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Abstrakt 

Nedostatečné prokrvení srdce – ischemická choroba srdeční (IHD) je jednou 

z nejčastějších příčin světové úmrtnosti. Z tohoto důvodu se tato disertační práce 

zabývá problematikou vektorkardiografie (VKG) jako další 

elektrokardiografické diagnostiké metody a jejím využitím pro automatickou 

diagnostiku IHD. VKG přináší možnost neinvazivního, dostupného a levného 

vyšetření, které umožňuje rozpoznat správnou funkci srdce, upozornit 

na varovné signály, vyhodnotit stav ischemické choroby srdeční při běžném 

klinickém vyšetření a podat upřesňující informace vedle běžně používané 

metody 12svodového EKG. VKG popisuje elektrický prostor srdeční (EPS) 

kvantitativně souborem vlastností, které jsou vhodné pro další zpracování 

a automatické vyhodnocování IHD za použití výpočetní techniky 

a klasifikačních algoritmů. Hlavním cílem této disertační práce je návrh 

algoritmu pro automatickou klasifikaci pacientů s IHD na základě záznamů 

VKG s využitím metod široce zpracované teorie Laufbergerovy oktantové VKG 

pro kvantitativní popis EPS a s využitím kybernetických přístupů pro zpracování 

signálů metodou digitální filtrace (FIR), waveletové transformace (WT), 

statistické analýzy pro výběr významných vlastností EPS a klasifikačních metod 

loglineárního modelování (LR) a umělé inteligence (MLP). Navržený algoritmus 

umožňuje rozpoznávat pacienty s diagnózami HC, MI-I, MI-A a BBB: 

se senzitivitou 78 % a specificitou 83 % pro klasifikaci HC; senzitivitou 58 % 

a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-I; senzitivitou 63 % a specificitou 90 % 

pro klasifikaci MI-A a senzitivitou 92 % a specificitou 88 % pro klasifikaci 

BBB. Rozšířením vstupní databáze pro návrh algoritmu o další záznamy a další 

diagnostické třídy s ověřenou fyziologií případů je možné dále rozšířit 

klasifikační schopnosti navrženého algoritmu o rozpoznání akutních i stabilních 

forem IHD s upřesněním stavu myokardu, rozsahu a lokalizace MI. Optimalizace 

algoritmu je možná na všech stupních klasifikačního procesu dále diskutované 

metodiky od měření, předzpracování dat, výběru vlastností a významných 

vlastností EPS až po metody klasifikace a to za účelem upřesnění 

elektrokardiografické diagnostiky. 
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Abstract 

Insufficient blood supply to the heart – ischemic heart disease (IHD) is the 

leading cause of mortality in the world. That is why this thesis deals with 

vectrocardiography (VCG) as the electrocardiographic diagnostic and its use for 

the automatic diagnosis of IHD. VCG has opportunity to non-invasive and 

inexpensive examination, that can recognize proper function of the heart, detect 

warning signs, evaluate condition of ischemic heart disease in common clinical 

examination and bring specific information in addition to commonly used 12lead 

ECG method. VCG describes an electric heart space (EHS) quantitatively by set 

of features that are suitable for further processing and automatic evaluation of 

IHD using computer technology and classification algorithms. The main aim of 

this thesis is to design an algorithm for automatic classification of patients 

with IHD based on VCG records using method of widely studied Laufberge‘s 

octant theory for quantitative description of EHS and using cybernetic 

approaches for signal processing using digital filtration (FIR), wavelet 

transformation (WT), statistical analysis for the importatnt features of the EHS 

selection and classification methods of loglinear modeling (LR) and artificial 

neural networks (MLP). The proposed algorithm allows to recognize patients 

with HC, MI-I, MI-A and BBB diagnoses with sensitivity of 78 % and specificity 

of 83 % for classification of HC, sensitivity of 58 % and specificity of 90 % for 

classification of MI-I, sensitivity of 63% and specificity of 90 % 

for classification of MI-A and sensitivity of 92 % and specificity of 88 % for 

classification of BBB. Additional classification performance can be achieved by 

extending the input database for the algorithm by additional records with 

physiology aproved by more accurate diagnostic methods for ability to recognize 

acute and stable forms of IHD with specific localisation. Proposed algorithm can 

be optimized at all levels of the classification process further discussed in the 

methodology, which includes measurement, data preprocessing, EHS features 

selection and important features selection and classification for the purpose of 

clarification of the electrocardiographic diagnosis. 
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0 Úvod 

Ischemická choroba srdeční (IHD) – nedostatečné prokrvení srdce 

a zejména její akutní formy – infarkt myokardu (MI) a náhlá srdeční smrt (SCD) 

jsou hlavními příčinami světové úmrtnosti. Ačkoli stav prokrvení koronárních 

tepen lze dnes posuzovat na základě referenčních diagnostických metod jako 

koronární angiografie (CA) a dalších zobrazovacích metod počítačové 

tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR), myšlenka dostupné, jednoduché, 

levné a neinvazivní diagnostické metody, umožňující rozpoznat správnou funkci 

srdce, rozpoznat varovné signály a vyhodnotit stav ischemické choroby srdeční 

při běžném klinickém vyšetření, dává podnět k hlubšímu zkoumání dané 

problematiky, často diskutované již od 50. let minulého století. 

Srdce je při své činnosti elektricky aktivní. Přitom elektrické srdeční 

aktivity jsou na základě tzv. spřažení excitace a kontrakce zákonitě svázány 

se synergií a synchronií srdeční kontrakce [4]. Dojde-li k poruše v některé 

z oblastí aktivačního systému nebo svaloviny, pak se mění i průběhy elektrických 

aktivit, někdy i dramaticky, podle místa a rozsahu postižení. Z těchto principů 

vychází diagnostická metoda elektrokardiografie (EKG) a její metoda 

vektorkardiografie (VKG). 

EKG je široce rozšířená a má důležitou diagnostickou úlohu u řady 

srdečních chorob. Tato metoda však vychází zejména z empirického posuzování 

12 skalárních křivek, přičemž diagnóza je stanovena lékařem. 

VKG zobrazuje prostorové změny elektrického srdečního pole ve formě 

smyček P-QRS-T. Vychází přitom pouze ze tří korigovaných (pravoúhlých 

a normalizovaných) svodů (X, Y, Z), které lze získat ze tří skalárních EKG. 

Informace srdečního elektrického pole ve 3D zobrazení obsahuje všechny časové 

amplitudové změny srdečního zdroje, přičemž přes 90 % informace lze popsat 

pomocí časových změn jediného vektoru daného napěťovými signály svodů X, 

Y, Z. Ačkoli informační obsah EKG a VKG je obdobný, VKG díky 

korigovaného systému svodů zobrazuje elektrický srdeční vektor s ohledem 

na individuální uložení srdce a umožňuje tak přesnější výsledky měření. Oproti 

12 svodům EKG, které obsahují 2/3 redundantní informace, je metoda efektivní 

a vhodná nejen pro grafickou reprezentaci, ale také pro kvantitativní zpracování 

[3]. 
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Pro zpracování a hodnocení VKG na základě kybernetických přístupů je 

základní úlohou stanovení kvantitativního popisu elektrického prostoru 

srdečního (EPS). Přitom bývají použity různé metody popisu, nejčastěji 

časoprostorovými vlastnostmi – definují časové úseky, vektory, morfologii 

a topologii smyček P-QRS-T (viz [5] až [10]), případně dynamikou šíření 

srdečního vektoru (viz [10], [11]), modelováním a transformací signálů (viz [12], 

[13]) nebo parametry odlišností záznamů (viz [9], [14]).  

Jedním z přístupů kvantitativního popisu EPS je široce zpracovaná 

metoda Laufbergerovy oktantové VKG (viz [16] až [25]), která vychází 

z časoprostorového popisu EPS a staví na dvou základních parametrech: 

oktantech a vrcholech, ze kterých dále vycházejí vzorce, ukazatele a indikátory. 

Kvantitativní popis pomocí těchto parametrů byl postupně upřesňován 

a integrován na základě velkého počtu záznamů. Byly nalezeny některé 

charakteristické příznaky pro IHD jako je obrácená rotace smyčky QRS značící 

postup nemoci do pokročilého stádia, výskyt a doba trvání QRS smyčky v pátém 

oktantu, značící patologické stavy. Vývoj IHD byl posuzován na základě změn 

v kvantitativním popisu pro opakovaná vyšetření v průběhu několika až desítek 

let. Byly nalezeny standardní posloupnosti oktantů a vrcholů příslušící zdravým 

subjektům a některé podoby vzorců, ukazatelů a indikátorů klasifikující infarkt 

myokardu (MI) dle lokalizace, diagnostické třídy normální hypertrofické a další, 

přičemž důraz při diagnostice IHD byl kladen zejména na počátek depolarizace, 

tedy počáteční šíření elektrického srdečního vektoru smyčky QRS. Cílem 

Laufbergerovy oktantové VKG bylo počítačové zpracování VKG na základě 

kvantitativního popisu EPS. Metoda nebyla dále rozpracována a je vhodná 

pro automatickou diagnostika IHD. 

Referovaná disertační práce navazuje na Laufbergerovu oktantovou 

VKG, přičemž navrhuje vlastní řešení algoritmu pro automatickou klasifikaci 

IHD ze svodů VKG a diskutuje ucelenou metodiku klasifikačního procesu 

od měření, roztřídění dat do homogenních skupin dle fyziologie případů, 

předzpracování dat, extrakce vlastností a výběru významných vlastností EPS 

až po klasifikaci a analýzu navržených klasifikačních modelů. 
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1 Současný stav řešené problematiky 

Metody pro diagnostiku IHD představují klíčovou roli pro posouzení 

rozsahu a závažnosti onemocnění, stanovení prognózy a postupu léčby [1]. 

Nejpřesnější, ale zároveň nejinvazivnější metody jsou zobrazovací 

metody koronární angiografie (CA), intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická 

koherentní tomografie (OCT). Upřesňující diagnostické informace včetně 

trojrozměrného zobrazení srdce přinášejí magnetická rezonance (MR) 

a počítačová tomografie (CT) zejména za použití kontrastní látky [1]. 

Důležité je vyšetření životaschopného tzv. viabilního myokardu, které lze 

provést pomocí tomografické scintigrafie (SPECT) a MR, méně přesné je 

echokardiografické vyšetření (ECHO), které se používá zejména 

pro vyhodnocení funkce komor na základě regionálních abnormalit pohybu stěny 

[1]. 

Rozsah a závažnost ischémie v jednotlivých koronárních povodích lze 

vyšetřit pomocí zátěžových testů, přičemž nejběžnější je ergometrie (zátěžové 

vyšetření EKG) [1]. 

Pro vyhodnocení akutních forem infarktu myokardu (AMI) se používá 

EKG, biochemické ukazatele a CA, přičemž CA slouží jak pro diagnostiku, tak 

pro terapii (perkutální transluminální koronární angioplastika – PCA) [1]. 

Shrnutí a porovnání metod pro diagnostiku IHD (viz Obrázek 1). 

Nevýhody přesnějších metod tkví v požadavcích na nákladné vybavení 

a specializovaná a méně dostupná pracoviště, nákladovosti vyšetření. Dále jsou 

pro některé pacienty vyšetření kontraindikována, například CT z důvodu velkých 

dávek rentgenového záření nebo MR pro přítomnost feromagnetických materiálů 

(například kardiostimulátorů). 
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Obrázek 1 Shrnutí a porovnání metod pro diagnostiku IHD. 

 

1.1 Elektrokardiografie 

Elektrokardiografie je založena na principech elektrické srdeční aktivity, 

spřažení excitace-kontrakce, viz [2]. 

Byť je elektrokardiografie oproti jiným metodám méně přesná, má 

nejmenší omezení a poskytuje tyto možnosti a výhody: 

 Vyšetření stabilní formy IHD (ergometrie), 

 vyšetření akutní formy IHD, 

 umožňuje ambulantní monitorování EKG (tzv. Holter), pro vyšetření 

němé ischémie, 

 dostupné, levné vyšetření bez kontraindikace. 
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1.1.1 12svodová elektrokardiografie 

Standardní 12svodové EKG je základním vyšetřením u nemocného 

s podezřením na IHD, přičemž vychází zejména z empirického posuzování 

12 křivek (elevace nebo deprese úseků ST, inverze vlny T, patologický kmit Q 

a další). 

1.1.2 3svodová vektorkardiografie 

Metoda staví na 3rozměrném zobrazení šíření elektrického srdečního 

vektoru v Kartézském souřadnicovém systému a na objektivním kvantitativním 

popisu elektrického srdečního prostoru (EPS), přičemž pro popis EPS vyžaduje 

oproti 12svodovému EKG pouze tři svody X, Y, Z. 

 

Pro VKG musí být splněny podmínky pro korigovaný svodový systém dle [3]: 

Podmínka 1 Měřené komponenty elektrického srdečního vektoru musí být 

ortogonální ve směru souřadnicových os (vektory svodu jsou tedy paralelní 

se souřadnicovými osami, nejčastěji jsou to osy těla). 

Podmínka 2 Každý ze tří komponentů je detekován se stejnou citlivostí, 

měření je tedy normalizováno. 

Význam VKG, jako objektivní zobrazovací metody v klinické praxi, 

dokumentuje rozsáhlá odborná literatura. Autoři uvedení v příloze A disertační 

práce uvádějí přesnější diagnostiku z VKG svodů oproti 12svodového EKG 

pro klasifikaci IHD, MI a AMI. 

Ačkoli potenciálně dosahuje VKG přesnějších výsledků, metoda není 

v širší praxi používána, zejména z důvodu převládajícího vývoje pokročilejších 

metod, např. ultrazvukové, izotopové a rozvoje tomografických a katetrizačních 

metod. Díky dlouholeté historii je preferováno empirické posuzování skalárních 

křivek a počítačové zpracování 12svodového EKG namísto VKG diagnostiky. 
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1.2 Automatická klasifikace IHD ze svodů VKG 

Velký rozvoj počítačové techniky a metod pro zpracování signálů, 

statistické zpracování a klasifikaci otevírá možnosti pro automatizaci VKG 

diagnostiky. Články uvedené v disertační práci v příloze A jsou zaměřeny 

na problematiku využití VKG pro automatické rozpoznání IHD, MI, AMI, 

klasifikaci rozsahu a lokalizace MI, případně jizev po MI, přičemž klasifikační 

systém zahrnuje metody: 

 Měření elektrické srdeční aktivity, 

 předzpracování dat, 

 kvantifikace EPS a výběru významných vlastností – extrakce 

vlastností, 

 klasifikace a vyhodnocení dosažených výsledků, 

 

které jsou přehledně rozpracovány v rešerši – příloze A disertační práce. 

Vstupními daty jsou signály 3svodového VKG získané nejčastěji 

Frankovou, nebo jinou metodou měření. Často bývá použita transformace 

12svodového EKG na 3svodové VKG, např. inverzní Dowerova transformace. 

Způsob měření VKG je důležitý v souvislosti se vznikajícími chybami měření, 

které mohou snížit výslednou přesnost klasifikace a způsobit tak neúplné využití 

potenciálu VKG. Z důvodu nedostatečného počtu databází VKG záznamů 

(přímého měření VKG) používají autoři nejnovějších článků volně dostupnou 

databázi PTB, která nemá diagnózy podložené přesnějšími zobrazovacími 

metodami (např. CA). Při tom rozdělení dat dle fyziologie případů je 

nejdůležitější při posuzování VKG. 

Pro předzpracování dat bývají použity metody filtrace, segmentace 

signálu na jednotlivé úseky P-QRS-T, detekce izoelektrické linie, časová 

synchronizace a prostorové zarovnání detekovaných smyček P-QRS-T 

za účelem eliminace artefaktů a přípravy dat pro další vyhodnocení, přičemž 

musí být zachována maximální diagnostická informace. 
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Pro kvantitativní popis EPS lze použít různé metody extrakce 1vlastností 

EPS. Vlastnosti můžeme zařadit do několika kategorií: vektorové vlastnosti; 

vlastností v časové oblasti; topologické a morfologické vlastnosti; statistické 

vlastnosti; vlastnosti vycházející z dynamiky šíření srdečního vektoru; vlastnosti 

vycházející z modelování a transformace signálů; vlastnosti vycházející 

z reprezentativních srdečních cyklů a tvarových odchylek mezi signály. Namísto 

pojmu příznak používáme pojem vlastnost, kde vlastnosti udávají pouze 

kvantitativní popis EPS, kdežto příznaky pozorujeme jako odchylky od normy 

specifické pro určitou diagnózu. Příznaky (jakým způsobem ovlivní IHD tvar 

a lokalizaci jednotlivých smyček P-QRS-T) nejsou známé. 

Pro výběr významných vlastností se používají statistické testy hypotéz 

(dvouvýběrový Studentův t-test o shodě středních hodnot, neparametrický 

Mann-Whitney pořadový U test), testy rozdělení dat a vyhodnocení rozdílu 

kumulativních distribučních funkcí (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling). 

Účelem je vyhodnocení rozdílů jednotlivých vlastností mezi klasifikovanými 

třídami, eliminace irelevantních dat a snížení dimenzionality vstupního prostoru. 

Pro snížení dimenzionality se dále používají metody vícerozměrné statistické 

analýzy (shluková analýza, metoda hlavních komponent, faktorová analýza) 

a algoritmy dobývání znalostí (Information Gain, Relief, SVMAttributeEval, 

Weka-machine). 

Pro klasifikaci lze použít různé typy parametrických a neparametrických 

klasifikátorů (bayesovský klasifikátor, klasifikátor k-nejbližší soused, 

klasifikátor maximální věrohodnosti, diskriminační analýza, regresní analýza, 

klasifikační a regresní stromy, klasifikátor podpůrných vektorů nebo neuronový 

klasifikátor). Účelem je při vhodné množině znalostí (vlastností EPS) úspěšně 

automaticky rozdělovat vstupní data do výstupních předem zvolených tříd. 

Vhodná volba klasifikačního algoritmu představuje nutnou podmínku k úspěšné 

klasifikaci. 

  

                                                      
1 Vlastnost bývá často reprezentována určitým číselným údajem – parametrem. 
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Vyhodnocení výsledků klasifikace umožňuje posoudit generalizační 

schopnost navržených klasifikačních modelů (odhad skutečné úspěšnosti 

klasifikace pro celou populaci) a vyšetřit možné problémy se vstupními daty. 

Při tom se používají metody křížové validace a náhodné výběry (Monte Carlo) 

pro rozdělení dat do tzv. tréninkové/validační/testovací množiny, přičemž návrh 

klasifikátoru je proveden na tréninkové/validační množině a jeho validace je 

provedena na testovací množině. Úspěšnost klasifikace je posuzována na základě 

klasifikačních tabulek a ROC (angl. Receiver Operating Characteristic) křivek. 

Pro zvýšení úspěšnosti klasifikace se dále používá kombinování navržených 

modelů klasifikátorů. 
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2 Cíle disertační práce 

Předložená disertační práce s názvem „Automatická klasifikace 

ischemických chorob srdečních metodou oktantové vektorkardiografie“ si klade 

za cíl porozumět problematice spojené s VKG diagnostikou, porozumět 

významu VKG pro diagnostiku a nalézt vhodnou metodiku pro automatické 

vyhodnocení VKG záznamů. 

Hlavním cílem je automatizace široce zpracované teorie Laufbergerovy 

oktantové VKG s využitím matematických postupů a klasifikačních metod 

umělé inteligence. 

Definice dílčích cílů tak vychází z potřeby přehledně rozpracovat řešenou 

problematiku, uvedenou v teoretické i praktické části disertační práce, 

a neopomenout důležité poznatky a souvislosti, které mají zásadní význam 

pro návrh metodiky použitelné pro VKG. Jedná se o problematiku chyb měření, 

problematiku roztřídění záznamů vstupních dat do homogenních skupin 

na základě fyziologie případu při zohlednění velikosti srdce, morfologie 

myokardu a umístění srdce v hrudníku, které ovlivňují tvar a lokalizaci P-QRS-

T smyček v Kartézském souřadnicovém systému, a dále o problematiku návrhu 

a analýzy klasifikačních modelů v souvislosti se schopností jejich generalizace. 

2.1 Cíle v rámci teoretické části 

Cíle disertační práce v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Cíl 1T – formulovat a evaluovat ucelenou metodiku pro měření, třídění 

dat, předzpracování, extrakci vlastností a výběr významných vlastností 

EPS, klasifikaci a analýzu modelů pro automatickou diagnostiku IHD 

z VKG svodů. 

 Cíl 2T – v rámci řešené problematiky formulovat Laufbergerovu 

oktantovou VKG na základě všech dostupných literárních pramenů. 
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2.2 Cíle v rámci praktické části 

Cíle disertační práce v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Cíl 1P – navrhnout vlastní algoritmus pro automatickou klasifikaci 

několika diagnóz s využitím Laufbergerovy oktantové VKG, s ohledem 

na dostupnost VKG databází. 

 Cíl 2P – analyzovat navržené logaritmicko-lineární modely a modely 

neuronových sítí. 

 Cíl 3P – vyhodnotit navrženou metodiku a analyzovat možnosti rozšíření 

pro další klasifikované diagnózy a vyhodnotit postup pro budoucí 

vědeckou práci. 

 Cíl 4P – implementovat a aplikovat software pro analýzu VKG, evaluovat 

jeho výhody a nevýhody. 
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3 Použité metody pro navržený klasifikační systém 

Navržený systém pro automatickou klasifikaci záznamů VKG 

(viz Obrázek 2), publikovaný autorem v [L1], zahrnuje výchozí přípravu dat 

zdrojových databází (viz podkapitola 3.1), metody předzpracování dat 

(viz podkapitola 3.2), metody extrakce vlastností (viz podkapitola 3.3) a výběru 

významných vlastností EPS (viz podkapitola 3.4) a metody klasifikace 

(viz podkapitola 3.5). 

 

 

Obrázek 2 Klasifikační systém pro automatickou klasifikaci VKG záznamů. 

3.1 Roztřídění vstupních dat 

Pro vstupní data byly vybrány VKG záznamy databází PTB a CSE 

měřené Frankovým systémem svodů, který je nejběžněji používaným 

korigovaným svodovým systémem pro přímé měření VKG, rovněž používaným 

pro oktantovou VKG (viz [21] až [24]). Omezená dostupnost volně a komerčně 

dostupných VKG databází umožnila výběr pouze omezeného počtu 

diagnostických tříd pro návrh a testování klasifikačních algoritmů. 

3.1.1 Vstupní databáze pro návrh algoritmů klasifikačního systému 

Vstupním souborem dat pro návrh algoritmů klasifikačního systému je 

nekomerční PTB (něm. Physikalisch-Technische Bundesanstalt) diagnostická 

databáze, poskytující kompilaci digitalizovaných EKG/VKG záznamů pro účely 

výzkumu, testování a vzdělání. EKG/VKG bylo sesbíráno jednak od zdravých 

pacientů tak i od pacientů s různými srdečními chorobami [26], [27]. 

Databáze obsahuje záznamy 290 subjektů a pro každý subjekt je dispozici 

1 až 5 záznamů o délce záznamu nejčastěji 2 minuty. Každý záznam obsahuje 15 
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simultánně měřených signálů: běžných 12 svodů (I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1, 

V2, V3, V4, V5, V6) společně s 3 Frankovými svody (X, Y, Z) vzorkovaných 

1000 vzorky za sekundu. Většina záznamů má přiřazeny detailní klinické 

informace (věk, pohlaví, diagnózu, anamnézu, léčbu a zákroky, výsledky 

patologie koronárních tepen, ventrikulografie, echokardiografie, 

hemodynamiky). Diagnózy jsou známé pro 268 subjektů, zbývajících 22 

subjektů není klinické zhodnocení dostupné. 

Struktura záznamů PTB databáze je naznačena (viz Obrázek 3), přičemž 

záznamy 1 až 5 jsou pořízeny v průběhu několika týdnů a často reflektují průběh 

IHD, přičemž v některých prvotních záznamech se projevuje akutní (AMI) nebo 

sub-akutní (SAMI) forma MI. Proto byl od každého subjektu vybrán záznam 

pořízený k poslednímu datu měření. Rovněž je potřeba zajistit stejnou 

pravděpodobnost výběru každého subjektu, tedy výběrem právě jednoho 

záznamu od každého subjektu pro zamezení umělého navyšování celkového 

počtu záznamů. 

 

 

Obrázek 3 Struktura záznamů PTB databáze a způsob roztřídění záznamů 

podle uvedené diagnózy a doplňující diagnózy provedené kardiologem dle 

obrazu 12svodového EKG.  
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3.1.2 Vstupní databáze pro testování navržených klasifikačních modelů 

Vstupním souborem dat pro testování navržených klasifikačních modelů 

je CSE (angl. Common Standards for Electrocardiography) databáze, která 

obsahuje více než 1000 12svodových EKG a 15svodových EKG/VKG záznamů. 

Databáze byla vytvořena pro testování klasifikačního výkonu programů a je 

dostupná komerčně na státním institutu zdraví a lékařského výzkumu 

kardiologické nemocnice Bron, Francie. Databáze se skládá ze tří knihoven, 

přičemž prostřednictvím univerzity byla poskytnuta pouze vícesvodová databáze 

se záznamy celkem 250 subjektů s utajeným klinickým hodnocením. 

3.1.3 Vytvoření homogenních diagnostických skupin 

Záznamy pacientů PTB databáze byly dále posouzeny dle 12svodového 

EKG MUDr. Františkem Jurkem. Většina záznamů patřila do uvedených skupin, 

avšak u některých bylo zjištěno nedostačující zařazení. Vyřazením pacientů 

s včasným stádiem infarktu, kdy jsou změny na EKG křivce ještě neznatelné 

nebo netypické, pacientů s blokádou Tawarova raménka, kdy dochází k zásadní 

změně obrazu, pacientů s netransmurálním (non-Q) infarktem, WPW 

syndromem, kombinovaným infarktem s různými lokalizacemi, 

nepozorovatelným projevem infarktu v EKG u pacientů, kteří podstoupili 

transluminální koronární angioplastiku (PCA), bylo dosaženo homogenních 

skupin, které mají jednu danou diagnózu s charakteristickými projevy v EKG 

obrazu. Zdravé subjekty s nestandardně posazenou osou srdeční byly v dané třídě 

ponechány. Několik záznamů bylo vyřazeno z důvodu nezjištěného zařazení, 

stimulaci komor nebo pravděpodobného přehození elektrod. Takto připravená 

data jsou vhodným vstupem pro další zpracování. 

Pro návrh algoritmů klasifikačního systému bylo k dispozici celkem 52 

zdravých subjektů (HC) a 63 subjektů s infarktem myokardu (MI) PTB databáze 

s možností rozlišení dvou druhů infarktů (29 subjektů s anteriorním infarktem 

(MI-A) a 34 subjektů s inferiorním infarktem (MI-I). Do vstupního souboru dat 

bylo dále přidáno 9 náhodně vybraných subjektů s blokádou Tawarových 

ramének (BBB). 

Pro testování navržených modelů klasifikátorů byly diagnózy 250 

subjektů CSE databáze stanoveny MUDr. Františkem Jurkem dle 12svodového 

EKG, přičemž bylo k dispozici 41 HC, 24 MI-I, 16 MI-A a 24 BBB subjektů. 
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3.2 Návrh algoritmu pro předzpracování dat 

Cílem algoritmu pro předzpracování dat, prezentovaném autorem v [L2], 

je vyhodnocení reprezentativní QRS smyčky každého záznamu (viz Obrázek 4), 

která popisuje individuální šíření elektrického srdečního vektoru v průběhu 

komorové depolarizace, a která je dána trojicí napěťových signálů svodů X, Y, 

Z, jež můžeme pro účely popisu označit indexy 𝑖 = {1, 2, 3}. Reprezentativní 

QRS smyčka vychází z celého, většinou dvouminutového záznamu PTB 

databáze, případně 10sekundového záznamu CSE databáze a je vypočtena 

průměrováním detekovaných QRS smyček 𝑘 = {1, … , 𝑝}, kde 𝑝 je celkový počet 

QRS smyček záznamu. Aby bylo možno vyhodnotit průměrnou QRS smyčku 

záznamu, jednotlivé signály jsou nejprve vyfiltrovány hornopropustným (HP) 

filtrem pro omezení kolísání izoelektrické linie. Pro každý signál 𝑖 a každý 

detekovaný QRS komplex 𝑘 je pak provedeno posunutí QRS komplexu 

do izoelektrické linie a všechny smyčky QRS jsou synchronizovány v časové ose 

vůči mediánové QRS smyčce. Tímto způsobem je vyhodnocena reprezentativní 

smyčka QRS záznamu, přičemž je určena maximální relativní chyba 𝛿MAX 

poukazující na intraindividualitu záznamu. Průměrováním je rovněž docíleno 

většího odstupu signálu od šumu (SNR). Posunutí počátku smyčky QRS 

do izoelektrických souřadnic umožňuje oktantovou analýzu, která je závislá 

na pozici uložení QRS smyčky v Kartézském systému souřadnic. 

Postup předzpracování dat zahrnuje: 

 

1. Filtraci signálů zarušených zejména pohybovými artefakty 

hornopropustným FIR filtrem s mezní propustnou frekvencí 1 Hz 

a specifikací filtru vyhovující frekvenčnímu pásmu pro EKG dle [28], 

[29] a nezkresleným QRS komplexům. V případě přítomnosti síťového 

rušení 50 Hz (detekce dle frekvenčního amplitudového spektra) je použit 

také IIR notch filtr 50 Hz s šířkou nepropustného pásma 1 Hz. 

2. Detekci QRS s využitím waveletové (vlnkové) transformace (WT), 

prezentované autorem v [L3], přičemž algoritmus využívá nulových 

bodů, energie waveletových koeficientů a směrnice přímky pro detekci 

časových okamžiků výskytu QRS, počátku a konce QRS, PQ úseku 

a ohraničení QRS a je adaptivní pro široké (patologické) QRS. 
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3. Detekci izoelektrické linie za předpokladu „elektrické nuly“ v úseku 

PQ. 

4. Zarovnání QRS v časové ose vůči mediánu všech QRS metodou 

minimalizace střední kvadratické odchylky. 

5. Odstranění ektopických QRS. Statisticky odlišné QRS (extrémní 

pozorování) jsou vyřazeny při výpočtu reprezentativní smyčky QRS 

záznamu. 

6. Výpočet reprezentativní QRS smyčky záznamu na základě 

průměrných QRS jednotlivých signálů svodů X, Y, Z. 

 

Obrázek 4 Reprezentativní QRS smyčka záznamu graficky vyjádřená pomocí 

trojice signálů svodů X, Y, Z označených jako QRSmean
𝑖 , kde signál 𝑖 =

{1, 2, 3}, přičemž každý detekovaný QRS komplex 𝑘 signálu 𝑖 je korigován 

o izoelektrickou linii ISO𝑖,𝑘 a označen jako 𝑓ISO 𝑖,𝑘 a rozsah QRSmean
𝑖  je 

označen jako rangemean
𝑖 . 
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3.3 Extrakce vlastností EPS 

Extrakce vlastností EPS je provedena v souladu s Laufbergerovou 

oktantovou VKG, prezentovanou v [16] až [25]. Základními parametry 

pro kvantitativní popis EPS jsou oktant a vrchol. Rozložení 8 oktantů v prostoru 

a 6 vrcholů je naznačeno (viz Obrázek 5). Pro konkrétní záznam jsou oktanty 

a vrcholy označeny (viz Obrázek 9 a Obrázek 10). Z těchto základních parametrů 

vycházejí: 

 VZORCE 

o umístění vrcholů v oktantech (angl. Topogram) – popisuje topologii 

případu. Základním vzorcem popisujícím topologii případu je 

asociační číslo, které udává pro každý vrchol jemu asociovaný oktant 

dle [22]: 

AN: OAOL. OPOR. OIOS (1) 

kde OA je oktant, ve kterém leží vrchol A, analogicky pro další oktanty 

a vrcholy. 

Odvozeným vzorcem je Klíč, který popisuje pouze horizontální asociaci 

vrcholů A, L, P, R. Vertikální asociace vrcholů I, S je málo používaná. 

o posloupnost vrcholů (angl. Sequence of Peaks) – popisuje pořadí 

vrcholů, v jakém se vrcholy objevují v čase za sebou dle [24]: 

SP: V1V2V3V4V5V6 (2) 

kde V𝑖 je jeden z vrcholů poloprostorů (viz Obrázek 5). 

Vytvořením kódování párů vrcholů vzniká vzorec Řád, který je dvojího 

druhu, první druh má obsaženy číslice 2 a 6, druhý druh má obsaženy 

číslice 3 a 7 (kódování dle dostupné literatury blíže nezjištěno) [19]. 

o posloupnost oktantů (angl. Sequence of Octants) dle [23]: 

SO: O1O2 … O𝑛 (3) 

kde O𝑖 je oktant, 𝑖 značí jeho pořadí v posloupnosti, 𝑛 je celkový počet 

oktantů, 
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a doba trvání jednotlivých oktantů dle [23]: 

FT = TO1
TO2

TO3
… TO𝑛

 (4) 

kde TO𝑖
 je doba trvání oktantu O𝑖. 

Posloupnost oktantů, ve kterých se v časovém sledu objevovaly 

jednotlivé vrcholy dle [23]: 

Sled: O1VO2VO3VO4VO5VO6V (5) 

kde O1V je první oktant v časovém sledu, ve kterém se objevil nějaký 

vrchol, analogicky pro ostatní oktanty. 

Kromě uvedených vzorců jsou pro praktické účely používány další 

odvozené vzorce (viz [18] až [25]). 

 UKAZATELE 

o maxima 

DT (ms) – doba trvání QRS; MV (mV) – amplituda největšího 

vrcholu; EV (mV) – elektrický objem vypočtený součtem amplitud 

všech vrcholů; QRSM
MAX, QRSAZ

MAX , QRSEL
MAX (mV; °; °) – amplituda, 

azimut a elevace maximálního vektoru smyčky QRS [18], [19]. 

o kvocienty 

RDT =  
RT

DT
, SDT =  

ST

DT
, ADT =  

AT

DT
, 26DT =  

2T+6T

DT
 – poměry trvání 

jednotlivých poloprostorů, případně oktantů, k celkové době trvání 

QRS; QR =
R

R+L
, QS =

S

S+I
, QA =

A

A+P
 – poměr velikosti amplitud 

jednotlivých vrcholů, tímto způsobem jsou zaznamenány netypické 

tvary smyčky QRS [18], [19]. 

o azimut a elevace 

AZA, AZL , AZP , AZR – azimut pro jednotlivé vrcholy v rozsahu 

〈0°, 360°); EL – elevační úhel daný úhlem mezi vrcholy 

I a S v rozsahu 〈−180°,  + 180°) [19]. 

o doba trvání mezi vrcholy P a L 

TPL = TP − TL kde TP, TL jsou časové okamžiky výskytu vrcholů P 

a L. Doba trvání TPL je důležitým ukazatelem pro sledování stádia 
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nemoci IHD. Dlouhodobé sledování ukazatele TPL slouží 

pro předpověď letální (vážné) prognózy nevratného zhoršení, které 

začíná zvětšením TL a zmenšením TP, přes vyrovnání TL = TP 

až po dosažení konečného stavu tzv. obrácené rotaci (RR), kdy TPL <

0. Tato změna je dle [23], charakteristická pro IHD. 

o doba trvání pátého oktantu 

Pátý oktant, symbolizovaný znaménky (+; −; +) dle kladných 

a záporných poloos 𝑥, 𝑦, 𝑧, umístěný v prostorovém uspořádání 

(viz Obrázek 5) má výjimečnou pozici. Podle měření bylo zjištěno, 

že změny v koronárních tepnách jsou často doprovázeny jeho 

aktivitou, přičemž pro IHD je typické delší trvání pátého oktantu 

dle [21], [22], [23]. 

 INDIKÁTORY 

Indikátory jsou definovány pro překročení kritického stupně ukazatelů. 

Důležitým indikátorem je RR – obrácená rotace; RRT, RRF, RRS – obrácená 

rotace v jednotlivých rovinách (transverzální, frontální a sagitální); O5 – výskyt 

pátého oktantu. Ostatní indikátory jsou uvedeny v [19], [20], [21]. 

 

 

 
  

Obrázek 5 Rozložení oktantů v prostoru; v krychli (vlevo), kdy je každý oktant 

lokalizován trojicí 6 prostorových stran (L, I, P, R, S, A); s osovým křížem 

(vpravo) s definovanými úhly azimutu a elevace. Pojmenování os podle E. 

Franka. Inspirováno [18] a [19].  
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3.4 Výběr významných vlastností EPS 

Pro vstupy klasifikátoru bylo nutné vybrat vhodné vlastnosti dané 

kategoriálními a spojitými proměnnými (viz podkapitola 3.3), které jsou citlivé 

pro tříděné diagnózy BBB, HC, MI-A, MI-I. Za tímto účelem byla provedena 

exploratorní analýza, testování hypotéz a výběr vlastností na základně testů 

nulových hodnot regresních koeficientů loglineárního modelu. Teorie oktantové 

VKG definuje dle [19] kritéria pro rozlišení lokalizací MI dle vzorců Klíč, SP, 

Sled, ukazatelů QR, QS, QA a umístění smyčky QRS v určitých oktantech (viz 

Tabulka 1), přičemž tabulka byla využitelná pro MI-A (posteriorní infarkty (MI-

PS a MI-PB), laterální infarkt (MI-LT) a diafragmatický infarkt (MI-DP) se ve 

vstupních datech nevyskytovaly). 

Tabulka 1 Rozdělení kategorie osob, které prodělaly srdeční infarkt 

na jednotlivé druhy infarktů dle [19]. 

Druhy 

infarktů 

MI-PS MI-PB MI-AS MI-AL MI-LT MI-DP 

Řád 2+6 3+7 ----- ----- ----- ----- 

Sled ----- ----- 

začíná 

oktanty 

1,2,5,6 

začíná 

oktanty 

4,7,8 

začíná 

oktantem 

3 

----- 

Klíč ----- ----- 
začíná 

nulou 

začíná 

nulou 
----- ----- 

QR, QS, QA > 0,3 > 0,3 ----- ----- ----- ----- 

Oktanty ----- ----- ----- ----- ----- 5 až 8 

 Z hlediska umístění vrcholů v oktantech a stanovení topologie případu dle 

(1) byl vyhodnocen vzorec Klíč, Vertikální asociace vrcholů I, S byla 

různorodá. Ve vstupních datech se objevilo celkem 18 různých Klíčů 

(viz Tabulka 3). Vzorec Klíč potvrdil výskyt nuly v asociaci vrcholu A 

pro většinu případů MI-A (viz Tabulka 1), zatímco pro případy MI-I a HC 

se nula v Klíči nevyskytovala.  

 Posloupnosti vrcholů dle (2) tvoří doplňkovou informaci případu a nebyla 

dále vyhodnocována. Variabilita vzorce SP byla vysoká 

i po experimentálním vytvoření kódování párů vrcholů dle [19]. 
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 Pro vyhodnocení posloupnosti oktantů dle (3) byly případy rozděleny 

do tzv. oktantových tříd a podtříd dle [22], které značí počáteční 

posloupnosti oktantů. Vstupní data byla rozdělena do celkem 27 různých 

tříd a podtříd (viz Tabulka 2) a byly stanoveny nejčastější posloupnosti 

objevující se u pacientů s diagnózou BBB, HC, MI-A a MI-I. Pro vzorec 

SO se jeví důležitá tzv. standardní posloupnost oktantů: SO: 762148 a její 

modifikace, která je dle [23] typická pro zdravé subjekty a objevovala 

se u většiny případů s diagnózou HC, ale také u některých případů 

s diagnózou MI-I. 

 Statisticky významné ukazatele byly vyhodnoceny na základě testů 

hypotéz o shodné středních hodnot (ANOVA), případně o shodě mediánů 

(Kruskal-Wallis) a zahrnují ukazatele (viz Tabulka 4). 

 Z indikátorů byly nápomocny výskyt pátého oktantu: O5, obrácená rotace 

v rovinách: RRT, RRF a indikátor D pro DT > 86 ms (viz Tabulka 4). 

Redukce a výběr nekorelovaných vysvětlujících proměnných 

pro klasifikátor, byly provedeny na základě statistiky G0|M
2  o nulovosti všech 

parametrů logistického regresního (LR) modelu popsaného regresní funkcí 

dle (6) a na základě dílčích Waldových testů o nulovosti jednotlivých parametrů 

modelu. 

Korelace mezi spojitými vysvětlujícími proměnnými byla vyšetřena 

pomocí korelační tabulky Pearsonových, Spearmanových a Kendall’s tau 

koeficientů, přičemž amplitudy MV, EV, QRSM
MAX měly velmi silnou lineární 

závislost, tedy do regresního modelu lze použít pouze jednu z těchto 

proměnných. Silná korelace byla také mezi kvocienty RDT a QR, SDT a QS, 

ADT a QA. Dále mezi AZL a AZPL a mezi AZPL a TPL. 
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Regresní funkce loglineárního modelu: 

𝜋 =
exp (𝒙T𝜷)

1 + exp (𝒙T𝜷)
 (6) 

kde 𝒙T je (𝐾 + 1)členný vektor 𝐾 vstupních vysvětlujících proměnných; 𝜷 je 

(𝐾 + 1)členný vektor neznámých parametrů modelu; 𝜋 je pravděpodobnost 

z interavalu 〈0, 1〉 – závislá proměnná logistického regresního modelu. 

 

Vzhledem k velkému počtu a různým typům vysvětlujících proměnných 

byly proměnné rozděleny do tří skupin: 

1. Skupiny 𝐒𝐎 (kategoriální nominální proměnná) – vytvořeny sloučením 

tříd a podtříd SO za účelem redukce počtu vstupních proměnných 

a eliminace separace proměnných (viz [30]), přičemž pro skupiny SO bylo 

použito kódovaní jeden-z-𝐾 dle [31]. Počet proměnných pro třídy SO byl 

redukován na 17 (viz Tabulka 2). 

2. Skupiny Klíčů (kategoriální nominální proměnná) – zpracovány 

obdobným způsobem jako pro skupiny SO. Počet proměnných pro Klíče 

byl redukován na 17 (viz Tabulka 3). 

3. Ostatní proměnné; O5 (kategoriální nominální proměnná); RRT, RRF 

(kategoriální ordinální proměnné); statisticky významné ukazatele 

(spojité proměnné), viz Tabulka 4. Pro indikátorovou proměnnou O5 

se dvěma úrovněmi prediktoru byla vytvořena booleovská proměnná. 

Pro indikátorové proměnné RRT, RRF byla vytvořena čtyřbodová škála: 

(0 = správně, 1 = smyčka, 2 = překříženě, 3 = obráceně). 
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Tabulka 2 Skupiny SO. 

Skupina 

𝐒𝐎 

Třídy  

a podtř. 𝐒𝐎 

Skupina 

𝐒𝐎 

Třídy  

a podtř. 𝐒𝐎 

Skupina 

𝐒𝐎 

Třídy  

a podtř. 𝐒𝐎 

SO1 1; 2 SO7 62; 65 SO13 76215 

SO2 26 SO8 6214;6218 SO14 765; 785 

SO3 32; 34 SO9 714 SO15 75 

SO4 3214;3218 SO10 72; 732 SO16 82; 83; 85 

SO5 37 SO11 762 SO17 87 

SO6 48; 51 SO12 76214 ----- ----- 

Tabulka 3 Skupiny Klíčů. 

Skupina 

𝐊𝐥íčů 

𝐊𝐥íč𝐞 Skupina 

𝐊𝐥íčů 

𝐊𝐥íč𝐞 Skupina 

𝐊𝐥íčů 

𝐊𝐥íč𝐞 

Klíč1 0110 Klíč7 2203 Klíč13 3113 

Klíč2 0114;0144 Klíč8 2210 Klíč14 3114 

Klíč3 2110 Klíč9 2213 Klíč15 3143 

Klíč4 2113 Klíč10 2214 Klíč16 3144 

Klíč5 2114 Klíč11 2243 Klíč17 3210 

Klíč6 2144 Klíč12 2244 ----- ----- 

Tabulka 4 Ostatní proměnné. 

Proměnná Význam 

DT maxima – celková doba trvání QRS 

QRSAZ
MAX 

maxima – azimut maximálního vektoru smyčky 

QRS 

AZL, AZA, AZPL  azimut vrcholu L a A, azimut mezi vrcholy P a L 

TPL doba trvání mezi vrcholy P a L 

MV, EV, QRSM
MAX maxima – amplitudy 

RDT, SDT, ADT, 26DT kvocienty podle doby trvání poloprostorů 

QR, QS, QA kvocienty podle amplitud vrcholů 

O5 indikátor výskytu pátého oktantu 

RRT, RRF 
indikátory obrácené rotace v transverzální 

a frontální rovině 

D indikátor pro DT > 86 ms 
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3.5 Návrh klasifikačních modelů 

Výběr typů klasifikátorů byl učiněn za pomoci IBP SPSS Modeleru 

a Weka-machine učících algoritmů pro úlohy získávání znalostí z dat (angl. data 

mining), volně dostupných (viz [32], [33]). Pro každou skupinu proměnných 

(viz Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4) byl navržen vlastní klasifikační model. 

Nakonec byly proměnné zkombinovány a byl vytvořen kombinovaný 

klasifikační model. Uvedeným postupem byl zjištěn význam jednotlivých skupin 

proměnných pro klasifikaci dané diagnózy a přínos kombinovaného modelu 

oproti dílčím modelům. 

Pro klasifikaci byla vybrána logistická regrese (LR), která posloužila 

jednak pro výběr významných vlastností, ale také pro návrh klasifikačních 

modelů. Pro porovnání byly navrženy také klasifikační modely vícevrstvých 

perceptronových neuronových sítí (MLP), přičemž pro rozlišení 4 diagnóz byly 

navrženy 4 modely MLP a 4 modely LR pro každou diagnózu (HC, MI-A, MI-I 

a BBB) v závislosti na typu vstupních proměnných, tedy celkem 16 modelů LR 

a 16 modelů MLP. 

3.5.1 Návrh logistických regresních modelů 

Lineární regrese patří mezi nejčastěji používané vícerozměrné statistické 

metody dokumentované např. v literatuře [31], použitá autory [6], [11], [12]. 

Výhodou lineárních regresních modelů je jednoduchý návrh, avšak použití 

klasických lineárních modelů (KLM) vyžaduje splnění několika podmínek 

pro pravděpodobnostní rozdělení, rozptyl a vzájemnou závislost (korelovanost) 

vysvětlujících proměnných, zřídkakdy splněných pro reálná data. Hranice 

použitelnosti KLM rozšiřuje zobecněný lineární model (ZLM), který řeší 

problém heteroskedasticity a autokorelace. Případem ZLM je i logistický 

regresní (LR) model popsaný regresní funkcí (6). Charakteristikou LR modelu je 

logitová funkční závislost mezi vysvětlovanou proměnnou (v našem případě 

diagnóza HC, případně MI-A, MI-A nebo BBB) a lineárními kombinacemi 

vysvětlujících proměnných (viz Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4), přičemž 

oproti diskriminační analýze mohou být vstupní proměnné spojité i kategoriální. 

  



Automatická klasifikace ischemických chorob srdečních                           Autoreferát 

metodou oktantové vektorkardiografie                                                          disertační práce 

24 

LR modely byly navrženy s využitím automatických dopředných 

a zpětných metod postupného výběru nezávislých proměnných, přičemž 

pro vyhodnocení modelu byla použita statistika GM
2  (tzv. deviance), která je 

považována za nejméně náchylnou k chybám. Dále byla posuzována kvalita 

modelu dle Coxovy-Snellovy statistiky, Nagelkerkovy statistiky a pro spojité 

vysvětlující proměnné dle Hosmerova-Lemeshowa testu. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro klasifikační modely s kombinací 

všech typů vysvětlujících proměnných. Výsledky statistik a zahrnuté proměnné 

do regresní funkce jsou uvedeny (viz Tabulka 5). Úspěšnost klasifikace 

navržených modelů na základě klasifikačních tabulek (angl. Confussion Matrix) 

a ROC křivek (angl. Receiver Operating Characteristic) pro návrhovou databázi 

PTB je dále zhodnocena (viz kapitola 4). 

 

Tabulka 5 Výsledky statistik navržených LR modelů pro klasifikaci 

jednotlivých diagnóz HC, MI-I, MI-A a BBB pro kombinaci všech typů 

vysvětlující proměnných. 

 LR model 

Označení LR 

modelu 

LR 

_HC_4 

LR 

_MI-I_4 

LR 

_MI-A_4 

LR 

_BBB_4 

GM
2  modelu 

konstanty 

168 146 135 65 

GM
2  modelu 48 36 18 10 

Coxova-

Snellova stat. 

0,623 0,585 0,612 0,355 

Nagelkerkeova 

stat. 

0,838 0,847 0,923 0,875 

Hosmerův-

Lemesh. test 

0,614 0,733 1 1 

Proměnné 

zahrnuté 

v rovnici  

dle (6) 

vybrané 

skupiny SO 

a Klíčů, 

DT, EV, AZA 
AZPL 

vybrané 

skupiny SO  

a Klíčů, 

AZL, SDT, RDT 
QR, RRT, RRF 

vybrané 

skupiny SO  

a Klíčů, 

EV, AZL, ADT 
QS 

vybrané 

skupiny 

SO a 

Klíčů, 

DT, RDT 
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3.5.2 Návrh modelů vícevrstvých perceptronových sítí 

Vícevrstvá perceptronová síť (MLP) s učícím algoritmem zpětného šíření 

chyby (angl. backpropagation). je nejčastěji používaným typem neuronové sítě 

(NS) a byla použita jako alternativní metoda k regresní analýze. NS jsou schopny 

vyhledat komplexní, často nelineární vztahy mezi vysvětlujícími 

a vysvětlovanými proměnnými. Hlavními výhodami NS je absence předpokladů 

o distribuci a robustnost, kdy vyřazení několika neuronů nemusí nutně znamenat 

ztrátu funkčnosti. Nevýhodami je obtížná interpretace komplexních modelů NS 

a neexistující definice (formalizace) generalizační schopnosti NS. Návrh NS 

vyžaduje heuristické přístupy, umožňuje nastavení širokého spektra vlastností 

a výběru postupů při návrhu, od metod rozdělení vstupních dat do tréninkové, 

validační a testovací množiny, přes volbu typu a struktury NS, definici 

hyperparametrů NS, po analýzu a úpravu navrženého modelu. 

Pro návrh MLP byl zvolen postup (viz Obrázek 6). Na počátku jsou data 

předzpracována. Následuje výběr topologie sítě, počtu vrstev a počtu neuronů 

ve skryté vrstvě. Dále je vybrán tréninkový algoritmus, zahrnující výběr varianty 

backproparation a optimalizačních parametrů v závislosti na řešeném problému. 

Po inicializaci vah je síť natrénována pro zvolená kritéria ukončení trénování. 

Pro ověření dosažení globálního minima je provedeno opakované trénování 

s jinou inicializací. Nakonec je provedena analýza navržených modelů 

(viz kapitola 4). 

 

 

Obrázek 6 Postup návrhu MLP. Upraveno dle [34]. 
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Výběr a předzpracování dat 

Vstupní data návrhové PTB databáze, celkem 124 záznamů označených 

indexy 𝑖 = (1,2,3, … ,124), byla rozdělena na dvě disjunktní množiny, 

kdy validační množinu tvořil každý třetí záznam, ostatní záznamy tvořily 

tréninkovou množinu. Tréninková množina byla pro všechny navrhované 

klasifikační modely nevyvážená (angl. unbalanced). Pro vyvážení byla zvolena 

jednoduchá metoda náhodného vícenásobného výběru prvků. Proces vytvoření 

tréninkové a validační množiny z datového souboru pro klasifikaci HC je 

naznačen (viz Obrázek 7). Pro klasifikaci diagnózy BBB nebylo možné vytvořit 

reprezentativní validační množinu, proto byla pro trénování této sítě ponechána 

pouze tréninková množina. 

Pro předzpracování spojitých proměnných byla zvolena standardizace dat 

na střední hodnotu 0 a směrodatnou odchylku 1, z důvodu, že jednotlivé vstupní 

parametry neměly shodné rozsahy a obsahovaly odlehlá pozorování. 

Pro předzpracování kategoriálních proměnných, skupin SO a Klíčů, byla zvolena 

metoda kódování jeden z 𝐾 použitá rovněž pro návrh LR modelů. 

 

Obrázek 7 Metoda rozdělení dat do tréninkové a validační množiny, příklad 

pro klasifikaci HC. 
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Volba architektury 

Pro všechny klasifikační modely bylo zvoleno 5 neuronů v jedné skryté 

vrstvě. Úprava počtu neuronů a architektury byly provedeny na základě chybové 

funkce sítě, kdy pro příliš malý počet neuronů chyba sítě neklesala 

ani při dlouhodobém trénování. Druhým způsobem byl odhad pomocí 

genetického algoritmu statistickým a analytickým softwarem IBM SPSS. 

Pro aktivační funkce ve skryté vrstvě byl zvolen standardní hyperbolický 

tangens a pro aktivační funkce ve výstupní vrstvě byl zvolen softmax, kdy dva 

neurony ve výstupní vrstvě udávaly míru pravděpodobnosti příslušnosti do jedné 

ze dvou klasifikovaných tříd (např. míru příslušnosti k HC). 

Výběr tréninkového algoritmu 

Pro trénování malé sítě MLP byl zvolen numerický optimalizační 

algoritmus Levenberg-Marquardt, který používá chybovou funkci MSE. 

Experimentálně byl testován i algoritmus sdružených gradientů s chybovou 

funkcí vzájemné entropie, který podával ve většině případů obdobné výsledky. 

Trénování sítě 

Samotné trénování sítě zahrnuje prvotní inicializaci vah neuronů, 

pro kterou byla použita metoda Nguyen-Widrow, kdy algoritmus generuje 

hodnoty s určitým stupněm náhodnosti, a proto je inicializace po každém restartu 

trénování odlišná. 

Kritériem pro ukončení trénování byl kontinuální růst chyby sítě 

vzhledem k validační množině pro 10 po sobě následujících epoch. Tato metoda 

je jednou z regularizací sítě a zabraňuje přeučení sítě (angl. overfitting). 

Ověření globálního minima bylo provedeno vícenásobným trénováním 

s jinou inicializací (10 až 15 restartů) a byla vybrána MLP s nejlepšími 

vlastnostmi. 

V případě trénování sítě bez validační množiny byla odhadnuta kritická 

úroveň chyby sítě vzhledem k tréninkové množině na základě vícenásobného 

trénování, přičemž byl zvolen maximální počet epoch 20 pro ustálení hodnoty 

MSE. 
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Výsledky trénování sítí MLP jsou uvedeny (viz Tabulka 6). Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo pro klasifikační modely s kombinací všech typů 

vysvětlujících proměnných, přičemž volba vysvětlujících proměných byla 

provedena na základě nulovosti parametrů LR modelů. Oproti LR modelům byly 

zařazeny všechny skupiny SO (viz Tabulka 2) za účelem dosažení vyšší 

úspěšnosti klasifikace. Úspěšnost klasifikace navržených modelů na základě 

klasifikačních tabulek (angl. Confussion Matrix) a ROC křivek (angl. Receiver 

Operating Characteristic) pro návrhovou databázi PTB je dále zhodnocena 

(viz kapitola 4). 

 

Tabulka 6 Výsledky navržených MLP modelů pro klasifikaci jednotlivých 

diagnóz HC, MI-I, MI-A a BBB pro kombinaci všech typů vysvětlující 

proměnných. 

 MLP model 

Označení 

MLP 

modelu 

MLP 

_HC_4 

MLP 

_MI-I_4 

MLP 

_MI-A_4 

MLP 

_BBB_4 

MSE pro 

tréninkovou 

množinu 

0,1054 0,0269 0,0020 0,0207 

MSE pro 

validační 

množinu 

0,0949 0,0767 0,0035 ----- 

Proměnné 

na vstupu 

klasifikátoru  

vybrané 

skupiny SO  

a Klíčů, 

DT, EV, AZPL 

vybrané 

skupiny SO  

a Klíčů, 

AZL, SDT, RDT 
QR, RRT, RRF 

vybrané 

skupiny SO  

a Klíčů, 

EV, AZL, ADT 
QS 

vybrané 

skupiny 

SO  

a Klíčů, 

DT, RDT 
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4 Analýza navržených klasifikačních modelů 

Navržené regresní modely (LR) a modely neuronových sítí (MLP) 

pro klasifikaci diagnóz HC, MI-I, MI-A a BBB, byly analyzovány z hlediska 

dosažené přesnosti (ACC), senzitivity (SEN), specificity (SPE), normalizované 

střední kvadratické chyby (MSE) a plochy pod ROC křivkou (AUC) na návrhové 

databázi PTB a na testovací databázi CSE, přičemž CSE sloužila výhradně 

pro validaci a odhad prediktivní schopnosti modelů. Obrázek 8 zobrazuje AUC 

pro všechny navržené modely, přičemž AUC vystihuje lépe než ACC 

diskriminační schopnost modelů a lze použít namísto hodnocení senzitivity 

(SEN) a specificity (SPE) a pro odhad kvality modelů. 

Klasifikační modely byly porovnány podle použitého typu modelu (MLP 

a LR) a podle typu vstupních proměnných. 

Nejlepších výsledků dosahovaly modely s kombinací všech typů 

vstupních proměnných. Tabulka výsledků těchto modelů je uvedena 

(viz Tabulka 7). Regresní modely (LR) a modely neuronových sítí (MLP) 

dosahovaly srovnatelných výsledků. 

Největší úspěšnosti bylo dosaženo pro klasifikaci BBB (ACC 89 %, SEN 

92 %, SPE 88 %), dále pro klasifikaci HC (ACC 81 %, SEN 78 %, SPE 83 %). 

Klasifikace MI-A (ACC 86 %, SEN 63 %, SPE 88 %) a MI-I (ACC 83 %, SEN 

58 %, SPE 90 %) dosahovaly malé senzitivity. 

Tabulka 7 Úspěšnost navržených modelů. 

Klasifikace Typ 

modelu 

𝐀𝐂𝐂 

(%) 

𝐒𝐄𝐍 

(%) 

𝐒𝐏𝐄 

(%) 

  PTB CSE PTB CSE PTB CSE 

HC MLP 90 81 89 78 92 83 

LR 86 78 83 73 89 81 

MI-I MLP 98 83 97 58 98 90 

LR 92 82 85 58 94 89 

MI-A MLP 100 84 100 63 100 88 

LR 98 86 93 63 99 90 

BBB MLP 94 89 100 92 93 88 

LR 98 88 89 75 99 91 

 



Automatická klasifikace ischemických chorob srdečních                           Autoreferát 

metodou oktantové vektorkardiografie                                                          disertační práce 

30 

  

  

Obrázek 8 Plocha pod ROC křivkou (AUC) navržených modelů pro rozpoznání 

diagnóz HC, MI-I, MI-A a BBB. Porovnání typů modelů MLP (červená) a LR 

(modrá) pro různé typy vstupních proměnných (1: skupiny SO; 2: skupiny 

Klíčů; 3: ostatní proměnné; 4: kombinace). Červená a modrá označují hodnoty 

pro testovací databázi CSE. Šedá označuje hodnoty pro databázi PTB, která 

sloužila pro návrh modelů. 

Porovnání modelů MLP a LR 

Ačkoli modely MLP a LR dosahovaly obdobných výsledků, MLP nabízí 

oproti LR další možnosti optimalizace, modeluje komplexní funkce a nelineární 

vztahy mezi vstupy a výstupy a poradí si větším počtem vstupních proměnných 

a irelevantními vstupy. 
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Vyšetření kvality modelů 

Odhad kvality navržených klasifikačních modelů lze posuzovat 

na základě veličin ACC, SEN, SPE, MSE a AUC. Pokud bychom chtěli zařadit 

modely do kategorií podle kvality, můžeme použít úrovně dle [35] pro AUC 

pro databázi CSE, kdy výsledky (viz Obrázek 8) odpovídají uspokojivé až dobré 

kvalitě testu pro rozpoznání HC a MI-A, špatné až uspokojivé kvalitě testu 

pro rozpoznání MI-I a excelentní kvalitě testu pro rozpoznání BBB 

pro proměnné typu 3 a 4. 

Vyšetřením nežádoucích případů, které mohou být prokázány analýzou 

modelů, byl zjištěn problém extrapolace, kdy MSE, ACC a  AUC 

pro tréninkovou/validační množinu byly srovnatelné, naproti tomu hodnoty 

MSE, ACC a  AUC pro testovací množinu byly zejména pro proměnné typu 3 a 4 

několikanásobně vyšší, tedy testovací data CSE databáze spadala mimo oblast 

tréninkových a validačních dat databáze PTB. Pro vyrovnání výsledků by bylo 

nutné navýšit počty případů pro tréninkovou/validační množinu zejména 

pro diagnózy MI-I a MI-A. Tímto způsobem by došlo k návrhu kvalitnějších 

modelů a pravděpodobnému snížení generalizačních chyb modelů. 

Výběr typů vstupních proměnných 

Pro rozpoznání HC a MI-I byly významné zejména proměnné typu 2, 3, 

4. Pro rozpoznání MI-A byly významné zejména proměnné typu 1, 3, 4 

a pro rozpoznání BBB byly významné pouze proměnné typu 3. 

Množina vstupních proměnných (viz Tabulka 2, Tabulka 3 a Tabulka 4) 

není zdaleka konečná. Výběr typů vstupních proměnných se řídil zejména 

statistickou analýzou a výběrem významných proměnných na základě testování 

nulovosti parametrů LR modelu (viz podkapitola 3.4). Zároveň musely být 

proměnné typu 1 a 2 (skupiny SO a Klíčů) vytvořeny tak, aby byly splněny 

předpoklady pro neseparované proměnné dle [30]. 

Jinou metodou výběru vstupních proměnných by mohla být analýza 

hlavních komponent, která snižuje dimenzionalitu vstupního prostoru, avšak 

interpretace vstupů je obtížná. Pro zahrnutí komplexních a nelineárních vztahů 

mezi vstupními proměnnými a výstupní proměnnou by bylo nutné použití jiné 

metody. 
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Posouzení odhadů chyb modelů 

Uvedené odhady chyb modelů vycházejí z poměrně velké testovací 

databáze, kdy nejmenší poměr počtu případů pro jednotlivé diagnózy 

tréninkové/validační množiny a testovací množiny byl 0,57 pro diagnózu MI-A, 

0,7 pro diagnózu MI-I, 0,79 pro diagnózu HC a 2,7 pro diagnózu BBB (zde 

testovací množina obsahovala více případů než tréninková/validační množina). 

Přesto by bylo vhodné pro přesnější odhady chyb modelů počty případů testovací 

množiny navýšit. 

Další možnosti analýzy a optimalizace chyb modelů 

Další možnosti analýzy, odhadu generalizační schopnosti a optimalizace 

modelů nabízí křížová validace (angl. cross-validation) nebo metoda Monte 

Carlo a kombinování modelů. 
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5 Vlastní implementace a aplikace software 

pro zpracování VKG 

Pro zpracování VKG byl navržen software, který umožňuje 

předzpracování dat dle algoritmu (viz podkapitola 3.2) s volitelným výběrem 

požadovaných filtrů, individuálním nastavením izolinií, nastavením detekce 

ohraničení QRS a výběrem QRS zahrnutých pro výpočet a uložení 

reprezentativní průměrné smyčky záznamu každého pacienta společně 

s identifikátorem záznamu, množinou použitých a vyřazených QRS smyček 

a maximální relativní chybou záznamu. Kromě toho software umožňuje analýzu 

vzorců a ukazatelů dle Laufbergerovy oktantové VKG (viz podkapitola 3.3) 

s vyhodnocením četností a procentuálního zastoupení jednotlivých vzorců 

a ukazatelů a možností tvorby volitelných skupin QRS. 

Pro vizualizaci VKG včetně oktantů a vrcholů slouží grafická 

reprezentace dat ve 2D a 3D grafech (viz Obrázek 9, Obrázek 10) s možností 

zobrazení promítání smyčky QRS do jednotlivých rovin (transverzální, frontální 

a sagitální), zobrazení optimální roviny a možností simulace průběhu 

depolarizace. 2D graf umožňuje klasické zobrazení celého záznamu nebo 

překrývané zobrazení výběru synchronizovaných QRS smyček záznamu. 

Zobrazení azimutů a elevace je provedeno ve zvláštním grafu. 

Verze software umožňují načtení a vyhodnocení jednotlivých VKG 

záznamů nebo reprezentativních smyček všech analyzovaných záznamů 

pro jejich souhrné vyhodnocení a extrakci vlastností EPS. 

Software navazuje na vizualizaci dat EKG a dalších vitálních funkcí 

prezentovanou (viz [L5], [L6], [L7], [L8], [L9], [L10], [L11], [L12]) 

v souvislosti s řešením [P1]. 
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Obrázek 9 2D graf překrývaného zobrazení pro konkrétní záznam PTB 

databáze „s0468“ pro aktivní smyčku QRS. 

 

Obrázek 10 3D graf pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“ pro aktivní 

smyčku QRS. 
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6 Zhodnocení výsledků 

Zhodnocení výsledků popisuje a diskutuje ucelenou metodiku (viz [L4], 

cíle 1 T a 2 T) a aplikaci vlastního algoritmu pro automatickou diagnostiku IHD 

ze svodů VKG (viz [L1], [L2], [L3], cíle 1 P až 4 P), která zahrnuje: 

1. Modelování srdce jako zdroje elektrického srdečního pole – dipólový 

koncept je jedním z nejvhodnějších metodik pro modelování elektrického 

pole srdce, kdy dle [3] lze pomocí 3 korigovaných svodů VKG získat více 

než 90 % informace o elektrických projevech srdce měřených na povrchu 

těla. Složitější modely (pohyblivý dipól, vícečetný dipól, multipól) jsou 

citlivé na rušení a dosahují lepších výsledků pouze pro diagnostiku 

některých onemocnění [3]. Nedipólové složky, které nelze popsat pomocí 

dipólového konceptu, lze snímat pomocí vícesvodového mapování 

potenciálů z povrchu hrudníku, které je však složitější, ale může 

poskytnout doplňující informaci k 3 VKG svodům. 

2. Měření elektrických srdečních potenciálů na povrchu těla – korektní 

zobrazení elektrického srdečního vektoru vyžaduje korigovaný svodový 

systém, který uvažuje individuální uložení srdce a nehomogenitu EPS. 

Používané svodové systémy (například Frankův, McFeeův-Parungaův 

a SVEC III) jsou přesně ortogonální pouze na uvažovaném modelu torza, 

přičemž Frankův svodový systém prezentuje dle [36] přesnost ±15 %. 

Transformace 12svodového EKG na VKG rovněž nepřinášejí dle [37], 

[38], [39] vyšší přesnost, přičemž metody přímého měření VKG jsou 

považovány za referenční. Ke zvýšení přesnosti měření je tedy vhodné 

použít některý vícesvodový korigovaný systém uvažující rovněž 

nehomogenity prostředí nebo 3svodový systém s individuálně 

vyhledávaným středem srdečním (viz [16]). Navržený algoritmus vychází 

ze záznamů pořízených Frankovými svody, a je tedy nutné uvažovat 

chyby způsobené měřením. 
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3. Třídění dat na základě korelace tvaru a lokalizace naměřených P-

QRS-T smyček s fyziologií případu při zohlednění velikosti srdce, 

morfologie myokardu, a uložení srdce v hrudníku – fyziologie případu 

je nejčastěji posuzována na základě zobrazovacích metod (např. CA) 

a přímo souvisí s tvarem a lokalizací naměřených P-QRS-T smyček 

v Kartézském souřadnicovém systému. Pro použité vstupní databáze PTB 

a CSE nebylo přesnější určení diagnózy zobrazovacími metodami 

dostupné, a proto se navržený algoritmus omezuje pouze na klasifikaci 

několika diagnóz. 

4. Předzpracování naměřených dat – použití konkrétní metodiky závisí 

na účelu dalšího vyhodnocení dat, přičemž můžeme rozlišit požadavek 

na vyšetření intraindividuality (vnitřní proměnlivosti záznamu) 

a obnovení tzv. srdečních mikropotenciálů, které mají diagnostický 

význam, anebo vyhodnocení reprezentativního srdečního cyklu P-QRS-T 

záznamu. V každém případě proces zahrnuje filtraci signálů a odstranění 

artefaktů, dalším krokem je použití metod pro detekci QRS a segmentaci 

naměřených signálů na jednotlivé úseky P-QRS-T. V případě vyšetření 

intraindividuality záznamu je základním požadavkem zachování 

morfologických změn a kompenzace extrakardiálních faktorů, jako je 

např. dýchání. V případě vyhodnocení reprezentativního srdečního cyklu 

záznamu je nutné provést průměrování, při dodržení precizní 

synchronizace srdečních cyklů, translaci průměrovaných srdečních cyklů 

do izoelektrické linie a odstranění ektopických srdečních cyklů, např. 

algoritmem prezentovaným v disertační práci. 

5. Výběr vlastností pro kvantitativní popis EPS – metodika výběru 

vlastností vychází z heuristických přístupů, proto je extrakce vlastností 

řešena pokaždé jiným způsobem, viz [5] až [26]. Základem je dle [19] 

nalézt takový soubor vlastností, který je schopen popsat variabilitu EPS 

s dostatečnou přesností a souborností. Vlastnosti EPS lze rozdělit 

na kategorie časových a vektorových vlastností, prostorových, 

topologických a morfologických vlastností, vlastností popisujících 

dynamiku šíření elektrického srdečního vektoru a dalších. Navržený 

algoritmus používá Laufbergerovu oktantovou VKG popisující uložení 

smyčky QRS v prostoru (topologii) pomocí oktantů a vrcholů, 

vektorových a dalších časoprostorových vlastností, přičemž vlastnosti 
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vycházející z šíření elektrického srdečního vektoru přes 8 oktantů 

používají rovněž autoři článků [11], [15] a dosahují dobrých výsledků 

pro klasifikaci lokalizací MI na záznamech databáze PTB. Navržený 

algoritmus ověřuje Laufbergerovu oktantovou VKG a přináší slibné 

výsledky pro její další využití pro diagnostiku IHD. 

6. Výběr významných vlastností EPS citlivých pro sledovanou 

diagnózu – cílem metodiky je vyšetření statisticky významných rozdílů 

středních hodnot, mediánů, rozptylů a pravděpodobnostního rozdělení 

proměnných nezávislého výběru pro jednotlivé diagnostické třídy 

a snížení dimenzionality vstupního prostoru. Kromě prezentované 

metody je možné použít také metodu hlavních komponent (PCA), 

přičemž limitací těchto metod je předpokládaná lineární závislost mezi 

vysvětlujícími proměnnými a vysvětlovanou proměnnou. 

7. Klasifikaci a analýzu navržených modelů – metodika zahrnuje návrh 

klasifikačních modelů na tzv. tréninkové množině a případně validační 

množině a analýzu navržených modelů na tzv. testovací množině 

pro odhad skutečné přesnosti navržených klasifikátorů, zhodnocením 

klasifikace a analýzy navržených modelů se dále zaobírá (viz podkapitola 

3.5 a kapitola 4). 
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Přínosy disertační práce 

Přínosem disertační práce je formulace ucelené metodiky 

pro automatickou klasifikaci IHD z VKG svodů, přičemž VKG je perspektivní 

diagnostickou metodou, která přináší oproti standardní 12svodové EKG 

diagnostiky přesnější výsledky a je vhodnější pro počítačové zpracování dat. 

Dalším přínosem je navržený algoritmus pro automatickou klasifikaci 

pacientů s diagnózou HC, MI-I, MI-A a BBB z VKG svodů, přičemž 

pro kvantitativní popis EPS je použita metoda Laufbergerovy oktantové VKG 

ověřená na základě dosažené úspěšnosti klasifikace navržených klasifikačních 

modelů. Oproti jiným autorům je kladen důraz na prvotní roztřídění dat 

do homogenních diagnostických skupin, je použit vlastní algoritmus 

pro vyhodnocení reprezentativní smyčky QRS záznamu, jsou použity jiné 

přístupy pro kvantitativní popis EPS, je vyšetřen přínos jednotlivých typů 

vstupních proměnných pro klasifikaci jednotlivých diagnóz a pro návrh 

a validaci klasifikačních modelů jsou použity odlišné databáze VKG záznamů. 

Implementace algoritmu do přenosných zařízení (viz [P1]) a automatické 

vyhodnocování VKG v reálném čase mohou být přínosné pro systémy domácí 

péče (viz [L5], [L6], [L7], [L8], [L9], [L10], [L11], [L12]) a pro sportovce 

a záchranné složky. 

Navržený software pro zpracování VKG je flexibilním nástrojem 

pro vývoj algoritmů pro automatickou klasifikaci IHD, umožňuje grafickou 

reprezentaci dat, bohaté nastavení a implementaci požadovaných funkcí 

pro zpracování signálů. 

Možnosti dalšího vědeckého postupu 

Navržený algoritmus lze optimalizovat a rozšiřovat o další klasifikované 

diagnózy a potenciálně může přinést přesnější výsledky v případě nejasné 

diagnózy stanovené na základě 12svodového EKG a predikce vývoje IHD. 

  



Automatická klasifikace ischemických chorob srdečních                           Autoreferát 

metodou oktantové vektorkardiografie                                                          disertační práce 

39 

Optimalizace je možná na všech stupních klasifikačního procesu: 

1. Doplňující informaci k 3 VKG svodům může přinést vícesvodové 

mapování potenciálů z povrchu hrudníku. 

2. Pro omezení chyb měření by měl být použit některý korigovaný systém 

svodů, přičemž mezi přesnější systémy patří např. SVEC III, zajímavým 

řešením by mohl být systém s individuálně vyhledávaným ESS. 

3. Další výzkum je možné stavět na dostatečné velké datové základně VKG 

záznamů pro rozšíření o další klasifikované diagnózy, přičemž diagnózy 

by měly být podloženy přesnějšími metodami (zobrazovací techniky CA 

a další). Při posuzování EPS je nejdůležitější korelace s fyziologií 

případů. 

4. Pro předzpracování dat lze otestovat také jiné techniky, např. metodu 

rotační a translační matice a časové synchronizace (RTM) a jiné, 

v souvislosti s požadavky na další zpracování dat. 

5. Použité 3 typy vstupních proměnných lze dále rozšířit o další vzorce, 

ukazatele a indikátory v souladu s Laufbergerovou oktantovou VKG. 

Skupiny SO a Klíčů jsou vytvořeny v souvislosti se splněním požadavků 

LR modelu a mohou být vytvořeny také jiným způsobem. 

6. Pro redukci dimenzionality vstupních proměnných za předpokladu 

i nelineárních vztahů mezi vysvětlovanou a vysvětlujícími proměnnými 

je nutné použít jiné metody výběru významných vlastností EPS. 

7. Návrh klasifikátorů a analýza navržených modelů má ještě rezervy, 

zejména použití neuronových sítí nabízí široké možnosti optimalizace. 

Pro odhad generalizační schopnosti a optimalizaci klasifikátorů existují 

další metody (křížová validace, aj.) 

Diagnostiku IHD lze rozšířit na celý srdeční cyklus zahrnující P-QRS-T, 

přičemž především vlna T a ST segment nesou důležité diagnostické informace. 

Další upřesnění by mohlo přinést vyhodnocení vnitřní proměnlivosti každého 

záznamu. Pro vyhodnocení změn stavu IHD je důležité dlouhodobé sledování 

kvantitativního popisu EPS. 
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7 Závěr 

Disertační práce prezentuje navržený algoritmus pro automatickou 

klasifikaci IHD ze svodů VKG, přičemž pro kvantitativní popis EPS používá 

Laufbergerovu oktantovou VKG ověřenou na tisících pacientech a metodu 

aplikuje pro zpracování záznamů PTB databáze pro automatickou klasifikaci 

pacientů s diagnózami HC, MI-I, MI-A a BBB. Dle výsledků klasifikace, 

pro které byly použity křivky ROC, klasifikační tabulky a parametry ACC, AUC 

a MSE, lze vyhodnotit, že všechny typy použitých proměnných pro kvantitativní 

popis EPS jsou relevantní pro klasifikaci uvedených diagnóz. 

Pro vyhodnocení VKG záznamů je důležité prvotní roztřídění záznamů 

vstupní databáze na základě fyziologie případů za účelem vytvoření 

homogenních diagnostických tříd a snížení variability uvnitř tříd. Kromě 

fyziologie případů způsobují variabilitu také chyby měření, které souvisejí 

s individuálním uložením elektrického srdečního zdroje a nehomogenitami EPS. 

Chyby měření lze redukovat použitím vhodného korigovaného svodového 

systému pro přímé měření VKG. 

Generalizační schopnost navržených klasifikačních modelů byla 

vyhodnocena na základě úspěšnosti klasifikace na záznamech databáze CSE, 

která sloužila pouze pro validaci modelů. Při tom byl zjištěn problém 

extrapolace, tedy nedostatečného počtu vstupních záznamů PTB databáze 

pro návrh modelů. Rozšířením vstupní databáze o další záznamy s ověřenou 

fyziologií případů je možné dále rozšířit klasifikační schopnosti navrženého 

algoritmu o rozpoznání akutních i stabilních forem IHD za účelem upřesnění 

stavu, rozsahu a lokalizace postižení. Přesnost klasifikace je možné dále navýšit 

rozšířením kvantitativního popisu EPS na celý srdeční cyklus popsaný smyčkami 

P-QRS-T. Optimalizace algoritmu je možná na všech stupních klasifikačního 

procesu a může přinést přesnější výsledky v případě nejasné diagnózy stanovené 

na základě 12svodového EKG a predikce vývoje IHD. 

Implementace algoritmu a automatické vyhodnocování VKG v reálném 

čase mohou být přínosné pro systémy domácí péče, sportovní odvětví 

a záchranné složky. Navržený software pro zpracování VKG je flexibilním 

nástrojem pro vývoj algoritmů pro automatickou klasifikaci IHD, umožňuje 

grafickou reprezentaci dat, bohaté nastavení a implementaci požadovaných 

funkcí pro zpracování signálů. 
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s prototypem biotelemetrické jednotky a software v MATLABu pro 

programování, testování, čtení, vizualizaci a předzpracování dat vitálních 

funkcí (EKG, tepové frekvence, teploty tělesné, interní a externí a dat z 

akcelerometrů). Navržený prototyp umožňuje sběr a bezdrátový přenos 

dat, ukládání dat, uživatelské nastavení, grafickou reprezentaci dat 

v reálném čase i v historických trendech a možnost přivolání pomoci 

v případě nouze. Zařízení bylo navrženo pro systém domácí péče, viz [L5], 

[L6], [L7], [L8], [L9], [L10], [L11], [L12], který doposud nebyl 

realizován. Autor předpokládal, že realizace zmiňovaného systému pro 

domácí péči společně s jeho inovativní koncepcí, novými metodami pro 

snímání biopotenciálů, jejich dlouhodobého měření, automatické 

vyhodnocování multiparametrických dat v reálném čase a implementace 

požadovaných funkcí do navrženého přenosného zařízení povedou na 

téma disertační práce přímým směrem. V návaznosti na téma této 

disertační práce byly využity praktické zkušenosti s metodikou měření 

EKG, vznikajících artefaktů, digitálním zpracováním signálů v reálném 

čase a jejich vizualizací s využitím navrženého software v MATLABu. 

Implementace navrženého algoritmu pro automatickou klasifikaci IHD 

do  mobilní biotelemetrické jednotky zvyšuje potenciál pro rozvoj systémů 

domácí péče. 
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