
Αναλψσισ οφ Ηιγη Φρεθυενχψ Μιδ−ΘΡΣ Ποτεντιαλσ ϖσ ΣΤ Σεγµεντ ανδ Τ Ωαϖε 

Αναλψσισ φορ τηε ∆ιαγνοσισ οφ Ισχηεµιχ Ηεαρτ ∆ισεασε 

 
Σ Αββουδ#, Α Βεκερ∃, Β Στρασβεργ∗ 

 
#Τελ Αϖιϖ Υνιϖερσιτψ Τελ Αϖιϖ, ∃ΒΣΠ Βιολογιχαλ Σιγναλ Προχεσσινγ Λτδ Τελ Αϖιϖ,  

∗Ραβιν Μεδιχαλ Χεντερ Πεταη Τικϖα, Ισραελ 
 

Αβστραχτ 

Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε πρεσεντ στυδψ ωασ το εξαµινε τηε 

εφφεχτ οφ ινδυχεδ ισχηεµια ον τηε µορπηολογψ οφ τηε ηιγη 

φρεθυενχψ ΜΙ∆−ΘΡΣ (ΗΦ−ΘΡΣ) ποτεντιαλσ ιν πατιεντσ 

ρεφερρεδ το Τηαλλιυµ στρεσσ µψοχαρδιαλ περφυσιον 

(ΣΠΕΧΤ) ιµαγινγ.  

Ηιγη−ρεσολυτιον ΕΧΓ ωαϖεφορµσ φροµ 12 λεαδσ ωερε 

αναλψζεδ βεφορε, δυρινγ, ανδ φολλοωινγ στρεσσ τεστινγ 

υσινγ ΒΣΠ Βιολογιχαλ Σιγναλ Προχεσσινγ Λτδ. (Τελ Αϖιϖ, 

Ισραελ) σψστεµ. Τηε χηανγεσ ιν τηε ΗΦ−ΘΡΣ τοταλ ενεργψ 

ωερε εξαµινεδ. Αλσο χονϖεντιοναλ ΣΤ−Τ αναλψσισ φορ 

ισχηεµιχ ηεαρτ δισεασε ωασ περφορµεδ. Τηε ρεσυλτσ φροµ 
τηε ΗΦ−ΘΡΣ ανδ τηε χονϖεντιοναλ ΕΧΓ αναλψσισ ωερε 

χοµπαρεδ το τηε νυχλεαρ ιµαγινγ ρεσυλτσ. 

Τηε ηιγη φρεθυενχψ µετηοδ δετεχτεδ 24 ουτ οφ 28 οφ τηε 

ισχηεµιχ πατιεντσ (86%), ανδ 37 ουτ οφ 52 οφ τηε νον−

ισχηεµιχ πατιεντσ (71%). Τηε χονϖεντιοναλ ΣΤ σεγµεντ 

ανδ Τ ωαϖε αναλψσισ δετεχτεδ ονλψ 11 ουτ οφ 28 οφ τηε 

ισχηεµιχ πατιεντσ (39%), ανδ 34 ουτ οφ 52 οφ τηε νον−

ισχηεµιχ πατιεντσ (65%). 

Ιν χονχλυσιον, τηε πρεσεντ στυδψ σηοωσ τηατ τηε ΗΦ 

ΕΧΓ ηασ βεττερ χλινιχαλ διαγνοστιχ περφορµανχε 

χοµπαρεδ το τηε χονϖεντιοναλ ΕΧΓ βασεδ µετηοδσ. 
 

1. Ιντροδυχτιον 

Ιντερπρετατιον οφ τηε ΕΧΓ φορ ισχηεµιχ ηεαρτ δισεασε 
υσυαλλψ ρελιεσ ον µορπηολογιχαλ αλτερατιονσ ιν τηε 
ρεπολαριζατιον πηασε (ΣΤ ανδ Τ ωαϖε). Ιν τηε παστ ψεαρσ, 
τηε ωιδε βανδ ΕΧΓ ηασ βεεν υσεδ το εξαµινε ιφ τηε 
δεπολαριζατιον πηασε (τηε ηιγη−φρεθυενχψ δεταιλσ ιν τηε 
ΜΙ∆−ΘΡΣ χοµπλεξ) οφ τηε χαρδιαχ χψχλε µαψ ενηανχε 
τηε διαγνοστιχ ϖαλυε οφ τηε ΕΧΓ φορ ισχηεµια [1−5].  Τηε 
οβϕεχτιϖε οφ τηε πρεσεντ στυδψ ωασ το εξαµινε τηε εφφεχτ 
οφ ινδυχεδ ισχηεµια ον τηε µορπηολογψ οφ τηε ηιγη 
φρεθυενχψ ΜΙ∆−ΘΡΣ (ΗΦ−ΘΡΣ) ποτεντιαλσ ιν πατιεντσ 
ρεφερρεδ το Τηαλλιυµ στρεσσ µψοχαρδιαλ περφυσιον 
(ΣΠΕΧΤ) ιµαγινγ. 

2. Μετηοδσ 

Τηε στυδψ ποπυλατιον χοµπρισεδ οφ 80 πατιεντσ ρεφερρεδ 
το Τηαλλιυµ στρεσσ ΣΠΕΧΤ. Ηιγη−ρεσολυτιον ΕΧΓ 
ωαϖεφορµσ φροµ 12 λεαδσ ωερε αναλψζεδ βεφορε, δυρινγ, 
ανδ φολλοωινγ στρεσσ τεστινγ υσινγ ΒΣΠ Βιολογιχαλ Σιγναλ 

Προχεσσινγ Λτδ. (Τελ Αϖιϖ, Ισραελ) σψστεµ. Σιγναλ 
αϖεραγινγ ανδ φιλτερινγ τεχηνιθυεσ ωερε υσεδ ιν ορδερ το 
ενηανχε τηε σιγναλ−το−νοισε ρατιο οφ τηε ρεχορδεδ ΕΧΓ. 
Τηε αϖεραγεδ ΘΡΣ ωαϖεφορµσ ωερε φιλτερεδ βετωεεν 150 
ανδ 250 Ηζ ανδ τηε χηανγεσ ιν τηε ΗΦ−ΘΡΣ τοταλ ενεργψ 
ωερε εξαµινεδ. Αλσο χονϖεντιοναλ ΣΤ−Τ αναλψσισ φορ 
ισχηεµιχ ηεαρτ δισεασε ωασ περφορµεδ. Τηε ρεσυλτσ φροµ 
τηε ΗΦ−ΘΡΣ ανδ τηε χονϖεντιοναλ ΕΧΓ αναλψσισ ωερε 
χοµπαρεδ το τηε νυχλεαρ ιµαγινγ ρεσυλτσ. 

3. Ρεσυλτσ 

Φιγυρε 1 πρεσεντσ α τψπιχαλ εξαµπλε οφ τηε ΗψπερΘ 
σιγναλ δυρινγ στρεσσ τεστ φορ α Ισχηεµιχ ηεαρτ δισεασε (ΙΗ∆) 
πατιεντ. Τηε φιρστ ροω ιν τηε φιγυρε ινδιχατεσ τηε συβϕεχτ�σ 
ηεαρτ ρατε. Τηε σεχονδ ροω πρεσεντσ τηε συβϕεχτ�σ στανδαρδ 
ΕΧΓ σιγναλ ανδ τηε τηιρδ ροω πρεσεντσ τηε χορρεσπονδινγ 
ΗψπερΘ σιγναλ. Ασ χαν βε σεεν ιν Φιγυρε 1, τηε ΗψπερΘ 
σιγναλ χηανγεσ σιγνιφιχαντλψ ασ τηε εξερχισε τεστ προγρεσσεσ. 
Νοτε παρτιχυλαρλψ τηε δεχρεασε ιν τηε σιγναλ�σ αµπλιτυδε − ιτ 
ισ τηατ δεπρεσσιον τηατ ιδεντιφιεσ µψοχαρδιαλ ισχηεµια.  

 

Φιγυρε 1: ΗψπερΘ ϖερσυσ χονϖεντιοναλ ΕΧΓ δυρινγ εξερχισε 
τεστ φορ ΙΗ∆ πατιεντ. Νοτε τηε διφφερεντ αµπλιτυδε ανδ τιµε 
σχαλεσ φορ τηε τραχεσ. 

 

 

Φιγυρε 2: ΗψπερΘ ϖερσυσ χονϖεντιοναλ ΕΧΓ δυρινγ εξερχισε 
τεστ φορ Ηεαλτηψ συβϕεχτ. Νοτε τηε διφφερεντ αµπλιτυδε ανδ 
τιµε σχαλεσ φορ τηε τραχεσ. 
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Φιγυρε 2 πρεσεντσ α τψπιχαλ εξαµπλε οφ τηε ΗψπερΘ 
σιγναλ δυρινγ στρεσσ τεστ φορ ηεαλτηψ συβϕεχτ. Ασ ιν Φιγυρε 
1, ιτ ισ ποσσιβλε το φολλοω τηε εϖολυτιον οφ βοτη τηε 
στανδαρδ ΕΧΓ ανδ τηε ΗψπερΘ σιγναλσ δυρινγ τηε τεστ. 
Υνλικε φιγυρε 1, νο σιγνιφιχαντ χηανγε ιν τηε ΗψπερΘ 
σιγναλ χαν βε δετεχτεδ, ινδιχατινγ τηατ νο ισχηεµιχ 
επισοδε ωασ δετεχτεδ. 

Ταβλε 1 σηοωσ τηε ρεσυλτσ φορ τηε χοµπλετε στυδψ 
γρουπ. Αχχορδινγ το τηε στρεσσ ΣΠΕΧΤ ρεσυλτσ 28 πατιεντσ 
ωερε διαγνοσεδ ασ συφφερινγ φροµ µψοχαρδιαλ ισχηεµια, 
ωηιλε ιν 52 πατιεντσ τηερε ωασ νο εϖιδενχε οφ ισχηεµια. 
Τηε ηιγη φρεθυενχψ µετηοδ δετεχτεδ 24 ουτ οφ 28 οφ τηε 
ισχηεµιχ πατιεντσ (86%), ανδ 37 ουτ οφ 52 οφ τηε νον−
ισχηεµιχ πατιεντσ (71%). Τηε χονϖεντιοναλ ΣΤ σεγµεντ 
ανδ Τ ωαϖε αναλψσισ δετεχτεδ ονλψ 11 ουτ οφ 28 οφ τηε 
ισχηεµιχ πατιεντσ (39%), ανδ 34 ουτ οφ 52 οφ τηε νον−
ισχηεµιχ πατιεντσ (65%). Ιτ χαν βε σεεν τηατ τηε ΗψπερΘ 
µετηοδ ηασ σιγνιφιχαντλψ ηιγηερ ϖαλυε οφ σενσιτιϖιτψ 
τογετηερ ωιτη βεττερ ϖαλυε οφ σπεχιφιχιτψ. 

 
Ταβλε 1: Σενσιτιϖιτψ ανδ σπεχιφιχιτψ φορ τηε ΗψπερΘ ανδ 

τηε χονϖεντιοναλ ΕΧΓ αναλψσισ 

 

4. Χονχλυσιονσ 

Ιν χονχλυσιον, τηε πρεσεντ στυδψ σηοωσ τηατ τηε ΗΦ 
ΕΧΓ µετηοδ ηασ συπεριορ διαγνοστιχ σιγνιφιχανχε οϖερ 
χονϖεντιοναλ ΕΧΓ βασεδ µετηοδσ ανδ µαψ βε υσεδ ασ αν 
εφφεχτιϖε τοολ φορ ιδεντιφψ πατιεντσ συφφερινγ φροµ ισχηεµιχ 
ηεαρτ δισεασε. Φυρτηερ στυδιεσ ιν λαργερ γρουπσ οφ πατιεντσ 
αρε ρεθυιρεδ φορ βεττερ ασσεσσµεντ οφ τηε τρυε διαγνοστιχ 
ϖαλυε οφ ΗΦ−ΘΡΣ ποτεντιαλσ φορ δετεχτινγ µψοχαρδιαλ 
ισχηεµια. 
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Σπεχιφιχιτψ 

 
Σενσιτιϖιτψ 

ΣΤ Χηανγεσ 34/52  (65%) 11/28  (39%) 

ΗψπερΘ 37/52  (71%) 24/28  (86%) 
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