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Abstract
Sudden cardiac death (SCD) is one of the most significant and common causes of heart related deaths
around the world. It is believed that SCD can be predicted using signatures and features extracted from
ECG signal. These signatures may be seen as arrhythmia or abnormalities in the ECG signal. In this
paper, a monitoring index is introduced for early detection of SCD. This index is acquired by filtering
the ECG signal using a nonlinear ECG dynamical model and extended Kalman filter (EKF). The
nonlinear dynamical model was a modified version of polar ECG dynamical model proposed by Mc.
Sharry et.al. In our algorithm, first the ECG dynamical model is extracted. Then an EKF is applied on
the signal. Using the fidelity index extracted from the innovation signal yielded by EKF, a novel
algorithm detects the SCD related arrhythmias and abnormalities. The proposed method was evaluated
on Physionet Sudden Cardiac Death Holter database. Twenty records corresponding to patients having
SCD and eighteen records corresponding to healthy patients were extracted from this database. The
evaluation results showed that our proposed monitoring index correctly detected 17 SCDs out of 20
(85% accuracy).
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چکیده
مرگ ناگهانی قلبی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان به شمار رفته ،و در بین مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی سهم
عمدهای را به خود اختصاص میدهد .یکی از راههای کاهش آمار مرگ ناشی از این دسته از بیماریها ،تشخیص به موقع وقوع
ناهنجاریهای خطرناک قلبی است .اساس این تحقیق بر این باور استوار است که ناهنجاریهای مخاطرهآمیز قلبی به صورت ناگهانی رخ
نمیدهند ،بلکه دقایقی قبل از وقوعشان ،عالئم و یا اختالالت پیشزمینهای به وجود میآید که حاکی از وقوع آنها است .هدف این مقاله،
بررسی و مدلسازی سیگنالهای قلبی با استفاده از فیلتر کالمن تعمیمیافته ،بر اساس مدل دینامیکی غیرخطی برای آشکارسازی
ناهنجاریهای پیشزمینهای و معرفی یک اندیس برای تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی میباشد .در رویکرد ارائه شده ،از نسخهی
قطبی مدل دینامیکی غیرخطی سیگنال قلب مکشری استفاده میشود .در این مدل غیرخطی ،هر ضربان از سیگنال الکتروکاردیوگرام
به صورت مجموعهای از موجکهای گوسی بیان می شود .در الگوریتم پیشنهادی این مقاله ،ابتدا مدل دینامیکی قلب با افزودن معادالت
خودبازگشتی مربوط به پارامترهای مدل ،اصالح شده و سپس یک فیلتر کالمن تعمیمیافته ،از آن مدل برای پردازش سیگنال قلبی
استفاده میکند .در گام بعد ،یک الگوریتم ابتکاری بر اساس ساختار پیشنهادی و با استفاده از نظارت بر سیگنال وفاداری (که تابعی از
سیگنال نوآوری فیلتر کالمن است) ،به تشخیص ناهنجاریهای موجود قبل از وقوع مرگ ناگهانی قلبی میپردازد .روش ارائه شده ،روی
سیگنالهای قلبی گرفته شده از  08فرد مبتال به مرگ ناگهانی قلبی (گروه تست) و همچنین  10فرد نرمال (گروه کنترل) موجود در
پایگاههای دادهی فیزیونت ارزیابی شده است .نتایج به دست آمده حاکی از تغییر رفتار سیگنال وفاداری قبل از وقوع مرگ ناگهانی قلبی
است .نتایج اعمال این الگوریتم روی 08فرد بیمار موجود در پایگاه دادهی "مرگ ناگهانی قلبی هولتر" فیزیونت نشان داده است که
شاخص استخراج شده قادر است  11مورد از  08حمله را قبل از وقوع تشخیص دهد و دقتی در حدود  % 01داشته باشد.
کلیدواژهها :الکتروکاردیوگرام ،تشخیص زودهنگام مرگ ناگهانی قلبی ،سیگنال وفاداری ،فیلتر کالمن تعمیمیافته
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 -1مقدمه
1

مرگ ناااگهاانی قلبی یکی از مهمترین عواماال مرگ و میر بااه
شاامار میرود ،و در بین مرگهای ناشاای از بیماریهای قلبی
سهم عمدهای را به خود اختصاص میدهد .مرگ ناگهانی قلبی
به مرگ طبیعی در بازهی زمانی کمتر از یک ساااعت از شااروع
عالئم و در اثر ناهنجاریهای قلبی ،گفته میشااود .چنین مرگ
سریعی اغلب به آریتمیهای قلبی نسبت داده میشود .در بین
آریتمیهاای قلبی ،آریتمیهاای بطنی مااننااد فیبریالسااایون
بطنی )VF( 2و تاااکیکاااردی بطنی )VT( 3از خطرناااکترین
موارد میبااشاااناد ،کاه میتوانند منجر به مرگ ناگهانی قلبی
شااوند .در اغلب موارد ،مکانیزم شااروع مرگ قلبی ،تاکیکاردی
بطنی است که به سرعت به سمت فیبریالسیون بطنی پیشرفت
میکناد [ .]1تقریباا یاکساااوم از این بیماران میتوانند با به
کارگیری به موقع دفیبریالتور زنده بمانند .بنابراین تشاااخیص
زودهنگام  VFمیتواند بسایار کارآمد باشد .یک سوال بیپاسخ
مهم درباارهی مرگ نااگهاانی قلبی این اسااات کاه چه وقایع
ناگهانی در یک زمان مشااخص اتفاق میافتد که سااابب مرگ
نااگهاانی بیمااری که تا قبل از آن بدنش در حالت پایدار بوده
اسات ،میشاود پی بردن به تغییرات بسایار کوچک سایگنال
الکتروکاااردیوگرام (ECG) 4قباال از  ،SCDمهمترین هاادف
تحقیقاات در این زمینه میباشاااد .بهخصاااوص تحقیقات در
زمینهی رپالریزاسیون قلب ،میتواند در ارتباط با خطر آریتمی
بطنی بااشاااد و محققان بر این باور هساااتند که تغییرات در
رپالریزاسااایون ،کلیاد پیشبینی زماان کوتاه آریتمی اسااات
[]0و[ .]3یکی از راههاای تشاااخیص و پیشبینی بیمااریها و
نااهنجااریهاای قلبی ،پردازش سااایگناالهای قلبی از جمله
ساایگنال الکتروکاردیوگرام میباشااد .ساایگنال  ECGبه عنوان
یک ابزار غیرقابل جایگزین ،غیرتهاجمی ،ایمن و سااریع برای
درک فعاالیات الکتریکی قلبی به کار میرود .سااایگنال ECG
دارای خاصایت شبهتناوبی در زمان میباشد و به صورت توالی
امواج مشااخص  P,Q,R,S,Tتعریف میشااود .هر ضااربان قلب
شاامل تعدادی مراحل میباشاد ،که سبب میشود ویژگیهای
برجسااته و مشااخصاای در ساایگنال  ECGمشاااهده شااود .این
ویژگیها نشااانگر دپالریزاساایون یا رپالریزاساایون ساالولهای
نواحی مختلف ماهیچهی قلب میباشند.
تعداد مطالعات و تحقیقاتی که در زمینهی تشااخیص زودهنگام
 SCDبا اساتفاده از سایگنال  ECGصورت گرفته ،بسیار اندک
1

)Sudden Cardiac Death (SCD
Ventricular Fibrillation
3
Ventricular Tachycardia
0

است .در یکی از این مطالعات ،شن و همکاران ،میانگین ضربان
را برای هر شخص با انتخاب  08ضربان متوالی نرمال به دست
آورده ،و به عنوان ضاربان الگو در نظر گرفتند .سپس الگو را با
هر ضاربان ورودی تطابق داده و ضاریب همبستگی بین الگو و
ضاربان نرمال را برای هر شخص نزدیک به  1به دست آوردند.
زمانی که  SCDرخ میدهد ،ضریب همبستگی بهطور معناداری
افات پیادا میکند .آساااتانهی  8/1را برای رخداد  SCDمورد
شک ،درنظر گرفتند .بعد از افت ضریب همبستگی به زیر مقدار
آستانه ،یک فیلتر  IIRبا فرکانس مرکزی  1هرتز ،و روش عبور
از صاافر برای تایید رخداد  SCDاعمال شااده اساات .اگر این
وضاعیت برای  0ثانیه طول بکشاد ،سایساتم هشدار SCD ،را
اعالم میکند .آنها برای تسات عملکرد روش پیشنهادیشان،
از ثبت منجر به  08 SCDبیمار که در پایگاه دادهی فیزیونت
موجود بود ،اسااتفاده کردند ،و به صااحت  %81رساایدند [.]4
همچنین شاان و همکاران در سااال  0881با اسااتفاده از پایگاه
دادهی  ،MIT-BIH SCDسیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب 5را
به مدت  0دقیقه قبل از وقوع  SCDبه دساات آوردند ،و چهار
ویژگی از آن (میانگین VLF ،LF/HF ،و انحراف معیار ())SD
را اساتخراج کردند .ساپس برای آنالیز ،از  3شبکهی مصنوعی
حاداقال میانگین مربعات ( ،)LMSتصااامیمگیری براسااااس
شابکهی عصابی ( )DBNNو شبکهی عصبی پسانتشار ()BP
اساااتفاده کرده ،و توانساااتند به ترتیب به صاااحت ،%51/44
 %10/14و  %10/01دسااات یابند [ .]1هویو و فنگپایهو در
سال  ،0811تغییرات موج  Tرا با استفاده از الگوریتم میانگین
متحرک اصاالحشده استخراج کردند ،و با استفاده از نرخ خطر
توانسااتند در  001بیمار با سااکتهی قلبی ( ،)MIو با تغییرات
موج  ) TWA ( Tبزرگتر از  ، 47μVمرگ نااگهاانی قلب را با
حسااسایت  % 08پیشبینی کنند [ .]5در تحقیقات ارائه شده
در سال  0815توسط فوجاتی و همکارانش ،با آنالیز  4دقیقه از
سیگنال ( HRVبه طور جداگانه برای هر بازهی یک دقیقهای)
توساط ویژگیهای غیرخطی مانند آنتروپی رنی ( ،)REآنتروپی
فازی ( ،)FEپارامترهای هجورث (فعالیت ،تحرک و پیچیدگی)،
آنتروپی  TEntو انرژی ویژگیهاای ضااارایاب تبادیال ویولت
گسااسااته و با اسااتفاده از طبقهبندی کنندهی  KNNو درخت
تصاامیمگیری ( )DTو بردار ماشااین پشااتیبان ،به پیشبینی
 SCDپرداختند .صحت پیشبینی  4 ،SCDدقیقه قبل از وقوع
آن %8441 ،به دست آمده است [.]1
Electrocardiogram
)Heart Rate Variability (HRV

4
1
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طی ساااالهاای اخیر ،مکشاااری و همکارانش [ ]0یک مدل
دیناامیکی غیرخطی برای توصااایفهاای رفتاار قلاب و ایجاد
سایگنالهای  ECGمصنوعی ارائه کردهاند ،که در آن هر کدام
از شااکل موجهای ساایگنال الکتروکاردیوگرام  S ،R ،Q ،Pو ،T
به فرم موجک گوساای در فیاااای سااهبعدی مدل میشاااود.
پاارامترهاای مدل مذکور را میتوان به گونهای انتخاب نمود تا
سایگنال تولید شده توسط مدل ،رفتار سیگنال  ECGواقعی را
دنبال کند .ثامنی و همکاران [ ،]8این مدل دینامیکی را تغییر
داده و آن را در فیای دوبعدی قطبی تعریف کردند ،و سپس از
آن برای حذف انواع نویزها از سیگنال  ECGبا استفاده از فیلتر
کاالمن تعمیمیافته 1اساااتفاده کردند .پس از آن ،صااایادی و
همکااران ،باا اضاااافاه کردن پارامترهای سااااختاری به مدل
دینامیکی قطبی به صااورت روابط خودبازگشااتی مرتبهی اول،
توانساااتناد پردازشهاایی نظیر حذف نویز [ ،]18ناحیهبندی
[ ]11و تشخیص ناهنجاری [ ]10را برای سیگنال  ECGانجام
دهند.
در این مقاله ،هدف اصالی بهکارگیری مدل دینامیک مکشری
برای توصیف سیگنال قلب و ایجاد یک چارچوب کلی است که
بتوان از آن ،یااک اناادیس برای تشاااخیص زودهنگااام SCD
اساتخراج کرد .ابزار ریاضای اصلی که امکان ایجاد این بستر از
روی مدل دینامیکی را میدهد ،فیلتر کالمن تعمیمیافته است.
فیلتر کالمن یک تخمینگر بهینهی حالت برای ساایسااتمهای
دیناامیکی ،که دینامیک درونیشاااان توساااط یک ساااری از
معادالت دیفرانساایلی خطی یا غیرخطی توصاایف شااده و این
دینامیک درونی توسااط تعدادی مشاااهده قابل رایت اساات،
میباشااد .در طبیعت ،بساایاری از ساایسااتمهای مورد مطالعه
دارای دینامیک غیرخطی میباشند ،و به عبارتی دیگر ،رابطهی
بین مشااهدات و متغیرهای حالت سایستم ،رابطهای غیرخطی
میباشد .برای این منظور ایدهی فیلتر کالمن تعمیم یافته ارائه
میشاااود ،کاه با انجام تغییراتی در معادالت فیلتر کالمن ،این
فیلتر را به سیستمهای غیرخطی تعمیم دادهاند .الگوریتم فیلتر
کالمن در دو مرحله اجرا میشود :در مرحلهی پیشبینی ،فیلتر
کالمن ،تخمینی از وضااعیت فعلی متغیرها را در شاارایط عدم
قطعیت ارائه میکند .زمانی که مشااهدهی بعدی به دست آید،
تخمین قبلی با میانگین وزندار بهروز رسااانی میشااود .به این
ترتیب که وزن اطالعاتی که دارای قطعیت بیشتری هساااتند،
بیشتر خواهد بود .این الگوریتم بازگشتی میباشد و با استفاده

مکشری و همکاران در سال  ،0883مدلی برای تولید
سیگنالهای قلب مصنوعی که از لحاظ ظاهری مشابه
سیگنالهای قلب واقعی باشند ،ارائه کردند [ .]0این مدل یک
مسیر در فیای سهبعدی ایجاد مینماید که ظاهری شبهمتناوب
را دنبال میکند .مسیر ایجاد شده ،حول یک مسیر با شعاع واحد
حرکت کرده و بدین شکل خاصیت شبهنوسانی سیگنال قلب را
منعکس میکند .هر بار چرخش حول این دایره ،متناظر با یک
ضربان قلب یا به عبارتی یک فاصلهی  RRمیباشد .در سال
 0881ثامنی و همکاران ،فرم قطبی و گسستهی این مدل را

1

3

)Extended Kalman Filter (EKF
MIT-BIH Normal Sinus Rhythm

از ورودیهای جدید و حاالت محاسابه شادهی قبلی ،بهصورت
بالدرنگ اجرا میشود.
سااختار مقاله به شارح زیر است :دادگان مورد استفاده در این
تحقیق در بخش دوم آورده شاده اسات .سپس در بخش سوم،
باه بیان مقدمات اولیه پرداخته ،و مدل دینامیکی-قطبی قلب
پیشاانهادی و چگونگی اسااتفاده از آن در یک چارچوب فیلتر
کاالمن تعمیمیافته را به طور مختصااار توضااای میدهیم .در
بخش چهارم ،الگوریتم پیشاانهادی برای تشااخیص SCDارائه
میشااود .بعد از آن ،نتایج به دساات آمده در بخش پنجم ارائه
شده ،و در پایان ،در بخش ششم جمعبندی ارائه خواهد شد.

 -2پایگاه دادهی مورد استفاده
پایگاه دادهی مورد استفاده در این تحقیق از دادههای
لید  IIموجود در پایگاه  0MBNSRفیزیونت برای اپیزودهای
نرمال ،و از  SCDHD3فیزیونت برای اپیزودهای قبل از وقوع مرگ
ناگهانی قلبی و دور از وقوع آن تشکیل شده است .دیتابیس
 SCDHDشامل  08سیگنال از افرادی که دچار مرگ ناگهانی
قلبی شدهاند میباشد .این سیگنالها با فرکانس  018هرتز
نمونهبرداری شده ،و از یک فیلتر پایینگذر برای حذف نویز (تا
حد ممکن) عبور داده شدهاند .پایگاه دادهی  MBNSRشامل
 10ثبت طوالنی مدت  ECGاست .این افراد هیچگونه آریتمی
مهمی نداشته ،و شامل  1مرد بین سنین  05تا  41سال و 13
زن بین سنین  08تا  18سال است .ثبتها با فرکانس 100
هرتز نمونهبرداری شدهاند.

 -3مقدمات اولیه
 -1-3مدل دینامیکی قطبی سیگنال قلب

Sudden Cardiac Death Holter Database

0
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ارائه نمودند[8و .]13فرم گسستهی معادالت مدل در فیای
قطبی چنین است:

()1

با معیار حداقل متوسط مربعات خطا میباشیم .در این فیلتر،
 ، x  Eˆ xk |y k 1, y k 2 ,, y1 , x  Eˆ xk |y k , y k 1,, y1به
ترتیب به عنوان تخمین بردار حالت سیستم ،قبل و بعد از
استفاده از مشاهدهی  kام (  ) y kتعریف میشوند Pk .و  Pkبه
ترتیب ماتریس کوواریانس خطای تخمین بردار حالت  ، x kقبل
و بعد از استفاده از مشاهدهی  kام در نظر گرفته میشوند .در
فیلتر کالمن تعمیمیافته ،فرض میشود که سیستمهای

k

)  k 1  ( k   ) mod(2

ai i
i2

z



(exp

)  zk   k

k

1

bi2
2bi2
iP , Q , R , S ,T 


که در آن )  ، i  (  i )mod(2با شرط  ،     و ، k
نویز سفید گوسی جمعشونده ،برای مدل کردن انحرافات خط
مبنا مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین

2
T



 -2-3فیلتر کالمن تعمیمیافته
فیلتر کالمن تعمیمیافته ،تعمیمی از فیلتر کالمن استاندارد برای
سیستمهای غیرخطی است [ .]14فرض کنیم مدل دینامیکی
زیر برای سیستم غیرخطی زمان گسسته تعریف شود:
()0

) xk  f (xk 1, w k , k

خطی هستند .بر این اساس ،معادلهی ( )0به صورت معادلهی
زیر تقریب زده می شود:

} Qk  E{w k w k T



















x  f x k 1 , w k , k  A x  x k 1  B w  w k
k
k
k
k
 k

 y k  g x k 1 , v k , k  Ck x k  x k 1  Dk v k  v k


()4

که در آن:
k

()1
k

 ww

 vv



f x k 1 , w, k
w



g x k 1 , v, k
v

Bk 

Dk 

k 1

k 1

 xx

 xx



f x, w k , k
x



g x, v k , k
x

Ak 

Ck 

باا فرضااایاات باال ،معادالت انتشار زمانی برای فیلتر کالمن
تعمیمیافته به شرح زیر میباشند:

()5

) y k  g (x k , v k , k

که در این رابطه x k ،و  y kبه ترتیب بردار حالت و بردار
مشاهدات سیستم در زمان لحظهای  kمیباشند w k .و  v kنیز
به ترتیب بردارهای نویز فرآیند و مشاهدات هستند ،که با
ماتریسهای کوواریانس زیر تعریف میشوند:
()3

غیرخطی حول نقطهی مرجع مطلوب  ،  xk 1 , w k , v k تقریبا

سرعت

زاویهای مسیر (  Tفاصلهی دو پیک  Rمتوالی از همدیگر برحسب
ثانیه) ،به هنگام پیمودن دایرهی واحد است .همچنین   1/ f s
که  f sهمان فرکانس نمونهبرداری سیگنال میباشد .در معادلهی
باال ،𝑧𝑘 ،نماد سیگنال  ECGمیباشد که از مجموع چندین
موجک گوسی (موجهای  )P,Q,R,S,Tتشکیل شده است.
هرکدام از این موجکها دارای پارامترهایی هستند که به ترتیب،
اندازه (  ،) aiمیزان گسترش موجک (  ) biو محل وقوع ماکزیمم
موجک گوسی (  ) iرا مشخص میکنند .در معادلهی دینامیکی
حالت𝑗 ∈ {𝑃, 𝑄, 𝑅, 𝑆, 𝑇}, 𝐰𝑘 = ،
( )1بردار نویز
] 𝑘𝜂  [𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 , 𝜃𝑗 , 𝜔,میباشد.


k

 x0  x0 , P   P
0
0


 
 x k  f x k 1 , w, k w  w k

 Pk  Ak Pk1 AkT  Qk






و معادالت انتشار اندازهگیری به صورت زیر میباشد:



()1





rk  y k  g x k , v k , k v k  v k

 x k  x k  K r
k k

1

 T
 T
 K k  Pk Ck Ck Pk Ck  Rk 
 P  P  K C P
k
k k k
 k

} Rk  E{v k v k T

برای سادگی ،نویز مشاهدات به صورت جمعشونده لحاظ شده
است .همچنین بردار حالت اولیه )  ، x0 N (x0 , P0بردار نویز
فرآیند )  w k N (0, Qkو بردار نویز مشاهدات ) ، vk N (0, Rk
گوسی و مستقل از یکدیگر میباشند .در فیلتر کالمن به دنبال
بهترین تخمین خطی از بردار حالت  x kبرحسب مشاهدات ، y k

که در آن K k ،بهرهی فیلتر کالمن و بردار  rkرا در اصطالح
سیگنال ابداع یا نوآوری مینامند .این کمیت نماد اختالف بین
مقدار اندازهگیری شده و مقدار تخمین زده شده است و حاوی
اطالعاتی راجع به متغیرهای حالت سیستم است .یکی از
راههایی که میتوان فیلتر کالمن را از نظر صحت کارکرد ارزیابی
کرد ،بررسی کمیت نوآوری است.
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 -4الگوریتم پیشنهادی
بلوک دیاگرام الگوریتم ارائه شده برای تشخیص  SCDدر شکل
( )1نشاان داده شاده اسات .در الگوریتم پیشانهادی ،سیگنال
 ECGپس از پیشپردازش ،توساااط فیلتر کالمن تعمیمیافته
پردازش میشاااود .با نظارت کردن سااایگنال وفاداری تخمین
موجاک  Tاین فیلتر ،یاک اندیس برای تشاااخیص زودهنگام
 SCDارائه می شود.

SCDalarm

Fidelity signal
monitoring

شکل ( -)1بلوک دیاگرام الگوریتم

Preprocessing
- denoising
- R detection

پان -تااماپاکایاناز است [ ،]14که بر مبنای اطالعات شیب،
دامنه و پهنای موجکهای  ،QRSبه صورت تطبیقی
آشکارسازی پیک  Rرا انجام می دهد.

ECG
Signal

ارائه شده برای تشخیص SCD

 -1-4پیشپردازش و استخراج موج R
سایگنال  ECGخام معموال شاامل نویز اساات ،که روی توانایی
سایساتمهای تشخیص  ECGبرای تشخیص الگوهای سیگنال
 ECGتااثیر میگاذارد .نویزهاای  ECGشاااامل نویز ماهیچه،
اغتشااش ناشی از حرکت الکترودها ،تداخل برق شهر و انحراف
خط زمینه و  ...میباشااند .برخی از این نویزها منشااا زیسااتی
(ماانناد نویز مااهیچه ،انحراف از خط مرجع) و برخی منشاااا
غیرزیسااتی (مانند نویز برق شااهری) دارند .برای کاهش تاثیر
این تاداخالت ،باه فیلتر کردن  ECGقبال از پردازش آن نیاز
داریم .همانطور که در شااکل ( )0مشاااهده میشااود ،فرایند
فیلتر کردن به این صاااورت عمل میکند که برای از بین بردن
انحراف خط زمینه ،با اسااتفاده از یک فیلتر پایینگذر مرتبهی
 0فاز صااافر با فرکانس قطع  8/1هرتز ،قسااامتهای فرکانس
پایین سیگنال  ECGجدا شده ،و بنابراین با کم کردن خروجی
فیلتر از سیگنال اصلی ،انحراف خط زمینه حذف میشود .برای
حذف تداخل فرکانس برق شهر دستگاه نیز ،از یک فیلتر ناچ با
فرکانس  18هرتز استفاده میکنیم.
فیلتر کالمن تعمیمیافتهی مورد استفاده در این مقاله ،از مدلی
در فیای قطبی استفاده میکند (معادلهی ( ))1که با فرض قرار
گرفتن پیکهای  Rدر فاز  ،𝜃 = 0ضربانهای قلب را به صورت
تناوبی روی دایرهای واحد قرار میدهد .بنابراین ،اولین قدم در
استفاده از فیلتر کالمن ،استخراج پارامترهای سازندهی مدل
دینامیکی قطبی سیگنال ،و اولین قدم در استخراج مدل
دینامیکی ،تشخیص پیکهای  Rاست .یکی از مهمترین و قابل
اعاتاماادتاریان آشاکاارساازهاای پیک  ،Rالاگااوریاتام

شکل ( -)2شکل موج مشکی رنگ ،بخشی از سیگنال ( ECGثبت

 )30 mرا قبل از حذف انحراف خط زمینه؛ و شکل موج آبی رنگ،
همان سیگنال را بعد از حذف انحراف خط زمینه نشان میدهد

 -2-4مدل دینامیکی و مدل مشاهدات پیشنهادی
در الگوریتم پیشنهادی این مقاله ،معادلهی دینامیکی ( )1برای
نظارت بهتر بر موجکهای  Tتغییر داده شده است .ابتدا متغیر
حالت 𝑘𝑧 به دو متغیر  PCkو  Tkشااکسااته میشااود ،که PCk
متغیر حالت مربوط به ساایگنال حاصاال از مجموع موجکهای
گوساای  ،P,Q,R,Sو  Tkمتغیر حالت مربوط به موجک  Tاساات.
همچنین پاارامترهاای ساااازنادهی موجک  ) aT ,bT ,T ( Tبه
عنوان متغیر حالت فرض میشاااوند ،و از آنجایی که تغییرات
آنها در هر ضاربان بسیار ناچیز است ،معادلهی حالت آنها به
صورت خودبازگشتی مرتبهی اول تعریف میشوند .بدین ترتیب
معادلهی دینامیکی پیشااانهادی مقاله به صاااورت زیر تعریف
میشود:

()0


 Δ 2 
a Δ
 PCk 1     j , k 2 j , k exp   2j , k   PCk   PC , k
 2b j , k 
bj,k

jP , Q , R , S



 T2, k 

aT , k T , k
exp   2   Tk  T , k
Tk 1  
 2bT , k 
bT2, k




 k 1   k    mod  2 

aT , k 1  aT , k  u1, k
b
 b  u2, k
 T , k 1 T , k
T , k 1  T , k  u3, k


که در آن ،بردار حالت سیستم

xk   PCk , Tk , k , aT , k , bT , k ,T , k 

بوده و بردار نویز فرآیند به صورت زیر است:
w k   PC , k ,T , k ,  , aP ,.., aS , bP ,.., bS , P ,.. S , u1, k , u2, k , u3, k 
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مقاادیر اولیاهی متغیرهاای حاالات معاادلاهی ( )0و ماتریس
کوواریانس نویز فرآیند ،با اسااتفاده از روش پیشاانهادی در []8
استخراج میشوند .در این روش ،پس از تشخیص پیکهای ،R
باه هر نموناه از هر ضاااربان  ،ECGفازی خطی در محدودهی
]𝜋  [−𝜋,داده میشااود ،به طوریکه به پیک  Rهر ضااربان ،فاز
 ،𝜃 = 0به نمونههای قبل از پیک  ،Rفازهای کوچکتر از صفر
() ،)[−𝜋, 0و باه نموناههای بعد از پیک  ،Rفازهای بزرگتر از
صفر (]𝜋  )(0,داده میشود.
در شکل ( ،)3یک نمونه از فازدهی خطی به نمونههای سیگنال
 ECGنشااان داده شااده اساات .بعد از عملیات فازدهی خطی،
نمونههای ضاربانهای مختلف که دارای فاز یکساانی هستند،
در یااک دایرهی واحااد روی هم قرار داده می شاااونااد .بااا
میانگینگیری از نمونههای همپوشااان در هر فاز ،یک ضااربان
میاانگین باه عنوان نماایندهی ضاااربانهای سااایگنال ECG
استخراج میشود .با اعمال روش بهینهسازی غیرخطی پیشنهاد
شاااده در [ ]8روی این ضااارباان میاانگین ،مقادیر اولیهی (
 j  {P, Q, R, S ,T } a j ,0 , b j ,0 , j ,0و  ) P0مورد نیاز برای شاااروع
فیلتر کالمن تعمیمیافته استخراج میشوند.
ECG and Synthetic phase
4

2

1

0

-1

-2

) A m p l i t u d e ( .01*m V

ECG
phase

3

که در آن  Rماتریس کوواریانس نویز مشاهدات است.
در الگوریتم پیشنهادی این مقاله ،معادلهی ( )8طوری تغییر
داده شد که همواره بتوان یک اندازهگیری مستقل از موجک T
داشته باشیم .برای این کار ،متغیر اندازهگیری  ykبه دو قسمت
 PPCkو  TTkتقسیم میشود:

()18

برای رسیدن به این هدف ،مشابه کار انجام شده در [ ،]11در
هر ضربان از دو پنجره برای بخشبندی سیگنال  ECGاستفاده
میشود .پنجرهها به صورت تفاضل دو تابع سیگموئید با لبههای
باال و پایینروندهی نرم تعریف میشوند .شکل ( ،)4این پنجرهها
را برای موج  PQRSو موج  ،Tبرای یک نمونه سیگنال ECG
نشان میدهد .ابتدا و انتهای این پنجرهها به گونهای تعریف
میشوند که موج  PQRSو موج  Tبه ترتیب متناظر با فاز ECG
در محدودههای ] [−𝜋, 𝜋6و ] [π6 , πباشند .این پنجرهها در
رابطهی ( )11تعریف شدهاند ،و شکل آنها توسط پارامتر 𝜇 (در
اینجا  )𝜇 = 30کنترل میشود .مقدار 𝜇 به صورت تجربی به
دست میآید و برای تمام ضربانها یکسان است .مشاهدات
 PPC kو  TT kدر رابطهی ( )18به صورت ضریب سیگنال
 ECGثبت شده در پنجرههای تعریف شده در رابطهی ( )11به
دست میآیند.
1
     / 6  
1 e  k
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1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-4

()11

از آنجاییکه تنها دادهی اندازهگیری موجود ،اندازهی نمونههای
سیگنال  ECGمیباشد ،برای بهتر کردن تقریب کالمن ،در []8
پیشنهاد شد که یک اندازهگیری بهصورت دستی و شبیهسازی
به مدل اندازهگیری اضافه شود .این اندازهگیری ،همان فاز
محاسبه شدهی سیگنال در فرآیند فازدهی خطی بود .در
حقیقت ،این مشاهده ،متناظر با سومین متغیر حالت سیستم،
یعنی  kفاز میباشد .مدل مشاهدات در [ ]8به صورت زیر بود:
()8


 yk  zk  v1, k


 k   k  v2, k
R  E[ v k v k T ], v k  [v1, k , v2, k ]T



1


Sample

شکل ( -)3نحوهی فازدهی خطی به نمونههای سیگنال ECG

 PPCk  PCK  v1, k

TTk  Tk  v2, k

 k   K  v3, k
R  E[v k v k T ], v k  [v1, k , v2, k , v3, k ]T



   k   

1 e

1
       
1 e  k



PCw 

1




   k   / 6 

1 e

Tw 

در واقع ،رابطهی ( )18به صورت معادلهی ( )10میباشد ،ولی
برای سادگی در نمایش ،معادلهی مشاهدات را به صورت ()18
نشان دادهایم.
()10

 PPCk  PCw  yk  PCK  v1, k

TTk  Tw  yk  Tk  v2, k

 k   K  v3, k
R  E[v k v k T ], v k  [v1, k , v2, k , v3, k ]T

 -3-4ساختار فیلتر کالمن تعمیمیافتهی پیشنهادی
پس از ایجاد مدل حالت قطبی و مدل مشاهدات ،اکنون میتوان
از ساختار فیلتر کالمن تعمیمیافته برای پردازش سیگنال ECG
استفاده کرد .معادلهی ( )0به صورت زیر بازنویسی میشود:
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}PCk 1  F1  k , PCk ,  , ai , bi ,i , PC , k , k  i {P, Q, R, S
Tk 1  F2  k , Tk ,  , aT , bT ,T ,T , k , k 

k 1  F3 k ,, k 

()13

aT , k 1  F4  aT , k , u1, k , k 
bT , k 1  F5  bT , k , u2, k , k 

آز آنجایی که مدل دینامیکی فیلتر کالمن در این مقاله از 5
متغیر حالت تشکیل شده است ،آن را  EKF6نامیدیم.
شکل ( )1بلوک دیاگرام  EKF6پیشنهاد شده را نشان میدهد.
پس از پردازش  ECGبا اسااتفاده از  ،EKF6از خروجی تخمین
𝑘𝑇 این فیلتر برای استخراج سیگنال نوآوری استفاده میشود.

T , k 1  F6 T , k , u3, k , k 

ECG
1
0

در فیلتر کالمن تعمیمیافته ،نسخه خطی شدهی مدل بر حسب
متغیرهای حالت به صورت زیر ارائه میشود:
F2
1
T k

F1
1
PC k

F3
1
 k

F4
F5
F6


1
aT , k bT , k T , k




()14






 ΔT2, k
 exp   2

 2bT , k


 Δi2, k
 exp   2

 2bi , k
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1
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-1
300

TT
1
0

600
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400

-1
300

a
F2
  2T , k
 k
bT , k

a   Δ 2
F1
    i ,2k 1  2i , k
 k
bi , k 
2bi , k
iP , Q , R , S

 Δ 2
F2

  2 ΔT , k exp   T2 , k
 2bT , k
aT , k
bT , k



 ΔT2, k
 exp   2

 2bT , k




 ΔT2, k
1  2
2bT , k


1000

900

800

700

600

500

400

-1
300

 Δ 2
a
F2
 2 T3 , k ΔT , k 1  T2 , k

bT , k
bT , k
2bT , k



 ΔT2, k
 exp   2

 2bT , k

 ΔT2, k
1  2
bT , k


a
F2
  T2 , k
T , k
bT , k

شکل ( -)4سیگنال  ECGاولیه به همراه مشاهدات  PPC kو
 TT kبرای یک نمونه سیگنال  ECGو پنجرههای تعریف شده برای
یافتن مشاهدات

به طور مشابه ،خطیسازی بر حسب مولفههای نویز فرآیند،
معادالت زیر را نتیجه میدهد:
F3
F1
F
F
F
F
 ,
 1, 2  1, 4  1, 5  1, 6  1

PC , k
T , k
u1, k
u2, k
u3, k





()11




 Δ 2
a
F1
    i2, k Δi , k exp   2i , k
 2bi , k

iP , Q , R , S bi , k





 Δ 2
a
F2
  T2 , k ΔT , k exp   T2 , k
 2bT , k

bT , k






 Δ 2
F1

  2 Δi , k exp   2i , k
 2bi , k
ai , k
bi , k



 Δi2, k
 exp   2

 2bi , k




 Δ 2
a
F1
 2 i3, k Δi , k 1  2i , k

bi , k
bi , k
2bi , k



 Δi2, k
 exp   2

 2bi , k

 Δi2, k
1  2
2bi , k


a
F1
  2i , k
i , k
bi , k





i  P ,Q , R , S

شکل ( -)5بلوک دیاگرام  EKF-6پیشنهادی

 -4-4نظارت کردن بر سیگنال نوآوری
اگر فرض کنیم منابع ایجاد کنندهی نویز در معادالت حالت ()0


گوسی هستند ،فیلتر کالمن ،تخمین بردار متغیرهای حالت
را طوری محاسبه میکند که نسبت به مقدار واقعیشان دارای
خطایی گوسی با ماتریس کوواریانس  Pkباشند .این شرایط
زمانی که مورفولوژی سیگنال از مدل ( )0تبعیت نمیکند ،صدق
xk
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نمیکند .به بیان دیگر ،محدودهی خطای تخمین در حالت
تغییر مورفولوژی سیگنال از ماتریس کوواریانس تخمین فراتر
خواهد رفت .تغییرات مورفولوژی سیگنال همچنین باعث
میشود که مجذور سیگنال ابداع (نوآوری) دارای تغییرات قابل
توجهی شود .پس میتوان با نظارت بر تغییرات سیگنال ابداع،
تغییرات مورفولوژی سیگنال  ECGرا پایش کرد.
در این مقاله ،جهت نظارت بر تغییرات سیگنال ابداع ،مشابه کار
انجام شده در [ ،]15از مربع (توان دوم) سیگنال ابداع به همراه
ماتریس کوواریانس نوآوری که توسط فیلتر کالمن تعمیمیافته
تخمین زده شده است ،استفاده میشود .در این روش ،مربع
سیگنال ابداع در هر لحظه توسط ماتریس کوواریانس نوآوری
نرمالیزه شده و ذخیره میگردد .سپس میانگین این مقادیر
ذخیره شده در پنجرههایی با طول مناسب محاسبه میشود .از
این میانگین به عنوان اندیسی برای تشخیص تغییر مورفولوژی
سیگنال استفاده میشود .از آنجایی که هدف ما ،پایش تغییرات
مورفولوژی موجک  Tاست ،از معادلهی زیر استفاده شد:
(rk ,T ) 2

i

hk ,T

k  i  N 1



1
N

 iT 

rk ,T  TTk  T k

()15
2
v2,k

    c P c  
T 
k k ,T k

2

hk ,T  E rk ,T

gamma T
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40
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4

 -5نتایج به دست آمده

x 10

4
sample

3

2

1

الف

gamma T
100
90
80
70
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50

Amplitude

الگوریتم  EKF6ارائه شده در بخش قبلی ،را روی  08ثبت به
مدت  18دقیقه قبل از وقوع  ،SCDروی  08ثبت  ECGبه مدت
 18دقیقه دور از وقوع  ،SCDو روی  10ثبت  ECGنرمال به
مدت  18دقیقه اعمال کردیم .همچنین سیگنال وفاداری
متناظر با موج مشخصهی  )  T ( Tرا برای هر یک از این ثبتها
به دست آوردیم .در شکلهای ( )1( ،)5و ( )0نمونهای از این
سیگنالهای وفاداری به دست آمده برای ثبتهای نرمال ،دور
از وقوع  SCDو قبل از وقوع  SCDنشان داده شده است .منظور

Amplitude

که در آن rk ,T ،سیگنال نوآوری موجک  Tدر مرحلهی  kام ،و
طول پنجرهی میانگینگیری است hk ,T .واریانس سیگنال
نوآوری  rk ,Tاست ،که توسط فیلتر کالمن تعمیمیافته تخمین
زده شده است .به  ،  iTسیگنال وفاداری تخمین موجک  Tگفته
میشود .این سیگنال ،میانگین مربعات سیگنالهای ابداع
موجک  Tدر پنجرهای به طول  Nاست ،که توسط واریانسهای
نوآوری موجود در همان پنجره ،نرمالیزه شدهاند .با نظارت بر
تغییرات سیگنال وفاداری  ،  iTمیتوان تغییرات مورفولوژی
موجک  Tرا پایش نمود.
N

از ثبتهای دور از وقوع  SCDاین است که حداقل نیم ساعت
پس از این ثبتها هیچ حملهای اتفاق نیفتاده است .همانطور
که در شکلها مشاهده میکنیم ،سیگنال وفاداری متناظر با موج
 Tبرای ثبتهای نرمال و دور از وقوع  SCDشبیه هم بوده و
تقریبا حالتی ثابت دارند ،در حالی که در سیگنالهای وفاداری
نزدیک وقوع  ،SCDپیکهایی با دامنهی بزرگتر دیده میشود.
با بررسایهای انجام شاده روی سیگنال وفاداری ثبتهای 18
دقیقاهای قبال از شاااروع  ،SCDدور از  SCDو نرمال ،به این
نتیجه رساایدیم که نظارت کردن بر ساایگنال وفاداری میتواند
به تشاخیص  SCDکمک کند .هدف ما یافتن معیار و شاخصی
برای هشادار وقوع  SCDبود که به آن دست یافتیم .به همین
منظور ،سااایگناال وفااداری برای تماام ثبتهای 18دقیقهای
محاسابه شاد .سپس آنها را به اپیزودهای  1دقیقهای تقسیم
کرده و پیکهای سیگنال وفاداری را به دست آوردیم .میانگین
پیکهای هر اپیزود  1دقیقهای محاسبه ،و با مجموع میانگین
و انحراف معیار کل 18دقیقه ( )Total Mean+SDهمان ثبت،
مقایساه انجام شد .مشاهده کردیم که در اکرر ثبتهای نرمال
و دور از  ،SCDمیااانگین پیااکهااای هر اپیزود  1دقیقااهای
سااایگنااال وفاااداری از میااانگین باهعالوه انحراف معیااار کاال
پیکهای  18دقیقه ( )Total Mean +SDکمتر میباشااد ،ولی
در اپیزودهای  18دقیقهای قبل از شااروع  SCDاین امر صادق
نیست .در جدولهای ( )1تا ( ،)3مقادیر میانگین پیکهای  T
برای هر اپیزود  1دقیقهای و همچنین کل  18دقیقه ساایگنال
برای نمونههایی از ثبتهای  ECGآورده شده است.

40
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4

x 10
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5

4
sample

3

2

1

ب

شکل ( -)6سیگنال وفاداری برای ثبت  ECGنرمال به مدت 18
دقیقه؛ الف) رکورد  ،15403ب) رکورد 11413
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شکل ( -)7سیگنال وفاداری برای ثبت  ECGمبتالیان به  SCDبه

شکل ( -)8سیگنال وفاداری برای  18دقیقه از ثبت  ECGمبتالیان

مدت  18دقیقه قبل از شروع SCD؛ باال) رکورد  ،34پایین) رکورد 41

به  SCDدور از شروع SCD؛ باال) رکورد  ،34پایین) رکورد 41

جدول ( -)1مقادیر بهدستآمده برای 𝑇 𝛾 در یک پنجرهی  18دقیقهای قبل از وقوع  SCDبرای قسمتهای  1دقیقهای از سیگنال ( ECGثبت34و)41
فواصل زمانی قبل از وقوع ( SCDبر حسب دقیقه)
میانگین +انحراف
معیار در کل پنجره
 18دقیقه ای

1-8

0-1

3-0

4-3

5-1

1-4

0- 1

1-5

8-0

=145/0 +538/1
315/4

545/4

100/4

480/4

105/4

051/3

110/1

114/1

111/1

385/1

= 801/1+340/1
431/0

048/3

808/0

103/0

048/8

183/8

041/8

044/8

004/8

181/8

18-8

841/1
011/8

میانگین
سیگنال
وفاداری
ثبت 34
ثبت 41

جدول ( -)2مقادیر بهدستآمده برای 𝑇 𝛾 در یک پنجرهی  18دقیقهای دوراز وقوع  SCDبرای قسمتهای  1دقیقهای از سیگنال ( ECGثبت34و)41
فواصل زمانی مختلف یک دقیهای در یک پنجرهی ده دقیقهای
میانگین +انحراف معیار
در کل پنجره 18
دقیقه ای
551/1+534/8=380/0
538/8+088/8=801/8

1-8

010/0
050/8

0-1
884/1
010/8

3-0
401/1
344/8

4-3
110/1
001/8

1-4
888/1
818/8

5-1
1/151
114/8

1-5
031/1

0- 1
405/1

018/8

801/8

8-0
344/1

18-8
181/1

881/8

508/8

میانگین
سیگنال
وفاداری
ثبت 34
ثبت 41

جدول ( -)3مقادیر بهدستآمده برای 𝑇 𝛾 در یک پنجرهی  18دقیقهای نرمال برای قسمتهای  1دقیقهای از سیگنال ( ECGثبت15403و)11413
فواصل زمانی مختلف یک دقیقهای در یک پنجرهی ده دقیقهای
میانگین +انحراف معیار در
کل پنجره  18دقیقه ای

1-8

0-1

3-0

4-3

1-4

5-1

1-5

0-1

8-0

18-8

میانگین
سیگنال
وفاداری

501/0+081/1=800/3

438/0

080/0

801/0

445/0

138/0

153/0

111/0

885/0

510/0

050/0

ثبت
15403

841/0+110/8=518/0

008/1

418/0

543/1

518/1

810/1

431/0

111/1

381/1

830/1

408/0

ثبت
11413
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برای معیار ،Total Mean+SD

با استفاده از نتایج به دست آمده
به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم  SCDرا  0دقیقه قبل از
وقوعاش پیشبینی کنیم .بدین صورت که  0دقیقه مانده به
شروع  ،SCDمیانگین هر یک از این اپیزودهای  1دقیقهای به
طور متوالی (پشت سر هم) در  10ثبت از 08ثبت  SCDبیشتر
از معیار ( Total Mean+SDمیانگین کل بهعالوهی انحراف
معیار کل) میباشد .در حالی که برای ثبتهای نرمال و دور از
شروع  ،SCDاین امر صادق نبود .به عبارتی ،اگر میانگین
پیکهای سیگنال وفاداری متناظر با موج  )γT ( Tدر  0یا بیشتر
از  0اپیزود  1دقیقهای به طور متوالی بیشتر از Total
 Mean+SDباشد ،این یک معیار و شاخص برای هشدار وقوع
 SCDمیباشد.
 -1-5ارائهی اندیس برای هشدار وقوع SCD

همانگونه که در بخش قبلی نشان داده شد ،سیگنال وفاداری
در اپیزودهای قبل از شروع  ،SCDتغییرات معناداری از خود
نشان میدهد ،و به این نتیجه رسیدیم که نظارت بر این سیگنال
میتواند اطالعات ارزشمندی در خصوص قریبالوقوع بودن
حمالت قلبی در اختیار قرار دهد .اما در بررسیهای انجام شده،
دید گذشتهنگر حاکم بوده است و لذا نمیتواند به صورت
کاربردی و موثر مورد توجه قرار گیرد .لذا در این بخش به دنبال
معرفی یک اندیس برای هشدار وقوع  SCDهستیم ،که بتواند با
استفاده از اطالعات به دست آمده از سیگنال  ECGهر فرد،
وقوع حمالت قلبی را آشکار سازد .در این الگوریتم برخط ،به
دنبال آستانهای هستیم که از هر فرد به صورت مستقل به دست
آید و بتواند هشدار الزم جهت وقوع حمالت قلبی را فراهم سازد.
الگوریتم ارائه شده شامل  0فاز زیر میباشد:
 -1-1-5فاز  :1استخراج مقدار آستانه:
روی سایگنال وفاداری به دست آمده از ثبتهای  18دقیقهای
هر فرد (هم گروه بیمااار و هم گروه کنترل) تمرکز کردیم ،و
برای هر فرد میانگین ) (Meanو انحراف معیار ) (SDپیکهای
ساایگنال وفاداری را در یک اپیزود  18دقیقهای دور از حملهی
قلبی و هنگامی که قلب عملکرد معمول خود را دارد ،استخراج
کردیم .مقادار  Mean+SDبه دسااات آمده را به عنوان مقدار
آستانه ( )Thدر نظر میگیریم.
()11

𝐷𝑆 𝑇ℎ = 𝑀𝑒𝑎𝑛 +

 -2-1-5فاز :2
مقادار میاانگین پیکهای سااایگنال وفاداری در اپیزودهای 1
دقیقهای بعدی را محاسابه میکنیم .اگر میانگین این سیگنال
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از آسااتانهی به دساات آمده از فاز  1بیشتر بود ،به عنوان یک
هشااادار احتماالی برای وقوع  SCDدرنظر گرفتاه میشاااود.
چناانچاه این مقادار در  3یاا بیشتر از  3اپیزود  1دقیقااهای
پشات سار هم ،بیشتر از مقدار آستانهی تعیین شده برای هر
فرد باشد ،آنگاه این شاخص به عنوان آالرمی برای وقوع SCD
محساوب میشاود .جداول ( )1و ( )5مقدار آستانهی به دست
آماده از فرد بیمار در یک پنجرهی زمانی نرمال ،و مقایساااهی
این آستانه با پنجره زمانی قبل از وقوع  SCDرا نشان میدهد.
نتایج اعمال این الگوریتم بر  08فرد بیمار موجود در پایگاه داده،
نشان داده است که شاخص استخراج شده قادر است  11مورد
از  08حمله را قبل از وقوع تشخیص داده ،و دقت  % 01را ارائه
دهد .همچنین بررسیها روی افراد نرمال نشان دادهاند که این
اندیس برای هیچ فرد نرمالی آالرم اشتباهی مبنی بر وقوع حمله
اعالم نکرده است .به منظور ارائهی مدت زمان قبل از تشخیص
 SCDدر الگوریتم پیشنهادی ،فاصلهی زمانی بین هشدار اعالم
شده از طرف الگوریتم و وقوع  SCDدر  11بیمار پایگاه داده
بررسی شدهاند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که روش
پیشنهادی ،در  4مورد دقیقا قبل از وقوع  SCDهشدار داده است.
در  1بیمار ،یک دقیقه مانده به  ،SCDدر  3بیمار 0 ،دقیقه
مانده به وقوع  ،SCDدر  4بیمار  3دقیقه قبل از حمله و در 1
بیمار هم  4دقیقه قبل از  SCDپیشبینی انجام شده است.

 -6بحث و جمعبندی
در این مقاله به معرفی یک اندیس برای تشاااخیص زودهنگام
 SCDپرداختهایم .رویکردی که در الگوریتم پیشاانهادی ارائه
کردهایم ،مبتنی بر اسااتخراج یک شاااخص برای هشدددار وقوع
 SCDاز هر فرد بر مبنای تغییرات سیگنال وفاداری استخراجی
از خروجی فیلتر کالمن تعمیمیافته است .از آنجا که در اغلب
موارد مکاانیزم شاااروع مرگ ناگهانی قلبی ،تاکیکاردی بطنی
اساات ،و در ساایگنال قلبی ،موج  Tرپوالریزاساایون بطنها را
نشان میدهد ،لذا از سیگنال وفاداری متناظر با موج  Tاستفاده
کردیم .در تمام مطالعاتی که در گذشااته برای تشااخیص مرگ
ناگهانی قلبی ارائه شااده اساات ،سااعی کردهاند تا با اسااتخراج
ویژگیهاایی ،اپیزودهای قبل از حمله و دور از حمله را تفکیک
کنند .اما نقطهی قوت کار ما ارائهی اندیسی است که برای هر
فرد به صاورت مساتقل و بر اسااس مشخصات سیگنال ECG
همان فرد به دساات میآید .نتایج به دساات آمده نشااان داده
اساات که این شاااخص قادر اساات با دقت  %01مرگ ناگهانی
قلبی را تشخیص دهد.
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ECG  دقیقهای از سیگنال1  برای قسمتهایSCD  دقیقهای دور و قبل از وقوع18  مقادیر بهدستآمده برای 𝑇 𝛾 در یک پنجرهی-)5( جدول

)38(ثبت
فواصل زمانی مختلف یک دقیقهای در یک پنجرهی ده دقیقهای
میانگین
سیگنال
وفاداری
دور از
وقوع
SCD
قبل از
وقوع
SCD

18-8

000/0

181/8

8-0

0-1

1-5

5-1

1-4

4-3

3-0

0-1

1-8

 انحراف معیار+میانگین
18 در کل پنجره
دقیقه ای

015/0

110/1

383/1

011/1

1/585

055/1

183/1

044/1

451/1

144/1+584/8=430/0

415/8

113/8

581/8

115/8

131/8

843/8

111/3

458/3

305/3

315/1+011/1=548/0

ECG  دقیقهای از سیگنال1  برای قسمتهایSCD  دقیقهای دور و قبل از وقوع18  مقادیر بهدستآمده برای 𝑇 𝛾 در یک پنجرهی-)6( جدول

)11(ثبت
فواصل زمانی مختلف یک دقیقه ای در یک پنجره ده دقیقه ای
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وفاداری
دور از
وقوع
SCD
قبل از
وقوع
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