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1. WSTĘP 
 
Kardiotokografia stanowi podstawowe źródło informacji o stanie płodu zarówno w trakcie 
ciąży, jak i w okresie okołoporodowym. Kardiotokografia polega na równoczesnej rejestracji 
sygnału częstości uderzeń serca płodu (ang. FHR – Fetal Heart Rate), czynności skurczowej 
macicy oraz aktywności ruchowej płodu. Przedporodowa ocena dojrzałości płodu jest 
podstawową czynnością, gdy przewidujemy konieczność przedwczesnego ukończenia ciąży. 
Przeżycie noworodków przedwcześnie urodzonych zależy w znacznej mierze od prawidłowej 
czynności układu oddechowego. Ruchy oddechowe płodu występują stosunkowo wcześnie w 
czasie ciąży i są integralną częścią prawidłowego rozwoju płuc. Można je obserwować już od 
około 11 tygodnia, jednakże ruchy umożliwiające ich analizę ilościową występują powyżej 20 
tygodnia ciąży. Za objaw prawidłowy przyjmuje się wystąpienie co najmniej jednego epizodu 
ruchowego trwającego dłużej niż 30s, w czasie 30 minut obserwacji. Ze względu na małą 
intensywność, ruchy oddechowe są praktycznie nieodczuwalne przez matkę. Ich rejestracja 
odbywa się z użyciem ultrasonografu, lecz ze względu na czasochłonność, rozwiązanie to nie 
jest powszechnie stosowane. Alternatywnym rozwiązaniem jest analiza sygnału częstości 
uderzeń serca płodu w dziedzinie częstotliwości, gdzie aktywność oddechowa płodu 
reprezentowana jest przez składową zlokalizowaną w okolicy 0,7Hz. 
 
2. METERIAŁ I METODA 
 
Do detekcji ruchów oddechowych płodu wykorzystano połączoną analizę czasowo-
częstotliwościową. Pozwala to nie tylko zaobserwować sam fakt wystąpienia ruchu, ale 
również określić moment jego wystąpienia, jak i czas trwania. Sygnał częstości uderzeń serca 
płodu rejestrowany był za pomocą opracowanego układu pomiarowego, opartego na 
ultradźwiękowym torze dopplerowskim. Dla weryfikacji obserwowano równolegle ruchy 
przepony przy pomocy aparatu ultrasonograficznego. Na podstawie informacji o aktywności 
ruchowej dokonano segmentacji zapisów FHR. Wybrane segmenty poddano odrębnej 
analizie, która obejmowała wyznaczenie wskaźników opisujących krótkoterminową 
zmienność FHR. Badane pacjentki podzielono na dwie grupy: fizjologiczną i patologiczną. 
Jako wskazanie do patologii przyjmowano zaawansowaną hypotrofię płodu. Do analizy 
wykorzystano pakiet LabView i krótkoczasową transformatę Fouriera w ramach połączonej 
analizy czasowo–częstotliwościowej (JTFA). Zastosowano okno Hanninga o długości 10s i 
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krok 0,5s, a do usuwania wolnozmiennego dryftu dwustronny filtr autoregresyjny pierwszego 
rzędu Hoffmana–Orra.  

 
 

Rys. 1. Fragment sygnału FHR o długości 20 minut (A), wraz ze spektrogramem uzyskanym po usunięciu 
składowej stałej oraz zastosowaniu filtru Hoffmana–Orra (B). Dodatkowo zamieszczono przekrój 
spektrogramu w dziedzinie częstotliwości dla wartości 0,75Hz, oraz znaczniki wystąpień ruchów 

oddechowych płodu wykrytych w podglądzie ultrasonograficznym (C).  
 
3. WYNIKI I WNIOSKI 
 
W grupie 20 pacjentek średni czas zapisu wynosił 30 minut, dla zebranej bazy sygnałów w 
podglądzie ultrasonograficznym zanotowano 64 epizody z ruchami oddechowymi. W 
pierwszej kolejności starano się określić, na ile połączoną analizę czasowo–częstotliwościową 
sygnału FHR można traktować jako wiarygodne źródło informacji o ruchach oddechowych 
płodu. Okazało się, że skuteczność detekcji wyniosła około 75%, co zdaniem autorów jest 
wartością zadowalającą. Dalsze prace skoncentrowano na obserwacji różnic pomiędzy grupą 
fizjologiczną i patologiczną, dotyczących wyników analizy fragmentów sygnału FHR 
identyfikowanych w oparciu o aktywność ruchową. Zaobserwowano, że dla ciąży o przebiegu 
prawidłowym wzrost zmienności krótkoterminowej w trakcie ruchów oddechowych był 
prawie dwukrotnie wyższy niż w przypadku ciąży z wewnątrzmacicznym zahamowaniem 
wzrostu płodu i wynosił około 40%. 
W chwili obecnej sygnał FHR analizowany jest globalnie, a nie tylko wybrane jego 
charakterystyczne fragmenty. Sprawia to, że wiele istotnych informacji diagnostycznych 
ulega rozmyciu w końcowych wynikach analizy. Jednym ze sposobów podniesienia wartości 
prognostycznej sygnału FHR jest analiza segmentów zapisu identyfikowanych w oparciu o 
epizody aktywności ruchowej płodu, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów oddechowych. 
Przeprowadzone badania pokazały, że do detekcji i oceny tego typu ruchów znakomicie 
nadaje się połączona analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału FHR. 


