilující skupina se liší v mediánu, který je 

výrazně menší než medián VF skupiny. Oba mediány jsou posunuty k menším hodnotám. 

Celý krabicový graf nefibrilující skupiny je dlouhý, což znamená, že nedochází k větší 

koncentraci dat vedle mediánu.  

VF skupina má větší maximální a minimální hodnotu amplitudy T vlny 

oproti nefibrilující skupině. Lze pozorovat i menší mezikvartilové rozpětí VF skupiny 

oproti nefibrilující skupině. 
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Obrázek č. 18: Amplituda T vlny u nefibrilující a fibrilující skupin v hrudním svodě J6 

při reperfuzi 

 

Z krabicového grafu č. 18 vyplývají význačné rozdíly v mediánech obou skupin: 

nefibrilující skupina má menší medián, který je mírně posunut k menším hodnotám. 

Zároveň je celý krabicový graf posunut k menším hodnotam. Mezikvartilové rozpětí 

no VF skupiny je větší než u VF skupiny.  

Fibrilující skupina má medián posunutý k maximálním hodnotám, zaroveň je celý 

krabicový graf posunut k maximu. Horní část krabicového grafu je úzká, což vypovídá 

o silné koncentraci dat mezi horním kvartilem a mediánem.  
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Obrázek č. 19: Disperze intervalu TpTe u nefibrilující a fibrilující při reperfuzi 

 

Z grafu č. 19 je patrné, že medián disperze intervalu TpTe u nefibrilující skupiny 

je posunut k menším hodnotám. Je větší koncentrace hodnot u dolního kvartilu. 

Medián VF skupiny je přibližně uprostřed krabicového grafu. Je vidět, že skupina 

VF se liší maximální i minimální hodnotou disperze intervalu TpTe, které jsou 

signifikantně větší než u nefibrilující skupiny. Vetší je i mezikvartilové rozpětí u VF 

skupiny.  
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Obrázek č. 20: Total TpTe u nefibrilující a fibrilující skupin při reperfuzi 

 

Z grafu č. 20 vyplývá posun mediánu nefebrilující skupiny k větším hodnotám. 

Celá krabička je posunuta k vyšším hodnotám. 

Fibrilující skupina má medián posunutý k menším hodnotám intervalu total TpTe. 

Na základě užší dolní části krabičky lze předpokládat větší koncentraci dat mezi dolním 

kvartilem a mediánem. Mezikratilové rozpětí u fibrilující skupiny je menší 

než u nefibrilující. Lze pozorovat i vetší maximální i minimální hodnoty intervalu total 

TpTe.  

Všechny EKG parametry repolarizace, které vykazály významné statistické 

rozdíly mezi nefibrilující a fibrilující skupinami při Mann Whitneově testu, byly zahrnuty 

do binární logistické regrese pro zkoumání souvislosti s výskytem ventrikulární 

tachykardie a fibrilace.  

Byl ověřen interval TpTe v hrudním svodě J6, který má významný rozdíl u skupin 

při ischémii, avšak žádná statisticky významná souvislost nebyla nalezena (viz tabulka 

č. 2). Repolarizační parametry během první minuty reperfuze zahrnovaly interval TpTe 
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v hrudním svodě J6, amplitudu T vlny v svodech J5 a J6, disperze intervalu TpTe a total 

TpTe. Pouze parametr disperze intervalu TpTe zůstal významným prediktorem VT/VF 

po provedení binární logistické regrese (viz tabulka č. 3), všechny ostatní parametry 

nebyly statisticky významné. 

 

Tabulka č. 2: Asociace VT/VF při ischémií s repolarizačními parametry pozorovanými během 30. 

minuty ischémie 

Parametr 
Binární logistická regrese 

OR 95% C.I. p-hodnota 

Interval TpTe (J6) 1,041 0,968 — 1,121 0,280 

 

Tabulka č. 3: Asociace VT/VF při reperfuzi s repolarizačními parametry pozorovanými 

během 1. minuty reperfuze 

Parametr 
Binární logistická regrese 

OR 95% C.I. p-hodnota 

Interval TpTe (J6) 1,330 0,970 — 1,824 0,076 

Amplituda T vlny (J5) 1,026 0,997 — 1,056 0,077 

Amplituda T vlny (J6) 1,023 1,000 — 1,047 0,051 

Disperze TpTe 1,273 1,005 — 1,614 0,045 

Total TpTe  1,103 0,992 — 1,226 0,069 

 

 Následně byla sestavena ROC křivka pro nejvýznamnější parametr – disperzi 

intervalu TpTe. Analýza ROC křivky (viz obrázek č. 21) ukázala významnou souvislost 

mezi výskytem VT/VF a změnou disperze intervalu TpTe. Plocha pod křivkou (AUC) 

se rovná 0,871, p-hodnota = 0,11. Disperze intervalu TpTe větší než mezní hodnota 

17,44 ms předpovídají VT/VF se senzitivitou 0,714 a specificitou 0,800.  
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Obrázek č. 21: ROC analýza parametru disperze intervalu TpTe 

 

Byly odhaleny všechny EKG parametry repolarizace, které se statisticky 

významně liší u nefibrilující a fibrilující skupin, avšak pouze disperze intervalu TpTe  

slouží jako prediktor stavu VT/VF. Na základě provedeného experimentu lze tvrdit, 

že měření repolarizačních parametrů dává smysl pro odhálení patogenních tachoarytmií.  

 

3.2 Testovací pacientský signál 

Byl navržen algoritmus pro výpočet repolarizačních EKG parametrů pacientských 

signálů na základě existujícího algoritmu pro kočící signály. Tytéž všechny parametry 

byly vypočteny i ve zkušebním pacientském signále. Na obrázcích č. 22–24 je vidět, 

že navržený algoritmus je schopen analyzovat T vlnu v elektrokardiogramech pacientů.  

 



48 

 

 

Obrázek č.  22: Otevření a předzpracování testovacího pacientského signálu, zleva jsou 

končetinové svody I, II, III před, zprava po předzpracování 

 

 

Obrázek č. 23: Otevření a předzpracování testovacího pacientského signálu. Zleva jsou hrudní 

svody V1–V3 před, zprava po předzpracování 
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Obrázek č.  24: Otevření a předzpracování testovacího pacientského signálu. Zleva jsou hrudní 

svody V4–V6 před, zprava po pžedzpracování 

 

Byly naměřeny amplitudové a časové parametry repolarizace pacientského 

signálu (viz příloha A) pro končetinové a hrudní svody. Po provedení 

Kolmogorovova - Smirnovova testu bylo zjištěno, že data mají normální rozdělení 

pravděpodobnosti, proto jsou prezentována v podobě středních hodnot. 

Přijatý testovací signál byl úspěšně otevřen skriptem vytvořeným v Matlabu, byly 

spočítány jeho repolarizační parametry: amplituda T vlny, interval TpTe, RTpeak, RTend, 

RR. Lze říci, že tento algoritmus lze použít k analýze T vln v EKG signálech pacientů. 
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4 Diskuse 

Prevence život ohrožujících arytmií a jejich léčba během ischémického záchvatu 

vyžaduje vyhodnocení ventrikulárních procesů depolarizace a repolarizace na základě 

analýzy elektrokardiogramu. Je nezbytné najít EKG parametry, které jsou schopné 

předpovídat maligní arytmie. EKG parametry reflektující proces depolarizace (délka 

trvání QRS komplexu), nebo míru poškození myokardu (elevace ST segmentu) jsou 

už dobře známými prediktory VF. [6–9] Avšak využitelnost parametrů T vlny 

znázorňující proces repolarizace komor srdce pro predikci komorových arytmií je 

kontroverzní.  

Repolarizace může přispívat k tvořbě arytmogenního substrátu a poskytovat 

cennou diagnostickou informaci pro prognózu, předpovídání a léčbu VT/VF, proto 

elektrofyziologické repolarizační EKG parametry jsou potenciální perspektivní 

prediktory těchto arytmií během akutního koronárního syndromu. Jako potenciální 

repolarizační prediktory VT/VF v podmínkách ischémie a reperfuze byly v této 

diplomové práci studovány amplitudové charakteristiky T vlny (amplituda T vlny), 

morfologie T vlny (přítomnost negativní terminální T vlny), časové charakteristiky 

(interval TpTe, RTpeak, RTend, RR), a repolarizační indexy (největší a nejmenší amplituda 

T vlny, disperze amplitud T vlny, největší a nejmenší intervaly TpTe, disperze intervalu 

TpTe, celkový interval TpTe). 

V experimentálním modelu akutní ischémie a reperfuze jsou pozorovány změny 

parametrů repolarizace. Bylo provedeno porovnání parametrů T vlny mezi skupinou 

zvířat s reperfuzní VT/VF a kontrolní skupinou zvířat odolnou proti arytmiím. Amplituda 

T vlny se zvýšila u nefibrilující a fibrilující skupiny během ischémie a reperfuze, což bylo 

očekáváno a je v souladu s údají naší vědecké skupiny. [121] Změna se projevila 

ve svodech, souvisejících s ischémii (J4–J6). Avšak u fibrilující skupiny byl oproti 

nefibrilující skupině pozorován větší růst amplitudy. Pravděpodobně je to způsobeno tím, 

že u skupiny zvířat s VT/VF je vyšší apikobasální gradient. V experimentálním modelu 

diabetes mellitus u králíků bylo zjištěno [121][122], že pokles amplitud T vln 

v modifikovaných prekordiálních svodech je spojen se změnou repolarizačních 

gradientů, konkrétně s poklesem apikobasálního gradientu. Proto lze předpokládat, 

že zvýšení apikobasálního gradientu vede ke zvýšení amplitudy T vlny. Růst amplitudy 
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T vlny kvůli většímu poškození myokardu u skupiny zvířat s fibrilací není možné, jelikož 

výsledky měření ischémického/reperfuzního poškození byly stejné. [116] 

Při statistické analyze byly také zjištěny významné rozdíly některých časových 

charakteristik T vlny. Konkrétně se jedná o interval TpTe ve svodech souvisejících 

s ischémií, disperzi intervalu TpTe a celkovém intervalu total TpTe. U zvířat z fibrilující 

skupiny jsou všechny výše uvedené parametry vyšší než u nefibrilující skupiny. Zmíněné 

elektrokardiografické parametry jsou projevem globální disperze repolarizace komor 

srdce [123][124] a lze říci, že u skupiny zvířat s VF je větší disperze repolarizace oproti 

skupině, která je odolná proti arytmiím. Zjištění je v souladu s údají naší vědecké skupiny 

v experimentu s měřením myokardiálních potenciálů. [116] Existující studie [121] 

prokázala, že ischemicky způsobené zvýšení repolarizační nehomogenity bylo spojeno 

se zvýšením intervalu TpTe. Mechanismus těchto účinků může souviset se zvýšením 

apikobasálního gradientu repolarizace, který byl následně způsoben významným 

zkrácením repolarizace v ischemické apikální oblasti komory. Jelikož transmurální 

gradient se neměnil, jeho vliv na změnu intervalu TpTe je zanedbatelný. [121] 

Všechny repolarizační EKG parametry, které se statisticky významně lišily mezi 

skupinami fibrilujících a nefibrilujících zvířat, byly zahrnuty do binární logistické regrese 

pro zjištění souvislosti s výskytem fibrilací. Jediným prediktorem ventrikulární 

tachykardie a fibrilace z analyzovaných EKG parametrů repolarizace je disperze intervalu 

TpTe. Výsledek je v souladu se zjištěním klinické studie, že parametr disperze 

TpTe je prediktorem fibrilace komor u pacientů s Brugada syndromem. [125] Avšak 

v podmínkách akutní ischémie/reperfuze vhodnost daného parametru pro predikci 

reperfuzní tachyarytmií je prokázána poprvé. Pro tento parametr byla vytvořena ROC 

křivka pro zjištění citlivosti a specificity daného parametru. 

Jedním ze zajímavých možných repolarizačních prediktorů byl interval TpTe 

ve svodech, souvisejících s ischémií. Interval TpTe byl navržen jako prediktor disperze 

komorové repolarizace [33] a byl studován jako prediktor VF při ischemických stavech. 

[22–25] Studie ukázala vztah s arytmickými příhody, avšak prediktor nebyl jednoznačně 

potrzen rozsáhlou studií [26] a zůstává kontroverzní. Z tabulky č. 3 je vidět, že p-hodnota 

intervalu TpTe konverguje k p = 0,05 (p = 0,076).  

Dalším možným prediktorem byl repolarizační parametr celkový interval TpTe. 

V nedavné studii [113] při experimentálním infarktu myokardu bylo zjištěno, 

že dynamické zvýšení intervalu total TpTe během ischémie je prediktorem VT/VF, 

což je zčásti v souladu s výsledkem diplomové práce, protože disperze TpTe a total TpTe 



52 

 

znázorňují globální disperzi repolarizace v myokardu komor. Z tabulky č. 3 je vidět, 

že statistická významnost total TpTe se blíži k hladině významnosti (p = 0,069). Studie 

[113] naznačuje, že zvýšená globální disperze repolarizace (odhadovaná jako prodloužení 

intervalu total TpTe) může přispět k arytmogenezi, případně usnadnění rozvoje 

jednosměrného bloku vedení. Další studie parametrů intervalu TpTe a total TpTe jsou 

potřebné k objasnění jejich prognostického významu při různých patologických stavech.  

Nekonzistence údajů o prognostickém významu časových parametrů repolarizace, 

jako je interval TpTe v jednotlivých hrudních svodech a celkový interval total TpTe, 

může souviset s problematickou identifikací konce T vlny.  Za mnoha okolností je složité 

najít konec vlny T, například kvůli přítomnému šumu v EKG signálu. Algoritmus 

identifikuje konec T vlny v  tom místě, kde signál nabývá nulové hodnoty, avšak kvůli 

šumu (zákmitům v EKG signálu) je možné, že konec bude identifikován přilíš brzy.  

Diplomová práce také studovala morfologii T vlny, konkrétně se jedná 

o přítomnost záporné terminální části T vlny v EKG signálech. Negativní terminální část 

T vln nebyla nalezena v žádném signálu ani u nefibrilující, ani u fibrilující skupin, 

přestože za použitím matematického modelováni [116] naznačuje, že prodloužení AP 

v pohraniční oblasti myokardu by měla přivést k výskytu negativní terminální částí T 

vlny v hrudních svodech. Absence této morfologie T vlny je v provedeném experimentu 

pravděpodobně způsobena modifikovaným umístěním hrudních elektrod J1–J6.   

V současné době probíhá další studie se standardním umístěním hrudních elektrod 

na pacientech pro prokázání hypotézy, zda se u fibrilující skupiny objeví negativní 

terminální část T vlny (SGS grant SGS18/160/OHK4/2T/17). 

Prakticky neexistují žádné programy pro automatický výpočet repolarizačních 

parametrů EKG signálu při patologických změnách křivky kvůli složitosti těchto měření. 

Cílem diplomové práce bylo vyvinutí algoritmu, který by byl schopen výpočítat EKG 

parametry repolarizace u pacientů během výchozího stavu, ischémie a reperfuze. 

Testovací pacientský signál byl otevřen a zpracován navrhnutým algoritmem pro výpočet 

repolarizačních parametrů u kočičích signálů, byly spočítány tytéž amplitudové a časové 

parametry T vlny. Na zakladě vytvořeného programu v současné době probíhá klinická 

studie repolarizačních procesů za použitím  EKG signálů pacientů s akutním koronárním 

syndromem s cílem testování zjištěných prediktorů ventrikulární tachykardie a fibrilace 

(SGS grant SGS18/160/OHK4/2T/17). 
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V diplomové práci byly zjištěny EKG repolarizační parametry, které se liší 

u nefibrilující a fibrilující skupiny koček. Hlavním zjištěním je, že disperze intervalu 

TpTe se projevila jako prediktor ventrikulárních tachyarytmií. Také byly vytvořeny 

algoritmy pro analýzu repolarizačních parametrů u kočičích a pacientských signálů. 

Na základě provedené analýzy lze tvrdit, že včasné měření repolarizačních parametrů je 

významné a důležité pro odhalení patogenních tachyarytmií, jejich prevenci, prognózu 

a následnou antiarytmickou léčbu.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo nalezení repolarizačních EKG prediktorů VT/VF 

v experimentálním modelu akutního koronárního syndromu. Pro splnění daného cíle byl 

vytvořen algoritmus v prostředí Matlab pro výpočet EKG parametrů repolarizace 

kočičích signálů registrovaných při akutní ischémii a reperfuzi. Práce se zabývá 

nalezením morfologických, amplitudových a časových charakteristik T vlny a definicí 

EKG prediktorů reperfuzních arytmií. Součástí práce bylo ověření metodiky určení EKG 

parametrů repolarizace, včetně zjíštených prediktorů VT/VF na vybraném pacientském 

testovacím signále s akutním koronárním syndromem.  

V Matlabu vytvořený skript je schopný analyzovat patologické EKG signály 

zvířat a pacientů při ischémii a reperfuzi. Pomocí vytvořeného programu bylo 

analyzováno 594 EKG signálů během výchozího stavu, ischémie a reperfuze. Celkem 

bylo analyzováno 10 repolarizačních parametrů: amplituda T vlny v končetinových 

a hrudních svodech, maximální a minimální amplituda T vlny a její disperze v hrudních 

svodech, interval TpTe, maximální a minimální interval TpTe a jeho disperze, total TpTe 

a RR interval. Nezávislým prediktorem fatální ventrikulární tachykardie a fibrilace je 

disperze intervalu TpTe během první minuty reperfuze. AUC se rovná 0,871, p-hodnota 

prediktoru je p = 0,11. Disperze intervalu TpTe větší než mezní hodnota 17,44 ms 

předpovídají VT/VF se senzitivitou 0,714 a specificitou 0,800. 
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Příloha A: Repolarizační EKG parametry testovacího signálu 

 

Tabulka č. 4: Naměřené parametry testovacího pacientského signálu 

Parametr I II III V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Amplituda T vlny 

(mV) 
0,36 0,88 0,49 0,11 0,32 0,44 0,06 0,58 0,64 

Interval TpTe (s) 0,09 0,07 0,08 0,06 0,09 0,09 0,05 0,11 0,11 

Interval RTend (s) 0,32 0,29 0,3 0,38 0,34 0,34 0,37 0,35 0,35 

Interval RTpeak (s) 0,23 0,22 0,22 0,31 0,25 0,25 0,31 0,25 0,24 

Interval RR (s) 0,95 0,91 0,93 1,00 1,08 1,06 1,05 1,04 0,95 
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Příloha B: Názvy jednotlivých souborů 

 

Tabulka č. 5: Názvy jednotlivých souborů 

Název souboru Výchozí stav Ischémie Reperfuze 

Cat04y (VT) .003 .011 .013 

Cat05y .003 .009 .011 

Cat08y .004 .009 .011 

Cat09y (VT) .004 .012 .013 

Catepi06 (VT/VF) .001 .008 .010 

Catech06 (VT) .004 .010 .012 

Catepi04 (VT) .002 .008 .010 

Catepi05 .002 .010 .012 

Catepi03 .002 .009 .010 

Catech04 .003 .009 .012 

Cat01y .002 .007 .010 

Cat01x .05 .11 .14 

Cat04x (VT) .02 .12 .13 

Cat07x .02 .11 .13 

Cat08x .01 .09 .12 

Cat09x .01 .07 .09 

Cat10x .02 .07 .08 

Cat11x (VF) .01 .07 .09 

Cat13x .01 .08 .09 
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Příloha C: Parametry nastavení v Matlabu pro zpracování EKG 

signálů 
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Název souboru Výchozí stav Ischémie Reperfuze 

Cat04y 

Končetinové signály: 

ws = 32, basenoisethresh = 2 

Hrudní signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace všech svodů podle II 

Končetinové signály: 

ws = 18, basenoisethresh = 1 

Hrudní signály: 

- 

Segmentace všech svodů podle II 

Končetinové signály: 

ws = 35, basenoisethresh = 2 

Hrudní signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace všech svodů podle II 

Cat05y 

Končetinové signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,5 

Hrudní signály: 

ws = 86, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace všech svodů podle II 

Končetinové signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,5 

Hrudní signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 2 

Segmentace všech svodů podle II 

Končetinové signály: 

ws = 8, basenoisethresh = 3 

Hrudní signály: 

ws = 16, basenoisethresh = 3 

SegmentBorders = 0,1 

Segmentace všech svodů podle III 

Cat08y 
- 

Segmentace všech svodů podle II 

- - 

Cat09y 

Končetinové signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 1,5 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 90, basenoisethresh = 5 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,25 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Končetinové signály: 

- 

Segmentace svodů podle I 

Hrudní signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,8 
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Segmentace svodů podle V2 Segmentace svodů podle V2 Segmentace svodů podle V2 

Catepi06 

Končetinové signály: 

ws = 26, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,1 

Končetinové signály: 

- 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 15, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle V1 

Končetinové signály: 

- 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

- 

Segmentace svodů podle V2 

Catech06 

Končetinové signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 0,1 

Segmentace svodů podle I 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle V1 

Končetinové signály: 

ws = 90, basenoisethresh = 1 

Segmentace svodů podle I 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 1 

Segmentace svodů podle V1 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,25 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle V1 

Catepi04 

Končetinové signály: 

ws = 90, basenoisethresh = 10 

Segmentace svodů podle I 

Hrudní signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 0,2 

Končetinové signály: 

ws = 55, basenoisethresh = 0,1 

Segmentace svodů podle I 

Hrudní signály: 

ws = 62, basenoisethresh = 0,3 

Končetinové signály: 

ws = 20, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 12 
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Segmentace svodů podle V1 Segmentace svodů podle V1 Segmentace svodů podle V2 

Catepi05 

Končetinové signály: 

ws = 70, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace svodů podle V2 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 0,9 

Segmentace svodů podle V2 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 0,2 

Segmentace svodů podle V2 

Catepi03 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 2 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle V1 

segmentMargin = 250 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 2 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 2 

Segmentace svodů podle V 

segmentMargin = 250 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 2 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 40, basenoisethresh = 2 

Segmentace svodů podle V1 

segmentMargin = 250 
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Catech04 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,9 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,7 

Segmentace svodů podle V1 

segmentMargin = 200 

Končetinové signály: 

ws = 20, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 20, basenoisethresh = 0,3 

Segmentace svodů podle V1 

 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,3 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle V1 

 

Cat01y 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 35, basenoisethresh = 0,59 

Segmentace svodů podle V1 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 35, basenoisethresh = 0,59 

Segmentace svodů podle V1 

 

Končetinové signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 0,3 

Segmentace svodů podle II 

Hrudní signály: 

ws = 60, basenoisethresh = 0,6 

Segmentace svodů podle V1 

 

Cat01x 

Končetinové signály: 

ws = 55, basenoisethresh = 0,9 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 1 

Segmentace všech svodů podle II 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,9 

Hrudní signály: 

- 

Segmentace všech svodů podle II 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,9 

Hrudní signály: 

- 

Segmentace všech svodů podle II 
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Cat04x 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 20, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace všech svodů podle V8 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 0,9 

Segmentace všech svodů podle 

V8 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

- 

Segmentace všech svodů podle V8 

Cat07x 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 1 

Segmentace všech svodů podle V5 

segmentMargin = 150 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 1 

Segmentace všech svodů podle 

V5 

segmentMargin = 150 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 1 

Segmentace všech svodů podle V5 

segmentMargin = 150 

Cat08x 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Hrudní signály: 

ws = 20, basenoisethresh = 0,4 

Segmentace všech svodů podle V5 

segmentMargin = 150 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Hrudní signály: 

ws = 20, basenoisethresh = 0,4 

Segmentace všech svodů podle 

V5 

segmentMargin = 150 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,2 

Hrudní signály: 

- 

segmentMargin = 150 
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Cat09x 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,3 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace všech svodů podle V6 

segmentMargin = 100 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace všech svodů podle 

V6 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 10, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace všech svodů podle V6 

Cat10x 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 15, basenoisethresh = 0,6 

Segmentace všech svodů podle V6 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 1,5 

Segmentace všech svodů podle 

V6 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 1 

Segmentace všech svodů podle V6 

Cat11x 

Končetinové signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,9 

Segmentace podle II 

Hrudní signály: 

ws = 15, basenoisethresh = 1,5 

Segmentace podle V5 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,3 

Segmentace podle V5 

Končetinové signály: 

ws = 30, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,3 

Segmentace podle 

V5
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Cat13x 

Končetinové signály: 

ws = 80, basenoisethresh = 0,9 

Segmentace podle II 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,9 

Segmentace podle V6 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 50, basenoisethresh = 0,3 

Segmentace podle V6 

Končetinové signály: 

- 

Hrudní signály: 

ws = 15, basenoisethresh = 0,5 

Segmentace podle V6 
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Příloha D: Mediány a mezikvartilové rozpětí repolarizačních EKG parametrů 

 

Tabulka č. 6: Mediány a mezikvartilové rozpětí amplitud T vlny nefibrilující a fibrilující skupin při vychozím stavu, ischémii a reperfuzi 

No VT/VF 

VT/VF 
Výchozí stav (μV) Ischémie (μV) Reperfuze (μV) 

I 
61,332 (36,744; 66,534) 

7,314 (-8,995; 31,67) 

44,224 (27,155; 53,975) 

-7,693 (-8,743; 30,45) 

45,282 (33,175; 102,468) 

-9,741 (-22,98; 4,053) 

II 
150,171 (43,00; 198,37) 

128,75 (58,47; 307,92) 

151,606 (65,45; 257,84) 

92,89 (23,63; 158,04) 

156,16 (56,51; 239,13) 

173,90 (79,07; 210,99) 

III 
126,60 (92,51; 188,29) 

198,24 (62,98; 318,52) 

191,63 (119,59; 299,29) 

54,04 (24,25; 178,67) 

192,52 (124,78; 250,58) 

192,79 (42,06; 241,13) 

J1 
-74,13 (-88,54; -60,48) 

-73,05 (-108,82; -45,75) 

-83,88 (-123,02; -56,79) 

-77,87 (-117,95; -40,11) 

-67,57 (-120,50; -65,26) 

-80,02 (-94,86; -69,62) 

J2 
-46,78 (-79,67; -28,47) 

-118,15 (-130,89; 95,95) 

-68,27 (-123,98; -39,18) 

-117,78 (-141,89; -91,65) 

-75,83 (-110,64; -45,65) 

-108,46 (-115,56; -95,98) 

J3 
-31,27 (-52,31; -20,35) 

-102,08 (-116,24; -47,79) 

-52,06 (-115,02; -35,64) 

-84,91 (-111,43; -40,36) 

-52,02 (-96,45; -35,77) 

-89,94 (-110,09; -57,07) 

J4 
56,96 (30,42; 145,13) 

100,41 (44,34; 126,09) 

118,34 (51,75; 181,57) 

103,96 (75,04; 127,13) 

123,88 (83,44; 155,75) 

105,15 (84,07; 130,33) 

J5 
87,71 (59,47; 162,94) 

175,72 (84,47; 234,43) 

147,08 (71,92; 193,82) 

181,00 (128,27; 234,81) 

115,62 (60,79; 159,28) 

165,31 (144,36; 205,38) 

J6 
62,02 (47,33; 93,32) 

201,18 (170,41; 210,05) 

83,58 (69,22; 200,31) 

197,16 (153,25; 277,41) 

72,79 (66,03; 164,62) 

226,87 (196,30; 233,62) 

 

  



84 

 

Tabulka č. 7: Mediány a mezikvartilové rozpětí intervalu TpTe nefibrilující a fibrilující skupin při vychozím stavu, ischémii a reperfuzi 

No VT/VF 

VT/VF 
Výchozí stav (ms) Ischémie (ms) Reperfuze (ms) 

I 
52,54 (44,14; 55,46) 

34,39 (33,06; 38,04) 

45,61 (34,54; 51,88) 

38,50 (38,00; 44,44) 

47,65 (42,29; 47,75) 

37,87 (33,40; 45,12) 

II 
46,33 (40,82; 53,25) 

47,69 (44,85; 52,39) 

46,24 (41,63; 50,77) 

47,85 (43,95; 54,80) 

46,42 (42,31; 48,85) 

50,25 (44,95; 51,81) 

III 
39,80 (33,71; 44,21) 

50,91 (44,90; 52,60) 

45,61 (39,17; 53,34) 

47,29 (39,02; 59,76) 

48,70 (47,52; 49,73) 

41,00 (38,88; 46,45) 

J1 
47,04 (51,59; 50,77) 

38,32 (38,00; 40,92) 

40,29 (38,70; 50,46) 

42,67 (41,03; 46,87) 

46,81 (41,40; 51,71) 

45,02 (42,60; 48,84) 

J2 
42,31 (37,08; 48,87) 

49,23 (44,82; 54,37) 

42,29 (41,46; 49,41) 

51,52 (48,54; 55,42) 

51,92 (46,28; 53,16) 

45,55 (43,44; 47,20) 

J3 
46,23 (42,68; 56,63) 

46,95 (39,93; 61,96) 

47,00 (44,11; 57,95) 

45,18 (42,43; 51,48) 

54,94 (46,86; 58,16) 

47,38 (47,00; 48,70) 

J4 
43,94 (41,32; 47,18) 

49,34 (43,24; 53,73) 

42,04 (34,91; 49,68) 

47,00 (45,56; 56,75) 

46,77 (43,90; 54,44) 

45,00 (44,33; 51,19) 

J5 
44,75 (41,18; 50,30) 

50,97 (49,01; 60,34) 

44,57 (39,75; 51,19) 

47,39 (46,42; 51,30) 

46,14 (42,24; 51,83) 

56,75 (49,63; 69,00) 

J6 
43,75 (41,99; 45,77) 

49,38 (46,96; 51,87) 

47,15 (39,43; 50,85) 

56,75 (52,75; 62,81) 

47,00 (42,93; 49,80) 

52,50 (52,50; 55,82) 
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Tabulka č. 8: Mediány a mezikvartilové rozpětí repolarizačních indexů u nefibrilující a fibrilující skupin při vychozím stavu, ischémii a reperfuzi 

no VT/VF 

VT/VF 
RR (ms) Tpeakmax (μV) Tpeakmin (μV) TpTemax (ms) TpTemin (ms) 

Disperze TpTe 

(ms) 
Total TpTe (ms) 

Výchozí 

stav 

371,93 

(335,80;396,81) 

420,74 

(349,41;441,83) 

70,79 

(31,20;200,77) 

134,64 

(60,09;307,92) 

-67,58  

(-97,75; -30,30) 

-56,91  

(-118,15; -37,38) 

50,10  

(45,88; 57,78) 

55,41 

(50,38;65,87) 

38,10 

(33,28;43,25) 

34,53 

(32,79;41,17) 

11,85 

(9,58;22,38) 

20,94  

(17,25; 22,86) 

55,72  

(50,60; 64.14) 

58,02  

(51,93; 79,75) 

Ischémie 

379,92 (351,08; 

404,86) 

449,00 

(335,43;469,09) 

81,74 

(39,38;238,22) 

161,81 

(64,75;269,54) 

-83,88  

(-134,22; -43,75) 

-88,88  

(-117,78;-33,80) 

51,14 

(45,61;60,18) 

56,75 

(52,30;60,34) 

38,79 

(32,47;44,00) 

38,00 

(32,64;40,17) 

11,52 

(8,04;18,73) 

15,81  

(15,74; 18,69) 

64,79  

(55,06; 72,04) 

59,96  

(50,15; 84,19) 

Reperfuze 

383,78 

(320,00;421,96) 

426,25 

(336,74;468,12) 

118,12 

(56,93;231,65) 

192,79 

(84,94;252,64) 

-75,83  

(-130,96; -50,47) 

-71,87  

(-109,40;-50,92) 

51,75 

(48,64;59,69) 

55,82  

(54,23; 65,00) 

43,27 

(36,21;47,60) 

37,00 

(33,40;38,88) 

9,31  

(8,22;16,11) 

23,25  

(16,64; 31,17) 

63,62  

(52,23; 69,84) 

73,44  

(67,76; 95,58) 
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Příloha E: Obsah CD 
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