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Sammanfattning 
Artefakter försvårar analys av långtids-elektrokardiografi-registrering (LTER) och resulterar i 

en försämrad diagnostisk säkerhet. Minimering av mängden artefakter spelar således en 

väsentlig roll för ställandet av rätt diagnos.  

Syftet med denna studie var att jämföra om mängden artefakter, som uppkom vid 24-timmars 

LTER på patienter, skiljde sig åt med och utan fixering av elektroderna. 

Populationen bestod av trettio patienter som var inbokade för 24-timmars LTER vid 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Patienterna delades in i två grupper med femton patienter i 

varje grupp. På grund av fyra externa bortfall bestod det slutgiltiga urvalet av tretton 

studiedeltagare i vardera gruppen. I grupp A användes ett tubnät för att hålla kablarna på plats 

och i grupp B fixerades varje elektrod och kabel med Mefix. Grupperna jämfördes sedan 

avseende mängden artefakter som uppkom under registreringsperioden.  

För att analysera om det förelåg någon signifikant skillnad i artefaktuppkomst mellan 

grupperna användes Wilcoxons rangsummetest. Rangsummorna för respektive grupp 

beräknades och jämfördes med ett kritiskt intervallvärde. Rangsummorna låg inom intervallet 

för det kritiska värdet, varpå nollhypotesen ej kan förkastas. Följaktligen förelåg ingen 

signifikant skillnad i mängden uppkomna artefakter mellan grupperna. På grund av ett litet 

urval samt brister i undersökningsförfarandet kunde dock inga grundade statistiska slutsatser 

konkluderas. 

 

Nyckelord: Långtids-EKG, arytmier, signal-brus-förhållande 

 

  



 

 

Summary 
”The significance of fixated electrodes for the amount of artefacts that occur during 24-hour 

long-term electrocardiography-registration”. 

 
Artefacts complicate the analysis of long-term electrocardiography-registration (LTER) and 

result in a worsened diagnostic accuracy. Thus, minimization of the amount of artefacts plays 

a vital role in the making of a correct diagnosis.  

The aim of this study was to compare if the amount of artefacts that occurred during 24-hour 

LTER on patients, differed with and without electrode fixation. 

Thirty patients who underwent a 24-hour LTER, at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping, were 

included in the study and divided into two groups. In group A; a tubular net bandage was used 

to keep the electrogradiography (ECG) cables in place. In group B, the electrodes and ECG 

cables were fixated with Mefix. A comparison was made, between the groups, regarding the 

amount of artefacts that occurred during the registration period. 

To analyze if there was a significant difference between the groups, Wilcoxon rank sum test 

was applied. The result proved to be within the range limits of the critical value, which 

implies that the null hypothesis cannot be rejected. Hence, there was no significant difference 

regarding the amount of artefacts that occurred. However, because of a small sample volume 

and shortfalls in the study procedure, no founded statistical conclusions could be drawn. 

 

Keywords: Ambulatory ECG, arrhythmias, signal-to-noise ratio 
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Inledning 
Denna studie utfördes på begäran av avdelningen för Klinisk fysiologi, vid Länssjukhuset 

Ryhov i Jönköping, där det uppstått en diskussion kring användandet av den självhäftande 

väven Mefix för fixering av elektroderna vid långtids-elektrokardiografi-registrering (LTER). 

Den potentiella ökningen i registreringskvalitet, vid användning av Mefix, ställs mot risken att 

Mefix kan orsaka hudreaktioner samt att det krävs mer tid för rengöring av utrustningen. I 

denna studie undersöktes det om elektrodfixering vid LTER har någon signifikant betydelse 

för uppkommen mängd artefakter under en 24-timmars registreringsperiod.  

Bakgrund 

Långtids-elektrokardiografi-registrering 
Elektrokardiografi (EKG) registrerat från 12 avledningar är en väletablerad metod och har 

länge varit den mest använda för registrering av hjärtats elektriska aktivitet (Chawla, 2011; 

Rahman et. al., 2011). Denna metod lämpar sig dock inte vid all typ av 

hjärtsjukdomsdiagnostik. Utifrån 12-avlednings-EKG har därför ytterligare avledningssystem 

utvecklats för att kunna täcka in ett bredare spektrum av hjärtsjukdomar (Pahlm & Sörnmo, 

2006).  
 

Arytmier inkluderar flertalet störda funktioner och patologiska tillstånd i hjärtat. Enstaka 

extraslag klassificeras som normalfynd och benämns ofta som benign arytmi (Jonson & 

Wollmer, 2011). Dessa arytmier kräver sällan någon vidare utredning mer än en vanlig vilo-

EKG-registrering. En mer omfattande utredning krävs vid symptom som till exempel yrsel 

och synkope, eftersom de kan uppkomma till följd av allvarligare typer av arytmi (Insulander 

& Jensen-Urstad, 2015).  
 

Vid en vilo-EKG-registrering samlas information om hjärtats elektriska aktivitet in under 

endast 30 sekunder, varvid oregelbundet förekommande arytmier, så kallade intermittenta 

arytmier, kan vara svåra att upptäcka. Vid LTER samlas information in under ett längre 

tidsintervall. LTER är därmed en bättre lämpad undersökningsmetod vid intermittenta 

arytmier och ökar således sannolikheten för upptäckt och ställande av rätt diagnos (Jen & 

Hwang, 2007; Jern, 2012; Jonson & Wollmer, 2011). En lämplig längd på registreringen 



2 

 

bestäms utifrån frågeställning och frekvens på patientens upplevda symptom kopplade till 

arytmin. Vanligtvis används en registreringstid på 24 eller 48 timmar, men vid glesa och mer 

sällan förekommande symptom kan det krävas längre registreringsperioder (Insulander & 

Jensen-Urstad, 2015; Thakor & Webster, 1985).  
 

Systemet för LTER uppfanns av Norman Jefferis Holter och Eliot Corday i mitten av 1900-

talet. Redan då fick denna uppfinning en stor betydelse för upptäckt och diagnostik relaterade 

till arytmier (Insulander & Jensen-Urstad, 2015). Metoden introducerades för kommersiellt 

bruk år 1963 och har under de senaste årtiondena varit under ständig utveckling, där fokus 

främst ligger på förbättring av den tekniska apparaturen samt på förstärkning av 

signalkvaliteten (Kennedy, 2013; Pahlm & Sörnmo, 2006).  
 

De flesta registreringsenheter vid LTER registrerar vanligtvis tre avledningar, vilka erhålls 

genom att sju elektroder placeras på bröstkorgen enligt ett förutbestämt kopplingsmönster 

(Figur 1) (Jonson & Wollmer, 2011; Pahlm & Sörnmo, 2006).  

 
Figur 1. Elektrodplacering vid 3-kanals 24-timmars EKG-registrering (Metodbeskrivning, 2014).  

 

Elektroderna placeras på ett sådant sätt att de motsvarar avledning V5, V1 och V3 vid ett 

standard 12-avlednings-EKG (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Kopplingsschema för 3-kanals 24-timmars EKG-registrering (Metodbeskrivning, 2014). 

Avledning Färg Placering 

Ch1+ Gul V5 

Ch1- Röd Lateralt sternum, höger sida 

Ch2+ Grön V1 

Ch2- Vit Lateralt sternum, vänster sida 

Ch3+ Orange V3 

Ch3- Blå Mitt på sternum 

Jord Svart Valfri placering 

 
 

Bilaga 1 

Kopplingsschema: 7-avledningsplacering för 3-kanals 24 h EKG. 
 

 
Bild från Metodbeskrivning, 2014. 

 

Avledning	 Färg	 Placering	

Ch1+	 Gul	 V5	

Ch1-	 Röd	 Lateralt	sternum,	höger	sida	

Ch2+	 Grön	 V1	

Ch2-	 Vit	 Lateralt	sternum,	vänster	sida	

Ch3+	 Orange	 V3	

Ch3-	 Blå	 Mitt	på	sternum	

Jord	 Svart	 Valfri	placering,	förslagsvis	enligt	bild	
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Elektroderna vid LTER är kopplade via sladdar till en bärbar registreringsenhet, vanligtvis 

innehållandes ett minneskort, där information om hjärtats elektriska aktivitet lagras (Jern, 

2012).  
 

Det ställs flera tekniska krav på registreringsenheten vilka den bör uppfylla för att klassas som 

en tillförlitlig källa, bland annat en lämplig inställning av frekvensområde, signalförstärkning, 

signal-brus-förhållande (SNR), bortfiltrering av nätstörningar samt elsäkerhet. Listan för 

önskvärda egenskaper hos en registreringsenhet kan göras lång, men att den är minimal i 

storlek, lätt och smidig samt lätthanterlig, både för personal och patient, är att föredra (Pahlm 

& Sörnmo, 2006).  

System för analysering 
I registreringsenheten konverteras analoga signaler till digitala som sedan används för analys, 

tolkning och presentation (Luo & Johnston, 2010). Analyseringen av LTER kan ske utifrån 

två typer av system, i realtid respektive retrospektivt. Det som skiljer systemen åt är 

tidpunkten för analys av data. I ett realtidssystem sker analysen i registreringsenheten 

samtidigt som den pågående registreringen och en mindre mängd data kan manuellt editeras 

efter avslutad registrering. I ett retrospektivt system sker analysen i efterhand, vanligtvis 

genom att insamlade data överförs till en enskild analysenhet via ett minneskort. Därefter 

startar en automatisk arytmianalys som bland annat sammanfattar och klassificerar hjärtslagen 

genom att utvärdera förekomsten av olika morfologiska QRS-typer samt avvikelser och 

störningar (Pahlm & Sörnmo, 2006). Datorprogrammet som används vid analysen kan lättare 

skilja mellan störningar och arytmier då en avledning innehåller tydligt avgränsade P-vågor 

och QRS-komplex samt låga T-vågor. En helt automatiserad analys är dock inte tillräcklig, 

utan det krävs även en manuell analysering av registreringen (Jonson & Wollmer, 2011). Den 

automatiska analysen i ett retrospektivt system tillåter manuell editering och modifiering samt 

möjliggör sökning i EKG-signalen (Pahlm & Sörnmo, 2006). 

Artefakter och brus 
Det är inte sällan som den registrerade signalen vid LTER innehåller olika typer av störningar 

och brus vilket försvårar analys, tolkning och diagnostik. Eftersom hjärtfrekvensen varierar 

över tid är EKG-signalen oförutsägbar och alternerande (Jen & Hwang, 2007). Även brusets 

komponenter skiftar med tiden och dessa förändringar i brus och EKG-signal försvårar 
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automatiska signalbehandlingsmetoder då dessa metoder kräver stationäritet (Micó et. al., 

2010).  
 

En enskild artefakt definieras som en avvikelse från baslinjen som inte är ett hjärtslag (Figur 

2; Figur 3). Perioder med täta artefaktavvikelser definieras som brus (Figur 4).  
 

Figur 2. Exempel på en enskild rörelseartefakt registrerad under en 24-timmarsperiod. 

 

 
Figur 3. Exempel på registrerade artefakter orsakade av elektrodkabelrörelser under en 24-timmarsperiod. 

 

 
Figur 4. Exempel på brus registrerat under en 24-timmarsperiod. 

 

Artefakter och brus försvårar analysen av insamlad data och resulterar i en försämrad 

diagnostisk säkerhet (Chawla, 2011; Jonson & Wollmer, 2011). Minimering av mängden 

artefakter vid LTER spelar således en väsentlig roll för ställandet av rätt diagnos och är, i 

vissa fall, även avgörande för val av behandling (Laguna & Sörnmo, 2009; Pahlm & Sörnmo, 

2006; Rahman et. al., 2011). 
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Signalbehandling och tolkning 
Automatiska tolkningsprogram identifierar speciella särdrag för EKG-komponenter. QRS-

komplexen är de mest utmärkande dragen i EKG-signalen och är därför den primära 

komponenten som används vid arytmianalyser. Höga nivåer av brus och artefakter kan 

resultera i felaktig QRS-detektering, vilket i sin tur kan leda till felaktiga tolkningar (Pahlm & 

Sörnmo, 2006; Thakor & Webster, 1982). 
 

Rätt typ av elektroder, en korrekt placering, en noggrann hudpreparering och en god 

vidhäftningsförmåga samt en låg impedans mellan hud och elektrod, är av yttersta vikt för en 

god signalkvalitet. Risken för artefaktuppkomst ökar avsevärt vid brister i ovan nämnda 

moment. De vanligast förekommande störningarna i en EKG-signal kan uppkomma vid 

muskelkontraktion, kroppsrörelse, andningsvariation och svettning eller orsakas av löst 

sittande elektroder, elektrodkabelrörelse eller elektriska fält från växelströmsapparater (An-

dong et. al., 2012; Jern, 2012).  
 

Vid kopplingen av LTER får patienten med sig en symptomjournal där bland annat fysisk 

aktivitet och sovtider ska antecknas under den pågående registreringen. Dessa aktiviteter kan 

ge upphov till brus och artefakter vilka annars skulle kunna misstas som patologi. 

Informationen från symptomjournalen kompletterar därmed insamlade data från 

registreringsenheten och bidrar till en ökad reliabilitet vid tolkning och bedömning (Pahlm & 

Sörnmo, 2006).  
 

Rörelseartefakter uppkommer vid rörelser av hud och elektroder och är som högst strax efter 

appliceringen av elektroderna. Dessa artefakter liknar EKG-signalen och gör en automatisk 

tolkning mycket komplicerad. Artefaktnivån orsakad av rörelser faller gradvis med tiden på 

grund av att elektrodgelen sjunker in i huden, vilket ger en lägre impedans mellan hud och 

elektrod. Genom att slipa med ett hudvänligt slippapper genom epidermis barriärlager innan 

elektroderna appliceras kan rörelser mellan hud och elektrod minskas ytterligare (Thakor & 

Webster, 1982; Thakor & Webster, 1985). Ökade kroppsrörelser, främst i de övre 

extremiteterna, ökar frekvensomfånget hos baslinjevariationerna i EKG-signalen och icke 

fysiologiskt betingade förändringar i hjärtslagens morfologi kan uppträda (Pahlm & Sörnmo, 

2006).  
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Reducering av rörelseartefakter är en utmanande uppgift eftersom EKG-signaler är känsliga 

för kroppsrörelser. Effektiva reduceringsmetoder av rörelseartefakter, med minimal påverkan 

på EKG-signalen, är därför nödvändiga för att lösa detta problem (Zhang et. al., 2014).  
 

Målet med signalbehandling är att eliminera artefakter från EKG-signalen och maximera 

SNR, utan att påverka den kliniska informationen (Chawla, 2011). På så sätt kan en förbättrad 

kvalitet av EKG-signalen erhållas (Blanco-Velasco et. al., 2008; Wu et. al., 2009).  
 

Flertalet algoritmer och filter används för signalbehandling, vilka bland annat har till uppgift 

att reducera inverkan av artefakter och brus, detektera, filtrera och klassificera hjärtslag 

utifrån duration och amplitud samt komprimera stora datamängder för överföring och lagring 

(Pahlm & Sörnmo, 2006). Detta för att kunna presentera ett EKG som underlättar en enkel 

och korrekt tolkning, vilket bidrar till en ökad diagnostisk tillförlitlighet (Chawla, 2011; Wu 

et. al., 2009).  
 

Filter är vanligtvis utformade för att attenuera eller avlägsna vissa frekvenser från den 

inkommande signalen. Det optimala vore om filtret endast avlägsnade brus utan att påverka 

ursprungssignalen. I verkligheten har brus och EKG-signaler överlappande frekvensområden, 

vilket kan resultera i att viktig information påverkas när bruset filtreras bort. EKG-signalen är 

framförallt lokaliserad inom de lägre frekvensområdena och brus inom de högre 

frekvensområdena. Dock sträcker sig QRS-komplexen över medel- och högfrekventa 

områden, vilket gör att diagnostisk information kan filtreras bort. Det krävs därför en balans 

mellan brusavlägsnande och bevarande av den ursprungliga EKG-signalen. Den kvarvarande 

EKG-signalen, efter filtrering, ska inte påverka tolkning eller diagnostisering negativt 

(Blanco-Velasco et. al., 2008).  
 

Genom att minimera uppkomsten av artefakter redan innan registreringen påbörjas skulle den 

diagnostiska säkerheten sannolikt öka eftersom användandet av manuella 

brusreduceringsmetoder, vilka kan filtrera bort nödvändig diagnostisk information, inte 

behöver nyttjas i lika stor utsträckning (Laguna & Sörnmo, 2009).  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra om mängden artefakter, som uppkom vid 24-timmars 

LTER på patienter, skiljde sig åt med och utan fixering av elektroderna. 

 

H0: Det föreligger ingen signifikant skillnad i mängden uppkomna artefakter med och utan 

fixering av elektroderna.  

H1: Det föreligger en signifikant skillnad i mängden uppkomna artefakter med och utan 

fixering av elektroderna. 
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Material och metod  

Undersökningsplan  
Populationen bestod av trettio patienter som var inbokade för LTER mellan 18 april och 2 maj 

2016 på avdelningen för Klinisk fysiologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. De femton 

första patienterna utgjorde grupp A och de resterande femton patienterna utgjorde grupp B. 

Eftersom insamlingen utfördes på patienter som var inbokade för LTER mellan tidsintervallet 

18 april och 2 maj 2016 tillämpades ett slumpmässigt urval.  

 

Exklusionskriterier för deltagande i studien var patienter under 18 år, registreringstid över 24 

timmar, överkänslighet mot den självhäftande väven Mefix i grupp B samt patienter med 

pacemaker. Patienter med pacemaker uteslöts från studien på grund av att kopplingsschemat 

för dessa patienter är annorlunda. I grupp A exkluderades två patienter på grund av pacemaker 

och för låg ålder. I grupp B exkluderades två patienter på grund av att de lämnat återbud och 

därmed uteblivit från undersökningstillfället. Den slutgiltiga gruppen A bestod av tretton 

patienter, varav tio kvinnor (medelålder 56,7 ± 24,5 år) och tre män (medelålder 58 ± 6,2 år). 

Grupp B bestod i sin tur av tretton patienter, sex kvinnor (medelålder 75,3 ± 6,6 år) och sju 

män (medelålder 61 ± 22,5 år). I grupp A användes ett tubnät för att hålla kablarna på plats 

och i grupp B fixerades varje elektrod och kabel med Mefix. Grupperna jämfördes sedan 

avseende mängden artefakter som uppkom under registreringsperioden.  

 

Insamlade data från registreringsenheterna presenterades, via datorprogrammet MARS PC, i 

fyra olika klasser utifrån QRS-morfologi och summerades manuellt för varje patient. De fyra 

klasserna utgjordes av normala slag (normalklass), supraventrikulära slag (S-klass), 

ventrikulära slag (V-klass) samt oklassificerade slag (punktklass). Resultatet av de 

summerade klasserna utgjorde sedan det totala antalet klasser för varje enskild registrering. 

Ett större antal klasser, oavsett klass, talade för en mer artefaktrik registrering. För att 

undersöka om det förelåg några samband mellan uppkommen mängd artefakter och 

aktivitetsnivå, jämfördes även det totala antalet klasser hos varje enskild studiedeltagare med 

antecknade aktiviteter i respektive symptomjournal.  

Utrustning och mätmetodik  
Vid varje koppling användes en insamlingsenhet av märket General Electric Company, GE 

Healthcare modell Seer-Light med tillhörande kablar och bältesväska samt Seer Light 
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Controller (Tyskland) och sju elektroder. Elektrodtyperna varierade vid kopplingstillfällena 

och de som fanns till förfogande var typerna Ambu® Bluesensor SP ECG Electrodes 

(Danmark), 3M™ Red Dot™ Monitoring Electrodes (Canada) och Kendall™ Foam 

Monitoring Electrodes (USA). Två nya alkaliska batterier av typen AAA användes i 

insamlingsenheterna samt ett minneskort av märket Scandisk typ Compactflash I, 32 MB.  

 

Kopplingen utgick från Region Jönköpings läns metodbeskrivning för 3-kanals 24 h EKG 

(Metodbeskrivning, 2014). Engångsrakhyvlar och hudvänligt slippapper användes för 

hudpreparering samt en impedansmätare för mätning av impedansen mellan hud och elektrod. 

I grupp A användes ett högelastiskt tubnätförband (tg fix) av märket Lohmann & Rauscher 

(Tyskland). I grupp B användes Mefix, en självhäftande väv av märket Mölnlycke Health 

Care (Sverige), för fixering av elektroder och kablar. En symptomjournal användes där 

patienterna antecknade aktiviteter utförda under registreringsperioden (Bilaga 1). Insamlade 

data presenterades i datorprogrammet MARS PC, General Electric Company, GE Medical 

System.  

Datainsamling  
Uppkopplingen av LTER utfördes av legitimerade biomedicinska analytiker på avdelningen 

för Klinisk fysiologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Områdena där elektroderna 

placerades rakades vid behov och slipades lätt med slippapper. Elektroderna fästes sedan 

enligt schema (Figur 1; Tabell 1). En impedansmätare användes för att mäta impedansen 

mellan hud och elektrod vilken, enligt Region Jönköpings läns metodbeskrivning för 3-kanals 

24 h EKG, ska vara under 2 kOhm (Metodbeskrivning, 2014). På patienterna i grupp A 

träddes ett tubnät över bröstkorgen och kablarna samlades ihop till en slynga. I grupp B 

fixerades varje elektrod och kabel med en 10 x 8 cm bit Mefix genom att göra en loop av 

kabeln vid elektroden och sedan applicera Mefix över både elektrod och kabel-loop. Därefter 

ruskade den biomedicinska analytikern på elektrodkablarna för att kontrollera signalkvaliteten 

i samtliga avledningar via Seer Light Controller. Slutligen påbörjades registreringen, vilken 

varade under 24 timmar.  

 

Efter påbörjad registrering fick patienterna åter ta på kläder och uppmanades att ha åtsittande 

tröja, alternativt bh, för att elektroder och kablar skulle hållas på plats. Registreringsenheten 

placerades i en bältesväska som antingen fästes i bältet eller placerades i byxfickan. 

Patienterna blev informerade om att leva som vanligt bortsett från att de inte fick duscha/bada. 
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Patienterna fick med sig en symptomjournal där de bland annat skulle anteckna utförda 

aktiviteter samt duration på dessa aktiviteter under registreringsperioden. Efter avslutad 

registreringsperiod återlämnades registreringsenhet, kablar samt symptomjournal till 

avdelningen för Klinisk fysiologi, vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Via minneskortet 

överfördes rådata till ett arkiv i datorprogrammet MARS PC och registreringen presenterades 

i fyra olika klasser utifrån QRS-morfologi. Det totala antalet klasser speglade mängden 

artefakter i registreringen. Ett större antal klasser, oavsett klass, talade för en mer artefaktrik 

registrering.  

Statistisk analys  
Programmet som användes för bearbetning och analys av insamlad data var IBM SPSS 

Statistics, version 23. För sammanställning av tabeller användes Microsoft Excel 2011. En 

gruppjämförelse utfördes mellan två oberoende stickprov (grupp A och grupp B). På grund av 

att variablerna visade sig vara icke-normalfördelade användes Wilcoxons rangsummetest för 

att fastställa om det förelåg någon signifikant skillnad mellan grupperna. Ett tvåsidigt P-värde 

och en signifikansnivå på 5 % (P = 0,05) tillämpades.  

Etiska överväganden  
Studien godkändes av Hälsohögskolans etiska egengranskning (Bilaga 2). Inga moment, som 

på något sätt utsatt deltagarna för fara innefattades i studien. Dock fanns risk för uppkomst av 

lindriga hudreaktioner till följd av användningen av tubnät, Mefix och/eller elektroder, vilket 

skulle kunna orsaka obehag hos patienten. Vid kopplingen av LTER informerades 

studiedeltagarna muntligt om syftet med studien och de fick möjlighet att godkänna sitt 

deltagande. Vid kopplingen framgick det tydligt att studien uteslutande berörde de tekniska 

komponenterna vid LTER och att vården inte påverkas av deltagarens val att medverka i 

studien eller ej. Det kunde därmed garanteras att inga patientdata behandlades samt att 

studiedeltagarna inte kunde identifieras i resultatredovisningen. Studien tillförde inte heller 

några extra omständigheter för patienterna eftersom de, oberoende av studien, ändå skulle 

genomgå undersökningen. Utöver detta var det helt frivilligt för patienterna att när som helst, 

utan angivande av skäl, avbryta registreringen och därmed sitt deltagande i studien.  

 

Avdelningen för Klinisk fysiologi, vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, ansvarade för de 

utgifter som uppkom i samband med studiens genomförande. Studieresultatet kan komma till 

användning för vidare utveckling av metoden för LTER. 
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Resultat 
Insamlade data från patienterna i grupp A, det vill säga patienterna utan elektrodfixering, 

beskrivs i Tabell 2 och motsvarande data från patienterna i grupp B, det vill säga patienterna 

med elektrodfixering, redogörs för i Tabell 3.  

 
Tabell 2. Insamlade data presenterade för varje patient i grupp A (utan elektrodfixering), ordnade efter det totala 
antalet klasser, från lägsta till högsta. Tabellen beskriver antal patienter samt antalet klasser som uppkom under 
registreringsperioden.  

Patient Normalklass 
Antal (n) 

S-klass 
Antal (n) 

V-klass 
Antal (n) 

Punktklass 
Antal (n) 

Totala antalet klasser 
Antal (n) 

1 38 9 4 43 94 
2 63 7 4 39 113 
3 61 17 3 54 135 
4 42 22 3 102 169 
5 79 11 1 91 182 
6 152 7 9 16 184 
7 64 52 10 84 210 
8 99 30 15 67 211 
9 41 38 17 182 278 

10 201 42 12 46 301 
11 185 88 74 34 381 
12 270 28 21 84 403 
13 187 73 72 89 421 

Normalklass (normala slag), S-klass (supraventrikulära slag), V-klass (ventrikulära slag), punktklass 
(oklassificerade slag).  
 
Tabell 3. Insamlade data presenterade för varje patient i grupp B (med elektrodfixering), ordnade efter det totala 
antalet klasser, från lägsta till högsta. Tabellen beskriver antal patienter samt antalet klasser som uppkom under 
registreringsperioden.  

Patient Normalklass 
Antal (n) 

S-klass 
Antal (n) 

V-klass 
Antal (n) 

Punktklass 
Antal (n) 

Totala antalet klasser 
Antal (n) 

1 42 1 4 38 85 
2 43 14 4 29 90 
3 22 7 4 158 191 
4 75 64 23 43 205 
5 80 41 18 76 215 
6 106 112 22 39 279 
7 110 65 88 36 299 
8 154 29 104 12 299 
9 222 41 18 76 357 

10 114 36 197 19 366 
11 205 104 22 48 379 
12 406 51 57 22 536 
13 603 61 44 68 776 

Normalklass (normala slag), S-klass (supraventrikulära slag), V-klass (ventrikulära slag), punktklass 
(oklassificerade slag).  
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Patient 1 i grupp B hade ett totalt antal klasser på 85 (Tabell 3), vilket är det lägsta antalet 

summerade klasser hos en enskild studiedeltagare i både grupp A och grupp B. I 

symptomjournalen hade patienten antecknat 4 minuters gång i trappa, 9 timmar och 25 

minuters sömn samt två toalettbesök på 5 minuter vardera. Patient 1 i grupp A hade ett totalt 

antal klasser på 94 (Tabell 2) och inga aktiviteter antecknade i symptomjournalen. 
 

Patient 13 i grupp A hade ett totalt antal klasser på 421 (Tabell 2). Patienten hade antecknat 

aktiviteter med en relativt hög aktivitetsnivå och med rörelser i både de övre och nedre 

extremiteterna. Matlagning och diskning i 1 timme och 15 minuter samt två hundpromenader, 

35 respektive 45 minuter. Patient 12 i grupp A hade ett totalt antal klasser på 403 (Tabell 2), 

med 1 timmes träning samt 7 timmars sovtid antecknat i symptomjournalen. 
 

Det förekom även fall med ett stort antal summerade klasser, där inga, alternativt mycket få, 

aktiviteter hade antecknats. Patient 13 i grupp B fick ett totalt antal klasser på 776 (Tabell 3), 

med endast en sovtid på 8 timmar och 15 minuter antecknat. Patient 12 i grupp B hade ett 

totalt antal klasser på 536 (Tabell 3), med enbart ”vila” antecknat i symptomjournalen.  
 

Det fanns även de patienter som hade ett litet antal summerade klasser, men som angivit 

aktiviteter med en något högre aktivitetsnivå. Patient 2 i grupp B hade ett totalt antal klasser 

på 90 (Tabell 3). Antecknade aktiviteter var motionscykel vid två tillfällen, 10 minuter 

vardera, 8 timmar och 50 minuters sömn samt ”i övrigt vanliga hushållssysslor”. Patient 2 i 

grupp A hade ett totalt antal klasser på 113 (Tabell 2) och angivit “bilmeck mm.” under 3 

timmar av registreringen. 

 

Rangordning av det totala antalet klasser samt beräknade rangsummor från Wilcoxons 

rangsummetest presenteras i Tabell 4 och Tabell 5.  
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Tabell 4. Det totala antalet klasser för grupp A och grupp B listade i rangordning med motsvarade rangtal. 

Totala antalet klasser 
Antal (n) 

Rangtal 
(1-26) 

Grupp 
(A/B) 

Rangtal 
Grupp A 

Rangtal 
Grupp B 

85 1 B  1 
90 2 B  2 
94 3 A 3  

113 4 A 4  
135 5 A 5  
169 6 A 6  
182 7 A 7  
184 8 A 8  
191 9 B  9 
205 10 B  10 
210 11 A 11  
211 12 A 12  
215 13 B  13 
278 14 A 14  
279 15 B  15 
299 16 B  16 
299 17 B  17 
301 18 A 18  
357 19 B  19 
366 20 B  20 
379 21 B  21 
381 22 A 22  
403 23 A 23  
421 24 A 24  
536 25 B  25 
776 26 B  26 

 
Tabell 5. Beräknade rangsummor för grupp A och grupp B. 

Grupp Antal (n) Rangsumma 
A 13 157 
B 13 194 

 

Rangsummorna för grupperna jämfördes med ett kritiskt intervallvärde (Bilaga 3). Det 

kritiska intervallvärdet för grupp A (n1 = 13) och grupp B (n2 = 13) ligger mellan 137 och 

214. Observerade rangsummor mellan 137 och 214 talar för icke signifikanta värden. 

Observerade rangsummor under 137 och/eller över 214 talar för signifikanta värden. 

Rangsummorna för grupp A och grupp B låg inom intervallet för de kritiska värdena (157 > 

137, 194 < 214), varpå nollhypotesen ej kunde förkastas. Följaktligen förelåg ingen 
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signifikant skillnad i uppkommen mängd artefakter vid 24-timmars LTER mellan patienterna 

i grupp A och grupp B (P > 0,05).  

Diskussion 

Om en illusorisk stillastående fantom med regelbunden hjärtrytm, utan några avvikande QRS-

komplex, kopplades med 24-timmars LTER utifrån optimal kopplingsmetodik, skulle 

datorprogrammet MARS PC endast presentera 1 normalklass, då endast en klass av QRS-

komplex registrerats. Resterande klasser (S-klass, V-klass, punktklass) skulle MARS PC 

presentera som 0 på grund av att inga supraventrikulära extraslag, ventrikulära extraslag eller 

oklassificerade slag uppstått.  

 

Vid registrering på människan blir det dock annorlunda på grund av de faktorer som ger 

upphov till artefakter under registreringen, bland annat elektrod- och kabelrörelse samt 

muskelkontraktion och kroppsrörelse. Dessa faktorer påverkar samtliga klasser negativt och 

datorprogrammet MARS PC kommer att presentera > 1 normalklass, > 0 S-klass, > 0 V-klass 

samt > 0 punktklass. Därmed talar, som tidigare nämnt, ett större antal klasser, oavsett klass, 

för en mer artefaktrik registrering. 

 

Utifrån resultaten från patient 1, 12 och 13 i grupp A (Tabell 2) samt patient 1 i grupp B 

(Tabell 3) skulle två antaganden kunna påstås: 

• en lägre aktivitetsnivå gav en mindre mängd artefakter 

• en högre aktivitetsnivå gav en större mängd artefakter 

Antagandet om att en lägre aktivitetsnivå gav en mindre mängd artefakter kunde dock inte 

fastställas på grund av att resultaten från patient 12 och 13 i grupp B (Tabell 3) visade ett stort 

antal summerade klasser med inga, alternativt mycket få, aktiviteter antecknade. Patient 2 i 

grupp A (Tabell 2) och patient 2 i grupp B (Tabell 3) hade ett litet antal summerade klasser, 

men angivit en högre aktivitetsnivå. Med andra ord kunde inte heller antagandet om att en 

högre aktivitetsnivå gav en större mängd artefakter fastställas. Utifrån dessa jämförelser 

kunde därmed inga generella samband ses mellan mängden uppkomna artefakter och 

patienternas angivna aktiviteter. Om detta resultat berodde på att patienterna, trots information 

kring användandet av symptomjournalen, inte hade uppfattat syftet med den, glömt anteckna 
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aktiviteter som de utfört under registreringsperioden eller om det berodde på dålig 

hudpreparering, lösa elektroder eller brister i den tekniska apparaturen, kvarstår oklart. 

 

Utifrån vår artikelsökning kunde inga studier med samma upplägg återfinnas. Dock finns 

flertalet studier som tillämpat andra metoder i syfte att reducera artefakter och brus och på så 

sätt erhålla en förbättrad signalkvalitet i EKG-registreringen. 

 

Så kallade adaptiva filter har på senare år blivit en effektiv metod för bearbetning och analys 

av EKG-signaler. Dessa filter utvecklades för att uppnå optimal filtrering av rörelseartefakter, 

med hänsyn tagen till det överlappande frekvensområdet i EKG-signalen. Detta möjliggörs 

genom att adaptiva filter har kapacitet till att detektera och följa dynamiska variationer i 

signalen (Zhang et. al., 2014). I en studie av Zhang et. al. (2014) utvärderas användningen av 

adaptiva filter för reducering av rörelseartefakter. En referenssignal samt det adaptiva filtrets 

uppbyggnad är av stor betydelse för att erhålla en effektiv reducering av rörelseartefakter. Hur 

väl rörelseartefaktreduceringen fungerar beror på förhållandet mellan referenssignalen och 

rörelseartefaktkomponenten i EKG-signalen. Ernst et al. (2008) utvecklade en version av 

adaptiva filter för att kunna förutse rörelseartefakter orsakade av respiration samt en 

subtraktionsmetod för dessa signaler utan att de äkta komponenterna i EKG-signalen 

påverkas. Även om fördelarna med adaptiva filter för EKG-signaler accepterats kräver många 

sådana algoritmer en mycket detaljerad granskning av komponenterna i en EKG-signal. 

Adaptiva filter konsumerar dessutom mycket tid och är, till skillnad från metoden i vår studie, 

inte applicerbara från en patient till en annan (Wu et. al., 2009).  

 

Moradi et. al. (2014) har i sin studie utvecklat ett högpassfilter i syfte att utjämna artefakter 

orsakade av baslinjevariationer och på så sätt få fram en förstärkt signal vid registrering av 

hjärtats elektriska aktivitet. Det krävs dock rätt val av brytfrekvens för att nödvändig 

diagnostisk information i signalen inte ska filtreras bort (Pahlm & Sörnmo, 2006). 

 

Även användning av morfologiska filter har blivit en effektiv metod för bearbetning och 

analysering av EKG-signaler. Metoden bygger på en datoriserad filtrering av QRS-morfologi 

och är, till skillnad från adaptiva filter, mycket effektiv vad gäller tidskonsumtion. Dock kan 

filtret orsaka förvrängningar av QRS-komplexen och således försvåra en korrekt tolkning av 

EKG-signalen (An-dong et. al., 2012). 
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En kombination av ett adaptivt filter och ett morfologiskt filter kan användas för avlägsnande 

av växelströmsstörningar och eliminering av brus från EKG-signaler. Metoden förstärker R-

taggarna i EKG-registreringen och dämpar således växelströmsstörningar och baslinjedrift i 

den kvarvarande signalen. Adaptiva morfologiska filter har visat sig vara mycket effektiva 

bearbetningsmetoder för analysering av EKG i realtid (An-dong et. al., 2012). Användning av 

filter kan även orsaka problem som bland annat amplitudförvrängning, fasförskjutning och 

aliasing, vilket orsakas av begränsningar i uppbyggnaden av filtret. Målet med användning av 

filter är dock att erhålla en högre SNR och minimera artefakter som uppstår på grund av filtret 

(Luo & Johnston, 2010). 

 

Utöver olika typer av filter har även flertalet andra tekniker utvecklats i syfte att eliminera 

artefakter och brus från EKG-signalen. Sayadi & Shamsollahi (2007) föreslog en metod 

kallad Wavelet Transform (WT) för eliminering av baslinjedrift. Vidare presenterade Kotas 

(2006) en metod för EKG-förstärkning kallad Principal Component Analysis (PCA), vilken 

ökar dimensionerna på EKG-komponenterna. I en studie av Blanco-Velasco et al. (2008) 

föreslås en annan metod för EKG-förstärkning baserat på den nyligen utvecklade metoden för 

Empirical Mode Decomposition (EMD). Med hjälp av denna EMD-metod kan avlägsnande 

av både högfrekvent brus och baslinjedrift utföras med minimal påverkan på den äkta EKG-

signalen. 

 

Utöver artefakter som uppstår på grund av att patienten rör sig förekommer, vid LTER, även 

brus som genereras av rörelser från elektrodkablarna. Denna form av brus har mycket höga 

amplituder och stora frekvensvariationer, vilket kan ge en markant störning i tolkningen av 

EKG-signalen (Figur 3). Independent Component Analysis (ICA) kombinerat med Decision 

Tree är en metod för reducering av just rörelseartefakter som uppstår på grund av 

elektrodkabelrörelser. Istället för att förhindra att brus och artefakter uppstår från första 

början, likt syftet med vår studie, söker denna metod istället efter att, i efterhand, identifiera 

de äkta EKG-signalerna, markera dessa och sedan avlägsna alla andra komponenter (Kuzilek 

et. al., 2014).   

 

I en nyligen utförd studie har Petrėnas et. al. (2015) undersökt om mängden artefakter 

orsakade av kroppsrörelser och muskelkontraktioner minskar då elektroderna placeras på 
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partier på bröstkorgen med färre muskler. Likt vår studie syftar denna metod till att förhindra 

att artefakter och brus uppstår redan innan registreringen påbörjats. Resultatet av denna studie 

visar att en modifierad kopplingsmetod har potential att förbättra diagnostiken av 

förmaksarytmier då förmaksamplituden ökade och artefaktuppkomsten minskade. 

 

Det finns även aktiva brusreduceringssystem med sensorer, vilka syftar till att registrera 

patientens rörelser för att således kunna sortera bort de komponenter i EKG-signalen som kan 

identifieras som utslag i samband med rörelsen. En låg korrelation mellan rörelseartefakterna 

och sensorernas utgående signaler begränsar dock användningen av dessa system (Chawla, 

2011). 

 

Fördelen med vår studie, jämfört med ovan nämnda metoder, är att uppkomsten av brus och 

artefakter ska förhindras redan innan registreringen påbörjats. Detta för att minska risken att 

viktig diagnostisk information i den äkta EKG-signalen går förlorad vid användning av olika 

brusreduceringsmetoder. Sammantaget strävar alla brusreduceringsmetoder efter maximal 

förbättring av SNR och en så liten påverkan som möjligt på den ursprungliga EKG-signalen. 

Oftast måste dock flera olika brusreduceringsmetoder tillämpas för att bästa resultat ska 

uppnås (Chawla, 2011). 

 

Den största bristen i vår studie var att antalet studiedeltagare var lågt. Andra felkällor som 

uppkom vid studiens genomförande berodde på variationer i den metodiska noggrannheten 

beroende på vilken biomedicinsk analytiker som utförde kopplingen. Detta avser främst att 

olika typer av elektroder användes samt att hudpreparering och mätning av impedansen 

utfördes med olika noggrannhet. Att aktivitetsnivån skilde sig åt, patienter emellan, skulle 

även det kunna påverka resultatet. Dock visade resultatet av denna studie att patienternas 

olika aktivitetsnivå inte spelade någon väsentlig roll i uppkomsten av artefakter under en 24-

timmars registreringsperiod. Dessa brister i studiens upplägg och metodik medförde en sänkt 

validitet och reliabilitet till studieresultaten, varpå inga grundade statistiska slutsatser kunde 

konkluderas. 

 

Utöver ovanstående brister är det i vår studie oklart om det förekommit filter i 

registreringsenheterna som på något sätt skulle kunna ha påverkat det totala antalet klasser 

innan överföring till datorprogrammet MARS PC. Denna aspekt påverkar dock inte 
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förhållandet mellan det totala antalet klasser i grupp A och grupp B eftersom filtret i sådana 

fall har använts i samtliga registreringsenheter.  

 

Ett annat stort problem vid LTER är att registreringen sker utifrån färre avledningar, till 

skillnad från 12-avlednings-EKG. Detta ger en låg dimensionalitet av insamlade data, vilket 

kan orsaka felaktiga bedömningar av komponenterna i EKG-signalen (Kuzilek et. al., 2014). 

Pahlm & Sörnmo (2006) beskriver i boken Elektrokardiologi, Klinik och teknik att fördelen 

med att använda ett fleravledningssystem är att störningar och artefakters negativa inverkan 

på signalen kan filtreras bort genom att analysprogrammet jämför signalerna i de olika 

avledningarna. Avlägsnande av artefakter i EKG-signalen är, likt tidigare nämnt, en väsentlig 

procedur innan fortsatta diagnostiska analyser kan äga rum. Implementeringar av en 

förbättring i metoden för LTER, på klinisk fysiologiska avdelningar, kan bidra till en minskad 

mängd artefakter och brus i registreringen och således öka den diagnostiska säkerheten för 

patienter med arytmier.   

 

För vidare forskning och förbättring av metodiken föreslås en liknande jämförelse mellan 

mängden uppkomna artefakter, med skillnaden att tubnät används i ena gruppen och en 

kombination av Mefix och tubnät i den andra gruppen. Detta för att ingen skillnad i 

artefaktuppkomst kunde ses vid användandet av enbart tubnät eller Mefix. Ytterligare föreslås 

en större studiepopulation samt att impedansen mäts med yttersta noggrannhet. Val av 

hudpreparering och elektrodtyp kan också spela roll för uppkomsten av brus och artefakter, 

varför en jämförelse mellan olika elektrodtyper, elektrodplaceringar och hudprepareringar kan 

vara av intresse för en ökad validitet och reliabilitet till metodiken och studieresultaten. 

Slutsats 
Gemensamt för alla brusreduceringsmetoder är att de syftar till att minska eller avlägsna brus 

och artefakter i EKG-signalen. För att metoden ska vara tillförlitlig krävs maximering av 

SNR, bevarande av den morfologiska och diagnostiska informationen i EKG-signalen, att 

inga falska vågformer som liknar EKG-signalen skapas samt att tekniken kan implementeras 

på ett praktiskt och säkert sätt. 
 

Resultatet av denna studie visade att ingen signifikant skillnad i mängden uppkomna 

artefakter förelåg med eller utan fixering av elektroderna. Därmed kunde nollhypotesen ej 
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förkastas. På grund av ett litet urval samt brister i den metodiska noggrannheten vid studiens 

genomförande, kunde dock inga grundade statistiska slutsatser konkluderas.  



20 

 

Omnämnanden 
Vi vill rikta ett tack till Anna Göransson och Emma Olsson, legitimerade biomedicinska 

analytiker på avdelningen för Klinisk fysiologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, för 

visat engagemang i samband med studiens genomförande. 

  



21 

 

Referenser 
An-dong, W., Lan, L., & Qin, W. (2012). An Adaptive Morphologic Filter Applied to ECG 

De-noising and Extraction of R Peak at Real-time. AASRI Procedia, 1, 474-479. 

Blanco-Velasco, M., Weng, B., & Barner, K. (2008). ECG signal denoising and baseline 

wander correction based on the empirical mode decomposition. Computers in Biology and 

Medicine, 38(1), 1-13. 

Chawla, M. (2011). PCA and ICA processing methods for removal of artifacts and noise in 

electrocardiograms: A survey and comparison. Applied Soft Computing Journal, 11(2), 2216-

2226. 

Ernst, F., Schlaefer, A., Dieterich, S., & Schweikard, A. (2008). A Fast Lane Approach to 

LMS prediction of respiratory motion signals. Biomedical Signal Processing and Control, 

3(4), 291-299.  

Insulander, P. & Jensen-Urstad, M. (2015). Arytmier. Mekanismer, utredning och behandling. 

Lund: Studentlitteratur AB.  

Jen, K., & Hwang, Y. (2007). Long-term ECG signal feature extraction. Journal of Medical 

Engineering & Technology, 31(3), 202-209.   

Jern, S. (2012). Klinisk EKG-diagnostik 2.0. Ljungskile: Sverker Jern utbildning.  

Jonson, B., & Wollmer, P. (2011). Klinisk fysiologi. Med nuklearmedicin och klinisk 

neurofysiologi. Stockholm: Liber AB.  

Kennedy, H. (2013). The Evolution of Ambulatory ECG Monitoring. Progress in 

Cardiovascular Diseases, 56(2), 127-132.  

Kirkwood, B.R. (1988). Essentials of Medical Statistics. Oxford: Blackwell Science Ltd. 

Kotas, M. (2006). Application of projection pursuit based robust principal component analysis 

to ECG enhancement. Biomedical Signal Processing and Control, 1(4), 289-298. 

Laguna, P., & Sörnmo, L. (2009). Introduction. Editorial on 'Signal processing in vital 

rhythms and signs'. Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and 

Engineering Sciences, 367(1887), 207-11.  

Kuzilek, J., Kremen, V., Soucek, F., & Lhotska, L. (2014). Independent Component Analysis 

and Decision Trees for ECG Holter Recording De-Noising. PLoS ONE, 9(6). 



22 

 

Luo, S., & Johnston, P. (2010). A review of electrocardiogram filtering. Journal of 

Electrocardiology, 43(6), 486-496.     

Metodbeskrivning: 3-kanals 24 h EKG. Holter (151, 2151), versionsnummer 8.0, Medicinsk 

diagnostik, Klinisk fysiologi, Region Jönköpings län. (2014).  

Micó, P., Mora, M., Cuesta-Frau, D., & Aboy, M. (2010). Automatic segmentation of long-

term ECG signals corrupted with broadband noise based on sample entropy. Computer 

Methods and Programs in Biomedicine, 98(2), 118-129. 

Moradi, M.H., Ashoori Rad, M., & Baghbani Khezerloo, R. (2014). ECG signal enhancement 

using adaptive Kalman filter and signal averaging. International Journal of Cardiology, 

International Journal of Cardiology, 173(3), 553-555. 

Pahlm, O. & Sörnmo, L. (2006). Elektrokardiologi. Klinik och teknik. Lund: Studentlitteratur 

AB.      

Petrėnas, A., Marozas, V., Jaruševičius, G., & Sörnmo, L. (2015). A modified Lewis ECG 

lead system for ambulatory monitoring of atrial arrhythmias. Journal of Electrocardiology, 

48(2), 157-163.  

Rahman, M., Shaik, R., & R, Reddy. (2011). Efficient sign based normalized adaptive 

filtering techniques for cancelation of artifacts in ECG signals: Application to wireless 

biotelemetry. Signal Processing, 91(2), 225-239. 

Sayadi, O., & Shamsollahi, M. (2007). Multiadaptive Bionic Wavelet Transform: Application 

to ECG Denoising and Baseline Wandering Reduction. EURASIP Journal on Advances in 

Signal Processing, (1), 1-11. 

Thakor, N., & Webster, V. (1982). Design and evaluation of QRS and noise detectors for 

ambulatory e.c.g. monitors. Medical and Biological Engineering and Computing, 20(6), 709-

714. 

Thakor, N., & Webster, V. (1985). Electrode studies for the long-term ambulatory ECG. 

Medical and Biological Engineering and Computing, 23(2), 116-121. 

Wu, Y., Rangayyan, R., Zhou, Y., & Ng, S-C. (2009). Filtering electrocardiographic signals 

using an unbiased and normalized adaptive noise reduction system. Medical Engineering and 

Physics, 31(1), 17-26. 



23 

 

Zhang, Z., Silva, I., Wu, D., Zheng, J., Wu, H., & Wang, W. (2014). Adaptive motion artefact 

reduction in respiration and ECG signals for wearable healthcare monitoring systems. 

Medical & Biological Engineering & Computing, 52(12), 1019-1030.



 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Symptomjournal 
 

  



 

 

Bilaga 2. Etisk egengranskning 

  



 

 

Bilaga 3. Kritiska värden för Wilcoxons rangsummetest	  
Signifikansnivå 5 %, tvåsidigt P-värde (Kirkwood, 1988). 

n1, n2 P-värde 0,05 
10, 10 78, 132 
10, 11 81, 139 
10, 12 85, 145 
10, 13 88, 152 
10, 14 91, 159 
10, 15 94, 166 
10, 16 97, 173 
10, 17 100, 180 
10, 18 103, 187 
10, 19 107, 193 
10, 20 110, 200 

  
11, 11 96, 157 
11, 12 99, 165 
11, 13 103, 172 
11, 14 106, 180 
11, 15 110, 187 
11, 16 114, 194 
11, 17 117, 202 
11, 18 121, 209 
11, 19 124, 217 

  
12, 12 115, 185 
12, 13 119, 193 
12, 14 123, 201 
12, 15 127, 209 
12, 16 131, 217 
12, 17 135, 225 
12, 18 139, 233 

  
13, 13 137, 214 
13, 14 141, 223 
13, 15 145, 232 
13, 16 150, 240 
13, 17 154, 249 

  
14, 14 160, 246 
14, 15 164, 256 
14, 16 169, 265 

  
15, 15 185, 280 

 


