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БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ – ОБЗОР 

Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Николай Ноев 
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DATABASE FOR STORAGE OF PHYSIOLOGICAL INFORMATION – 

OVERVIEW 

Galya Georgieva-Tsaneva, Krassimir Cheshmedzhiev, Nikolay Noev 

Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, 

Bulgaria 

Abstract: The report looks at information databases as 

a way to store recordings with characteristic information. Sev-

eral popular publicly available data with physiological signals 

have been examined. The results of the work of the authors on 

collecting and storing of long-term cardiological data as a 

work under a project under the Scientific Research Fund of the 

Republic of Bulgaria are presented. 

Keywords: Database, Database Management System, 

Cardiological Records 

 

Резюме: Докладът разглежда информационните 

бази от данни като начин за съхраняване на записи с ха-

рактерна информация. Разгледани са няколко популярни 

публично достъпни данни с физиологични сигнали. Пока-

зани са резултатите от работата на авторите по съби-

ране и съхраняване на продължителни кардиологични 

данни във връзка с работа по проект по Фонд „Научни 

изследвания“ на Република България. 

Ключови думи: База от данни, Система за управле-

ние на база от данни, Кардиологични записи 
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1. Информационни бази от данни 

Всяка една база от данни служи за съхраняване на информация в 

дадена област, има определена структура и организация. Традиционно 

базите от данни съдържат определени записи с информация, които са 

систематизирани по предварително определени критерии и се управ-

ляват от система за управление на базата от данни (СУБД). Организи-

раната в база от данни информация може лесно да бъде съхранявана, 

пренасяна и споделяна. В базата от данни могат да бъдат съхранени 

резултатите от различни изследвания и така те да бъдат достъпни и за 

хора, които не са провели тези изследвания, но могат направо да се 

ползват от предоставените резултати. 

Базите от данни, съхраняващи информация за поведението на 

определени физиологични сигнали, както и информация за индивиди-

те от които те са снети, устройствата, служещи за запис, условията 

при които са направени и други характерни обстоятелства  имат важна 

роля в проследяване на медицинските изследвания и допринасят за 

подобряване на здравеопазването на населението. В последните годи-

ни нарастват броя на провежданите изследвания, нараства и броя на 

пациентите, които имат нужда от разнообразни медицински изследва-

ния. По тази причина проектирането и управлението на бази от данни 

с физиологични записи има важно значение. 

Съвременните бази от данни, имат добре развити системи за уп-

равление, които полволяват на потребителите да работят с базата без 

да се интересуват от нейната физическа конкретна реализиция. 

Като основен  елемент на базата от данни, системата за управ-

ление на базата от данни, осъществява взаимосвързаността на съкуп-

ността от данни, организира ги в едно голямо цяло посредством мно-

жество от софтуерни програми, осигуряващи достъп до данните. Така 

събраната входна информация се организира в свързани по между си 

данни, имащи имплицитно значение и следователно не е просто меха-

ничен сбор от данни, а вече е база от данни. 

Една от най-важните цели на системата за управление на базата 

от данни е да осигури ефективен, удобен и не на последно място дос-

татъчно бърз начин за съхраняване и извличане на данните от базата. 
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2. Свободнодостъпни бази от физиологични 

данни 

Общодостъпните бази от данни се характеризират с това, че мо-

гат да бъдат ползвани по всяко време от всеки желаещ изследовател 

или лекар, вместо всеки сам да си създава чрез собствени усилия по-

добна база от данни. Записването на кардиологичните данни сам по 

себе си не е нито скъп, нито труден процес, кардиологични записи на 

пациенти се правят постоянно. Създаването на достатъчно голям на-

бор от записи е продължителен и бавен процес. Същевременно откри-

ването на записи на пациенти с характерни и различни видове кардио-

логични заболявания е доста дълъг във времето процес. Отделянето 

между всички записи на такива на здрави индивиди може да бъде чист 

късмет, ако не бъде предварително планирано записване на записи от 

здрави доброволци. 

През 1961 г. Холтер създава техники за непрекъснато записване 

на кардиологични данни при амбулаторни пациенти в продължение на 

няколко часа. Продължителният кардиологичен запис, често наричен 

и известен като холтер запис, в чест на своя създател, има продължи-

телност 24 часа и повече (48 ч., 72 ч.). Той може да бъде използван 

при наблюдение на процеси на сърдечната дейност, които се проявя-

ват рядко, от време на време, няколко пъти в денонощието и не могат 

да бъдат улавяни от стандартните стационарни ЕКГ апарати. Продъл-

жителните холтерни записи са лесен, неинвазивен и едновременно с 

това достъпен като цена начин за изследване физиологията на сърце-

то. 

3. Популяни бази от физиологични данни 

Най-голямата, най-често използваната  и най-популярната база 

от физиологични данни днес е PhysioNet [7]. Тя представлява голям 

архив от физиологични данни, съдържащ цифрови записи на физиоло-

гични сигнали и други данни, които могат да бъдат използвани с био-

медицински научни цели. Към днешна дата PhysioBank около 75 бази 

данни, които могат да бъдат свободно изтеглени. Записите са на паци-
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енти с различни кардиологични заболявания, като сърдечна недоста-

тъчност, сънна апнея, епилепсия, внезапна сърдечна смърт и др. 

В архива от физиологични данни PhysioNet се съдържат към 

днешна дата и 34 бази данни със ЕКГ записи – всяка от тях с различен 

брой кардиологични записи, които са направени с различен брой ка-

нални отвеждания, различно време на провеждане на записа, направе-

ни от различен брой индивиди с разнообразли кардиологични заболя-

вания. Едни от най-използваните бази от данни тук са: 

 Базата от данни European ST-T Database [6]; 

 Базите от данни на Massachusetts Institute of Technology - 

Beth Israel Hospital (MIT-BIH) [2] - общо 11 на брой бази 

от данни към днешна дата; някой записи или например ба-

зата за компресирани ЕКГ данни не са анотирани; тези ба-

зи от данни съдържат например записи с артиреални фиб-

рилации, компресирани записи, записи с вентикулярна 

аритмия, с нормален синусов ритъм, записи съдържащи 

промени в ST семента и др. 

 База от данни със записи на плода по време на бремен-

ността на майката; 

 База от данни с пациенти получили внезапна сърдечна 

смърт по време на провеждане на записа. 

PhysioNet съдържа 6 бази от данни със записани продължител-

ности на интервалите между сърдечните пулсации и три бази от данни 

с други записи касаещи сърдечната активност; 3 бази от данни съдър-

жащи физиологични синтетични сигнали и много други бази от данни. 

 

Базата от данни MIT-BIH [2] е създадена през 1980 г., съдържа 

ЕКГ записи и е първата общодостъпна база от кардиологични данни. 

Тя може да бъде използвана за анализ на различни видове сърдечни 

аритмии, както и за основно изследване на сърдечната динамика. Съз-

даването на базата започва през 1975 г., работещите по тези въпроси 

изследователи търсят подходящ набор от характерни дългосрочни 

ЕКГ, които да събират, дигитализират и анотират. Записите са полу-

чени от Arrhythmia Laboratory of Boston’s Beth Israel Hospital, откъдето 

идва съкращението BIH (днес тази болница носи името Beth Israel 

Deaconess Medical Center). През тези години на миналия век, разра-

ботването на автоматизирани алгоритми за анализ на различни видове 
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сърдечни болести, като например аритмията се е затруднявало от лип-

сата на събрано множесто достъпни кардиологични данни. 

За създаването на базата от кардиологични записи на пациенти с 

аритмия MIT-BIH са избрани 48 половинчасови епизоди  отдвуканал-

ни, 24-часови, ЕКГ записи на индивиди посетили болницата между 

1975 г. и 1979 г. Между тях има записи на рядко случващи се, но важ-

ни от клинична гледна точка аритмии. Записите са на индивидите с 

различен пол и възраст: 25 мъже на възраст от 32 до 89 години и 22 

жени на възраст от 23 до 89 години; приблизително 60% от направе-

ните записи са стационарни [2, 3]. Записите са проверени за корект-

ност на детектираните QRS комплекси и са анотирани [4]. Интересни-

те от кардиологична гледна точка елементи на записите са класифи-

цирани от кардиолозите анотиращи данните. 

Базата от данни на Американската сърдечна асоциация 

(American Heart Association - АНА) [1] е създадена от 1982 до 1985 г. 

от група учени начело с G. Charles Oliver от Вашингтонския универ-

ситет в St. Louis.  Базата данни съдържа двуканални 3 часови холтерни 

записи от кардиологични данни, части от които са внимателно ръчно 

анотирани. Първоначално са записани 80 ЕКГ епизода, двуканални, 

аналогови амбулаторни ЕКГ записи, дигитализирани на 250 Hz на ка-

нал с 12-битова резолюция в диапазон от 10 mV. Записите съдържат 

интересни за сърдечносъдовата клинична практика записи на пациен-

ти с различна степен на вентрикуларна ектопия, като последните 30 

минути от всеки запис са анотирани за всеки сърдечен удар. Базата от 

данни има 2 версии: кратка версия, съдържаща 5 минутен неанотиран 

сегмент, последван от 30 минутния анотиран сегмент; дълга версия, 

съдържаща 2,5 часов неанотиран сегмент, последван от 30 минутния 

анотиран сегмент. В базата от данни АНА са събрани записи съдър-

жащи няколко вида вентикулярна ектопия (Ventricular ectopy 

Arrhythmia), няколко записа на суправентрикуларна ектопия, провод-

никови дефекти и няколко записа на шумово замърсени форми на ЕКГ 

вълната - елементи, които често се срещат в  клиничната практика [1]. 

Двете бази от кардиологични данни MIT-BIH и АНА спомагат 

процеса на производство на устройства за анализиране на сърдечните 

аритмии. 
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Базата от  данни European ST-T Database [6] е направена със съ-

действието на Европейската кардиологична асоциация, съдържа 90 

кардиологични записи с нестандартни ST и T вълни и може да бъде 

използвана за оценка на алгоритми за анализ на промени в ST и T 

вълните на електрокардиограмата. European ST-T Database е анотира-

на база от данни и се състои от 90 извадки от амбулаторни ЕКГ записи 

от 79 субекта. Пациентите са с различен пол и различна възраст: 70 

мъже на възраст от 30 до 84 години,  8 жени на възраст между 55 и 71 

години и  един пациент, който не е описан. Всеки запис е с продължи-

телност два часа и съдържа два сигнала [6]. 

 

Друга база от електрокардиографски записи е ECG-ViEW II [8]. 

Базата съдържа електронна справка за данни, съдържаща цифрови па-

раметри на електрокардиограмата, например: RR интервал, PR интер-

вал, QRS продължителност, QT интервал, QTc интервал, ос P, ос QRS 

и ос Т. В базата от данни е включено наблюдение на предлаганите на 

пазара лекарства за лечение на сърдечно-съдови заболявания. 

Базата от данни съдържа повече от 0,7 милиона измервания на 

интервалите QT / QTc и свързаните с тях клинични данни, включи-

телно над 7 милиона диагнози, около 49 милиона предписания на ле-

карства и над 3,8 милиона избрани резултати от лабораторни тестове 

[8]. Данните са събрани от пациенти през 19-годишен период провеж-

дане на изследвания и са ориентирани към наблюдение на предлага-

ните на пазара лекарства. Базата от данни работи с Java базиран соф-

туер за текстови анализи, който анализира параметрите на ЕКГ от 

разпознатите текстови файлове. Софтуерът връща като резултат PDF 

файлове, съдържащи параметрите на ЕКГ от системата за управление 

на ЕКГ, които файлове се запазват в специална директория. 

4. Събиране на кардиологични записи от екипа 

на проекта 

Във връзка с работата си по проект по ФНИ, колектива започна 

събрането и преглеждането на качеството на разнообразни кардиоло-

гични записи, записани посредством холтерно мониторингово уст-

ройство в кардиологичните центрове в гр. Велико Търново, България. 



310 
Galya Georgieva-Tsaneva, Krassimir Cheshmedzhiev, Nikolay Noev 
Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Николай Ноев 

 

Дневно в работните дни в  кардиологичното отделение на  Многопро-

филна Областна Болница за Активно Лечение МОБАЛ „Д-p Стeфaн 

Чepкeзoв“, в гр. В.Търново се правят от 1 до 4 холтерни записа на па-

циенти със специфични кардиологични проблеми, които не могат да 

бъдат открити посредством традиционния стационарен 3 минутен 

ЕКГ запис. Два от холтерните мониторингови устройства са нови и 

модерни, но другите два са закупени преди около 20 години. Част от 

направените записи не съдържат изцяло достоверна кардиологична 

информация, тъй като се повреждат при самия запис (който не се пра-

ви в стационарни условия и лекарят няма контрол върху ситуацията), 

при престояване във времето по различни причини, или вследствие 

влиянието на други фактори. 

5. Резултати от работата на екипа по проекта 

Въз основа на проведените изследвания върху намиращите се 

публично достъпни електрокардиологични (ЕКГ) бази от данни, както 

и от направените наблюдения и изследвания върху събраните кардио-

логични записи от екипа на проекта в два кардиологични центъра в гр. 

В. Търново, България, са направени следните изводи: 

 За целите на научните изследвания е добре да бъдат съб-

рани характерни записи на специфични кардиологични 

заболявания; 

 Добре е да бъдат подбрани записи на възможно най-

разнообразни кардиологични заболявания; 

 Събирането на характерни кардиологични записи на паци-

енти с разнообразни сърдечно-съдови заболявания е про-

дължителен във времето и трудоемък процес; 

 Анотирането на кардиологичните записи е полезно за по-

нататъшните изследователски дейности; 

 Създаването на кардиологична база данни от български 

пациенти ще даде възможност за провеждане на разнооб-

разни изследвания върху записи, които са изцяло достъп-

ни и посредством които могат да бъдат направени изводи 

относно сърдечно-съдовата заболеваемост в настоящия 

момент на населението в България; 
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 Обработката и анализа на кардиологичните записи е тру-

доемък процес, много от записите съдържат развалени 

части, които трябва да бъдат отсранени преди провеждане 

на математически базираните анализи. 

 

Въз основа на направените изводи, екипът на проекта „Изслед-

ване на математически технологии за анализ на физиологични данни с 

включване на функционалност за хора със зрителен дефицит“, финан-

сиран от Фонд „Научни Изследвания“ (ФНИ) си поставя задачата да 

събере, обработи и проведе математически базирани изследвания на 

около 1000 продължителни холтерни записа, съдържащи неповредена 

от различни фактори информация. В период от 9 месеца (от януари до 

септември 2018) бяха набрани над 1200 записа на пациенти с различни 

кардиологични заболявания. Записите са ни предоставени от кардио-

логично отделение пpи МОБАЛ „Д-p Стeфaн Чepкeзoв“, гр. Велико 

Tъpнoвo и Диагностатично Консултативен Център „ДКЦ 1“ - гр. 

Вeликo Tъpнoвo. Около 180 от тези записи съдържат изцяло или в го-

лямата си част повредени части, поради което те са изключени от ета-

пите на понатъшна обработка и анализ. Върху останалите 1021 записа 

предстои да бъдат направени обстойни анализи с математически бази-

рани технологии, резултатите от които ще бъдат съобщени от екипа на 

проекта на предстоящи конференции и семинари. 

Заключение 

В тази статия накратко е разглеждана историята на публично 

достъпните бази от кардиологични данни, описано е съдържанието 

им, времето за което са създадени, броя на записите и други техни 

елементо. Изводът, който е направен е, че има много широка промен-

ливост в архивите на ЕКГ и в детайлите на морфологията на формата 

на ЕКГ вълните, както в записите на един и същи субект, така и между 

записите на различни индивиди, затова е добре за целите на научните 

изследвания да се създаде представителна колекция от дългосрочни 

ЕКГ, която да включва достатъчно на брой записи. Времето за работа-

та на колектива във връзка с проекта по ФНИ е ограничено, но ще бъ-
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де добра основа за по-нататъшна научно-изследователска работа на 

българските учени в тази посока. 
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