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Abstract. Cardiovascular diseases are among the first causes of death. 
The main cardiovascular diseases are myocardial ischemia, various 
types of arrhythmias, reduced ability to contract the left ventricle. Car-
diac testing is performed non-invasively by electrocardiograph or Holter 
monitoring. The paper examines, through the application of orthogo-
nal transforms, the continuous holter recordings of individuals with 
Atrial Fibrillation, Premature Ventricular Contraction and Normal Sinus 
Rhythm. The mathematical analysis is performed in the time domain. 
The results show characteristic differences between patients with both 
types of arrhythmias and in healthy individuals. The presented results 
can be of benefit to cardiology practice in Bulgaria and worldwide.

1. Увод
Сърдечносъдовите заболявания са сред първите ня-

колко причини за настъпване на смърт както у нас, така и 
в света. Основните рискови сърдечносъдови заболявания 
са исхемия на миокарда, различни видове аритмии, пони-
жена способност за съкращение на лявата камера. Според 
статистиката при приблизително 70% от смъртните случаи 
от болести на сърдечносъдовата система причината е на-
стъпила внезапна сърдечна смърт.

Изследването на сърдечната дейност се осъществява 
неинвазивно – в статично положение на тялото, до петми-
нутен запис от електрокардиограф (наречени краткосрочни: 
short-term) или амбулаторно при извършване на ежеднев-
ната дейност на индивида чрез непрекъсната електрокарди-
ография посредством холтер мониторинг (наречени продъл-
жителни long-term). От направените електрокардиографски 
записи могат да се определят редица параметри, чието из-
следване дава на кардиолога необходимата база за диагнос-
тична дейност. Върху времевите интервали между последова-
телните удари на човешкото сърце могат да бъдат направени 
изследвания, определящи тяхната променливост във вре-
мето, известна като вариабилност на сърдечната честота. 

Тези изследвания имат предимството да са неинвазивни, 
безболезнени и все повече навлизат в клиничната практика. 
Особено полезна се оказва възможността чрез оценката на 
вариабилността да се предсказва преживяемостта на паци-
ента след прекаран инфаркт на миокарда.

Съдечните аритмии се появяват в резултат на наруше-
ния в електрическите импулси на сърцето и се изразяват 
в: прекомерно забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия), 
прекомерно ускоряване на сърдечния ритъм (тахикардия) 
или неправилен сърдечен ритъм (фибрилация, трептене). 
Някои видове аритмии могат да бъдат безобидни, но други 
могат да доведат до сериозни усложнения в дейността на 
сърцето. Научните изследователи установяват, че вариа-
билността на сърдечната честота се увеличава два часа 
преди появата на аритмия [8] и следователно проследя-
ването на вариабилността в реални условия при рискови 
пациенти може да послужи за предотвратяване на редица 
живото-застрашаващи ситуации.

Проведеното изследване, описано в статията, има за 
цел да установи възможността за разграничаване на две 
форми на аритмия – предсърдно мъждене (Atrial Fibrillation 
– AF) и преждевременна камерна контракция (Premature 
Ventricular Contraction – PVC) от нормалния синусов ритъм 
(Normal Sinus Rhythm – NSR) при здравите хора. Изслед-
ванията са проведени върху реални продължителни карди-
ологични записи от анотирана холтерна база от данни на 
пациенти, диагностицирани с кардиологични заболявания, 
и записи на индивиди с нормален синусов ритъм.

Статията е разширена версия на доклад, публикуван 
в трудовете на конференция „Автоматика и информати-
ка‘2018“ [6], като изнесените на конференцията резултати 
са допълнени с нови изследвания и резултати.

2. Ортогонални трансформации
При обработката на времеви серии в научната лите-

ратура се използват много и различни по своята същност 
математически технологии, сред които на първо място по 
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употреба са ортогоналните трансформации.
Представянето на сигнала в оригиналния му домейн 

невинаги е най-доброто представяне на сигнала в много 
от приложенията за обработка на сигнали [11]. Промяна 
на представянето на сигнала от една форма в друга чрез 
прилагане на математически зависимости се нарича тран-
сформация. 

Години наред първо място в това отношение са зае-
мали синусоидалните трансформации на Фурие: дискретна 
трансформация на Фурие (Discrete Fourier Transform – DTF, 
Fast Fourier Transform – FFT). Преобразованието на Фурие 
разлага сигнала, зададен във времевата област, посред-
ством ортогонални базисни функции на честотни компо-
ненти, които не могат да бъдат определени във времето. 
Поради тази своя характеристика анализът на Фурие се 
прилага успешно за стационарни процеси, но не и за про-
цеси със сложни честотно-времеви характеристики.

През последните десетилетия при обработката на 
сигнали нараства употребата на един друг клас трансфор-
мации – несинусоидалните ортогонални трансформации на 
Haar, Rademacher, Walsh-Hadamard (базирана на спектър на 
Walsh) и други, чиито функции имат квадратна или правоъ-
гълна форма. Тяхно основно предимство е прилагането на 
реални операции върху данните. 

Други ортогонални трансформации са: дискретна-
та косинусова трансформация, slant, генерализираните 
трансформации, чието математическо описание се ба-
зира на матрична факторизация [5]. За обработката на 
сигнали и изображения са създадени трансформации като 
Hadamard-Haar, slant Haar, lower triangular, обобщени на 
Haar, Karhunen-Loêve, дискретни линейни базиси и други. 
Трансформацията на Wigner-Ville намира приложение в об-
работката на сигнали при анализа им във времечестотната 
област. 

Трансформациите се прилагат за обработка на сиг-
нали, изображения и реч, за спектрален анализ, линейно, 
нелинейно и оптимално филтриране на сигнали, за лока-
лизиране на основни точки в морфологията на сигнала, за 
класификация на сигналите и други. 

Изчисляването на трансформации е сложно и отнема 
много процесорно време. Един от важните приложни въ-
проси при обработката на сигналите и изображенията е как 
да бъде постигната максимална изчислителна ефективност 
на дискретните ортогонални трансформации. Затова, за да 
стане възможно тяхното реално прилагане, за повечето 
трансформации са разработени ефективни бързи изчисли-
телни алгоритми, включително паралелни алгоритми.

В областта на здравеопазването при обработката и 
анализа на кардиологичните сигнали полезни се оказват 
уейвлет трансформациите, които дават информация за 
сигнала едновременно във времевата и честотната област.

3. Уейвлет трансформация
Уейвлет анализът приема за базисна функция кратко-

временни елементарни вълни, характеризиращи се с опре-
делен мащаб (честота) и локализация във времето, които 

вместо да се умножават по синуси и косинуси, се премест-
ват, разтягат и свиват по оста на времето. Анализираните 
сигнали се представят като сума от такива кратковременни 
вълни с различен размер и местоположение. 

Мултирезолюционният анализ (Multiresolution Analysis 
– MRA) анализира сигнала при различни честоти с различ-
ни резолюции [2]. 

Процесите на декомпозиране и обратен синтез на 
изследвания сигнал посредством филтри (едно ниво на 
декомпозиция) са показани на фиг. 1. Със символите g1 
и h1 са означени съответно инверсният нискочестотен и 
високочестотен филтър. Алгоритъмът може да се приложи 
рекурсивно към апроксимиращата част на сигнала и пи-
рамидално да се повтори няколко пъти според избраното 
ниво на декомпозиция, максимум n пъти (при дължина на 
сигнала 2n). 

Фиг. 1. Базова схема на процеса на уейвлет трансформация

Уейвлет трансформациите са подходящи за използва-
не при провеждане на анализ на нестационарни сигнали, 
каквито са електрокардиологичните сигнали. Традиционните 
трансформации на Фурие дават информация за спектрал-
ните съставки на сигналите, без обаче да конкретизират 
моментите във времето, в които тези съставки се появяват 
или изчезват. Уейвлет трансформацията има предимството 
да дава на едномерни сигнали двумерна зависимост, като 
при това времето и честотата се разглеждат като незави-
сими променливи.

4. Кардиологична база от данни
За решаване на задачите по проект, финансиран от 

Фонд „Научни изследвания“ на Република България, в пе-
риода януари – септември 2018 г. е създадена физиологич-
на база, състояща се от над 1100 реални холтерни елек-
трокардиографски (ЕКГ) записа. Кардиологичните записи 
са получени от кардиологичното отделение на Многопро-
филна областна болница за активно лечение МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“, Велико Търново. Записите са създадени 
посредством мониторинг с холтерово устройство, което се 
поставя на пациента в болницата обикновено рано сутрин 
до 9-10 часа, след което индивидът продължава своята 
всекидневна нормална дейност. Едно от условията за успех 
на холтеровия мониторинг е провеждане на наблюдение на 
дейността на сърдето в реални условия на живот на паци-
ента. Целта на холтеровия мониторинг е да улови отдел-
ни моменти в работата на сърцето, които са епизодични, 
случват се от време на време и не могат да бъдат устано-
вени при краткосрочни изследвания от специализираните 
устройства в болницата. Направените записи са продъл-
жителни (най-често в България се провеждат 24-часови 
наблюдения, но могат да бъдат и до 72 часа). Записите 
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са придружени с поставена обща диагноза от лекуващия 
лекар на всеки конкретен пациент. Изследваните данни об-
хващат пациенти с различен пол (мъже, жени), диагности-
цирани с различни кардиологични заболявания, в широка 
възрастовата граница. Сред тези записи има данни и за 
здрави индивиди.

5. Предпроцесорна обработка  
на сигналите

Получените продължителни холтерни записи се де-
компресират и върху тях се извършва предпроцесорна об-
работка. Тя включва: намаляване на смущенията, намаля-
ване на дрейфа на нулевата линия, локализация на точките 
с максимално отклонение (така наречените QRS комплекси, 
чието наименование произтича от трите основни точки в 
електрокардиограмата, които ги образуват: Q, R и S). 

След детекцията на кардиологичните комплекси се 
образува времевата последователност от RR интервалите, 
изключват се ектопичните интервали и се образува време-
вата серия на нормалните интервали. Последователността 
от нормалните кардиологични интервали е известна в на-
учната литература като вариабилност на сърдечната чес-
тота [3].

За процеса на локализация на QRS комплексите е из-
ползвана дискретна уейвлет трансформация с базис на До-
беши четири уейвлет коефициента. Електрокардиографски-
те данни се декомпозират с четири нива на декомпозиция. 
Честотните компоненти на QRS комплекса (от 10 до 25 Hz) 
оказват влияние основно върху детайлните коефициенти от 
трето и четвърто ниво, поради което тези нива са избрани 
за разпознаване на QRS комплекса. 

В това изследване оценката на алгоритмите за раз-
познаване на QRS комплексите се извършва чрез опреде-
лянето на следните параметри [4]:

• Критерий за чувствителност (Sensitivity) – част-
та на коректно определените комплекси 

(1)

• Критерий за специфичност (Specificity)

(2)

където: 
ТР е общият брой на коректно разпознатите компле-

кси;
FN – броят на неразпознатите комплекси (съществу-

ващи комплекси, но неотчетени като такива);
FP – броят на грешно разпознатите комплекси (наме-

рените пикове не са QRS комплекси, но са регистрирани 
като такива).

• Критерий за точност (Accuracy)
Критерият за точност се формулира въз основа на 

броя на неразпознатите и броя на грешно разпознатите 
комплекси посредством формулата [5]

(3)

където ТВ е общият брой на анализираните QRS комплекси.

• Коефициент на допуснатите грешки
Коефициентът на допуснатите грешки DER (Detection 

Error Rate) се определя посредством формулата

(4)

6. Анализ на вариабилността  
на сърдечната честота във времевата 
област

Продължителният непрекъснат запис на сърдечната 
дейност (получен посредством холтеров мониторинг) може 
да бъде анализиран и да послужи за наблюдение и оценка 
на влиянието на автономната нервна система (с нейните 
два дяла – симпатична и парасимпатична нервна ситема), 
върху дейността на целия огранизъм и в частност върху 
дейността на сърцето.

Анализът във времевата област дава оценка на дей-
ността на сърцето в зависимост от параметъра време по-
средством изчисления върху интервалите между последо-
вателните нормални сърдечни интервали.

Високите стойности на вариабилността на сърдечната 
честота са показател за добро общо здравословно състоя-
ние, а ниските стойности са индикатор за здравословни 
проблеми.

Според приетия през 1996 г. и международно утвър-
ден през следващите години стандарт за измерване, физи-
ологична интерпретация и клинична употреба на вариабил-
ността на сърдечната честота тя може да бъде изследвана 
във времевата област посредством следните статистически 
параметри:

– средна стойност на RR интервалите;
– SDNN – стандартна девиация на нормалните интер-

вали, параметърът дава оценка за цялостната вариабилност 
на сърдечната честота в изследвания запис и е добил ши-
рока популярност [9]; 

– SDANN – изчисляват се средните стойности на нор-
малните RR интервали за всеки 5 минути от изследването 
и се пресмята тяхното стандартно отклонение [9]; 

– RMSSD – индексът се изчислява посредством опре-
деляне на корен квадратен от средната квадратична разли-
ка на всеки два последователни нормални интервала [9];

– pNN50 – определя се от отношението между всички 
съседни интервални разлики между NN интервалите, по-го-
леми от 50 ms (NN50), към общия брой на нормалните 
интервали, който след това е умножен по 100 [9];

– SDNNindex – усреднена стойност на стандартните 
отклонения на всички нормални интервали за петминутните 
блокове на целия изследван запис [9].

7. Резултати
Получените резултати при локализацията на QRS 

комплексите (осреднени за изследваните 102 записа) са 
следните:

• Specificity (специфичност) над 93%.
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• Sensitivity (чувствителност) над 82%.
• Accuracy (точност ): 78%.
• DER (коефициент на допуснати грешки): 21%.
Оценката на вариабилността на сърдечната честота е 

направена върху избрани записи от създадената холтерна 
база от кардиологични данни. Изследвани са записи на 
здрави индивиди, имащи нормален синусов ритъм, записи 
на пациенти с най-често срещаната аритмия –предсърдно 
мъждене, и записи на пациенти с аритмия тип PVC.

Показаните в статията хистограми са получени по-
средством софтуерна система за анализ на вариабилността 
на сърдечната дейност във времевия домейн, създадена 
и компилирана в среда за развитие MATLAB 8.2.0.701 
(R2013b) като стандартно приложение за Windows [1]. 

В табл. 1 са показани резултатите, получени за из-
следваните три групи холтерни записи на индивиди с арит-
мии и индивиди, които са здрави:

1. Група – пациенти, диагностицирани с предсърдно 
мъждене.

2. Група – пациенти, диагностицирани с аритмия тип 
PVC.

3. Група от здрави индивиди – здрава контролна група.
Показаните таблични резултати са получени като 

резултат от създадената софтуерна програма. Числовите 
резултати са представени като средна стойност ± стан-
дартна девиация. Софтуерната система определя основните 
времеви характеристики на вариабилността на сърдечната 
честота на изследваните данни и ги извежда в прозорци 
за резултатите.

Резултатите от изпълнението на програмната систе-
ма за определяне на времевите параметри на пациент с 
предсърдно мъждене са представени на фиг. 2. Програ-
мата извежда в отделна колонка референтните стойности 
на параметрите според стандарта за вариабилността на 
сърдечната честота.

За провеждане на статистически анализ на получе-
ните резултати е изчислен параметърът p посредством ед-
нофакторен ANOVA анализ ( ). Наличие на статисти-
ческа значимост се приема при ниво на значимост p<0.05 

Табл. 1. Статистически параметри на вариабилността

Фиг. 2. Времеви характеристики, изчислени от програмната 
система за реален запис на пациент с предсърдно мъждене

На фиг. 3 е показана хистограма, направена върху 
запис на индивид с нормален синусов ритъм. Разпределе-
нието на нормалните кардиологични интервали е централ-
но, като най-голям процент от интервалите са разположени 
в неголям брой колонки около мода на хистограмата (с 
дължина на кардиоинтервалите от 0.7 до 0.9 секунди). Съ-
щевременно съществуват интервали с различна големина, 
разположени и в по-малките стойности, и в по-големите 
стойности на дължините на интервалите. Хистограмата има 
характерния вид на нормално (Гаусово) разпределение на 
изследваните данни.

На фиг. 4 е показана хистограма на пациент с пред-
сърдно мъждене на сърцето. Основата на графиката е скъ-
сена и изместена наляво. Наблюдава се единична висока 
колонка, съответстваща на дължини на интервалите около 
0.6 сек., което показва наличие на струпване на кардиоло-
гични интервали около тази стойност.

На фиг. 5 е показана хистограма на пациент с ари-
тмия тип PVC. Наблюдават се единични високи колонки, 
съответстващи на някои от дължините. 

Фиг. 3. Хистограма на кардиоинтервалите на индивид  
с нормален синусов ритъм

Фиг. 4. Хистограма на кардиоинтервалите на пациент 
с предсърдно мъждене
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Фиг. 5. Хистограма на кардиоинтервалите на пациент  
с аритмия тип PVC

Фиг. 6. Графично изображение на параметъра pNN50

Фиг. 7. Графично изображение на параметъра RMSSD

Анализ на резултатите. Проведеният статистически 
анализ показва статистически значими разлики при стой-
ностите на параметрите SDANN, RMSSD, pNN50, (p<0.05). 
Според стойностите на тези параметри могат да бъдат 
разграничени двата вида аритмии: предсърдно мъждене и 
аритмия тип PVC (преждевременна камерна контракция) 
както помежду си, така и от записи с нормален синусов 
ритъм. Направените анализи показват, че параметърите RR, 
SDNN, SDNNindex нямат статистическа значимост при тези 
изследвания и не могат да се ползват при разпознаване на 
аритмиите при записите на пациентите. 

На фиг. 6 и фиг. 7 са показани графични изображе-
ния на изследваните статистически параметри RMSSD и 
pNN50, построени посредством Microsoft Excel. Тези два 

параметъра приемат най-високи стойности в случаите на 
аритмията предсърдно мъждене и най–ниски при аритмии 
тип PVC. Графиките имат за цел графично онагледяване на 
изследваните в статията параметри.

Заключение
В статията са представени резултатите от приложе-

нието на статистически анализ във времевата област по-
средством параметрите средна стойност на кардиологич-
ните интервали RR, стандартна девиация на нормалните 
интервали SDNN, SDANN, RMSSD, pNN50, SDNNindex. 

Наблюдават се съществени разлики в хистограмите 
на трите изследвани групи: нормален синусов ритъм, пред-
сърдно мъждене и аритмия тип PVC. При хистограмите на 
пациенти с аритмии могат да се отличат визуално струпва-
ния около определени стойности на дължините на интерва-
лите и отсъствие на интервали в широк диапазон от дължи-
ни. Числовите стойности на изследваните параметри също 
показват различни стойности за трите изследвани групи 
холтерни записи и могат да бъдат използвани като спома-
гателно средство за разграничаването на здравите индиви-
ди от пациенти с аритмии. Получените резултати могат да 
бъдат от полза за клиничната практика на кардиолозите. 
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