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Abstrakt
Vektorkardiografie je metoda záznamu elektrické aktivity srdce ve třech ortogonálních svo-
dech, jež odpovídají projekcím srdečního vektoru ve směrech os X, Y a Z. Tyto záznamy
mohou být prezentovány formou třírozměrných smyček které představují jednotlivé fáze
srdeční revoluce.

V této práci jsou představeny některé nové hodnotící parametry (příznaky), založené na
morfologii QRS smyček, které popisují průběh depolarizace srdečních komor. Mezi nejvý-
znamnější patří především rychlost, křivost, minimální plocha, délka a doba trvání smyčky.
Tyto příznaky jsou dále členěny do oktantů což vede k významnému zvýšení jejich infor-
mační hodnoty.

Novým příznakem vycházejícím z oktantové teorie je tzv. Laufbergerovo číslo, které
odpovídá sekvenci oktantů, popisujících dráhu průchodu QRS smyčky. Dále je navržena
metoda hodnocení vzdáleností Laufbergerových čísel mezi jednotlivými záznamy, která
umožňuje klasifikaci srdečních onemocnění.

V této práci jsou jednotlivé příznaky podrobně popsány a analyzovány pro účely klasi-
fikace infarktu myokardu. S využitím oktantových příznaků QRS smyčky a modelu založe-
ném na náhodných lesích, je maximální dosažená senzitivita 89,9% a specificita 90,4%. Je
zde také poukázáno na vliv přeučení klasifikátoru během záznamově orientované křížové
validace, která je často využívána. Tento typ křížové validace vede ke zvyšování výkonu
klasifikace, který není objektivní a nevyplývá ze skutečné informační hodnoty příznaků.

Mezi stěžejní části této práce patří dále nelineární metoda výpočtu VKG svodů ze svodů
elektrokardiografických, založená na umělých neuronových sítích. Tato metoda dosahuje
významně lepších výsledků než stávající metody založené na lineární transformaci.

Dále je v této práci představena nová metoda pro individualizaci modelu pro genero-
vání syntetického VKG, založená na optimalizaci hejnem částic. Optimalizované modely
dosahují vysokou přesnost a podobnost s přímo měřeným VKG.

Klíčová slova Infarkt myokardu, Klasifikace, Laufbergerovo číslo, Náhodné lesy, Ok-
tant, Optimalizace hejnem částic, Transformace, Umělé neuronové sítě, Vektorkardiografie.
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Abstract
Vectorcardiography is a method of recording the electrical activity of the heart from three
orthogonal leads. These leads correspond to the projections of the electrical vector of
the heart into directions X,Y and Z. So the records can be presented in the form three
dimensional loops describing individual phases of the heartbeat.

In this thesis, there are introduced and discussed new features based on the morphology
of QRS loops, describing ventricular depolarization. The most significant features are the
velocity, curvature, minimal surface area, length and time of the QRS loops. The features
are divided into octants for improving classification performance.

New feature coming from the octant theory, called Laufberger’s number was introduced.
Laufberger’s number corresponds to a sequence of octants of the QRS loop and describes a
pathway of the loop. The method for analyzing Laufberger’s numbers was also introduced
and discussed.

All the presented features are described and analyzed with respect to the classification of
myocardial infarction. The maximal sensitivity 89.9% and specificity 90.4% were achieved
by using octants based QRS features and machine learning model based on random forests.
It has been shown that commonly used records-oriented cross validation causes overfitting
problem and artificially increases classification performance. In this work, patient-oriented
cross validation is prefered.

The important part of the thesis also describes the nonlinear transformation of the
electrocardiographic leads into VCG leads. The method is based on the artificial neural
network and achieves significantly higher accuracy than standard linear transformations.

A new method for individualization of the model based VCG generator is introdu-
ced. The individualization is based on the particle swarm optimization and provides high
accurate models.

Keywords Artificial neural network, Classification, Laufberger’s number, Myocardial
infarction, Octant, Particle swarm optimisation, Random Forests, Transformation, Vector-
cardiography.
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1 Úvod

Záznam elektrické aktivity srdce z povrchu hrudníku byl studován již koncem 19. století a
i dnes je jedním z důležitých nástrojů klinické diagnostiky. Elektrokardiografická analýza
je zároveň jednou z prvních oblastí medicíny, kde bylo využito počítačového zpracování.
Diagnostickou informaci obsaženou v prostorovém vývoji depolarizace a repolarizace sr-
dečních buněk je možné analyzovat na základě numerických metod a proto je automatická
počítačová analýza stále předmětem mnoha výzkumů.

Bylo navrženo několik svodových systémů, které definují umístění elektrod na povrchu
hrudníku, avšak pouze 12-svodová elektrokardiografie (EKG) se stala standardem a hlav-
ním systémem běžně používaným v klinické praxi. Velká pozornost byla v minulosti vě-
nována také ortogonálním svodovým systémům, které jsou základem vektorkardiografie
(VKG). Přestože informace obsažené ve VKG byly shledány užitečnými v diagnostice ně-
kterých onemocnění, její záznam se v klinické praxi již běžně neprovádí. Proto byly vyvi-
nuty transformační techniky pro syntézu VKG svodů ze standardního 12-svodového EKG.
Syntetizované a v některých případech také přímo měřené VKG svody jsou využívány
pro počítačovou analýzu a diagnostiku. V dnešní době je publikováno stále více článků,
využívající výhod VKG i pro klinickou praxi například v diagnostice ischemické choroby
srdeční (ICHS) [8, 8, 9, 12,13,43], infakrtu myokardu (IM) [5,14,15,17,30,36,41,51] a dal-
ších [2,10,35,45,46]. V mnoha případech je pro diagnostiku využíváno příznaků odvozených
z VKG záznamů jako jsou například QRS-T úhel, ventrikulární gradient a další.

Vektorkardiografie popisuje prostorový vývoj sumačního napětí buněk srdce během
jeho aktivity. Výsledný elektrický stav srdce je ve vektorkardiografii reprezentován jako
elektrický dipól. Intenzita a prostorová orientace tohoto dipólu jsou v každém okamžiku
znázorněny jako prostorový vektor. Vývoj směru a velikosti vektoru během srdeční aktivity
je zobrazen formou smyček, které spojují oba konce vektoru. Skalární EKG pak můžeme
odvodit projekcí smyček do hexaxiálního referenčního systému založeného na Einthovenově
rovnostranném trojůhelníku ve frontální rovině a v transverzální rovině do systému hrud-
ních svodů. Tento vztah mezi EKG a VKG dává tušit, že při zpětné projekci z EKG do
VKG chybí infromace o sagitální rovině, která je v případě VKG přímo měřena.

Metody vycházející z analýzy VKG kladou důraz především na QRS smyčku a vztah
mezi smyčkami QRS a T. Cílem této práce je analyzovat informační hodnotu právě QRS
smyčky na základě různých hodnotících parametrů vycházejících z morfologických vlast-
ností smyčky a oktantové teorie.
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2 Databáze VKG

PTB diagnostická databáze byla změřena na zdravých dobrovolnících a pacientech s růz-
nými srdečními chorobami na oddělení kardiologie univerzitní kliniky Benjamina Franklina
v Berlíně, Německo. Databáze obsahuje celkem 549 záznamů od 289 subjektů ve věku od
17 do 87 roků (průměr 57,2; 209 mužů v průměrném věku 55,5 roků a 81 žen v průměru
61,6 roků, věk nebyl zaznamenán u 1 ženy a 14 mužů). Pro každého pacienta/dobrovolníka
bylo změřeno 1 až 5 záznamů. Každý záznam obsahuje 15 současně měřených svodů: 12
standardních EKG svodů (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1, V2, V3, V4, V5 a V6) spolu
s 3 Frankovými svody (X, Y a Z). Každý záznam je digitalizovaný se vzorkovací frekvencí
1 kHz. Veškeré záznamy i jejich anotace jsou veřejně přístupné na stránkách Physionet [19].
Přehled diagnostických skupin je uveden v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Diagnostické třídy záznamů PTB.
Diagnostická skupina Počet subjektů

Infarkt myokardu 148
Kardiomyopatie/srdeční selhání 18

Raménkové blokády 15
Poruchy rytmu 14

Hypertrofie myokardu 7
Nemoci chlopní 6
Myokarditida 4

Smíšené 4
Bez patologie 52

Každý záznam v databázi byl pořízen nekomerčním prototypem přístroje vyvinutým
v německém národním metrologickém institutu (Physikalisch–Technische Bundesanstalt,
PTB). Toto zařízení má následující specifikaci:

• vstupní napěťový rozsah ±16,384 mV, s kompenzací offsetu až do ±300 mV,

• vstupní impedance 100 MΩ,

• rozlišení 16 bitů s 0,5µV LSB (2000 A/D jednotek na 1 mV),

• šířka pásma 0 − 1 kHz (synchronizované vzorkování ve všech kanálech),

• vzorkovací frekvence až 10 kHz,

• napěťový šum maximálně 10µV𝑝𝑝, 3µV𝑅𝑀𝑆 při vstupu nakrátko,
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• online kontrola přechodového odporu,

• zobrazení úrovně šumu během záznamu.

Každý záznam obsahuje popis a klinické shrnutí, které obsahuje následující informace
(ne všechny položky jsou vyplněny u všech pacientů): věk, pohlaví, datum záznamu EKG,
důvod vyšetření, lokalizace IM, další diagnózy, kuřák/nekuřák, počet zasažených koronár-
ních cév, datum IM, datum předchozího IM_1, datum předchozího IM_2, Hemodynamické
parametry v klidu i v zatěži, datum katetrizace, ventrikulografie, hodnocení RTG hrud-
níku, tlak krve periferní, tlak krve v pulmonální tepně, tlak v plicnici v zaklínění, srdeční
výdej, srdeční index, tepový objem, terapie, medikace, informace o záznamu, vzorkovací
frekvence, zesílení, název souboru, formát dat, rozlišení AD převodníku.
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3 Transformace EKG do ortogonálních svodů

Přestože existuje hybridní svodový systém, který má v porovnání s konvenčním 12-
svodovým EKG pouze dvě přídavné elektrody, samotné měření VKG v dnešní době již
probíhá pouze na speciálních pracovištích a je nepravděpodobné, že by se v běžné klinické
praxi přistoupilo k přímému měření VKG svodů. Z těchto důvodů vznikly různé přístupy
jak ortogonální svody odvodit z 12-svodového EKG. Tento přístup byl pojmenován Mac-
farlanem jako 12-svodová vektorkardiografie [31].

Přehled a historický vývoj transformačních metod je popsán v review, které je součástí
teto disertační práce a je publikováno v [A.2]. V této kapitole uvádíme vlastní metodu
založenou umělých neuronových sítích, která byla publikována v [A.3].

3.1 Umělé neuronové sítě
Perspektivním přístupem k transformacím mezi signály jsou nelineární regresní metody
mezi které patří také například umělé neuronové sítě (ANN). Transformace signálu je
dána koeficienty neuronové sítě získané trénováním na skupině dat. Tento přístup k trans-
formacím byl poprvé publikován v [1]. Transformace spočívala v dopočítání EKG svodů
z quasi-ortogonálních svodů I,II a V2. Opačný přístup pro odvození VKG svodů pomocí
neuronové sítě nebyl doposud publikován.

Obrázek 3.1: Architektura neuronové sítě pro transformaci mezi svody EKG a VKG.

Pro účely transformace byl testován jeden typ neuronové sítě a to vícevrstvá dopředná
ANN jejíž struktura je naznačena na obrázku 3.1. Tato ANN obsahuje vstupní vrstvu,
skryté vrstvy a výstupní vrstvu. Každá vrstva je tvořena neurony, které mají vlastní akti-
vační funkci. Počet skrytých vrstev a neuronů pro každou vrstvu stejně jako typ aktivační
funkce neuronů jsme zvolili na základě provedených experimentů. Testovali jsme ANN s 1,
2, 3 a 4 skrytými vrstvami. Pro dvě skryté vrstvy dosahovala ANN dobrých výsledků. S ros-
toucím počtem skrytých vrstev nedocházelo již k významnému zlepšení výsledků transfor-
mace, naproti tomu výrazně vzrostla doba trénování ANN. Dále jsme testovali různé počty
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neuronů v jednotlivých skrytých vrstvách. Nejlepších výsledků dosahovaly ANN s počtem
neuronů 8 nebo 4 v první skryté vrstvě a 4 neurony ve druhé. Vyšší počet neuronů pak
pouze zvyšoval dobu potřebnou k trénování ANN bez dopadu na přesnost transformace.
Pro účely dalšího testování využíváme ANN s 8 neurony ve vstupní vrstvě a 4 neurony
v každé ze dvou skrytých vrstev s tangent-sigmoidovou aktivační funkcí. Výstupní vrstva
obsahuje 3 neurony s lineární aktivační funkcí. Dále jsme porovnali transformace pomocí
skupiny neuronových sítí tzv. bagging. Tato metoda je založená na strategii rozděl a panuj.
Výsledná odezva soustavy je pak dána jako průměrná hodnota odezev jednotlivých ANN.
Jednotlivé ANN ve skupině natrénované na různá trénovací data nebo na různé svody
EKG. Každá ANN ve skupině pak bude natrénována za jiných podmínek. Tento způsob
by měl poskytovat lepší výsledky než použití pouze jedné ANN.

3.1.1 Testované metody
• ANN1 je metoda založená na jedné neuronové sítí popsané výše. ANN je natrénována

na všechna data z trénovacího datasetu. Vstupy jsou tvořeny 8 nezávislými EKG
svody I,II a V1 až V6.

• ANN2 je metoda založená na skupině 15 ANN. Každá neuronová síť má 8 vstupů,
kterými je 8 nezávislých EKG svodů. 6 svodů je tvořeno hrudními svody V1 a V6 a
zbylé dva jsou tvořeny končetinovými svody. Na prvních dvou pozicích jsou vystří-
dány všechny kombinace dvojic Einthovenových a Goldbergových svodů. (I,II; I,III;
I, aVL; . . . aVR, aVF) viz Obrázek 3.2 B.

• ANN3 je metoda založená na skupině 15 ANN. Každá neuronová síť je natrénována
na mírně odlišném trénovacím datasetu viz Obrázek 3.2 A.

• ANN4 kombinuje metody ANN2 a ANN3. Jedná se o skupinu 75 ANN. Pro 15
různých kombinací EKG svodů je natrénováno 5 ANN pro různá vstupní data.

• Inv.Dower jedná se o inverzní Dowerovu transformaci.

• Kors jedná se o Korsovu regresní transformaci.

3.1.2 Výsledky testování
Jednotlivé metody byly testovány na datech z diagnostické databáze PTB. Záznamy byly
filtrovány filtrem s lineární fázovou charakteristikou (FIR) typu pásmová propust s mezními
kmitočty 0,25 a 150 Hz (-3 dB). Z vyfiltrovaných záznamů byly vybrány reprezentativní
srdeční revoluce které v této práci pro zjednodušení označujeme jako beaty. Počátek všech
beatů je definován vzdáleností od R kmitu (ve svodu I) jako 𝑇𝑅 − 0,4𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑅) a konec
jako 𝑇𝑅 + 0,6𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑅), kde 𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑅) je minimální tepová perioda pro konkrétní záznam.
Jednotlivé reprezentativní úseky byly průměrovány pro každý z 15 svodů. Výsledkem bylo
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Obrázek 3.2: Uspořádání skupin ANN pro účely transformace EKG do VKG.

283 reprezentativních srdečních revolucí v 15 svodech. Průměrováním jsme docílili zlepšení
poměru signál/šum.

Pro posouzení zlepšení transformace vyhodnocujeme statisticky rozdíly v MSE a ko-
relačních koeficientech jednotlivých metod. Jednovýběrový t-test prokázal, že výsledky
jednotlivých metod nepocházejí z normálního rozdělení. Pro testování významnosti rozdílů
jednotlivých metod byl využit neparametrický Mannův-Whitneyův U-test.

Nulová hypotéza Data skupin MI a HC pocházejí ze stejného spojitého rozdělení jejichž
mediány se rovnají.

Zamítnutím nulové hypotézy potvrdíme signifikantní rozdíl mezi metodami na hladině
významnosti (𝛼 = 0,05).

3.1.3 Hodnocení výsledků transformace založené na ANN
V této studii bylo porovnáno za stejných podmínek celkem 6 metod transformace 12-
svodového EKG do VKG. Rozdíly mezi jednotlivými typy uspořádání ANN nejsou vý-
znamné a všechny zde testované přístupy dosahují lepší výsledky v porovnání s běžně po-
užívanými přístupy. Z našich výsledků vyplývá, že nové přístupy založené na nelineárních
regresních metodách mohou zlepšit přesnost transformace. Pro praktické využití jsou však
nutná trénovací data. Ta lze získat z databází jako je například PTB nebo CSE databáze,
kde je dostatečné množství 15-svodových záznamů.

Hodnocení na základě MSE a korelace je běžně používané pro testování nových metod
transformace. Avšak diagnostickou informaci v transformovaných signálech může vyhod-
notit pouze zkušený kardiolog.
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Obrázek 3.3: Krabicový graf MSE a korelačních koeficientů pro jednotlivé metody ve svo-
dech X, Y a Z.

3.2 Hodnocení transformačních metod
Přesnost transformace je klíčová pro správnou interpretaci VKG záznamů. Lze ji však
posuzovat na základě různých kritérií. Problémem při srovnávání jednotlivých transformací
je nejednotnost těchto kritérií, které využívají jednotliví autoři.

Základním předpokladem správné transformace je, že nedojde ke změně diagnostické
informace. Vliv na diagnostickou informaci může posoudit kardiolog, který je specializován
na interpretaci VKG nebo může být posuzován na základě vektorkardiografických příznaků.

Nejčastěji hodnocenými parametry jsou korelační koeficient a střední kvadratická chyba.
Pro budoucí vývoj nových transformací je perspektivním hodnotícím parametrem prosto-
rový úhel QRS-T, který je významným příznakem ve vektorkardiografii. Stejným způsobem
lze využít i dalších VKG příznaků, které jsou prokazatelně diagnosticky významné.

Mezi nejvíce využívané transformace v dnešní době patří inverzní Dowerova a Korsova
transformace. Bylo prokázáno v několika publikacích, že inverzní Dowerova transformace
dosahuje horších výsledků v porovnání s ostatními metodami. Inverzní Dowerova transfor-
mace by měla být nahrazena Korsovou transformací především při hodnocení na základě
QRS-T úhlu.

Nové trendy v oblasti transformací jsou zaměřeny především na individualizaci procesu
transformace. Tyto metody však nejsou dostatečně prozkoumány a mnohdy jejich výsledky
nejsou dostatečně objektivně hodnoceny. Zlatým standardem transformací je v dnešní době
proto stále Korsova transformace.

Námi navržená metoda transformace založená na ANN je spíšem dokladem toho, že
proces transformace mezi svodovými systémy může být nelineární a použitím nelineárních
technik může zvýšit přesnost transformace.
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4 Individualizovaný model VKG

V této kapitole je popsán model pro generování syntetického VKG signálu individualizova-
ného pro konkrétní reálný VKG záznam. Obsah této kapitoly byl publikován a je podrobně
popsán v [A.1].

Pro generování VKG je možné využít ekvivalentní dipólový model, ze kterého vychází
základní myšlenka vektorkardiografie. Ekvivalentní dipólový model je obecně popisován
jako časově proměnný srdeční vektor. V průběhu šíření depolarizační vlny srdcem, se mění
velikost a směr tohoto vektoru. Modely popisující vývoj elektrických potenciálů v jednot-
livých svodech mohou také sloužit jako generátory syntetického EKG. Umělé EKG signály
lze pak využít v mnoha oblastech biomedicínského inženýrství (pacientské simulátory, tes-
tování nových algoritmů v elektrokardiografii,. . . ). Modelování EKG individualizované pro
konkrétního pacienta lze dále využít v algoritmech pro (před)zpracování EKG jako je na-
příklad filtrace, segmentace, komprese nebo analýza EKG.

4.1 Návrh modelu VKG
Dynamický model srderčního vektoru je podobně popsán v pracech [6, 7, 32]. Každou ze
tří ortogonálních komponent lze aproximovat jako součet 𝑛 Gaussových křivek na základě
vztahů (4.1).

𝑋𝑚 =
𝑛∑︁

𝑖=1
𝑎𝑥

𝑖 · 𝑒
−

(Δ𝜃𝑥
𝑖 )2

2(𝑏𝑥
𝑖 )2

,

𝑌𝑚 =
𝑛∑︁

𝑖=1
𝑎𝑦

𝑖 · 𝑒
−

(Δ𝜃
𝑦
𝑖 )2

2(𝑏
𝑦
𝑖 )

2

, (4.1)

𝑍𝑚 =
𝑛∑︁

𝑖=1
𝑎𝑧

𝑖 · 𝑒
−

(Δ𝜃𝑧
𝑖 )2

2(𝑏𝑧
𝑖 )

2

,

kde Δ𝜃𝑥
𝑖 = 𝜃0 − 𝜃𝑥

𝑖 je relativní fáze s počáteční fázi v 𝜃0 ∈ [0,2𝜋]. Každá Gaussova funkce
tvořící svod 𝑋𝑚 je popsána třemi parametry: amplitudou 𝑎𝑥

𝑖 , šířkou 𝑏𝑥
𝑖 a fází 𝜃𝑥

𝑖 , která
odpovídá pozici i-té Gaussovy funkce v rozsahu od 0 do 2𝜋. Ukázka obecného syntetického
EKG tvořeného Gaussovými křivkami je uvedena na obrázku 4.1. V případě, že jednotlivé
vlny jsou symetrické a tvarem podobné Gaussově křivce, může být model vytvořen pouze z 5
Gaussových křivek. Každá křivka aproximuje jednu vlnu nebo kmit (P,Q,R,S,T). Skládá-
li se signál z nesymterických vln a kmitů, je využit k jejich aproximaci součet několika
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Gaussových křivek, jak je vidět na obrázku 4.2. Nastavení jednotlivých parametrů řeší
automaticky individualizace modelu.

∆θ (rad)
0 1 2 3 4 5 6 7

A
m

p
lit

u
d
a
 (

m
V

)

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

a
1
=0.10;b

1
=0.17; θ

1
=1.5

a
2
=1.44;b

2
=0.08; θ

2
=2.7

a
3
=-1.25;b

3
=0.05; θ

3
=2.8

a
4
=0.31;b

4
=0.44; θ

4
=4.4

Výsledný beat

Obrázek 4.1: Jednoduchý model EKG křivky.

4.2 Individualizace modelu
Individualizace modelu pro reálný záznam VKG spočívá v optimalizaci parametrů 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 a
𝜃𝑖 pro každý svod. Autoři v [6, 7] využívají k optimalizaci modelu metodu nejstrmějšího
gradientu. Tato metoda je založena na minimalizaci střední kvadratické chyby MSE (4.2)
pro parametry 𝑎𝑖 a 𝑏𝑖 mezi modelem 𝑋𝑚 a přímo měřeným VKG svodem 𝑋𝐹 . Pro výchozí
nastavení optimalizace tato metoda vyžaduje analýzu EKG. Ta spočívá v nalezení pozice
jednotlivých vln. Pozice vlny pak přímo odpovídá času 𝑡𝑖 na základě něhož lze vypočítat
relativní fázi 𝜃𝑖. Nevyýhodou tohoto přístupu je také omezená možnost tvořit nesymetrické
vlny a jejich složitější průběhy.

V této kapitole je popsána nová metoda, která není závyslá na předchozí analýze a
automaticky určuje pozice a parametry jednotlivých Gaussových křivek v daném beatu.

𝑀𝑆𝐸 = 1
𝑁

∑︁
(𝑋𝑚 − 𝑋𝐹 )2. (4.2)

Pro optimalizaci modelu je nutné nalézt vhodné hodnotící kritérium. Kromě výše zmí-
něné střední kvadratické chyby je dalším vhodným parametrem Pearsonův korelační ko-
eficient 𝑟 (4.3). Korelační koeficient indikuje míru podobnosti mezi dvěma signály a je
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nezávislý na rozdílu jejich amplitud

𝑟 =
∑︀ (𝑋𝑚𝑥𝐹 )√︁∑︀

𝑋2
𝑚

∑︀
𝑋2

𝐹

. (4.3)

Pro účely optimalizace modelu je klíčové zachovat jak podobnost tvaru vlny, tak i
shodnou velikost amplitud. Účelová funkce tedy využívá kombinaci obou parametrů MSE
a korelačního koeficientu. Korelační koeficient nabývá hodnot 𝑟 ∈ [−1; 1], kde 𝑟 = 1 platí
pro dva stejné signály. MSE je pro dva hodné signály rovna 0. Cílem optimalizace je
maximalizovat korelační koeficient a minimalizovat střední kvadratickou chybu. Pro tento
účel byla navržena účelová funkce 𝐺(𝑟,𝑀𝑆𝐸) daná vztahem (4.4).

𝐺 (𝑟, 𝑀𝑆𝐸) = 𝑟
10

1
𝑀𝑆𝐸+1

10 . (4.4)

Pro dva stejné signály pak platí 𝐺 = 1. Proces optimalizace je tedy založen na hledání
určité kombinace parametrů 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝜃𝑖 a maximalizace účelové funkce 𝐺 (4.5).

max
𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝜃𝑖

(𝐺) . (4.5)

Změnou paramtrů 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝜃𝑖 můžeme měnit tvar, amplitudy a pozici jednotlivých vln
modelu.

P nebo T vlna může být monofazická nebo bifazická a občas v signálu může zcela
chybět. R kmit může obsahovat zákmit znázorněný na obrázku 4.5. Model aproximující
celý beat je tvořen součtem 𝑛 Gaussových křivek, kde každá vlna nebo kmit je tvořena
jednou nebo více Gaussovými křivkami. Jejich celkový optimální počet však neznáme.
Obsahuje-li model více Gaussových křivek, než je potřeba pro vytvoření modelu, nevyužité
křivky mohou být eliminovány nízkou hodnoutou amplitudy nebo v některých případech se
křivky vyruší po párech s opačnou polaritou. Proces eliminace nadbytečných Gaussových
křivek je automatický v pruběhu optimalizace. Nadbytečné množství Gaussových funkcí v
modelu však značně zvyšuje výpočetní náročnost.

4.3 Optimalizace hejnem částic
Optimalizace hejnem částic (Particle Swarm Optimization, PSO) je biologicky inspirovaná
metoda publikovaná v roce 1995, která je motivována chováním ptáků při hledání potravy.
Tato metoda náleží do skupiny algoritmů zabývajících se inteligencí hejna. PSO je populární
metoda pro řešení různých typů optimalizačních úloh. Mezi její hlavní výhody patří rychlá
konvergence k optimu pro širokou škálu účelových funkcí a snadná implementace [38,44].

Pro zlepšení rychlosti konvergence a přesnosti řešení bylo vyvinuto několik variant PSO.
Pro účely optimalizace modelu VKG je využita varianta Trelea 1, která je popsaná v [44].
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Obrázek 4.2: Ukázka částí modelu pro beat z databáze PTB.

Proces optimalizace lze popsat jako hledání ideální pozice v D-dimenzionálním prostoru,
ve kterém se nachází N částic na pozici (4.6) pohybujících se rychlostí (4.7). Každá 𝑖-tá čás-
tice je tedy charakterizována pozicí 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1,𝑥𝑖2, . . . ,𝑥𝑖𝐷) a rychlostí 𝑉𝑖 = (𝑣𝑖1,𝑣𝑖2, . . . ,𝑣𝑖𝐷).
Shlukování (rojení) těchto částic během optimalizace vede ke konvergenci modelu k optimu
účelové funkce 𝐺.

𝑥𝑖𝑑 (𝑘 + 1) = 𝑥𝑖𝑑 (𝑘) + 𝑣𝑖𝑑 (𝑘 + 1) , (4.6)
𝑣𝑖𝑑 (𝑘 + 1) = 𝜔𝑣𝑖𝑑 (𝑘) + 𝜆1 (𝑝𝑖𝑑 (𝑘) − 𝑥𝑖𝑑 (𝑘)) + 𝜆2 (𝑝𝑔𝑑 (𝑘) − 𝑥𝑖𝑑 (𝑘)) , (4.7)

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑑 ≤ 𝐷,

kde pro verzi PSO Trelea 1 platí: 𝜔 = 0,6 je inerciální koeficient a 𝜆1 = 𝜆2 = 1,7 jsou
kongitivní a sociální koeficienty. 𝑃𝑖 = (𝑝𝑖1,𝑝𝑖2, . . . ,𝑝𝑖𝐷) je nejlepší pozice 𝑖-té částice během
k-té iterace a 𝑃𝑔 = (𝑝𝑔1,𝑝𝑔2, . . . ,𝑝𝑔𝐷) je nejlepší pozice celého hejna během k-té iterace.
Proces PSO je popsán schématicky na obrázku 4.3.

Počáteční populace částic může být inicializována náhodně nebo na základě částečných
modelů. První možnost je více univerzální pro komplexní tvary vln, které vyžadují odlišnou
pozici jednotlivých Gaussovych křivek. Počet iterací je obecně vyšší a dosažená přesnost je
často také vyšší než u druhé varianty. Optimalizace na základě částečných modelů vychází
z několika předdefinovaných rozmístění Gaussovych křivek v modelech, ten nejvíce podobný
originálnímu VKG bude dále automaticky upravován do finální podoby.

Pro snížení počtu iterací a tím zkrácení doby výpočtu optimálního modelu je nutné
určit hranice prostoru ve kterém se částice pohybují a to definováním mezí jednotlivých
optimalizovaných parametrů. Ty je možné určit na základě obecných znalostí o EKG/VKG
signálu, jako jsou například typické velikosti a doby trvání jednotlivých vln a kmitů.
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𝜃𝑖 ∈ [0,2𝜋] odpovídá rozsahu ve kterém se mohou nacházet jednotlivé Gaussovy křivky
a tedy i vlny, které se pomocí nich snažíme modelovat. Tento rozsah vychází z použitého
modelu. Parametr 𝑎𝑖 ∈ [−2; 2] odpovídá maximálním amplitudám jednotlivých Gaussových
křivek. Vlny (nejčastěji R kmit) nižší než −2mV nebo vyšší než 2mV jsou pak vytvořeny
kombinací několika Gaussových křivek. Parametr 𝑏𝑖 ∈ [0,01; 1] odpovídá šířce jednotlivých
Gaussových křivek. Hodnoty 𝑏𝑖 < 0,01 vytváří úzké impulsy, které nejsou fyziologicky
možné v EKG nebo VKG. Naopak pro hodnoty 𝑏𝑖 > 1 jsou jednotlivé Gaussovy křivky
široké a často takový model konverguje k řešení ve kterém se jednotlivé křivky vyruší a není
dostatek křivek pro vytvoření vln a kmitů. Tato vlastnost je však užitečná v případě, že
model lze vytvořit s menším počtem Gaussových křivek. Stejně tak širší Gaussovy křivky
𝑏𝑖 ≈ 1 mohou vhodně modelovat elevaci nebo depresi ST úseku. Uvedený rozsah byl zvolen
experimentálně a umožňuje vytvoření většiny modelů.

Empiricky bylo dále určeno následující nastavení procesu optimalizace: počáteční fáze
modelu 𝜃0 = 0; počet částic 𝑁 = 200; maximální počet iterací 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 5000; minimální
gradient funkce G (4.4) 𝜇𝑚𝑖𝑛 = 0,5 · 10−5. Optimalizace je automaticky ukončena pokud
gradient změny funkce G je nižší než 𝜇𝑚𝑖𝑛 po dobu 500 iterací nebo pokud byl vyčerpán
maximální počet iterací.

4.4 Validace modelu
Optimalizační metody často konvergují k lokálnímu optimu, které nemusí poskytovat vždy
nejlepší výsledek. Na základě provedených experimentů jsme zvolili limity, které musí mo-
del splňovat, abychom výsledek považovali za uspokojivý. Na konci každé optimalizace
testujeme parametry modelu. Nejsplňuje-li tento model zvolené limity, proces optimalizace
je opakován s pozměněnými parametry optimalizace (nejčastěji je zvýšen maximální počet
iterací nebo změněn počet částic). Proces validace je popsán vývojovým diagramem na
obrázku 4.4.

Za úspěšnou optimalizaci považujeme takovou, jejiž model dosahuje výsledků lepších
než 𝑀𝑆𝐸 < 0,0005mV2 a 𝑟 > 0,995. Tyto hodnoty jsou určeny empiricky a lze je měnit
na základě složitosti signálu nebo účelu modelu viz obrázek 4.5. Na tomto obrázku vidíme
vliv limitů na správnou aproximaci QRS komplexu.

4.5 Dosažené výsledky
Metoda optimalizace VKG modelu byla testována pro 52 záznamů bez patologie z databáze
PTB. Pozice částic byla inicializována náhodně v definovaných limitech popsaných výše.
Pro každý záznam byly vytvořeny 3 modely (svody X, Y a Z). Každý svod je modelován
pomocí 11 Gaussových křivek. Maximální počet opakování optimalizace je 10. Pokud ani
poté není dosaženo limitů pro MSE a korelaci, je použit model který dosáhl nejlepších
výsledků.

PSO je heuristický proces. Opakováním procesu optimalizace lze dosáhnout odlišných
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Obrázek 4.3: Proces optimalizace metodou PSO.

řešení s různým počtem iterací. Počet iterací se navíc liší pro různé modely také na základě
komplexity signálů, který je modelován. Mediány počtu iterací, MSE a korelačního koefici-
entu pro 52 záznamů jsou uvedeny v tabulce 4.1. Můžeme pozorovat, že vytvoření modelu
pro svod Y je více časově náročné než pro svod X a Z. Také dosahuje nižší korelace, což je
dáno především vyšší složitostí signálu v úseku QRS.

Pouze 4 modely ze 156 nesplňují minimální kriterium v 10 pokusech. Je nutné vzít
v úvahu, že může být prakticky nemožné vytvořit model s 11 Gaussovými křivkami pro
některé záznamy. Ukázkou takového případu je průběh na obrázku 4.6. Vidíme, že T vlna
je nesymetrická a správně aproximovaná pomocí tří Gausových křivek. Dále P vlna je
aproximována jednou křivkou avšak zákmity na ni nejsou brány v úvahu. Spodní část QRS
komplexu je aproximována také dostatečně přesně avšak horní část již nelze aproximovat
jelikož je zde příliš mnoho zákmitů. Je tedy logické, že pomocí 11 Gaussových křivek není
možné tento svod modelovat s požadovanou přesností. Tento fakt je klíčový především pro
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Obrázek 4.4: Proces validace modelu.

Obrázek 4.5: Porovnání dvou modelů s různou přesností.

modelování záznamů obsahujících patologii nebo rušení.
Na základě modelu pro jeden beat lze vytvořit generátor VKG svodů. Tyto svody

lze pak následně transformovat do EKG s využitím například Dowerovy transformace.
V porovnání s pouhým kopírováním průměrného beatu, generátor umožňuje změnu tepové
frekvence (RR intervalu) a amplitudy signálu a lze modelovat další fyziologické jevy nebo
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Tabulka 4.1: Mediány počtu iterací PSO, MSE a korelačního koeficientu navržených mo-
delů.

N=52 ̃︀𝑘 𝑀𝑆𝐸 (𝑚𝑉 2) ̃︀𝑟
X 288 0,000087 0,9985
Y 551 0,000069 0,9969
Z 321 0,000060 0,9984
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Obrázek 4.6: Ukázka modelu pro patologický signál 𝑟 = 0,9809, 𝑀𝑆𝐸 = 0,0001mV2.

artefakty. Stejným způsobem je možné generovat extrasystoly a jiné poruchy srdečního
rytmu.
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5 Metody předzpracování VKG

Pro demonstraci vlivu jednotlivých zdrojů rušení jsou využity syntetické VKG záznamy.
Ty jsou generované modelem, který je popsán v kapitole 4. Každý syntetický signál má
délku 100 sekund a vzorkovací frekvenci 1 kHz. Jsou zde zahrnuty fyziologické artefakty
vlivu dýchání tzn. změna amplitudy a tepové frekvence. Tepová frekvence VKG se navíc
mění v rámci celého záznamu v rozsahu od 40 do 160BPS.

5.1 Vliv kolísání izoelektrické linie
Izoelektrická linie je úroveň signálu, při které je srdce elektricky neutrální. Za neutrální
je v záznamu EKG považován úsek mezi koncem P vlny a začátkem Q kmitu. Kolísání
izoelektrické linie je způsobeno změnou koncentrace iontů v elektrolytu mezi elektrodou a
kůží. K tomu dochází nejčastěji při pohybu elektrody vlivem dýchání a pohybu pacienta.
Na základě dat z databáze PTB bylo vypozorováno, že pro analýzu sekvencí oktantových
čísel je kolísání izoelektrické linie nejvýznamnějším zdrojem rušení.

Kolísání izoelektrické linie lze částečně eliminovat filtrací hornopropustním filtrem.
Tento způsob však není mnohdy dostatečný. Navíc filtrace horní propustí bude mít vliv také
na ST segment. Ten vypovídá o ISCH nebo průběhu IM a ve spektru obsahuje převážně
nízké kmitočty.

K testování metod pro odstranění tohoto rušení bylo využito reálných dechových křivek
z databáze MIT-BIH Polysomnographic Database [22]. Jednotlivé dechové křivky byly
převzorkovány, rozděleny na 100sekundové úseky a náhodně přičteny k modelům VKG.

Testovanými parametry jsou MSE a korelační koeficient mezi nezkresleným signálem
a vyfiltrovaným zkresleným signálem. Jelikož je stěžejní část této práce založena na ana-
lýze sekvencí oktantů QRS komplexu, předkládáme nový způsob hodnocení vlivu filtrace
založený na Laufbergerově čísle.

Na obrázku 5.2 vidíme VKG signál s vyznačenými přechody mezi oktanty. Laufberge-
rovo číslo je taková sekvence oktantových čísel, která reprezentuje QRS komplex. Počátek a
konec je definován jako průchod velikosti srdečního vektoru úrovní 0,1mV. Takto definova-
nou sekvenci navrhl Laufberger a proto takové sekvenci říkáme Laufbergerovo číslo (LČ).
LČ je jeden z hlavních zkoumaných příznaků v této práci a je detailně popsáno v kapitole
6.2.

Pro syntetický signál bez rušení jsou všechny QRS komplexy reprezentovány právě jed-
ním LČ. Po filtraci uměle zarušeného signálu dochází k ovlivnění jednotlivých LČ. Cílem
je určit filtrační metodu a její nastavení takové, které maximalizuje poměr původního LČ
v QRS komplexech vyfiltrovaného signálu. Tyto výskyty jsou tzv. pravdivě pozitivní (PP).
Výskyt LČ mimo QRS komplex je tzv. falešně pozitivní (FP). Tyto stavy jsou znázor-
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Obrázek 5.1: Vliv kolísání izoelektrické linie na VKG signál.

něny v sekvenci na obrázku 5.2. Experimentálně bylo ověřeno, že se zvyšujícím se mezním
kmitočtem hornopropustního filtru, roste počet FP výskytů. Různé metody nebo jejich
nastavení dosahují různých hodnot PP. Za ideální metodu je považována taková, která
maximalizuje PP a minimalizuje FP. Většinou jsou oba požadavky protichůdné.

Mezi testované metody pro odstranění kolísání izoelektrické linie patří FIR filtrace typu
horní propust, Kalmánův filtr, klouzavý průměr, Savitzkého-Golayův (SG) filtr a model
polynomiálního filtru 2. řádu (LOESS).

Implementace Kalmánova filtru je převzata z EKG knihovny Open Source ECG Toolbox
(OSET), která je publikována pod licencí GNU a jejimž autorem je Reza Sameni [39].
K implementaci ostatních metod jsou využity standardní knihovny programu MATLAB
R2014b.

Pro každou z prezentovaných metod bylo experimentálně určeno její nejlepší nastavení
(mezní kmitočet nebo délka okna, řád filtru atp.) na základě minimalizace MSE, maxima-
lizace korelace a analýze LČ. Poté byly jednotlivé metody vzájemně porovnány.

Na základě srovnání jednotlivých metod vyplývá, že filtrace pomocí SG filtru 2. řádu
s délkou okna 1201ms dosahuje nejlepších výsledků. Rozdíly ve sledovaných parametrech
nejsou statisticky významné nebo dosahují lepších výsledků. Horší výsledek dosahuje pouze
pro parametr FP v porovnání s Kalmánovým filtrem. Tento druh filtru však obecně dosa-
huje nejhorších výsledků.

Savitzkého-Golayův filtr bude dále v této práci použit pro odstranění kolísání izoelek-
trické linie.
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Obrázek 5.2: Demonstrace změny oktantových čísel vlivem změny parametrů QRS kom-
plexu filtrací.

5.2 Průměrování VKG
Průměrování významně zvyšuje SNR analyzovaných smyček. Nevýhodou je možnost zkres-
lení průměru patologickými beaty nebo artefakty. Tyto jevy v signálu musí být tedy dete-
kovány a eliminovány.

Jako možné řešení analýzy dlouhodobých záznamů, bez ztráty informace o variabilitě
VKG, navrhujeme metodu založenou na průměrování sobě podobných beatů. Podobnost
beatů může být určena na základě příznaků. Tyto příznaky pak pomocí shlukové analýzy
tvoří skupiny sobě podobných beatů. Průměrovány tedy budou pouze ty beaty, jejichž
příznaky jsou podobné. Takto vyloučíme ovlivnění výsledného průměrného beatu například
extrasystolami. Ty mohou být navíc průměrovány samostatně.

Příkladem příznaku pro průměrování může být například Laufbergerovo číslo. Beaty
se stejným Laufbergerovým číslem mohou být průměrovány. Takto můžeme získat několik
průměrných beatů a ty dále analyzovat. Obdobným způsobem lze i použít navrhované
příznaky, které jsou popsány v kapitole 6.

5.2.1 Definice počátku a konce beatů
Pro účely této práce je každý beat definován maximem srdečního vektoru QRS komplexu,
který odpovídá R kmitu vektoru v definovaného dle vztahu 5.1.
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v =
√︁

x2 + y2 + z2. (5.1)

Pro detekci R kmitu je využita implementace algoritmu popsaného v [23], založená na
četnosti průchodů vysokofrekvenčního signálu nulou.

Počátek beatu je definován pomocí vzdálenosti od R kmitu jako 𝑇𝑅 − 0,4𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑅) a
konec beatu jako 𝑇𝑅 + 0,6𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑅), kde 𝑇𝑅 je pozice R kmitu a 𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑅) je minimální
tepová perioda pro konkrétní záznam. Minimální tepová frekvence lze měnit adaptivně
v průběhu signálu.

Některé úseky mohou obsahovat artefakty a ektopické beaty. Proto jsou dále testovány
a rozděleny do skupin na základě příznaků.

5.2.2 Definice nejvíce významného beatu

Nejvýznamnější průměrný beat je vytvořen průměrováním takové skupiny beatů, jejichž LČ
jsou stejná a nejvíce obsažena v záznamu (s největší pravděpodobností) a jejichž příznaky
jsou si podobné.

Prakticky je pak pro tento účel využita délka (obvod) smyčky popsaná v kapitole 6.4.
Odlehlé hodnoty jsou ze skupiny odstraněny. Nebo slouží pro vytvoření dalších skupin
beatů.

Nejvíce reprezentativní beat VKG je dále použit v této práci pro klasifikaci na základě
extrahovaných příznaků. Ostatní beaty a jejich příznaky lze také zahrnout do klasifikace,
avšak tento způsob analýzy byl testován jen částečně a není součástí této práce.
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6 Vektorkardiografické příznaky

Příznaky VKG jsou nejčastěji odvozovány z morfologie smyček a vztahu mezi nimi ve
trojrozměrném nebo dvojrozměrném prostoru.

6.1 Oktantové číslo
Každý z ortogonálních svodů X, Y a Z má část kladnou a část zápornou, čímž vzniká
osm možných kombinací, které jsou číslovány tak, jak je uvedeno v tabulce 6.1. Každá
z kombinací představuje část prostoru a nazýváme ji oktantem. Všechny oktanty společně
tvoří tzv. elektrický prostor srdeční. Tento prostor můžeme schématicky znázornit spolu
s jednotlivými oktanty ve tvaru krychle viz obrázek 6.1.

Teorií oktantů se zabýval po mnoho let významný český vědec prof. Vilém Laufber-
ger. Oktantová čísla sestavoval manuálně ze záznamů VKG a ta dále zkoumal. Zabýval
se převážně oktantovými čísly QRS komplexu. Proto sekvenci číslic popisující vývoj de-
polarizační vlny komor v prostoru nazýváme Laufbergerovým číslem. Prof. Laufberger byl
jedním z prvních vědců v Československu, který také využíval k záznamu a zpracování
EKG počítač a byl průkopníkem tohoto oboru [24–26,28,29].

Definice oktantových čísel se může v literatuře lišit. Někteří autoři používají jiné definice
oktantů [52], založené například na přímé binární konverzi. V tomto případě pak například
části prostoru, ve kterém jsou všechny svody kladné, odpovídá sekvence 111 což je binární
reprezentace čísla 7. Další nejasnosti mohou vznikat v případě odlišné definice os. V této
práci využíváme definice os i oktantů shodné s prof. Laufbergerem.

Tabulka 6.1: Definice oktantových čísel podle Laufbergera.
Oktant X Y Z

1 + + +
2 + + -
3 - + -
4 - + +
5 + - +
6 + - -
7 - - -
8 - - +

Na obrázku 6.1 lze vypozorovat, že komorová extrasystola (PVC) - červeně má odlišné
parametry smyčky oproti běžné srdeční revoluci - modře. Srovnáním smyček PVC a nor-
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Obrázek 6.1: Ukázka extrasystoly ve VKG svodech a umístění oktantů.

mální srdeční revoluce vidíme, že smyčky prochází postupně jinými oktanty. Vyjádříme-li
průchod srdečního vektoru jako posloupnost čísel jednotlivých oktantů, získáme číselnou
reprezentaci daného úseku VKG, hovoříme obecně o tzv. posloupnosti oktantových čísel:
7621484 3 7621484 3 7856237 856 7621484 3 7621484 3 7621484 3 7621484 3 7621484 3
7621484 3 7856237 856 7621484 3 7621484 3.
Laufbergerovo číslo je pak sekvence oktantů odpovídající pouze QRS komplexu. Je zřejmé,
že tato číselná sekvence bude odlišná, šíří-li se depolarizační vlna jiným způsobem.

Časoprostorovým popisem VKG s využitím oktantů se zabývali také autoři v [50].
Konstatují, že pro většinu zdravých jedinců se T vlna nachází v 6. oktantu dle jejich systému
číslování (ve 2. našeho systému). Vlastnosti T vlny a oktantové příznaky také vyhodnocoval
jeden z předchozích autorů ve své disertační práci [49]. Autor v závěru příslušné kapitoly
konstatuje, že oktanty 0 a 2 (dle našeho systému 7 a 3) a informace o vektoru T jsou
významné pro diagnostiku IM. V článcích [51, 52] autoři prezentují význam oktantů pro
klasifikaci infarktu myokardu. Mezi klíčové atributy v této práci patří rozptyl, střední
a maximální velikost srdečního vektoru definované v jednotlivých oktantech. Na základě
klasifikace pomocí modelu CART autoři dosáhli senzitivity 97,28% a specificity 95,0%.
Tyto hodnoty poukazují na velkou informační hodnotu těchto příznaků avšak také na
potencionální vliv přeučení. Dále Některé prezentované histogramy poukazují na možné
systematické nedostatky během vyhodnocování.

Nebyla nalezena moderní publikace, která by analyzovala samotnou sekvenci oktanto-
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vých čísel. Nebo podrobněji rozvíjela teorii Laufbergerových čísel.

6.2 Laufbergerovo číslo (LČ)
Laufbergerovo číslo je posloupnost oktantových čísel QRS smyčky jejiž konec a počátek je
definován podle Laufbergera jako pokles velikosti srdečního vektoru pod hodnotu 0,1mV.
Výchozím bodem je vždy vrchol R kmitu (maximum depolarizace) v průběhu velikosti sr-
dečního vektoru definovaného vztahem 5.1. Definice a výpočet LČ tedy nevyžaduje detekci
Q a S kmitu ani apriorní analýzu.

LČ může být různě dlouhé a může se skládat z různých oktantových čísel. Samotný tento
příznak není možné využít pro klasifikaci. Je však možné definovat metriku pro posouzení,
jak se jednotlivé LČ od sebe navzájem odlišují. Tato metrika je založena na vzdálenosti
dvou nebo více sekvencí.

6.2.1 Hodnocení vzdáleností LČ
Hodnocení podobnosti a vzdáleností sekvencí je využíváno pro analýzu textu nebo v bio-
informatice k analýze sekvencí DNA, RNA a proteinů.

Mějme dvě LČ 𝐴, 𝐵, tedy dvě různě dlouhé sekvence oktantů, pro které definujeme
podobnost 𝑆 a vzdálenost 𝛿.

𝐴 = {𝑎1,𝑎2, . . . ,𝑎𝑚}, 𝐵 = {𝑏1,𝑏2, . . . ,𝑏𝑛}.

Každé LČ může obsahovat různý počet oktantů a jednotlivé shodné subsekvence mo-
hou být vzájemně posunuty popřípadě obsahovat vložené oktanty. Je tedy potřeba nalézt
takovou nejdelší subsekvenci, která je pro obě sekvence shodná. Čím více společných prvků
bude tato subsekvence mít, tím bude větší podobnost těchto sekvencí - skóre nebo menší
vzdálenost mezi oběma sekvencemi.

Efektivní implementací problému nejdelší společné subsekvence (Longest Common Sub-
sequence - LCS) je Smithův-Watermanův algoritmus. Jedná se o algoritmus dynamického
programování, který hledá optimální zarovnání dvou sekvencí v průběhu maximalizace
skóre (6.1) mezi těmito sekvencemi. Umožňuje dělení sekvencí, toto dělení je penalizováno
avšak díky vynechání jednoho prvku může dojít k nárůstu celkového skóre a tím k přes-
nějšímu zarovnání dvou sekvencí.

Mějme dvě optimálně zarovnané sekvence 𝐴, �̂� s celkovou délkou 𝑙. Poté vzdálenost
𝑆𝐴,�̂� lze spočítat jako celková vzdálenost jednotlivých párů.

𝑆𝐴,�̂� =
𝑙∑︁

𝑖=1
𝑠(𝑎𝑖,𝑏𝑖),

𝑠 =
⎧⎨⎩ 2 pro 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖

−1 pro 𝑎𝑖 ̸= 𝑏𝑖

.

(6.1)
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Od celkového skóre je odečtena penalizace 𝑔 = −1 za každé rozdělení sekvence.
Vzdálenost 𝛿𝐴,𝐵 lze odvodit ze skóre několika způsoby popsanými například v [4]. Z for-

málního hlediska musí metrika vzdálenosti splňovat 4 základní podmínky.

1. 𝛿 (𝐴,𝐵) ≥ 0 (nezápornost),

2. 𝛿 (𝐴,𝐵) = 𝛿 (𝐵,𝐴) (symetrie),

3. 𝛿 (𝐴,𝐶) ≤, 𝛿 (𝐴,𝐵) + 𝛿 (𝐵,𝐶) (trojúhelníková nerovnost),

4. 𝛿 (𝐴,𝐵) = 0 pouze tehdy a jen tehdy když 𝐴 = 𝐵 (identita nerozlišitelného).

Pro hodnocení vzdáleností LČ používáme metriku vzdálenosti (6.2), která splňuje
všechny 4 podmínky metriky (důkaz v [4]) a zároveň poskytuje dostatečné rozlišení mezi
jednotlivými různými LČ.

𝛿𝐴,𝐵 = 𝑆𝐴,𝐴 + 𝑆𝐵,𝐵

2 − 𝑆𝐴,𝐵. (6.2)

6.2.2 Prezentace LČ

Nechť pro všechna LČ 𝐼 je definována vzdálenostní funkce 𝛿, kde

𝛿𝑖,𝑗 := vzdálenost mezi i-tým a j-tým LČ.

Vzdálenosti mezi jednotlivými LČ tvoří matici vzdáleností Δ

Δ :=

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝛿1,1 𝛿1,2 · · · 𝛿1,𝐼

𝛿2,1 𝛿2,2 · · · 𝛿2,𝐼
... ... ...

𝛿𝐼,1 𝛿𝐼,2 · · · 𝛿𝐼,𝐼

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ . (6.3)

Vzdálenosti mezi jednotlivými LČ jsou prezentovány v mnohorozměrném prostoru. Pro
grafické zobrazení těchto vztahů můžeme využít některou z metod redukce dimenze, jako
je například mnohorozměrné škálování (Multidimensional Scaling-MDS).

Cílem metody MDS je, pro zadané Δ, nalézt vektory 𝑥1, . . . ,𝑥𝐼 ∈ R takové, že

‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ ≈ 𝛿𝑖,𝑗 pro všechny 𝑖,𝑗 ∈ 1, . . . ,𝐼,

kde ‖.‖ je Euklidovská vzdálenost.
Jinými slovy, pomocí MDS vypočteme nové souřadnice 𝑥 ∈ R𝑁 tak, že Eklidovské vzdá-

lenosti mezi jednotlivými body, určrenými souřadnicemi 𝑥, jsou jsou úměrné vzdálenostem
mezi jednotlivými objekty 𝐼. Rozměr 𝑁 je nejčastěji volen 2 nebo 3, můžeme pak získat
vizualizaci jednotlivých vzdáleností mezi objekty.

Pro všechny záznamy zdravých dobrovolníků (HC) a pacientů po infarktu myokardu
(MI) můžeme sestrojit MDS prezentaci LČ viz obrázek 6.2 a zkoumat vzájemné vztahy
mezi jednotlivými LČ.
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Obrázek 6.2: Prezentace LČ (𝑝 > 0,1) pomocí MDS pro všechny MI a HC záznamy z PTB
databáze.

6.2.3 Prototypy LČ pro zdravé záznamy

Z obrázku 6.2 lze vypozorovat, že LČ pro zdravé záznamy tvoří skupiny. Předpokládejme,
že LČ jsou si podobná v rámci jednotlivých skupin a zároveň jednotlivé skupiny jsou
dostatečně vzdáleny.

Na obrázku 6.3 jsou prezentovány MDS vzdálenosti LČ pouze pro zdravé záznamy. Pro
určení jednotlivých skupin je použita k-means shluková analýza. Jednotlivé skupiny jsou
pak odlišeny barevně.

Předpokládejme, že pro každou skupinu existuje právě jedno LČ, které má k daným
prvkům skupiny nejmenší průměrnou vzdálenost. Toto LČ nazýváme prototypem.

HC prototypy jsou určeny analýzou množiny uměle vygenerovaných, například 6 míst-
ných, sekvencí které mohou být alespoň teoreticky LČ. To znamená, že neobsahují opako-
vání stejného oktantu za sebou jako je například 348554 protože 55 není přechodem mezi
oktanty. Dále byly vyloučeny přechody, které nejsou možné, neboť oktanty mezi sebou
nesdílejí žádnou stěnu, kudy by mohlo k přechodu dojít. Jako je například přechod 28 atp.

Stejným způsobem byly vygenerovány 5 a 7 místné sekvence. Poté byly vypočteny prů-
měrné vzdálenosti těchto sekvencí ke všem prvkům v jednotlivých skupinách. Nejmenší
průměrné vzdálenosti bylo dosaženo pro 6ti místná LČ: 762148, 762158, 732148, 732158.
Jedná se o reálná LČ, která se v záznamech běžně vyskytují. Dále se jedná o sekvence, které
sám Laufberger identifikoval jako sekvence zdravých záznamů [27]. Nejčastěji v jeho člán-
cích uvádí sekvenci 762148, která je zároveň, dle naší metodologie, prototypem pro všechna
LČ ze skupiny HC. Laufberger ve svých závěrech postupoval především na základě zkuše-
nosti a databáze, kterou sám vytvořil [27]. V našem případě dosahujeme podobných nebo
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Obrázek 6.3: Prezentace všech LČ pomocí MDS pro všechny HC záznamy z PTB databáze.

stejných sekvencí pro data z databáze PTB. Laufberger ve svých úvahách předpokládal,
že se tyto sekvence budou lišit pro zdravé záznamy a pro záznamy patologické, především
se zabýval ISCH a predikcí infarktu. Za významný považuje 5. oktant v sekvencích QRS
komplexu právě ve spojení s ischemickými změnami. Z obrázku 6.4 můžeme vypozorovat,
že sekvence 732148, která neobsahuje 5. oktant, je typická pouze pro zdravé záznamy, zatím
co ostatní sekvence se vyskytují i v záznamech po prodělaném infarktu.

Mezi hlavní nevýhody MDS reprezentace vzdáleností LČ patří především komplikovaný
způsob, jak zařadit nové LČ do již vzniklé prezentace. Proto navrhujeme nový způsob
založený právě na HC prototypech.

Každý beat může být charakterizován vzdáleností LČ k HC prototypům. Pomocí
čtyřech vzdáleností je dána jeho pozice ve 4-rozměrném prostoru:

M = (𝑀762148, 𝑀732148, 𝑀732158, 𝑀762158).

Abychom mohli tuto pozici zobrazit provedeme také lineární transformaci (6.4) do souřad-
nic D = (𝐷1, 𝐷2).

D = T · M, (6.4)

kde M, D jsou sloupcové vektory a T je transformační matice:

T =
[︃

−1 −1 1 1
1 −1 −1 1

]︃
.
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Obrázek 6.4: Rozložení Laufbergerových čísel v prostoru definovaným zdravými prototypy.

Na obrázku 6.4 jsou prezentována LČ všech beatů z databáze PTB pro zdravé záznamy
a pro záznamy po infarktu. Tento způsob prezentace může sloužit k vizualizaci, pro účely
klasifikace můžeme využít původní vzdálenosti M. Hlavní výhoda tohoto zobrazení spočívá
v tom, že každé nové LČ může být přímo zařazeno pouze na základě výpočtu 4 vzdáleností
a transformace.

6.3 Rychlost QRS smyčky
Okamžitou rychlost křivky Γ v čase 𝑡 lze určit její derivací (6.5). Pro parametricky zadanou
QRS smyčku 𝑅 (𝑛) = (𝑥 (𝑛) ,𝑦 (𝑛) ,𝑧 (𝑛)) , 𝑛 ∈ N, využijeme numericou derivaci (6.6).

𝑣 (𝑡) = Γ′ = dΓ
d𝑡

. (6.5)

|𝑣 (𝑛)| = 𝑅′ (𝑛) =
⃦⃦⃦⃦
⃦Δ𝑅 (𝑛)

Δ𝑡

⃦⃦⃦⃦
⃦ =

⃦⃦⃦⃦
⃦𝑅 (𝑛 + 1) − 𝑅 (𝑛)

𝑡 (𝑛 + 1) − 𝑡 (𝑛)

⃦⃦⃦⃦
⃦ . (6.6)

Okamžitou velikost rychlosti |𝑣 (𝑛)| můžeme prezentovat změnou barvy v příslušném
úseku VKG. Na obrázku 6.5 vidíme QRS smyčku zdravého dobrovolníka. Můžeme pozoro-
vat, že rychlost smyčky je největší ve dvou místech smyčky a to během vzestupné a sestupné
části QRS. V oblasti Q a S je rychlost nejnižší. Rychlost se také snížuje ve vrcholu R. Pro
zdravé jedince je toto typický průběh rychlosti QRS smyčky.
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Obrázek 6.5: Průběh velikosti rychlosti QRS smyčky - zdravý záznam.

Obrázek 6.6: Průběh velikosti rychlosti QRS smyčky - infarkt.

Dále na obrázku 6.6 vidíme průběh rychlosti pro pacienta po infarktu. Nejvýznamnější
rozdíl je v maximální rychlosti smyčky, která je zde nižší. Dále můžeme pozorovat rozložení
rychlosti na smyčce. Maximum se nachází uprostřed hrotu smyčky a v náběžné a sestupné
části se rychlost nerovnoměrně mění. Během depolarizace komor se šíří depolarizační vlna
myokardem, avšak jizvy po infarktu jsou nevodivé a tím pádem se depolarizační vlna musí
šířit jinými drahami. Dojde ke zpomalení depolarizační vlny a změně tvaru smyčky, která
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se jeví více pokrouceně než pro zdravé záznamy, u kterých je QRS smyčka většinou plochá.
Dojde tedy k ovlivnějí nejen tvaru smyčky, ale také průběhu rychlosti křivky.

Pro každou průměrnou QRS smyčku (viz kapitola předzpracování) byly vypočteny tři
základní příznaky: maximální a průměrná rychlost a směrodatná odchylka rychlosti. Na
obrázku 6.7 je zobrazen histogram hodnot pro maximální rychlost. Rozložení hodnot i pro
ostatní parametry můžeme pozorovat v krabicovém grafu na obrázku 6.8.

Obrázek 6.7: Histogram maximální rychlosti QRS smyčky pro záznamy HC a MI.

Lze usudit, že pro zdravé záznamy je maximální, průměrná rychlost a směrodatrná
odchylka rychlosti obecně vyšší, než pro záznamy po infarktu. Abychom mohli statisticky
tuto hypotézu ověřit musíme nejprve zkoumat rozložení vstupních dat (pro zdravé záznamy
a pro záznamy po infarktu). Víme, že data pocházejí ze spojitého rozložení a testem nor-
mality jsme ověřili, že data nepocházejí z normálního rozdělení. V této práci používáme
pro test normality jednovýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test. Pro otestování hypotéz
pak použijeme oboustranný neparametrický Mannův-Whitneyův U test.
Nulová hypotéza Data skupin MI a HC pocházejí ze stejného spojitého rozdělení jejichž
mediány se rovnají.

V tabulce 6.2 jsou prezentovány mediány jednotlivých parametrů pro obě skupiny, dále
jsou zde uvedeny p-hodnoty, tedy nejnižší hladina významnosti na které byla nulová hypo-
téza zamítnuta. Pro hodnoty nižší než hladina významnosti 𝑝 < 𝛼 platí že byla hypotéza
zamítnuta. Obecně platí pravidlo, že 𝛼 = 0,05 je považováno za statisticky významný
rozdíl, 𝛼 = 0,01 je považováno za statisticky vysoce významný rozdíl.

Na základě provedených testů tedy můžeme prohlásit, že maximum rychlosti, průměrná
rychlost a směrodatná odchylka rychlosti jsou statisticky významně vyšší pro zdravé zá-
znamy než pro záznamy po infarktu myokardu.
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Obrázek 6.8: Krabicové grafy parametrů rychlosti pro záznamy HC a MI.

Tabulka 6.2: Mannův-Whitneyův neparametrický test rychlostí QRS smyčky.
Medián HC Medián MI 𝑝

Průměrná rychlost 0,057 0,041 4,1 · 10−23

Směrodatná odchylka rychlosti 0,035 0,022 2,9 · 10−23

Maximální rychlost 0,151 0,102 8,5 · 10−20

Více než samotný fakt, že obě skupiny jsou odlišné, je z hlediska klasifikace zajímavým
parametrem hodnota rychlosti která určuje, které záznamy jsou patologické a které jsou
zdravé. Tato prahová hodnota ovlivňuje senzitivitu a specificitu testu.

Zaměříme-li se nyní pouze na maximální rychlost QRS smyčky, můžeme pro různé pra-
hové hodnoty spočítat senzitivitu a specifictu testu. Z histogramu na obrázku 6.7 můžeme
vypozorovat, že se zvyšující se hodnotou prahu bude více hodnot ze skupiny MI skutečně
klasifikováno jako MI, protože jejich hodnoty jsou menší než je prahová hodnota - sen-
zitivita testu se bude zvyšovat. Na druhou stranu do kategorie MI bude zařazeno i více
záznamů ze skupiny HC - klesá specificita testu. Na obrázku 6.9 jsou zobrazeny průběhy
senzitivity a specificity pro různé prahové hodnoty. Zvolme jako práh hodnotu, kdy senzi-
tivita i specificita se protínají. Můžeme tedy pozorovat, že senzitivita i specificita jsou 72%
a prahová hodnota je 0,12mV/ms. Záznamy, pro které maximální rychlost QRS smyčky je
nižší než tato prahová hodnota, považujeme za patologické. Této prahové hodnotě odpo-
vídá také matice záměn v tabulce 6.3. Vidíme, že 266 záznamů je správně klasifikováno jako
infarkt, 102 záznamů, které odpovídají skupině MI bylo nesprávně přiřazeno do skupiny
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Obrázek 6.9: Závislost senzitivity a specificity na volbě prahu maximální rychlosti QRS.

HC. Dále 58 záznamů zdravých dobrovolníků bylo správně klasifikováno jako zdravé a 22
záznamů nesprávně jako infarkt.

Tabulka 6.3: Matice záměn pro práh maximální rychlosti QRS 0,12mV/ms.

Klasifikace

𝑁 = 448 MI HC

Sk
ut

eč
no

st MI 266 102

HC 22 58

6.4 Délka QRS smyčky
Pro explicitně zadanou křivku Γ můžeme určit její délku pomocí metody délky oblouku
(arc length) dle vzorce (6.7). Parametricky zadanou křivku, kterou je například i smyčka
VKG můžeme integrovat numericky podle vzorce (6.8). Jedná se o tzv. tětivovou vzdálenost
(chord length), která představuje součet délek úseček mezi jednotlivými vzorky signálu. Pro
zpřesnění výpočtu lze křivku interpolovat.
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𝑙 =
∫︁

‖Γ′‖ d𝑡 =
∫︁

|𝑣 (𝑡)| d𝑡. (6.7)

Nechť křivka dána vektorovou rovnicí 𝛾𝑛 = 𝛾(𝑛) : 𝑛 → R3 je 𝐶2 kubickou interpolací
vzorků QRS smyčky VKG 𝑅 (𝑛).

𝑙 =
∑︁

𝑛

‖𝛾′ (𝑛)‖ =
∑︁

𝑛

⃦⃦⃦⃦
⃦Δ𝛾 (𝑛)

Δ𝑡

⃦⃦⃦⃦
⃦ Δ𝑡, (6.8)

kde 𝑙 je celková délka křivky vypočtená jako součet úseček mezi jednotlivými body
interpolované křivky.
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Obrázek 6.10: Histogram a krabicový graf délky QRS smyčky pro záznamy HC a MI.

Z histogramu a krabicového grafu na obrázku 6.10 můžeme usoudit, že pro zdravé zá-
znamy je délka QRS smyčky vetší než pro záznamy po infarktu myokardu. Statistická
významnost této hypotézy je ověřena neparametrickým testem a jeho p-hodnota je uve-
dena v tabulce 6.4. Na základě testu můžeme usoudit, že je tento rozdíl statisticky vysoce
významný.

Maximální dosažená senzitivita a specificita je 74% pro prahovou hodnotu 3,69mV.
Hodnoty délky menší než tato prahová hodnota jsou považovány za patologické.
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Tabulka 6.4: Mannův-Whitneyův neparametrický test délky QRS smyčky.
Medián HC Medián MI 𝑝

Délka smyčky 4,37 3,10 9,8 · 10−21

6.5 Křivost QRS smyčky
Na základě pozorování tvaru smyček záznamů po infarktu lze vypozorovat, že tyto smyčky
obsahují různé deformace důsledkem změny dráhy depolarizační vlny. Tyto deformace se
projevují jako různá zakřivení na QRS smyčce. Hodnocením míry této křivosti tedy můžeme
také usuzovat o patologických změnách myokardu. Pro kvantifikaci těchto změn můžeme
využít přímo matematickou definici křivosti.

6.5.1 Reparametrizace křivky
Mějme dvě parametricky zadané křivky 𝛾1 : 𝐼1 → R𝑛 a 𝛾2 : 𝐼2 → R𝑛. Nechť existuje
bijektivní 𝐶𝑟 diferencovatelné zobrazení 𝜑 : 𝐼1 → 𝐼2 takové, že 𝜑′ (𝑡) ̸= 0 a 𝛾2 (𝜑 (𝑡)) = 𝛾1 (𝑡)
pro 𝑡 ∈ 𝐼1. Pak jsou křivky 𝛾1 a 𝛾2 totožné. Zobrazení 𝜑 se nazývá reparametrizace a křivka
𝛾2 je reparametrizací křivky 𝛾1 [3].

Prakticky se jedná o změnu vzorkování. Vzorky QRS smyčky jsou ekvidistantní v čase a
tudíž jejich vzdálenost v prostoru se přirozeně liší se změnou rychlosti což lze pozorovat na
obrázku 6.11-A. Můžeme srovnat oblast s nejvyšší rychlostí na obrázku 6.5 se stejnou ob-
lastí na obrázku 6.11-A. Pro hodnocení tvaru křivky je vhodnější vzorkování ekvidistantní
v prostoru. Takové vzorkování se nazývá (arc length) parametrizace obloukem, parametri-
zace s jednotkovou rychlostí nebo přirozená parametrizace viz obrázek 6.11-B.

6.5.2 Parametrizace křivky obloukem
Nechť 𝛾 (𝐼) je křivka s regulární parametrizací 𝛾 : 𝐼 → R𝑛.

𝑠 (𝑡) =
∫︁ 𝑡

𝑡0
‖𝛾′ (𝜏)‖ d𝑡, (6.9)

kde 𝑡0 ∈ 𝐼 je libovolně zvolený bod. Pak 𝑠 (𝑡) je monotonní funkce a tedy invertibilní.
Reparametrizujme křivku inverzní funkcí 𝑡 (𝑠). Parametrizace 𝛾 (𝑠) = 𝛾 (𝑡 (𝑠)) se nazývá
parametrizace obloukem [3,42].

Prakticky se jedná o převzorkování křivky, tak aby délka oblouku mezi jednotlivými
vzorky byla konstantní. Velikost rychlosti takto parametrizované křivky se rovná 1.

|𝑣 (𝑠)| = ‖𝛾′ (𝑠)‖ = 1.
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Obrázek 6.11: Parametrizace QRS smyčky, A-vzorkování v čase, B-parametrizace oblou-
kem.

6.5.3 Křivost křivky
Při pohybu od jednoho bodu křivky 𝛾 (𝑠) do bodu 𝛾 (𝑠 + 1) se bude měnit poloha tečny ke
křivce, to znamená, že tečna se bude otáčet. Čím větší bude úhel o který se tečna otočí,
tím více se také bude lišit oblouk křivky od přímky. Průměrnou křivost oblouku křivky
můžeme definovat jako změnu tečny v krajních bodech oblouku k délce oblouku [3, 34].
Matematicky můžeme toto zapsat jako:

|𝜅| =
⃦⃦⃦⃦
⃦𝑑T

𝑑𝑙

⃦⃦⃦⃦
⃦

kde T (𝑠) je tečný vektor křivky v bodě 𝑠 což odpovídá rychlosti tedy první derivaci křivky
v bodě T (𝑠) = 𝛾 (𝑠) a 𝑙 je délka oblouku.

Dále můžeme výraz zapsat jako druhou derivaci křivky v bodě. Za předpokladu oblou-
kové parametrizace bude tedy platit pro výpočet křivosti vztah (6.10).

|𝜅 (𝑠)| = ‖𝛾′′ (𝑠)‖ . (6.10)

Alternativně lze křivost definovat jako převrácenou hodnotu poloměru 𝑅 kružnice na
které leží oba body křivky. Tato kružnice se nazývá oskulační. Z této definice je také
odvozena jednotka křivosti, kterou je převrácená hodnota délky v našem případě tedy
mV−1 [3].

Barevným vyjádřením velikosti křivosti na smyčce VKG, můžeme zobrazit místa ve kte-
rých dochází k zakřivení. Místa se zvýšenou křivostí zvyšují průměrnou křivost celé smyčky
a ovlivňují také směrodatnou odchylku křivosti. Tyto parametry pak mohou být hodnotí-
cími atributy infarktu myokardu. Na základě neparametrického testu, jehož výsledky jsou
uvedeny v tabulce 6.5, můžeme konstatovat, že maximální i střední křivost a směrodatná
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Obrázek 6.12: Průběh velikosti křivosti QRS smyčky - infarkt.

odchylka křivosti smyčky jsou statsticky velmi významně vyšší pro záznamy po infarktu
než pro záznamy zdravých dobrovolníků.

Obrázek 6.13: Histogram průměrné křivosti pro záznamy HC a MI.
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Obrázek 6.14: Krabicové grafy parametrů křivosti pro záznamy HC a MI.

Tabulka 6.5: Mannův-Whitneyův neparametrický test křivostí QRS smyčky.
Medián HC Medián MI 𝑝

Průměrná křivost 3,68 5,58 4,4 · 10−24

Směrodatná odchylka křivosti 4,87 6,94 2,0 · 10−11

Maximální křivost 38,99 50,07 3,7 · 10−5
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Na základě průměrné hodnoty křivosti QRS smyčky dále definujeme práh pro klasifi-
kaci infarktu. Z průběhu senzitivity a specificity testu je prahová hodnota střední křivosti
4,28mV−1. Dosažená senzitivita a specificita tohoto tetsu je 78%.

6.6 Plocha QRS smyčky
Souvislost mezi plochou QRS smyčky a srdečními onemocněními byla prokázána například
v [9]. Z výsledků vyplývá, že tento příznak může sloužit k automatické klasifikaci srdečních
onemocnění. Existuje však několik definicí plochy, které se v této oblasti používají. V této
kapitole představíme novou metodu založenou na ploše s minimálním povrchem.

6.6.1 Plocha průmětu do optimální roviny
Nejjednodušší definicí je plocha smyčky promítnuté do optimální roviny. Proveďme rozklad
centrované matice R jejiž řádky odpovídají 𝑁 vzorkům QRS smyčky s nulovou střední
hodnotou a sloupce jsou 3 VKG svody.

R = UΣV⊤, (6.11)

kde U je matice 𝑁 × 𝑁 levých singulárních vektorů, Σ je diagonální obdélníková 𝑁 × 3
matice singulárních čísel 𝜎 a V⊤ je matice 3 × 3 jejiž sloupce tvoří ortogonální jednotkové
vektory a je nazývána matice pravých singulárních vektorů.

Prakticky sloupce matice V⊤ tvoří nový ortogonální systém do kterého se projektují
hodnoty matice R transformací (6.13). Tyto projekce nazýváme hlavní komponenty a jejich
vztah k původní QRS smyčce je demonstrován na obrázku 6.15. První dva vektory matice
V = [v1,v2,v3] určují společně s těžištěm smyčky 𝑇 optimální rovinu smyčky 𝜌 zadanou
parametricky dle vztahu (6.12). Je to taková rovina, pro kterou je střední kvadratická
vzdálenost mezi ní a jednotlivými body smyčky minimální.

𝜌 : 𝑋 = 𝑇 + 𝑡 · v1 + 𝑠 · v2, (6.12)

kde 𝑋 je libovolný bod roviny 𝜌, 𝑇 je známý bod ležící v rovině 𝜌 - těžiště necentrovaného
datového souboru (smyčky). 𝑡 a 𝑠 jsou parametry rovnice roviny.

P = RV = UΣ. (6.13)

První dvě hlavní komponenty matice P = [p1, p2,p3] přímo odpovídají projekci bodů
smyčky do optimální roviny. Můžeme tedy určit její plochu.
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Obrázek 6.15: Princip projekce smyčky do optimální roviny.

6.6.2 Plocha vějíře
Mějme parametricky zadanou uzavřenou křivku 𝛾 (𝑛). Plochu, kterou křivka uzavírá, mů-
žeme spočítat jako součet ploch trojúhelníků tvořených jednotlivými body křivky a těžiš-
těm smyčky jak je naznačeno na obrázku 6.16-A. Pro výpočet plochy platí vztah 6.14. Pro
zpřesnění výpočtu je vhodné použít parametrizaci typu oblouk 𝛾 (𝑛).

𝐴 = 1
2

𝑁−1∑︁
𝑛=1

𝛾 (𝑛) × 𝛾 (𝑛 + 1). (6.14)

Tento typ plochy je spíše odhadem skutečné plochy smyčky. Jeho výhoda spočívá pře-
devším v jednoduchosti výpočtu. Z principu není tato metoda schopna zachytit specifické
deformace smyčky a je vhodná spíše pro odhad povrchu plochých smyček, které jsou typické
pro zdravé záznamy.

6.6.3 Minimální plocha smyčky
Minimální plocha (nebo plocha s minimálním povrchem) je řešením Plateauova problému,
který byl původně formulován belgickým fyzikem Josephem Plateauem v 19. století. Ten se
tázal, zdali na každý prostorový drátěný obrys může být natažena mýdlová blána. Z mate-
matického hlediska jde o otázku, zda každá uzavřená prostorová křivka Γ může být okrajem
nějaké plochy s nulovou střední křivostí.

Minimální plocha může být dále matematicky definován několika způsoby a to přede-
vším v závislosti na oblasti využití. Pro náš účel jsou významné následující definice.
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Obrázek 6.16: Srovnání dvou definic plochy QRS smyčky, A - vějíř, B - minimální plocha.

Definice 1 Diskrétní plocha trojrozměrného prostoru 𝑀 ⊂ R3 je topologicky zjednodušený
celek skládající se z trojúhelníků. Trojúhelníky mohou být degradovány na úsečky nebo body.

Definice 2 Diskrétní plocha je minimální, právě tehdy když jakékoliv malé změny souřad-
nic jejich bodů v libovolně malé oblasti mohou pouze zvětšit celkový obsah.

Efektivně lze tento problém řešit několika způsoby, které jsou popsány například v pra-
cech [16, 21, 33]. Metoda výpočtu minimální plochy, která je popsána v této kapitole byla
realizována na základě článku [37].

Základní princip řešení Plateauova problému spočívá v nalezení zobrazení

𝑓 : 𝑀0 → R3

𝑓(𝜕𝑀0) → Γ
kde 𝑀0 ⊂ R2 je jednotkový disk s trojúhelníkovou triangularizací a okrajovými body 𝜕𝑀0.

Dále je provedena minimalizaci Dirichletovy energie, změnou pozice bodů v obrazovém
nebo rovinném prostoru.
Obecný algoritmus

1. Mějme jednotkový disk 𝑀0 s trojúhelníkovou sítí a okrajem 𝜕𝑀0 ∼ 𝛾 jako první
aproximaci minimální plochy 𝑀 ohraničenou diskrétní křivkou s obloukovou para-
metrizací 𝛾. Nastavme 𝑖 = 0.

2. Vypočtěme plochu 𝑀𝑖+1 řešením lineárního Dirichletova problému

min
𝑀

1
2

∫︁
𝑀𝑖

|∇ (𝑓 : 𝑀𝑖 → 𝑀)|2. (6.15)

3. Pokud je rozdíl ploch |𝐴 (𝑀𝑖) − 𝐴 (𝑀𝑖+1)| > 𝜖, pak 𝑖 = 𝑖 + 1 a pokračujme bodem 2.

38



X (mV)

-0.5

0.5

0

Amin = 0, 36;Avejir = 0, 44;Apca = 0, 28

0.10

Z (mV)

-0.1-0.2-0.3-0.4

0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Y
 (

m
V

)

Obrázek 6.17: Ukázka minimální plochy pro záznam po infarktu.

6.6.4 Srovnání metod pro výpočet plochy
Z výsledků provedených experimentů vyplývá, že výpočet plochy pomocí jednotlivých me-
tod dosahuje dobrých výsledků pro třírozměrné uzavřené křivky, které jsou ploché. Tento
výpočet je nezávislý na jejich rotaci nebo velikosti.

Pro reálné VKG záznamy z databáze PTB můžeme pozorovat v histogramu na ob-
rázku 6.18 a krabicovém grafu na obrázku 6.19, že povrch QRS smyčky je obecně menší
pro záznamy po infarktu než pro záznamy zdravých dobrovolníků. Na základě Mannova-
Whitneyova testu můžeme říct, že je tento rozdíl statisticky významný pro všechny 3
metody. Mediány povrchů a p hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.6.

Pro posouzení rozdílů mezi jednotlivými definicemi plochy smyčky hodnotíme vzdá-
jemné korelace mezi jednotlivými metodami. Jelikož neznáme skutečnou plochu QRS smy-
ček, předpokládáme, že skutečné ploše odpovídá právě minimální plocha smyčky. Na ob-
rázku 6.18 můžeme pozorovat, že korelace mezi jednotlivými metodami je pro zdravé zá-
znamy vysoká a nejmenší je mezi metodami minimální plochy a plochy vějíře. Pro záznamy
po infarktu je většinou QRS smyčka více deformována ve všech směrech. Zde jsou také ko-
relační koeficienty nižší a tedy i rozdíly mezi jednotlivými metodami významnější. Pro
patologické záznamy může být klíčové tyto změny zachytit a správně vyhodnotit. Metoda
minimální plochy umožňuje výpočet plochy smyčky i u více zkroucených smyček, jak je
demonstrováno například na obrázku 6.17.

Metoda založená na projekci do optimální roviny poskytuje obecně nižší hodnotu po-
vrchu smyčky, jelikož se projekcí ztrácí informace o jedné prostorové souřadnici. Vzhledem
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Obrázek 6.18: Korelace jednotlivých metod pro výpočet plochy smyčky.

k tomu, že plocha QRS smyček po infarktu je nižší než plocha smyček zdravých záznamů,
je tento trend z hlediska klasifikace spíše žádoucí, přestože odhad plochy neodpovídá sku-
tečnosti.

Tabulka 6.6: Mannův-Whitneyův neparametrický test.
Medián HC Medián MI 𝑝

Plocha průmětu do opt. roviny (PCA) 1,04 0,41 2,6 · 10−19

Plocha vějíře 1,16 0,60 2,6 · 10−17

Minimální plocha smyčky 1,09 0,47 1,6 · 10−19

Maximální senzitivita a specificita testu založeného na ploše QRS smyčky dosahuje
78% pro metodu PCA a minimální plochu smyčky a 74% pro metodu typu vějíř. Hodnoty
prahu pro jednotlivé metody jsou uvedeny v tabulce 6.7. Dosažené výsledky poukazují na
fakt, že metoda PCA je dostatečně dobrým atributem pro klasifikaci a minimální plocha
v tomto ohledu nepřináší žádné výrazné zlepšení.

40



PCA Min. plocha

2
)

0

1

2

3

4

5

6

7

HC

MI

Obrázek 6.19: Krabicové grafy pro jednotlivé metody výpočtu plochy smyčky.

Tabulka 6.7: Prahové hodnoty plochy, senzitivita a specificita pro jednotlivé metody.
PCA Vějíř Min. plocha

Práh (mV2) 0,67 0,82 0,72
Senzitivita 0,78 0,74 0,77
Specificita 0,78 0,74 0,78

6.7 Hodnocení významnosti příznaků
Kvalitu testu můžeme určit na základě ROC křivky. Jedná se o metodu pro hodnocení a
optimalizaci binárního klasifikačního systému (testu), který ukazuje vztah mezi senzitivitou
a specificitou daného testu pro všechny přípustné hodnoty prahu. Na obrázku 6.20 jsou
zobrazeny ROC křivky pro vybrané příznaky. Nejlepší test se bude vyznačovat největší
plochou pod křivkou (Area Under Curve - AUC). Je-li tato plocha rovna 1, jedná se o ideální
test, který má senzitivitu a specificitu 100%.

V tabulce 6.8 jsou uvedeny hodnoty AUC pro jednotlivé příznaky. Z výsledků vyplývá,
že nejvíce významným parametrem je průměrná křivost QRS smyčky. Významná je také
průměrná rychlost a směrodatná odchylka rychlosti. Nejméně významným parametrem je
maximální křivost. Uvedené výsledky testů v této kapitole odpovídají schopnosti rozdělit
celý datový soubor do dvou tříd. Prakticky však neudávají informaci o tom, jaké výsledky
by test dosáhl pro nová data.

41



1-specificita

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

s
e
n
z
it
iv

it
a

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

maximální rychlost QRS

délka QRS

minimální plocha QRS

Obrázek 6.20: ROC křivky pro vybrané příznaky.

Tabulka 6.8: Obsah plochy pod ROC křivkou pro jednotlivé příznaky.
Parametr smyčky QRS AUC (%)
Průměrná křivost 86,1
Směrodatná odchylka rychlosti 85,4
Průměrná rychlost 85,3
Celková délka 83,3
Maximálmní rychlost 82,5
Minimálná plocha 82,2
Plocha průmětu do optimální roviny (PCA) 82,0
Plocha typu vějíř 80,2
Směrodatná odchylka křivosti 73,9
Maximální křivost 64,7

6.8 Vzájemná korelace příznaků
Korelace lineárně závyslých příznaků je 1 tedy 100%. Znamená to, že příznaky můžeme
zaměnit neboť obsahují stejnou informaci. Pro klasifikaci se snažíme využít především
příznaky lineárně nezávislé neboť podobné příznaky pouze zvyšují výpočetní náročnost a
pro některé typy klasifikátorů mohou dokonce snižovat jejich výkon.

V tabulce 6.9 jsou prezentovány vzájemné korelace mezi jednotlivými příznaky. Můžeme
vypozorovat například, že relativně vysoká korelace je mezi délkou smyčky a její plochou
a nebo mezi jednotlivými definicemi ploch. Pro eliminaci korelovaných příznaků lze využít
metody redukce dimenze dat například PCA a nebo metody selekce (skupiny) příznaků.
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Tabulka 6.9: Korelace jednotlivých příznaků.
|v|max |v|mean |v|std l |𝜅|max |𝜅|mean |𝜅|𝑠𝑡𝑑 APCA Avějíř Amin

|v|max 100,0 68,5 93,5 76,4 -13,9 -52,5 -32,2 63,6 66,3 65,4
|v|mean 68,5 100,0 76,6 63,0 -36,2 -69,1 -58,6 59,4 55,8 57,7
|v|std 93,5 76,6 100,0 76,6 -9,2 -57,6 -30,9 63,4 63,2 64,1

l 76,4 63,0 76,6 100,0 -18,9 -59,1 -44,3 87,8 93,5 90,9
|𝜅|𝑚𝑎𝑥 -13,9 -36,2 -9,2 -18,9 100,0 45,9 82,0 -36,2 -27,4 -32,9
|𝜅|mean -52,5 -69,1 -57,6 -59,1 45,9 100,0 79,1 -57,4 -51,9 -55,6
|𝜅|std -32,2 -58,6 -30,9 -44,3 82,0 79,1 100,0 -56,0 -47,8 -53,1
APCA 63,6 59,4 63,4 87,8 -36,2 -57,4 -56,0 100,0 95,0 99,3
Avějíř 66,3 55,8 63,2 93,5 -27,4 -51,9 -47,8 95,0 100,0 97,7
Amin 65,4 57,7 64,1 90,9 -32,9 -55,6 -53,1 99,3 97,7 100,0
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7 Použité metody a klasifikace

7.1 Křížová validace
Nejčastěji využívaným typem křížové validace je k-fold (10-fold) validace. Celý datový
soubor, který obsahuje všechny klasifikované skupiny, je náhodně rozdělen do 𝑘 přibližně
stejně velkých nezávislých množin. Poté se 𝑘-krát opakuje proces učení a validace, kdy pro
trénování je využito 𝑘 − 1 z 𝑘 množin a zbývající jedna je využita pro testování. V každém
následujícím kroku je testovací množina zařazena do množiny trénovací a pro testování je
pak využita množina, která ještě nebyla použita. Pro limitní případ 𝑘 = 𝑁 , je počet skupin
stejný jako počet pozorování, tato metoda se pak nazývá leave-one-out.

V námi testovaném datovém souboru se nachází 368 záznamů (148 pacientů) ve skupině
MI a 80 záznamů (52 dobrovolníků) ve skupině HC. Pro každého pacienta nebo dobrovol-
níka je zde 1 až 5 záznamů. Aby křížová validace byla opravdu objektivní měly by být
jednotlivé skupiny nezávislé. Křížová validace by tedy měla být v tomto případě oriento-
vána pacientsky ne záznamově což není v mnoha publikacích respektováno a tudíž mohou
být výsledky ovlivněny přeučením klasifikátoru.

7.2 Vyvážení dat
V této práci je využito metody škálování váh klasifikátoru v režimu učení neboli nákladově
citlivá klasifikace (Cost Sensitive Classification) popsaná například v knize [40].

7.3 Klasifikace
Testování hypotéz nemusí být založeno pouze na jednom atributu, který testujeme, ale
může se jednat o kombinaci různých nekorelovaných, atributů. V takovém případě mů-
žeme využít víceparametrické statistické metody nebo klasifikátory z kategorie algoritmů
strojového učení (Machine Learning).

7.3.1 Výběr klasifikační metody
Obecně lze říct, že neexistuje jedna univerzální metoda ze skupiny učících se algoritmů,
která by byla nejlepší pro různé druhy dat. Toto tvrzení vychází z tak zvaného „No free
lunch“ teorému, který definovali Wolpert a Macready [48]. Proto tedy i pro klasifikaci,
využívající VKG příznaky odvozené z QRS smyčky, mohou různé klasifikátory dosaho-
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vat různého výkonu. Abychom mohli využít maximálně potenciál těchto příznaků, bylo
provedeno testování významných klasifikačních metod.

Hodnocení výkonu různých klasifikátorů bylo provedeno experimentálně v programo-
vém prostředí Weka 3.7.13. Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) je sada
algoritmů strojového učení napsána v Javě, vyvíjená od roku 1993 na univerzitě Waikato
na Novém Zélandu. Jedná se o svobodný software dostupný pod všeobecně veřejnou licencí
GNU. Jsou zde zahrnuty metody pro klasifikaci, regresi, shlukovou analýzu, vizualizaci a
testování [18,47].

Pro klasifikaci na základě VKG příznaků popsaných výše byly testovány různé me-
tody strojového učení. Mezi nejvýznamnější metody patří umělé neuronové sítě, SVM,
Bayesovské modely, rozhodovací stromy a náhodné lesy. Výsledky byly testovány zázna-
mově orientovanou křížovou validací typu leave-one-out a hodnoceny na základě dosažené
senzitivity a specificity. Vzhledem k tomu, že nastavení některých metod může významně
ovlivnit výkon klasifikátoru, uvádíme v tabulce 7.1 pouze nejlepší experimentálně dosažené
výsledky. Pro metody, které to vyžadují byla provedena normalizace dat. Dále data byla
vyvážena pomocí nákladově citlivé klasifikace.

Tabulka 7.1: Porovnání vybraných klasifikačních metod v programu Weka.
N = 448* Senzitivita [%] Specificita [%]

Náhodný les 79,3 87,5
CART 77,2 86,3
SVM 84,2 73,8
ANN 73,4 81,3

Naivní Bayes 81 72,5
* Atributy: |𝑣|𝑚𝑎𝑥, |𝑣|𝑚𝑒𝑎𝑛, |𝑣|𝑠𝑡𝑑, |𝑘|𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝐴𝑚𝑖𝑛, 𝑙

Nejlepších výsledků pro klasifikaci na základě VKG atributů bylo dosaženo s metodou
náhodných lesů (Random Forests), která je použita dále ke klasifikaci infarktu myokardu.
Základem této metody je bagging skupiny rozhodovacích stromů.

7.4 Testování
V tabulce 7.2 můžeme pozorovat rozdíl mezi dvěmi křížovými validacemi typu leave-one-
out. Srovnání bylo provedeno pro metodu náhodných lesů se 100 stromy, a váhovací maticí
pro nákladově citlivou klasifikaci: [︃

0 15
1 0

]︃
,

kde 15 je váha pro skupinu HC a 1 pro skupinu MI. Váhy byly zvoleny experimentálně
s cílem maximalizovat současně senzitivitu i specificitu.

Matice záměn vlevo představuje výsleky pro záznamově orientovanou KV. To znamená,
že v testovací množině bude vždy jeden záznam a ostatní záznamy slouží k trénování
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Tabulka 7.2: Srovnání křížové validace orientované záznamově a pacientsky.
Záznamově orient. KV Pacientsky orient. KV

N = 448* MI HC MI HC
MI 292 76 284 84
HC 10 70 24 56

Senzitivita [%] 79,3 77,2
Specificita [%] 87,5 70,0
* Atributy: |𝑣|𝑚𝑎𝑥, |𝑣|𝑚𝑒𝑎𝑛, |𝑣|𝑠𝑡𝑑, |𝑘|𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝐴𝑚𝑖𝑛, 𝑙

modelu. Druhá KV je zaměřena pacientsky. To znamená, že v testovací množině budou
všechny záznamy pro daného pacienta a v trénovací množině jsou záznamy všech ostatních
pacientů. Vzhledem k tomu, že pro každého pacienta je v databázi PTB 1 až 5 záznamů,
dochází v prvním případě k tomu, že v trénovací množině se mohou nacházet až 4 záznamy
od stejného pacienta, tedy záznamy, které mohou mít podobný průběh a příznaky. V tomto
případě nejsou vzorky pro testování a trénování nezávyslé a dojde k umělému navýšení
výkonu modelu.

Dále je nutno podotknout, že hodnoty senzitivity a specificity v tabulce 7.2 nejsou
výrazně vyšší než v případě samostatných příznaků viz například graf ??. V případě jed-
notlivých příznaků není totiž využito KV. V případě jednotlivých příznaků, prezentujeme
rozdělení datového souboru na základě prahu a poté ke klasifikaci na základě všech dostup-
ných dat. Tento způsob slouží pouze k demonstraci statistické významnosti jednotlivých
příznaků.

Během KV by byl práh nastaven pokaždé na základě trénovací množiny a testováním
by se ověřovalo jak model reaguje na nové záznamy. V případě, že použijeme všechna
data k natrénování modelu, snadno dosáhneme pomocí pokročilých metod klasifikace 100%
senzitivity a specificity. Tomuto jevu se říká přeučení modelu (overfitting).

Vzhledem k tomu, že autoři využívající podobné příznaky [51,52], které jsou prezento-
vány v této práci, často nepopisují přesně realizaci křížové validace nebo dokonce používají
10-fold křížovou validaci zaměřenou na záznamy, mohou být dosažené výsledky nadsazené
a porovnání neobjektivní. Což lze také pozorovat v tabulce 7.2.

Se stejným nastavením klasifikátoru jako v předchozím případě byly testovány příznaky
založené na MDS vzdálenostech mezi LČ a na vzdálenostech mezi LČ a prototypy LČ pro
zdravé pacienty. Tyto příznaky byly podrobně popsány v kapitole 6.2. Křížová validace je
pacientsky orientovaná a výsledky jsou uvedeny v tabulce 7.3. Pro změnu poměru snezi-
tivity a specificity je možné upravit váhy nákladově citlivé klasifikace. Z těchto výsledků
však vyplývá, že příznaky založené na LČ nejsou dostatečně senzitivní a současně speci-
fické pro klasifikaci infarktu myokardu. Avšak jejich význam může být v kombinaci s jinými
příznaky nebo v rámci dalšího výzkumu a jiných aplikacích oktantové teorie.
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Tabulka 7.3: Porovnání klasifikace na základě vzdáleností LČ.
MDS Prototyp Hc vzd.

N = 448 MI HC MI HC
MI 291 77 240 128
HC 33 47 16 64

Senzitivita [%] 79,1 65,2
Specificita [%] 58,8 80,0

7.5 Příznaky založené na oktantech
Laufbergerovo číslo obsahuje informaci o průchodu elektrického vektoru srdečního jed-
notlivými oktanty. Stejným způsobem můžeme prezentovat příznaky, které rozdělíme do
oktantů. Atributy pak můžeme prezentovat jako sekvence. Tento způsob reprezentace se po-
tenciálně jeví jako vhodný především pro analýzu dlouhodobých záznamů. V rámci analýzy
průměrného beatu je možné příznaky prezentovat podle jejich zastoupení v jednotlivých
oktantech.

V tabulce 7.4 jsou uvedeny ukázky vybraných QRS příznaků a jejich rozdělení do
jednotlivých oktantů tzv. oktantových příznaků. Například délka QRS smyčky může být
rozdělena na součet délek v jednotlivých oktantech, kterými smyčka prochází. Stejným
způsobem může být definována střední rychlost jako QRS příznak, tedy pro celou QRS
smyčku a nebo střední rychlost v každém oktantu samostatně. V případě, že se v QRS
komplexu nachází jeden oktant vícekrát využíváme pro příznaky typu délka, čas a plocha
jejich součet, tedy celkovou hodnotu. Pro příznaky jako jsou rychlost, křivost a velikost
vektoru využíváme maximální hodnotu. Správně se tedy jedná například o celkovou délku
smyčky v oktantu 1 nebo maximální hodnotu střední rychlosti v oktantu 5 atp.

Tabulka 7.4: Ukázka atributů pro pacienta ze skupiny HC.

HC: pacient 116 Oktanty QRS QRS
zaznam s0302lre 1 2 3 4 5 6 7 8 762148

𝑙 [mV] 2,17 0,43 0 0,59 0 0,49 0,40 0,75 4,82
|𝑣|𝑚𝑒𝑎𝑛 [mV/ms] 0,120 0,108 0 0,097 0 0,061 0,027 0,035 0,067
|𝑣|𝑚𝑎𝑥 [mV/ms] 0,260 0,114 0 0,219 0 0,081 0,047 0,051 0,260
|𝑣|𝑠𝑡𝑑 [mV/ms] 0,069 0,009 0 0,073 0 0,013 0,009 0,011 0,056
|𝑘|𝑚𝑒𝑎𝑛 [mV−1] 3,15 2,04 0 3,61 0 3,25 7,96 5,35 3,93

𝐴𝑚𝑖𝑛 [mV2] 0,598 0,105 0 0,135 0,012 0,106 0,035 0,100 1,091
Laufbergerovo číslo 762148
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7.5.1 Rychlost v oktantech
Předpokládáme, že rozdělení atributů do jednotlivých oktantů vede ke zvýšení výkonu
klasifikátoru. Tento fakt demonstrujeme na střední rychlosti. V tabulce 7.5 jsou uvedeny
výsledky klasifikace pomocí metody náhodných lesů pro střední rychlost QRS smyčky.
Tyto výsledky můžeme porovnat s klasifikací na základě rozdělení tohoto atributu do
jednotlivých oktantů. V obou případech byla provedena křížová validace typu leave-one-
out s pacientsky orientovaným výběrem.

Tabulka 7.5: Porovnání klasifikace na základě střední rychlosti QRS a v oktantech.
QRS Oktanty

N = 448* MI HC MI HC
MI 252 116 296 72
HC 22 58 11 69

Senzitivita [%] 68,5 80,4
Specificita [%] 72,5 86,3
* Atribut: |𝑣|𝑚𝑒𝑎𝑛

7.5.2 Minimální plocha v oktantech
Použitá metoda výpočtu minimální plochy umožňuje rozdělit povrch do jednotlivých ok-
tantů. Přesnost rozdělení plochy je omezena velikostí trojúhelníků v síti. Každý trojúhelník
sítě je přiřazen do oktantu na základě pozice těžiště.

Ostatní metody odhadu plochy toto dělení neumožňují. Na obrázku 7.1 je uvedena
plocha smyčky pro pacienta z tabulky 7.4. Vidíme, že navíc oproti Laufbergrově číslu je
zde také přítomnost oktantu 5. Je to dáno tím, že plocha zasahuje do oblastí, kde samotná
smyčka neprochází.

Na základě velikosti povrchu plochy smyčky v jednotlivých oktantech můžeme zvýšit
výkon klasifikace. Díky nové informaci o rozložení povrchu smyčky je zvýšen výkon klasi-
fikace jak je zřejmé z výsledků v tabulce 7.6. V tomto případě se minimální plocha stává
více významným příznakem než je plocha průmětu do optimální roviny.

Tabulka 7.6: Porovnání klasifikace na základě minimální plochy a plochy v oktantech.
QRS Oktanty

N = 448* MI HC MI HC
MI 246 122 323 45
HC 30 50 27 53

Senzitivita [%] 66,8 87,8
Specificita [%] 62,5 66,3
* Atribut: 𝐴𝑚𝑖𝑛
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Obrázek 7.1: Minimální plocha rozdělená do oktantů.

7.5.3 Ostatní atributy v oktantech
Stejným způsobem, jako je uvedeno výše, můžeme rozdělit do jednotlivých oktantů také
ostatní atributy. Navíc můžeme definovat nové atributy, které mohou být zajímavé pro
tento způsob reprezentace. Příkladem je maximální, střední velikost vektoru depolarizace
v příslušném oktantu, celkový čas strávený v příslušném oktantu atp. Tyto příznaky po-
drobně nepopisujeme ani neanalyzujeme, protože se jedná o relativně standardní příznaky
využívané ve vektorkardiografii i elektrokardiografii.
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8 Výběr příznaků a redukce dimenze dat

Ke snížení počtu dimenzí a výběru příznaků se využívá několik přístupů, které lze kombi-
novat. V podstatě můžeme problém rozdělit do dvou rovin:

1. Výběr (skupiny) příznaků (Features Selection, Features Subset Selection). Zde spa-
dají metody, které eliminují redundantní a irelevantní příznaky a navrhují určitou
kombinaci příznaků, která maximalizuje výkon klasifikátoru.

2. Redukce dimenze. Nejčastěji realizovaná pomocí metod PCA nebo LDA. Jejich úko-
lem je snížit dimenzi dat na základě projekcí (lineárních nebo i nelineárních) do
nižších dimenzí. Tato metoda je významná především pro vizualizaci a snížení výpo-
četní náročnosti klasifikátoru.

8.1 Soubor atributů
V této práci byly popsány nové příznaky vhodné pro klasifikaci. Nyní uvádíme kompletní
výčet všech příznaků, které jsou dále testovány a z nichž jsou vybírány významné příznaky
pro klasifikaci.

8.1.1 Příznaky založené na Laufbergerově čísle
• MDS vzdálenosti (MDS1, MDS2)

• Vzdálenosti LČ k HC prototypům (D1, D2, D3, D4)

8.1.2 Příznaky založené na morfologii QRS smyčky
• Délka QRS smyčky (ArcLen)

• Maximální křivost QRS smyčky (MaxCurv)

• Průměrná křivost QRS smyčky (MeanCurv)

• Směrtodatná odchylka křivosti QRS smyčky (StdCurv)

• Maximální velikost vektoru QRS (MaxMag)

• Průměrná velikost vektoru QRS (MeanMag)

• Směrtodatná odchylka velikosti vektoru QRS (StdMag)
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• Maximální rychlost QRS smyčky (MaxVel)

• Průměrná rychlost QRS smyčky (MeanVel)

• Směrodatná odchylka rychlosti QRS smyčky (StdVel)

• Doba trvání QRS smyčky (TotalTime)

• Minimální plocha QRS smyčky (SurfArea)

• Poměr ploch 𝐴𝑚𝑖𝑛/𝐴𝑃 𝐶𝐴 (SurfRatio)

8.1.3 Příznaky založené na oktantech
• ArcLen11, ArcLen2, ArcLen3, ArcLen4, ArcLen5, ArcLen6, ArcLen7, ArcLen8

• MaxCurv1, MaxCurv2, MaxCurv3, MaxCurv4, MaxCurv5, MaxCurv6, MaxCurv7,
MaxCurv8

• MeanCurv1, MeanCurv2, MeanCurv3, MeanCurv4, MeanCurv5, MeanCurv6, Mean-
Curv7, MeanCurv8

• StdCurv1, StdCurv2, StdCurv3, StdCurv4, StdCurv5, StdCurv6, StdCurv7, Std-
Curv8

• MaxMag1, MaxMag2, MaxMag3, MaxMag4, MaxMag5, MaxMag6, MaxMag7, Ma-
xMag8

• MeanMag1, MeanMag2, MeanMag3, MeanMag4, MeanMag5, MeanMag6, Mean-
Mag7, MeanMag8

• StdMag1, StdMag2, StdMag3, StdMag4, StdMag5, StdMag6, StdMag7, StdMag8

• MaxVel1, MaxVel2, MaxVel3, MaxVel4, MaxVel5, MaxVel6, MaxVel7, MaxVel8

• MeanVel1, MeanVel2, MeanVel3, MeanVel4, MeanVel5, MeanVel6, MeanVel7, Mean-
Vel8

• StdVel1, StdVel2, StdVel3, StdVel4, StdVel5, StdVel6, StdVel7, StdVel8

• TotalTime1, TotalTime2, TotalTime3, TotalTime4, TotalTime5, TotalTime6, Total-
Time7, TotalTime8

• SurfArea1, SurfArea2, SurfArea3, SurfArea4, SurfArea5, SurfArea6, SurfArea7, Sur-
fArea8

1Délka QRS smyčky v 1. oktantu
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8.2 Klasifikace na základě vybraných atributů
Pro výběr ideální podmnožiny příznaků využijeme program WEKA, který byl zmíněný
již v kapitole 7.3.1. V programu WEKA jsou implementovány různé metody hodnocení
příznaků a vyhledávací algoritmy pro výběr nejlepší podmnožiny příznaků.

Základním hodnotícím kritériem je dosažený výkon klasifikace na základě metody ná-
hodných lesů. Hledáme takovou podmnožinu příznaků, pro kterou je dosažený výsledek
lepší než pro klasifikaci na základě všech příznaků.

Pro selekci podmnožiny příznaků testujeme metodu wrapper využívající náhodné lesy
s nákladově citlivou klasifikací a úplným prohledáváním podprostoru příznaků. Dalšími tes-
tovanými metodami jsou Consistency Subset Evaluation (CSE) [11] a Correlation Feature
Selection (CFS) [20]. Obě tyto metody byly aplikovány společně s metodou úplného pro-
hledávání. Tyto metody však dosahují horších výsledků než metoda typu wrapper, proto
se nezabýváme jejich podrobnějším popisem.

Tabulka 8.1: Porovnání zvolených QRS příznaků pro klasifikaci náhodnými lesy.
QRS příznaky1 Senzitivita[%] Specificita[%]

Bez selekce

ArcLen,MaxCurv,MeanCurv,

76,4 (80,2)2 80,8 (86,3)StdCurv,MaxMag,MeanMag,
StdMag,Time,MaxVel,MeanVel,
StdVel,SurfArea,SurfRatio

Wrapper MaxCurv,StdCurv,MeanMag, 78,4 (85,3) 84,6 (86,3)MeanVel,StdVel

CSE
ArcLen,MaxCurv,MeanCurv,

75,7 (78,5) 78,8 (86,3)StdCurv,MaxVel,MeanVel,
StdVel,SurfArea,SurfRatio

CFS
ArcLen,MeanCurv,StdMag,

73,6 (77,4) 80,8 (85,0)MaxVel,MeanVel,StdVel,
SurfArea,SurfRatio

1 Výsledky jsou uvedeny pro pacientsky orientovanou KV typu leave-one-out
2 Hodnoty v závorkách představují dosažené výsledky pro záznamově orientovanou KV

Z tabulky 8.1 můžeme vypozorovat, že výběr skupiny příznaků významně ovlivňuje
výkon klasifikátoru. V případě wrapperu dále vidíme, že změnšený soubor příznaků, může
poskytovat lepší výsledky, než soubor se všemi příznaky. Na tomto příkladu lze demonstro-
vat, že některé příznaky, které samostatně dosahují dobrých výsledků, jako je například
minimální plocha smyčky, mohou v kombinaci s jinými snižovat výkon klasifikace. Velký
vliv na kombinaci příznaků má také typ použitého klasifikátoru. Zvolené příznaky tedy
považujeme za vhodné v kombinaci s metodou náhodných lesů.
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Stejným způsobem můžeme vybrat skupinu oktantových příznaků. Úplné prohledávání
by v tomto případě vedlo k velké čásové náročnosti výpočtu, proto jako vyhledávací strategii
používáme evolučního algoritmu s počtem jedinců 100 a maximálním počtem generací
také 100. Evoluční výhledávání souboru příznaků negarantuje nejlepší možný výsledek,
jako úplné prohledávání, avšak poskytují optimální soubor příznaků na základě evolučních
strategií.

Tabulka 8.2: Porovnání zvolených oktantových příznaků pro klasifikaci náhodnými lesy.
Oktantové příznaky1 Senzitivita[%] Specificita[%]

Bez selekce 2 84,5 (90,3)3 80,8 (90,0)

Wrapper

SurfArea1,3,6,8,MaxVel3,

89,9 (92,9) 90,4 (91,3)

StdVel1,3,6,7,8,
MeanVel5,8,Time4,
ArcLen1,2,3,6,8,MaxCurv7,
MeanCurv3,6,StdCurv7,
MaxMag3,6,8,
MeanMag4,8,StdMag2

CSE

MaxVel1,3 StdVel1,7,

83,8 (92,9) 78,8 (85,0)Time1, ArcLen2,5,
StdCurv5,MaxMag4,
MeanMag1,4,StdMag8

CFS

SurfArea1,8,

83,8 (92,7) 84,6 (86,3)

MaxVel1,2,3,
StdVel1,4,
MeanVel1,2,4,7,
Time5,ArcLen1,
MeanCurv1, MaxCurv2,4,
MeanMag1,4,StdMag2,8

1 Výsledky jsou uvedeny pro pacientsky orientovanou KV typu leave-one-out
2 Veškeré oktantové příznaky
3 Hodnoty v závorkách představují dosažené výsledky pro záznamově orientovanou KV

V tabulce 8.2 opět můžeme pozorovat vliv selekce příznaků na dosažený výkon klasifi-
kátoru pro oktantové příznaky. Je zde i zřejmé zvýšení výkonu klasifikátoru v porovnání
s příznaky QRS smyčky a také vliv přeučení klasifikátoru vlivem záznamově orientované
křížové validace.

53



8.3 Klasifikace na základě transformovaného VKG
V předešlých kapitolách byly popsány vektorkardiografické příznaky a byl diskutován ma-
ximální možný výkon klasifikace na základě těchto příznaků.

V této kapitole je diskutován maximální možný výkon klasifikace na základě VKG
příznaků odvozených z transformovaného VKG. Mezi testované transformace patří Korsova
transformace a námi navržená nelineární transformace založená na umělých neuronových
sítích popsaná v kapitole 3.1.

EKG svody jsou předzpracovány způsobem popsaným v kapitole 5. Nezávislé EKG
svody jsou transformovány do svodů VKG. Ty jsou dále průměrovány a jednotlivé příznaky
jsou vypočteny stejným způsobem jako je tomu u přímo měřeného VKG.

Byly vypočteny veškeré příznaky a provedena jejich selekce. Nejlepší příznaky pro kaž-
dou transformaci byly testovány v rámci pacientsky orientované křížové validace typu leave-
one-out. Pro klasifikaci je využita nákladově citlivá metoda náhodných lesů.

Tabulka 8.3: Hodnocení výkonů klasifikace transformovaného VKG.
Zvolené příznaky1 Senzitivita[%] Specificita[%]

Frank

SurfArea1,3,6,8,MaxVel3,

89,9 90,4

StdVel1,3,6,7,8,
MeanVel5,8,Time4,
ArcLen1,2,3,6,8,MaxCurv7,
MeanCurv3,6,StdCurv7,
MaxMag3,6,8,
MeanMag4,8,StdMag2

Kors

SurfArea1,3,6,8,

84,5 86,5

StdVel2,7,8,MaxVel3,7,8,
MeanVel3,Time3,6,
ArcLen1,3,5,6,MaxCurv5,6,7,8,
MeanCurv4,5,6,StdCurv3,5,
MaxMag1,4,6,7,8,
MeanMag3,6,7,StdMag4,5

ANN

SurfArea1,3,4,6,8,MaxVel1,7,

85,1 88,5

StdVel2,3,4,6,7,
MeanVel1,4,5,6,7,Time1,2,4,5,
ArcLen3,4,5,MaxCurv3,4,8,
MeanCurv5,StdCurv4,
MeanMag6,StdMag1,3,7

1 Metoda výběru příznaků: wrapper+náhodné lesy, evoluční vyhledávání

Z výsledků v tabulce 8.3 lze vypozorovat, že skupiny příznaků jsou různé pro jed-
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notlivé transformace. To však může být zapříčiněno zvoleným algoritmem prohledávání
prostoru příznaků. Evoluční algoritmy mohou poskytovat různé skupiny příznaků s po-
dobnými výsledky. Použitím stejných příznaků (například odvozených pro přímo měřené
VKG) dosáhneme výsledků poněkud horších než jsou uvedené. Z toho vyplývá, že proces
výběru příznaků je úzce spjat nejen s klasifikační metodou, ale i s typem použité transfor-
mace. Dosažená senzitivita a specificita klasifikace je nižší pro VKG odvozené z EKG než
z přímo měřeného VKG. Dále pro nejlepší klasifikaci je potřeba pouze 26 příznaků VKG,
zatímco pro nejlepší výsledek klasifikace na základě příznaků vypočtených z transformo-
vaného VKG je vyšší (Korsova transformace 36 a ANN 33 příznaků).

8.4 Vizualizace výsledků
S využitím diskriminačních metod můžeme vizualizovat příznaky v podobě grafu. Každá
skupina příznaků je redukovaná na jednorozměrnou projekci, ve které jsou obě skupiny
maximálně separované. Pro dvě skupiny příznaků (QRS a oktantové příznaky) můžeme
zobrazit graf reprezentující separaci skupin MI a HC, který je uveden na obrázku 8.1.
Zařazení nového pacienta do tohoto grafu je možné na základě výpočtu příznaků a projekci
s transformačními vektory FLDA, odvozenými pro data z databáze PTB.

Obrázek 8.1: Separace skupin HC a MI na základě FLDA.

K nejlepší separaci obou skupin je nutné použít projekce pro obě skupiny příznaků.
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Ukázka těchto projekcí je na obrázku 8.1. Jednotlivé třídy jsou prostorově separované.
Přesto vidíme, že ve skupině HC se nacházejí odlehlé hodnoty ze skupiny MI a naopak.
Tento stav je navíc ve skutečnosti značně optimistický, protože k této prezentaci byl využit
celý datový soubor. S využitím křížové validace by dosažená separace byla pro testovací
data horší. Jisté zlepšení separace poskytuje logistická regrese.

Na obrázku 8.2 jsou uvedeny dvě jednorozměrné projekce pomocí logistické regrese pro
QRS a oktantové příznaky. Z obrázku je zřejmé, že separace je lepší než v případě FLDA.
Navíc k separaci postačují pouze oktantové příznaky.

Obrázek 8.2: Separace skupin HC a MI na základě logisticke regrese.

Jednotlivé třídy se jeví opět separované. I zde platí, že s křížovou validací by bylo
dosaženo horších výsledků.

Cílem této kapitoly bylo především poukázat na fakt, že existuje taková jedna projkce
příznaků, která vede k separaci dat do skupin MI a HC. Lepších výsledků bylo dosaženo
pro logistickou regresi než pro FLDA. Je nutné také brát v úvahu vliv přeučení, jelikož
váhy diskriminačních metod jsou navrženy vždy na základě trénovacích dat. Prezentované
výsledky nevypovídají o tom jak by model správně klasifikoval testovací data. Proto pre-
zentujeme na tomto místě také výsledky klasifikace s využitím křížové validace. Výsledky
klasifikace jsou uvedeny v tabulce 8.4. Dosažené výsledky poukazují na velký vliv přeučení
klasifikátoru. Dosažené výsledky jsou horší ve srovnnání s klasifikací pomocí náhodných
lesů. Dále je nutné podotknout, že vliv křížové validace je významný více pro metodu LR
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než FLDA. S LR lze pro všechna data dosáhnout téměř 100% senzitivity i specificity což je
také zřejmé z obrázku 8.2, zatím co FLDA dosahuje 94,3% senzitivity a 85,0% specificity.

Tabulka 8.4: Klasifikace na základě oktantových příznaků s využitím metod FLDA, LR a
křížové validace.

FLDA LR
N = 448* MI HC MI HC

MI 334 34 338 30
HC 26 54 24 56

Senzitivita [%] 90,8 91,8
Specificita [%] 67,5 70,0

*Všechny oktantové příznaky
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9 Dosažené výsledky

V této práci bylo představeno několik zcela nových přístupů a metod. Dále byly testovány
již publikované přístupy a byla provedena diskuse nad jejich skutečným významem přede-
vším v oblasti klasifikace infarktu myokardu. V této kapitole jsou stručně shrnuty dosažené
výsledky v každé z oblastí.

9.1 Transformace záznamů EKG do VKG
Nelineární metoda výpočtu VKG ze svodů EKG, založená na umělých neuronových sítích,
dosahuje signifikantně lepších výsledků než lineární transformace, které se za tímto účelem
běžně využívají.

Byla testována hypotéza, zda skupinové modely ve spojení s různými druhy baggingu
mohou vést k dalšímu zvýšení přesnosti transformace. Z provedených experimentů vyplývá,
že rozdíly mezi skupinou a jedinou neuronovou síti nejsou významné. Pro odvození třech
svodů VKG z osmi nezávyslých svodů EKG tedy postačuje jediná neuronová síť.

Spíše než důraz na konkrétní model je prezentován fakt, že vztah mezi svodovými
systémy pro různé záznamy může být nelineární a tedy nelineární modely mohou tento
vztah také lépe aproximovat.

9.2 Generátor syntetického VKG
Pro účely testování různých metod předzpracování byl navržen generátor syntetického
VKG. Tento generátor je založen na individualizovaných modelech pro konkrétní pacienty.

Individualizace modelů probíhá automaticky na základě optimalizace výšek, šířek a
pozic 11 Gaussových křivek pro každý svod. V této práci je využita optimalizace hejnem
částic, která umožnila vytvořit 52 modelů pro zdravé záznamy z databáze PTB. Individu-
alizované modely dosahují velké přesnosti a podobnosti s původním signálem.

9.3 Předzpracování VKG záznamů
Předzpracování VKG záznamů je klíčové pro správný výpočet příznaků a klasifikaci. Přede-
vším kolísání izoelektrické linie značně ovlivňuje dosažené výsledky a oktantové příznaky.
V této práci byly využity individualizované záznamy generované modelem VKG doplněné
o reálné zdroje rušení. Po filtraci různými metodami byli hodnoceny střední kvadratické
chyby a korelační koeficienty mezi původními nezkreslenýmí a vyfiltrovanými signály.
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Dále je v této práci představena nová metoda založená na vlivu filtrace na Laufbergerovo
číslo.

Nejlepší metodou pro odstranění kolísání izoelektrické linie je Sawitzkého-Golayův filtr
2. řádu s délkou okna 1201ms.

9.4 Význam Lafbergerových čísel a jejich vzdáleností
Vývoj srdečního vektoru v prostoru lze popsat jako posloupnost sekvencí oktantů, ve kte-
rých se srdeční vektor postupně nachází. Sekvenci oktantových čísel QRS komplexu nazý-
váme Laufbergerovým číslem.

Během analýzy těchto sekvencí bylo vypozorováno, že záznamy zdravých dobrovolníků
obsahují 4 opakující se vzory sekvencí v LČ. Na základě shlukové analýzy byly definovány
4 skupiny LČ obsahující tyto vzory.

Laufbergerovo číslo, které má v dané skupině nejkratší průměrnou vzdálenost k ostat-
ním, nazýváme prototypem HC. Těmito prototypy jsou sekvence: 762148, 762158, 732148
a 732158. Míra odlišnosti jednotlivých LČ je demonstrována pomocí navržené vzdálenostní
metriky a prezentována pomocí metody multidimenzionálního škálování nebo vzdáleností
od prototypů LČ pro zdravé dobrovolníky.

Vzdálenost LČ pacientů po infarktu je větší než pro LČ zdravých dobrovolníků z data-
báze PTB. Tyto vzdálenosti mohou sloužit pro účely klasifikace infarktu. Avšak samotné
vzdálenosti nejsou dostatečně dobrým atributem pro diagnostiku neboť jejich senzitivita
dosahuje hodnot pouze 65,2% a specificita 80,0%. Také z prezentovaných grafů vyplývá,
že tyto výsledky nemohou být lepší, neboť mnoho LČ pacientů po infarktu je shodné s LČ
zdravých dobrovolníků.

Tyto příznaky také umožňují vizualizaci, tedy zařazení nového záznamu do grafu na
základě jeho dominantního LČ.

Zatím co LČ 732148 se mezi beaty ve skupině MI téměř nevyskytuje (nebo jen s malou
pravděpodobností) ostatní HC prototypy se objevují mezi beaty také ve skupině MI.

Vzdálenosti LČ k HC prototypům nezvyšují výkon klasifikátoru založeného na oktan-
tových příznacích. Avšak jejich přínos může se může projevit v rámci dalšího výzkumu.

9.5 Význam QRS příznaků pro detekci ifarktu
V této práci bylo představeno několik QRS příznaků, které mají signifikantní význam pro
detekci infarktu myokardu. Významné rozdíly jsou například v křivosti, rychlosti, délce
a ploše QRS smyček. Počátek a konec QRS smyčky je definován podle Laufbergera jako
pokles velikosti srdečního vektoru pod práh 0,1mV a není tudiž nutné detekovat Q a S kmit.

Zcela unikátním příznakem je minimální plocha smyčky. Její přínos v rámci celé smyčky
však není nijak významný v porovnání se stávajícími metodami odhadu plochy. Jedná se
však o nejpřesnější definici plochy, jelikož typy ploch založených na ploše projekce do
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optimální roviny a ploše vějíře mohou selhávat ve specifických případech, kdy QRS smyčka
je prostorové zkroucená.

Velice významnými příznaky jsou rychlost a křivost smyčky. V této práci uvádíme
některé statistické vlastnosti těchto příznaků a navrhujeme vhodné prahy pro klasifikaci
infarktu.

Maximální klasifikační potenciál skupiny těchto příznaků je relativně nízký: senzitivita
78,4% a specificita 84,6%. Hlavní výhodou těchto příznaků je, že k jejich výpočtu postačuje
pouze detekce R kmitu.

9.6 Význam rozdělení příznaků do oktantů
Bylo prokázáno, že členěním příznaků QRS smyček do jednotlivých oktantů zvýšuje infor-
mační hodnotu jednotlivých příznaků a tím i výkon klasifikátoru. Tento rozdíl je významný
jak u samotných příznaků tak pro celou skupinu příznaků.

Nově představený příznak založený na minimální ploše smyčky umožňuje, jako jediná
definice plochy, členění do oktantů a tím dosahuje lepších výsledků než ostatní metody
určení plochy.

Maximální klasifikační potencíál těchto příznaků je již relativně vysoký: senzitivita
89,9% a specificita 90,4%. Ve spojení s QRS příznaky ani vzdálenostmi LČ k HC prototy-
pům již nedochází ke zvýšení senzitivity ani specificity. Tyto hodnoty tedy považujeme za
maximálně možné. Musíme však podotknout, že i použitá metoda výběru příznaků typu
wrapper může zachycovat specifické vlastnosti daného datového souboru a poskytovat lepší
výsledky než je ve skutečnosti informační hodnota těchto příznaků. Může se tedy jednat
opět o vliv přeučení. To vyplývá z faktu, že jiné metody výběru příznaků poskytují nižší
hodnoty senzitivity a specificity. Hranici 90% považujeme za jakousi teoretickou mez a
výsledky vyšší spíše za vliv přeučení. Protože prakticky bylo možné dosáhnout lepších
výsledků pouze přeučením klasifikátoru, což bylo v této práci demonstrováno v několika
případech.

9.7 Klasifikace infarktu myokardu
Důležitým poznatkem ovlivňujícím výkon klasifikace je vliv rozdělení datového souboru na
testovací a trénovací množinu. Pro záznamově orientované rozdělení nastavá situace, že pro
některé pacienty jsou jejich podobné záznamy v testovací i trénovací množině, což vede ke
zvýšení výkonu klasifikátoru. Publikace na téma klasifikací s využitím oktantů prezentují
senzitivitu a a specificitu přes 90% avšak nediskutují způsob jakým rozdělují data během
křížové validace, která je mnohdy pouze 10stupňová. Ověřování křížovou validací typu
leave-one-out a pacientsky orientované rozdělení snižuje výkon klasifikace a podává tedy
informaci o reálné hodnotě těchto příznaků. Z této práce vyplývá, že výsledky nejsou tak
optimistické, jak by z publikovaných prací mohlo vyplývat.
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Reálné objektivní výsledky poukazují, že maximální senzitivita a specificita VKG pří-
znaků nepřesahuje 90%. Výsledky publikované, které dosahují hodnot v rozsahu 90 až 95%
jsou projevem přeučení klasifikátoru a nepoukazují tedy na skutečnou informační hodnotu
těchto příznaků.

Je také nutno podotknout, že z hlediska klasifikace se spíše jedná o klasifikaci zdra-
vých pacientů neboť výsledky nemusí být dostatečně specifické v rámci různých srdečních
onemocnění. Přesto automatická detekce jedná-li se o patologický záznam nebo o záznam
zdravého jedince, je také významná z hlediska prevence a monitoringu.

9.8 Klasifikace na základě transformovaného VKG
Z provedených experimentů vzplývá, že výsledky klasifikace na základě VKG příznaků
vypočtených z transformovaného VKG, jsou horší než v případě přímo měřeného VKG.
Pro Korsovu transformaci je maximální senzitivita 84,5% a specificita 86,5%. Použitím
nelineární metody transformace je patrné malé zlepšení: senzitivita 85,1% a specificita
88,5%.

9.9 Metody redukce dimenze
Byla testována možnost využití diskriminačních metod FLDA a logistické regrese pro vi-
zualizaci výsledků a klasifikaci infarktu myokardu. Z provedených experimentů vyplývá, že
existuje jedna lineární projekce příznaků (především oktantových), která dostatečně sepa-
ruje jednotlivé třídy. Tyto metody jsou však značně náchylné na přeučení a pro nová data
by nemusela být separace dostatečná. Což jsme demonstrovali klasifikací v rámci křížové
validace.

Pro vizuální zařazení nového pacienta v grafu jsou tyto metody však vhodné. Metody
založené na složitějších modelech, vizualizaci neumožnují, neboť klasifikace probíhá ve více
dimenzích.
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10 Závěr

V rámci této práce byly analyzovány QRS smyčky vektorkardiografgických záznamů zdra-
vých dobrovolníků a pacientů po infarktu myokardu.

Hlavními hodnotícími atributy byly morfologické parametry, které popisují tvar smyček
jako je například délka, plocha, křivost a nebo třeba rychlost. Prostorová i časová informace
smyčky byla hodnocena na základě sekvencí oktantových čísel. Tyto sekvence jsou specifické
pro jednotlivé smyčky. Sekvence oktantů QRS smyčky nazýváme Laufbergerovým číslem.
V této práci byl představen přístup k analýze těchto sekvencí a k hodnocení jejich rozdílů
na základě vzdálenostní metriky.

Obdobným způsobem byly rozděleny morfologické příznaky do jednotlivých oktantů.
Tento způsob dělení vede k významnému nárůstu informačního obsahu těchto příznaků.

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit skutečnou informační hodnotu QRS komplexu.
Nejlepší výsledky byly dosaženy v rámci specifické skupiny oktantových příznaků a to sen-
zitivita 89,9% a specificita 90,4%. Na několika případech byl demonstrován vliv přeučení
klasifikátoru vlivem nesprávného rozdělení dat do trénovací a testovací skupiny v průběhu
křížové validace.

Dále byla v této práci představena a hodnocena metoda transformace EKG do VKG na
základě umělých neuronových sítí, která poskytuje významně lepší výsledky než standardní
přístupy.

Pro účely testování byl navržen generátor VKG využívající automatické individualizace
modelu na základě optimalizace pozice, velikosti a šířky 11 Gaussových křivek v každém
svodu. Tento přístup poskytuje kvalitní model VKG beatu s vysokou přesností a podobností
s přímo měřeným VKG.

Metody prezentované v této práci byly implementovány v programovém prostředí
MATLAB R2014b ve formě knihovny nazvané vcgToolbox. Jsou zde implementovány me-
tody předzpracování a analýzy EKG/VKG záznamů. Dále tato knihovna obsahuje metody
pro práci se sekvencemi oktantů, tranformacemi EKG do VKG a práci s příznaky prezento-
vanými v této práci. Jsou zde implementovány také metody pro analýzu sekvencí oktantů
mimo QRS komplex a pro dlouhodobé záznamy.

Analýza výsledků, hodnocení klasifikačních metod a jednotlivých skupin příznaků byla
provedena v programu MATLAB a v některých případech v programu WEKA 3.7.13.

Tato práce je svým obsahem spíše úvodem do oktantové teorie, která poskytuje mnohé
další směry a zajímavé výzvy v oblasti zpracování EKG a VKG záznamů.
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