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1. WSTĘP 
 
Do podstawowych parametrów biofizycznych monitorowanych we współczesnym 
położnictwie należy częstość uderzeń serca płodu (ang. FHR – Fetal Heart Rate), czynność 
skurczowa macicy oraz aktywność ruchowa płodu. Całościowa analiza aktywności ruchowej 
jest o tyle istotna, że pozwala ocenić wiarygodność niereaktywnych wyników oceny stanu 
płodu, czyli przypadków, gdy aktywności ruchowej płodu nie towarzyszą zjawiska akceleracji 
w sygnale FHR. Dotychczas źródłem informacji o ruchach płodu była matka, która 
sygnalizowała specjalnym markerem ruchy przez nią odczuwane, bądź też podgląd 
ultrasonograficzny. Obecnie coraz częściej ruchy płodu wykrywane są automatycznie, a 
wykres chwilowej intensywności ruchowej – aktogram – stanowi integralną część zapisu z 
przebiegu monitorowania. Celem pracy jest kliniczna ocena, na ile sygnał aktogramu stanowi 
wiarygodne źródło informacji o aktywności ruchowej płodu. 
 
2. METERIAŁ I METODA 
 
Do oceny zawartości sygnału aktogramu opracowano zestaw aparaturowy, którego integralną 
częścią był prototypowy układ wyposażony w dwa ultradźwiękowe tory pomiarowe do 
rejestracji czynności serca płodu, z funkcją automatycznej detekcji czynności ruchowej płodu. 
Wykorzystanie dwóch torów pomiarowych aparatu pozwoliło na ciągłą rejestrację, nawet w 
przypadku niższej jakości sygnału w jednym z kanałów. Jako źródło odniesienia, 
dostarczające rzeczywistej informacji o aktywności ruchowej, wykorzystano równoległy 
podgląd aktywności płodu z użyciem ultrasonografu (US). Zastosowano aparat wyposażony 
w głowicę liniową, co znacznie ograniczyło zakłócenia wynikające z interferencji sygnałów 
emitowanych z głowicy US i obu przetworników rejestrujących rytm serca. Równocześnie 
użyto dwóch ultrasonografów, jeden pozwalał na obserwację górnej części ciała płodu 
(obrazował ruchy głowy, kończyn górnych i przepony), natomiast drugi dostarczał informacji 
o ruchach tułowia i kończyn dolnych. Na podstawie analizy obrazu eksperci kliniczni 
informowali obsługę techniczną o wystąpieniu określonego rodzaju ruchu, a ta przy pomocy 
klawiatury dedykowanego sygnalizatora ustawiała odpowiednie markery. Dane z klawiatury 
sygnalizatora wraz z sygnałami FHR i aktogramami zapisywano do komputera. Ponieważ 
długotrwały i prowadzony na bieżąco podgląd ultrasonograficzny jest bardzo męczący dla 
operatora, dlatego przewidziano możliwość pracy w dodatkowym trybie analizy 
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retrospektywnej. W tym celu synchronicznie z danymi rejestrowano obrazy z 
ultrasonografów, umożliwiając tym samym powtórną analizę przebiegu monitorowania. 

 
Rys. 1. Dziesięciominutowy fragment krzywej FHR ( w rozdzielczości 2 cm/ min) dla ciąży fizjologicznej 

wraz z sygnałem chwilowej intensywności ruchów płodu – Aktogramem. Poniżej jako Znaczniki pokazano 
rodzaje aktywności ruchowej rozpoznane przez lekarza przy podglądzie ultrasonograficznym.  

 
3. WYNIKI I WNIOSKI 
 
Przebadano 20 pacjentek, średni czas zapisu wynosił 30 minut zaś ich łączny czas 10 godzin. 
Dla każdego zapisu analizowano zgodność ruchów obserwowanych przez ekspertów na 
obrazie ultrasonograficznym z krzywą aktogramu rejestrowaną przez opracowany układ. Poza 
ruchami oddechowymi o słabej intensywności, aparat wykrywał większość ruchów płodu. 
Zaobserwowano, że znaczna część epizodów ruchowych ma charakter złożony i obejmuje 
różne rodzaje aktywności, a ponadto towarzyszą im zjawiska akceleracji w sygnale FHR. 
Aparat wykrywał około 85% ruchów złożonych, natomiast w przypadku ruchów izolowanych 
występujących niezależnie od siebie, skuteczność była nieco niższa i wynosiła 70%. 
Uzyskane wyniki określają jedynie fakt wykrycia epizodów ruchowych, nie obejmują 
natomiast rozbieżności co do czasu ich trwania. 
Monitorowanie aktywności ruchowej płodu z wykorzystaniem sygnału aktogramu umożliwia 
wykrycie większości epizodów ruchowych występujących w trakcie rejestracji. Taka 
informacja zwiększa wartość prognostyczną oceny stanu płodu, zwłaszcza w przypadkach 
ciąży zagrożonej.  


