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Актуальність медичної постановки задачі.
Джерела проекту.
Загальна мета проекту та задачі на 2011 рік.
Технологічний задум проекту 2011.
Реалізація частини Data-Grid.
Автоматизована обробка ЕКГ.
Результати та висновки.
Перспективи проекту на 2012 рік.
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Джерела проекту








Москаленко В.Ф., Гирина О.Н., Каминский А.В.,
Киржнер Г.Д. Реформа или создание системы
медицинского документооборота? // Медична
техніка. - 2008. - № 2(3). - С.16-18
«Нужно еще раз отметить самый важный момент:
структура, которая занимается хранением
медицинской информации, не должна входить в
состав любого медицинского учреждения. Любой
врач должен иметь возможность ввести в
«карточку» пациента какие-то данные
исследований и воспользоваться для диагностики
и лечения этого пациента информацией,
введенной ранее…
…Но это все в будущем, надеемся, что не
далеком.
Пока же нужно решиться на введение единого в
государстве формата хранения и передачи хотя
бы электрокардиограммы. Пусть это будет наш
небольшой вклад в дело создания новой системы
отечественного здравоохранения.»

Які задачі вирішуються завдяки впровадженню
єдиного формату передачі та зберігання ЕКГ?
1.

2.

З технологічної точки зору – буде
ліквідовано “змову” виробників
кардіографів в частині “не сумісності”
(відомий військовий принцип “наші
патрони не повинні підходити до їх зброї”)
З точки зору пацієнтів – буде можливість
зберігати в єдиному реєстрі якісну
кардіограму та назавжди вирішити
питання порівняння поточної кардіограми
з останньою, коли б і де б вона не була
отримана. Якість діагностування
підвищиться
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Які задачі вирішуються завдяки впровадженню
єдиного формату передачі та зберігання ЕКГ?
3.

4.

З точки зору лікаря-практика – буде
отримана можливість “відкладеного”
дистанційного консультування, обміну
досвідом, навчання, отримання “другої
думки” від автоматичних алгоритмів
обробки ЕКГ
З точки зору дослідників – епідеміологів –
буде отримана унікальна можливість
дослідити розповсюдженість ЕКГ-стигм,
реальну розповсюдженість факторів
ризику кардіологічних захворювань
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Які задачі вирішуються завдяки впровадженню
єдиного формату передачі та зберігання ЕКГ?
5.

З точки зору організаторів охорони
здоров’я – буде отримано можливість
аналізу реальних даних про
розповсюдженість факторів ризику ССЗ,
планувати ефективні протидії в умовах
обмеженості ресурсів, прогнозувати
кількісні та якісні характеристики охорони
здоров’я в галузі кардіології відповідно до
регіонів і т.і.
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Мета та задачі проекту на 2011 рік
Мета проекту: Розробка діючого прототипу ГРІД-застосування
для зберігання та інтелектуальної обробки великих обсягів
ЕКГ-сигналів в масштабі популяції населення України.
Задачі на 2011 рік:

1.Організація взаємодії ВЕБ-сервісів проекту «Медгрід» з мережними
Грід-сховищами даних, в тому числі:
- доповнення Грід-кластеру ІПММС зовнішнім мережним сховищем даних;
- наповнення Грід-сховища даними кардіограм у форматі SCP-ECG з
верифікованими діагнозами;
- організація вільного транспорту деперсоналізованих кардіограм (від медичних
партнерів проекту) у форматі SCP-ECG до Грід-сховища.
2. Розробка та адаптація до Грід-кластерів автоматичних алгоритмів
аналізу кардіограм, в тому числі:
- розробка та адаптація алгоритмів препроцесінгу кардіограм;
- розробка та адаптація алгоритму реконструкції кардіограми до 3-х
ортогональних відведень;
- розробка та адаптація алгоритмів контурної обробки та кодування кардіограм;
- тестування алгоритмів на базі кардіограм з верифікованими діагнозами.

Обсяги фінансування у 2011 році – 130 тис. гривень, з яких
25 тис. – капітальні видатки на обладнання (Storage 6 TB)
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Технологічний задум проекту
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Технологічний задум проекту
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Технологічний задум проекту 2011
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Формування еталонної бази даних







Конвертування файлів кардіограм у формат SCPECG (ресурс physionet)
Класифікація та верифікація відібраних
кардіограм лікарем
Транспорт кардіограм у мережне Грід-сховище

Формування еталонної бази даних
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Етапи автоматичного препроцесінгу ЕКГ
“Грідіфікація” алгоритмів





Розбір SСP-ECG файлу
Формування ортогональних відведень
Цифрова фільтрація ЕКГ
Виділення елементів кардіокомплексу

Формування ортогональних відведень
Таблиця 1. Зворотна матриця Довера
[1]. Зв'язок між стандартними і
ортогональними відведеннями.
V1

V2

V3

V4

V5

V6

I

II

X

-0.172 -0.074 0.122 0.231 0.239 0.194 -0.010 0.156

Y

0.057 -0.019 -0.106 -0.022 0.041 0.048 0.887 -0.227

Z

-0.229 -0.310 -0.266 -0.063 0.055 0.108 0.102 0.022
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Рисунок 1. Векторографічні
відведення по Франку [1] з
використанням семи електродів: A, C,
E, I, M, H і F.
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Рисунок 2. Виміряні (а) і
реконструйовані відведення (б).

Цифрова фільтрація




Фільтр мережевого наведення
Фільтр нижніх високих частот
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Рисунок 3. Кардіограма до і після (б) передобробки.

Етапи виділення елементів кардіокомплексу
Формування комплексного
відведення.
Дифференсу

вання D ( i ) = X ( i + 1 ) − X ( i − 1 )

Зведення у ступінь P ( i ) = D ( i ) 2
Ковзаюче

1
середнє I ( i ) =
2N + 1

N

∑ P (i +

j)

j=− N

Виділення QRS
комплексу.
Ініціалізі ція початковог о максимуму M = max( I ( 0 .. 5c ))
Розрахунок початковог о порогу T = 0 .6 M
Пошук пересіченн я кмплексног о відведення з порогом.
При цьому, порогове значення зменшуєтьс я до 0.6 від початковог о значченняв продовж секунди.
Пошук R , яя максимальн ого екстремуму впродовж 200 мс.
Пошук Q тт S, яя максимальн их екстремумі в зліва і праворуч від R впродовж 100 м00
Пошук нового максимуму M .
Корекція порогу T = 0 .6 M , яякщ M < 2 M 0 , або T = 1 .1T0

Виділення Q і S, як максимальних екстремумів зліва і праворуч від QRS.
Виділення початку і кінця P, QRS і T, як перетинання дотичних до
кривих у точках максимальних похідних.
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Рисунок 4. Виявлення R-піків.
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Рисунок 5. Виділення точки j (закінчення QRS комплексу).

Розробка клієнського ПЗ для запуску Грід-застосування




Приклад для MS Windows .Net
Приклад для java servlet, WEB-застосування

Архітектура застосування

Застосування з використанням бібліотеки
ArcLib
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електрокардіограм в Українському національному грід. -- Міжнародна науково-технічна конференція
"Системний аналіз та інформаційні технології" SAIT 2011, 23-28 травня 2011 р., Київ.
Ільїн М.І., Ільїн К.І. Модель економічно-ефективного застосування Українського національного грід для
задач обробки великих обсягів даних з малим часом обчислювальної транзакції. – Всеукраїнська школасемінар молодих вчених і студентів <<Сучасні комп'ютерні інформаційні технології>> ACIT'2011, 20-21
травня 2011 р., Тернопіль;
К.І. Ільїн, М.І. Ільїн. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ОБРОБЦІ В ГРІД
СИСТЕМАХ. -- І науково-технічна конференція ТНТУ ім. І.Пулюя <<Інформаційні моделі, системи та
технології>>, 20 травня 2011 р., Тернопіль;
Ільїн К.І., Ільїн М.І. ГРІД ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПОПУЛЯЦІЙНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ. – Чотирнадцята Всеукраїнська (Дев'ята Міжнародна)
студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2011, 5-6 травня
2011 р., Львів;
Ильин К.И., Ильин Н.И. МОДЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ. – IX Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики,
математики та інформатики", 22 квітня 2011 р., Київ;
Вишневський В.В., Ільїн К.І., Янковий В.В. Грід сервіс візуалізації SCP-ECG електрокардіограм
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Українського національного грід. -- Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та
інформаційні технології" SAIT 2011, 23-28 травня 2011 р., Київ.

Результати проекту у 2011:
За рахунок капітальних видатків проекту до Грід-кластеру ІПММС
НАН України підключено зовнішній накопичувач (Storage) з обсягом
накопичувачів на 6 тб
1. Організація взаємодії ВЕБ-сервісів проекту «Медгрід» з
мережними Грід-сховищами даних:
–
проведено тестування Грід-сховища на прикладі даних кардіограм у
форматі SCP-ECG з верифікованими діагнозами;
–
організовано вільний ВЕБ-доступ до Грід-сховища для
авторизованих медичних партнерів проекту.
2. Розробка та адаптація до Грід-кластерів автоматичних
алгоритмів аналізу кардіограм:
–
розроблені та адаптовані до вимог кластеру алгоритми
препроцесінгу кардіограм;
–
розроблено та адаптовано до вимог кластеру алгоритм
реконструкції кардіограми до 3-х ортогональних відведень;
–
розроблені та адаптовані до вимог кластеру алгоритми першої
черги для контурного аналізу кардіограм в ортогональних проекціях;
–
розроблена програма для запуску грід-застосувань з мережного
комп’ютеру с ОС Windows з використанням бібліотеки ArcLib.
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Перспективи проекту в 2012 році










Популяризація порталу Medgrid. Заключення
Договорів про співпрацю та взаємодію з
регіональними кардіологічними диспансерами.
Вже заключені договори про співпрацю з
обласними кардіологічними диспансерами міст
Полтави та Івано-Франківська.
Наповнення Грід-сховища реальними
кардіограмами телеконсультацій.
Продовження розробки та “грідіфікації”
автоматичних алгоритмів обробки кардіограм.
Створення Веб-сервісу “Second opinion” на базі
автоматичних алгоритмів обробки кардіограм.
Проведення пілотних популяційних досліджень.

Виконавці проекту у 2011 році:
Грід-застосування
Романенко Тетяна (ІПММС НАНУ)
Волжева Марія (ІПММС НАНУ)
Ільїн Микола (НТУ “КПІ” МОН)
Мельничук Василь (ІПММС НАНУ)
Лунін Олег (ІПММС НАНУ)
Пріла Ольга (НТУ, МОН, м. Чернігів)
Медичні співвиконавці
Д.м.н. Єна Лариса (і-т геронтології АМНУ)
К.м.н. Чайковський Ілля (МНУЦ НАНУ)
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Подяка
За підтримку проекту:
ІМБГ НАНУ Корнелюк Олександр
ІК НАНУ, Тульчинський Вадим
ІПФ НАНУ, м.Суми, Лопаткін Роман
ІПМЕ НАНУ, Давиденко Анатолій
ІСМа НАНУ, м.Харків, Бараннік Сергій
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Дякую за увагу!
Медична ГРІД-система для
популяційних досліджень в галузі
кардіології на базі
електрокардіограм
http://medgrid.immsp.kiev.ua
Науковий керівник Віталій Вишневський
Інститут проблем математичних машин і
систем НАН України
E-mail: vit@immsp.kiev.ua

