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Περίληψη 

Η κοιλιακή μαρμαρυγή και η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι δύο από τα πλέον επικίνδυνα είδη              
καρδιακών αρρυθμιών για την ζωή των ασθενών. Στην σχετική βιβλιογραφία έχουν προταθεί            
διάφορες μέθοδοι για την ανίχνευσή με ψηφιακή επεξεργασία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και           
χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης. Οι προτεινόμενες μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν τεχνικές         
προεπεξεργασίας των σημάτων, εξαγωγή χαρακτηριστικών στο πεδίο του χρόνου ή/και της           
συχνότητας, ανάλυση της πολυπλοκότητας του σήματος με χρήση μη-γραμμικών τεχνικών,          
κατηγοριοποίηση διαστημάτων του σήματος σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες.  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με στόχο τον         
εντοπισμό των συμπλεγμάτων QRS και την εξαγωγή του σήματος των κορυφών R. Στη συνέχεια τα               
τμήματα χαρακτηρίστηκαν ως φυσιολογικά ή με βάση το είδος της αρρυθμίας που έχουν             
χαρακτηριστεί, και δημιουργήθηκε μια βάση των τμημάτων του σήματος των κορυφών R. Στην             
συνέχεια επιχειρήθηκε ο αυτόματος εντοπισμός του είδους της καρδιακής αρρυθμίας με χρήση            
τεχνικών μηχανικής μάθησης.  

Στην εργασία χρησιμοποιήθηκε η ελεύθερα διαθέσιμη βάση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων VFDB, η          
οποία περιέχει 22 σήματα τριάντα πέντε λεπτών, τα οποία έχουν μελετηθεί και έχουν             
χαρακτηριστεί ως προς τα είδη αρρυθμιών που παρουσιάζουν από ειδικούς. Η βάση            
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων εστιάζει στην καταγραφή κοιλιακών αρρυθμιών, όπως κοιλιακή        
ταχυκαρδία και κοιλιακή μαρμαρυγή, αλλά περιλαμβάνει πληθώρα άλλων καρδιακών αρρυθμιών,          
καθώς και μεγάλα χρονικά διαστήματα φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: καρδιά, ηλεκτροκαρδιογράφημα, διακύμανση καρδιακού ρυθμού,σήματα ΗΚΓ,        
σύμπλεγμα QRS, καρδιακές αρρυθμίες, σήματα RR, βάση δεδομένων, κατηγοριοποιητές,         
μηχανική μάθηση, πίνακας σύγχυσης, εξαγωγή χαρακτηριστικών, VFDB 
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Abstract 

Ventricular fibrillation and ventricular tachycardia are two of the most dangerous types of             
arrhythmias for patients' lives. Various methods have been proposed in the literature for detection of               
electrocardiography through digital processing and use of mechanical learning methods. The           
proposed methods include signal pre-processing techniques, extraction of time and / or frequency             
characteristics, analysis of signal complexity using nonlinear techniques, classification of signal           
intervals into two or more categories. In this study electrocardiogram analysis was performed in              
order to locate QRS complexes and extract the signal of the R peaks. Thereafter the segments were                 
characterized as normal or according to the type of characterized arrhythmia and a base was created                
with the peak R signal portions. Then the automatic detection of the type of cardiac arrhythmia was                 
attempted using mechanical learning techniques. In this work, the freely available VFDB            
electrocardiogram database was used, which contains 22 signals of thirty-five minutes each, they             
have been studied by experts and characterized according to the types of arrhythmias present. The               
electrocardiography basis focuses on the recording of ventricular arrhythmias, such as ventricular            
tachycardia and ventricular fibrillation, but includes a variety of other cardiac arrhythmias as well as               
long periods of normal cardiac function. 

 

 

Keywords: heart, ecg, heart rate variability, ecg signal, QRS complex, cardiac arrhythmias, RR 
signals, database,  classifiers, machine learning, confusion matrix, extraction of features, VFDB 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
 

1.1 Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία 
Οι καρδιαγγειακές ασθένειες (Cardiovascular Diseases - CVDs) προσβάλλουν τη καρδιά και τα            
αιμοφόρα αγγεία αποτελώντας μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ανήκουν στην           
πρώτη θέση στις αιτίες θανάτου μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο στην Ευρώπη όσο και σε               
παγκόσμιο επίπεδο [1]. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας έχουν αποδοθεί στη στεφανιαία           
νόσο και σε εγκεφαλικά επεισόδια [1]. Οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες που προκαλούν την             
ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου είναι το κάπνισμα, η υπερλιπιδαιμία, η αρτηριακή υπέρταση και η             
παχυσαρκία. Συνεπώς, η ανάγκη για έγκυρη διάγνωση των νοσημάτων κρίνεται αναγκαία. 

Η βιοϊατρική τεχνολογία εξυπηρετεί την ανάγκη της έγκυρης διάγνωσης συνδράμοντας στην           
κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων και στην ανάπτυξη           
αποδοτικών τεχνολογιών βασισμένων στην επιστήμη της βιολογίας. Η ανάγκη της απεικόνισης των            
εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου για διαγνωστικούς σκοπούς, έδωσε το έναυσμα για την            
καταγραφή των πρώτων βιοϊατρικών σημάτων. Τα πρώτα βήματα για την αξιοποίηση           
μονοδιάστατων βιοϊατρικών σημάτων έγιναν με την καταγραφή και τις πρώτες προσπάθειες           
ανάλυσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.  

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι η καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται           
από τον καρδιακό μυ. Πρόκειται για μη-επεμβατική εξέταση, υψηλής ιατρικής αξίας, που παρέχει             
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της καρδίας. Το ΗΚΓ έχει συγκεκριμένη μορφή που             
αποτελείται από κορυφές που παράγονται κατά τη φάση της ηλεκτρικής διέγερσης. Κάθε κορυφή             
όπως και κάθε έπαρμα μεταξύ αυτών, αναπαριστούν τη δραστηριότητα της καρδιάς η οποία θα              
μελετηθεί εκτενώς στη παρούσα διπλωματική εργασία. 

 

1.2 Στόχος της διπλωματικής εργασίας  
Το αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη της διακύμανσης του καρδιακού ρυθμού (ΔΚΡ) βάσει              
των κορυφών του ΗΚΓ σήματος με στόχο τον εντοπισμό και αυτόματο χαρακτηρισμό πολλαπλών             
κατηγοριών καρδιακής αρρυθμίας. Για τον σκοπό αυτό έγινε ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας σε            
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περιβάλλον του ανοιχτού λογισμικού Octave ώστε να εξαχθούν αυτόματα τα σημεία του ΗΚΓ που              
χρειάζονται για τη μελέτη της ΔΚΡ, που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους δείκτες της              
καρδιακής δραστηριότητας. Τα πειραματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τη          
βάση δεδομένων VFDB (The M.I.T Malignant Ventricular Arrhythmia Database) [2]. Έπειτα τα            
σήματα χωρίστηκαν σε τμήματα βάσει των κορυφών R και χρησιμοποιώντας το ελεύθερο            
λογισμικό WEKA πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση σε κατηγορίες καρδιακής αρρυθμίας, και         
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 

1.3 Δομή της διπλωματικής 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αρχικά             
εισαγωγή στο γνωστικό υπόβαθρο της διπλωματικής και ανάλυση των βασικών ιατρικών και            
τεχνικών εννοιών, ενώ στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας της καρδιάς,            
των μεθόδων καταγραφής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και επεξήγηση της ΔΚΡ, καθώς και των            
τεχνικών ανάλυσής της. Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται παρουσίασης της βάσης δεδομένων των            
ΗΚΓ καθώς και αναλυτική παρουσίαση σχετικών μελετών. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 4,            
παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία ανάλυσης ΗΚΓ και ταξινόμησης         
καρδιακών αρρυθμιών. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση όλων των τεχνικών και μεθόδων που           
χρησιμοποιήθηκαν στην μεθοδολογία, καθώς και οι πειραματικές διαδικασίας που         
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. Στο κεφάλαιο 5, γίνεται παρουσίαση           
και ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ συμπεράσματα καθώς και μελλοντικές προεκτάσεις          
επισημαίνονται στο κεφάλαιο 6. 
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Κεφάλαιο 2 – Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 

2.1 Η φυσιολογία της καρδιάς 
Η καρδιά αποτελεί το βασικότερο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος. Πρόκειται για ένα            
σύστημα αγγείων μέσα στο οποίο κυκλοφορεί το αίμα. Η λειτουργία της είναι να εκτελεί              
συσπάσεις, δηλαδή να συστέλλεται και να χαλαρώνει ρυθμικά, αντλώντας και εξωθώντας           
διαδοχικά αίμα από το κυκλοφορικό σύστημα [3]. 

Η καρδιά είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο που βρίσκεται μέσα στη κοιλότητα του θώρακα, ανάμεσα               
από τους πνεύμονες, ενώ το μέγεθός της είναι περίπου όσο η γροθιά. Αποτελείται από τις τρεις                
χιτώνες 

➢ το περικάρδιο, λεπτός ινώδης σάκος που περιβάλλει την καρδιά 
➢ το μυοκάρδιο, συσταλτό τμήμα μυϊκού ιστού 
➢ το ενδοκάρδιο, εσωτερική μεμβράνη της καρδιάς 

Το μυοκάρδιο, η μυϊκή στιβάδα υπεύθυνη για την σύσπαση της καρδιάς αποτελείται από τρεις              
βασικούς τύπους μυοκαρδίου, οι οποίοι είναι: το μυοκάρδιο των κόλπων, το μυοκάρδιο των             
κοιλιών, τις μυϊκές ίνες διέγερσης και αγωγής των ηλεκτρικών διεγέρσεων. 

Συγκεκριμένα, η ανθρώπινη καρδιά περιλαμβάνει τέσσερις κοιλότητες, δύο κόλπους και δύο           
κοιλίες, και είναι διαχωρισμένη σε δύο τμήματα, το αριστερό και το δεξιό, καθένα από τα οποία                
περιλαμβάνει έναν κόλπο και μία κοιλία (Εικόνα 2.1). Το μεσοκοιλιακό διάφραγμα είναι ένα             
μυώδες τοίχωμα που χωρίζει το δεξιό από τον αριστερό κόλπο και τη δεξιά από την αριστερή                
κοιλία. Το διάφραγμα εμποδίζει το αίμα να περάσει από τη μία πλευρά της καρδιάς στην άλλη ενώ                 
η κίνηση του αίματος είναι πάντα από έναν κόλπο προς την αντίστοιχη κοιλία. 

Οι δύο κόλποι σχηματίζουν το άνω τμήμα της καρδιάς όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα              
(Eικόνα 2.1), ενώ οι κοιλίες απαρτίζουν το κατώτερο μέρος της καρδιάς. Συνολικά η καρδιά έχει               
μια ελαφρά κλίση προς τα αριστερά. Σε κάθε τμήμα της καρδιάς (αριστερό και δεξιό), ο κάθε                
κόλπος επικοινωνεί με την αντίστοιχη κοιλία μέσω μιας βαλβίδας: η μιτροειδής βαλβίδα συνδέει             
τον αριστερό κόλπο με την αριστερή κοιλία και η τριγλώχινα βαλβίδα συνδέει το δεξιό κόλπο με τη                 
δεξιά κοιλία. Οι βαλβίδες εξασφαλίζουν τη μονόδρομη κίνηση του αίματος από τους κόλπους προς              
τις κοιλίες, εμποδίζοντας την αντίστροφη κίνηση [3].  

Διπλωματική Εργασία | Ελισάβετ Α. Τριγάζη 
17 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 
 

 

 

Εικόνα 2-1  Ανατομία της καρδιάς [4].  

 

2.2 Η λειτουργία της καρδιάς 
Η λειτουργία της καρδιάς συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα: το οξυγονωμένο αίμα προερχόμενο            
από τους πνεύμονες, συγκεντρώνεται στον αριστερό κόλπο. Από τον αριστερό κόλπο, περνάει στην             
αριστερή κοιλία και εξωθείται στο σώμα. Το χαμηλό σε περιεκτικότητα οξυγωνομένο αίμα που             
προέρχεται από το σώμα συγκεντρώνεται στον δεξιό κόλπο. Από τον δεξιό κόλπο περνάει στη              
δεξιά κοιλία και εξωθείται στους πνεύμονες (για να οξυγονωθεί) καταλήγοντας στον αριστερό            
κόλπο. Σε κάθε τμήμα της καρδιάς (αριστερό -δεξιό), ο κόλπος συγκεντρώνει το αίμα, το οποίο στη                
συνέχεια ωθείται στην αντίστοιχη κοιλία, η οποία μέσω μιας ισχυρής σύσπασης εξωθείται στο             
σώμα. Η δεξιά πλευρά (δεξιός κόλπος) συγκεντρώνει αίμα από το σώμα, που είναι φτωχό σε               
οξυγόνο, το οποίο στη συνέχεια εξωθείται (από τη δεξιά κοιλία) ώστε να διέλθει από τους               
πνεύμονες, ώστε να οξυγονωθεί. Η αριστερή πλευρά (αριστερός κόλπος) αντίστοιχα, συγκεντρώνει           
αίμα από τους πνεύμονες, που είναι πλούσιο σε οξυγόνο, το οποίο στη συνέχεια εξωθείται (από την                
αριστερή κοιλία) ώστε να οξυγονώσει τους ιστούς στο σώμα και τον εγκέφαλο [3]. 
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2.3 Το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς 
O καρδιακός μυς για να συσπαστεί πρέπει να διεγερθεί από ηλεκτρικά σήματα. Η δημιουργία των               
ηλεκτρικών σημάτων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στον φλεβόκομβο.  

Ο φλεβόκομβος αποτελεί τον φυσικό βηματοδότη της καρδιάς. Βρίσκεται στην ένωση της άνω             
κοίλης φλέβας και του δεξιού κόλπου (Εικόνα 2.1) και αποτελείται από εξειδικευμένα μυϊκά             
κύτταρα ικανά να παράγουν ηλεκτρικά σήματα. Κάθε καρδιακός παλμός ξεκινά στο φλεβόκομβο            
και πυροδοτεί μια αλυσιδωτή ηλεκτρική αντίδραση που διαχέει το σήμα και στους δύο κόλπους, με               
αποτέλεσμα την κολπική σύσπαση. Το ηλεκτρικό σήμα μεταβιβάζεται στη συνέχεια στον           
κολποκοιλιακό κόμβο [5]. 

Ο κολποκοιλιακός κόμβος λειτουργεί ως θύρα ελέγχου του ηλεκτρικού σήματος μεταξύ του            
φλεβόκομβου και των οδών αγωγής των κοιλιών, προκειμένου να εξασφαλίζει το σωστό χρόνο             
μετάδοσης της ηλεκτρικής ώσης για την πυροδότηση της κοιλιακής σύσπασης. Ουσιαστικά το            
ερέθισμα καθυστερεί για λίγο μέσα στον κολποκοιλιακό κόμβο και μετά μέσω του δεματίου του              
His διαχέεται στις κοιλίες για να τις διεγείρει. Αυτή η καθυστέρηση μετάδοσης στον             
κολποκοιλιακό κόμβο κάνει τους κόλπους να συστέλλονται ελάχιστα πριν τη συστολή των κοιλιών,             
δίνοντας περισσότερο χρόνο στις κοιλίες να γεμίσουν. 

Το ηλεκτρικό σήμα μετά τον κολποκοιλιακό κόμβο, μεταφέρεται μέσω του ειδικού           
ερεθισματαγωγού ιστού των κοιλιών, που ονομάζεται δεμάτιο του His στις κοιλίες. Το δεμάτιο του              
His είναι συνέχεια του κολποκοιλιακού κόμβου και διακλαδίζεται σε δύο σκέλη το αριστερό και το               
δεξιό σκέλος έτσι ώστε να προκαλεί ηλεκτρική διέγερση και στις δύο κοιλίες [5]. Η ηλεκτρική               
διέγερση διαδίδεται ταυτόχρονα προς τα δύο σκέλη του δεματίου και τις ίνες Purkinje, που              
βρίσκονται μέσα στη μυϊκή μάζα κάθε κοιλίας (αριστερής και δεξιάς). Η επέκταση της ηλεκτρικής              
διέγερσης στις κοιλίες οδηγεί σε κοιλιακή συστολή, μέσω της οποίας το αίμα εξωθείται προς τους               
πνεύμονες και την κυκλοφορία. 

 

Εικόνα 2-2 Το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς [6] 
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Συνεπώς, η ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς ακολουθεί, φυσιολογικά, τέσσερις διαδοχικές φάσεις:           
Παραγωγή ενός ερεθίσματος από τον φλεβόκομβο μέσα στο δεξιό κόλπο. Διέγερση του δεξιού και              
αριστερού κόλπου. Επέκταση του ερεθίσματος δια μέσου της κολποκοιλιακής σύνδεσης          
(κολποκοιλιακός κόμβος και δεμάτιο του His) και ταυτόχρονη επέκταση του ερεθίσματος από τα             
δύο (αριστερό και δεξιό) σκέλη του δεματίου. Διέγερση του αριστερού και δεξιού κοιλιακού μυός              
[3]. 

 

2.4 Το ηλεκτροκαρδιογράφημα 
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (electrocardiogram - ECG) καταγράφει τα ηλεκτρικά ρεύματα, τάσεις          
και δυναμικά που παράγονται από την καρδιά (Εικόνα 2.3), μέσω μεταλλικών ηλεκτροδίων, που             
ονομάζονται απαγωγές και τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος, στα αντιβράχια, στις           
κνήμες και στο θωρακικό τοίχωμα. Τόσο η υψηλή ιατρική του αξία όσο και η ευκολία στη                
καταγραφή του, καθιστούν το ΗΚΓ ένα από τα βασικότερα διαγνωστικά εργαλεία στην ιατρική.             
Ωστόσο, το HKΓ καταγράφει μόνο την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, συνεπώς δεν            
αποτελεί δείκτη της μηχανικής λειτουργίας της καρδιάς, το πόσο καλά δηλαδή συστέλλεται και             
ενεργεί σαν αντλία [7]. 

 

2.4.1 Λήψη καρδιογραφήματος 

Η λήψη του ΗΚΓ γίνεται με τη χρήση ειδικής συσκευή που ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφος.             
Πρόκειται για ένα βολτόμετρο, που καταγράφει τις διαφορές δυναμικού των ερεθισμάτων, τα οποία             
παράγονται στην καρδιά και φτάνουν έως την επιφάνεια του σώματος. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος            
είναι ένα ευαίσθητο βολτόμετρο και αποτελείται από μία κεντρική μονάδα και ένα καλώδιο µε 10               
ηλεκτρόδια τα οποία συνδέονται στο σώμα του εξεταζόμενου. Τα 4 πρώτα συνδέονται από ένα στα               
χέρια και στα πόδια και τα υπόλοιπα 6 μπροστά στο θώρακα. Η αποτύπωση του              
ηλεκτροκαρδιογραφήματος γίνεται ουσιαστικά σε ένα ειδικό χιλιοστομετρικό χαρτί ροζ απόχρωσης          
συνήθως, που είναι χωρισμένο σε τετραγωνάκια με πλευρά μήκους 1 χιλιοστού. 

 

2.4.2 Καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

Το HKΓ καταγράφει συνισταμένες των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από το σύνολο των             
κυττάρων του μυοκαρδίου. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός φυσιολογικού HKΓ δε συνεπάγεται, ότι όλα τα              
καρδιακά μυϊκά κύτταρα λειτουργούν με φυσιολογικό τρόπο. Ωστόσο, στο ΗΚΓ προστίθεται και            
«θόρυβος» παραγόμενος από τη λειτουργία των υπόλοιπων μυών του ανθρώπινου σώματος, από μη             
καλή εφαρμογή των ηλεκτροδίων στο δέρμα και άλλους λόγους, όπως τη χρήση εναλλασσόμενου             
ρεύματος για την τροφοδοσία των συσκευών. 

Κατά την παραγωγή ηλεκτρικών ρευμάτων από την καρδιά το σώμα ενεργεί ως αγωγός του              
ηλεκτρισμού, κατανέμοντας αυτά τα ηλεκτρικά ρεύματα σε κάθε σημείο του. Γι’ αυτό,            
καταγραφικά ηλεκτρόδια τοποθετημένα σε κάποια απόσταση από την καρδιά μπορούν να           
καταγράψουν τα δυναμικά των καρδιακών ρευμάτων που μεταφέρονται σε αυτές τις θέσεις. Ο             
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συνηθισμένος τρόπος καταγραφής αυτών των δυναμικών της καρδιάς είναι με τις 12 κλασσικές             
ΗΚΓ απαγωγές, καθεμία από τις οποίες είναι μια ηλεκτρική «απεικόνιση» της καρδιάς ως προς              
κάποιον άξονα, ενώ δεν πρέπει να συγχέονται με τα καταγραφικά ηλεκτρόδια [3].  

Το κλασικό ΗΚΓ αποτελείται από δώδεκα απαγωγές, οι οποίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο              
ομάδες: τις έξι απαγωγές των άκρων και τις έξι θωρακικές (προκάρδιες) απαγωγές. Οι έξι απαγωγές               
των άκρων είναι οι I, II, III, αVR, αVL και αVF και καταγράφονται με ηλεκτρόδια τοποθετημένα                
στα άκρα, ενώ οι έξι προκάρδιες απαγωγές V1, V2, V3, V4, V5 και V6 καταγράφονται με                
ηλεκτρόδια που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία στο θωρακικό τοίχωμα [3]. 

 

Τρεις διπολικές απαγωγές των άκρων 

● Απαγωγή Ι: Η απαγωγή καταγράφει τη διαφορά δυναμικού που δημιουργείται από τη            
τοποθέτηση αρνητικού ηλεκτροδίου του καρδιογράφου στο άνω δεξιό άκρο και αντίστοιχα           
θετικού ηλεκτροδίου στο αριστερό άνω άκρο. 

● Απαγωγή ΙΙ: καταγράφει τη διαφορά δυναμικού που δημιουργείται από τη τοποθέτηση           
αρνητικού ηλεκτροδίου στο δεξιό άνω άκρο και την τοποθέτηση θετικού στο αριστερό κάτω             
άκρο. 

● Απαγωγή ΙΙΙ: καταγράφει τη διαφορά δυναμικού που δημιουργείται από τη τοποθέτηση           
αρνητικού ηλεκτροδίου στο αριστερό άνω άκρο και την τοποθέτηση θετικού στο αριστερό            
κάτω άκρο. 

Για τις απαγωγές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ισχύει ότι οποιαδήποτε στιγμή το άθροισμα των δυναμικών στις               
απαγωγές Ι και ΙΙΙ είναι ίσο με το δυναμικό στην απαγωγή ΙΙ. Σύμφωνα με τον κανόνα του                 
Eindhoven, όταν είναι γνωστά τα ηλεκτρικά δυναμικά των δύο απαγωγών, το δυναμικό της τρίτης              
απαγωγής μπορεί να υπολογιστεί με άθροιση των άλλων δύο. Έτσι σχηματίζεται το παρακάτω             
τρίγωνο (Εικόνα 2.4): 

 

Eικόνα 2-3 Tρίγωνο του Eindhoven [8]  

Μονοπολικές απαγωγές άκρων 

● Απαγωγή aVR: καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του δεξιού χεριού και της            
συνισταμένης των άλλων δύο. 
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● Απαγωγή aVL: καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του αριστερού χεριού και της            
συνισταμένης των άλλων δύο. 

● Απαγωγή aVF: καταγράφει τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του αριστερού ποδιού και της            
συνισταμένης των άλλων δύο. 

 

Εικόνα 2-5 Σχηματική αναπαράσταση των μονοπολικών απαγωγών [9] 

Συνολικά οι απαγωγές των άκρων δημιουργούν καταγραφές που απεικονίζουν την ηλεκτρική           
δραστηριότητα της καρδιάς στον κατακόρυφο άξονα και στο επίπεδο που σχηματίζουν τα άκρα             
(Εικόνα 2.5) [10]. 

 

Προκάρδιες Απαγωγές 

Η καταγραφή των προκάρδιων απαγωγών γίνεται με την τοποθέτηση 6 ηλεκτροδίων στον θώρακα             
του ασθενούς και κατηγοριοποιούνται σε V1, V2, V3, V4, V5, V6. Οι προκάρδιες απαγωγές              
απεικονίζουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς στο επίπεδο που είναι κάθετο στον            
κατακόρυφο άξονα, στο ύψος της καρδιά (Εικόνα 2.6). Η απεικόνιση τους στο            
ηλεκτροκαρδιογραφικο χαρτί φαίνεται στην Εικόνα 2.7 
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Eικόνα 2-5: Σχηματική αναπαράσταση των θωρακικών απαγωγών [11] 

 

 

Eικόνα 2.6: Από πάνω αριστερά προς τα κάτω εμφανίζονται οι: Διπολικές απαγωγές Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. Μονοπολικές 
απαγωγές aVR,aVL,aVF. Θωρακικές απαγωγές V1,V,V3,V4,V5,V6 [12]. 

 

2.4.3 Χαρακτηριστικά φυσιολογικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελείται από ένα έπαρμα Ρ, ένα «σύμπλεγμα» QRS           
και ένα έπαρμα Τ. Το έπαρµα P προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα που παράγονται καθώς οι               
κόλποι εκπολώνονται πριν από τη συστολή τους. Αντίστοιχα, η διέγερση και εκπόλωση των μυϊκών              
κυττάρων των κοιλιών της καρδιάς καταγράφεται σαν ένα σύμπλεγμα QRS. Το συνηθισμένο ΗΚΓ             
δεν καταγράφει την επαναπόλωση των κόλπων, διότι συμπίπτει χρονικά με το σύμπλεγμα QRS και              
έτσι καλύπτεται από αυτό. Αντίθετα, η επαναπόλωση των κοιλιών καταγράφεται στο ΗΚΓ ως             
διάστημα S-T και κύμα Τ. Ωστόσο, το κοινό ΗΚΓ δεν έχει υψηλή ευαισθησία ώστε να καταγράφει                
οποιαδήποτε ηλεκτρική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του καρδιακού παλμού. Επιπλέον, το           
ΗΚΓ καταγράφει τη συγχρονισμένη ηλεκτρική δραστηριότητα μιας μεγάλης μάζας καρδιακών          
(κολπικών και κοιλιακών) κυττάρων και όχι την ηλεκτρική δραστηριότητα κάθε κυττάρου           
ξεχωριστά [13]. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά ΗΚΓ κύματα περιλαμβάνουν (Εικόνα 2.8): 

● Κύμα Ρ: κολπική εκπόλωση, δηλαδή διάδοση ενός ηλεκτρικού ερεθίσματος στους κόλπους. 

● Σύμπλεγμα QRS: κοιλιακή εκπόλωση, δηλαδή διάδοση ενός ηλεκτρικού ερεθίσματος στις          
κοιλίες. 
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● Κύμα Τ: κοιλιακή επαναπόλωση, δηλαδή την επάνοδο του διεγερμένου κοιλιακού μυός σε            
κατάσταση ηρεμίας. 

 

 

 

Eικόνα 2-7 Βασικά ηλεκτροκαρδιογραφικά κύματα [14] 

 

H σειρά των κυμάτων του ΗΚΓ (P, QRS, T,) αντιπροσωπεύει τον επαναληπτικό κύκλο της              
καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας. Το HKΓ καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα δύο          
διακριτών διαδικασιών: της κολπικής λειτουργίας (κολπικό HKΓ), που αποτελείται από το κύμα P             
(κολπική εκπόλωση), ενώ το κύμα της κολπικής επαναπόλωσης καλύπτεται από το σύμπλεγμα            
QRS, της κοιλιακής λειτουργίας), που αποτελείται από το σύμπλεγμα QRS και το κύμα T. Σε               
φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό, το κύμα P που αναπαριστά την κολπική εκπόλωση πάντα πριν             
από το σύμπλεγμα QRS που αναπαριστά την κοιλιακή εκπόλωση. Σε παθολογικές καταστάσεις            
όμως, οι κόλποι και οι κοιλίες μπορούν να διεγείρονται από ξεχωριστούς βηματοδότες, επομένως η              
διέγερση των κόλπων είναι ανεξάρτητη από τη διέγερση των κοιλιών και τα κύματα P να μην                
συσχετίζονται αριθμητικά ή χρονικά με τα συμπλέγματα QRS [15]. 

Η μορφολογία του ΗΚΓ υπό φυσιολογικές συνθήκες προσομοιώνει αυτήν της Εικόνας 2.9 και             
καθένα από τα βασικά κύματα του ΗΚΓ παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά [16].           
Επιπλέον, πέρα από τα βασικά κύματα του ΗΚΓ, σημαντικές πληροφορίες για την καρδιακή             
λειτουργία μπορούν να εξαχθούν και από τη διάρκεια και τη μορφολογία διαφόρων τμημάτων και              
διαστημάτων στο ΗΚΓ. Η ερμηνεία τους δίνεται στον παρακάτω πίνακα [3] . 

 

Διπλωματική Εργασία | Ελισάβετ Α. Τριγάζη 
24 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 
 

 

 

Eικόνα 2.8 Βασικά ΗΚΓ διαστήματα και τμήματα [17]. 

 

Κύμα Ρ: αντιστοιχεί στην κολπική εκπόλωση και προηγείται του QRS. Είναι κυκλικό και ομαλό              
χωρίς να περιλαμβάνει απότομα βυθίσματα ή κορυφές. Η διάρκεια του είναι μέχρι 0,11             
δευτερόλεπτα και το δυναμικό μικρότερο από 0.25 mV. 

Κύμα QRS: αντιστοιχεί στην κοιλιακή εκπόλωση και έπεται του Ρ. Αποτελείται από τρία διακριτά              
κύματα και έΚύμα QRS: αντιστοιχεί στην κοιλιακή εκπόλωση και έπεται του Ρ. Αποτελείται από              
τρία διακριτά κύματα και έχει διάρκεια μέχρι 0,12 δευτερόλεπτα. Το δυναμικό που κυμαίνεται από              
0.5 –3.0 mV και έχει διάρκεια μέχρι 0,12 δευτερόλεπτα. Το δυναμικό που κυμαίνεται από 0.5 –3.0                
mV. 

Kύμα Τ: αντιστοιχεί στην κοιλιακή επαναπόλωση και ακολουθεί το QRS. Eίναι κυκλικό και             
ομαλό, ελαφρώς ασύμμετρο με την κορυφή πιο κοντά στο τέλος. Έχει διάρκεια μέχρι 0,2              
δευτερόλεπτα και το δυναμικό του είναι μικρότερο από 1,5mV. 

Διάστημα PR: υπολογίζεται από την έναρξη του κύματος P μέχρι την έναρξη του συμπλέγματος              
QRS. Αντιπροσωπεύει το χρόνο που χρειάζεται το ηλεκτρικό ερέθισμα για να διαδοθεί από τον              
φλεβόκομβο μέχρι τις κοιλίες. Παρουσιάζει διάρκεια που κυμαίνεται από μεταξύ 0,12 και 0,21             
δευτερολέπτων 

Διάστημα QT: υπολογίζεται από την έναρξη συμπλέγματος QRS μέχρι τη λήξη του κύματος Τ.              
Αντιπροσωπεύει το χρόνο κοιλιακής δραστηριότητας και παρουσιάζει διάρκεια μεταξύ 0.35 και           
0.44 δευτερολέπτων.  

Διάστημα ST: υπολογίζεται από το τέλος του συμπλέγματος QRS μέχρι την έναρξη του κύματος              
Τ. Αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κοιλιακής εκπόλωσης και της             
κοιλιακής επαναπόλωσης. Παρουσιάζει διάρκεια μικρότερη από 0.08 δευτερόλεπτα. 
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Διάστημα ΤP: Υπολογίζεται από το τέλος του κύματος Τ μέχρι την έναρξη του κύματος Ρ και                
αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα ηρεμίας μεταξύ δύο διαδοχικών καρδιακών κύκλων. 

Διάστημα RR: Υπολογίζεται ως η χρονική απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών R και             
αντιστοιχεί στη διάρκεια ενός καρδιακού κοιλιακού κύκλου [3]. 

Όπως αναφέρθηκε, το σύμπλεγμα QRS αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ΗΚΓ           
καθώς αντιστοιχεί στην κοιλιακή εκπόλωση. Είναι το πιο ευδιάκριτο μορφολογικό χαρακτηριστικό           
του ΗΚΓ και η ανίχνευσή του αποτελεί την κυριότερη τεχνική επεξεργασίας του ΗΚΓ. Στη              
συνέχεια της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστεί ο αλγόριθμος του Pan & Tompkins για την              
εύρεση των συμπλεγμάτων. 

 

2.4 Διακύμανση Καρδιακού Ρυθμού 
Διακύμανση Καρδιακού ρυθμού ονομάζεται το πλήθος των μεταβολών που διαπιστώνονται στον           
καρδιακό ρυθμό από παλμό σε παλμό [3]. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ενός υγιούς ατόμου            
παρουσιάζει περιοδικές μεταβολές του διαστήματος μεταξύ δύο παλμών. Η μέτρηση της ΔΚΡ            
πραγματοποιείται έπειτα από επεξεργασία του ΗΚΓ και μέτρηση της διάρκειας του κάθε παλμού             
[28]. 

Ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς περιλαμβάνει τα βασικά σημεία P, QRS, T και U [3]. To                
σημείο R χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας του καρδιακού παλμού            
καθώς είναι το πιο εμφανές στοιχείο στο ΗΚΓ αλλά και το μέγιστο σημείο κάθε παλμού. Έτσι η                 
διαδικασία της μέτρησης αποτελείται από δύο βήματα, τη μέτρηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος           
και την ανίχνευση των κυμάτων R (Pan&Tompkins, 1985) καθώς και την απόσταση μεταξύ τους,              
διάστημα RR) Με το πέρας της διαδικασίας, προκύπτει ένα νέο σήμα γνωστό και ως Σήμα               
Διαστημάτων RR (RRintervalsignal). Η αναπαράσταση του σήματος των διαστημάτων γίνεται με           
χρήση του ταχογραφήματος. Η επεξεργασία της ΔΚΡ μπορεί να αξιολογηθεί η κατάσταση της             
καρδιακής υγείας ενός ατόμου. Τα αποτελέσματα της κρίνονται σημαντικά καθώς μπορεί να            
διαγνώσουν καρδιακές παθήσεις.  

 

2.4.1 Κατηγορίες Επεξεργασίας της ΔΚΡ 

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες κατηγοριοποιούνται τα είδη επεξεργασίας της ΔΚΡ είναι [3]: 

Μετρήσεις στην περιοχή του Χρόνου 

Οι μετρήσεις στην περιοχή του χρόνου είναι οι βασικές μετρήσεις για την επεξεργασία του του               
καρδιακού ρυθμού και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

● Στατιστική Ανάλυση 

● Γεωμετρική Αποτίμηση 

Η στατιστική ανάλυση αφορά στατιστικούς υπολογισμούς και δείκτες, ενώ η γεωμετρική           
αποτίμηση μεθόδους για οπτικοποίηση των δεδομένων. 
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Στατιστική Ανάλυση: 

Η Στατιστική Ανάλυση περιλαμβάνει μεθόδους στατιστικών και ποσοστιαίων μετρήσεων που          
αποτελούν δείκτες της τρέχουσας κατάστασης του ατόμου και αφορούν μέσες τιμές, τυπικές            
αποκλίσεις και ποσοστά παλμών που ανταποκρίνονται σε κάποιο χαρακτηριστικό. Μερικοί δείκτες           
της ΔΚΡ είναι: 

● η τυπική απόκλιση όλων των κανονικών RR διαστημάτων σε ΗΚΓ  
● η τετραγωνική ρίζα του μέσου των τετραγώνων των διαδοχικών διαφορών των κανονικών            

διαστημάτων RR  
● και η τυπική απόκλιση των διαδοχικών διαφορών όλων των κανονικών διαστημάτων RR σε             

ΗΚΓ   

Γεωμετρική Αποτίμηση: 

Η Γεωμετρική Αποτίμηση της ΔΚΡ αποτελείται από ένα σύνολο μεθόδων που χρησιμοποιούν τα             
δεδομένα για την εξαγωγή γραφικών αποτελεσμάτων, όπως ιστογράμματα και γραφικές          
παραστάσεις [18]. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει οπτικά αποτελέσματα ως προς              
τη συνολική εικόνα της μέτρησης καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την κατάσταση              
του ατόμου. Μερικές σημαντικές μετρήσεις της Γεωμετρική Αποτίμηση της ΔΚΡ είναι το            
Ιστόγραμμα, η τριγωνοποίηση ιστογράμματος και τα διαγράμματα Lorentz.  

 

2.5 Καρδιακές αρρυθμίες 
 

2.5.1 Εισαγωγή στις καρδιακές αρρυθμίες 

Κάθε διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή της καρδιακής συχνότητας ονομάζεται αρρυθμία. Τις            
καρδιακές αρρυθμίες μπορούμε να τις αντιληφθούμε με το αίσθημα των παλμών, έναν βραδύ ή              
ταχύ χτύπο, ενώ πιθανό είναι να μην αισθανθούμε τίποτα. Ο φλεβόκομβος αποτελεί τον φυσικό              
βηματοδότη της καρδιάς, ενώ τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που παράγονται από αυτόν διαδίδονται στη             
συνέχεια σε όλο το μυοκάρδιο, εξαναγκάζοντάς το σε σύσπαση (καρδιακός παλμός). Η ηλεκτρική             
διέγερση επεκτείνεται απο τον φλεβόκομβο στους κόλπους της καρδιάς προκαλώντας κολπική           
διαστολή και στη συνεχεια κοιλιακή [3]. Εάν για κάποια αιτία αυτή η ρυθμική διέγερση της               
καρδιάς διακοπεί λέμε ότι εμφανίζεται αρρυθμία [19]. 

 

2.5.2 Που οφείλονται οι καρδιακές αρρυθμίες 
Οι αρρυθμίες μπορεί να συμβούν χωρίς λόγο ή μπορεί να προκληθούν από κάτι που διεγείρει την                
καρδιά όπως είναι το στρες , η κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ , το κάπνισμα ,η έλλειψη                
σωματικής δραστηριότητας ( γυμναστική , ανέβασμα σκάλας κ.ά.) ,καθώς και η λήψη φαρμάκων             
όπως ειδικά κολλύρια , φάρμακα για την επιληψία ,την κατάθλιψη και τον θυρεοειδή [20].  
Επιπρόσθετοι παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν βλάβη ηλεκτρικό ρυθμιστή της καρδιάς και           
να οδηγήσουν σε προβλήματα. Η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση και η διαφυγή από μία καρδιακή               
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βαλβίδα μπορεί να εξασθενίσουν το μυοκάρδιο και να μειώσουν την ικανότητα του να αντλεί              
φυσιολογικά. Με την ηλικία η φυσιολογική εξασθένηση της καρδιάς μπορεί επίσης να οδηγήσει σε              
αρρυθμία[20].  
 
2.5.3 Καρδιακός κίνδυνος  
Οι αρρυθμίες διακρίνονται στις ακίνδυνες και στις επικίνδυνες, όσον αφορά τον καρδιαγγειακό            
τους κίνδυνο για τον ασθενή. Αν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις αποδειχθούν φυσιολογικές, τότε             
η αρρυθμία είναι καλοήθης. Αντίθετα εάν η αρρυθμία αποδειχθεί ότι συνδέεται με καρδιολογική             
πάθηση που πιθανόν να απειλήσει και τη ζωή τότε η περαιτέρω διερεύνηση της αρρυθμίας              
χρειάζεται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη [22]. 

● Καλοήθεις 

Οι καλοήθεις αρρυθμίες είναι αραιοί (λιγότεροι από 10/ώρα) μονοεστιακοί έκτοποι παλμοί, που            
συμβαίνουν σε άτομα χωρίς καρδιακή νόσο (ή με μικρή ανατομική βλάβη χωρίς κανένα             
αιμοδυναμικό επηρεασμό). Σε αυτά τα άτομα αρκεί η εξωνοσοκομειακή αξιολόγηση, το πολύ            
κάνοντας και μια δοκιμασία Holter. Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου σε αυτά τα άτομα είναι              
ασήμαντος. 

● Δυνητικά Κακοήθεις 

Εδώ υπάγονται συχνοί ή πολυεστιακοί κοιλιακοί έκτοποι παλμοί ή κατά ζεύγη, ή η μη εμμένουσα               
κοιλιακή ταχυκαρδία (που σταματά αυτόματα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα). Απαντούν σε            
καρδιοπάθειες με μέση ή σοβαρή ανατομική βλάβη. Η πρόγνωση εξαρτάται από την επίδοση της              
αριστερής κοιλίας. Αν ο άρρωστος δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια και το κλάσμα εξώθησης είναι              
μεγαλύτερο του 30% ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου είναι μικρός. Η αξιολόγηση του αρρώστου             
μπορεί να γίνει εξωνοσοκομειακά μόνο με δοκιμασία Holter. Αν όμως το κλάσμα εξώθησης είναι              
μικρότερο του 30% ή ο άρρωστος έχει σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας, ο κίνδυνος είναι             
σοβαρός. Χρειάζεται πλήρης μελέτη εξω- ή ενδο- νοσοκομειακή με σύστημα Holter και ίσως             
ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. 

● Κακοήθεις 

Εδώ υπάγονται ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός, η κοιλιακή μαρμαρυγή και η εμμένουσα κοιλιακή            
ταχυκαρδία. Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου σε άτομα που είχαν επεισόδια τέτοιων αρρυθμιών είναι             
μεγάλος, ανεξάρτητα από την αιμοδυναμική τους κατάσταση. Πρέπει να αξιολογηθούν          
ενδονοσοκομειακά με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Από τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες κακοήθεις         
είναι μόνο η κολπική μαρμαρυγή που συμβαίνει σε σύνδρομο Wolff Parkinson White, αν συμβαίνει              
με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Αν η μέση κοιλιακή συχνότητα είναι τότε περί τους 300 ανά               
λεπτό, ο κίνδυνος να μεταπέσει σε κοιλιακή μαρμαρυγή είναι άμεσος [23]. 

 

2.5.4 Τύποι αρρυθμιών 
Οι καρδιακές αρρυθμίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις υπερκοιλιακές και τις κοιλιακές. Στην             
πρώτη κατηγορία η έκτοπη εστία είναι πάνω από τον κολποκοιλιακό κόμβο ενώ στη δεύτερη είναι               
κάτω [23].  
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➢ Υπερκοιλιακές αρρυθμίες  

○ Φλεβοκομβικοί ρυθμοί: Ο φυσιολογικός ρυθμός με τον οποίο ο φλεβόκομβος          
παράγει ηλεκτρικές διεγέρσεις ορίζεται ο ρυθμός των 60 με 100 καρδιακών παλμών            
το λεπτό. Φλεβοκομβικός ρυθμός με καρδιακή συχνότητα μικρότερη από 60          
παλμούς το λεπτό ονομάζεται φλεβοκομβική βραδυκαρδία, ενώ φλεβοκομβικός        
ρυθμός με καρδιακή συχνότητα πάνω από 100 παλμούς το λεπτό ονομάζεται           
φλεβοκομβική ταχυκαρδία [3]. 

○ Κολπική μαρμαρυγή και κολπικός πτερυγισμός: H κολπική μαρμαρυγή συνήθως δεν          
είναι απειλητική για τη ζωή όμως πρόκειται για μια σοβαρή πάθηση μπορεί να             
οδηγήσει στον σχηματισμό θρόμβων στην καρδιά. Αυτοί με την σειρά τους μπορεί            
να φτάσουν μέσω των αρτηριών σε άλλα όργανα και να μπλοκάρουν τη ροή του              
αίματος. Ο κολπικός πτερυγισμός αποτελεί την δεύτερη πιο συχνή ταχυαρρυθμία          
μετά την κολπική μαρμαρυγή [24].  

○ Κολπικές έκτακτες συστολές: Εάν εμφανιστεί ένα έκτακτο ερέθισμα, προερχόμενο         
από τους κόλπους, που διεγείρει την καρδιά πριν το αναμενόμενο φυσιολογικό           
ερέθισμα του φλεβόκομβου, τότε η διέγερση αυτή της καρδιάς ονομάζεται έκτακτη           
(πρόωρη) κολπική συστολή [24] 

○ Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου: Πρόκειται περί οργανικής βλάβης του        
φλεβοκόμβου, η οποία συχνά συνοδεύεται με παρόμοια βλάβη του κολποκοιλιακού          
κόμβου και του κοιλιακού συστήματος αγωγής His-Purkinje. Αποτέλεσμα αυτής της          
παθήσεως είναι η διαταραχή στην παραγωγή και αγωγή του ερεθίσματος στην           
καρδιά. 

➢ Kοιλιακές αρρυθμίες: 

○ Έκτακτες κοιλιακές συστολές: Πρόκειται για πρώιμες συστολές που παράγονται στις          
κοιλίες. 

○ Ιδιοκοιλιακός ρυθμός: Είναι ρυθμός εκ διαφυγής με πολύ μικρή καρδιακή          
συχνότητα, συνήθως κάτω των 40/λ, από έκτοπο κέντρο που βρίσκεται στο κοιλιακό            
μυοκάρδιο. Ο ιδιοκοιλιακός ρυθμός εμφανίζεται στον πλήρη κολποκοιλιακό        
αποκλεισμό και σε σοβαρές καταστάσεις, π.χ. οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου [24]. 

○ Κοιλιακή ταχυκαρδία: Όπως έχουμε αναφέρει φυσιολογικά οι παλμοί της καρδιάς          
προέρχονται από τον φλεβόκομβο ο οποίος βηματοδοτεί την καρδιά με 60-100           
παλμούς ανά λεπτό. Εάν για κάποια αιτία μια έκτοπη εστία που βρίσκεται στο             
επίπεδο των κοιλιών αναλάβει να βηματοδοτεί την καρδιά τότε λέμε ότι υπάρχει            
κοιλιακή ταχυκαρδία. 

○ Κοιλιακή μαρμαρυγή: Πρόκειται για μία αρρυθμία κατά την οποία οι κοιλίες παύουν            

να εκτελούν μια οργανωμένη συστολή. Αποτέλεσμα είναι η ανυπαρξία         

αποτελεσματικής κοιλιακής σύσπασης και διακοπή της κυκλοφορίας. Ουσιαστικά        
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είναι μία θανατηφόρα αρρυθμία αν δεν αντιμετωπισθεί με ηλεκτρική ανάταξη σε 3            

λεπτά. Αποτελεί τον συχνότερο μηχανισμό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. 
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Κεφάλαιο 3 – Δεδομένα & Βιβλιογραφία 
 

3.1 Δεδομένα εργασίας 
Το πειραματικό μέρος αυτής εργασίας βασίστηκε σε δεδομένα από το portal PhysioNet που             
δημιουργήθηκε το 1999. Το PhysioNet περιλαμβάνει το αρχείο δεδομένων PhysioBank και το            
εργαλείο PhysioToolkit [25], [26]. Πιο συγκεκριμένα, η PhysioBank διαθέτει πάνω από 7000            
σήματα σε 40 βάσεις δεδομένων που περιέχουν καρδιοπνευμονολογικά, νευρολογικά και          
βιο-ιατρικά σήματα από μία μεγάλη ποικιλία ασθενειών όπως καρδιολογικές παθήσεις, επιληψία,           
γήρανση κ.α. Η συλλογή των σημάτων, έγινε έπειτα από πολλές και διαφορετικές μελέτες που              
πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο Tεχνολογικό Iνστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) και στο Beth Israel           
Hospital της Βοστώνης. To PhysioToolkit είναι μια συλλογή από βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα            
διαθέσιμες στην ερευνητική κοινότητα, όπως οι υλοποιήσεις της βιβλιοθήκης WFDB (WaveForm           
DataBase), που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, στις προγραμματιστικές γλώσεες C,          
Octave/Matlab και Python, οι οποίες είναι διαθέσιμες για τα λογισμικά GNU/Linux, MacOS X,             
MS-Windows και όλες τις εκδόσεις UNIX. 

 

3.2  H Βάση Δεδομένων VFDB 
Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τη μελέτη καρδιογραφικών            
σημάτων, ονομάζεται MIT-BIH Malignant Ventricular Arrhythmia Database (VFDB). Η βάση          
δεδομένων VFDB δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε στην εργασία [27], τα δεδομένα της οποίας            
παρέχονται από τη Physionet [28, 29]. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα πρωτότυπα σήματα             
από 22 εγγραφές ΗΚΓ, όπως καταγράφηκαν από 16 ασθενείς. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει δύο             
ξεχωριστά κανάλια με σήματα διάρκειας 35 λεπτών. Κάθε σήμα έχει ψηφιοποιηθεί σε 250 δείγματα              
ανά δευτερόλεπτο. Στις καταγραφές του ΗΚΓ εμφανίζονται ένα ή περισσότερα επεισόδια           
κοιλιακών αρρυθμιών, όπως κολπική μαρμαρυγή (ventricular fibrillation-VF), κοιλιακή ταχυκαρδία         
(ventricular tachycardia-VT) και κοιλιακός πτερυγισμός (ventricular flutter-VFL) (Εικόνα 3.1).         
Επίσης, εμφανίζονται επεισόδια φυσιολογικού ρυθμού, ασυστολίας (asystole), θορύβου και άλλα          
συμβάντα που προκαλούν απόκλιση του σήματος από τον φλεβοκομβικό ρυθμό (normal sinus            
rhythm - NSR). Στην ενότητα 3.2.2 ακολουθεί πίνακας με το σύνολο των επεισοδίων που υπάρχουν               
στη βάση. 

Διπλωματική Εργασία | Ελισάβετ Α. Τριγάζη 
31 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 
 

 

 

Εικόνα 3-1 Κοιλιακός πτερυγισμός [28]. 

 

3.2.1 Περιεχόμενα εγγραφών 

Κάθε εγγραφή περιέχει τα τρία αρχεία: ecg.dat , ecg.hea και το ecg.atr. Το αρχείο .dat είναι ένα                 
δυαδικό αρχείο που περιέχει το ψηφιακό σήµα. Το αρχείο .head είναι ένα σύντοµο αρχείο κειµένου               
που περιέχει πληροφορίες για το αρχείο .dat, όπως τη µορφή που είναι αποθηκευµένο το αρχείο,               
τον αριθµό και τον τύπο των σηµάτων που περιέχει, το ρυθµό δειγµατοληψίας και τη διάρκεια               
καταγραφής. Tέλος το αρχείο .atr περιέχει τις κατηγορίες των αρρυθμιών που εμφανίζονται σε κάθε              
σήμα. 

 

3.2.2 Κατηγορίες αρρυθμιών της βάσης  

Οι κατηγορίες αρρυθμιών που υπάρχουν στην βάση με την μορφή χαρακτηρισμών (annotations)            
φαίνονται στον Πίνακα 1  [29 ], [30]. 
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Καρδιακή Αρρυθμία Συντομογραφία Περιγραφή 

Κολπική μαρμαρυγή (atrial 
fibrillation) 

AFIB Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια διαταραχή      
του καρδιακού ρυθμού, στην οποία οι      
"κόλποι"της καρδιάς (δύο από τις τέσσερις      
κοιλότητες της καρδιάς) συστέλλονται    
γρήγορα και ακανόνιστα. 

Ασυστολία (asystole) ASYS Απουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας της    
καρδιάς. Το ΗΚΓ δείχνει μια σταθερή γραμμή. 

Kοιλιακή διδυμία 
(ventricular bigeminy) 

Β Η κοιλιακή διδυμία είναι η συνεχής εναλλαγή       
φλεβοκομβικών ρυθμών και έκτακτων    
κοιλιακών συστολών. 

Κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός  
(first degree heart block) 

BI Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού    
είναι η καθυστέρηση ή διακοπή της μετάδοσης       
του ερεθίσματος από τους κόλπους στις      
κοιλίες, λόγω λειτουργικών ή ανατομικών     
βλαβών στο ερεθισματαγωγό σύστηματος. Η     
παράταση του διαστήματος PR πάνω από      
200msec. 

Έκτοπη κοιλιακή  
δραστηριότητα  
(High grade ventricular   
ectopic activity) 

HGEA Πρόκειται για υψηλού βαθμού κοιλιακή     
εκτοπική δραστηριότητα. 

Κομβικός ρυθμός (Νodal 
("AV junctional") rhythm)  

NOD Ο κομβικός ρυθμός αναφέρεται στον ανώμαλο      
καρδιακό ρυθμό που προκύπτει από     
παρορμήσεις που προέρχονται από έναν τόπο      
ιστού στην περιοχή του κολποκοιλιακού     
κόμβου. 

Θόρυβος  
(noise) 

NOISE Θόρυβος ορίζεται οποιαδήποτε παρεμβολή    
εμφανίζεται στο σήμα. 

Φυσιολογικός ρυθμός  
(normal sinus rhythm) 

Ν Φυσιολογικός ρυθμός. 

Βηματοδότης (pacemaker - 
paced rhythm) 

PM Ο βηματοδότης παρέχει βηματοδοτικά σήματα     
που μοιάζουν πολύ με τα φυσιολογικά σήματα       
της καρδιάς. 

Φλεβοκομβική 
βραδυκαρδία  
(sinus bradycardia) 

SBR Η φλεβοκομβική βραδυκαρδία είναι ένας     
καρδιακός ρυθμός που προέρχεται από το      
φλεβόκομβο με κάτω από 60 παλμούς ανά       
λεπτό. 
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Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες 
(supraventricular 
tachyarrhythmia) 

SVTA Οι υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες είναι αρρυθμίες     
με καρδιακή συχνότητα μεγαλύτερη των 100      
παλμών/λεπτό. 

Κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός  
(ventricular escape rhythm)  

VER Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός είναι    
βραδυκαρδία που προκαλείται από τη μη      
διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος από τους     
κόλπους προς τις κοιλίες. 

Κοιλιακή μαρμαρυγή 
(ventricular fibrillation) 

VF or VFIB Η κοιλιακή μαρμαρυγή είναι μία κατάσταση      
στην οποία υπάρχει ασυντόνιστη συστολή των      
κοιλιών του καρδιακού μυός. Η κοιλιακή      
μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή μορφή      
αρρυθμίας που εμφανίζεται σε καρδιακούς     
ασθενείς. Το ΗΚΓ είναι αδύνατο να διακρίνει       
τα βασικά κύματα καθώς καρδιακός ρυθμός      
είναι πολύ γρήγορος (>300/λεπτο) και χαώδης. 

Κοιλιακός πτερυγισμός 
(ventricular flutter)  

VFL Ο κοιλιακός πτερυγισμός είναι πιθανή εξέλιξη      
της κοιλιακής ταχυκαρδίας και αιτία του      
αιφνίδιου θανάτου. 

Κοιλιακή ταχυκαρδία 
(ventricular tachycardia) 

VT Η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι ταχυκαρδία που      
προέρχεται από τις κατώτερες κοιλότητες της      
καρδιάς.  

Πίνακας 1 Κατηγορίες αρρυθμιών. 

 

3.3 Σχετικές μελέτες με τη βάση δεδομένων 
Στην βιβλιογραφία έχει παρουσιαστεί πλήθος ερευνητικών εργασιών, οι οποίες παρουσιάζουν          
μεθοδολογίες ανάλυσης του ΗΚΓ με στόχο την αυτόματη αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση           
καρδιακών αρρυθμιών [31-47]. Οι πλειοψηφία των εργασιών βασίζονται στην ανάλυση του ΗΚΓ            
με στόχο την εξαγωγή και περαιτέρω ανάλυση της ΔΚΡ με τεχνικές ανάλυσης στο πεδίο του               
χρόνου [33, 34, 35, 36], της συχνότητας [32, 37], χρόνου-συχνότητας [36, 38, 41, 44] ή               
μη-γραμμικές τεχνικές [39, 40, 42, 43]. Σε αυτή την παράγραφο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή              
μεθοδολογιών στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η βάση VFDB για την ανάλυση των ΗΚΓ (η οποία              
χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη), την εκπαίδευση των τεχνικών μηχανικής μάθησης και            
την συνολική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

3.3.1 Εντοπισμός καρδιακών αρρυθμιών με SVM 

Οι Atienza et al. [48], πρότειναν έναν αλγόριθμο εντοπισμού καρδιακών αρρυθμιών βασισμένο σε             
Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines – SVM). Αρχικά εφαρμόστηκε η           
προεπεξεργασία που προτάθηκε στην εργασία [49] σε τέσσερα στάδια, και στη συνέχεια            
αφαιρέθηκαν τα τμήματα με τους χαρακτηρισμούς θορύβου (noise) και ασυστολίας (asystole). Στη            
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μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν τρεις βάσεις δεδομένων με ΗΚΓ σήματα, οι MIT-BIH Arrhythmia           
Database (MITD) [51], Creighton University Ventricular Tachycardia Database (CUDB) [52] και           
VFDB. Από τις MITD και VFDB, χρησιμοποιήθηκε μόνο το πρώτο κανάλι τους σήματος για να               
μην υπάρχει η ίδια πληροφορία τους σήματος δύο φορές κατά την εκπαίδευση του αλγορίθμου. Για               
την εκπαίδευση του αλγορίθμου υπολογίστηκαν 13 χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να           
χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Αρχικά, 4 χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το χρόνο, δηλαδή το              
πως αλλάζει το σήμα με βάση κάποια κατώφλια στο χρόνο, 4 με βάση την συχνότητα τους σήματος                 
και 4 σχετικά με την πολυπλοκότητα του σήματος. Το σήμα χωρίστηκε σε τμήματα των 8               
δευτερολέπτων χωρίς επικάλυψη και από κάθε τμήμα εξήχθησαν τα 13 χαρακτηριστικά. Ο            
αλγόριθμος SVM εφαρμόστηκε σε δύο σενάρια δυαδικής κατηγοριοποίησης, ένα για κοιλιακή           
μαρμαρυγή (ventricular fibrillation, VF) είτε χωρίς κοιλιακή μαρμαρυγή (non ventricular          
fibrillation, VF) επεισόδια και ένα για VF ή VT κοιλιακή ταχυκαρδία (ventricular tachycardia VT)              
είτε non-VF ή non-VT επεισόδια. Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου συγκρίθηκαν με τις            
παραμέτρου TCSC, SpEn, και VFleak οι οποίες παρουσίασαν υψηλότερη ακρίβεια (Precision και            
Accuracy). 

 

3.3.2 Εντοπισμός κοιλιακής μαρμαρυγής με χρήση Random Forest 

Οι Verma et al. [50], χρησιμοποίησαν τις βάσεις MITDB, CUDB και VFDB για την εκπαίδευση               
ενός ταξινομητή τυχαίου δάσους (random forest – RF), με σκοπό τον εντοπισμό της κοιλιακής              
μαρμαρυγής. Αρχικά, τα σήματα επεξεργάστηκαν διαδοχικά με ένα υψιπερατό butterwoth φίλτρο           
με συχνότητα αποκοπής 1Hz, ένα βαθυπερατό butterwoth φίλτρο με συχνότητα αποκοπής 30Ηz και             
ένα notch φίλτρο για την εξομάλυνση του σήματος. Στην συνέχεια, έγινε τμηματοποίηση των             
σημάτων χωρίς, αλλά και με επικάλυψη με βήμα 1 δευτερόλεπτο και σταθερό μήκος τμημάτων 3, 5                
και 8 δευτερόλεπτα. Έπειτα κάθε τμήμα κατηγοριοποιήθηκε σαν κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) ή όχι             
κοιλιακή μαρμαρυγή (non-VF). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χρήση του ταξινομητή Random            
Forest (RF) είχε μεγαλύτερη ακρίβεια από την SVM τεχνική [53] και η επιλογή παραθύρου 8               
δευτερολέπτων πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, οι ερευνητές τονίζουν ότι η χρήση του             
αλγόριθμου τυχαίων δασών (RF), μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα σαν αλγόριθμος πρόβλεψης           
παρά περιγραφής των δεδομένων. 

 

3.3.3 Εντοπισμός κοιλιακών αρρυθμιών με χρήση Gaussian Processes 

Οι Suotsalo et al. [54], παρουσίασαν έναν αλγόριθμο βασισμένο σε Γκαουσιανές Διαδικασίες            
(Gaussian Processes-GPs) [55] για τον εντοπισμό κακοηθών κοιλιακών αρρυθμιών. Τα πειράματα           
εφαρμόστηκαν στην βάση VFDB με την ακόλουθη τεχνική. Αρχικά εφαρμόστηκε ένα υψιπερατό,            
ένα βαθυπερατό και ένα φίλτρο notch για την απαλοιφή θορύβου. Στη συνέχεια, τα σήματα              
χωρίστηκαν σε τμήματα των 10 δευτερολέπτων και χαρακτηρίστηκαν με βάση τα annotations τους,             
για το αν υπάρχει ή όχι κοιλιακή αρρυθμία, όπως κοιλιακή ταχυκαρδία (Ventricular Tachycardia,             
VT), κοιλιακή μαρμαρυγή (ventricular fibrillation, VF) ή κοιλιακός πτερυγισμός (Ventricular          
flutter, VFL). Αν σε ένα τμήμα παρατηρούνταν VT, VF ή VFL για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, το                
τμήμα ανήκε στην κατηγορία με τις κοιλιακές αρρυθμίες, διαφορετικά ανήκε στην κατηγορία χωρίς             
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κοιλιακή αρρυθμία. Εάν σε ένα σήμα παρατηρούνταν τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ασυστολίας           
(asystole-ASYS ή θορύβου το τμήμα απορρίπτονταν από το πείραμα. Επιπλέον, υπολογίστηκαν 15            
χαρακτηριστικά για κάθε σήμα, 14 όπως αναλύονται στην εργασία [56] και ένα επιπλέον με βάση               
το εύρος του κάθε τμήματος [57]. Μετά την παραπάνω προεργασία, χρησιμοποιήθηκαν 5 GPs             
κατηγοριοποιητές και 3 SVM από την βιβλιοθήκη GPstuff toolbox [58]. Όσον αφορά την             
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την βάση VFDB, χρησιμοποίηθηκαν 11 σήματα για την            
εκπαίδευση των κατηγοριοποιητών και τα άλλα 11 σήματα για επαλήθευση. Για την σύγκριση των              
αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν οι μετρικές: ακρίβεια (accuracy), ευαισθησία (recall),        
εξειδικευτικότητα (specificity), καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (Receiver Operating        
Characteristic-ROC) και η περιοχή κάτω της καμπύλης ROC (area under curve,-AUC). Οι            
επιδόσεις των GP και SVM κατηγοριοποιητών ήταν όμοιες χωρίς στατιστική διαφορά, με τους             
ερευνητές να καταλήγουν ότι οι Γκαουσιανές Διαδικασίες (GPs) έχουν χαμηλότερο υπολογιστικό           
κόστος και επιπλέον επεκτασιμότητα.  

 

3.3.4 Εντοπισμός ταχυκαρδίας και κοιλιακής μαρμαρυγής με χρήση SVM και          
γενετικού αλγορίθμου 

Οι Li at al. [56], παρουσίασαν μια τεχνική μηχανικής μάθησης στην οποία η επιλογή των               
χαρακτηριστικών έγινε με τη χρήση ενός γενετικού αλγορίθμου και στην συνέχεια διαφορετικοί            
συνδυασμοί αυτών των χαρακτηριστικών δόθηκαν σαν είσοδοι σε ένα SVM. Για την εκπαίδευση             
και επαλήθευση του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις CUDB, VFDB και American Heart            
Association Database (AHADB) [59], οι οποίες χωρίστηκαν σε διαστήματα από 1 έως 10             
δευτερολέπτων. Οι μισές εγγραφές κάθε βάσης αποτέλεσαν τα δεμένα εκπαίδευσης και οι            
υπόλοιπες τα δεδομένα επαλήθευσης. Αρχικά εφαρμόστηκαν διαδοχικά τρία φίλτρα, υψιπερατό,          
βαθυπερατό butterworth και notch στο σύνολο των δεδομένων. Στη συνέχεια έγινε εξαγωγή 14             
χαρακτηριστικών από 9 διαφορετικές τεχνικές. Λόγω του μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών,          
χρησιμοποιήθηκε ένα γενικός αλγόριθμος [60], στο σύνολο των δεδομένων, με είσοδο ένα δυαδικό             
διάνυσμα μήκους 14 και εκτελέστηκε με 150 επαναλήψεις. Κατά την εκτέλεση, 6 χαρακτηριστικά             
επιλέχθηκαν από τον αλγόριθμο και στις 150 επαναλήψεις και 3 πάνω από 75. Έπειτα, όλοι οι                
δυνατοί συνδυασμοί (ζεύγη, τριπλέτες κλπ) από τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν για           
την εκπαίδευση του μοντέλου SVM, που υλοποιήθηκε με την βιβλιοθήκη LIBSVM [61] για             
διαστήματα 5 δευτερολέπτων σε κάθε εγγραφή. Η αξιολόγηση του μοντέλου έγινε με τα δεδομένα              
επαλήθευσης και οι καλύτεροι συνδυασμοί χαρακτηριστικών επιλέχθηκαν για την επαλήθευση του           
αλγορίθμου. Τα καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν από τον συνδυασμό μόνο δύο          
χαρακτηριστικών. Η επαλήθευση του αλγορίθμου έγινε με το σύνολο των δεδομένων με ένα SVM,              
ανά 5 εγγραφές (διασταυρωμένη-επικύρωση, fivefold cross validation [62]), όπου 4 εγγραφές           
εγγραφές εκπαίδευσαν το μοντέλο και μία χρησιμοποιούνταν για την αξιολόγηση. Η εκπαίδευση            
και αξιολόγηση εκτελούνταν πέντε φορές διαδοχικά για κάθε πεντάδα και 50 φορές συνολικά. Η              
απόδοσή υπολογίστηκε από την μέση τιμή των επαναλήψεων. Η επαλήθευση εκτελέστηκε για            
διαστήματα από 1 έως και δέκα δευτερόλεπτα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι λόγω της             
επαναληπτικής διασταυρωμένης-επικύρωσης διαδικασίας, απέφυγαν την υπερεκπαίδευση του       
μοντέλου τους και πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα για μικρού μήκους τμήματα συγκριτικά με            
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σχετικές εργασίες. Τέλος επισημαίνουν ότι το μοντέλο τους είναι απλό προς υλοποίηση διότι             
χρειάζεται μόνο δύο χαρακτηριστικά. 
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Κεφάλαιο 4 – Μεθοδολογία ανάλυσης 
 

4.1 Εισαγωγικά 
Για την ανάλυση της βάσης δεδομένων αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία ανάλυσης. Η μεθοδολογία            
περιλαμβάνει 4 στάδια όπως φαίνονται στο διάγραμμα ροής που ακολουθεί (Εικόνα 4.1). Αρχικά,             
εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος για τον εντοπισμό των κορυφών R κάθε σήματος. Έπειτα,            
υπολογίζονται τα RR διαστήματα και δημιουργείται μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει, την            
αντιστοίχιση των διαστημάτων με μία ετικέτα αρρυθμίας (annotation). Ακολουθεί η          
τμηματοποίηση των διαστημάτων RR και η εκ νέου ανάθεση ετικετών. Έτσι, η νέα βάση              
δεδομένων, είναι έτοιμη προς κατηγοριοποίηση με σκοπό την ανίχνευση καρδιακών αρρυθμιών.  

 

4.2 Σήμα ΗΚΓ 
Το κάθε σήμα που θα αναλυθεί προέρχεται από την βάση δεδομένων VFDB, η οποία περιέχει               
καταγραφές ΗΚΓ που παρουσίασαν κοιλιακές αρρυθμίες. Πρόκειται για πραγματικά δεδομένα που           
συλλέχθηκαν από ασθενείς υπό θεραπεία για καρδιακή ανακοπή και άλλων απειλητικών ασθενειών            
για τη ζωή. Οι καταγραφές έγιναν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Βοστώνης, Brigham and             
Woman's Hospital και Beth Israel Hospital. Η καταγραφή του ΗΚΓ πραγματοποιήθηκε για 16             
ασθενείς και διήρκησε 24 συνεχόμενες ώρες. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, περιλαμβάνει            
22 εγγραφές. Κάθε εγγραφή περιέχει δύο ξεχωριστά κανάλια ECG σημάτων διάρκειας 35 λεπτών             
με συχνότητα δειγματοληψίας 250 Hz ανά δευτερόλεπτο. Στη πειραματική διαδικασία μελετήθηκε           
μόνο το πρώτο κανάλι. Προκειμένου να διαβαστούν τα αρχεία της βάσης δεδομένων (ecg.atr,             
ecg.dat) χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθηκη WFDB από το λογισμικό PhysioToolkit [16]. Η Η            
εγκατάσταση της βιβλιοθήκης έγινε στο περιβάλλον Οctave σύμφωνα με τις οδηγίες που            
παρέχονται στο Physionet [16]. Για την ανάγνωση των αρχείων χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση            
rdann η οποία δέχεται ως είσοδο ένα string της μορφής ‘<database>/<record>’ και τον τύπο του               
αρχείου που χρειαζόμαστε ‘.atr. ‘(δυαδικό αρχείο)’, και επιστρέφει έναν πίνακα με τη περιγραφή             
των παρατηρήσεων που περιέχει το αρχείο. Έτσι, ήταν δυνατό να συλλεχθούν στατιστικά δεδομένα             
σχετικά με το πλήθος των καρδιακών επεισοδίων που εμφανίζονται σε κάθε σήμα. Στο γράφημα              
που ακολουθεί (Εικόνα 4.2) παρουσιάζονται η ποσοστιαία κατανομή των κατηγοριών των           
αρρυθμιών που καταλαμβάνουν σε κάθε ECG σήμα. Κάθε αρχείο εγγραφής της βάσης δεδομένων             
δηλώνεται από ένα τριψήφιο αριθμό, όπως η πρώτη καταγραφή με τον αριθμό “418”. Επομένως,              
από το γράφημα συμπεραίνεται ότι στη πρώτη εγγραφή “418”, το 50% του χρόνου ήταν              
φυσιολογικός ρυθμός ενώ το υπόλοιπο κοιλιακή ταχυκαρδία (VT). Αντίστοιχα στη δεύτερη           
εγγραφή, “419”, το 40% του χρόνου ο ρυθμός ήταν φυσιολογικός (Ν), το 15% έκτοπη κοιλιακή               
δραστηριότητα (ΗGEA) και 45% κοιλιακή ταχυκαρδία (VT).  
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Εικόνα 4-1 Διάγραμμα ροής μεθοδολογίας. 
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Εικόνα 4-2 Κατανομή των αρρυθμιών της βάσης VFDB. 

 

4.3 Αλγόριθμος ανίχνευσης του συμπλέγματος QRS 
Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο, το σύμπλεγμα QRS αντιστοιχεί στη κοιλιακή           
εκπόλωση και αποτελεί το πιο ευδιάκριτο μορφολογικό χαρακτηριστικό του ΗΚΓ καθιστώντας το            
σημαντικό αντικείμενο μελέτης. Το σύμπλεγμα QRS εντοπίζεται στις ακμές ανόδου, μια ανοδική            
ακμή θεωρείται ως η μέγιστη κορυφή R ή το σημείο μέγιστης κλίσης.  

Η φυσική μεταβλητότητας των συμπλεγμάτων και οι θόρυβοι που παρεμβάλλονται κατά τη            
διαδικασία καταγραφής του ΗΚΓ, καθιστούν την ανίχνευση των συμπλεγμάτων μια δύσκολη           
διαδικασία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των συμπλεγμάτων στοχεύουν           
στην εύρεση των κορυφών μεγάλου πλάτους και των περιοχών μεγάλης κλίσης. Ένας από τους              
σημαντικότερους αλγορίθμους, είναι ο αλγόριθμος ανίχνευσης πραγματικού χρόνου, ο οποίος          
προτάθηκε από τους Pan and Tompkins (1985). Ο αλγόριθμος πετυχαίνει σημαντική εξασθένιση            
του θορύβου μέσω ψηφιακών φίλτρων σε πραγματικό χρόνο.  

 

4.3.1 Ο αλγόριθμος των Pan-Tompkins 

Ο αλγόριθμος Pan και Tompkins [64], αναγνωρίζει τα QRS συμπλέγματα μειώνοντας σημαντικά            
τα επίπεδα θορύβου. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης των περιοχών ανόδου καθώς και στην τελική              
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ανίχνευση αυτών, χρησιμοποιείται ένα σύνολο από τιμές κατωφλίου, οι οποίες υπολογίζονται ξανά            
μετά από κάθε επιτυχή ανίχνευση, έτσι ώστε να μην έχουν σταθερή τιμή για όλη τη διάρκεια του                 
σήματος, αλλά να προσαρμόζονται σε αυτό [64]. Ο αλγόριθμος ακολουθεί τα βήματα όπως             
φαίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα (Εικόνα 4.3). 

 

 

Εικόνα 4.3: Στάδια του αλγορίθμου Pan-Tompkins [63]. 

 

Αρχικά, το σήμα διέρχεται από ένα ζωνοπερατό φίλτρο (το οποίο αποτελείται από ένα βαθυπερατό              
φίλτρο που το διαδέχεται ένα υψιπερατό φίλτρο), μειώνοντας την επιρροή των εξωγενών            
παραγόντων. Στη συνέχεια της επεξεργασίας, το σήμα υπόκειται σε διαφόριση (differentiation), μια            
τυπική τεχνική εντοπισμού των μεγάλων κλίσεων οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες ξεχωρίζουν            
τα QRS συμπλέγματα από τα υπόλοιπα κύματα του ECG. Ακολουθεί η διαδικασία του             
τετραγωνισμού (squaring) ώστε να γίνει το αποτέλεσμα θετικό και να ενισχυθούν οι υψηλότερες             
συχνότητες που προέκυψαν από τη διαφόριση. Η τετραγωνισμένη κυματομορφή περνά μέσα από            
έναν ολοκληρωτή κινούμενου παραθύρου (moving window integration) για να εξαλειφθούν οι           
πολλαπλές κορυφές και να προκύψει ένα ομαλοποιημένο αποτέλεσμα. Με το πέρας της διαδικασίας             
ανίχνευσης των κορυφών από τα προσαρμοστικά κατώφλια, οι συναρτήσεις απόφασης          
συμπεραίνουν τελικά αν το ανιχνευμένο γεγονός είναι ή όχι σύμπλεγμα QRS [64].  

 

4.3.2 Υλοποίηση αλγορίθμου 

H υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε στο περιβάλλον ανοιχτού κώδικα GNU Octave. Η γλώσσα             
Octave έχει αρκετές ομοιότητες με τη γλώσσα Matlab και παρέχει δυνατότητες επίλυσης            
γραμμικών και μη γραμμικών προβλημάτων καθώς και οπτικοποίηση των δεδομένων μέσω           
εντολών. Για κάθε εγγραφή χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία .mat σαν είσοδοι στον αλγόριθμο Pan &              
Tompkins. Η έξοδος του αλγορίθμου δίνει το πλήθος των κορυφών R καθώς και τις θέσεις των                
κορυφών αυτών. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το πλήθος των κορυφών R για όλες τις εγγραφές.               
Στην Εικόνα 4.4 παρουσιάζεται το νέο σήμα με τις R κορυφές για τα 10 πρώτα λεπτά διάρκειας                 
του σήματος της πρώτης εγγραφής.  
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Εικόνα 4-4 Φιλτραρισμένο ΗΚΓ σήμα.  

  
 

Εγγραφή Πλήθος κορυφών  Εγγραφή Πλήθος κορυφών 

418 4301  429 3614 

419 3906  430 4696 

420 2924  602 3308 

421 4526  605 1922 

422 4073  607 1848 

423 3538  609 2215 

424 3796  610 2167 

425 2129  611 3948 

426 3775  612 2490 

427 3895  614 3330 

428 3266  615 1593 
 

Πίνακας 2 Πλήθος κορυφών R ανά εγγραφή. 
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4.4 Δημιουργία τμημάτων 
Ο αλγόριθμος τμηματοποίησης υλοποιήθηκε ακολουθώντας τα βήματα που φαίνονται στο          
διάγραμμα ροής (Εικόνα 4.6)  

 

 
Εικόνα 4-6 Διάγραμμα ροής αλγορίθμου τμηματοποίησης. 

 
Για να χαρακτηριστεί κάθε κορυφή R με την αντίστοιχη ετικέτα περιγραφής αρρυθμίας από την              
βάση δεδομένων VFDB, ανατέθηκε σε κάθε κορυφή R η ετικέτα περιγραφής αρρυθμιών            
(annotaion) που εμφανίστηκε τελευταία διατρέχοντας το σήμα από την αρχή προς το τέλος. Από το               
αρχικό διάνυσμα των θέσεων το κορυφών R, δημιουργήθηκε ένα διάνυσμα πλειάδων με την θέση              
της κορυφής R και ενός annotation. Στην συνέχεια δημιουργήθηκε ένα νέο διάνυσμα με τα              
διαστήματα RR και το αντίστοιχο annotation. Συνεπώς, ένα διάστημα RR έχει μία κορυφή R τους               
σήματος, την απόσταση μεταξύ των κορυφών (δηλαδή πόσες θέσεις απέχουν μεταξύ τους ή πόσα              
χρονικά τμήματα 250 ms απέχουν δύο κορυφές R) και το annotation του διαστήματος που είναι               
στην ουσία το annotation του R που βρίσκεται στο τέλος του διανύσματος. Επόμενος στόχος ήταν ο                
διαχωρισμός κάθε σήματος σε παράθυρα των 10 παλμών. Έτσι, από τα διανύσματα RR κάθε              
εγγραφής δημιουργήθηκαν τμήματα (segments) που περιέχουν 10 διαστήματα RR και σε κάθε            
segment εκχωρήθηκε το annotation που εμφανίστηκε τις περισσότερες φορές στα 10 διαστήματα            
RR. Επομένως, κάθε segment είναι ένα διάνυσμα μήκους 10, όπου κάθε τιμή του διανύσματος είναι               
το μήκος του αντίστοιχου RR και κάθε segment αντιστοιχείται με ένα annotation. Στον Πίνακα 3               
παρουσιάζεται το πλήθος των τμημάτων και των διαφορετικών κατηγοριών αρρυθμιών που           
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εμφανίζονται σε κάθε εγγραφή. Οι ονομασίες των αρρυθμιών αναφέρονται με συντομογραφία όπως            
υπάρχουν στη βάση δεδομένων. 
 

Εγγραφές Πλήθος τμημάτων  Κατανομή ετικετών 

418 345 N: 313, VFL: 32 

419 354 N: 168, VFL: 186 

420 289 N: 159, VT: 130 

421 386 N: 308, VT: 78 

422 402 VF: 126, N: 225, VT: 51 

423 346 N: 130, AFIB: 98, VT: 118 

424 371 VF: 28, N: 304, NOD: 12, VFL: 18, ASYS: 9 

425 206 N: 148, B: 40, VT: 18 

426 365 VF: 223, N: 101, SVTA: 17, VT: 24 

427 385 N: 79, ASYS: 83, VT: 223 

428 320 BI: 306, VT: 14 

429 352 BI: 322, VFL: 29, VT: 1 

430 445 VF: 252, HGEA: 16, BI: 68, SBR: 1, VER: 6, VFL:           
19, VT: 83 

602 320 N: 42, PM: 187, VT: 91 

605 189 N: 127, VT: 62 

607 176 SVTA: 24, NOD: 120, VT: 32 

609 210 N: 83, VFL: 5, AFIB: 106, HGEA: 16 

610 197 N: 125, HGEA: 72 

611 391 SVTA: 186, VT: 205 

612 245 N: 149, VT: 96 

614 315 N: 132, B: 12, VT: 171 

615 148 VT: 2, AFIB: 146 
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Πίνακας 3 Πλήθος τμημάτων ανά εγγραφή και αντιστοίχιση των διαφορετικών annotaion. 

 
4.4.1 Δημιουργία τεσσάρων συνόλων δεδομένων 

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, δημιουργήθηκαν τρία επιπλέον σύνολα δεδομένων,         
ώστε να εκτελεστούν 4 πειράματα. Στο πρώτο πείραμα τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν σε            
δεκατέσσερις κλάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις κατηγορίες των αρρυθμιών της βάσης           
δεδομένων VFDB (Εικόνα 4.7). Στο δεύτερο πείραμα, οι κλάσεις συμπτύχθηκαν σε πέντε ως προς              
τη φυσιολογία τους. Έτσι, από τις 14 κατηγορίες (AFIB, ASYS, B, BI, HGEA, N, NOD, PM, SBR,                 
SVTA, VER, VF, VFL, VT), τα τμήματα χαρακτηρίστηκαν σε μία από τις 5 παρακάτω κατηγορίες               
(Εικόνα 4.8): 

1. AFIB 
2. B-VT-VF-VFL-ASYS 
3. BI 
4. HGEA-N-NOD-PM-SBR-VER 
5. SVTΑ 

Στο τρίτο και τέταρτο πείραμα έγινε εκ νέου τμηματοποίηση των διαστημάτων RR, σε τμήματα των               
πέντε διαστημάτων RR. H κατηγοριοποίηση τους έγινε σε 14 και 5 κατηγορίες αντίστοιχα (Εικόνα              
4.9, Εικόνα 4.10).  

 

Εικόνα 4-7 Τμήματα των 10 τμημάτων RR σε 14 κατηγορίες 
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Εικονα 4-8 Τμήματα των 5 τμημάτων RR σε  5 κατηγορίες. 

 

 

Εικόνα 4-9 Τμήματα των 5 τμημάτων RR σε 14 κατηγορίες. 
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Εικόνα 4-10 Τμήματα των 5 τμημάτων RR σε 5 κατηγορίες. 

 

4.5 Ταξινόμηση τμημάτων σήματος 
 

4.5.1 Εισαγωγή δεδομένων στο Weka 

Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των διανυσμάτων των σημάτων. Αυτό             
πραγματοποιείται με το εργαλείο WEKA. Το WEKA (Waikato Environment for Knowledge           
Analysis) είναι ένα ανοιχτό λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών μηχανικής μάθησης γραμμένο σε           
Java, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Waikato, στην Νέα Ζηλανδία (Εικόνα 4.11).            
Παρέχει μια συλλογή από εργαλεία οπτικοποίησης και αλγορίθμων για την ανάλυση δεδομένων και             
μοντέλων πρόβλεψης με γραφικές εφαρμογές για εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία.            
Επιπλέον, υποστηρίζει διάφορες βασικές διεργασίες εξόρυξης δεδομένων όπως, προεπεξεργασία         
δεδομένων, ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και παλινδρόμηση. Όσον αφορά τη κατηγοριοποίηση,         
παρέχονται οι υλοποιήσεις όλων των κύριων μεθόδων κατηγοριοποίησης, όπως Δένδρα          
Αποφάσεων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανές, Μπαϋεζιανοί κατηγοριοποιητές, Λογιστική       
Παλινδρόμηση, k-Πλησιέστεροι Γείτονες κλπ. 
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Εικόνα 4-11 Το εργαλείο WEKA. 

 

Προκειμένου να εισαχθούν τα δεδομένα στο WEKA, δημιουργήθηκε ένα αρχείο .arff, το οποίο θα              
χρησιμοποιήθηκε σαν σύνολο εκπαίδευσης. Tα αρχεία .arff έχουν συγκεκριμένη δομή που           
αποτελείται από το πεδίο Header και Data. Το Header του αρχείου .arff περιλαμβάνει το όνομα του                
συνόλου των δεδομένων, τα χαρακτηριστικά και το πεδίο τιμών τους. Τα δεδομένα περιγράφονται             
από ένα στιγμιότυπο που δηλώνει τις τιμές τους και στο τέλος της γραμμής τη μεταβλητή               
κατηγοριοποίησης (Εικόνα 4.12).  
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@RELATION segments 
 
@ATTRIBUTE seg-0 REAL 
@ATTRIBUTE seg-1 REAL 
@ATTRIBUTE seg-2 REAL 
@ATTRIBUTE seg-3 REAL 
@ATTRIBUTE seg-4 REAL 
@ATTRIBUTE seg-5 REAL 
@ATTRIBUTE seg-6 REAL 
@ATTRIBUTE seg-7 REAL 
@ATTRIBUTE seg-8 REAL 
@ATTRIBUTE seg-9 REAL 
@ATTRIBUTE class 
{AFIB,ASYS,B,BI,HGEA,N,NOD,PM,SBR,SVTA,VER,VF,VFL,VT} 
 
@DATA 
189.0,140.0,134.0,135.0,133.0,89.0,83.0,115.0,83.0,167.0,N 
138.0,82.0,186.0,136.0,88.0,178.0,135.0,84.0,182.0,141.0,N 
136.0,134.0,137.0,136.0,135.0,78.0,188.0,139.0,139.0,136.0,N 
135.0,136.0,132.0,137.0,83.0,183.0,140.0,87.0,182.0,138.0,N 
135.0,137.0,134.0,135.0,136.0,81.0,190.0,136.0,134.0,136.0,N 
136.0,138.0,78.0,84.0,78.0,163.0,140.0,80.0,78.0,112.0,N 
142.0,131.0,82.0,190.0,138.0,139.0,134.0,137.0,133.0,134.0,N 
135.0,87.0,187.0,138.0,81.0,186.0,139.0,80.0,187.0,139.0,N 
81.0,191.0,139.0,78.0,189.0,139.0,88.0,186.0,139.0,79.0,N 
186.0,138.0,78.0,188.0,139.0,81.0,188.0,142.0,77.0,194.0,N 
141.0,79.0,190.0,139.0,80.0,187.0,139.0,78.0,190.0,175.0,N 
41.0,192.0,139.0,80.0,195.0,142.0,77.0,191.0,139.0,78.0,N 
192.0,140.0,80.0,193.0,137.0,77.0,188.0,139.0,79.0,194.0,N 
139.0,80.0,189.0,140.0,80.0,188.0,142.0,81.0,194.0,141.0,N 
 
... 

 

Εικόνα 4.12 Στιγμιότυπο του αρχείου .arff που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα 1. 

 

Όταν τα δεδομένα εισαχθούν με επιτυχία, γίνεται επιλογή ταξινομητών (classifiers) μέσω της            
επιλογής Classify, του πεδίου της κλάσης και η μέθοδος αξιολόγησης του κατηγοριοποιητή (Εικόνα             
4.13). 
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Εικόνα 4-13 Το γραφικό περιβάλλον WEKA. 

 

4.5.2 Είδη ταξινόμησης 

Η κατηγοριοποίηση αποτελεί μια από τις βασικές εργασίες στο στάδιο της Εξόρυξης Δεδομένων.             
Βασίζεται στην εξέταση των χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, το οποίο με βάση τα            
χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κλάσεων. Η βασική ιδέα           
είναι η εξής: έχοντας ένα σύνολο από κατηγορίες (κλάσεις) και ένα σύνολο δεδομένων με δείγματα,               
για τα οποία ξέρουμε σε ποια κλάση ανήκουν, στόχος της κατηγοριοποίησης είναι η δημιουργία              
ενός μοντέλου, το οποίο θα μπορεί να κατηγοριοποιήσει αυτόματα σε αυτές τις κατηγορίες νέα,              
άγνωστα, μη-κατηγοριοποιημένα δείγματα [65]. Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης οι          
διαδικασίες που θα παρουσιαστούν θα έχουν αντικειμενικό στόχο να κατατάξουν τις εγγραφές των             
σημάτων σε κλάσεις αρρυθμιών. Οι αλγόριθμοι που θα εξεταστούν είναι: 

Δέντρα αποφάσεων: 

Τα δέντρα απόφασης (decision trees) είναι από τα πιο γνωστές τεχνικές κατηγοριοποίησης. Το             
δέντρο απόφασης είναι ένας γράφος με την κλασική δενδρική δομή που αποτελείται από             
εσωτερικούς κόμβους και φύλλα. Σε κάθε κόμβο (εσωτερικό ή εξωτερικό) εκτός από την κεντρική              
ρίζας εισέρχεται μια κατευθυνόμενη ακμή από έναν άλλο κόμβο. Σε κάθε εσωτερικό κόμβο             
αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για περαιτέρω διαχωρισμό του δέντρου. Στις           
ακμές που εξέρχονται από τη ρίζα ή κάθε εσωτερικό κόμβο, αντιστοιχεί μια συνθήκη ελέγχου με               
βάση το διαχωριστικό χαρακτηριστικό. Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε o αλγόριθμος J48,           
που αποτελεί µια υλοποίηση του WEKA για τον αλγόριθµο ταξινόµησης C4.5, ο οποίος βασίζεται              
στον αλγόριθµο ID3, και ο ταξινομητής τυχαίων δασών (Random Forest).  
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➢ Ο ταξινομητής J48 
O αλγόριθμος J48 χρησιμοποιείται για να παράγει ένα δέντρο απόφασης. Κάθε χαρακτηριστικό των             
δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβει μια απόφαση, η οποία χωρίζει τα δεδομένα σε               
μικρότερα υποσύνολα. Ο J48 εξετάζει το ομαλοποιημένο κέρδος πληροφοριών (information gain)           
που προκύπτει από την επιλογή ενός χαρακτηριστικού για το διαχωρισμό των δεδομένων. Το             
χαρακτηριστικό με το υψηλότερο ομαλοποιημένο κέρδος είναι αυτό που χρησιμοποιείται για να            
ληφθεί μια απόφαση. Το δέντρο απόφασης J48 ακολουθεί έναν απλό αλγόριθμο. Αρχικα ο             
αλγόριθμος δημιουργεί ένα δέντρο απόφασης με βάση τις τιμές χαρακτηριστικών των διαθέσιμων            
δεδομένων εκπαίδευσης. Όταν συναντά ένα σύνολο στοιχείων αναγνωρίζει το χαρακτηριστικό που           
διακρίνει τις διάφορες περιπτώσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ικανό να μας πληροφορεί             
για τις περιπτώσεις δεδομένων κατέχει το υψηλότερο κέρδος πληροφορίας. Στη περίπτωση που            
αυτό το χαρακτηριστικό έχει μία τιμή με την οποία ταυτίζονται οι περιπτώσεις δεδομένων, ο              
κλάδος τερματίζει και εκχωρείται η τιμή στόχος. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναζητείται η             
αμέσως επόμενη μεταβλητή με μέγιστο πληροφοριακό κέρδος. Έτσι, η διαδικασία αναζήτησης           
συνεχίζεται εώς ότου να καταλήξουμε σε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών είτε να ξεμείνουμε από             
μεταβλητές. Εάν τα χαρακτηριστικά εξαντληθούν ή αν δεν μπορούμε να έχουμε ένα σαφές             
αποτέλεσμα από τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναθέτουμε σε αυτό μια τιμή-στόχο που κατέχει η             
πλειοψηφία των αντικειμένων αυτού του κλάδου. Συνεπώς, με βάση το δέντρο απόφασης πλέον             
είναι εφικτή η πρόβλεψη της τιμής του χαρακτηριστικού στόχος από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.  

 

➢ O ταξινομητής Random Forest 
Ο αλγόριθμος Random Forests [67] είναι ένας αλγόριθμος εκμάθησης συνόλων (ensemble           
learning). Ο αλγόριθμος βασίζεται στο ότι μαθαίνει πολλά μικρά δέντρα με χαμηλή απόδοση και              
στη συνέχεια αυτά συνδυάζονται και επιλέγεται η συχνότερη κατηγορία για μια είσοδο του             
αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής. Από το αρχικό σύνολο δεδομένων, επιλέγουμε            
τυχαία ένα αριθμό υποσυνόλων/δέντρων με επανατοποθέτηση (random sampling with replacement)          
(Εικόνα 4.14). Για κάθε υποσύνολο φτιάχνουμε ένα δέντρο επιλέγοντας τυχαία (χωρίς           
επανατοποθέτηση) ένα αριθμό χαρακτηριστικών (αρκετά μικρότερο από το αρχικό σύνολο          
χαρακτηριστικών) και επιλέγουμε το καλύτερο χαρακτηριστικό. Αφού δημιουργήσουμε ένα δέντρο          
για κάθε υποσύνολο και επιλέξουμε μία κατηγορία, επιλέγεται η συχνότερη κατηγορία (most            
popular class vote). Ο αλγόριθμος random forest είναι από τους πιο ακριβείς ταξινομητές και              
υπολογιστικά φθηνός διότι για κάθε δέντρο που υπολογίζουμε μειώνουμε αρκετά το πλήθος των             
χαρακτηριστικών.  
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Εικόνα 4-14 Η διαδικασία κατασκευής των τυχαίων δένδρων. 

 

Εύρεση κοντινότερων γειτόνων: 

➢ O ταξινομητής IBk 
Ο ταξινομητής IBk αποτελεί την υλοποίηση του αλγορίθμου εύρεσης πλησιέστρερων γειτόνων           
(K-nn) για το WEKA. Ο αλγόριθμος Κ-nn, είναι μια κοινή μέθοδος κατηγοριοποίησης και             
χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της απλότητας εφαρμογής, της σαφήνειας και της εξαιρετικής           
αποδοτικής κατάταξης. Διαθέτει πλήρη μνήμη για τα παραδείγματα εκπαίδευσης και ταξινομεί τα            
αντικείμενα στην κλάση που ανήκουν οι κοντινότεροι γείτονες τους. Για να ταξινομηθεί ένα νέο              
αντικείμενο, ο αλγόριθμος εξετάζει τα k-κοντινότερα αντικείμενα των δεδομένων εκπαίδευσης και           
εκχωρεί τη κατηγορία της κλάσης που ανήκουν στα δεδομένα δοκιμών. Επομένως, το k             
αντιπροσωπεύει τον αριθμό των σημείων δεδομένων εκπαίδευσης που βρίσκονται κοντά στο           
σημείο των δεδομένων δοκιμών που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την κλάση.             
Όντας μη παραμετρικός ο αλγόριθμος Κ-nn, δεν κάνει παραδοχές σχετικά με την υποκείμενη             
κατανομή δεδομένων. Αν ένα αντικείμενο ταξινομηθεί κοντά σε άλλα αντικείμενα που τυχαίνει να             
ανήκουν στην ίδια κλάση, τότε στην ίδια κλάση θα προσαρτηθεί και αυτό. Επίσης, ο αλγόριθμος               
Knn ανήκει στη κατηγορία των αναβλητικών αλγορίθμων (lazy learners) καθώς δεν χρησιμοποιεί            
τα παραδείγματα εκπαίδευσης για να κάνει οποιαδήποτε γενίκευση και την αναβάλλει για τη             
στιγμή που μια νέα περίπτωση πρέπει να κατηγοριοποιηθεί διατηρώντας μια μεγάλη μνήμη με τα              
δεδομένα εκπαίδευσης.  
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Στατιστική ταξινόμηση  

➢ O ταξινομητής Naïve Bayes 
Ο κατηγοριοποιητής Naïve Bayes [66] είναι ένα πιθανοτικό μοντέλο μηχανικής μάθησης που            
χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και βασίζεται στο θεώρημα Bayes. To θεώρημα Bayes            
υπολογίζει την υπό συνθήκη πιθανότητα P(H|X), δηλαδή δηλαδή την πιθανότητα να επαληθευτεί η             
υπόθεση C με δεδομένο ότι ισχύει το γεγονός Χ. Η πιθανότητα P(H|X) δίνεται από τη σχέση:  

 

P(C/X)= P (X)
 P (C)  P (X/C)*  

 

P(Y) είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση Y, P(X) είναι η εκ των προτέρων                  
πιθανότητα να συμβεί το γεγονός Χ και P(X|Y) είναι η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός Χ με                 
δεδομένο ότι ισχύει η υπόθεση Y[]. Στην ταξινόμηση Bayes, ισχύει ότι η εκ των προτέρων               
πιθανότητα είναι η κατανομή της κάθε κλάσης ενώ η εκ των υστέρων πιθανότητα είναι η               
πιθανότητα κάθε αντικείμενο να ανήκει σε μια συγκεκριμένη κλάση. Έτσι, κάθε παράδειγµα            
εκπαίδευσης µπορεί σταδιακά να µειώσει ή να αυξήσει την πιθανότητα να είναι σωστή µια              
υπόθεση. Στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα ) παρουσιάζεται ένας κατηγοριοποιητής κατά Βayes με            
τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

 

Εικονα 4-15 Απλός  Μπαϋεσιανός Κατηγοριοποιητής [49] 

 

4.5.3 Επικύρωση κατηγοριοποιητών 

Η ακρίβεια ενός μοντέλου είναι σημαντική καθώς μας επιτρέπει να κρίνουμε εάν το μοντέλο              
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων στον πραγματικό κόσμο [48]. Στη μελέτη αυτή              
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική αξιολόγησης, “διασταυρούμενη επικύρωση 10 τμημάτων¨ (10-fold         
cross validation). Στη μέθοδο επικύρωσης 10 τμημάτων, γίνεται αξιολόγηση της ικανότητας           
γενίκευσης ενός ταξινομητή, όπου μόνο ένα δείγμα συνόλου δεδομένων είναι διαθέσιμο. Αρχικά,            
το σύνολο δεδομένων διαιρείται σε 10 υποσύνολα (folds). Τα 9 χρησιμοποιούνται ως σύνολα             
επικύρωσης (training set) και το 1 ως test set. Το μοντέλο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας το              
σύνολο εκπαίδευσης και δοκιμάζεται έναντι του συνόλου επικύρωσης. Η διαδικασία          
επαναλαμβάνεται δέκα φορές, κάθε φορά χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σύνολο ως σύνολο           
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επικύρωσης και τα υπόλοιπα εννέα ως σύνολο δοκιμής. Στο τέλος, το WEKA τρέχει μία επιπλέον               
φορά το σύνολο δεδομένων και έτσι προκύπτει ο τελικός κατηγοριοποιητής έχοντας μειώσει τα              
σφάλματα που σχετίζονται με τη τυχαια δειγματοληψία [45]. 
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Κεφάλαιο 5 – Πειραματικά 
Αποτελέσματα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τους αλγόριθμους           
εξόρυξης δεδομένων χρησιμοποιώντας διάφορες μετρικές την αξιολόγηση τους.  

 

5.1 Μετρικές αποτελεσματικότητας 
Οι μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι: 

I. True Positive (TP) - Αληθή Θετικά: Είναι οι περιπτώσεις που ταξινομήθηκαν σωστά από             
τον αλγόριθμο ότι ανήκουν σε μία κλάση Α. 

II. False Positive (FP) - Ψευδώς Θετικά: Είναι οι περιπτώσεις που ταξινομήθηκαν σε μία             
κλάση του συστήματος Α, ενώ στην πραγματικότητα ανήκαν σε μια κλάση Β. 

III. False Negative (FN) - Ψευδώς Αρνητικά: Είναι οι περιπτώσεις που ταξινομήθηκαν σε μία             
κλάση του συστήματος Β, ενώ στην πραγματικότητα ανήκαν σε μια κλάση Α. 

IV. True Negative (TN) - Αληθώς Αρνητικά: Είναι οι περιπτώσεις που ταξινομήθηκαν σωστά            
από τον αλγόριθμο ότι ανήκουν σε μία κλάση Β. 

Στο ακόλουθο γράφημα (Εικόνα 5.1) επεξηγείται η σχέση μεταξύ των τεσσάρων πιθανών            
αποτελεσμάτων: TP, FP, FN, TN. 

 

Εικόνα 5-1 Δείκτες ταξινόμησης 

Σύμφωνα με τον υπολογισμό των μετρικών απόδοσης, προκύπτουν οι παρακάτω παράμετροι           
αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν: 
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➢ Ακρίβεια θετικής πρόβλεψης (Precision): Είναι το ποσοστό των περιπτώσεων που          
κατηγοριοποιήθηκαν σωστά σε μια κλάση ως προς τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων            
που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτήν την κλάση. 

Precision =  T P
T P +F P  

➢ Ευαισθησία (Recall): Είναι η αναλογία των περιπτώσεων που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά          
σε μια κλάση, ως προς τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων που ανήκουν σε αυτή την               
κλάση. 

Recall=  T P
T P +F N  

➢ Ακρίβεια ταξινόμησης (Accuracy): Είναι το μέγεθος των αποκλίσεων των αποτελεσμάτων 
από την πραγματική μέση τιμή. 

Accuracy =  T P + T N
T P +T N+F P +F N  

 

5.2 Αποτελέσματα 
Για κάθε πείραμα, εξήχθησαν η ακρίβεια θετικής πρόβλεψης (avg precision) και η ευαισθησία για              
κάθε κλάση (avg recall), καθώς και η συνολική ακρίβεια ταξινόμησης (avg accuracy). Τα             
αποτελέσματα για τα τέσσερα πειράματα μετά τη χρήση των ταξινομητών, παρουσιάζονται στους            
παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4, Πίνακας 6, Πίνακας 8, Πίνακας 10) και στα ραβδογράμματα             
(Εικόνα 5.2 - Εικονα 5.5 ). Επιπλέον, υπολογίστηκε η ευαισθησια και η ακρίβεια θετικής              
πρόβλεψης για κάθε κατηγορία αρρυθμίας, χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή Random Forest καθώς           
παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό ακρίβειας ταξινόμησης (Πίνακας 5, Πίνακας 7, Πίνακας 9,            
Πίνακας 11). 

 

5.2.1 1o Πείραμα (10 τμήματα RR -14 κατηγορίες) 

Στο πρώτο πείραμα, χρησιμοποιήθηκαν τα τμήματα των 10 RR και οι 14 κατηγορίες αρρυθμιών              
όπως εμφανίζονται στη βάση VFDB, απορρίπτοντας μόνο τα επεισόδια θορύβου (NOISE).  

 

 avg Precision avg Recall avg Accuracy 
j48 39,3% 37,76% 91,21% 
IBk (k=10) 45,09% 42,14% 91,29% 
Naive bayes 17,43% 23,4% 78,29% 
Random Forest 46,33% 38,5% 92,55% 

Πίνακας 4 Πίνακας αποτελεσμάτων για το πρώτο πείραμα. 
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Όπως αναφέρθηκε, με τη χρήση του ταξινομητή RF, έγινε επιμέρους αναζήτηση για κάθε κατηγορία              
αρρυθμίας, των μετρικών ακρίβειας θετικής πρόβλεψης και ευαισθησίας.  

 

 Random Forest   Random Forest 
Κατηγορίες 
αρρυθμιών Precision Recall  Κατηγορίες 

αρρυθμιών Precision Recall 

AFIB 53,81% 42,28%  PM 65,58% 54,01% 

ASYS 15% 3,26%  SBR 0% 0% 

B 59,45% 42,3%  SVTA 79,79% 67,84% 

BI 64,78% 64,22%  VER 0% 0% 

HGEA 40,9% 17,3%  VF 30,49% 26,23% 

N 70,02% 82,52%  VFL 28,9% 12,8% 

NOD 85,57% 67,42%  VT 54,38% 58,89% 

 

Πίνακας 5 Πίνακας αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες αρρυθμιών του πρώτου πειράματος με χρήση του 
ταξινομητή RF. 

 

Στα ραβδογράμματα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρικών για όλους τους ταξινομητές. Όπως,            
παρατηρείται, η ποσοστιαία απόκλιση της ακρίβειας ταξινόμησης είναι ελάχιστη παρά το μεγάλο πλήθος             
των δεδομένων και των κατηγοριών. 

 

Εικόνα 5-2 Ποσοστιαία αποτελέσματα του πρώτου πειράματος. 
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5.2.2 2o Πείραμα (10 τμήματα RR - 5 κατηγορίες) 

Στο 2ο πείραμα, τα τμήματα των δέκα RR ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες αρρυθμιών             
προκειμένου τα χρονικά διαστήματα που παρουσίασαν τις ίδιες αρρυθμίες ως προς τη μορφολογία             
τους, να ενταχθούν σε μία κατηγορία. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, οι φυσιολογικοί ρυθμοί              
ανήκουν σε μία κατηγορία όπως και οι κοιλιακές αρρυθμίες. 

 avg Precision avg Recall avg Accuracy 
j48 68,07 64,78 89,23 
IBk  (k=10) 65,38 65,46 88,28 
Naive bayes 38,72 50,11 75,66 
Random Forest 80,81 69,06 92,02 

 

Πίνακας 6 Πίνακας αποτελεσμάτων για το δεύτερο πείραμα. 

 

Συνεπώς, μετά την συνένωση των αρρυθμιών, τα ποσοστιαία αποτελέσματα κυρίως της ακρίβειας            
θετικής πρόβλεψης αυξήθηκαν. 

 Random Forest Random Forest 
Κατηγορίες αρρυθμιών Precision Recall 

AFIB 82,53 39,14 
B-VT-VF-VFL-ASYS 85,37 88,45 
BI 74,35 61,63 
HGEA-N-NOD-PM-SBR-VER 79,94 86,5 
SVTA 81,86 69,6 

 

Πίνακας 7 Πίνακας αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες αρρυθμιών του δεύτερου πειράματος με χρήση του 
ταξινομητή RF. 
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Εικόνα 5-3 Ποσοστιαία αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος. 

5.2.3 3o Πείραμα (5 τμήματα RR-14 κατηγορίες) 

Στο 3ο πείραμα, έγινε εκ νέου τμηματοποίηση των RR διαστημάτων σε πέντε, ενώ οι κατηγορίες               
παρέμειναν δεκατέσσερις όπως στο πρώτο πείραμα. 

 

 avg Precision avg Recall avg Accuracy 
j48 42,51% 40,01% 91,99% 
IBk  (k=10) 43,15% 42,39% 91,67% 
Naive bayes 15,63% 21,53% 81,71% 
Random Forest 54,28% 43,52% 93,06% 

 

Πίνακας 7 Πίνακας αποτελεσμάτων για το τρίτο πείραμα. 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, παρότι που το πλήθος των τμημάτων μειώθηκε, τα ποσοστά ακρίβειας               
των κατηγοριών δεν εμφάνισαν θετική αποτελέσματα μεταβολής. 

 

 Random Forest   Random Forest 

Κατηγορίες 
αρρυθμιών Precision Recall  Κατηγορίες 

αρρυθμιών Precision Recall 

AFIB 64,21% 46,14%  PM 69,23% 57,75% 

ASYS 15,78% 3,26%  SBR 0% 0% 

B 62,02% 47,11%  SVTA 76,27% 72,24% 
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BI 69,47% 62,14%  VER 66,66% 16,66% 

HGEA 55,9% 43,26%  VF 31,48% 24,8% 

N 72,51% 82,37%  VFL 38,01% 20,58% 

NOD 84,65% 68,93%  VT 53,73% 64,01% 

 

Πίνακας 9 Πίνακας αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες αρρυθμιών του τρίτου πειράματος. 

 

 

Εικόνα 5-4 Ποσοστιαία του τρίτου πειράματος. 

 

5.2.4 4o Πείραμα (5 τμήματα RR -5 κατηγορίες) 

Στο τελευταίο τέταρτο πείραμα, τα τμήματα και οι κατηγορίες μειώθηκαν σε πέντε. 

 avg Precision avg Recall avg Accuracy 
j48 71,23% 66,48% 90,12% 
IBk  (k=10) 67,07% 66,32% 88,82% 
Naive bayes 37,08% 48,44% 76,52% 
Random Forest 76,45% 69,31% 91,3% 

 

Πίνακας 10 Πίνακας αποτελεσμάτων για το τέταρτο πείραμα. 

 

Διπλωματική Εργασία | Ελισάβετ Α. Τριγάζη 
60 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 
 

 

 

 Random Forest Random Forest 
Κατηγορίες αρρυθμιών Precision Recall 
AFIB 67,86% 40,42% 
B-VT-VF-VFL-ASYS 83,14% 86,97% 
BI 72,92% 61,7% 
HGEA-N-NOD-PM-SBR-VER 79,93% 83,87% 
SVTA 78,4% 73,56% 

 

Πίνακας 11 Πίνακας αποτελεσμάτων για τις κατηγορίες αρρυθμιών του τέταρτου πειράματος. 

 

Εικόνα 5-5 Ποσοστιαία αποτελέσματα του τέταρτου πειράματος. 
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα & 
Μελλοντική εργασία 
 

6.1 Συμπεράσματα 
Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία αυτόματης ανίχνευσης και         
κατηγοριοποίησης καρδιακών αρρυθμιών, με ανάλυση του ΗΚΓ. Η μεθοδολογία βασίζεται στην           
επεξεργασία του ΗΚΓ με στόχο την εξαγωγή του σήματος των διαστημάτων RR, και στην συνέχεια               
αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, και         
συγκεκριμένα αλγόριθμους ταξινόμησης που ανήκουν στα δέντρα αποφάσεων (Random Forest και           
j48), στην εύρεση κοντινότερων γειτόνων (Ibk) και στη στατιστική ταξινόμηση (Naive Bayes). Η             
μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε μια δημόσια βάση δεδομένων, που εστιάζει στην καταγραφή και            
μελέτη καρδιακών αρρυθμιών, και συνολικά περιλαμβάνει 14 χαρακτηρισμούς για καρδιακούς          
ρυθμούς. 

 

`6.1.1 Συγκεντρωτική αξιολόγηση αλγορίθμων εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τα αριθμητικά αποτελέσματα, προκύπτει ότι με τη παρούσα μεθοδολογία μπορούν να             
ανιχνευτούν τα επεισόδια κοιλιακών αρρυθμιών, με υψηλή ακρίβεια μέσα από ένα μεγάλο εύρος             
διαφορετικών κατηγοριών αρρυθμιών. Στο πρώτο πείραμα, από τον συνολικό αριθμό των           
τμημάτων (6757) με διαστήματα RR, ο ταξινομητής Random Forest παρουσίασε το υψηλότερο            
ποσοστό ακρίβειας ταξινόμησης, 92,55 %. Τα τμήματα που περιείχαν καρδιακές αρρυθμίες μικρής            
διάρκειας είναι αυτά που δεν ανιχνεύτηκαν επιτυχώς. Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο πείραμα, έγινε               
η συνένωση των κατηγοριών των αρρυθμιών σε 5, ώστε να μην απορριφθεί κάποιος ρυθμός μικρής               
διάρκειας. Επομένως, από τα 6757 τμήματα με διαστήματα RR, κατηγοριοποιήθηκαν σωστά στις 5             
κατηγορίες αρρυθμιών, το 92,02% αυτών των τμημάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα ακρίβειας            
ταξινόμησης του Random Forest. Στο τρίτο πείραμα, όταν τα τμήματα των διαστημάτων RR             
μειώθηκαν σε 5 και οι κατηγορίες των αρρυθμιών παρέμειναν 14 όπως στο πρώτο πείραμα,              
παρατηρείται ότι ταξινομήθηκε σωστά το 93,06% (Random Forest) των τμημάτων. Σε αυτό το             
πείραμα, όλοι οι ταξινομητές παρουσιάζουν μικρή απόκλιση μεταξύ τους καθώς τα ποσοστιαία            
αποτελέσματα τους είναι κοντά στο 90%. Στο τέταρτο πείραμα, όταν τα τμήματα καθώς και οι               
κατηγορίες μειώθηκαν σε πέντε, το ποσοστό ακρίβειας ταξινόμησης μειώθηκε σε 91,30%. 

Πιο αναλυτικά, παρατηρούμε ότι σε όλα τα πειράματα τα αποτελέσματα για την ακρίβεια             
ταξινόμησης ήταν ιδιαίτερα υψηλά, και κυμάνθηκαν από 78,29% έως 93,06%. Συγκεκριμένα, στο            
πείραμα με διαστήματα 10 RR και ταξινόμηση σε 14 κατηγορίες, τα αποτελέσματα σε σχέση με               
την ακρίβεια ταξινόμησης είναι από 78,29% μέχρι 92,55%, με την καλύτερο ποσοστό να             
παρουσιάζεται από τον ταξινομητή Random Forest (92,55%), ενώ πολύ υψηλά αποτελέσματα           
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παρουσίασαν και οι ταξινομητές j48 και ΙΒk, με ποσοστά 91,21% και 91,29%, αντίστοιχα. Στο              
πείραμα με διαστήματα 10 RR και ταξινόμηση σε 5 κατηγορίες, τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι              
βελτιωμένα, και συγκεκριμένα από 75,66% μέχρι 92,02%. Το καλύτερο ποσοστό παρουσίασε ο            
ταξινομητής Random Forest (92,02%), ενώ πολύ υψηλά αποτελέσματα παρουσίασαν και οι           
ταξινομητές j48 και ΙΒk, με ποσοστά 89,23% και 88,28%, αντίστοιχα. 

Η γενική εικόνα είναι παρόμοια και στα πειράματα με διαστήματα 5 RR. Συγκεκριμένα, με              
ταξινόμηση σε 14 κατηγορίες, τα αποτελέσματα σε σχέση με την ακρίβεια ταξινόμησης είναι από              
81,71% μέχρι 93,06%, με την καλύτερη τιμή να παρουσιάζεται και πάλι για τον ταξινομητή              
Random Forest (93,06%), ενώ πολύ υψηλά αποτελέσματα παρουσίασαν και οι ταξινομητές j48 και             
ΙΒk, με ποσοστά 91,99% και 91,67%, αντίστοιχα. Στο πείραμα με διαστήματα 5 RR και              
ταξινόμηση σε 5 κατηγορίες, τα αντίστοιχα αποτελέσματα λίγο χαμηλότερα, και συγκεκριμένα από            
76,52% μέχρι 91,3%, με την καλύτερη τιμή να παρουσιάζεται και πάλι για τον ταξινομητή Random               
Forest (91,3%), ενώ πολύ υψηλά αποτελέσματα παρουσίασε και ο ταξινομητής j48 (90,12%). 

Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα για ακρίβεια ταξινόμησης του ταξινομητή Random Forest,          
συνοψίζονται στο παρακάτω Πίνακα: 

 

  Πλήθος καρδιακών ρυθμών 

  14 5 

Αριθμός 
διαστημάτ

ων RR 

10 92,55% 92,02% 

5 93,06% 91,30% 

 

Πίνακας 12 Μέση ακρίβεια ταξινόμησης του ταξινομητή Random Forest. 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η μείωση του αριθμού των καρδιακών ρυθμών που ανιχνεύονται από               
την μεθοδολογία επιφέρει βελτίωση στα αντίστοιχα αποτελέσματα, που ήταν αναμενόμενο.          
Αντίστοιχα, η μείωση του αριθμού των διαστημάτων RR που μελετώνται έχει αρνητική επίπτωση             
στα αποτελέσματα, και στις δύο περιπτώσεις.  

Πέρα από τα αποτελέσματα σε σχέση με την ακρίβεια ταξινόμησης, σημαντικό ρόλο για την              
αξιολόγηση της μεθοδολογίας έχουν και τα αποτελέσματα ως προς την μέση ευαισθησία και την              
μέση ακρίβεια θετικής πρόβλεψης. Σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα του πρώτου            
πειράματος, για τη μέση ακρίβεια θετικής πρόβλεψης κυμάνθηκαν από 17,43% έως 46,33%, ενώ τα              
αντίστοιχα αποτελέσματα για την μέση ευαισθησία κυμάνθηκαν από 23,4% έως 42,14%.           
Συγκεκριμένα, στο πείραμα με διαστήματα 10 RR και ταξινόμηση σε 14 κατηγορίες, τα καλύτερα              
αποτελέσματα επιτευχθήκαν από τον ταξινομητή Random Forest και για της δύο μετρικές, με             
46,33% και σε σχέση με την μέση ακρίβεια θετικής πρόβλεψης, και από τον ταξινομητή IBk               
(42,14%) σε σχέση με την μέση ευαισθησία. Στο πείραμα με διαστήματα 10 RR και ταξινόμηση σε                
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5 κατηγορίες, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτευχθήκαν από τον ταξινομητή Random Forest           
(80,81%) σε σχέση με την μέση ακρίβεια θετικής πρόβλεψης, καθώς και σε σχέση με την               
ευαισθησία (69,61%). Στο τρίτο πείραμα, ο ταξινομητής Random Forest, παρουσίασε τα           
υψηλότερα αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια θετικής πρόβλεψης και την ευαισθησία, 54,28%            
και 43,52, αντίστοιχα. Στο τέταρτο πείραμα, με 5 διαστήματα RR και 5 κατηγορίες, ο ταξινομητής               
Random Forest παρουσίασε και πάλι τα καλύτερα αποτελέσματα ακρίβειας θετικής πρόβλεψης           
75,45% με μικρή απόκλιση από τους ταξινομητές j48 (71,23%), Ibk (67,07%) και Naive Bayes              
(37,08%). Ως προς την ευαισθησία, τα καλύτερα αποτελέσματα κυμάνθηκαν 69,34% από τον            
Random Forest εώς 48,44% (Naive Bayes). Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα για μέση ακρίβεια            
θετικής πρόβλεψης και μέση ευαισθησία του ταξινομητή Random Forest, συνοψίζονται στους           
παρακάτω πίνακες: 

  Πλήθος καρδιακών ρυθμών 

  14 5 

Αριθμός 
διαστη
μάτων 

RR 

10 46,33% 80,81% 

5 54,28% 76,45% 

 

Πίνακας 13 Μέση ακρίβεια θετικής πρόβλεψης του ταξινομητή Random Forest 

 

  Πλήθος καρδιακών ρυθμών 

  14 5 

Αριθμός 
διαστη
μάτων 

RR 

10 38,5% 69,61% 

5 43,52% 69,34% 

 

Πίνακας 14  Μέση ευαισθησία του ταξινομητή Random Forest 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης και μέσης ευαισθησίας του            
ταξινομητή Random Forest, το δεύτερο πείραμα με τα 10 διάστημα RR και τις 5 κατηγορίες               
παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά. Συνεπώς, όταν οι κατηγορίες μειώνονται, μειώνονται και και            
τα αποτελέσματα της μέσης ακρίβειας θετικής πρόβλεψης και μέσης ευαισθησίας. 

Η παρούσα μεθοδολογία αξιολογήθηκε με την τεχνική διασταυρούμενης επικύρωσης 10 τμημάτων           
(10-fold cross validation) κατά την οποία, σε κάθε μία από τις 10 επαναλήψεις, χρησιμοποιείται ένα               
σύνολο δεδομένων για δοκιμή και τα υπόλοιπα 9 σύνολα δεδομένων προς εκπαίδευση. Η             
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παραπάνω διαδικασία είναι η πλέον ενδεικτική και αυτό καθιστά τα αποτελέσματα της παρούσας             
μελέτης πολύ αξιόπιστα. Τα αποτελέσματα όλων των ταξινομητών, παρουσιάζονται αναλυτικά          
στον Πίνακα 16 και στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Εικόνα 6.1). 

 

 
avg 

precision 
avg recall 

avg 
accuracy   

avg 
precision 

avg recall 
avg 

accuracy 

j48 - 1o 39,3 % 37,76% 91,21%  
Naive 

bayes - 1o 
17,43% 23,4% 78,29% 

j48 - 2o 68,07% 64,78% 89,23%  
Naive 

bayes - 2o 
38,72% 50,11% 75,66% 

j48 - 3o 42,51% 40,01% 91,99%  
Naive 

bayes - 3o 
15,63% 21,53% 81,71% 

j48 - 4o 71,23% 66,48% 90,12%  
Naive 

bayes - 4o 
37,08% 48,44% 76,52% 

IBk - 1o 45,09% 42,14% 91,29%  
Random 

Forest - 1o 
46,33% 38,5% 92,55% 

IBk - 2o 65,38% 65,46% 88,28%  
Random 

Forest - 2o 
80,81% 69,61% 92,02% 

IBk - 3o 43,15% 42,39% 91,67%  
Random 

Forest - 3o 
54,28% 43,52% 93,06% 

IBk - 4o 67,07% 66,32% 88,82%  
Random 

Forest - 4o 
76,45% 69,34% 91,30% 

 

Πίνακας 15 Ποσοστιαία συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
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Εικόνα 6-1 Ποσοστιαία αποτελέσματα της μέσης ακρίβειας, της μέσης ευαισθησίας και της μέσης 
ακρίβειας θετικής  ταξινόμησης για όλα τα πειράματα.  

 

6.2 Συγκριτική μελέτη 
Η ίδια βάση δεδομένων VFDB, αναλύθηκε σε έρευνες με στόχο την ανίχνευση των κοιλιακών              
αρρυθμιών και συγκεκριμένα, της κοιλιακής ταχυκαρδίας και της κοιλιακής μαρμαρυγής, οι οποίες            
είναι και οι πιο επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή. Σε όλες τις έρευνες έγινε παραθυροποίηση των                
σημάτων με βάση το χρόνο (sec). Για την ανάλυση των μεθόδων χρησιμοποιήθηκαν 3             
κατηγοριοποιητές, οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (support vector machines-SVM), τα         
τυχαία δάση (random forest-RF), αλγόριθμοι βασισμένοι σε γκαουσιανές διαδικασίας (GP) και           
γενετικοί αλγόριθμοι (GA). Παρατηρώντας τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι, τα καλυτερα          
αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μέθοδο SVM. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρόκειται για προβληματα            
δύο κατηγοριών. Στη δική μας μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι κατηγορίες αρρυθμιών της βάσης             
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και εξαιρέθηκαν μόνο τα διαστήματα θορύβου. Επίσης, η ανάλυση των σημάτων έγινε με βάση τα               
διαστήματα RR. Λόγω του μεγάλου πλήθους των κατηγοριών των αρρυθμιών, χρησιμοποιήθηκαν           
οι ταξινομητές j48, Ibk, NB και RF. Τα αποτελέσματα ακρίβειας ταξινόμησης είναι συγκρίσιμα με              
αυτά των ερευνών που μελετήθηκαν, καθώς διαπιστώνεται ότι ανιχνεύτηκαν οι αρρυθμίες σε ένα             
πρόβλημα με παραπάνω από δύο κατηγορίες. 

 

 

Συγγραφέας Κατηγορίες Δεδομένα Ταξινομητής Ακρίβεια 

Atienza et 
al.[48] 

(2014) 

Δυαδική ταξινόμηση 
(VF/non-VF & 

VF/VT or VT/non- 
VT) 

MITD, 
CUDB, 
VFDB 

Support 
Vector 

Machines 
(SVM) 

98.6% 

Verma et al. 
[50]  

(2016) 

Δυαδική ταξινόμηση 
(VF/non-VF) 

MITD, 
CUDB, 
VFDB 

Random 
Forest 

97.17% 

Suotsalo et 
al. [54] 

(2017) 

Δυαδική ταξινόμηση 
(κοιλιακή αρρυθμία 

(VT, VF, 
VFL/non-VT, VF, 

VFL)) 

VFDB GP, 
SVM  

96% 

Li et al. [56] 

(2014) 

Δυαδική ταξινόμηση 
(VF/non-VF) 

CUDB, 
VFDB 

AHADB 

GA (feature 
selection), 

SVM 

96.3 % 

Αυτή η 
έρευνα 

10 RR-14 κατηγορίες 

 

VFDB j48 
Ibk 
NB 
RF 

91,21% 
91,29% 
78, 29% 
92,55% 

 10 RR-5 κατηγορίες   j48 
Ibk 
NB 
RF 

89,29% 
88,28% 
75,66% 
92,02% 

 

Πίνακας 16 Συγκριτική μελέτη. 

 

 

Διπλωματική Εργασία | Ελισάβετ Α. Τριγάζη 
67 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 
 

 

6.3 Μελλοντική εργασία 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, παρουσιάστηκε ένας αλγόριθμος τμηματοποιήσης με σκοπό           
την ανίχνευση των καρδιακών αρρυθμιών με βάση τα διάστημα RR . Σε μία μελλοντική επέκταση               
αυτής της έρευνας, είναι η βελτίωσης της μεθοδολογίας του τρόπου ανάλυσης των διαστημάτων R              
προκειμένου να υπάρχουν καλύτερα τμηματοποιημένα αποτελέσματα προς ανάλυση. Συγκεκριμένα         
προτείνεται, η ανάλυση των διαστημάτων σε μεγαλύτερα τμήματα διαστήματων RR, μεγέθους 30.            
Με αυτή την τεχνική, πειραματικά θα βελτιωθούν τα αποτελέσματα ως προς τον εντοπισμό των              
αρρυθμιών, ωστόσο μεγάλα διαστήματα RR είναι επικίνδυνα όταν εντοπίζεται κοιλιακή          
μαρμαρυγή. Επιπλέον προτείνεται, η δοκιμή σύγχρονων μεθόδων ταξινόμησης που θα συμβάλει           
στην εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων ακρίβειας ταξινόμησης καθώς οι καρδιακές αρρυθμίες          
είναι θανατηφόρες για τον άνθρωπο και η έγκαιρη ανίχνευση τους κρίνεται απαραίτητη.  
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