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1. Abstrakt 

Celem naszego projektu jest zaimplementowanie algorytmu detekcji symptomów choroby 

niedokrwiennej serca. Wykrywanie oznak tej choroby jest dosyć ważną częścią diagnozowania, 

ponieważ jest ona jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych.  Podstawą do 

diagnozy jest analiza interwału ST w zapisie wielokanałowym EKG.   

Program na podstawie wejściowych danych znajduje odcinek ST.  Analiza uniesienia, obniżenia i 

nachylenia pozwala na zdiagnozowanie spowolnienia i opóźnienia procesu repolaryzacji. Takie 

zjawisko świadczy o problemach z dotlenieniem komórek serca. Operacje te przeprowadzane są na 

wielu kanałach, dzięki czemu możemy otrzymać pełną informację o zagrożeniach niedotleniania. 
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2. Wstęp 

Cele i założenia projektu.  

Analizowanie odcinka ST wiąże się z kilkoma problemami. Pierwszą trudnością jest odnalezienie 

odcinka ST. Jego położenie oraz długość zależy od częstotliwości pracy serca. Innym problemem 

jest ustalenie wartości granicznych uniesienia, obniżenia oraz nachylenia odcinka ST w celu 

wykrycia epizodów. Są to wartości po przekroczeniu których system powinien informować lekarza 

o nieprawidłowościach. Granice te są ustalane w sposób odgórny przez osobę obsługującą program. 

Pewną wadą metody jest analizowanie amplitudy, która jak wiadomo zależy od czynników takich 

jak grubość tkanki tłuszczowej czy jakość kontaktu elektrod ze  skórą badanego.  

a) Zarys ogólny proponowanego rozwiązania.  

Nasze rozwiązanie problemu jest dosyć proste i nie odbiega znacząco od metod używanych 

powszechnie w systemach tego typu. Algorytm działa na 12 kanałach zapisu sygnału EKG. Po 

znalezieniu odcinka ST następuje analiza w oparciu o dane podane podczas konfiguracji. W 

razie nie podania początku i końca odcinka, program sam znajduje najbardziej prawdopodobne 

miejsce wystąpienia i rozpoczyna analizę. Program w razie potrzeby wynajduje odcinki ST w 

kanałach i po analizie zwraca informacje o epizodach i maksymalnych wartościach obniżenia, 

uniesienia oraz nachylenia w poszczególnych kanałach. 

b) Dyskusja alternatywnych rozwiązań.   

Sposób realizacji jest chyba jedyną możliwą metodą analizy odcinka ST. Nie jest to procedura 

skomplikowana z punktu widzenia algorytmicznego, więc mając do dyspozycji obecną wiedzę 

raczej nie istnieje szybsze rozwiązanie zagadnienia.  Pewne problemy występują przy analizie 

długich sygnałów, ponieważ obliczenia wykonują się przez dłuższy czas. 

3. Koncepcja proponowanego rozwiązania 

Program zaczytuje przykładowe sygnały EKG, który jest zapisany wielokanałowo. Po ustawieniu 

parametrów algorytm ustala położnie odcinka ST i odczytuje wartości w nim występujące. 

Obsługujący program powinien podać punkty pomiaru: za zespołem ORS (J), na wstępującym 

ramieniu załamka T(ST) oraz izolinii(BL). Punkty te podawane są dla każdego odprowadzenia. W 

przypadku nie podania punktów J oraz ST program sam ustala położenie odcinka ST, jednak punkty 

początkowy i końcowy oraz długość mogą nie pokrywać się z rzeczywistością.   W następnym 

kroku następuje przeliczenie  z miliwoltów na milimetry zgodnie ze wzorem :   1mV = 10mm. Jest 

to spowodowane przyzwyczajeniem lekarzy którzy obsługują tego typu programy. Kolejnym 

krokiem jest porównanie obniżenia, uniesienia oraz nachylenia poszczególnych odcinków ST z 
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wartościami podanymi na wejściu programu. Ostatnim etapem jest zwrócenie wyników działania 

algorytmu, czyli parametrów epizodów ST.  

 

4. Rezultaty i wnioski 

Program po skonfigurowaniu danych wejściowych wykrywa epizody ST. Wyniki zwracane są  do 

struktury Beats. Są tam dane o położeniu punktów pomiarowych, amplitudach oraz maksymalne 

wartości uniesienia i obniżenia w analizowanych kanałach. Wyniki te są wystarczające do ustalenia 

epizodów, które mogą świadczyć o poważnych zagrożeniach dla osoby badanej. Badania zostały 

przeprowadzone na przykładowych plikach z zapisem EKG pochodzących z bazy danych. 

5. Podsumowanie 

Projekt ma zaimplementowane metody, które sprawdzają się w innych systemach tego rodzaju. 

Realizacja projektu nie jest jednak do końca idealna. Należy dopracować integrację z innymi 

modułami systemu, którego projekt jest częścią. Jednak samodzielny moduł jest gotowy do pracy. 
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7. DODATEK A: Opis opracowanych narzędzi i metody postępowania 

Program poprzez Gui przyjmuje argumenty i parametry, których wypełnienie nie powinno sprawić 

problemu. Program powinien działać na systemach z rodziny Microsoft Windows. Testy były 

przeprowadzane na jego najnowszej wersji 7. 

8. DODATEK B: Realizacja proponowanego rozwiązania 

Program napisany jest w całości w języku c++. Instalacja nie jest skomplikowana, jednak wymaga 

skopiowania odpowiednich bibliotek: cygcrypto-0.9.8.dll, cygcurl-4.dll, cygssh2-1.dll, cygssl-

0.9.8.dll, cygwfdb-10-4.dll, cygwin1.dll, cygz.dll. Potrzebny jest również zewnętrzny program 

rdsamp.exe. W programie wykorzystywane są bazy danych sygnałów EKG. Wszystkie wymienione 

pliki można pobrać ze strony http://www.physionet.org/. Do działania potrzebne są jeszcze dane z 

programu QRS_DET v14.01,  które są w postaci pliku. Wyszukuje odcinki ST oraz wyznacza 

izolinię, która przechodzi przez punkt Q. Do wyznaczenia odcinka ST używa wzorów, które są 

zależne od szybkości bicia serca: 

tR-J = 40 + 0.948 * sqrt(tR-R) [ms]  oraz tR-ST = 40 + 2.21 * sqrt(tR-R) [ms]   

Kiedy użytkownik nie poda rytmu serca program automatycznie ustala punkt J w odległości 45ms 

za punktem R, a punkt ST 60ms później. Następnie następuje analiza uniesienia i obniżenia w 

stosunku do izolinii. Po przeliczeniu jednostek na milimetry zgodnie z zależnością 1mv = 10mm, 

następuje porównanie z wartościami granicznymi podanymi w konfiguracji. Nachylenie liczone jest 

przez porównanie wartości na końcach odcinka ST, ponieważ przyjmuje się że odcinek ten zawiera 

się w przybliżeniu w prostej przechodzącej przez obydwa punkty. Po analizie następuje 

uzupełnienie struktury Beats, danymi wypisanymi we wcześniejszych punktach. 
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9. DODATEK C. Opis informatyczny procedur 

Program powstał w środowisku Dev-C++. Do prawidłowego działania niezbędne są biblioteki oraz 

pliki podane we wcześniejszym rozdziale. Ważnym elementem są pliki z sygnałami. Każdy sygnał 

zwiera plik .dat, .hea, .atr. Są one niezbędne do prawidłowego odczytania sygnału przez 

zewnętrzny. 

 

10. DODATEK D. Spis zawartości dołączonych nośników (dyskietek, CD 

ROMu) 

W poszczególnych katalogach nośnika muszą się znaleźć: 

• SIGNALS – pliki .dat z przykładowymi zapisami sygnału EKG, oraz pliki pomocnicze .hea i 

.atr 

• SRC – źródło programu. 

• EXE – stana.exe, rdsamp.exe, cygcrypto-0.9.8.dll, cygcurl-4.dll, cygssh2-1.dll, cygssl-0.9.8.dll, 

cygwfdb-10-4.dll, cygwin1.dll, cygz.dll 

• DOC – stana.doc, stana.pdf 

 


