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Úvod: Při detekci morfologií QRS komplexu za využití vektrokardiografie (VKG) se vychází z již 
probrané problematiky elektrokardiografie (EKG). Dle studií vyplývá, že je k mapování místa 
vzniku komorových ektopií možno využít vektorkardiografického (VKG) záznamu. 
Cíl: Za využití standardizovaných Frankových svodů bude možno zobrazit srdeční aktivitu v 
celém svém průběhu. Bude možno využit 3D zobrazení v prostoru, nebo zobrazení v jednotlivých 
projekcích – frontální, sagitální a transverzální. Předpoklad využití SW byl při urychlení, 
zpřesnění a zvýšení bezpečnosti pacienta, zvláště pak při ablačních výkonech zaměřených na 
RVOT a LVOT 
Výsledky a metodika: Software vyvinut v prostředí Microsoft Visual Studioumožnujě 
porovnávání a přidávání nových VKG template. Program pomocí template uložené v SQL 
databázi porovnává nově příchozí ektopické křivky s dříve nahranými a následně je koreluje s 
EAM systémem CARTO 3. Pro porovnání využívá algoritmu na principu Cosine Similarity 
(kosínová podobnost), kde shoda se pohybuje v hodnotách 0 až 1, kde určující je výsledná 
procentuální shoda v jednotlivých svodech. Místo vzniku ektopie je pak vyznačeno na CT obrazu. 
Závěr: Při náhledu na EKG záznam ektopie z RVOT a LVOT je možno vidět, že morfologie těchto 
QRS je shodný. Naopak při porovnání pomocí VKG záznamu jsou smyčky ve transverzálním a 
sagitálním pohledu na sebe kolmé. Lze detekovat, zda je místo vzniku z pravé, nebo levé komory 
a tím i upravit přípravu a proces RFA ablace. Dnes se software využívá na elektrofyziologických 
sálech ke plánování RFA ablací KES a KT, jako podpora EAM systému CARTO 3. Pro ověření 
funkčnosti byly vyhodnocené místa vzniku porovnány s výslednou lokací na CARTO 3. Odchylky 
je možno vidět na tabulce níže. Podle výsledků je možné, že při dostatečném počtu KES v 
databází se přesnost bude zvyšovat a tím se postupně dostat k neinvazivnímu mapování místa 
vzniku komorových extrasystol a komorových tachykardií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


