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Pri monitorovaní pacientov s vážnym úrazom hlavy sa v klinickej praxi používa metóda tzv. 
kritickej hodnoty časového priebehu vnútrolebečného tlaku (VLT). Prekročenie tohto prahu sa 
vyhodnocuje ako alarmová situácia, na základe ktorej zdravotnícky personál spustí núdzový 
postup (protokol) na záchranu života pacienta. V archivovaných záznamoch VLT mnohých 
monitorovaných pacientov je však skrytá oveľa bohatšia informácia. Na základe známych VLT 
kriviek pre preživších a nepreživších pacientov sme navrhli nový prístup k monitorovaniu stavu 
hospitalizovaných pacientov, ktorý retrospektívne berie do úvahy správanie sa časových 
záznamov VLT oboch týchto typov pacientov. Pre časové rady VLT sme navrhli niekoľko 
globálnych a lokálnych príznakov, ktoré tvorili príznakové vektory v n-rozmernom vektorovom 
priestore. Pomocou prístupu hierarchického Gaussovho zmiešaného n-rozmerného modelu sme 
navrhli zhlukovanie (klasterizáciu) tohto priestoru. Na základe aposteriórnych 
pravdepodobností zhlukov boli navrhnuté tri nové alarmové funkcie, ktorých optimálne prahy 
sme hľadali využitím ROC (Receiver Operating Characteristic) prístupu a novej miery 
efektívnosti. Krížová validácia (cross-validation) ukázala potenciál nových alarmových funkcií 
ako užitočného doplnkového nástroja k základnej metóde kritického prahu VLT Navrhnutý 
postup môže prispieť k odhaleniu nastupujúceho kritického stavu pacienta ešte predtým, než 
VLT prekročí kritickú hodnotu. 

 
 
Obr. 1. Príklad priebehov optimálnych alarmových funkcií VLT (trvanie - 240 hodín) pre fatálneho pacienta 
vypočítaných z retrospektívneho súboru 45 záznamov VLT: A-základný záznam s konvenčným prahom VLT, B1 
a C1-priebehy globálnej a lokálnej aposteriórnej pravdepodobnosti pre rôzne hGMM modely, B2-alarm1G so 
svojím prahom, C2- alarm1GL so svojím prahom. 
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