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Разпознаването, трансферът и автоматичният анализ на електрокардиографски (ЕКГ) сигнали е област, претърпяла 

голямо развитие през последните години. Клиничният опит с ЕКГ телемониториращи системи обаче все още е доста 

ограничен. 

 

Ключови думи: телемониториране, ЕКГ, Холтер ЕКГ. 

 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се оцени клиничната приложимост и поносимостта от страна на пациента 

(комплайънс) на нова телемониторираща система: ТЕМЕО – Телеметрична система за събиране и дистанционно 

наблюдение на медицинска информация. 

 

Методи 

Изследвахме 60 пациенти, прилагайки едновременно стандартен Холтер ЕКГ и система за мониториране на 

сърдечния ритъм – ТЕМЕО. Проведохме две групи сравнения:  

1. ЕКГ запис от системата ТЕМЕО със симултантно проведен стандартен ЕКГ запис. 

2. ТЕМЕО Холтер даннните със стандартните ЕКГ Холтер данни.   

 

Резултати 

Комплайънсът на пациентите по време на изследването беше отличен. На базата на анализ с интраклас корелационни 

коефициенти оценихме степента на съвпадение между изведените чрез стандартен Холтер ЕКГ и ТЕМЕО системата 

параметри. Установихме високи и статистически значими корелационни коефициенти по отношение на средната, 

максимална и минимална сърдечна честота (СЧ) (особено, когато сравнението е проведено мануално, а не 

автоматично, отчетените данни от стандартния Холтер), процентно съотношение на време в тахикардия и единични 

надкамерни екстрасистоли (НКЕС). По отношение на камерните екстрасистоли (КЕС), куплетите от НКЕС и общия 

брой анализирани комплекси анализът от двете системи показа известни разлики. При сравнение между стандартна 

ЕКГ и ТЕМЕО ЕКГ установихме много висока степен (99.3%) на съвпадение. 

 

Заключение 

Системата на телемониториране ТЕМЕО е надеждна, удобна за пациенти и лесна за употреба. Записаните чрез 

ТЕМЕО ЕКГ показват висока степен на съвпадение със стандартните ЕКГ записи. Мониторирането чрез системата 

ТЕМЕО предлага на клинициста информация, подобна на тази при провеждане на стандартно Холтер ЕКГ 

мониториране. 

 

Телемедицината е сравнително ново клинично направление, което обединява медицина, телекомуникации и 

информационни технологии. По този начин се осигурява възможност на пациента да има достъп до специализирана 

медицинска помощ по всяко време на денонощието и от всяко място. Телемедицината е утвърдена и широко 

прилагана в много страни. Голям брой клинични проучвания и дори някои самостоятелни списания са посветени 

изцяло на тази тема. Повечето от проучванията с телемониториране се фокусират върху популацията със сърдечна 

недостатъчност (СН) – близо 3 500 участници са регистрирани в подобни проучвания с използване на различни 

начини за предаване на информация[1,2]. Освен това интересът е голям и по отношение на телемониториране с 

оглед проследяване на ефективността и търсене на някои усложнения след процедури като 

електрокардиостимулация в различните й варианти и перкутанни коронарни интервенции[3,4].  

   

Опитът с ЕКГ телемониторирането все още е ограничен. Повечето от данните идват от лабораторни тестове и малки 

клинични проучвания[5-15], като при тях само в отделни случаи е използвана мрежа на мобилен оператор за 

прехвърляне на данни. Друга област, обект на телемониториране, е проследяване на стойностите на АН – поне 14 

клинични проучвания са посветени на тази тема[16]. 

 

Телемониториращите системи са съставени по различен начин с оглед регистрация и прехвърляне на информация 

относно отделните клинични параметри. Системите, които регистрират RR интервалите и имат способност да 

записват ЕКГ към момента нямат голямо клинично приложение. Според проведената от нас литературна справка, до 

момента няма проведено клинично проучване, сравняващо подобна телемониторираща система със златния стандарт 

в амбулаторното ЕКГ мониториране – Холтер ЕКГ системата.  

 

В резултат на това и съществуващите противоречия относно клиничното приложение на телемониторирането в 

ежедневната клинична практика, си поставихме за цел да оценим клиничната приложимост и комплайънса на 

пациентите при използване на телемониторираща система: Телеметрична Система за Събиране и Дистанционно 

Наблюдение на Медицинска Информация - ТЕМЕО.  

 

Методи  

Изследвани пациенти и дизайн на проучването 

Изследването беше проведено между март и октомври 2010 г. Включени бяха 60 хоспитализирани пациенти, 

избирани от ежедневните списъци с хоспитализирани пациенти в кардиологичните отделения на Национална 

кардиологична болница. Включващите критерии са: всеки пети хоспитализиран пациент в кардиологично отделение 
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на възраст 35-79 години с наличие на сърдечно-съдово заболяване (исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни 

нарушения, вродени или придобити сърдечни клапни заболявания и др.). Изключващите критерии са: имплантиран 

постоянен кардиостимулатор, ресинхронизиращо устройство или кардиовертер-дефибрилатор, физическо или 

емоционално състояние, което, според мнението на изследователите, би попречило на участието на пациента в 

проучването, наличие на гръдни деформации и липса на информирано съгласие.  

 

Дизайнът на проучването включва едновременно провеждане на Холтер ЕКГ и ТЕМЕО мониториране за период от 

поне 20 часа. След оценка на включващите и изключващите критерии и подписване на информирано съгласие всеки 

пациент се инструктира за начина на използване на системата ТЕМЕО. Устройството се инсталира, след което се 

поставя и Холтер ЕКГ. Протоколът на проучването включва, освен периода на симултанен 20-часов запис от двете 

мониториращи устройства, също и провеждане на 5 симултанни ЕКГ записа (с ТЕМЕО системата и със стандартен 

електрокардиограф) – изходна, на първи, втори и шести час и в края на периода на мониториране.  

 

След изтичане на периода на мониториране се отчита мнението на пациента за телемониториращата система по 

отношение на удобство и наличие на странични ефекти. 

 

Дизайнът на проучването включва сравнение по два различни показателя:  

1. TEMEO ЕКГ и стандартно 12-канално ЕКГ са сравнени по отношение на ритъм, СЧ, НКЕС, КЕС и наличие на 

сигнификантни паузи. 

2. Сравнение между стандартен Холтер ЕКГ и ТЕМЕО системата по отношение на средна, максимална и минимална 

СЧ, общ брой на анализирани комплекси, процентно съотношение на време в тахикардия към общо време на 

мониториране, както и честота на единични, куплети и триплети НКЕС и КЕС.  

 

TEMEO система 

TEMEO системата е създадена и развита преди около две години. Първият етап на развитието включваше създаване 

на възможност за мониториране на сърдечния ритъм, трансмисия на данни по мобилна мрежа и използване на 

софтуер за автоматичен анализ на ЕКГ данни[17,18]. Вторият етап беше свързан със създаване на възможност за 

запис на едноканална ЕКГ. В етап на развитие е разработване на система за мониториране на АН. Подробно 

описание на използваните алгоритми е публикувано по-рано[19] и не е обект на настоящата статия.  

 

Телемониториращата система ТЕМЕО е предназначена за продължително амбулаторно мониториране на пациенти, 

но в рамките на насотящото проучване е тествана в болнична обстановка. 

 

Системата се състои от еластичен колан, носен на гръдния кош, устройство ТЕМЕО, носено обикновено на колана и 

електронен център ТЕМЕО. Връзката между устройството и електронния център се осъществява на базата на 

функционираща GSM мрежа (Фиг. 1). Еластичният гръден колан регистрира прекордиалната електрическа активност 

на сърцето и предава сигнала на мобилното ТЕМЕО устройство, откъдето данните се препращат към електронния 

център (Фиг. 2 и 3).  

 

Два електрода са вградени от вътрешната повърхност на еластичния колан, в близък контакт с кожата. Регистрацията 

на данни от тези електроди в колана е непрекъсната и се предава по безжичен път до мобилното устройство. Оттам 

на всеки пет минути посредством GSM мрежа при използване на GPRS стандарт записаните данни се прехвърлят 

към електронния център за по-нататъшен анализ и визуализация.  

 

Мобилното ТЕМЕО устройство притежава три активни (и един неактивен) електроди на задната си повърхност и 

способност да записва едноканална ЕКГ. При поставяне във вертикално положение до левия стернален ръб 

устройството записва и предава към електронния център ЕКГ сигнал, подобен на стандартното aVF отвеждане. Този 

ЕКГ запис позволява оценка на СЧ и ритъмно-проводни нарушения, но адекватен анализ на ST сегмента е 

невъзможен, поради неизменни различия в позицията и ъгъла на записващото устройство между отделните ЕКГ 

записи. 

 

Мобилното устройство разполага също и с акцелерометър за детекция на физическата активност, успоредедно с 

детекцията на RR интервали. По този начин може да се направи разграничение между данните, регистрирани в 

покой и такива при физическа активност.  

 

Електронният център ТЕМЕО се състои от сървър с разработен софтуер за автоматичен анализ на RR интервали и 

оценка на сърдечния ритъм, СЧ и наличие на КЕС и НКЕС. Системата разполага с възможност за SMS алармиране 

на мониториращия лекар и на пациента при случаи с екстремна девиация на измерените параметри от предварително 

зададени нормални стойности. Електронният център е достъпен посредством Internet от всеки компютър или 

smartphone с предварително инсталиран ТЕМЕО софтуер, при ограничени права на достъп. 

 

Холтер ЕКГ запис 

Холтер ЕКГ записите бяха проведени с помощта на система SYGNA-Lyser, Long Term Ambulatory ECG analysis, 

Signa Cor Laboratory, Version 5.2.1.3 08.04.2008. Анализът на записите е осъществен от опитен изследовател, 

заслепен за резултатите от ТЕМЕО анализа.  

 

ЕКГ записи 

Стандартни 10-секундни 12-канални ЕКГ записи бяха проведени с помощта на електрокардиограф Sicard 460, 

Siemens и анализирани от опитен изследовател, заслепен за резултатите от симултанните ТЕМЕО ЕКГ записи. Двата 

ЕКГ записа (стандартен и ТЕМЕО) се осъществяват едновременно, при супинационно положение на пациента. 
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Статистически анализ 

Разпределението на количествените променливи проверихме с Kolmogorov-Smirnov тест. Нормално разпределените 

данни са представени като средна стойност ± стандартно отклонение (СО), докато при липса на нормално 

разпределение данните се представят като медиана и отстояние между квартилите (разлика между 25-ия и 75-ия 

персентил). Качествените променливи са представени като процентно съотношение.  

 

Сравнение на ЕКГ записите: 

ЕКГ записите анализирахме по 5 параметъра: сърдечен ритъм (синусов, предсърдно мъждене, предсърдно трептене) 

СЧ, наличие на НКЕС, на КЕС и на сигнификантни паузи (>2 500 ms). По отношение на тези параметри отчетохме 

степента на съвпадение между стандартно записаните и получените с ТЕМЕО ЕКГ.  

 

Сравнение на данните от продължителното мониториране: 

За периода на мониториране сравнихме следните показатели, получении от телемониториране с ТЕМЕО системата и 

стандартно Холтер ЕКГ мониториране: средна, максимална и минимална СЧ, общ брой на анализирани комплекси, 

процентно съотношение на времето в тахикардия и честота на единични, куплети и триплети НКЕС и КЕС. Тези 

параметри бяха сравнени с помощта на корелационен анализ и изчисление на интраклас корелационни коефициенти. 

За статистически значими се приемат резултатите при стойност на p<0.05. Статистическият анализ беше проведен с 

помощта на статистически софтуер SPSS за Windows, версия 13.0. 

 

Етични съображения 

Пациентите бяха включвани в проучването след подписване на информирано съгласие. Протоколът на проучването 

беше одобрен от местната етична комисия. Изследването е в съгласие с Декларацията от Хелсинки. Преди 

включване всеки пациент беше уверен в това, че има възможност да се откаже от участие във всеки един момент, без 

да търпи негативни последици. 

Странични ефекти: по време на проучването не бяха наблюдавани странични ефекти. 

 

Резултати   

Изследвани пациенти 

В настоящото проучване бяха включени 60 пациенти, 22 (37%) от тях – жени, на средна възраст – 58±8 години. 

Демограските характеристики, разпределението на арисковите фактори и други анамнестични данни за изследваната 

група са представени на Табл. 1.  

 

Сравнение на ЕКГ записите 

Проведохме 297 стандартни ЕКГ и също толкова ТЕМЕО ЕКГ записа (среден брой записи от всеки вид - 4.95) (Фиг. 

4). В резултат на технически затруднения 3 стандартни и 3 ТЕМЕО ЕКГ записа не бяха осъществени. С получените 

данни направихме 1 485 сравнения – 297 двойки ЕКГ записи, сравнени по споменатите по-горе 5 критерия.  

 

Не установихме съвпадение само по 10 от проведените сравнения (0.7%). Различия в сърдечната честота намерихме 

в 8 от случаите – разминаване с 3 до 6 удара в минута, всичките в ЕКГ на пациенти с предсърдно мъждене (ПМ). Във 

всички случаи със синусов ритъм ТЕМЕО ЕКГ записите позволяваха коректна интерпретация на ритъма. В един от 

случаите ТЕМЕО ЕКГ записът беше интерпретиран на ПМ, като в действителност ставаше дума за предсърдно 

трептене с променливо АV провеждане. На всички стандартни ЕКГ записи с ПМ (8.7% от записите) съответстваха 

коректно интерпретирани ТЕМЕО ЕКГ записи. Предсърдно трептене се установи при 12 от стандартните ЕКГ 

записи. То беше коректно интерпретирано на 6 съответващи си ТЕМЕО ЕКГ записи, а от останалите ТЕМЕО записи 

5 бяха с разчитане предсърдна тахикардия с провеждане 2:1 и един – с ПМ.  

 

Като цяло спетента на съвпадение на стандартните ЕКГ с ТЕМЕО ЕКГ записите беше много висока – 99.3%. 

 

От ТЕМЕО ЕКГ записите 20 имаха малки артефакти. При всички случаи обаче качеството на записа беше 

достатъчно добро, за да позволи точно определяне на търсените параметри.  

 

Сравнение на данните от продължителното мониториране 

Общият период на мониториране със системата ТЕМЕО обхваща 61 389 минути (1023 часа), 42.6 дни; 

мониторирането със стандартен Холтер ЕКГ е съответно 72 778 минути (1213 часа), 50.5 дни. Или казано по друг 

начин - ТЕМЕО мониторирането покрива 84.3% от периода на наблюдение с Холтер ЕКГ. 15 от пациентите (25%) са 

мониторирани за период <12 часа с двете системи, докато останалата част от групата е проследена за период от 12 до 

25 часа. 

 

Корелационните и интраклас корелационните коефициенти (ICC - Intraclass correlation coefficients) между средната, 

максималната и минималната СЧ по време на периода на мониториране, общият брой на анализирани комплекси, 

процентът от време в тахикардия, както и честотата на единични и куплети НКЕС и КЕС, оценени посредством двете 

системи, са представени в Табл. 2. Сравнение между триплети НКЕС и КЕС не е провеждано, поради относително 

ниския брой на подобни ритъмни нарушения в изследваните записи.  

 

Както може да се види от Табл. 2, налице е много добро съвпадение между двете системи по отношение на средната 

и минимална СЧ и процент от време в тахикардия (p<0.001), а също така и статистически значимо съответствие в 

резултатите при сравнението на максималната СЧ и единичните НКЕС (p<0.05). КЕС и куплетите от НКЕС, отчетени 

от двете системи, се различават значително. Общият брой на анализирани комплекси също показва различия, които 

най-вероятно се дължат на по-късия период на мониториране с ТЕМЕО.  
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Автоматично отчетените максимална и минимална СЧ от Холтер системата SYGNA-Lyzer често бяха отчитани като 

погрешно интерпретирани след мануалното разчитане, най-вероятно в резултат на наличие на артефакти. Поради 

тази причина максималната и минималната СЧ бяха определяни мануално от изследователите и както може да се 

види от Табл. 3, тези мануално отчетени данни корелират в много по-голяма (и статистически значима) степен с 

максималната и минимална СЧ, регистрирани чрез ТЕМЕО.  

 

Комплайънсът на пациентите към изпитваната система беше отличен: нито един от пациентите не отказа да завърши 

периода на мониториране и нито един от тях не съобщи за дискомфорт или странични ефекти.  

 

Дискусия  

Напредъкът в областа на електрониката и навлизането й в медицината позволява пренос и обработка на данни във 

връзка с функционирането на човешкото тяло. Едно от най-важните и интересни приложения е възможността за 

мониториране и анализ на ЕКГ сигнали.  

 

ЕКГ телемониторирането позволява контролиране на здравния статус, въпреки пространственото разделение между 

лекаря и пациента. Ритъмни нарушения, сърцебиене с неизяснена причина, отговор на антиаритмична терапия или 

интервенционална аблационна терапия са особено подходящи състояние за продължително ЕКГ телемониториране. 

Предимствата на този тип наблюдение пред конвенционалния ЕКГ запис включват възможността за едновременно 

наблюдение на голям брой пациенти, които са на свободен режим, без пространствени ограничения, получената 

информация е в реално време, което позволява бързо поставяне на диагноза и своевременно лечение.  

 

Основните и широко-достъпни методи за запис и анализ на ЕКГ сигнали се два: едномоментен ЕКГ запис при 

прегледа на пациента и продължителен 24-часов ЕКГ запис с анализ на по-късен етап - Холтер ЕКГ мониториране. 

(съществува и трети метод за продължително ЕКГ мониториране в рамките на интензивно отделение, но той обаче е 

приложим само при критично болни пациенти). Недостатък на първия метод е трудността при поставяне на диагноза, 

която понякога изисква повоче от единичен ЕКГ запис. Недостатък при втория метод е липсата на възможност 

моментално реагиране, поради по-късния анализ на записите, което в някои случаи може да има сериозни последици.  

 

Системата TEMEO комбинира споменатите два метода на ЕКГ анализ в една функционална мониторираща система с 

възможност за продължително мониториране, информация в реално време и неограничен брой на ЕКГ записи. Тази 

система има възможността да регистрира епизоди на предсърдно мъждене, дори и тогава когато са краткотрайни и 

клинично непроявени. Към настоящия момент това е едно от най-атрактивните приложения на ТЕМЕО.  

 

Боравенето с телемониториращото устройство е лесно, поставянето на коланана гръдния кош не създава затруднения 

и неудобства, което прави системата подходяща за дългосрочно мониториране - дори месец. Системите с 2-3 или 

дори 12 ЕКГ канала изискват наличието на повече електроди и по-надежден контакт с кожата, отколкото е възможно 

да се осигури с ТЕМЕО колана, и което по мнение на изследователите създава значителни неудобства при 

дългосрочно мониториране.  

 

В настоящото проучване изследвахме 60 пациенти с едновремено приложение на стандартен Холтер ЕКГ и ТЕМЕО 

телемониторираща система. Комплайънсът в изследвана група по време на периода на мониториране беше отличен. 

Проведохме сравнение на ТЕМЕО ЕКГ записите със стандартни ЕКГ записи (279 двойки ЕКГ сравнения) и 

установихме висока степен на съвпадение по отчетените параметри - 99.3%. С помощта на ICC анализирахме също 

така и степента на съвпадение в данните, регистрирани с стандартен Холтер ЕКГ и ТЕМЕО мониториране и 

установихме статистически значима висока корелационна зависимост по отношение на средната, максималната и 

минимална СЧ (особено при сравнение с мануално измерените стойности), процента от време в тахикардия и 

честотата на единичните НКЕС.  

 

Според проведената от нас литературна справка това е първото проучване, което сравнява телемониторираща 

система (СЧ, ЕКГ) със стандартен Холтер ЕКГ. Налице е известна диспропорция между големия научен прогрес по 

отношение на детекция, безжичен трансфер и автоматичен анализ на ЕКГ сигнали и все още ограничения клиничен 

опит с ЕКГ телемониториращи системи.  

 

Първото проучване, оценяващо възможността за трансфер на ЕКГ данни, е проучването на Zhang и сътрудници, 

което използва телефонни трасета за пренос нан данни[4]. С напредването на технологията телемониториращите 

системи търпят бързо развитие и трансферът на данни се подобрява. През последните 5 години има проведени поне 

10 лабораторни експеримента и малки клинични проучвания, използващи безжичен трансфер на данни[3-13]. В 

рамките на тези изследвания ЕКГ телемониториране е провеждано в различни подгрупи от болни: високо-рискови 

пациенти след миокарден инфаркт с оглед откриване на животозастрашаващи аритмии[8], здрави атлети, 

мониторирани по време на физическа активност[9] и др. Повечето от проучванията използват едноканална ЕКГ с 

изключение на разработката на Magdi и сътрудници с двуканална ЕКГ[12] и тази на Dejan и сътрудници с 12-

канална система (използвана е реконструкция на сигнали)[7]. 

 

Насотящото проучване има някои ограничения: първоначално беше планирано мониториране на пациентите за поне 

20-часов период, но в резултат на някои технически затруднения (най-често загуба на GSM сигнал) периодът на 

мониториране реално беше по-кратък. Освен това, времевият интервал на ТЕМЕО мониторирането е с 15% по-

кратък от този за стандартното Холтер ЕКГ мониториране. По мнението на изследователите това би могло да обясни 

наблюдаваните различия в броя на анализираните комплекси и в честотата на някои от видовете преждевременни 

съкращения.  
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Софтуерът на Холтер ЕКГ системата SYGNA-Lyzer не ни позволи да проведем някои други сравнения, като 

например да разделим мониторирания период на дневен и нощен подпериоди и да сравним изследваните параметри 

между двете системи поотделно в различните периоди. Системата ТЕМЕО дава възможност за разделяне на 

обхванатия период на неопределен брой по-малки субпериоди и провеждане на анализ на търсените параметри във 

всеки един от тях.  

 

Несъмнено една от най-атрактивните опции при ЕКГ телемониторирането е възможността за оценка наличието на 

исхемия, а оттам – правилно и ранно насочване на пациентите към подходящи медицински центрове с оглед по-

нататъшна оценка и насочване към спешна, ранна или отлежена инвазивна стратегия или консервативно 

медикаментозно лечение[20-23]. Към настоящия момент обаче системата ТЕМЕО не е пригодена за анализ на ST 

сегмента.  

 

Заключение 

Телемониториращата система ТЕМЕО е надеждна, лесна за употреба и удобна за пациента. ЕКГ записите с тази 

система показват много висока степен на съвпадение със стандартните ЕКГ записи. Мониторирането на пациенти с 

TEMEO осигурява резултати, които са подобни на получените при използване на стандартен Холетр ЕКГ.   

 

Допълнителна информация е налична на адрес http://temeo.org/. 
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Табл. 1. Демографски характеристики, разпределение на рисковите фактори и анамнестични данни в изследваната 

група пациенти. 

СО - стандартно отклонение; PCI – перкутанна коронарна интервенция; АКБ - аорто-коронарен байпас. 

 

Параметър Разпределение 

Пациенти – (%) 60 (100%) 

Пол 

Мъже – (%) 38 (63.3%) 

Жени – (%) 22 (36.7%) 

Възраст 

Общо (средна ± СО) 58±8 години 

Мъже (средна ± СО) 56±9 години 

Жени (средна ± СО) 60±7 години 

Рискови фактори 

Артериална хипертония – (%) 53 (88.3%) 

Дислипидемия – (%) 41 (68.3%) 

Захарен диабет – (%) 20 (33.3%) 

Пушачи – (%) 20 (33.3%) 

Анамнестичнин данни 

Стабилна стенокардия – (%) 11 (18.3%) 

Нестабилна стенокардия – (%) 25 (41.7%) 

Преживян миокарден инфаркт – (%) 7 (11.7%) 

Предшестваща PCI – (%) 14 (23.3%) 

Предшестващ CABG – (%) 3 (5%) 

Клапно заболяване – (%) 3 (5%) 

Сърдечна недостатъчност – (%) 2 (3.3%) 

Синкоп – (%) 2 (3.3%) 

Перманентно предсърдно мъждене – 
(%)  

3 (5%) 

Пароксизмално предсърдно мъждене 
– (%) 

12 (20%) 

Предсърдно трептене – (%) 1 (1.67%)  

Палоксизмална надкамерна 
тахикардия – (%) 

1 (1.67%) 

 

 

Табл. 2. Корелационни и интраклас корелационни коефициенти за отделни параметри, сравнявани между стандартен 

Холтер ЕКГ и ТЕМЕО телемониториращата система 

СЧ - съдречна честота; НКЕС - надкамерни екстрасистоли; КЕС - камерни екстрасистоли. 
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Параметър Холтер ЕКГ ТЕМЕО  Корелация ICC p  

Анализирани комплекси 83 505±14 806 78 912±14 736 0.12 0.05 0.43 

Средна СЧ 73±14 74±16 0.88 0.93 <0.001 

Максимална СЧ 133±33 121±19 0.31 0.43 0.017 

Минимална СЧ 55±14 48±13 0.74 0.84 <0.001 

% време в тахикардия 11.4±18.3% 9±15.1% 0.57 0.72 <0.001 

КЕС единични 2 898±8 388 363±722 0.13 0.04 0.43 

КЕС куплети 457±708 76±195 0.05 0.07 0.61 

НКЕС единични 1 040±2 148 315±678 0.61 0.52 0.003 

НКЕС куплети 167±439 33±106 0.15 0.12 0.37 

 

 

 

 

 

Табл. 3. Корелационни и интраклас корелационни коефициенти (ICC) по отношение на максималната и минимална 

СЧ, измерени със стандартен Холтер ЕКГ (автоматично и мануално) и ТЕМЕО теелониторираща система 

Параметър ЕКГ Холтер Ръчно  ТЕМЕО Корелация ICC p  

Максимална СЧ 133±33 113±23  0.3 0.44 0.014 

  113±23 121±19 0.68 0.8 <0.001 

Минимална СЧ 55±14 56±11  0.9 0.93 <0.001 

  56±11 48±13 0.72 0.83 <0.001 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. TEMEO мониторираща система – принципи на работа 

 
Фиг. 2. TEMEO система - принципи на детекция и трасфер на сигнали 



 8 

   
 

 

Фиг. 3. TEMEO мобилно устройство - предна и задна повърхност. Четири електрода се виждат на гърба на 

устройството 

 
TEMEO ЕКГ: синусовв ритъм с камерна екстрасистола 

 
TEMEO ЕКГ: предсърдно мъждене 

 
TEMEO ЕКГ: предсърдно трептене 

Фигура 4. примери за ТЕМЕО ЕКГ записи 


