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Abstrakt 

Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný 

nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem 

některých onemocnění, která jsou považována za její rizikové faktory. Cílem této práce je 

popsat problematiku fibrilace síní a metody, které umožňují její detekci v EKG záznamu. 

V úvodní části se nachází literární rešerše zabývající se fyziologií srdce a fibrilací síní. V další 

části jsou uvedené některé metody sloužící k detekci FS. V praktické části je zhodnocena 

funkčnost dodaného softwaru pro detekci FS firmou BTL. Dále je zde navržen detektor 

fibrilace síní. K detekci bylo vybráno několik parametrů, poukazující na variabilitu RR 

intervalů. Jedná se o parametry směrodatné odchylky, koeficient šikmosti a špičatosti, variační 

koeficient, střední kvadratickou odchylku, normalizovanou absolutní odchylku, 

normalizovanou absolutní diferenci, mediánovou absolutní odchylku a entropii. Bylo využito 

třech různých klasifikačních modelů: metoda podpůrných vektorů (SVM), K-nearest neghbor 

(KNN) a diskriminační analýza (DA). Nejlepších výsledků dosahuje klasifikační model SVM. 

Výsledky ukazatelů úspěšnosti (sensitivita: 67,1 %; specificita: 97,0 %; F-measure: 66,8 %; 

accuracy: 92,9 %). 

Klíčová slova 

Srdce, elektrokardiogram, srdeční arytmie, fibrilace síní, detekce fibrilace síní, metoda 

podpůrných vektorů, k-nearest neighbor, diskriminační analýza 

  



 

 

Abstract 

Atrial fibrillation is diagnosed in 1-2% of the population, in next decades, it expects a 

significant increase in the number of patients with this arrhythmia in connection with the aging 

of the population and the higher incidence of some diseases that are considered as risk factors 

of atrial fibrillation. The aim of this work is to describe the problem of atrial fibrillation and the 

methods that allow its detection in the ECG record. In the first part of work there is a theory 

dealing with cardiac physiology and atrial fibrillation. There is also basic descreption of the 

detection of atrial fibrillation. In the practical part of work, there is described  software for 

detection of atrial fibrillation, which is provided by BTL company. Furthermore, an atrial 

fibrillation detector is designed. Several parameters were selected to detect the variation of RR 

intervals. These are the parameters of the standard deviation, coefficient of skewness and 

kurtosis, coefficient of variation, root mean square of the successive differences, normalized 

absolute deviation, normalized absolute difference, median absolute deviation and entropy. 

Three different classification models were used: support vector machine (SVM), k-nearest 

neighbor (KNN) and discriminant analysis classification. The SVM classification model 

achieves the best results. Results of success indicators (sensitivity: 67.1%; specificity: 97.0%;  

F-measure: 66.8%; accuracy: 92.9%) 

Key words 

Heart, electrocardiogram, cardiac arrhythmia, atrial fibrillation, detection of atrial fibrillation, 

support vector machine, k-nearest neighbor, discriminant analysis 
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1 Úvod 

Fibrilace síní (FS) je jednou z nejčastějších arytmií srdce. Jedná se o chaotické stahování 

srdečních síní, kdy elektrické vzruchy nevznikají pravidelně v sinusovém uzlu. 

V síňokomorovém uzlu dochází k následné filtraci všech elektrických vzruchů ze síně. 

Na srdeční komory jsou převáděny pouze některé z nich. V důsledku toho dochází 

k nepravidelnému srdečnímu rytmu. [4] 

FS je diagnostikována u 1-2 % populace. V roce 2010 byl odhadnut celosvětový počet 

mužů s fibrilací síní na 20,9 milionů a 12,6 milionů žen. V příštích dekádách se očekává 

výrazný nárůst počtu pacientů s FS v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem 

některých onemocnění, která jsou považována za rizikové faktory FS. Prevalence této arytmie 

je vyšší v rozvinutých zemí. Je častější u mužů než u žen. Výskyt se zvyšuje s věkem, dále u 

pacientů s onemocněními, jako jsou hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, 

chlopenní vady, obezita, diabetes mellitus nebo chronické onemocnění ledvin. [4][6] 

Tato arytmie není bezprostředně ohrožující na životě, avšak významně zhoršuje kvalitu 

života postižených. Je nezávisle spojena s dvojnásobným zvýšením rizika úmrtí u žen 

a 1,5 násobným zvýšením rizika u mužů. Úzce souvisí s vyšší četností tromboembolických 

příhod, především cévních mozkových příhod (CMP), které mají u pacientů s FS těžší průběh 

a často vedou k dlouhodobé invaliditě či k úmrtí. Dvacet až třicet procent všech cévních 

mozkových příhod vzniká v důsledku FS, riziko jejich vzniku u postižených je až pětinásobné. 

Dalším významným rizikem je srdeční selhání či vznik dysfunkce levé komory srdce. [4][7] 

Významnou roli hraje včasná detekce FS. Postižené osoby mohou být symptomatické 

nebo asymptomatické. Nerozpoznaná FS může vést k vážným následkům, včetně CMP a úmrtí 

pacienta [4]. V současné době je vyvinuto mnoho algoritmů pro automatickou detekci síňové 

fibrilace, které jsou založeny na změnách elektrické aktivity srdce pozorovatelných na EKG 

záznamu. 

Tato práce se zabývá především automatickou detekcí fibrilace síní v krátkodobých 

záznamech EKG. Nejprve je provedena literární rešerše v této oblasti. Následně je proveden 

výpočet vybraných parametrů z EKG zdravých jedinců a pacientů s FS. Dalším krokem je 

navržení detektoru FS za použití vypočtených parametrů EKG a vybraného klasifikačního 

algoritmu. Postup je realizován v prostředí Matlab R2015. Nakonec jsou diskutovány dosažené 

výsledky. 
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2 Srdce 

Srdce je životně důležitý orgán. Společně s cévami tvoří kardiovaskulární systém lidského těla. 

Krev nepřetržitě cirkuluje organismem, je poháněna dvěma sériově uspořádanými pumpami 

(srdcem). Rozlišujeme dva hlavní krevní okruhy – plicní a systémový. Plicní oběh zajišťuje 

průtok krve plícemi. Dochází zde k okysličení krve. Funkci pumpy zastává pravá část srdce. 

V systémovém oběhu koluje krev mezi srdcem a celým tělem člověka. Slouží zejména k dodání 

okysličené krve orgánům a tkáním. Krev je poháněna levou polovinou srdce. [8] 

2.1 Funkční morfologie srdce 

Srdce je dutý svalový orgán. Je uložen v hrudníku, kde jej chrání hrudní koš. Dvě třetiny srdce 

leží vlevo a jedna třetina vpravo od střední čáry. Tvar srdce připomíná trojbokou pyramidu, 

jejíž základna (baze srdeční) směřuje nahoru, doprava a dozadu. Hrot srdce naopak směřuje 

dolů, doleva a dopředu. Na obr. 1 se nachází schématické znázornění polohy srdce v lidském 

těle.[10] 

 

Obr. 1: Schematické znázornění polohy srdce v hrudníku. [9] 

Celé srdce je obaleno perikardem, který je tvořen ze dvou listů – epikardem 

a osrdečníkem. Epikard přiléhá přímo na myokard, který je střední vrstvou srdce. Jedná se 

o srdeční svalovinu. Svalovina komor je několikanásobně silnější než svalovina síní, jsou 

od sebe oddělené srdečním skeletem. Základní stavební jednotkou srdeční svaloviny je 

kardiomyocyt. Buňky myokardu můžeme dle funkce rozdělit na převodní systém srdeční 
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a pracovní myokard. Pracovní myokard má na starost srdeční cyklus, jeho hlavní funkcí je 

kontrakce, tedy mechanická práce srdce. Převodní systém srdeční má schopnost samovolně 

tvořit vzruchy a rozvést je po srdci, jedná se o buňky specializované na elektrickou aktivitu. 

Všechny dutiny srdce jsou vystlány endokardem, který je pevně srostlý s myokardem. [8][10] 

Srdce se skládá ze čtyř dutin – pravé síně, pravé komory, levé síně a levé komory. Krev 

při průchodu srdcem protéká postupně všemi těmito dutinami. Jednotlivé dutiny jsou od sebe 

odděleny chlopněmi, které zabraňují zpětnému toku krve. Otevírání a uzavírání chlopní je dáno 

tlaky na jejich obou stranách. Určují směr proudění ze síní do komor (trikuspidální a mitrální), 

odtud do aorty (aortální) či plicnice (plicní). Na obr. 2 je znázorněné schéma lidského srdce 

včetně popisku jednotlivých částí a směru šíření krve. [8][11] 

 

Obr. 2: Schéma lidského srdce (1. Horní dutá žíla, 2. Plicní tepna, 3. Plicní žíla, 4. Mitrální chlopeň, 5. Aortální chlopeň, 6. 

Levá komora, 7. Pravá komora, 8. Levá síň, 9. Pravá síň, 10. Aorta, 11. Plicní chlopeň, 12. Trikuspidální chlopeň, 13. Dolní 

dutá žíla) [12] 

Nejprve do pravé síně přitéká odkysličená krev z horní a dolní duté žíly. Trikuspidální 

chlopeň umožní průtok krve z pravé síně do pravé komory. Z pravé komory pokračuje krev 

přes plicní chlopeň do plicní tepny, která vede do plic, kde dojde k okysličení krve. Do levé 

síně přitéká okysličená krev z plicních žil, po zdolání mitrální chlopně se dostane do levé 

komory, odkud přes aortální chlopeň proudí do aorty. Z aorty je krev vedena do celého těla. 

Čerpací činnost srdce je založena na rytmickém střídání relaxace a kontrakce komor. 

Relaxace komor se nazývá diastola, během této fáze se komory plní krví. Kontrakce komor 
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neboli systola umožňuje vypuzení krve do plicnice či aorty. Systola síní předchází systole 

komor. Síně fungují jako pomocná čerpadla, která pomáhají dokonalému plnění komor krví. 

Kontrakce a následná relaxace srdečních oddílů je nazývána srdečním cyklem. [8] 

 

Obr. 3: Diastola (vlevo) a systola (vpravo) [12] 

2.2 Převodní systém srdeční 

Elektrická aktivita srdce je základním předpokladem funkce srdce jako pumpy. Vzruchovou 

aktivitu vedoucí k pravidelnému střídání systoly a diastoly vytváří srdce samo pomocí 

převodního systému srdečního. Ten umožňuje pravidelně vytvářet vzruchy a rozvádět je 

v náležité posloupnosti po srdci. V myokardu nalezneme také svalové buňky (pracovní 

myokard), které odpovídají na podráždění kontrakcí. [8] 

Základním rysem elektrické aktivity buněk myokardu je schopnost depolarizace 

a repolarizace buněčných membrán. Dostatečně velké podráždění buněčné membrány vyvolá 

elektrickou odpověď, kterou nazýváme akční potenciál (AP). Klidový membránový potenciál 

je elektricky negativní (-50 až -90 mV). Polarizace buňky spočívá v nerovnoměrném rozložení 

iontů (Na+, Ca2+ a K+) uvnitř a vně buňky, což je zajišťováno jejich difuzí, rozdílnou 

permeabilitou membrány a iontovými pumpami. Akční potenciál začíná rychlou změnou 

membránového potenciálu. Vnitřek buňky se dostává z hodnoty potenciálu -90 mV na +20 

až +25 mV. Této fázi se říká depolarizace. Následuje velmi krátká fáze repolarizace a po ní 

dlouhá fáze plató (cca + 15 mV), kdy membrána zůstává depolarizována. Nakonec nastává fáze 

repolarizace, při které se membránový potenciál vrací na klidovou hodnotu. Teprve po skončení 

celého AP můžeme vyvolat nový AP podnětem prahové intenzity. [8] 
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Převodní systém srdeční se skládá z několika částí. Mezi ně patří sinoatriální uzel (SA), 

atrioventrikulární uzel (AV), Hisův svazek, Tawarova raménka a Purkyňova vlákna. SA uzel 

je primárním centrem automacie v srdci. Nachází se v pravé síni v blízkosti ústí horní duté žíly. 

Je srdečním pacemakerem, za fyziologických podmínek zde vzniká podnět pro podráždění 

myokardu. Dochází zde ke spontánní elektrické aktivitě v nejrychlejší frekvenci, která tak 

udává rytmus srdeční činnosti. Vzruch z SA uzlu se šíří na obě síně až do AV uzlu, který převádí 

vzruch dále se zpožděním, aby byl zajištěn dostatek času na plnění komor v době systoly síní. 

Zabraňuje přenosu předčasných vzruchů z SA uzlu. V případě nefunkčnosti SA uzlu může 

převzít jeho funkci, tedy tvorbu vzruchů, avšak s nižší frekvencí okolo 40-60/min. Z AV uzlu 

se podráždění dále šíří Hisovým svazkem. AV uzel a Hisův svazek tvoří jediné vodivé spojení 

mezi síněmi a komorami srdce. Vzruch následně pokračuje levým a pravým Tawarovým 

raménkem, kde postupně přechází v Purkyňova vlákna, kterými je přenesen na buňky 

pracovního myokardu obou komor, které následně odpoví kontrakcí. V pracovním myokardu 

se podráždění šíří směrem k epikardu a od hrotu k bázi srdce. Převodní systém srdeční je 

znázorněn na obrázku č. 4.[8][11][13] 

 

Obr. 4: Převodní systém srdeční [30] 

Tawarova 
raménka 

Hisův svazek 



 

15 

 

2.3 Elektrokardiogram 

Elektrokardiografie je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Využívá záznamu elektrické 

aktivity srdce v čase, který se nazývá elektrokardiogram. Jedná se o jednoduchou, většinou 

neinvazivní metodu. Pomocí EKG jsou zobrazovány potenciálové rozdíly na povrchu těla, které 

vznikají při podráždění srdce na rozhraní depolarizovaných a nedepolarizovaných úseků 

myokardu. EKG nás informuje o poloze srdce, tepové frekvenci, rytmu, původu a šíření 

vzruchů, apod. Změny v EKG křivce nás upozorňují na možné poruchy srdce, jako jsou 

arytmie, poruchy tvorby a vedení vzruchu, poruchy prokrvení srdečního svalu, apod. [8][12] 

2.4 Svody EKG 

EKG je snímáno pomocí elektrod z povrchu těla pacienta. V současné době se nejčastěji 

používá 12 svodové EKG, které se skládá z bipolárních končetinových svodů, unipolárních 

končetinových svodů a unipolárních hrudních svodů. [8][13] 

Bipolární končetinové svody (dle Einthovena) 

Jedná se o bipolární svody, zjišťují se rozdíly potenciálů mezi dvěma aktivními elektrodami. 

Svody tvoří pomyslný rovnoramenný trojúhelník (tzv. Einthovenův). Označují se římskými 

číslicemi I, II, III.  Schéma zapojení bipolárních končetinových svodů je vidět na obrázku č. 5. 

Elektrody se umisťují na končetiny následovně: 

Pravá ruka (R) – červená 

Levá ruka (L) – žlutá 

Levá noha (F) – zelená 

Pravá noha (N) – černá, jedná se o zemnící elektrodu [8][13] 

 

Obr. 5: Bipolární končetinové svody [13] 
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Unipolární končetinové svody (dle Goldbergera) 

U unipolárních svodů pozorujeme změny potenciálu na jedné elektrodě vztažené 

k referenčnímu bodu. Svody dle Goldbergera jsou získány propojením končetinových svodů, 

čímž získávají vyšší amplitudu. Referenční body jsou umístěny na protilehlé strany 

trojúhelníku. Svody se označují jako aVR, aVL a aVF. Schéma zapojení unipolárních 

končetinových svodů lze pozorovat na obrázku č. 6. [8][13] 

 

Obr. 6: Unipolární končetinové svody [13] 

Unipolární hrudní svody (dle Wilsona) 

Jedná se opět o unipolární svody. Referenční elektroda je vytvořena spojením tří končetinových 

elektrod přes odpor 5kΩ. Svody se označují jako V1-V6. Unipolární hrudní svody sledují 

elektrickou aktivitu srdce v horizontální rovině. Předešlé skupiny svodů zobrazují elektrickou 

aktivitu srdce do frontální projekce. Schéma zapojení hrudních svodů je znázorněno na 

obrázku č. 7. [8] 

 

Obr. 7: Unipolární hrudní svody [13] 
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2.5 Průběh křivky EKG 

Na EKG křivce pozorujeme vlny P, T, případně U a kmity Q, R, S. Vzdálenosti mezi vlnami 

a kmity se nazývají úseky a úseky spolu s vlnami tvoří intervaly. Platí pravidlo, které 

říká, směřuje-li vlna depolarizace směrem k elektrodě, výchylka je kladná, pro vzruch šířící se 

od elektrody bude výchylka záporná. U repolarizace toto pravidlo platí obráceně. [2][8] 

EKG křivka začíná vlnou P, kterou lze interpretovat jako depolarizaci síní. Na konci 

vlny P je depolarizace myokardu síní na maximální úrovni.  Během intervalu PQ dochází 

k síňokomorovému převodu. Vzruch se šíří síněmi, dále přes AV uzel a Hisův svazek. 

Repolarizace síní není na EKG pozorovatelná, jelikož ji překrývá komplex QRS. Komplex QRS 

představuje depolarizaci komor. Skládá se ze třech kmitů Q, R, S. Na konci komplexu QRS 

nastává úplná depolarizace komor, kdy začíná jejich mechanická kontrakce. Úsek ST je 

zpravidla izoelektrický, zachycuje fázi plató. Vlna T odpovídá repolarizaci komor, která 

probíhá od epikardu k endokardu, sumační vektor má směr od endokardu k epikardu stejně jako 

při depolarizaci, proto je výchylka u vlny T kladná. Na křivce EKG se občas vyskytuje vlna U, 

jejíž význam není jasný. Na obrázku č. 8 je detailně popsána křivka EKG, včetně doby trvání 

jednotlivých intervalů a komplexu QRS. [2][8][12][13] 

 

Obr. 8: Křivka EKG, včetně popisu jednotlivých částí [13] 
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2.6 Srdeční arytmie 

Komorová tachykardie (KT) 

Komorová tachykardie je porucha srdečního rytmu, pro niž jsou typické rychlé stahy srdečních 

komor. Má široké QRS komplexy s frekvencí > 90/min. Rozlišujeme setrvalou KT, která 

trvá > 30 s. Dle morfologie komplexů QRS rozeznáváme monomorfní (stejná morfologie 

QRS komplexů) a polymorfní KT (různá morfologie QRS komplexů). [13][20] 

AV blokáda I. stupně 

AV blokáda I. stupně představuje zpomalený převod vzruchu mezi síněmi a komorami. Jedná 

se o prodloužení PQ intervalu (> 0,2 s). Za každou P vlnou následuje komplex QRS. 

Tato arytmie nezpůsobuje pacientovi žádné potíže, avšak může docházet k progresi do blokády 

vyššího stupně. [13][20] 

AV blokáda II. stupně – Wenckebachův typ 

Dochází k postupnému prodlužování PQ intervalu, až dojde po určité P vlně k výpadku 

QRS komplexu. Zkracuje se RR interval. Příčinu můžeme hledat v postupném prodlužování 

AH intervalu, HV interval se nachází v normě. Prognóza je dobrá a k progresi do III. stupně 

AV blokády dochází velmi zřídka. [13][20] 

Supraventrikulární extrasystoly 

Tato arytmie spočívá ve vzniku předčasného vzruchu, který je převeden na komory. Jedná se 

o předčasné stahy s nerozšířeným QRS komplexem a nadále stejnou morfologií QRS. Zpravidla 

je pozorovatelná P vlna nacházející se před QRS komplexem. Po supraventrikulární 

extrasystole nastává neúplná kompenzační pauza (tzn. součet RR intervalů před a po 

extrasystole je menší než suma dvou RR intervalů z normálního signálu). [13][20] 

Sinusová tachykardie 

Pro sinusovou tachykardii je charakteristická zrychlená srdeční frekvence (> 90/min) při 

sinusovém rytmu. Rozlišujeme primární a sekundární sinusovou tachykardii. Primární příčinou 

je nepřiměřená sinusová tachykardie v ojedinělých případech při kroužení vzruchu v oblasti 

sinusového uzlu. Tento typ může být léčen betablokátory. Sekundární sinusová tachykardie 

vzniká při hypertyreóze, hypovolemii či srdečním selhání. Musí být léčena vyvolávající 

příčina. [13][20] 
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Sinusová bradykardie 

Sinusová bradykardie představuje sinusový rytmus o frekvenci < 60/min. [13][20] 

Junkční tachykardie 

U junkční tachykardie pozorujeme pravidelnou srdeční akci, při které chybí P vlny (jsou skryty 

v komplexu QRS). Při výpadku funkce sinusového uzlu může docházet k tvorbě impulsů 

v AV uzlu. Autonomie AV uzlu může přechodně zvítězit nad sinusovým rytmem i u zdravých 

osob. [13][20] 

Síňová tachykardie 

Síňová tachykardie odpovídá supraventrikulární tachykardii o síňové frekvenci 100-200/min. 

Na EKG jsou pozorovatelné pravidelné P vlny, místy se objevují negativní morfologie P vln 

ve svodech II, III a aVF. Častý je také výskyt proměnlivého převodu na komory. Mnohdy se 

objevuje u pacientů se srdečním onemocněním (srdeční selhání, apod.). [13][20] 

Flutter síní 

Flutter síní je supraventrikulární tachykardií se síňovou frekvencí 240-300/min. Vzniká 

na základě krouživého vzruchu v pravé síni. Pro tuto arytmii je typický vzhled P vlny v podobě 

zubů pily s pravidelným nebo nepravidelným převodem přes AV uzel. Výsledná frekvence 

komplexů QRS k frekvenci flutterových vln bývá v určitém poměru, např. 2:1, 3:1, apod. 

Srdeční akce bývá pravidelná. [13][20] 

Fibrilace síní 

Fibrilace síní bude blíže popsána v následujících kapitolách. 
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3 Fibrilace síní 

Fibrilace síní je supraventrikulární arytmie srdce, kterou lze charakterizovat rychlou, 

nekoordinovanou akcí síní a nepravidelným komorovým rytmem. V důsledku FS dochází 

k mnoha komplikacím, zejména k tromboembolickým příhodám, kdy vlivem ztráty čerpací 

schopnosti síní srdce dochází ke zpomalenému toku krve, což může mít za následek vznik 

krevní sraženiny v síních a její uvolnění do krevního oběhu. FS se projevuje řadou symptomů. 

Jedná se zejména o příznaky jako je únava, dušnost, palpitace, pocit sevření na hrudi, problémy 

týkající se spánku a psychosociální stres. FS se vyskytuje samostatně nebo současně s jinými 

supraventrikulárními arytmiemi. Často ji můžeme pozorovat společně s flutterem síní. Tyto 

arytmie se mohou u jednoho postiženého střídat či přecházet jedna v druhou. Nejspolehlivějším 

diagnostickým prostředkem FS je záznam EKG. [4][14][15][16][19] 

Fibrilace síní je nejčastější klinicky významnou arytmií srdce. Považuje se za jednu 

z kardiovaskulárních epidemií 21. století. Vyskytuje se u 1-2 % populace. V roce 2010 byl 

odhadnut celosvětový počet mužů s fibrilací síní na 20,9 milionů a 12,6 milionů žen. Z důvodu 

častého asymptomatického průběhu je reálná prevalence ještě vyšší. Předpokládá se, 

že v příštích dekádách dojde k výraznému nárůstu počtu pacientů s fibrilací síní a to zejména 

z důvodu stárnutí populace a vyšší prevalence některých onemocnění, která jsou považována 

za rizikové faktory této arytmie. [4][14][16][19] 

 

Obr. 9: Prevalence fibrilace síní v jednotlivých věkových skupinách v evropském prostředí podle Rotterdam 

study [15] 
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Na obr. 9 je zobrazen graf, který obsahuje informace o prevalenci fibrilace síní 

v jednotlivých věkových kategoriích v rámci Evropy. Tato data pochází ze studie Rotterdam 

study z roku 2006. [14] Lze pozorovat stoupající tendenci výskytu FS se zvyšujícím se věkem. 

Dále můžeme dle grafu usuzovat na častější výskyt arytmie u mužů než u žen. 

FS neohrožuje pacienta bezprostředně na životě. U jedinců, kteří jsou touto arytmií 

postiženi, se často objevují různé komplikace. Postižení mají dlouhodobě horší prognózu. 

Zvyšuje se především riziko cévní mozkové příhody a to až pětinásobně. Tyto CMP mají 

zpravidla špatnou prognózu, mnohdy s fatálními následky nebo významnou invalidizací. 

Riziko úmrtí je dvojnásobně zvýšeno. Dále je FS spojována s vyšším výskytem selhání srdce. 

Současným problémem je asymptomatický průběh této arytmie, popř. průběh s minimálními 

symptomy, kterým pacient nepřičítá žádnou váhou. První manifestací FS může být až selhání 

srdce nebo CMP. Proto je doporučováno dle „Guidelines pro léčbu pacientů s FS“ u pacientů 

nad 65 let pravidelné screeningové vyšetření pomocí palpace pulzu, v případě rychlého 

či nepravidelného pulzu by mělo být provedeno EKG jedince.[4] Nejvýznamnějšími riziky FS 

jsou věk, hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, obezita, 

diabetes mellitus nebo chronické onemocnění ledvin. [4][6][16][17][19] 

3.1 Typy fibrilace síní 

Fibrilace síní u většiny pacientů progreduje od krátkých a nečetných epizod do delších 

a častějších atak. FS lze klasifikovat dle různých kritérií. FS se obvykle rozlišuje na základě 

klinického obrazu, trvání a spontánního ukončení jejich epizod  na: poprvé diagnostikovanou, 

paroxysmální, perzistující, dlouhodobě perzistující a permanentní. Dále se využívá klasifikace 

FS podle závažnosti symptomů. Pro tuto klasifikaci bylo navrženo modifikované skóre pro 

hodnocení symptomů podle European Heart Rhythm Association (EHRA) viz tabulka 

č. 1.[4][14][15][16] 

Poprvé diagnostikovaná FS: Nikdy dříve FS nebyla diagnostikována. Jedná se o její první 

záchyt nezávisle na délce trvání arytmie nebo na přítomnosti a závažnosti symptomů. 

Paroxysmální FS: Epizody FS končí spontánně, obvykle do 48 hodin, maximálně do 7 dnů. 

Perzistující FS: FS trvající déle než 7 dnů nebo ukončené kardioverzí (farmakologickou nebo 

elektrickou). 
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Dlouhodobě perzistující FS: Jedná se o kontinuální FS trvající 1 rok a více při zvolené strategii 

kontroly rytmu. 

Permanentní FS: FS, která byla akceptována jako trvalý stav pacientem i lékařem. U tohoto 

typu není snaha o intervenci směřující ke kontrole rytmu. Kdyby ano, jednalo by se o arytmii 

dlouhodobě perzistující. [4][6][14][16][19] 

Jak již bylo řečeno, FS má progredující charakter. Nejčastěji začíná jako paroxysmální 

typ FS, postupně přechází v těžší formy jako je perzistující či permanentní typ FS. [6] 

Tab. 1: EHRA skóre pro klasifikaci symptom spojených s FS [14] 

Třída EHRA Vysvětlení 

I Bez symptomů 

II Mírné symptomy, bez omezení běžných každodenních aktivit 

III Výrazné symptomy omezující běžné každodenní aktivity 

IV Velmi závažné symptomy vedoucí k přerušení běžných každodenních aktivit 

 

3.2 Vznik fibrilace síní 

Jedná se o supraventrikulární arytmii, při které dochází k nepravidelným stahům srdečních síní. 

Dochází ke ztrátě jejich koordinované činnosti. Síně se stahují zcela chaoticky vysokou 

rychlostí. Vzniká velké množství elektrických vzruchů v oblastech určitých spouštěčů této 

arytmie, není zde zjevný pacemaker. Následně se šíří do AV uzlu. AV uzel slouží k filtraci 

vzniklých elektrických vzruchů, pracuje na principu „všechno nebo nic“. Chrání srdeční 

komory a převádí na ně jen některé vzruchy (ty, které mají dostatečnou intenzitu). Srdeční 

komory se v důsledku toho kontrahují nepravidelně. Můžeme pozorovat nepravidelný 

RR interval na EKG křivce a nepravidelný srdeční tep pacienta. Na obrázku č. 10 je znázorněn 

rozdíl v mechanismu vzniku elektrického vzruchu mezi typickým sinusovým rytmem a atriální 

fibrilací. [17][18][19] 
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Obr. 10: Znázornění mechanismu vzniku elektrického vzruchu v síních srdce [19] 

Mezi rizikové faktory fibrilace síní patří především věk, patrně z důvodu narůstající 

fibrózy myokardu a ztráty myocytů. Arytmie se objevuje častěji u mužů než u žen. Mezi hlavní 

rizikové faktory rozvoje FS patří také arteriální hypertenze, srdeční selhání, diabetes mellitus, 

chlopenní vady a stav po kardiochirurgické operaci. FS je typicky spojená s onemocněními či 

stavy jako kardiomyopatie, perikarditidy, myokarditidy, hypertyreóza, intrakardiální tumory či 

tromby, plicní onemocnění, neurologická onemocnění, apod. Prevalence fibrilace síní se 

zvyšuje s přítomností strukturálního srdečního onemocnění. Častější výskyt této arytmie byl 

popsán také u onemocnění, jejichž následkem dochází k poruše funkce iontových kanálů 

v kardiomyocytech. [17][18][19] 

FS způsobuje sama o sobě remodelaci síňové svaloviny, která usnadňuje její další 

udržení. Proces remodelace můžeme popsat na strukturní (buněčné změny myokardu), 

elektrické (změny elektrofyziologických vlastností) a kontraktilní úrovni (změna kontraktility 

srdeční svaloviny). Tento proces vysvětluje progresivní charakter FS od paroxysmální formy 

do dlouhodobě perzistující. Na obrázku 11 je zobrazena postupná progrese charakteru fibrilace 

síní od její nejlehčí formy po formu chronickou. Směrem doprava roste velikost síní a zkracuje 

se délka vlnek. Vlevo se nachází prvně dokumentovaná epizoda FS, uprostřed paroxysmální 

forma FS a na posledním obrázku permanentní FS. [18][19] 

 

Obr. 11: Mechanismus vzniku elektrického vzruchu v různých typech atriální fibrilace [19] 
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3.3 Změny na EKG 

Vyšetření EKG je nejdůležitější diagnostickou metodou k průkazu fibrilace síní. Provádí se 

12 svodové EKG. FS je charakterizována abnormálně vysokou činností síní s frekvencí 

zpravidla > 300/min. Převod impulsů na komory neprobíhá pravidelně v důsledku činnosti AV 

uzlu. To má za následek zcela nepravidelné intervaly RR. QRS komplex odpovídá aktivitě 

srdečních komor. V EKG záznamu pacienta nenajdeme typické P vlny znázorňující elektrickou 

aktivitu síní. Síňové stahy se někdy objevují v podobě rychlých a velmi nízkých fibrilačních 

vlnek f. Na obrázku 12 je zobrazen příklad EKG záznamu s fibrilací síní. Můžeme si všimnout 

nepravidelných intervalů RR a nepřítomnosti P vlny. Dále jsou pozorovatelné nízké fibrilační 

vlnky f. [17][18][19] 

 

Obr. 12: EKG záznam s fibrilací síní [31]  
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4 Metody detekce fibrilace síní 

V této kapitole jsou uvedeny příklady metod pro detekci fibrilace síní. Nejčastěji se využívá 

detekce založené na analýze délky RR intervalu, zejména díky její jednoduchosti a rychlosti 

výpočtu. Detekce fibrilace síní založená na detekci P vln je značně složitější. 

4.1 Detekce fibrilace síní založená na detekci P vln 

Automatická detekce vlny P má zásadní význam při odhalování fibrilace síní. Jedná se však 

o  poměrně obtížné metody. U FS P vlny zpravidla zcela chybí. Mohou se objevovat nízké 

rychlé vlnky, které nazýváme fibrilační vlnky f. Problém nastává již při samotné detekci P resp. 

f vln, jejichž amplitudy jsou malé a při znehodnocení signálu šumem může docházet ke 

zkresleným výsledkům. Metody detekce fibrilace síní založené na nalezení P vlny často 

využívají měření PR intervalu. U zdravého jedince jsou intervaly PR krátké a pravidelné. U 

člověka trpícího fibrilací síní budou tyto intervaly velmi dlouhé nebo nedetekovatelné. Další 

možnost detekce je opět založena na nalezení QRS komplexů. Od detekovaného kmitu R je 

určen interval, ve  kterém se musí nacházet vlna P. V případě, že zde P vlna není detekována, 

lze usuzovat na fibrilací síní.[44] 

4.2 Detekce fibrilace síní založená na analýze RR intervalů 

K detekci fibrilace síní se nejčastěji využívá metod založených na výpočtu RR intervalu. 

V srdečních síních vzniká při FS velké množství vzruchů. Na komory jsou převáděny jen 

některé z nich, což má za následek nepravidelnost RR intervalů v EKG záznamu. RR intervaly 

se vzájemně liší svojí délkou. Tohoto jevu se využívá pro detekci fibrilace síní. Použití 

zmíněných metod předchází detekce R kmitů. Jedná se o jednoduché a rychlé metody. 

Detekce FS založená na výpočtu variačního koeficientu 

Tato metoda patří mezi nejpoužívanější a nejjednodušší metody detekce fibrilace síní založené 

na určení RR intervalu. Metoda využívá výpočtu koeficientu variance CV. U záznamů 

postižených fibrilací síní se očekává vyšší hodnota CV.[21] 

Nejdříve je signál rozdělen na jednotlivé segmenty. V segmentech se určí směrodatná 

odchylka a průměrná délka RR intervalů, které následně vstupují do výpočtu variačního 
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koeficientu. CV je definován jako poměr směrodatné odchylky  𝑅𝑅𝜎 a průměrné hodnoty délek 

RR intervalů 𝑅𝑅𝜇  v daném segmentu [21]: 

 𝐶𝑉 =
𝑅𝑅𝜎

𝑅𝑅𝜇
.  (1) 

Jestliže hodnota CV překročí předem stanovený práh, v daném segmentu je detekována 

fibrilace síní. Postupně je CV vypočítán pro každý segment. 

Detekce FS založená na podobnosti histogramů RR intervalů a statistickém testování 

rozdílu mezi histogramy pomocí Kolmogorovova-Smirnova testu 

Metoda je založena na porovnávání standardního histogramu RR intervalů s histogramy 

RR intervalů získanými z jednotlivých segmentů analyzovaného signálu EKG. Využívá 

se  typického charakteru standardního histogramu získaného z úseku fibrilace síní z databáze 

MIT-BIH atrial fibrillation. [22] 

Rozložení histogramů jsou porovnávána pomocí Kolmogorovova-Smirnova testu. 

Výsledkem tohoto testu je p-hodnota, která je srovnána s definovaným prahem P. V případě 

jeho překročení je daný segment označen jako úsek s přítomností fibrilace síní. Nízká hodnota p 

odpovídá velkému rozdílu mezi histogramy. Vysoká p-hodnota poukazuje na určitou podobnost 

distribuce histogramů. [23] 

Detekce FS založená na výpočtu střední kvadratické odchylky po sobě jdoucích 

RR intervalů 

Tato metoda je založena na výpočtu střední kvadratické odchylky RMSSD, která je definována 

jako: 

 𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷 = √
1

𝑁−1
∑ ((𝑅𝑅)𝑖+1 − (𝑅𝑅)𝑖)2𝑁−1

𝑖 =1 , (2) 

kde i odpovídá intervalu RR a N je délka segmentu. [24][25] 

Signál je rozdělen na jednotlivé segmenty, přičemž pro každý segment je spočítána 

hodnota RMSSD. FS vykazuje vyšší rozdíly v RR intervalech oproti sinusovému rytmu, 

očekává se tedy vysoká hodnota RMSSD. Fibrilace síní je v daném segmentu detekována 

v případě, že hodnota RMSSD překročí předem stanovený práh. [24][25] 
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Detekce FS založená na výpočtu vzorkové entropie RR intervalů 

Vzorková entropie slouží k výpočtu úrovně neuspořádanosti v datech. Je vypočítána dle 

rovnice: 

 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 =  − ln(𝑐𝑝) =  − ln (
𝐴

𝐵
) =  − ln(𝐴) + ln(𝐵), (3) 

kde A označuje celkové množství shod v m, B představuje počet shod v m+1 

s tolerancí r. [24][25] 

Jako v předchozích případech je hodnota vzorkové entropie určena pro jednotlivé 

segmenty. U fibrilace síní se očekává vyšší hodnota vzorkové entropie než při sinusovém rytmu 

v důsledku nepravidelnosti intervalu RR během FS. Opět je stanoven práh, po jehož překročení 

lze v daném segmentu usuzovat na výskyt fibrilace síní. [24][25] 

Detekce FS založená na výpočtu Turning Point Ratio 

Tato metoda je založena na měření stupně náhodnosti v EKG signálu. Signál je rozdělen na 

segmenty o předem dané délce. V jednotlivých segmentech je porovnáván každý RR interval 

se svými dvěma sousedními RR intervaly dle rovnice: 

 (𝑅𝑅(𝑛) − 𝑅𝑅(𝑛 − 1)) ∗ (𝑅𝑅(𝑛) − 𝑅𝑅(𝑛 + 1)) > 0. (4) 

Daný RR interval je označen jako bod zvratu, jestliže nabývá hodnoty vyšší nebo nižší 

než oba sousední RR intervaly. Počet bodů zvratu v segmentu analýzy se normalizuje délkou 

segmentu analýzy. Je stanoven práh, pokud počet bodů zvratu překročí tento práh, intervaly RR 

jsou klasifikovány jako FS. [24] Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Detekce FS založená na výpočtu normalizované absolutní odchylky 

Další metodou využívanou pro detekci fibrilace síní je výpočet normalizované absolutní 

odchylky NADev. Signál je rozdělen na jednotlivé segmenty a pro každou část signálu je určena 

NADev, která je definována jako 

 𝑁𝐴𝐷𝑒𝑣 =  ∑
|𝑅𝑅𝑖−𝑅𝑅̅̅ ̅̅ |

𝑁∗𝑅𝑅̅̅ ̅̅
𝑁
𝑖=1 ,  (5) 

kde N odpovídá počtu intervalů, 𝑅𝑅𝑖 je i-tý RR interval a 𝑅𝑅̅̅ ̅̅  průměrná hodnota 

RR intervalů. [26] 
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Detekce FS založená na výpočtu normalizované absolutní diference 

Detekce založená na výpočtu normalizované absolutní diference NADiff po sobě jdoucích 

RR intervalů funguje na podobném principu jako předchozí metoda. Nejprve je signál rozdělen 

do jednotlivých segmentů. Následně je vypočítána pro každý úsek hodnota NADiff dle vzorce 

 𝑁𝐴𝐷𝑖𝑓𝑓 =  ∑
|𝑅𝑅𝑖−𝑅𝑅𝑖−1|

(𝑁−1)∗𝑅𝑅̅̅ ̅̅
𝑁
𝑖=2 , (6) 

N je počet intervalů RR a 𝑅𝑅̅̅ ̅̅  průměrná hodnota RR intervalů. [26] 

Detekce FS založena na Poincareho mapě 

Poincareho mapa znázorňuje časovou změnu RR intervalu. Každý RR interval je vynesen 

do grafu jako závislost na předchozím RR intervalu. Jednotlivé dvojice těchto intervalů jsou 

zobrazeny v grafu jako body. Zajímají nás zejména počet shluků v grafu a rozptyl v okolí hlavní 

diagonální linie. V EKG záznamu zdravého člověka se nachází z pravidla pouze jeden klastr 

a většina bodů se nachází v okolí hlavní diagonální linie. Při FS dochází ke vzniku několika 

shluků v Poincareho mapě. Rozptyl bodů okolo diagonální linie je určen vztahem: 

 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑧𝑒 =  
√

1

2(𝑛−1)
∑ (𝑅𝑅𝑗−𝑅𝑅𝑗+1)2−(

1

(𝑛−1)√2
∑ |𝑅𝑅𝑗−𝑅𝑅𝑗+1|)2𝑛−1

𝑗=1
𝑛−1
𝑗=1

1

2(𝑛−1)
(−𝑅𝑅1−𝑅𝑅𝑛+2 ∑ 𝑅𝑅𝑗)𝑛−1

𝑗=1  
, (7) 

kde n je počet RR intervalů, j odpovídá j-tému RR intervalu a RR určuje velikost RR 

intervalu. [27][28] 

Jestliže hodnota rozptylu bodů překročí definovaný práh P, je v daném úseku detekována 

fibrilace síní. V případě detekce fibrilace síní nás zajímá také poměr SD1/SD2 (poměr rychlé 

variability k dlouhodobé), který je při této arytmii vyšší v důsledku vysoké variability 

RR intervalů. [27][28] 

Detekce FS založená na výpočtu směrodatné odchylky RR intervalů 

Směrodatná odchylka je definována jako druhá odmocnina rozptylu. Jedná se o míru rozptylu 

hodnot sledovaného znaku. Nulová hodnota SD znamená, že data se od sebe neliší. S rostoucí 

SD můžeme pozorovat vyšší variabilitu mezi daty.  SD byla vypočítána na základě vzorce: 

 𝑆𝐷 = √
∑ (𝑅𝑅−𝑅𝑅̅̅ ̅̅ )2𝑛

𝑖=1

𝑁−1
,  (8) 

kde 𝑅𝑅𝑖 odpovídá i-té hodnotě RR intervalu, 𝑅𝑅̅̅ ̅̅   průměrné hodnotě RR intervalů v rámci EKG 

a N počtu RR intervalů. [32][33] 
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Detekce FS založená na výpočtu koeficientu šikmosti 

Koeficient šikmosti podává informace o symetrii/asymetrii rozložení četností v souboru dat. 

Říká, zda jsou hodnoty kolem střední hodnoty souměrně rozloženy nebo je rozdělení hodnot 

zešikmeno na stranu. Je definován jako aritmetický průměr z třetích mocnin odchylek 

jednotlivých hodnot znaku od aritmetického průměru vydělený třetí mocninou směrodatné 

odchylky. Nulový koeficient šikmosti značí rovnoměrné rozdělení RR intervalů od střední 

hodnoty. Při kladných hodnotách koeficientu šikmosti (> 0) je rozdělení hodnot zešikmeno 

doleva, viz obrázek 13. U záporných hodnot se vyskytuje zešikmení doprava. Koeficient 

šikmosti je dán vzorcem:  

 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 š𝑖𝑘𝑚𝑜𝑠𝑡𝑖 =
∑ (𝑅𝑅𝑖−𝑅𝑅̅̅ ̅̅ )3𝑛

𝑖=1

𝑁∙𝑆𝐷3 , (9) 

kde 𝑅𝑅𝑖 odpovídá i-té hodnotě RR intervalu, 𝑅𝑅̅̅ ̅̅   průměrné hodnotě RR intervalů v rámci EKG 

a N počtu RR intervalů. [32][33][34][35] 

 

Obr. 13: Případy rozložení dat, které mohou nastat při různých hodnotách koeficientu šikmosti [35] 

Detekce FS založená na výpočtu koeficientu špičatosti 

Koeficient špičatosti charakterizuje koncentraci hodnot souboru v blízkosti střední hodnoty. 

Poskytuje představu o tvaru rozdělení hodnot (špičatost/plochost). Je definován jako průměrná 

hodnota součtu čtvrtých mocnin odchylek hodnot znaku od aritmetického průměru dělených 

čtvrtou mocninou směrodatné odchylky. Koeficient špičatosti roven třem poukazuje 

na normální rozložení hodnot RR intervalů (Mesokurtic). Při hodnotách vyšších než tři dochází 

k vyšší koncentraci hodnot v okolí střední hodnoty, rozdělení se nám zdá „špičaté“ 

(Leptokurtic). U nižších hodnot než tři naopak můžeme pozorovat výskyt hodnot vzdálených 
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od středu rozdělení (Platykurtic). Rozdělení se v tomto případě jeví jako ploché. Různé případy, 

které mohou nastat, znázorňuje obrázek 14. Koeficient špičatosti je určen pomocí vzorce: 

 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 š𝑝𝑖č𝑎𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 =
∑ (𝑅𝑅𝑖−𝑅𝑅̅̅ ̅̅ )4𝑛

𝑖=1

𝑁∙𝑆𝐷4 , (10) 

kde 𝑅𝑅𝑖 odpovídá i-té hodnotě RR intervalu, 𝑅𝑅̅̅ ̅̅   průměrné hodnotě RR intervalů v rámci EKG 

a N počtu RR intervalů. [33][34] 

 

Obr. 14: Případy rozložení dat, které mohou nastat při různých hodnotách koeficientu špičatosti [35] 

Detekce FS založená na výpočtu mediánové absolutní odchylky (MAD) 

Mediánová absolutní odchylka je dalším parametrem podávajícím informace o variabilitě 

zkoumaných dat. Jedná se o robustní výpočet variability v číselných datech. MAD vypočítáme 

pomocí vzorce: 

 𝑀𝐴𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛( |𝑅𝑅𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑅𝑅𝑠𝑒𝑔)|),  (11) 

kde RRi je i-tý interval a RRseg označuje všechny RR intervaly v jednom segmentu. Očekává 

se vyšší hodnota MAD u jedinců s fibrilací síní. S rostoucí variabilitou dat se zvyšuje hodnota 

mediánové absolutní odchylky. [24] 
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5 Data 

Data byla poskytnuta firmou BTL. Společnost byla založena v roce 1993. Stala se jedním 

z největších světových výrobců zdravotnické techniky. Se zdravotnickou technikou značky 

BTL se můžeme setkat téměř ve všech nemocnicích a v drtivé většině privátních rehabilitačních 

a lázeňských pracovištích v České republice. [29] 

Nahrávky EKG pochází od reálných pacientů. Obdržená data jsou ve formátu XML. 

Jeden XML soubor zahrnuje data z jednoho EKG záznamu, stručné informace o pacientovi 

a analýzu softwarem zmíněné firmy. Software slouží k automatické detekci QRS komplexů 

(pozice R vlny) a zjištění několika parametrů EKG křivky. Celkem je k dispozici 6884 nahrávek 

EKG. Získaná EKG pochází od pacientů se sinusovým rytmem a s různými srdečními 

arytmiemi včetně fibrilace síní. Na obrázku č. 15 je zobrazen EKG signál jednoho z pacientů.  

Jedná se o krátkodobé záznamy EKG o délce trvání 10 s. Využívá se 12svodového EKG, 

snímány byly končetinové svody II, III a hrudní V1 – V6. Zbylé svody byly automaticky 

dopočítány. Původní vzorkovací frekvence záznamu byla 2000 Hz. Z důvodu obrovské 

velikosti dat bylo potřeba převzorkování na vzorkovací frekvenci 500 Hz. Obdržená data 

obsahují již podvzorkované signály. Každý záznam obsahuje 5000 vzorků.  

 

Obr. 15: Příklad EKG signálu jednoho z pacientů – svod II 
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6 Software firmy BTL pro analýzu dat 

Software slouží k automatické analýze získaných dat. Zprostředkovává detekci QRS komplexů, 

kde se zaznamenávají pozice R kmitů v signálu. Je měřeno 16 veličin pro odvozený společný 

svod a 49 parametrů pro každý svod a oblast detekovaného QRS komplexu. Poskytuje 

hodnocení rytmu srdce. 

Z 6884 EKG záznamů software dokázal vyhodnotit 6339. Dle závěrů softwaru trpí 

fibrilací síní 243 jedinců, jinými srdečními arytmiemi 2029. Sinusový rytmus byl pozorován 

u 3922 pacientů. U zbylých 145 záznamů se nachází závěr, že program nedokázal určit 

rytmus EKG. 

6.1 Detekce QRS komplexů 

Jak již bylo řečeno, software se zabývá také detekcí komplexů QRS v signálu EKG. Byla 

prověřena funkčnost algoritmu pro získání pozic R kmitů. Na obrázku 16 a 17 se nachází ukázka 

signálu EKG včetně detekovaných QRS komplexů. Vykresleny jsou svody II a V1. 

 

Obr. 16: Ukázka detekce QRS komplexů v jednom ze záznamů EKG – svod II 
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Obr. 17: Ukázka detekce QRS komplexů v jednom ze záznamů EKG – svod II 

Pro kontrolu správné detekce QRS komplexů v signálu bylo náhodně vybráno a manuálně 

rozměřeno 100 záznamů. Výsledek kontroly je více než uspokojivý. Algoritmus na detekci 

QRS signálů funguje velmi dobře. Sensitivita detekce dosahuje hodnoty 99,31 %. 

6.2 Hodnocení parametrů týkajících se fibrilace síní 

Měřené parametry softwarem jsou uvedené v příloze A1. Je vytvořen kanál common, který 

reprezentuje globální rozměření signálu. Např. parametr QRS_TimeOn na kanálu common 

znamená jakousi hlavní/globální pozici začátku QRS agregovanou z více kanálů. Parametry 

kanálu common jsou opět získávány pro všechny oblasti detekovaných QRS komplexů. Měřené 

parametry common kanálu jsou vypsány v příloze A2. Všechna časová rozměření jsou udávána 

relativně vůči pozici daného kmitu R (P vlna má typicky záporné hodnoty). Výsledky 

jednotlivých parametrů jsou uváděny v číselné podobě, popř. poznámkou „NotPresent“, 

„Unknown“ či „Undetectable“. 

NotPresent = algoritmus říká, že daný parametr (začátek vlny P, maximální amplituda P vlny, 

apod.) se v signálu nevyskytuje 
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Unknown = algoritmus říká, že daný parametr (začátek vlny P, maximální amplituda P vlny, 

apod.) v signálu vůbec nehledal a tudíž se o jeho přítomnosti nijak nevyjadřuje 

Undetectable = algoritmus daný parametr hledal, ale nenašel, resp. nepotvrdil jeho přítomnost, 

ale ani nepřítomnost 

Pro posouzení fibrilace síní v záznamech EKG byly vybrány parametry týkající se vlny P, 

ta slouží jako prokazatel přítomnosti fibrilace síní. Základní informaci o možné přítomnosti FS 

nám dává zejména nepravidelnost RR intervalu. RR intervaly bylo potřeba ze získaných pozic 

R kmitů dopočítat. 

Byly vytvořeny tři skupiny dat na základě hodnocení srdečního rytmu softwarem. 

Anotace záznamů uvádí 243 signálů s fibrilací síní. Z tohoto důvodu bylo do každé skupiny 

zařazeno 243 jedinců, aby si počty pacientů v jednotlivých skupinách odpovídaly.  První 

skupinu tvoří osoby s detekovanou fibrilací síní. Do druhé skupiny byli zařazeni zdraví jedinci. 

Třetí skupina je složena z jedinců trpící různými arytmiemi mimo fibrilaci síní. V této skupině 

se vyskytují srdeční arytmie jako sinusová tachykardie, sinusová bradykardie, 

supraventrikulární extrasystoly, atd.  

Vybrala jsem parametry P_MinusAmplitude_uV (hodnota záporného extrému P vlny), 

P_PlusAmplitude_uV (hodnota kladného extrému P vlny), P_TimeOnCh_05ms (začátek 

vlny P) a P_TimeOffCh_05ms (konec vlny P). Nejdříve jsem zkontrolovala, zda software 

detekoval vlnu P. Ze zjištěných hodnot parametrů P_TimeOnCh a P_TimeOffCh byla 

vypočítána šířka vlny P.  

Koláčové grafy na obrázcích 18 a 19 znázorňují výsledky detekce jednotlivých parametrů 

pro všech 243 pacientů s fibrilací síní. Grafy na obrázcích 20 a 21 ukazují výsledky detekce 

parametrů (výše zmíněným softwarem) u zdravých jedinců. Na obrázcích 22 a 23 se nachází 

koláčové grafy, které vyjadřují výslednou detekci jednotlivých parametrů u skupiny pacientů 

se srdečními arytmiemi mimo fibrilaci síní. Tato analýza byla provedena u všech 12 svodů. 

Pro ukázku byl vybrán svod II. Pojmy „Undetectable“, „NotPresent“ a „Unknown“ jsou 

vysvětleny výše. Nezajímají nás konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů, ale to, zda byl daný 

parametr detekován (což vypovídá o výskytu P vlny, kvalitě záznamu, apod.) resp. byl 

softwarem hledán, ale nebyl nalezen. Tyto informace by mohly přispět k následnému 

rozpoznávání jednotlivých kategorií pacientů (FS, ostatní arytmie, sinusový rytmus). 
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Obr. 18: Parametry P_MinusAmplitude (záporný extrém vlny P) a P_PlusAmplitude (kladný extrém vlny P) u jedinců 

s fibrilací síní 

 

Obr. 19: Parametry P_TimeOnCh (začátek P vlny) a P_TimeOffCh (konec vlny P) u jedinců s fibrilací síní 

Obr. 20: Parametry P_MinusAmplitude (záporný extrém vlny P) a  P_PlusAmplitude (kladný extrém vlny P) u zdravých 

jedinců 
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Obr. 21: Parametry P_TimeOnCh (začátek vlny P) a P_TimeOffCh (konec vlny P) u zdravých jedinců 

 

Obr. 22: Parametry P_MinusAmplitude (záporný extrém vlny P) a P_PlusAmplitude (kladný extrém vlny P) u pacientů 

se srdečními arytmiemi mimo fibrilaci síní 

 
Obr. 23: Parametry P_TimeOnCh (začátek vlny P) a P_TimeOffCh (konec vlny P) u jedinců se srdečními arytmiemi mimo 

fibrilaci síní 
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Z grafů vytvořených z dat pacientů s fibrilací síní je vidět, že ve většině případů nebyla 

detekována vlna P, což je v souladu s poznatky o projevech FS v EKG (viz popis výše). Při 

fibrilaci síní není vlna P v EKG signálu přítomna. Naopak u skupiny zdravých jedinců a 

pacientů s ostatními arytmiemi je vidět, že vlna P se v signálu nachází, jelikož software dokázal 

změřit její parametry v podobě číselných hodnot (u zdravých pacientů 72 % z celkového počtu 

záznamů, u pacientů s arytmií 39 %). 

Tato kapitola se věnovala ověření funkčnosti softwaru firmy BTL. Byla otestována 

správnost detekce QRS komplexů a hodnocení parametrů týkajících se fibrilace síní. Detekce 

QRS komplexů softwarem firmy BTL dosahuje vysoké úrovně. Sensitivita detekce je rovna 

99,31 %. Proto budou tyto pozice QRS komplexů využity v následující části práce, kde bude 

realizován detektor fibrilace síní založený na analýze RR intervalů.  
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7 Realizace metody detekce fibrilace síní 

K detekci fibrilace síní bylo využito programového prostředí Matlab R2015a. Pro detekci jsou 

využity pozice QRS komplexů detekované softwarem firmy BTL (ověření funkčnosti detektoru 

QRS komplexů viz předchozí kapitola), ze kterých jsou dopočítány jednotlivé RR intervaly. 

Detekce fibrilace síní je v této diplomové práci založena na odvození parametrů z RR intervalů 

signálů EKG, které poukazují na jejich variabilitu v rámci celého souboru dat. Tyto parametry 

slouží jako deskriptory pro následnou detekci fibrilace síní pomocí klasifikačních modelů. Byly 

použity tři různé klasifikační modely: metoda podpůrných vektorů (SVM), k-nearest neighbor 

(KNN) a diskriminační analýza (DA). Nakonec byla vyhodnocena úspěšnost detekce fibrilace 

síní. Postup realizace metody popisuje schéma na obrázku 24. 

Obr. 24: Schéma realizace metody detekce fibrilace síní 
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7.1 Nové anotace EKG záznamů 

Dle výsledků hodnocení parametrů tykajících se fibrilace síní (viz předchozí kapitola) byly 

lidskými experty stanoveny nové anotace dat. Na základě výsledků dodatečných anotací dat 

bylo odstraněno dalších 70 záznamů. Celkem bylo odstraněno z analýzy 93 záznamů 

(z původních 6884) z důvodu nadměrného zašumění dat. Do procesu klasifikace bylo zahrnuto 

6791 záznamů EKG. Data jsou nově rozdělena do čtyř hlavních kategorií. První kategorii jsou 

pacienti trpící fibrilací síní. Do druhé kategorie jsou zařazeni zdraví jedinci se sinusovým 

rytmem. Třetí kategorie obsahuje záznamy EKG od jedinců, u kterých se objevuje 

supraventrikulární rytmus. Čtvrtá kategorie je tvořena jedinci s ventrikulárním rytmem EKG. 

Zastoupení osob v jednotlivých skupinách shrnuje tabulka č. 2.  

Tab. 2: Zastoupení osob v jednotlivých kategoriích podle nově obdržených anotací k záznamům EKG 

Kategorie Počet jedinců Procentuální zastoupení 

Fibrilace síní 533 7,9 % 

Sinusový rytmus 5942 87,8 % 

Supraventrikulární rytmus 194 2,9 % 

Ventrikulární rytmus 102 1,5 % 

 

7.2 Parametry variability RR intervalů 

K detekci fibrilace síní v záznamech bylo využito parametrů vypočítaných z RR intervalů 

EKG signálů, které poukazují na jejich variabilitu. Konkrétně se jedná o entropii, směrodatnou 

odchylku, koeficienty šikmosti a špičatosti, koeficient variance, střední kvadratickou odchylku, 

normalizovanou absolutní odchylku, normalizovanou absolutní diferenci a mediánovou 

absolutní odchylku.  

Nejdříve bylo zjištěno pomocí Kolmogorova-Smirnova testu (na hladině významnosti 

alfa = 5 %), zda data vykazují normální rozložení. U žádného z  parametrů nebylo potvrzeno 

normální rozložení dat. Proto jsou využívány neparametrické varianty testů. 

Byla testována statistická významnost rozdílu mezi dvojící skupin pacientů v rámci 

jednotlivých parametrů (pacienti s fibrilací síní vs. pacienti bez fibrilace síní). Do skupiny 

pacientů bez fibrilace síní byly zařazeni pacienti se sinusovým rytmem, bradykardií, tachykardií 
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a mnoha dalšími typy arytmií. Statistická významnost rozdílu mezi těmito skupinami byla 

zjištěna na základě neparametrického Mannova-Whitneyova testu. Rozdíly mezi skupinami u 

všech parametrů jsou statisticky významné na hladině významnosti 5 %. Výsledky shrnuje 

tabulka č. 3. 

Tab. 3: Tabulka výsledků statistické významnosti jednotlivých parametrů variability 

Parametry p-hodnota Statistická významnost 

Entropie < 0,001 Ano 

SD < 0,001 Ano 

Koeficient šikmosti < 0,001 Ano 

Koeficient špičatosti 0,006 Ano 

CV < 0,001 Ano 

RMSSD < 0,001 Ano 

NADev < 0,001 Ano 

NADiff < 0,001 Ano 

MAD < 0,001 Ano 

 

Jednotlivé parametry jsou popsány v kapitole 4.2. Se zvyšující se variabilitou RR 

intervalů v rámci jednotlivých EKG záznamů roste hodnota těchto parametrů.  

V následující části jsou na obrázcích 25-28 vykresleny krabicové grafy jednotlivých 

parametrů použitých pro detekci fibrilace síní. Pacienti s fibrilací síní by měli mít vyšší hodnoty 

všech zmíněných parametrů než pacienti bez fibrilace síní (viz výše). Toto pravidlo je splněno 

u všech parametrů. U některých parametrů nebyl rozdíl mezi těmito dvěma skupinami pacientů 

tak patrný jako u ostatních. Mezi tyto parametry se řadí zejména koeficient špičatosti.  U téměř 

všech parametrů je přítomno velké množství odlehlých hodnot a to zejména u skupiny pacientů 

bez fibrilace síní. To je způsobeno zejména tím, že do skupiny jedinců bez fibrilace síní jsou 

zahrnuty různé rytmy EKG. Řadí se sem sinusový rytmus, tachykardie, bradykardie a mnoho 

dalších arytmií. Dalším problémem u všech těchto parametrů může být vysoká variabilita dat 

v rámci skupiny jedinců s fibrilací síní. Variabilita dat v rámci jednotlivých parametrů uvnitř 

jednotlivých skupin by měla být co nejnižší pro správné natrénování klasifikačního modelu. 
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Obr. 25: Grafické znázornění vzorkové entropie RR intervalů u jedinců s fibrilací síní a bez fibrilace síní 

Na obrázku č. 25 pozorujeme graf, který znázorňuje entropii RR intervalů u jedinců 

s fibrilací síní a bez fibrilace síní. Jsou potvrzeny teoretické předpoklady o výskytu vyšších 

hodnot entropie u osob s fibrilací síní než jedinců bez fibrilace síní. Entropie vypovídá o míře 

neuspořádanosti v RR intervalech. Medián jedinců trpících fibrilací síní dosahuje hodnoty 

entropie 0,90. Většina hodnot této skupiny se nachází v rozmezí od 0,69 do 1,16. Medián 

entropie RR intervalů u skupiny bez fibrilace síní je roven 0,69. Nejvíce hodnot se u této 

skupiny soustředí mezi 0,39 až 0,98. Ani u jedné ze skupin se nenachází žádné výrazné 

množství odlehlých hodnot jako u dalších parametrů.  
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Obr. 26: Grafické znázornění směrodatné odchylky RR intervalů u jedinců s fibrilací síní a bez fibrilace síní 

Na obrázku 26 je znázorněn krabicový graf parametru směrodatné odchylky RR intervalů 

u jedinců bez fibrilace síní a osob trpících touto arytmií. V grafu si můžeme všimnout výrazně 

nižších hodnot směrodatné odchylky RR intervalů u osob bez fibrilace síní než u druhé skupiny 

jedinců. Medián směrodatné odchylky RR intervalů u osob s fibrilací síní se pohybuje okolo 

0,13 s. U této skupiny je patrně větší rozmezí hodnot SD RR intervalů. První kvartil je roven 

1,0 s a třetí kvartil je 0,17 s. Rozmezí mezi prvním a třetím kvartilem je vyšší u této skupiny 

než u jedinců bez fibrilace síní. Výraznější rozdíl lze pozorovat také mezi minimální a 

maximální hodnotou směrodatné odchylky RR intervalů u jedinců s fibrilací síní než u druhé 

skupiny. Hodnota mediánu SD u jedinců bez fibrilace síní je rovna 0,07 s. Nejvíce hodnot SD 

RR intervalů se soustřeďuje mezi 0,05 až 0,10 s. Můžeme pozorovat velké množství odlehlých 

hodnot. Vysoká variabilita SD u jedinců s fibrilací síní může být důsledkem různé míry fibrilace 

síní u jednotlivých osob. Rozdíly mezi těmito skupinami splňují teoretické předpoklady. 
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Obr. 27: Grafické znázornění koeficientu šikmosti RR intervalů u jedinců s fibrilací síní a bez fibrilace síní 

Na obrázku č. 27 je zobrazen krabicový graf koeficientu šikmosti RR intervalů u jedinců 

s fibrilací síní a bez fibrilace síní. Opět můžeme pozorovat rozdíl mezi těmito dvěma skupinami. 

U jedinců trpících fibrilací síní se vyskytují vyšší hodnoty koeficientu šikmosti než u pacientů 

bez fibrilace síní. Hodnota mediánu této skupiny je rovna 0,45. Nejvíce hodnot se nachází mezi 

0,05 a 0,90. Hodnota mediánu u osob bez fibrilace síní činí -0,01. Rozmezí hodnot mezi prvním 

a třetím kvartilem je u této skupiny 0,78. Vyskytuje se zde velké množství odlehlých hodnot, 

což je způsobeno vysoce variabilním zastoupením jedinců v této skupině. Koeficient šikmosti, 

jak již bylo řečeno, vypovídá o symetrii/asymetrii  rozložení četností ve statistickém souboru. 

Souměrné rozdělení četností je dáno nulovou hodnotou koeficientu šikmosti. Mediánová 

hodnota skupiny jedinců bez fibrilace síní je velmi blízká nule. U druhé skupiny jedinců je dle 

dosažených výsledků přítomna kladná šikmost, rozdělení četností je zde zešikmeno doleva. 
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Obr. 28 : Grafické znázornění střední kvadratické odchylky RR intervalů u jedinců s fibrilací síní a bez fibrilace síní 

Na obrázku č. 28 je graficky znázorněn parametr střední kvadratické odchylky 

RR intervalů u jedinců s fibrilací síní a bez fibrilace síní. Můžeme si všimnout výrazného 

rozdílu hodnot RMSSD mezi těmito skupinami.  Medián u skupiny jedinců s fibrilací síní 

dosahuje téměř 0,5 s (1. kvartil = 0,35 s a 3. kvartil = 0,64 s), desetinásobek mediánové hodnoty 

u osob bez fibrilace síní. Dále je v grafu patrný velký rozdíl mezi minimální a maximální 

hodnotou RMSSD u osob s fibrilací síní. U jedinců bez fibrilace síní je opět viditelný vysoký 

výskyt odlehlých hodnot (vysvětlení viz výše). Nejvíce hodnot RMSSD se nachází u této 

skupiny mezi 0,03 a 0,12 s, druhý kvartil je roven 0,05 s.   
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7.3 Selekce klasifikačních parametrů 

Klasifikací rozumíme rozdělení daných objektů do skupin, v nichž všechny objekty mají 

dostatečně podobné společné vlastnosti. Vlastnosti, podle nichž lze klasifikaci zadat, 

či provádět, určují klasifikační kritéria. Objekty, které mají podobné vlastnosti, tvoří 

klasifikační třídu.[36] 

Pro klasifikační modely je velmi důležitá správná volba a výběr parametrů dané třídy. Pro 

správnou činnost potřebuje klasifikátor dostatečné množství kvalitních informací. 

S nabývajícím počtem parametrů zpravidla stoupá úspěšnost klasifikace objektů 

do jednotlivých tříd. Na druhou stranu rostoucí počet parametrů komplikuje technickou 

realizaci klasifikátoru. Roste složitost rozhodovacího algoritmu. Z hlediska technického řešení 

je proto žádoucí počet parametrů klasifikovaného objektu co nejvíce omezit. Je potřeba nalézt 

kompromis mezi správností klasifikace a požadavky na její technickou realizaci.[36] 

Platí tři základní pravidla pro výběr parametrů. Prvním z nich je zvolení parametrů 

s maximální vzdáleností mezi třídami. Dále je potřeba vybírat veličiny s minimálním rozptylem 

uvnitř tříd. Třetím pravidlem je výběr vzájemně nekorelovaných veličin. Pokud je možné 

hodnoty jedné příznakové veličiny odvodit z příznaků veličiny druhé, potom použití obou 

těchto veličin nepřináší žádnou další informaci o správné klasifikaci.[36] 

Do procesu klasifikace vstupují pouze dvě skupiny jedinců. První z nich je skupina 

obsahující jedince trpící fibrilací síní. Do druhé skupiny jsou zařazeni všichni ostatní. Patří sem 

tedy zdraví pacienti, ale také pacienti s různými druhy arytmií (mimo fibrilaci síní). Před 

samotnou klasifikací dat klasifikačními modely byla data náhodně rozdělena na trénovací 

a testovací skupinu. Trénovací množina dat obsahuje 1358 pacientů rozdělených na jedince 

s fibrilací síní (111 pacientů) a bez fibrilace síní (1247 pacientů). Trénovací skupina sloužila 

k naučení klasifikačního modelu. Následně byl model aplikován na testovací data. Testovací 

množinu dat tvoří 5433 pacientů, z čehož 422 jedinců trpí dle obdržených anotací fibrilací síní.  

Jednotlivé klasifikační modely byly nejprve natrénovány na všech devíti parametrech. 

Následně byly vybrány tři z těchto parametrů, na kterých byl klasifikační model následně 

naučen. Tyto parametry byly zvoleny na základě nejnižší vzájemné korelace a rozptylu uvnitř 

tříd. Vzájemné korelace shrnuje tabulka č. 4.  Korelace byly určeny pomocí Spearmanova 

korelačního koeficientu. Jedná se o neparametrický korelační koeficient, který je robustní vůči 

odlehlým hodnotám a obecně odchylkám od normality, neboť stejně jako řada dalších 

neparametrických metod pracuje pouze s pořadími pozorovaných hodnot [37]. Byly vybrány 
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tři parametry: entropie, koeficient šikmosti a RMSSD. Výběr parametrů byl zvolen na základě 

celkové nejnižší korelace vůči všem ostatním parametrům a zároveň byla zohledněna variabilita 

parametru uvnitř skupin (požadována co nejnižší). 

Tab. 4: Koeficient korelace pro jednotlivé dvojice parametrů 

 E SD Šikmost Špičatost CV RMSSD NADev NADiff MAD 

E 1,000 -0,207 0,079 -0,143 -0,211 -0,123 -0,186 -0,123 0,030 

SD  1,000 0,018 0,088 0,980 0,950 0,979 0,941 0,545 

Šikmost   1,000 0,014 0,041 0,035 0,045 0,043 0,063 

Špičatost    1,000 0,129 0,118 0,050 0,135 -0,109 

CV     1,000 0,937 0,994 0,943 0,531 

RMSSD      1,000 0,932 0,996 0,485 

NADev       1,000 0,936 0,549 

NADiff        1,000 0,478 

MAD         1,000 
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7.4 Klasifikace dat 

V následující části jsou popsány jednotlivé klasifikační modely, jejich vlastnosti 

a konkrétní využití v programovém prostředí Matlab. 

Metoda podpůrných vektorů (SVM) 

SVM je klasifikačním modelem založeným na tvoření hranic v obrazovém prostoru. SVM je 

jedním z nejpoužívanějších klasifikačních algoritmů. SVM nemá předpoklady normálního 

rozložení dat, což je velkou výhodou tohoto klasifikačního algoritmu.[37][38] 

Vícerozměrná data můžeme znázornit v prostoru, v němž zobrazené body odpovídají 

jednotlivým objektům a jehož dimenzionalita je rovna počtu proměnných, kterými jsou objekty 

popsány.  Hranice jsou tvořeny nadplochami  o rozměru o jednotku menší než je rozměr 

prostoru. V 2D prostoru se jedná o křivku, v 3D prostoru je touto hranicí rovina v lineárním 

případě. Způsoby určení oddělujících hranic závisí na vlastnostech klasifikačních tříd a na 

kritériích použitých pro optimalizaci polohy hranic. Mohou nastat celkem tři situace, které 

znázorňuje obrázek č. 29.[37][38][39] 

 

Obr. 29: Případy separability klasifikačních tříd – a) lineárně separabilní úloha; b) lineárně neseparabilní úloha s lineárně 

separovanými třídami; c) nelineárně separabilní klasifikační úloha [37]  

Hranice klasifikačního pásma je tvořena body, které jsou nazývány podpůrné vektory. 

Tyto body jsou nejblíže ke klasifikační hranici, závisí na nich umístění dělící přímky. V případě 

posunutí těchto bodů v prostoru se posune také hranice. Ostatní objekty nemají na umístění 

hranice žádný vliv.[37][38][39] 

Pokud jsou klasifikační třídy lineárně separabilní, existuje nekonečně mnoho hranic, které 

dokáží rozdělit prostor tak, aby na jedné straně hranice byly objekty z jedné třídy a na druhé 

straně hranice objekty z druhé třídy. Tato nejjednodušší verze metody podpůrných vektorů se 

v praxi příliš nepoužívá. V případě lineárně neseparabilní úlohy s lineárně separovanými 
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třídami jsou využity relaxační proměnné (slack variables), které vyjadřují, jak moc každý bod 

(objekt) porušuje podmínku: 𝑦𝑗𝑓(𝑥𝑗) ≥ 1, kde 𝑦𝑗 je daná kategorie objektu a 𝑥𝑗 je vektor 

parametrů.[37][38][39] 

Nelineární verze metody podpůrných vektorů využívá nelineárních hranic pro rozdělení 

dat do příslušných skupin. Metoda spočívá v transformaci dat do nového prostoru (zpravidla 

o vyšší dimenzi než původní prostor), ve kterém budeme moci objekty oddělit pomocí lineární 

hranice. Při vytváření klasifikátoru mohou být použity také jejich kvadratické či kubické formy. 

U nelineárního SVM je potřeba zvolit typ jádra. Rozlišujeme lineární jádro, polynomiální jádro 

určitého polynomiálního stupně, radiální bázové jádro (Gaussovské), atd. Polynomiální jádro 

nám umožní transformovat data do prostoru o vyšší dimenzi tím, že přičítá polynomiály 

určitého stupně.[37][38][39] 

V  prostředí Matlab je potřeba model nejdříve natrénovat pomocí trénovací množiny dat. 

Je potřeba vybrat typ modelu, který chceme použít. V případě nelineárního modelu SVM 

zvolíme také typ jádra.  

Trénování SVM modelu probíhá pomocí příkazu: 

SVMModel = fitcsvm (X, Y, 'KernelFunction', 'rbf', 'Standardize', true, 'ClassNames'  

    {'negClass','posClass'}); 

X = matice parametrů, kde každý řádek odpovídá jednomu objektu a sloupec jednomu 

parametru (typ double) 

Y = příslušné třídy, do kterých dané objekty patří (typ cell) 

KernelFunction = typ jádra funkce. Defaultně je nastaven pro binární klasifikaci lineární typ 

jádra.   

Standardize = určuje, zda má být před trénováním modelu provedena standardizaci dat 

V případě požadované standardizace software vycentruje a přepočítá každou hodnotu 

jednotlivých parametrů odpovídajícím váženým průměrem sloupce (parametru) a směrodatnou 

odchylkou. Proměnné se tímto postupem převádí na stejné měřítko. Dále kontroluje, zda jsou 

vyplněné jednotlivé hodnoty parametrů, pokud ne, tyto záznamy z klasifikace vyřadí.  

ClassNames = názvy tříd, které se vyskytují v datech (typ cell) [40] 

Výsledný natrénovaný model se následně použije ke klasifikaci testovacích dat.   
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Klasifikace testovacích dat probíhá pomocí příkazu: 

[label, score ] = predict (SVMModel, newX) 

newX = matice parametrů testovací množiny dat 

label = výsledná klasifikace dat, label odpovídá vždy jedné z tříd 

score = score, s jakým je daný objekt zařazen do dané třídy [40] 

Vlastní nastavení modelu (příklad jednoho z použitých druhů modelů): 

ModelSVM = fitcsvm (predictors, response, 'KernelFunction', 'polynomial', 'PolynomialOrder', 

5, 'KernelScale', 'auto', 'BoxConstraint', 1, 'Standardize', 1, 'PredictorNames', {'STD' 'Sikmost' 

'Spicatost' 'CV' 'RMSSD' 'NADev' 'NADiff' 'MAD' 'Entropie'}, 'ResponseName', 'Klasifikace', 

'ClassNames', {'Bez fibrilace síní' 'Fibrilace síní'}); 

Cross-validation nebyla použita z důvodu dosažení horších výsledků než bez jejího použití. 

KernelScale = při nastavení tohoto parametru na ‚auto‘ využije software heuristickou 

proceduru pro výběr měřítka jádra 

BoxConstraint = nastavuje geometrickou posloupnost parametru, jedná se o regularizační 

hyperparametr, který ovlivňuje rychlost a kvalitu učení, čímž zabraňuje přeučení klasifikačního 

modelu 

PredictorNames = názvy parametrů [40] 
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K-nearest neighbor (KNN) 

Metoda k nejbližších sousedů je nejjednodušší klasifikační metodou, která zařazuje objekt, 

který chceme klasifikovat do té třídy, která převažuje mezi jeho k nejbližšími sousedy. Jako 

k se volí zpravidla liché číslo. V případě sudé hodnoty k se může stát, že mezi k sousedy je 

stejný počet objektů z jedné i druhé skupiny a proto není možné rozhodnout, do jaké třídy daný 

objekt patří a objekt je zařazen náhodně. Cílem metody nejbližšího souseda je nalezení objektu 

z celé množiny všech objektů, který má nejmenší vzdálenost od objektu, který chceme 

klasifikovat. Vzdálenost mezi objekty se měří pomocí různých metrik vzdáleností. Mezi 

nejznámější patří Euklidova vzdálenost, která je nastavena jako defaultní v procesu trénování 

modelu KNN. Klasifikační algoritmus KNN nemá žádné předpoklady o rozložení dat, což je 

jeho výhodou. Použití tohoto modelu je nevýhodné v případě nevyváženého počtu objektů 

v daných klasifikačních třídách. [37][38][39] 

Trénování KNN modelu probíhá pomocí příkazu: 

ModelKNN = fitcknn (data, labels, 'NumNeighbors', k, 'StandardizeData',1); 

data = hodnoty parametrů pro jednotlivé záznamy (typ double) 

labels = označení skupiny, do které se daný záznam řadí (typ cell) 

NumNeigbors = velikost k, která určuje počet nejbližších sousedů 

StandardizeData = určuje, zda bude provedena standardizace  

I zde byla použita standardizace dat. Software vycentruje a přepočítá každou hodnotu 

jednotlivých parametrů odpovídajícím váženým průměrem sloupce (parametru) a směrodatnou 

odchylkou. Proměnné se tímto postupem převádí na stejné měřítko. Dále kontroluje, zda jsou 

vyplněné jednotlivé hodnoty parametrů, pokud ne, tyto záznamy vyřadí z procesu klasifikace. 

Standardizace je v tomto případě potřebná zejména z důvodu hrozby zkreslení kvůli 

Euklidovské vzdálenosti, která je závislá na hodnotách změřených parametrů. Kdyby se jejich 

rozsahy od sebe výrazně lišily, výsledná vzdálenost by byla dána pouze parametry s nejvyššími 

hodnotami a ostatní parametry by se nepodílely na klasifikaci dat.[41] 

Klasifikace testovacích dat probíhá stejně jako u předchozího modelu pomocí příkazu predict. 
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Vlastní nastavení modelu (příklad jednoho z použitých druhů modelů – k = 15): 

ModelKNN = fitcknn(data, labels, 'PredictorNames', {'STD' 'Sikmost' 'Spicatost' 'CV' 

'RMSSD' 'NADev' 'NADiff' 'MAD' 'Entropie'}, 'ResponseName', 'Klasifikace', 'ClassNames', 

{'Bez fibrilace síní' 'Fibrilace síní'}, 'Distance', 'Euclidean', 'NumNeighbors', 15, 

'DistanceWeight', 'Equal', 'StandardizeData', 1); 

 

Cross-validation nebyla použita z důvodu dosažení horších výsledků než bez jejího použití. 

PredictorNames = názvy parametrů 

ResponseName = název proměnné odezvy 

ClassNames = názvy klasifikačních tříd 

Distance = zvolení metriky vzdálenosti (Euklidova,…) 

DistanceWeight = funkce váhování vzdálenosti, objekty blízké tomu objektu, který chceme 

klasifikovat, mají vyšší váhu v rozhodování než objekty vzdálené od klasifikovaného objektu 

(equal = vypnutá funkce váhování vzdálenosti) [41] 

Diskriminační analýza (DA) 

Diskriminační analýza se používá v případech, kdy máme řadu objektů popsaných mnoha 

proměnnými. Na základě jednotlivých proměnných není možné rozlišit, do které skupiny daný 

objekt patří. Cílem této metody je nalezení klasifikačního pravidla, které umožní na základě 

měřených parametrů určit příslušnost objektů k jednotlivým skupinám. Hledané klasifikační 

pravidlo je obvykle vyjádřené jako lineární kombinace hodnot měřených proměnných. V DA 

se zjišťují závislosti nejen mezi jednotlivými veličinami v rámci jedné skupiny, ale hledá se 

také vztah mezi parametry, které maximálně oddělují jednotlivé skupiny. Objekty mohou být 

klasifikovány do více než dvou skupin. Pro rozlišení n skupin potřebujeme typicky n-1 

diskriminačních funkcí. [37][39][39][42] 

Rozlišujeme dva hlavní typy klasifikačních modelů DA. Prvním z nich je lineární model 

DA, který má pro všechny třídy stejnou kovarianční matici parametru, liší se zde pouze střední 

hodnoty souborů. U kvadratického diskriminačního modelu se mezi jednotlivými třídami liší 

kovarianční matice parametru i střední hodnoty.[37][39][39][42] 

V programovém prostředí Matlab je tento klasifikační algoritmus proveden pomocí 

příkazu fitcdiscr, díky kterému dojde k natrénování DA klasifikátoru.  
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Trénování DA modelu probíhá pomocí příkazu: 

MdlDA = fitcdiscr (data, labels,‘DiscrimType‘,‘linear‘) 

data = hodnoty parametrů pro jednotlivé záznamy (typ double) 

labels = označení skupiny, do které se daný záznam řadí (typ cell) 

DiscrimType = typ diskriminační funkce (lineární/kvadratická/atd.) [43] 

Klasifikace testovacích dat probíhá stejně jako u předchozích modelů pomocí příkazu predict. 

Vlastní nastavení modelu (příklad jednoho z použitých druhů modelů): 

Mdl = fitcdiscr (data, labels, 'DiscrimType', 'linear'); 

 

7.5 Ukazatelé hodnocení úspěšnosti klasifikace dat 

V procesu klasifikace dat je důležitým krokem také hodnocení úspešnosti přiřazení 

jednotlivých objektů do tříd. Existuje několik druhů hodnocení.  

U testovacích dat je nezbytné, abychom znali skutečné správné zařazení subjektů či 

objektů do příslušných tříd. Poté můžeme srovnávat výsledek klasifikace daných objektů se 

skutečností a získat tzv. matici záměn (viz tabulka č. 5).[36][37] 

Tab. 5: Matice záměn 

Referenční třída 
Výsledek klasifikace 

+ - 

+ TP FN 

- FP TN 

TP = počet skutečně pozitivních výsledků klasifikace (pacienti s FS označeni za pacienty s FS) 

FN = počet falešně negativních výsledků klasifikace (pacienti s FS označeni za zdravé) 

TN = počet skutečně negativních výsledků klasifikace (zdraví pacienti označeni za zdravé) 

FP =počet falešně pozitivních výsledků klasifikace (zdraví pacienti označení za pacienty s FS) 
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Základní míry hodnocení úspěšnosti klasifikace testovacích dat:  

Senzitivita  

Senzitivita klasifikace je schopnost klasifikačního modelu rozpoznat skutečně pozitivní 

objekty. Jedná se o podíl správně klasifikovaných pozitivních objektů ze všech pozitivních 

objektů. Senzitivitu vypočítáme dle vzorce [36][37]: 

 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
. (12) 

Specificita 

Jako specificitu označujeme schopnost modelu rozpoznat negativní objekty. Specificita je 

definována jako podíl správně klasifikovaných negativních objektů ze všech negativních 

výsledků. Specificita je dána vzorcem [36][37]: 

 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
. (13) 

Accuracy 

Celková správnost (accuracy) udává podíl správně klasifikovaných objektů ze všech 

testovacích objektů. Accuracy se počítá na základě vzorce [36][37]: 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
. (14) 

F-measure 

F-measure je dalším ukazatelem úspěšnosti detekce fibrilace síní. Na rozdíl od senzitivity 

a specificity je objektivnější (je lepším ukazatelem v případě dat s nehomogenním rozdělením). 

F-measure získáme výpočtem [36][37]: 

 𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2∙𝑇𝑃

2∙𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝐹𝑃
. (15) 
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7.6 Výsledky klasifikace a jejich hodnocení 

V následujících tabulkách jsou zhodnoceny úspěšnosti klasifikace dat jednotlivých 

klasifikačních modelů pomocí ukazatelů úspěšnosti klasifikace.  

Metoda podpůrných vektorů (SVM) 

Bylo vyzkoušeno několik typů klasifikačních modelů SVM. U modelu SVM je velmi důležité 

správné nastavení funkce jádra. Existuje několik možností. V této práci byly otestovány lineární 

SVM model a několik typů nelinárního SVM modelu. Mezi nelineární SVM modely byly 

zařazeny modely s funkcí jádra gaussovského a polynomiálního typu. U polynomiálního 

nastavení funkce jádra je potřeba určit stupeň polynomu, zvolila jsem hodnoty 2, 5 a 10. 

V tabulce č. 6 jsou vypsány výsledky úspěšnosti klasifikace pro model natrénovaný pomocí 

všech devíti parametrů. Výsledky modelu naučeného pomocí vybraných třech parametrů 

shrnuje tabulka č. 7. 

Lepších výsledků dosahuje model trénovaný pomocí všech devíti parametrů. Jako 

nejlepší typ modelu SVM se v tomto případě ukázal nelineární SVM model s polynomiální 

funkcí jádra a polynomiálním stupněm 2. Úspěšnost klasifikace pomocí modelu SVM 

naučeného pomocí devíti parametrů se od modelu trénovaného pomocí třech parametrů příliš 

neliší. 

Tab. 6: Výsledky klasifikace - model SVM se všemi 9 parametry 

SVM – 9 Sensitivity Specificity F-measure Accuracy 

Lineární SVM 50,0 % 91,9 % 1,3 % 91,9 % 

Nelineární SVM     

Gaussovské 68,8 % 96,0 % 60,7 % 94,3 % 

Polynomiální (st. 2) 67,1 % 97,0 % 66,8 % 92,9 % 

Polynomiální (st. 5) 68,8 % 92,2 % 9,3 % 92,1 % 

Polynomiální (st. 10) 13,3 % 92,3 % 14,9 % 35,2 % 
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Tab. 7: Výsledky klasifikace - model SVM s 3 parametry (entropie, koeficient šikmosti, RMSSD) 

SVM – 3 Sensitivity Specificity F-measure Accuracy 

Lineární SVM 0 % 91,9 % 0 % 91,9 % 

Nelineární SVM     

Gaussovské 66,0 % 95,3 % 53,4 % 93,6 % 

Polynomiální (st. 2) 64,4 % 96,3 % 61,1 % 94,0 % 

Polynomiální (st. 5) 14,9 % 92,0 % 5,2 % 90,7 % 

Polynomiální (st. 10) 10,4 % 95,3 % 18,3 % 43,7 % 

 

K-nearest neighbor (KNN) 

Jako další klasifikační algoritmus byl využit K-nearest neighbor. U tohoto klasifikačního 

modelu je nejdůležitější krokem nastavení hodnoty k, která určuje počet nejbližších sousedů. 

Bylo vyzkoušeno celkem 6 nastavení této hodnoty. Jednotlivá nastavení parametru k a výsledky 

úspěšnosti klasifikace shrnuje tabulka č. 8 (pro model naučený pomocí devíti parametrů). 

V tabulce č. 9 nalezneme výsledky klasifikace pomocí modelu KNN s využitím třech 

parametrů. Lepších výsledků opět dosahuje model trénovaný pomocí vyššího počtu parametrů. 

Jako nejlepší nastavení parametru k se v tomto případě jeví hodnota 15. Úspěšnost detekce je 

dána zejména hodnotou sensitivity detekce a F-measure, který je výhodnější použít při 

nehomogenním rozložení dat. S narůstajícím počtem sousedů (parametr k) dochází 

k navyšování sensitivity detekce a naopak ke snižování specificity detekce.  

Tab. 8: Výsledky klasifikace - model KNN se všemi 9 parametry 

KNN – 9 Sensitivity Specificity F-measure Accuracy 

k = 1 56,5 % 96,3 % 57,4 % 93,0 % 

k = 3 60,9 % 96,9 % 62,8 % 93,8 % 

k = 5 60,8 % 96,9 % 62,8 % 93,7 % 

k = 9 61,2 % 96,9 % 63,3 % 93,8 % 

k = 15 62,5 % 97,0 % 64,3 % 94,0 % 

k = 20 63,8 % 96,5 % 62,1 % 94,0 % 
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Tab. 9: Výsledky klasifikace - model KNN s 3 parametry (entropie, koeficient šikmosti, RMSSD) 

KNN – 3 Sensitivity Specificity F-measure Accuracy 

k = 1 55,4 % 95,9 % 54,4 % 92,7 % 

k = 3 58,8 % 96,1 % 57,3 % 93,2% 

k = 5 60,0 % 96,4 % 59,5 % 93,5 % 

k = 9 60,5 % 96,3 % 59,2 % 93,5 % 

k = 15 61,2 % 96,0 % 57,7 % 93,5 % 

k = 20 63,2 % 95,8 % 56,8 % 93,6 % 

 

Diskriminační analýza (DA) 

Posledním testovaným modelem je DA model. Opět bylo vyzkoušeno několik typů nastavení 

tohoto modelu. Model byl natrénován nejprve pomocí všech parametrů. Výsledky úspěšnosti 

klasifikace pro lineární a nelineární kvadratický DA model jsou velmi podobné. Výsledky jsou 

vypsány v tabulce č. 10. V tabulce 11 nalezneme výsledky úspěšnosti detekce fibrilace síní na 

základě modelu se třemi parametry.  

Tab. 10: Výsledky klasifikace - model diskriminační analýzy se všemi 9 parametry 

DA – 9 Sensitivity Specificity F-measure Accuracy 

Lineární 52,0 % 95,6 % 50,9 % 92,2 % 

Kvadratická 52,5 % 95,9 % 53,3 % 92,3 % 

Tab. 11: Výsledky klasifikace - model diskriminační analýzy s 3 parametry (entropie, koeficient šikmosti, RMSSD) 

DA – 3 Sensitivity Specificity F-measure Accuracy 

Lineární 34,4 % 92,5 % 15,7 % 91,1 % 

Kvadratická 68,7 % 92,6 % 18,1 % 92,3 % 
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Matice záměn 

V této části jsou popsány dvě ukázky matice záměn pro dva nejlepší modely. Prvním z nich je 

nelineární polynomiální SVM model s polynomiálním stupněm dva. Do tohoto klasifikačního 

modelu vstupovalo všech devět parametrů. Tento model dosahuje nejlepších výsledků ze všech. 

Hodnota F-skóre je rovna 66,8 %. Výsledná úspěšnost klasifikátoru je uvedena v tabulce č. 6. 

Matice záměn podává informace o správnosti klasifikace jednotlivých záznamů do příslušných 

klasifikačních tříd. Tabulka č. 12 ukazuje matici záměn pro zmíněný SVM model. Celkem 294 

záznamů s přítomností fibrilace síní bylo označeno správně jako FS. Naopak 148 záznamů 

z referenční třídy fibrilace síní bylo klasifikováno jako třída „Bez fibrilace síní“. Model určil 

správně 4 847 záznamů bez fibrilace síní. Zbylých 144 záznamů EKG klasifikoval chybně jako 

signály s fibrilací síní. 

Tab. 12: Matice záměn – nelineární polynomiální SVM model se stupněm 2, 9 parametrů 

Referenční třída 

Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní 294 144 

Bez fibrilace síní 148 4847 
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V tabulce č. 13 je uvedena matice záměn pro druhý nejlepší klasifikační model, který 

dosáhl F-skóre 64,3 %. Jedná se o model k-nearest neighbor s hodnotou k rovné 15. Do tohoto 

modelu vstupovalo všech 9 parametrů. Zbylé ukazatele úspěšnosti klasifikačního modelu jsou 

vypsány v tabulce č. 8. Celkem 292 záznamů s fibrilací síní bylo správně detekováno jako třída 

„Fibrilace síní“, 150 záznamů bylo označeno chybně jako třída „Bez fibrilace síní“. Dohromady 

4816 EKG záznamů bez fibrilace síní bylo určeno správně. Zbylých 175 klasifikační model 

chybně označil za záznamy s fibrilací síní. 

Tab. 13: Matice záměn – model KNN s k = 15 a všemi 9 parametry 

Referenční třída 

Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní 292 175 

Bez fibrilace síní 150 4816 
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8 Diskuze 

Fibrilace síní (FS) je jednou z nejčastějších arytmií srdce. Významnou roli hraje včasná detekce 

FS. Postižené osoby mohou být symptomatické nebo asymptomatické. Nerozpoznaná FS může 

vést k vážným následkům, včetně CMP a úmrtí pacienta. [4] V současné době je vyvinuto 

mnoho algoritmů pro automatickou detekci síňové fibrilace, které jsou založeny na změnách 

elektrické aktivity srdce pozorovatelných na EKG záznamu. 

Tato práce se zaměřuje na detekci fibrilace síní pomocí parametrů, které poukazují 

na variabilitu RR intervalů v rámci jednotlivých EKG signálů. Bylo využito parametrů 

entropie, směrodatné odchylky, koeficientu šikmosti a špičatosti, dále variačního koeficientu, 

kvadratické směrodatné odchylky, normalizované absolutní odchylky, normalizované absolutní 

diference a nakonec mediánové absolutní odchylky. Po určení těchto parametrů a zjištění, zda 

se jedná o statisticky významné parametry, které dostatečně poukazují na variabilitu dat mezi 

skupinami, bylo možné postoupit k samotné klasifikaci dat. Klasifikace dat probíhala pomocí 

třech různých klasifikačních modelů: Metoda podpůrných vektorů SVM, K-nearest neighbor 

KNN a model diskriminační analýzy. Byla vyzkoušena různá nastavení těchto modelů pro 

dosažení co nejlepších výsledků. Jako ukazatelé úspěšnosti detekce fibrilace síní byly použity 

parametry senzitivity, specificity, accuracy a F-measure. Při nehomogenním rozložení dat je 

vhodnějším ukazatelem úspěšnosti detekce F-measure oproti parametru senzitivity.  

Jednotlivé modely byly trénovány nejprve pomocí všech statisticky významných 

parametrů a poté pomocí omezeného počtu parametrů. Byly zvoleny tři parametry, které nejsou 

vzájemně výrazně korelované a variabilita dat v rámci skupin je co nejnižší. Mezi vybrané 

parametry byly zařazeny entropie, koeficient šikmosti a střední kvadratická odchylka po sobě 

jdoucích RR intervalů. Ve všech případech klasifikačních modelů vychází lepší výsledky u 

modelů, které byly trénovány pomocí všech devíti parametrů. S nabývajícím počtem parametrů 

totiž zpravidla stoupá úspěšnost klasifikace objektů do jednotlivých tříd. S přibývajícími 

parametry také stoupá výpočetní náročnost algoritmu. Proto je nutné zvolit určitý kompromis 

mezi úspěšností klasifikace a požadavky na její výpočetní náročností. 

Nejdříve jsem se zaměřila na klasifikační model SVM. U tohoto modelu je jedním 

z nejdůležitějších kroků nastavení funkce jádra. Existuje několik druhů SVM modelu. Bylo 

otestováno lineární a nelineární nastavení funkce jádra. Mezi testované nelineární druhy funkce 

jádra SVM modelu jsem zařadila gaussovské nastavení a polynomiální různého stupně 
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polynomu. Model natrénovaný pomocí všech devíti parametrů vykazuje vyšší úspěšnost 

detekce fibrilace síní.  

Nejlepších výsledků je dosaženo pomocí nelineárního modelu SVM s polynomiálním 

nastavením funkce jádra a polynomiálním stupněm 2. Úspěšnost tohoto modelu je poměrně 

vysoká. Hodnota sensitivity je rovna 67,1 %. Specificita dosahuje 97,0 %. F-measure se rovná 

66,8 % a accuracy 92,9 %. Bylo vyzkoušeno i vyšších hodnot polynomiálních stupňů, 

konkrétně 3 a 5. Gaussovské nastavení funkce jádra dosahuje také poměrně dobrých výsledků. 

Sensitivita dosahuje 68,8 % a F-measure 60,7 %. Model s lineární funkcí jádra nedosahuje 

z daleka tak dobrých výsledků jako nelineární model SVM s polynomiální funkcí jádra či 

gaussovským nastavením. Hodnota sensitivity je v tomto případě 50,0 %, avšak F-measure se 

rovná pouze 1,3 %. U modelu natrénovaného pomocí třech parametrů (entropie, koeficient 

šikmosti a RMSSD) jsou nejvyšší hodnoty úspěšnosti pozorované u nelineárního SVM. 

Sensitivita je rovna 64,4 % a F-measure 61,1 %. Úspěšnost detekce fibrilace síní pomocí 

modelu SVM trénovaného pomocí všech devíti a vybraných třech parametrů se výrazně neliší. 

Z důvodu jednoduššího výpočtu a nižší časové náročnosti je vhodnější použití detektoru 

s vybranými třemi parametry. V porovnání s výsledky na trénovací množině dat lze usuzovat, 

že mohlo dojít k mírnému přeučení modelu (v průměru o 14 % vyšší hodnoty sensitivity detekce 

a F-measure u trénovací množiny dat). 

Dalším testovaným modelem byl K-nearest neighbor. Lepší výsledky vykazuje opět 

model natrénovaný pomocí všech devíti parametrů. U tohoto klasifikačního algoritmu záleží 

nejvíce na zvolení hodnoty k, která určuje množství k nejbližších sousedů. S rostoucí hodnotou 

k dochází ke zvyšování sensitivity klasifikačního modelu a naopak ke snižování specificity 

detekce. Nejvyšší úspěšnost tohoto modelu můžeme pozorovat u nastavení parametru k na 

velikost 15. Sensitivita je v tomto případě rovna 62,5 %, specificita 97,0 % a accuracy nabývá 

94,0 %. F-measure dosahuje 64,3 %. Model s nastavením k = 20 vykazuje podobné výsledky 

jako při hodnotě k = 15. Rozdíl je zde minimální. Model naučený na základě třech vybraných 

parametrů (entropie, koeficient šikmosti a RMSSD) má nejlepší výsledky pro nastavení k = 5 

(sensitivita = 60,0 %; specificita = 96,4 %; F-measure = 59,5 %; accuracy = 93,5 %). Opět lze 

uvažovat nad použitím klasifikace pomocí třech parametrů, která je výpočetně méně náročná a 

výsledky jsou poměrně srovnatelné s modelem trénovaným na všech devíti parametrech. Stejně 

jako u předešlého modelu se výsledky sensitivity a F-measure trénovací a testovací množiny 

mírně liší (okolo 15 %). 
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Poslední model vykazuje nejhorší úspěšnost detekce fibrilace síní ze všech testovaných. 

Stejně jako u předešlých klasifikačních algoritmu můžeme pozorovat vyšší úspěšnost detekce 

u modelu trénovaného pomocí všech parametrů než na základě pouhých třech. U modelu 

diskriminační analýzy byly vyzkoušeny dva typy tohoto klasifikačního algoritmu. Prvním 

z nich byl lineární model DA. Druhým a pro moji detekci o něco lepším modelem byl nelineární 

kvadratický DA model. Dosahuje výsledků sensitivity 52,5 %, specificity 95,9 % a accuracy 

92,3 %. F-measure je rovno 53,3 %. Modely naučené na základě třech parametrů (entropie, 

šikmost a RMSSD) vykazují velice nízké hodnoty F-measure a proto lze usuzovat, že tyto 

modely nejsou vhodnými klasifikátory pro detekci fibrilace síní. U klasifikačního modelu 

nedošlo k přeučení klasifikátoru. Úspěšnost klasifikace dat trénovací množiny je přibližně 

stejná jako u testovací množiny dat. 

Nejlepších výsledků v této práci dosahuje již zmíněný nelineární model SVM 

s polynomiálním nastavením funkce jádra. Stupeň polynomu je nastaven na 2. Model byl 

natrénován pomocí všech devíti parametrů. Z hlediska, že se od sebe úspěšnost detekce pomocí 

modelu SVM naučeného na všech parametrech a naučeného na základě vybraných třech 

parametrů příliš neliší je výhodnější použití klasifikačního modelu trénovaného pomocí třech 

parametrů např. pro případnou on-line aplikaci, apod. Celkem 294 záznamů s přítomností 

fibrilace síní bylo označeno správně jako záznamy s fibrilací síní. Naopak 148 záznamů 

s fibrilací síní bylo chybně označeno za jedince bez fibrilace síní. Dále model určil správně 

4 847 záznamů bez fibrilace síní. Zbylých 144 záznamů EKG klasifikoval chybně jako signály 

s fibrilací síní.  

Na druhém místě se umístil KNN model s nastaveným parametrem k = 15 naučený na 

základě všech parametrů. Celkem 292 záznamů s fibrilací síní bylo správně detekováno jako 

třída „Fibrilace síní“, 150 záznamů bylo označeno chybně jako třída „Bez fibrilace síní“. 

Dohromady 4 816 EKG záznamů bez fibrilace síní bylo určeno správně. Zbylých 175 

klasifikační model chybně označil za záznamy s fibrilací síní. Opět je v určitých situacích 

výhodnější použití detektoru trénovaného pomocí třech parametrů z důvodu jeho menší 

výpočetní náročnosti. Výsledky úspěšnosti klasifikace obou těchto modelů (SVM a KNN) 

nejsou výrazně rozdílné.  

Bylo provedeno velké množství studií na téma detekce fibrilace síní. Pro srovnání jsou 

zde uvedeny některé z nich. První studií, kterou bych ráda zmínila je Kennedyho „Automatická 

detekce atriální fibrilace síní pomocí RR intervalů a vícerozměrná klasifikace“. [24] Ve 

své práci se zabývá automatickou detekcí fibrilace síní na základě různých parametrů 
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vypočítaných z RR intervalů EKG. Jedná se konkrétně o koeficient vzorkové entropie, variační 

koeficient, střední kvadratickou odchylku a mediánovou absolutní odchylku. Využívá dvou 

klasifikačních technik – Random Forests a KNN model. Hodnoty specificity dosahují 80,1 % 

vs. 98,3 %. U Random Forests je sensitivita rovna 92,8 %. KNN nabývá hodnoty 68,0 %. Studie 

neuvádí hodnotu F-measure. V případě, že data nemají homogenní rozdělení, mohou tyto 

výsledky být zkresleny (tzv. nadhodnoceny). [24] 

Další studií je práce Alireza Ghodrati „RR Interval Analysis for Detection of Atrial 

Fibrillation in ECG Monitors“.[26] Tato práce se zaměřuje na dva parametry variability 

RR intervalů pro detekci fibrilace síní v EKG záznamu. Jedná se o parametry normalizovaná 

absolutní odchylka a normalizovaná absolutní diference. Pro vyhodnocení je využito ROC 

křivky. Lepší výsledky můžeme pozorovat u detekce fibrilace síní na základě normalizované 

absolutní diference. Sensitivita je rovna 92 % oproti 91 % u NADev. Stejně jako u předešlé 

studie není uvedena hodnota F-measure. [26] 

V České republice existuje podobná studie. Jedná se o práci Radovana Smíška a 

kolektivu. Jejich studie se nazývá „Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias 

detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device“. Práce se zabývá klasifikací 

různých rytmů srdeční aktivity z krátkodobých EKG záznamů. Rozděluje signály do čtyřech 

skupin: normální rytmus, fibrilace síní, ostatní a šum. Klasifikace je kombinací modelu SVM, 

rozhodujících stromů a prahovacích pravidlech. Výsledné hodnoty F1-measre jsou rovny: 90 % 

u normálního rytmu, 81 % u atriální fibrilace a 72 % u ostatních.[4] 

Bezprostřední porovnání s výsledky dané práce nejsou možné vzhledem k rozdílnosti 

použitých dat a přístupech pro jejich manuální anotaci.  
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9 Závěr 

Tato práce se zabývá detekcí fibrilace síní. Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií srdce.  

Tato arytmie není bezprostředně ohrožující na životě, avšak významně zhoršuje kvalitu života 

postižených. Je spojována se zvýšením rizika úmrtí, s vyšší četností tromboembolických 

příhod, především cévních mozkových příhod (CMP), které mají u pacientů s FS těžší průběh 

a často vedou k dlouhodobé invaliditě či k úmrtí. [4][7] 

K detekci fibrilace síní bylo využito několik parametrů variability. Jedná se o parametry 

SD, koeficient šikmosti a špičatosti, CV, RMSSD, NADev, NADiff, MAD a entropie. Tyto 

parametry souží jako parametry vstupující do klasifikačního modelu. Bylo testováno několik 

druhů klasifikačních modelů: metoda podpůrných vektorů, k-nearest neighbor a klasifikace 

pomocí diskriminační analýzy. Jako nejlepší klasifikační model se osvědčil model SVM, 

konkrétně nelineární SVM s polynomiální funkcí jádra a stupněm polynomu 2. Hodnota 

sensitivity dosahuje 67,1 %, specificity 97,0 %, F-measure 66,8 % a accuracy 92,9 %. Druhým 

nejlepším modelem je K-nearest neighbor, který dosahuje hodnoty sensitivity 62,5 %, 

specificity 97,0 %, accuracy 94,0 % a F-measure 64,3 %. 

Úspěšnost detekce je relativně uspokojivá. Výsledky klasifikace jsou dostačující pro 

využití v praxi. Zlepšení výsledků by se dalo dosáhnout vhodnějším výběrem parametrů 

odvozených z RR intervalů, které poukazují na variabilitu RR intervalů. Chyby klasifikace dat 

mohly být zapříčiněny např. velkým zastoupením odlehlých hodnot u skupiny jedinců bez 

fibrilace síní. To by bylo možné potlačit rozdělením dat do většího množství tříd, kde by 

variabilita mezi EKG rytmy nebyla tak výrazná. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

FS  fibrilace síní 

EKG  elektrokardiogram 

CMP cévní mozková příhoda 

Na+  sodné ionty 

Ca2+  vápenaté ionty 

K+  draselné ionty 

AP  akční potenciál 

SA  sinoatriální uzel 

AV  atrioventrikulární uzel 

KT  komorová tachykardie 

EHRA  European Heart Rhythm Association 

E entropie 

CV  koeficient variance 

RMSSD  střední kvadratická odchylka 

SamPen  vzorková entropie 

NADev  normalizovaná absolutní odchylka 

NADiff  normalizovaná absolutní diference 

SD směrodatná odchylka 

MAD mediánová absolutní odchylka 

SVM  metoda podpůrných vektorů (support vector machine) 

KNN  k-nearest neighbor 

DA  diskriminační analýza 

Se  sensitivita 

Sp  specificita 

Acc  accuracy, správnost 
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A Seznam parametrů vyhodnocených softwarem BTL 

A1 Měřené parametry kanálu common 

Parametry Common 

BestBeat_Idx 

vpAvgBeatValid_Mask 

ST_BasePosition_05ms 

J_PlusPosition_05ms 

J_Position_05ms 

BSA_Group_Idx 

P_TimeOn_05ms 

P_TimeOff_05ms 

QRS_TimeOn_05ms 

QRS_TimeOff_05ms 

T_TimeOff_05ms 

R_Position_05ms 

PQ_Position_05ms 

QRS_Axis_deg 

Prematurity_num 

NoiseLevel_num 
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A2 Měřené parametry jednotlivých svodů 

Parametry 12ti svodů 

Q_Amplitude_uV 

Q_Duration_05ms 

Q_Position_05ms 

R0_Amplitude_uV 

R0_MaxPosition_05ms 

R1_Amplitude_uV 

R1_MaxPosition_05ms 

R2_Amplitude_uV 

R2_MaxPosition_05ms 

R2_Duration_05ms 

R_Duration_05ms 

R_PeakTime_05ms 

S_Amplitude_uV 

S_MaxPosition_05ms 

S_Duration_05ms 

S2_Amplitude_uV 

S2_MaxPosition_05ms 

S2_Duration_05ms 

ST_Slope_slope 

J_Amplitude_uV 

ST_PointAdaptive_uV 

ST_Area_uV05ms 

T_MinusAmplitude_uV 

T_MinusMaxPosition_05ms 

T_AreaNegative_uV05ms 

T_PlusAmplitude_uV 

T_PlusMaxPosition_05ms 

T_AreaPositive_uV05ms 

P_MinusAmplitude_uV 

P_MinusMaxPosition_05ms 

P_PlusAmplitude_uV 

P_PlusMaxPosition_05ms 

DeltaWave_num 
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RS_Notched_uV 

Positive_QRSDelta 

Negative_QRSDelta 

QRS_MaxAmplitude 

QRS_width200uV 

P_TimeOnCh_05ms 

P_TimeOffCh_05ms 

QRS_TimeOnCh_05ms 

Q_TimeOnCh_05ms 

R_TimeOnCh_05ms 

R2_TimeOnCh_05ms 

S_TimeOnCh_05ms 

Isoline_correction_uV 

T_TimeOffCh_05ms 

P_TimeBiPhasicCrossingCh_05ms 

QRS_TimeOffCh_05ms 

 

B Krabicové grafy znázorňující rozložení hodnot jednotlivých parametrů 

B1 Koeficient špičatosti RR intervalů 
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B2 Variační koeficient RR intervalů 

 

B3 Normalizovaná absolutní odchylka RR intervalů 
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B4 Normalizovaná absolutní diference RR intervalů 

 

B5 Mediánová absolutní odchylka RR intervalů 
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C CD 

Přiložené CD obsahuje: 

 Elektronická verze práce – ve formátu PDF pod názvem Monika_Ambrozova_DP.  

 Realizace programu  

– skript pro určení parametrů určených firmou BTL 

– výpočet parametrů variability a realizace klasifikačních modelů 

 Data – data ve formátu .mat a .xml 

 Informace ke spuštění programu  

 

 


