
Polykardiografie 

Úvod 
Polykardiografie je současný záznam několika metod sledujících různé projevy 
srdečního cyklu. Základem jsou elektrokardiografie (EKG), pulsní pletysmografie 
(PPG), fonokardiografie (FKG), které umožňují zjistit trvání jednotlivých fází 
srdečního cyklu (systolické intervaly, diastolické intervaly atd.). Metodou polygrafie 
lze někdy rozpoznat počínající slabost srdečního svalu, resp. hrozící srdeční selhání. 

Pulsní pletysmografie – měří optickou transparentnost/odrazivost, 
která se mění se změnou pulzního tlaku v cévkách měkkých tkání 

Fonokardiografie – akustický záznam zvuků, které vznikají v srdci při 
otevírání a zavírání chlopní (ozvy, šelesty) 

Srdeční cyklus je fyziologicky propojen i s činností jiných orgánů v závislosti na regulaci 
sympatiku a parasympatiku. Např. při řízeném nádechu se srdeční rytmus zrychluje, naopak při 
výdechu klesá. Jedním z důvodů může být např. efektivnější výměna plynů v plicích při nádechu 
a šetření energie při výdechu. Společně s útlakem srdce uvnitř hrudního koše při zachování stejného 
srdečního výdeje dochází k jeho kompenzaci zkrácením cyklu při nádechu. Změnou objemu a hustoty 
hrudního koše dochází i ke změně elektrické impedance, která se projeví změnou amplitudy EKG 
signálu a to zejména v amplitudě R-špičky.   

Pletysmogram poskytuje informaci o aktuální hodnotě tlaku v krevním řečišti. Vrcholy průběhu 
odpovídají systolickému tlaku, minima pak diastolickému tlaku. V pružném těle odražená pulzní vlna 
nasedá za systolou a může vytvořit zdvojení s lokálním minimem zvaným dikrotický zářez. Maximální 
krevní tlak je při stahu srdečních komor, v EKG odpovídá R-špičce. Pulzní tlaková vlna se šíří od srdce 
dále krevním řečištěm, proto při měření pletysmogramu na prstech ruky shledáváme zpoždění 
systolického maxima za R-špičkou. Rychlost pulzní vlny reflektuje kondici a pružnost tepen a cév 
(pomalá=pružné, rychlá=zkornatělá). Variabilita amplitudy systoly krevního tlaku je taktéž ovlivněna 
dýcháním a tlaku uvnitř hrudního koše. 

Srdeční ozvy jsou způsobeny vibracemi částic krve, chlopní a stěn komor. Nejvýraznějšími jsou 

I. a II. srdeční ozva. První srdeční ozvu způsobuje zejména uzavírání cípatých chlopní, vibrace krve 

a stěn komor při zvýšeném nitrokomorovém tlaku v průběhu kontrakce. Trvá přibližně 150 ms a v EKG 

se objevuje těsně za QRS komplexem. Druhá srdeční ozva vzniká vibracemi aortální a pulmonální 

chlopně při jejich zavírání na konci ejekční fáze. Je kratší než předešlá ozva (100 ms), začíná po skončení 

T-vlny. 

Cíle 

a) Zaznamenejte si vlastní nebo analyzujte vybraný polykardiografický signál (EKG, respirace, 

FKG, PPG). Změřte vzdálenost od srdce k senzoru PPG. 

b) Extrahujte parametry z vybraných signálů, které jsou ovlivněny dýcháním.  

a. EKG: variabilita srdečního rytmu (HRV) 

b. EKG: amplituda R-špiček (přesněji rozdíl R a S kmitu) 

c. PPG: amplituda systoly 

d. Korelujte parametry s respirací (měřeno hrudním pásem) 

c) Určete počet dechových cyklů za minutu 

a. Rozhodněte, který parametr lze použít pro nepřímé měření respirace 

d) Změřte rychlost pulzní vlny (zpoždění mezi R-špičkou a systolou) 

e) Pomocí EKG segmentujte 1. a 2. srdeční ozvy v FKG 

a. Spočtěte průměrné spektrum 1. a 2. ozvy 

b. Spočtěte první dva spektrální momenty 



Pořízení biologických signálů: 

 standardní bipolární II. EKG svod, – elektroda na pravém zápěstí + elektroda na levé noze 
zemnící elektroda REF na pravé noze  

 hrudník je obepnut pásem s tenzometrem (dechový pás) 

 fonokardiograf je zasunut pod hrudní pás v oblasti sterna a případně přidržován prsty levé 
ruky 

 pletysmograf je bez přiškrcení upevněn na ukazováčku pravé ruky  
 
Během měření osoba sedí, relaxuje, nemluví a pravidelně dýchá. 
 
Struktura dat: fs=500 Hz 
  1. sloupec … EKG [mV] 

2./3. sloupec … FKG  

2./3. sloupec … dech 

4. sloupec … pulzní pletysmogram 

 

 

 

Užitečné funkce: butter, filtfilt, diff, median, corr, disp, num2str 

  



Nápověda: 

1. Dechově vázané parametry.  Ze signálů EKG a PPG extrahujte parametry, které se mění v závislosti 

na dechovém cyklu. Parametry korelujte se signálem z hrudního pásu a stanovte korelační 

koeficient a jeho statistickou signifikanci.  Z EKG, PPG a hrudního pásu spočtěte počet dechových 

cyklů za minutu. 

ecg=data(:,1); % EKG-II. svod 
resp=data(:,2); % respirace 
pcg=data(:,3); % fkg (phonocardiogram)  
ppg=data(:,4); % pulsní pletysmogram 

 

t=linspace(0,(size(data,1)-1)/fs,size(data,1))'; 
 

% filtrujte 

ecg (0.5-40 Hz) 

resp (<0.5 Hz) max. 30 cyklů/minutu 

pcg (nefiltrovat) 

ppg (0.5-8 Hz) 

... 

 

% Rozměřte EKG komponenty: R-špičky, S-kmity, konec T-vln. Použijte 

detektor z předchozího cvičení, v případě potřeby upravte a ošetřete 

algoritmus. Uvědomte si, že počet R-špiček je o jednu větší než S a T. 

[~,~,~,~,~,~,Rm,Sm,~,~,~,Te]=my_ecg_fun(ecg,fs); 

 
a) Změřte R-R intervaly a přepočítejte je na okamžitou tepovou frekvenci za 

minutu (HR). Pozn. časové indexy R-R intervalů (tHR) stanovte doprostřed 

intervalu. 
RR=diff(Rm); 
HR=60*1./(RR/fs); % 60*(1/T) BPM 
HRidx=Rm(1:end-1)+round(RR/2); % čas |R-R|/2 = t(HRidx)  

 
b) Změřte amplitudy EKG mezi R-špičkou a S-kmitem |R-S|, zobrazte 

variabilitu v čase. Pro časovou osu použijte indexy S 
... 

 

 
  



c) Získejte obálku pletysmografického signálu (PPG). Použijte např. MA-filtr 
s oknem 1-3 s. Detekujte systoly v PPG signálu. Použijte obálku 

k prahování a lokalizaci lokálních maxim. Zobrazte vývoj systol v čase. 
... 

th_max=0.5*max(ppg)*ppg_env/max(ppg_env); 
 

... 

 

 

 

d) Korelujte jednotlivé parametry se signálem hrudního pásu.  

 Okamžitá tepová frekvence × respirace v čase |R-R|/2 

 |R-S| amplitudy × respirace v čase S-kmitu  

 Systoly × respirace v čase systoly 

  

[C_rr,p_rr]=corr(resp(HRidx),HR) 
... 

=== Respiratory correlation to === 

Heart rate:      C=     (p<     ) 

R-S amplitude:   C=     (p<     ) 

PPG amplitude:   C=     (p<     ) 

 
e) Ze signálů/parametrů určete počet dechových cyklů za minutu.  

 nádech=kladná diference, výdech = záporná diference 

 signum diference = (+) nádech, (-) výdech 

 počet nádechů = změna z (-) do (+) 

 počet výdechů = změna z (+) do (-) 

 dechů za minutu = celkový počet nádechů/výdechů za dobu trvání 

signálu v minutách  

 
 

Lze z EKG a PPG spolehlivě určit dechovou frekvenci?  

Jaký parametr je nejspolehlivější? 

  

=== Respiratory rate === 

chest sensor:      BPM 

RR-intervals:      BPM 

RS-amplitude:      BPM 

PPG-amplitude:      BPM 



2. Rychlost pulzní vlny. Kontrakcí srdečních komor (R-špička) dochází k vypuzení krve odpovídající 

systolickému tlaku (maximum v PPG). Prudký nárůst tlaku se šíří tepnami celým tělem v podobě 

pulzní vlny, která do periferních částí těla (končetin) dorazí s časovým zpožděním. Ze vzdálenosti 

od srdce k PPG senzoru můžeme definovat rychlost pulzní vlny (m/s), která s věkem roste 

(kornatění tepen/cév, tělo je méně pružné).   

 
a) Změřte zpoždění mezi R-špičkami a systolou, hodnoty přepočtěte na 

rychlost. Jako výslednou rychlost použijte medián. 

 
b) Pozor! Při výpadku PPG senzoru nemusí být detekována systola 

k odpovídající R-špičce. Při měření zpoždění systoly následované za 

R-špičkou ověřte, zdali zpoždění nepřekročilo R-R interval. 

 

 

 

 

  



3. Segmentujte 1. a 2. srdeční ozvu. První ozvy začínají od R-špičky a trvají asi 150 ms. Druhé ozvy 

začínají s koncem T-vlny a trvají asi 100 ms. Použijte EKG k segmentaci ozev. Pro každou 

jednotlivou srdeční ozvu spočtěte spektrum. Z průměrného spektra (jednostranného) spočtěte 

první a druhý spektrální moment. 

t1=0.15; % první ozva 150 ms 
t2=0.1; % druhá ozva 100 ms 
S1=[]; 
S2=[]; 
for i=1:length(Rm)-1 
    hs1=pcg(Rm(i):Rm(i)+round(t1*fs)); 
    hs2=pcg(Te(i):Te(i)+round(t2*fs)); 

     
    S1=[S1;(1/length(hs1)*fft(hs1))']; % spektrum 1. ozvy 
    S2=[S2;(1/length(hs2)*fft(hs2))']; % spektrum 2. ozvy 
end 

... 
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 1. spektrální moment (Hz) 2. spektrální moment (Hz) 

1. srdeční ozva   

2. srdeční ozva   

 


