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Streszczenie. Wstęp. Dotychczasowa ocena elektrokardiogramów spoczynkowych 

umożliwia wykrycie zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego (MS), ale jej efektywność 
diagnostyczna jest wysoce niezadowalaj ca. Zwiększenie możliwości diagnostycznych tej 
metody w omawianym przedmiocie wymaga wyjścia poza zakres dotychczas stosowanej 
oceny tego sygnału. Aby to osi gn ć, w pracy wykorzystano model elektrycznej aktywności 
serca SFHAM opisuj cy mechanizm powstawania zespołu QRS w sposób pozwalaj cy na 
szczegółowe odzwierciedlenie zmian depolaryzacji poszczególnych segmentów mięśnia lewej 
komory serca. Praktyczna implementacja tego modelu realizowana jest poprzez analizę 
SATRO ECG, w wyniku której obliczane s  parametry aktywności elektrycznej pięciu 
segmentów lewej komory serca. Ocena tych parametrów nie tylko umożliwia wczesne 
wykrycie zmian niedokrwiennych MS, ale także określenie  przyczyny ich powstania. W 
szczególności dokonywana jest ocena wydolności tętnic wie cowych (miażdżyca) oraz/lub 
trwałych zmian niedokrwiennych komórek mięśnia sercowego.  

Celem pracy była ocena skuteczności rozpoznania choroby wie cowej serca przy pomocy 
analizy SATRO ECG w odniesieniu do badania koronarograficznego oraz możliwości 
monitorowania zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego po zabiegu angioplastyki. 

Materiał i metody. Dla 45 osób z podejrzeniem choroby wie cowej  serca wykonano 
badania EKG w spoczynku (EKG-S) oraz badanie koronarograficzne. Do analizy 

porównawczej zakwalifikowano 41 osób ( 29 mężczyzn i 12 kobiet ) w wieku 38-88 lat, 

średnio 64±11 lat. Parametry aktywności elektrycznej mięśnia lewej komory serca, obliczono 
przy pomocy analizy SATRO ECG na podstawie elektrokardiogramów (EKG-S). Obecność 
zmian miażdżycowych w nasierdziowych tętnicach wie cowych określono za pomoc  
koronarografii, ustalaj c procent przewężenia w poszczególnych naczyniach.  

Wyniki. Czułość analizy SATRO ECG w przewidywaniu choroby wie cowej wynosiła 
100%, swoistość 80%, wartość predykcyjna wyniku dodatniego 97%, a wyniku ujemnego 
100%. Test wykonany metod  Kappa Cohena wykazał, że rozpoznanie CAD w SATRO ECG 
ma istotn  statystycznie korelację z  wynikami koronarografii (k = 0,876, p<0.0001).  

 
 
 



 

 

 

 

 

Podsumowanie.  

1. W badanej grupie pacjentów rozpoznanie choroby wie cowej na podstawie 
analizy SATRO ECG ma istotną statystycznie korelację z rozpoznaniem tej choroby w 
badaniu koronarograficznym.  

2. Po wykonaniu zabiegu angioplastyki analiza SATRO ECG wykazała u 75 % 
pacjentów poprawę aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów mięśnia 
sercowego. 
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