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1. Samenvatting.

Dit rapport beschrijft een inleidend onderzoek naar een toestands

beschrijving voor de menselijke foetus aan de hand van de hart

frequentie van het kind en de druk in de baarmoeder. Apriori wordt

er van uitgegaan dat dit inderdaad mogelijk is.

Bestudeerd is op welke manieren de hartfrequentie kan reageren op

een drukverhoging in de baarmoeder tijdens een wee, en nagegaan is

in welke fysiologische situaties en door welke mechanismen zoln

reaktie teweeg kan worden gebracht.

Een analoog model is opgezet, waarin we kunnen nagaan wat er ge

beurt als door een wee de bloedstroom door de navelstreng wordt

belemmerd.

Uit de signalen is een aantal parameters gekozen waarmee een

toestandsruimte is opgezet.

In deze ruimte vormen zich clusters, die gerelateerd zijn aan

verschillende toestanden van de foetus. In deze toestands

ruimte is het mogelijk "trends" - in feite ten gevolge van

niet-stationaire eigenschappen van het proces - in de toestand

van de foetus tijdens de baring te detecteren.



-2-

2. Inle id ing

Dit afstudeerwerk~) behelst een onderzoek naar de mogelijkheid iets

te zeggen over de toestand van de menselijke foetus tijdens de baring

aan de hand van de hartfrequentie van de foetus en de druk in de

baarmoeder.

Te vaak nog ontbreekt het de obstetricus aan voldoende kwantitatieve

informatie omtrent de toestand van de ongeborene aan de hand waar-

van hij beslissingen kan nemen en een eventuele ingreep kan voorbe

reiden. De beoordeling van de conditie van de neonaat geschiedt meest

al aan de hand van een "Apgar-score", een getal waarin begrippen als

kleur, moment van huilen, gekwantificeerd zijn. Het is duidelijk dat

hier geen sprake is van een objectieve, eenduidige beoordeling.

Als er daarentegen sprake is van een beoordeling van de toestand van

de foetus tijdens de baring, dan kan dit geschieden aan de hand van

chemische grootheden zoals PH' P en P ,die bepaald worden uit
o co

monsters, genomen van de foetale rioofdhui~.

Deze methode is moeizamer en leent zich niet zo goed voor een conti

nue monitoring van de foetus.

Lang heeft de opvatting geheerst dat voornamelijk aan de hand van

bovengenoemde concentratie de conditie van de foetus beoordeeld kan

worden.

Recente onderzoekingen~ hebben aangetoond dat er een wezenlijke cor

relatie bestaat tussen deze concentraties en de manier waarop de hart

frequentie reageert op de drukverhoging in de uterus tijdens een wee.

Ook is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de conditie van

de neonaat, beoordeeld aan de hand van de "Apgar-Score", en de reak

tiepatronen van de hartfrequentie tijdens de baring.

De hartfrequentie van de foetus en de druk in de baarmoeder kunnen

tijdens het geboorteproces continu geregistreerd worden zonder de

moeder belangrijk ongemak te bezorgen. Zij lenen zich dan ook uit

stekend voor een continu bewaking.

De foetale hartfrequentie kan geregistreerd worden met een electrode,

die op het voorliggend lichaamsdeel van de foetus bevestigd wordt,

z) verricht in het Medisch-rysisch Instituut van TNO

~ zie lit. (1), (2), (3) en (4)
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indien de vliezen gebroken zijn. Anders kan toevlucht genomen worden

tot abdominale electroden of een microfoon~ die echer een lagere

signaal-ruisverhouding opleveren.

De druk in de baarmoeder kan geregistreerd worden met een open-tip

catheter~ die binnen langs de wand van de baarmoeder geschoven wordt.

Om bovengenoemde signalen te registreren is in het Ziekenhuis der

Vrije Universiteit te Amsterdam een opstelling geinstalleerd (zie

fig. 2.1).

In dit verslag worden eerst~ aan de hand van literatuur~ een aantal

mechanismen beschreven die invloed uitoefenen op de hartfrequentie

(hfst. 3).

Na een aantal reaktiepatronen beschreven te hebben wordt~ aan de hand

van een algemeen fysiologisch model~ ingegaan op de mogelijke fysio

logische achtergronden van deze patronen (hfst. 4).

Uit de signalen wordt een aantal parameters gekozen. Om meer inzicht

te verkrijgen in het fysiologisch belang van enkele parameters is

een eenvoudig analoog model opgezet~ waarin nagegaan kan worden wat

er gebeurt als een wee de bloedstroom door de navelstreng belemmert

(hfst. 5).

Met behulp van bovengenoemde parameters wordt een parameter-ruimte

opgebouwd~ waarin een aantal toestandsclusters gevormd kunnen wor

den (hfst. 6).

Vervolgens wordt aangegeven welke parameters voor de opbouw van de

parameter-ruimte gekozen zijn~ en op welke wijze ze uit de signalen

berekend kunnen worden (hfst.7). Tenslotte worden naar aanleiding

van het onderzoek een aantal conclusies getrokken.
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Fig.2.1. Opstelling voor re~istratie van de intra-uterine
druk en hartfrequentie.
(Deze foto is ons ter beschikking gesteld door
Urs. J. de Haan)
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3. Enkele aspecten van regelingen uit de bloedsomloop

3.1. Inleiding

am inzicht te verkrijgen in de regelmechanismen, die veranderingen

in de hartfrequentie teweeg kunnen brengen zijn, aan de hand van

literatuur, een aantal regelingen bestudeerd.

Hoewel het hart een automatisch werkend orgaan is - het genereert

ritmisch pulsen zonder daartoe geprikkeld te zijn - moet de

werking van het hart aangepast worden aan de behoefte van het

lichaam.

Niet alle mechanismen, die bij de volwassene de hartfrequentie

reguleren zijn bij de foetus reeds volledig ontwikkeld. Toch

is gemeend van deze "volwassen" mechanismen te moeten uitgaan

om dan in een later stadium de noodzakelijke beperkingen in te

voeren.

3.2 De invloed van de vagus en sympathicus op het hart.

3.2.1. Fysiologische aspecten. x

De vagusvezels verlopen in takken van de nervus vagus.

Nabij het hart verstrengelen deze ve~s zich met de sympathische

vezels tot de cardiale plexus.

De vezels van de rechter vagus en sympathicus eindigen voor

namelijk in het SA gebied, die van de linker vagus en sym

pathicus in het AV gebied.

In tegenstelling tot de vagusvezels lopen er ook sympathische

vezels naar de ventrikels. De invloed van de vagus op het

hart is tegengesteld aan die van de sympathicus,

Op grond van bovenstaande anatomische beschouwingen mogen we

de volgende eigenschappen verwachten:

a) de stimuli van de rechter takken beinvloeden voornamelijk

de prikkelfrequentie van de sinusknoop.

b) de stimuli van de linker takken hebben voornamelijk invloed

op de geleidingstijd.

Stimuleren van de vagus veroorzaakt een vert raging van de hart

werking, vooral door verlenging van de duur van de diastole en

de pauze.

x Zie lit. (11), (15) .
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Stimuleren van de sympathicus daarentegen veroorzaakt een

acceleratie door verkorting van bovengenoemde tijden.

Tenslotte willen we nog opmerken dat de vagus de sympathicus

domineert.

3.2.2. Modellen.

Vele auteurs hebben getracht de relatie stimulusfrequentie-hart

frequentie mathematisch te beschrijven. Daartoe zijn ver

schillende modellen geponeerd of vanuit min of meer fysiologische

achtergronden opgezet.

De volgende modellen zijn bestudeerd:

a) Warner &Cox. [Lit. (16)J

Het model van deze auteurs is enigszins gebaseerd op een

fysiologische redeneertrant. In de meeste literatuur over dit onder

werp wordt naar dit model verwezen.

Het model beschrijft de dynamische overdracht.

De vagus en sympathicus zijn in een afzonderlijk model onderge

bracht.

b) Gardner [r.,it. (4) ]

Deze auteur poneert na bestudering van de experimenteel gemeten over

dracht, een overdrachtsfunctie. In het model verwerkt hij de

stationaire en de dynamische overdracht. Zijn resultaten zijn de

volgende:

stationair HR =

HR = hartfrequentie (bpm)

HR = hartfrequentie zonder stimuli (bpm)
0

f
1

= frequentie van symp. stimulus (Hz)

f 2 = frequentie van vagal. stimulus (Hz)

dynamisch HR(s) =
HR

o
+ G(s) f

1

1 + H(s) f
2



B (l + T
1

S)x
H(s) =------
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x(1 + T
1

s) aileen aanwezig als de

frequentie stijgt

G(s) =
A e

Ts
( 1 s)x+ T 3

aileen bij frequent ie

stijging

(1 + T
4
s)(1 + T

5
S)

c) Clynes [Lit. (l) ,( 2)J
De invloed van de ademhaling op de hartfrequentie is door deze auteur

uitvoerig bestudeerd en wiskundig beschreven. In zijn model beschrijft

hij de invloed van de vagus op het hart als voigt:

1 d
2

Y
--+y=o
dt 2

Dus HR= Vr 2
o

1
(v +/:,V)

o

r = hartfrequentie bij afwezigheid van vagusinhibitie
o

v = normale vagus tonus
o

/:'V = verandering in de vagale tonus.

d) Gieser en Grupp [Lit. ( 5) ]

Deze auteurs gaan uit van een transmitter-receptor model, waarmee zij

de werking van de vagus en sympathicus op het hart beschrijven.

Het resultaat is:

1 + C4 . F + C
5

F
. v s

F = frequentie van vagusstimulus
v

F = frequentie van sympathische stimulus
s

Vanwege zijn fysiologische benaderingswijze gaan we nu iets uitvoeriger

in op het model van Warner &Cox.

a) Invloed van de sympathicus: (fig. 3.1)
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Als de sympathicus gestimuleerd wordt komt er aan het zenuweinde norepine

phrine vrij. De vertraging in de responsie wordt verklaard door de veron

derstelling dat de norepinephrine in de aktieve cellen van de SA knoop

moet diffunderen. Om de waargenomen niet-lineariteit te verklaren wordt

verondersteld dat er een 2e orde chemisch proces plaatsvindt tussen de

norepinephrine en een substantie B.

De verandering van Alals functie van de tijd wordt beschreven door:

dA I
V -

1 dt

= concentratie Al rond zenuwuiteinde

= aantal vezels dat met een stimulus correspondeert

= frequentie van de stimulus

K2(A
O

-AI) :beschrijft evenwicht tussen Al en concentratie Ao in het

bloed.

K
3

(A2 -AI) :representeert de diffusie naar de SA-knoop.

De verandering van de concentratie A
2

in de tijd wordt beschreven door:

dA
2

V -
2 dt

d(AB)

dt

d(AB)
dt = mate, waarin A2 combineert met substantie B.

Aanname: de hoeveelheid substantie B blijft constant

dus: B +(AB) = constant.

Verder geldt:
d(AB)
-- = K

4
(A2 ) (B) - KS(AB).

dt

De hartfrequentie is evenredig met de hoeveelheid substantie (AB), dus:
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Resumerend:

(1)

(2)

(3) B+(AB) = constant

(4)
d(AB)
------ = K

4
(A

2
) (B) -KS(AB)

dt

b) Invloed van de vagus: (fig. 3.2)

Aan het einde van de vagus bevinden zich blaasjes, die acethylcholine

bevatten in de concentrat ie 0),;
.1.

Een gedeelte K
S

van deze blaasjes scheidt, bij de aankomst van een

stimulus, acethylcholine af. De verandering van het aantal blaasjes,

dat afscheidt in de tijd, wordt beschreven door:

dN

Nm maximaal aantal blaasjes

aantal blaasjes dat heeft afgescheiden

K
7

(Nm-N): beschrijft het zich herstellen van de blaasjes.

De concentratie acethylcholine aan het uiteinde van de SA-node is C2 .

De verandering in de tijd van deze concentratie wordt beschreven door:
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n aantal vezels dat respondeert.

f 2 frequentie van stimulus

KgC2 Hoeveelheid acethylcholine die gehydrolyseerd is door het en

zymcholine-esterase.

Deze reactie wordt gelimiteerd door de diffusie van ~2 naar

de choline-esterase.

De hartperiode kan nu in C
2

uitgedrukt worden:

p= co C > a
2

Van het stationaire geval geldt:

0,65 f
2

p= 0,5 + ---=----
1 + 0,25 f

2

Resumerend:

dN

of HR =
1 + 0,25 f 2

0,5 + 0,775 f 2

dt

(3) p = p + K C
2o 0

(4-) p = co

3.3 Baroreceptors.

C > a
2

3.3.1 Fysiologische achtergronden. x

x Zie lit.(7),(8),(11),(15)
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SA-knoop

sympathicus
HR

!k2j
AO

Fig. 3.1. Invloed van sympathicus op hartfrequentie.
(naar H.R. Warner en Cox. 1961)

vagus

/
I
I N
\
\

Fig. 3.2. Invloed van vagus op hartfrequentie.
(naar H.R. Warner)

vasa-
vagus ...

P sinus F
motor- Hart

carotis centrum -
symp.

Fig. 3.3. Regeling van arteriele druk door hartfrequentie.

P = druk in de sinus carotis
F = frequentie van stimulus

HR= hartfrequentie

HR



-13-

Verschillende vaatgebieden zijn gevoelig voor drukveranderingen.

De belangrijkste zijn de sinus caroticus en de aortaboog.

De receptoren uit deze gebieden zijn mechanisch te prikkelen en

uiterst gevoelig voor de heersende bloeddruk. Verandering van

bloeddruk geeft aanleiding tot een pulsenstroom via de zenuw van

Hering naar het verlengde merg. Prikkeling van deze zenuw heeft

reflectoir hartverlangzaming en bloeddrukdaling tengevolge. Het

belangrijkste deel van de reflex bestaat uit een versterkte

vagale remming, tezamen met een algemene vaatverwijding bemiddeld

door de parasympathicus.

De receptoren zijn rond de normale bloeddruk het gevoeligst.

3. 3.2. Modellen.
Vele auteurs hebben getracht het verband tussen de druk in de

sinus carotis en de pulsfrequentie in de Hering zenuw te be

schrijven.

De totale reflex kunnen we schematisch weergeven als in fig. 3.3.

Het verband tussen de druk P en de frequentie F wordt door de
meeste auteurs geschreven in een vorm als:

dF
A - + BF

dt

d2
p dp

=C--+D-
dt 2 dt

+ CPo

Christensen, Warner en Pryor,~ houden in hun model rekening met de

gemiddelde druk P in de sinus carotis en onderscheiden een stijgen

de en een dalende druk.

Deze auteurs schrijven voor een enkele zenuwvezel:

d +- p
F(t) = A(G - P)--

dt
+ B(P -H) ~+ C[P(t) 

dt

P = 55o
C = 55

Ck = 0,0234

C = 0,49
o

= f v
o

f v

De impulsen bereiken via de Hering zenuw het vasomotorcentrum. Van

het vasomotorcentrum lopen de vagus en sympathicus naar het hart.

Het verband tussen de frequentie van de stimuli van de Hering

zenuw en die in de vagus f wordt beschreven door:
v

- K(t-T
1

). F(t-T
1

) (Scher and Young)

~ Zie lit. (8).



-14-

De laatste schakel van f naar de hartfrequentie wordt gelegd door het
v

model Warner, Cox.

Katona splitst de reflex niet op in stukjes.

Deze auteur poneert een model met als ingang de druk in de sinus carotis

en als uitgang de hartperiode.

x x Katona onderscheidt in de responsie 3 gebieden:

a) gebied waarin de responsie voornamelijk door tussenkomst van de

sympathicus geschiedt.

b) gebied waarin de vagus aktief is.

c) gebied waarin eveneens de vagus aktief is, maar waarin de hart

frequentie "wild" varieert.

Het model van Katona simuleert het systeem in de eerste twee ge

bieden.

Het ziet er uit als in fig. 3.4.

De drukfunktie ziet er als volgt uit:

3.4.

Sk = systolische druk

dk = diastolische druk

Het bovenste deel is operationeel als de druk hoger is dan ~.

Het onderste deel als de druk lager is dan ~.

xInvloed van de ademhaling op de hartfrequentie.

Manfred Clynes heeft de invloed van de ademhaling op de hartfrequentie

uitvoerig beschreven. Door simulatie met de computer heeft deze

auteur de benodigde functies en parameters berekend. Als ingangs

functie wordt de borstomvang gebruikt.

x x Zie Lit. (9)

x Zie Lit. (1), (2) .
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I--~ g(t)

c
I
I L-_---l

I I
I l,=(R11IR2)C :

L :'2:'~£C: .J

,---------------1
: R1:
I I

I
~

I 1
I
I
I

f(t)

1£
t

1 1--
°1 ~

(5+ +)(5++)
1 2

Fig.3.4. Regeling van de arteriele druk door de hartfrequentie.
(naar Katona)
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Hij vindt de volgende functies:

V(s)

R(s)

V(s)

=
2- ks

(1 + '1 S)(l + '2 S)

K1 2 K1 2.s s

voor
dR

dt
> 0 (inademing)

dR
= voor -- < o(uitademing)

R(s) (1+ 'is) (1+ '2 s) (1 + '3 s) dt

V(s)

R(s)

Laplace getransformeerde van de vagale inhibitie

Laplace getransformeerde van de borstomvang.

De auteur stelt dat niet de hemodynamische factoren van het centrale

zenuwstelsel deze veranderingen veroorzaakt, maar de rekreceptoren.

Hoewel het zo is, dat de foetus de ademhalingsbewegingen niet maakt,

willen we een invloed via deze rekreceptoren in de borst op de hart

frequentie niet uitsluiten.

3.5. De Ischaemische reflex. x

Ischaemie van de hersenen, wat& oorzaak daarvan ook mag zijn, ver

oorzaakt een krachtige drukrespons, die de bloeddruk van het

systeem verhoogt om de verlaagde cerebrale bloeddruk te compen-

sereno

Dit negatieve terugkoppel mechanisme voorkomt een extreme afwijking

van de cerebrale doorbloeding. Verlaging van de cerebrale bloed

druk tot 60 mm Hg verlaagt normaal de bloedstroom door de hersenen

niet, als gevolg van een autoregulatie mechanisme dat de bloed

vezels doet vernauwen als de bloeddruk daalt.
Daalt de bloeddruk verder dan worden de cerebrale weefsels ischaemisch

en treedt& eNS ischaemische reflex op. Deze reflex werkt als een

nood arterieel drukcontrole systeem, dat snel werkt en krachtig

verdere verlaging van de arteriele druk voorkomt, als deze gevaar

lijk tot het dodelijke niveau daalt.

De reflex is in staat te oscilleren en veroorzaakt dan vasomotor

golven, die waar te nemen zijn in de arteriele druk.

x Zie lit. (3),(10),(13),(14).
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Deze golven kunnen experimenteel opgewekt worden door de cerebrale

spinale vloeistofdruk tot een hoog niveau te vergroten. Dit drukt

de cerebrale vezels samen en veroorzaakt ischaemie van de hersenen.

De arteriele druk stijgt dan boven de druk op de vezels en heft

de ischaemie op.

Het sympathische zenuwstelsel wordt dan inaktief, met als gevolg

terugvallen van arteriele druk en weer optreden van ischaemie enz.

Sagawa heeft deze reflex uitgebreid bestudeerd en wiskundig be

schreven.

Het dynamische karakter heeft hij met Bode- en Nyquist diagrammen

in beeld gebracht. De auteur heeft de experimenten gedaan aan

honden en yond 2 typen overdrachtsfuncties:
-sll

K
1

e
=--=~--

TS + 1

b) G(s)
K

2
e-S12

=--::--------~2 2s + 2 I;;w s + w
n n

3.6. Reflex van Bainbridge. x

Vergroting van de veneuze terugstroming van het bloed naar het

hart geeft rek van de wanden van het rechter atrium en de grote

venen. Ook in deze wanden bevinden zich rekreceptoren. Hun ver

hoogde prikkeltoestand heeft reflectoir vooral een remmende

werking op de hartvagus, met als resultaat hartversnelling.

Enigszins wordt ook de sympathicus geprikkeld.

Dit is de reflex van Bainbridge.

Het is een strijdvraag of deze reflex voor de menselijke circulatie

regulatie van belang is.

3.7. Frank-Starling effect. x

Deze auteurs hebben experimenten gedaan aan hart-long preparaten.

De formulering van dit reeds lang bekende effect is:

Het slagvolume neemt, over een groot gebied van initiele rek,

toe met het diastolisch volume.

x Zie lit. (11).
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4. Reaktie patronen van de foetus voor en tijdens de geboorte.

4.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we enkele mechanismen, die de hart

frequentie regelen, besproken. We willen nu ingaan op de veranderin

gen, die optreden in de hartfrequentie van de foetus als de intra

uteriene druk vergroot wordt en nagaan in hoeverre genoemde mechanis

men hierbij een rol spelen.

Het blijkt dat er verschillende typen reakties zijn, afhankelijk van

de mogelijke gevolgen, die de verhoogde intra-uteriene druk (IUD)

voor de foetus kan hebben.

Systeemtheoretisch beschouwen we twee systemen, de moeder en de

foetus (zie fig. 4.1). Als ingangssignaal voor het systeem "foetus"

geldt de IUD, als uitgangssignaal de hartfrequentie. In zeer vele

gevallen blijven we verstoken van direkte informatie omtrent de wis

selwerking tussen de moeder en de foetus. Deze informatie immers

vloeit door de navelstreng, waaraan we zonder ingrijpende methoden

toe te passen, niet kunnen meten. Al de informatie over de toestand

van de foetus, waaruit deze informatie ook moge bestaan, zullen we

moeten destilleren uit de relatie IUD en de hartfrequentie.

Edward Honxlleeft op dit gebied belangrijk werk verricht. Hij classi

ficeert de responsies in vier gevallen; acceleration, early-, late-,

en variable deceleration. Bovendien geeft hij de mogelijke achter

gronden van deze responsies aan, gebaseerd op een aanzienlijk aantal

metingen.

Na een globale schets van de situatie van de foetus in utero, zullen

we ingaan op de, van de volwassene verschil1ende, bloedsomloop van

de foetus. Aan de hand van een algemeen model gaan we na, op welke

manieren de verhoogde IUD veranderingen bij de foetus aan kan bren

gen.

Gebruik makend van het werk van Hon zullen we de diverse responsies

onderscheiden, alsmede hun mogelijke fysiologische achtergronden.

4.2. De situatie van de foetus in utero.:

De foetus bevindt zich, omringd door het vruchtwater, in de baarmoe

der. Via de navelstreng is de foetus verbonden met de placenta, het

belangrijke orgaan dat zorg draagt voor de overdracht van de beno

digde stoffen van de moeder naar de foetus en vice versa. Het bloed

van de moederlijke circulatie, die gescheiden is van de foetale,

% Zie fig. 4.2.
xx Zie lit.(4) en (5).
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Fi~.4.1. rombinatie van de twee systemen.

Fiff.4.2. De :foetus in utero.
(naar Peeters)
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stroomt door de intervilleuze ruimte, waarlangs het foetale bloed

stroomt. Overdracht vindt daar plaats door diffusie.

Als de bevalling in aantocht is worden door hormonen, die in de ute

rus vrijgemaakt worden, de weeen opgewekt. De weeen, die we kunnen

beschrijven als het regelmatig samentrekken van de uterusspier, heb

ben uitdrijving van de foetus als doel. De mogelijke invloeden van

de weeen op de moeder en de foetus zullen in de volgende paragrafen

beschreven worden.

4.3. De foetale circulatie. x

De instelling van de circulatie en de samenstelling van het bloed

zijn belangrijke maatstaven aan de hand waarvan we iets kunnen zeg

gen over de toestand van de foetus. De hartfrequentie van de foetus,

dat als ons uitgangssignaal fungeert, is een grootheid uit deze cir

culatie. Als we dus aan de hand van de hartfrequentie iets willen

zeggen over de toestand van de foetus, dan zullen we ons moeten ver

diepen in de foetale circulatie en de funktie van de hartfrequentie

hierin. Het is daarom dat we in deze paragraaf ingaan op de foe tale

circulatie. Gaan we uit van de circulatie van de volwassene, dan

zien we in de foetale circulatie enige kenmerkende verschillen (fig.

4.3).

We zien een duidelijke aanpassing op de veranderde omgeving. De

longen oefenen hun taak als gaswisselaar nog niet uit. Deze taak

wordt overgenomen door de placenta.

Als kenmerkende verschillen geven we aan:

a) Het Foramen Ovale:

Dit is de opening tussen het rechter- en linker atrium, welke

vlak na de geboorte sluit als de longcirculatie op gang komt en

dientengevolge de druk in het linker atrium stijgt.

b) De Ductus Arterioses:

Deze ductus fungeert als shunt over de longcirculatie en het

linker gedeelte van het hart. Korte tijd na de geboorte sluit

deze ductus zich door contractie van de spierwand.

c) De navelstreng:

Door de navelstreng lopen foetale arterien en venen naar de pla-

centa. Een belangrijk deel (50%) van de cardiac output van de

foetus stroomt door deze navelstreng. Het is duidelijk dat ver-

groting van de weerstand van de placenta, bijvoorbeeld door

x Zie lit. (1) 51-116 en (3).
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afklemming, belangrijke haemodynamische gevolgen voor de foetus

heeft.

4.4. Mogelijke gevolgen van een verhoogde intra-uteriene druk voor de

foetus.

Als we de gevolgen van een verhoogde IUD willen nagaan, kunnen we

beginnen met een onderscheid te maken tussen de situatie dat de

vliezen nog intact zijn en de situatie dat deze gebroken zijn.

De ver~hillen tussen deze situaties zijn:

a) Als de vliezen nog intact zijn zal een verhoogde IUD een verhoog

de alzijdige druk op de foetus veroorzaken. Bovendien zal het

volume binnen de uterus niet verkleind worden, omdat we het vrucht

water niet samendrukbaar veronderstellen. We verwachten in deze

situatie een minimale tangentiele verandering in de uterusspier.

b) Als de vliezen gebroken zijn en het hoofd ingedaald is, zullen

ook andere effekten een rol gaan spelen. De cervix zal op de

schedel een extra druk uitoefenen wat een verhoogde intra-cra

niele druk zal veroorzaken omdat de foetale schedel flexibel is.

Bovendien is het in deze situatie mogelijk dat het volume binnen

de uterus verkleind wordt.

Algemeen gezegd kan de verhoogde IUD invloed uitoefenen op de foe

tus, de navelstreng en op de moeder zelf (fig. 4.4).

We zullen deze mogelijkheden afzonderlijk bespreken.

1) Invloed op de foetus zelf.

We mogen veronderstellen dat de verhoogde alzijdige druk op de

foetus minimale veranderingen aan zal brengen in de circulatie

of de hartfrequentie.

Bij het indalen wordt door de cervix op de weke schedel een grote

druk uitgeoefend. De schedel zal hierbij iets in elkaar schuiven,

wat een verhoogde intra-craniele druk tot gevolg heeft. Tenge

volge van de verhoogde intra-craniele weerstand zal de bloedstroom

door de hersenen verminderd worden. De foe tale circulatie rea

geert hierop met een verlaging van de hartfrequentie.

2) Invloed op de navelstreng.

Het is duidelijk dat de verhoogde IUD niet in staat is de navel

streng dicht te drukken. Het is echter wel goed mogelijk dat

de navelstreng om de hals van de foetus ligt, of tussen de benen
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geklemd. De vergrote navelstrengweerstand zal een verhoogde druk

in de aorta tot gevolg hebben. Hierop reageren de barorecepto

ren met een hartfrequentieverlaging. 90% van de complicaties

wordt, volgens Hon,tijdens de bevalling veroorzaakt door zoln

afgeklemde navelstreng, of verminderde navelstreng doorstroming.

3) Invloed op de moeder.

Deze invloed zal in onze beschouwingen voornamelijk bestaan uit

de invloed van de verhoogde IUD op de uterus of op de placenta.

Er zijn redenen om aan te nemen dat de toevoer en afvoer van moe

derlijk bloed naar de intervilleuze ruimte belemmerd wordt als

de uterus zich samentrekt. In het foetale bloed zal dan, door

een verminderde overdracht, de P0
2

dalen en de PC0
2

stijgen. De

foetale circulatie zal hierop reageren.

Het is waarschijnlijk dat de reaktie afhankelijk is van wat men

zou kunnen noemen "foetale reserve". Dit verschijnsel is ook

vaak geassocieerd met uterus hyperaktiviteit en lage moederlijke

bloeddruk.

4.5. Classificatie van reaktie patronen.

In de vorige paragraaf hebben we beschreven wat er met het systeem

kan gebeuren als de druk in de uterus verhoogd wordt.

We willen nu, uitgaande van het in- en uitgangssignaal, de verschil

lende reaktie patronen onderscheiden en beschrijven. We zullen dit

doen aan de hand van Hon.

We onderscheiden de volgende reakties.

1) early deceleration:

(fig. 4.5).

Karakteristiek aan deze reaktie is:

a) De vorm van de HR-dip lijkt op die van de IUD

b) De vertraging tussen IUD-verhoging en de HR-dip is klein (0-10

sec) .

c) Het minimum van de HR ligt meestal niet lager dan 100 bpm.

d) De duur van de dip is meestal kleiner dan 90 sec.

e) De basislijn van de HR ligt in het normale gebied, d.w.z. tussen

de 140 en 160 bpm.

2) late deceleration:

(fig. 4.6).



-26-

FHR

uc

Fig.4.5. Reaktiepatroon als gevol~ van druk op de foe tale
schedel, "Early deceleration". (naar Hon)

Fig.4.6. Reaktiepatroon als ~evol~ van placenta disfunctie,
"Late deceleration". (naar lIon)
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Karakteristiek aan deze reaktie is:

a) De vorm van de HR-dip lijkt op de IUD-verhoging.

b) De vertraging is groot (l3-30 sec.). De hartfrequentie begint

pas te dalen als de IUD maximaal is.

c) De HR ligt normaal in het gebied van 180-120 bpm., maar in ern

stige gevallen zelfs tussen 120-60 bpm.

d) De duur van de dip is meestal korter dan 90 seconden.

e) De basislijn van de HR ligt in het hoog normale of in het tachy

cardie gebied.

3) variable deceleration:

(fig. 4.7).

Karakteristiek aan deze reaktie is:

a) De vorm van de HR-dip lijkt niet op die van de IUD. De helling

varieert sterk van dip tot dip.

b) De vertraging in responsie varieert sterk.

c) De HR daalt vaak tot 50-60 bpm of minder.

d) De duur van de dip varieert van seconde tot minuut.

e) De basislijn van de HR ligt in het normale of laagnormale gebied.

4) Acceleration (fig. 4.8).

Van dit type is het minst bekend. Hon maakt geen verdere onderschei

dingen in accelerations.

De vorm van het signaal is schijnbaar willekeurig. Het is mogelijk

dat acceleration de enige reaktie van de HR is, meestal echter komt

het voor met een of ander type deceleratie.

Verder blijkt de acceleratie tot nu toe nog niet geassocieerd te

zijn met een specifieke klinische situatie.

We hebben nu 4 typen uitgangssignalen beschreven. Onderscheid tus

sen de verschillende typen is gemaakt op grond van:

a) gelijkenis op drukkromme.

b) vertraging van responsie

c) signaalgrootte.

d) basisniveau.

e) breedte van de "dip".

Het is duidelijk dat dit niet de enige parameters behoeven te zijn

op grond waarvan men de typen kan scheiden. In deze classificatie

is niet gekeken naar parameters als: versterkingsfactor, frequentie

inhoud, correlatie, etc.



-28-

FHR

FHRl\A-~

FHR~

, I

\..r--rJ

uc-~./

Fig.4.7. Reaktiepatronen als gevolg van een navelstreng
obstructie,"Variable deceleration". (naar Hon)

210
180

FHR 150
bpm 120

90

60

100

UC
75

mmHg 50

25

0

ACCELERATION WITH CONTRACTIONS

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig.4.8. Acceleration. (naar Hon)



-29-

x
4.6. Fysiologische achtergrond van de reaktie patronen.

We hebben besproken via welke wegen de verhoogde IUD invloed kan

doen gelden op de hartfrequentie van de foetus. Daarnaast hebben

we verschillende typen reakties onderscheiden. De laatste stap is

nu het toekennen van een fysiologische situatie aan een bepaald

type reaktie van de hartfrequentie. We willen dit doen aan de hand

van par. 4.5 en met behulp van onderstaand algemeen model (fig. 4.9).

We gaan uit van een gegeven fysiologische situatie. Aan de hand

van het model zullen we aangeven welk hartfrequentiepatroon we ver

wachten:

1) de schedel is ingedaald (fig. 4.10).

Een wee veroorzaakt het indrukken van de schedel, met als gevolg

een verhoogde intra-craniele druk. De verminderde flow doet de

P02 dalen en de P
C02

stijgen. De verhoogde concentratie CO2 prik

kelt het vasomotor centrum, dat reageert met een vergrote vagus

aktiviteit. De hartfrequentie daalt. Aan deze situatie schrijft

men de early deceleration toe. We kunnen de keuze aannemelijk

maken met de volgende opmerkingen:

a) op grond van de voorgestelde regeling verwachten we een kleine

vertraging.

b) we kunnen hetzelfde patroon opwekken, als we op de schedel

van de pasgeborene drukken.

c) Caldeyro-Barcia plaatste drukgevoelige elementen tussen de

foe tale schedel en de cervix. Hij kwam tot de conclusie, dat

bovenstaande regeling inderdaad moet optreden.

d) dit patroon wordt gewoonlijk geregistreerd bij primi-gravidae

tussen 4-8 cm. ontsluiting.

e) dit verschijnsel wordt niet beinvloed door moederlijke hyper-

oxie.

f) het wordt sterk beinvloed door toediening van atropine, dat

de vagus blokkeert.

g) het verschijnsel is niet geassocieerd met veranderingen in

het zuur-base evenwicht.

2) een verminderde placentafunktie (fig. 4.11).

Het is mogelijk dat de samentrekkende uterus de doorstroming van

moederlijk bloed door de intervilleuze ruimte belemmert. Een

x Zie lit. (2),(6),(7) en (8).
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gevolg hiervan is een verminderde overdracht. In het foetale

bloed verwachten we dan een daling van Pa en een stijging van
2

Pea' De foetale circulatie reageert hierop met een hartfrequen
2

tieverlaging. Aan deze situatie schrijft men de late deceleration

toe, en wel om de volgende redenen:

a) de aard van de verschijnselen doet ons denken aan een trage

regeling.

b) het is vaak geassocieerd met uterushyperaktiviteit of lage

bloeddruk van de moeder. Dit zijn beide verschijnselen die

de overdracht kunnen belemmeren.

c) het signaal wordt opmerkelijk beinvloed door moederlijke hy-

peroxie.

d) het wordt slechts gedeeltelijk beinvloed door atropine.

e) het is vaak geassocieerd met foetale acidosis.

f) een dergelijk hartfrequentieverloop duidt erop dat de foetus

in nood is of komt.

3) de navelstreng wordt afgeklemd (fig. 4.12)

Door de navelstreng vloeit 50% van het bloed dat door het hart

in de foetale circulatie wordt gebracht. Wordt de navelstreng

volledig afgeklemd, dan stijgt de druk in de aorta vrijwel on

middellijk. De totale weerstand immers wordt in eerste instantie

twee maal zo groot.

Via de baroreceptoren en het vasomotorcentrum wordt nu de hart

frequentie omlaag geregeld. Bovendien verwijden de capillairen

zich, die de systeemweerstand vormen. We zien dus in eerste in

stantie twee regelingen, een snelle die de hartfrequentie ver

laagt en een langzame die de systeemweerstand verlaagt.

Aan deze situatie schrijft men de variabele deceleratie toe,

en wel om de volgende redenen:

a) het belangrijkste kenmerk van de variabele deceleratie is

wel de variatie die er in het signaal zit, en de schijnbare

onafhankelijkheid tussen de hartfrequentie en de druk in de

uterus.

Als we aannemen dat afklemmen niet veroorzaakt wordt door

een vergrote alzijdige druk op de navelstreng, dan kunnen

we de grote variaties verklaren. De navelstreng ligt bijvoor

beeld onder de arm, om het hoofd of tussen de benen geklemd.
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Een wee zal de lichaamsdelen van de foetus min of meer opeen

drukken. Het is duidelijk dat het afklemmen nu niet aIleen

van de IUD afhangt, maar van verscheidene andere factoren.

b) het signaal kan beinvloed worden door de positie van de moeder.

Een draaiing in de juiste richting kan verminderde afklemming

tot gevolg hebben of deze zelfs totaal opheffen.

c) het signaal wordt niet beinvloed door de zuurstof-concentratie

in het moederlijk bloed.

d) het wordt aanmerkelijk veranderd door toediening van atropine.

Dit wijst op een grote invloed van de vagus.

e) het is niet geassocieerd met foetale acidosis tenzij de af

klemming langdurig is. Dan is het mogelijk dat het myocardium

ischaemisch wordt.
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5. Een model voor de regulatie van de foetale hartfrequentie tenge

volge van belemmerde navelstreng doorbloeding.

5.1. Enkele achtergronden voor het model.

Om enig inzicht te verkrijgen in het ontstaan van de reaktiepatronen,

zoals we die bij een navelstreng obstructie zien, is een eenvoudig

model ontwikkeld.

Uit dit model willen we niet in de eerste plaats kwantitatieve ge

gevens destilleren. Afgezien van het feit dat zulks uiterst moeilijk

is, vanwege de gecompliceerdheid van het systeem, is het voor onze

doeleinden irrelevant, omdat we in de praktijk niet beschikken over

het ingangssignaal i.e. de variatie van de navelstrengweerstand.

In fig. 5.1. is schematisch en sterk vereenvoudigd de foetale cir

culatie weergegeven. Hierin zijn twee regelingen opgenomen, een

die de arteriele druk regelt en een andere die de systeemweerstand

regelt. x

Voor dit model gelden de volgende relaties:

p -p = QA v

R .Rs u

R +Rs u

(1)

Q= SV x HR

Q = "flow" (ml/min)

R (R ) = systeem (navelstreng) weerstand (mmHg/ml/min)s u

SV = slagvolume (ml)

HR = hartfrequentie (bpm)

De relaties (1) en (2) beschrijven een stationaire circulatie waar

bij geen rekening wordt gehouden met diastolische en systolische

druk. Impedanties van capillairen vatten we dus op als zuivere

weerstanden.

In onze verdere berekeningen zullen we de veneuze druk verwaarlozen

t.o.v. de arteriele druk.

(3)
R Rs -u

PH. = Q.R
t

\= Q --
R +R

s u
x Zie lit.(l) 117-127.

Voor de foetus geldt dat P
A
= 65 mmHg en Pv= 15 mmHg.

Dus:
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In het model zien we twee regelkringen. De een regelt de arteriele druk,

de ander de systeemweerstand.

Waarschijnlijk zullen ook andere regelingen een rol spelen, maar ge

gevens hierover zijn nog niet eenduidig. Wel is bekend dat zij, in ver

houding tot de twee bovengenoemde regelingen, weinig invloed uitoefenen.

We zullen de in het model gebruikte regelingen afzonderlijk beschrijven.

1) De regeling van de arteriele druk.

Als de arteriele druk stijgt worden de baroreceptors, die zich in

de wand van de sinus carotici en in de aorta-boog bevinden, ge

prikkeld.

Via het vasomotorcentrum en de vagus wordt de hartfrequentie omlaag

geregeld, met als gevolg dat de arteriele druk daalt.

Deze regeling is in hoofdstuk 3 beschreven, alsmede enige over

drachtsfuncties, zoals die door enkele auteurs zijn voorgesteld.

Mc Adam~eeft de open-loop responsie van deze regeling experimen

teel bepaald. Dit heeft hij gedaan door de beide sinus carotici

te isoleren van de circulatie en de receptoren in de aorta-boog

uit te schakelen. De responsie is in fig. 5.2 .. weergegeven.

In zijn model van de arteriele drukregeling gebruikt McAdam de

volgende overdrachtsfunctie:

dHR dP
T + HR = f (P ) - k ~

, dt 2 as f dt

HR = hartfrequentie (bpm)

P = arteriele druk
as

f 2(Pa.f "steady-state" karakteristiek

De responsie van HR op een sprongfunctie van P volgens bovenge-
as

noemde functie geeft echter een te scherpe "undershoot". Om zo

goed mogelijk bij de experimentele responsie aan te sluiten is in

het model van de volgende overdrachtsfunctie gebruik gemaakt:

d 2 HR+
T 1T 2 --2- +

dt

dHR+
(T

1
+ T

2
) -- +

dt

HR+ = stijgende frequentie

HR = dalende frequentie

x Zie lit.(2),(3),en (4).
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In deze functie ziet men nu tevens de asymmetrie

zoals die in hoofdstuk 3 beschreven is.

Over de steady-state karakteristiek van de frequentie regeling zijn

nog weinig gegevens bekend. Deze zijn daarom afgeleid van de karakteris

tiek zoals we die voor een volwassene kennen.

Deze ziet er uit zoals in fig. 5.3. is weergegeven.

We zien een instelpunt bij een frequentie van 65 bpm en een druk

van 120 mmHg.

Het instelpunt van de foetale circulatie ligt echter bij HR=140 bpm

en P = 65 mmHg. De karakteristiek van de foetus is nu benaderdas
door dezelfde boven en ondergrens te nemen en bovendien dezelfde

gevoeligheid. We krijgen dan de gestippelde karakteristiek.

2) Regeling van de systeemweerstand

In zijn model gebruikt Mc Adam voor de regeling van de systeem

weerstand de volgende overdrachtsfunctie:
dR

l s + R = f
1

(P )
R dt s as

R = systeemweerstands

f 1(P ) = steady state karakteristiek
as

Ook over deze suady-state karakteristiek zijn weinig gegevens bekend.

In fig. 5.4. zien we de relatie tussen de druk in de sinus caroticus

en de systeem arteriele druk voor de volwassene.

We hadden de relatie:

Q = PAIRS

Veronderstellen we een constante flow, dan kunnen we in bovenstaande

figuur ook de systeemweerstand aangeven door de ordinaat met een

factor Q-1 te vermenigvuldigen. We zien een instelpunt bij een

weerstand van 1,33 mmHg/cc/sec en een druk van 120 mmHg. Voor de

foetus ligt dit punt ongeveer bij Rs = 20 mmHg/cc/min en P = 65 mmHg,a
De karakteristiek van de foetus benaderen we door de weerstandsschaal met

een factor 20 te vermenigvuldigen.

De steady-state karakteristiek verkrijgen we weer als voor de hart

frequentieregeling is aangegeven (zie onderbroken karakteristiek).

Bovenstaande benaderingswijze waarborgt geenszins de juistheid

van de instelpunten en van de karakteristiek. Het geeft ons wel een

globaal uitgangspunt. In het model kunnen we dan de responsies voor

verschillende gevoeligheden testen.
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Om genoemde relaties te kunnen instrumenteren moesten nog een tweetal

aannamen gedaan worden:

a) Ten eerste kunnen we een constante bloedstroom veronderstellen.

Deze aanname houdt in dat het slagvolume omgekeerd evenredig met

de hartfrequentie varieert, immers: Q = SVxHR.

Met behulp van deze aanname hebben we de rustinstelling benaderd.

Bovendien wordt deze aanname in de literatuur vaak gedaan.

Als we het vermogen dat het hart aan de circulatie toevoert bij

benadering schrijven als: W= Q x ~p, dan zien we dat bij een

verhoogd drukverschil het hart meer energie moet toevoeren aan de

circulatie.

b) Anderzijds kunnen we ook aannemen dat het slagvolume constant blijft ..
Dit betekent dat de hartfrequentie direkt in staat is de arteriele

druk bij te regelen, immers:

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het slagvolume toeneemt met het

diastolisch volume.~en verhoogde arteriele druk zal een verminder

de veneuze terugvoer, dus een verminderd diastolisch volume ten

gevolge hebben. In ons model hebben we de veneuze terugvoer ver

waarloosd, wat met betrekking tot het slagvolume uiteraard ge

volgen heeft.

5.2. Het model.

Voorgaande beschouwingen en de daarin genoemde relaties cu~neren

in een analoog model zoals dat in fig. 5.5. is weergegeven.

Hierin zijn de relaties geinstrumenteerd en is het mogelijk de

verschillende aannamen en gevoeligheden te testen.

De basisinstelling was als voIgt:

HR = 140 bpm
0

F
Ao = 65 mm Hg.

Qo = 65 ml/min

R = 20 mmHg/cc/mins
R = 20 mmHg/cc/min.u
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Uit de steady-state karakteristieken, zoals we die benaderd hebben, volgen

de volgende basisgevoeligheden:

K
f

= gevoeligheid van frequentieregeling = 2,7

Kt = gevoeligheid van weerstandsregeling = 0,33.

De aanname van een constante flow kan gerealiseerd worden door aan een in

gang van vermenigvuldiger I een constante spanning aan te leggen.

Bij de aanname van een constante slagvolume verbinden we versterker I via

een potentiometer met vermenigvuldiger I. Met de potentiometer stellen

we dan het slagvolume in.

Tenslotte zijn de volgende tijdsconstanten gerealiseerd

a) In de hartfrequentieregeling:

'F = 1 seconde, voor een dalende hartfrequentie

+ 3 seconden,voor een stijgende hartfrequentie'F =
b) In de weerstandsregeling:

'R = 15 seconden.

Maken we de uitgang van versterker II los en sturen we met een blok

spanning PA in, dan zien we de responsies van de afzonderlijke

regelingen (fig. 5.6)

Het verschil in responsie tengevolge van de twee aannamen zien we

in de arteriele druk PA'

Bij een constant slagvolume werkt de hartfrequentie door in de ar

teriele druk. Bij een constante flow verandert de arteriele druk

alleen tengevolge van de weerstandsverandering(A).

Vervolgens sluiten we de kring en veronderstellen dat de navelstreng

door een wee onmiddellijk dichtgedrukt wordt. Dit betekentdat we

vermenigvuldiger II sturen met een blokgolf, de conductantie Gu,

die varieert van 0,5 tot o.

In fig. 5.7. zijn de responsies weergegeven, wederom in het geval

van constante flow(I) en constant slagvolume(II)

De verschillen in de responsies tengevolge van de premissen zien

we het meest frappant in de hartfrequentie.

We zien de enorme daling als we een constante flow veronderstellen.

Met behulp van een diode circuit is een begrenzing aangebracht

bij 40 bpm.

Deze begrenzing is op grond van door Ho:') gemaakt registraties bij

navelstrengcomplicaties gedaan. Een physiologische verklaring hier

voor zou kunnen zijn dat de sino-auriculaire knoop door de vagus

geheel afgeremd wordt, zodat het ritme van de atrio-ventriculaire

de hartfrequentie bepaalt.
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Het is nog niet duidelijk of de vagus ook een grote invloed op de AV

knoop heeft. In vele registraties zien we een vrij constante ondergrens.

De curves gemerkt met II laten de responsies zien bij een constant slag

volume. De reaktie van de hartfrequentie is nu veel minder sterk.

De als een blok varierende conductantie Gu is wat al te hypothetisch.

Daarom is vervolgens aangenomen dat Gu kwadratisch naar 0 loopt.

De weerstand van de navelstreng is omgekeerd evenredig met de diameter

van de navelstreng tot de vierde macht, als we een cirkelvormige

diameter aannemen. Als de navelstreng dichtgedrukt wordt is de diameter

niet meer cirkelvormig.Als benadering is een tweede orde verband ge

bruikt.

In fig. 5.8. zien we de responsies van het model.

We zien dat de stijgtijd, zowel als de afvaltijd, bepaald worden door

de hellingen van het testsignaal.

De curves gemerkt met I zijn de responsies bij een constant slagvolume,

de met II gemerkte curves gelden voor een constante flow.

5.3.0pmerkingen bij het analoge model.

Ten aanzien van het analoge model willen we de volgende opmerkingen maken:

1.Het model geeft alleen de regeling weer tengevolge van haemodynamische

veranderingen in het systeem.

Zeer zeker zal ook een biochemische regeling een rol spelen. Een ver

minderde flow door de navelstreng zal zeker veranderingen in de PH'

P 2 en P 2 tengevolge hebben, zij het met grote tijdconstanten.o co

2.Het model is getest onder twee aannamen:

het slagvolume constant of de flow constant.

Beide aannamen zijn slechts benaderingen.

Een verminderd slagvolume als reaktie op een verminderde veneuze aan

voer is niet in rekening gebracht, maar zal zeker een rol spelen.

3.De registraties die door Hon gedaan zijn laten, in het geval van

navelstrengcomplicatie zien dat extreme dalingen tot 40 pm inderdaad

mogelijk zijn (zie figuur 5.9). De vorm van de dips lijkt op de

responsies die we gesimuleerd hebben. Hiermee willen we geenszins

suggereren dat het model de werkelijkheid representeert maar wel willen

we aan de hand van dit model de parameters een fysiologische achtergrond

geven.
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4. De "under"- en "overshoot", zoals we die in de responsies van het

model zien, worden bepaald door de tijdsconstanten van beide regel

kringen.

In de registraties zien we vaak een overshoot, die meer geprononceerd

is. Het lijkt ons niet onmogelijk dat dit veroorzaakt wordt door een

biochemische regeling.

5. Bij de opbouw van de analoge schakeling is beslist niet gestreefd naar

een zo zuinig mogelijke programmering, maar naar een geheel, waarbij

elke gewenste fysiologische grootheid direct kon worden gemeten.
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6. Toestandsbeschrijving van de foetus

6.1. Inleiding

In hoofdstuk 4 hebben we enkele situaties aangegeven waarin de foe

tus zich voor en tijdens de geboorte kan bevinden. Afhankelijk van

zoln situatie verandert de hartfrequentie van het kind tijdens een

uterus-contractie.

Als we nu in staat zijn een aantal hartfrequentie patronen te rela

teren aan een toestand van de foetus, dan kunnen we aan de hand

van de signalen, die we tijdens het geboorteproces afleiden, iets

zeggen over de toestand van de foetus.

De toestandsbeschrijving van de foetus is dus te splitsen in twee

delen:

a) het toekennen van een reaktie patroon aan een fysiologische si-

tuatie.

b) het onderscheiden van de diverse reaktie patronen.

Wat betreft het onder a) genoemde kunnen we verwijzen naar hoofd

stuk 3.

Om de reaktie patronen te kunnen onderscheiden, wordt gebruik gemaakt

van een toestandsruimte. Uit de signalen, de hartfrequentie van

de foetus en de intra-uteriene druk, zijn een aantal parameters

gekozen, die karakteristiek zijn voor de diverse reaktie patronen.

Met deze parameters bouwen we nu een N-dimensionale toestandsruimte

op, als er sprake is van N parameters. Deze ruimte wordt gevormd

door N orthogonale assen. Langs iedere as wordt een parameter uit

gezet. Een bepaald reaktie patroon wordt gerepresenteerd door een

punt of vector in deze ruimte, waarvan de coordinaten gevormd worden

door de getalwaarde van de parameters.

Berekenen we tijdens de geboorte uit de signalen de parameters, dan

verwachten we, als steeds eenzelfde reaktie patroon optreedt, dat

de vectoren zich in de toestandsruimte clusteren.

Als de toestandsruimte is opgebouwd, d.w.z. als zich door een serie

metingen aan verschillende reaktie patronen een aantal clusters

hebben gevormd, dan zijn we in staat de foetus tijdens de geboorte

te volgen, vooropgesteld dat de bij de clusters behorende toestan

den bekend zijn.
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In deze parameter ruimte zijn we ook in staat "trends" in de toe

stand van de foetus te detecteren. Dit komt neer op het volgen van

de vector, die door de toestandsruimte "wandelt", omdat de bijbe

horende reaktie patronen veranderen.

In dit hoofdstuk zullen we enkele begrippen uit de toestandsruimte

beschrijven en aangeven welke parameters uit de signalen gekozen

zijn.

6.2. Enkele begrippen uit de toestandsruimte.
x

De clusters, die in de toestandsruimte gevormd worden, willen we

beschrijven wat betreft de ligging en omvang.

We gaan er a priori van uit dat de toestandsruimte voldoende com

pleet is om de reaktie patronen te karakteriseren. Bovendien ver

onderstellen we dat alle gebeurtenissen, voorgesteld door vectoren,

a priori een gelijke kans van voorkomen hebben.

Met behulp van fig. 6.1 zullen we de begrippen interset- en intra

set-afstand definieren.

We gebruiken als maat voor de afstand tussen twee vectoren a en b

een rnetrische maat:

=v N
b )2

a1 b1
d(~,£) E (a - a =

a 2 b = b2n n -n=l
a Dn n

We beschrijven de omvang van een cluster AI' gevormd door een serie

gebeurtenissen {aI' a 2 , ..• aM}' met behulp van de intra-set afstand

gedefinieerd als volgt:

1
M (M - 1)

M M N
E E E

p=l m=l n=l

Door verwisseling van de somtekens en het uitschrijven van de vorm

tussen haakjes, krijgen we:

xZie lit.(2) 1-53
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M
+! L:

M
p=1

2apn
1 M

2(.M L: a )
m=1 mn

d
2 2M N
A = M - 1 L:

n=l
(a

2
n

2
a )

n

2M N 2
= M - 1 L: crAnn=l

De omvang van cluster A wordt dus bepaald door de varianties in de

coordinaten langs aile assen, hetgeen te verwachten was.

Op dezelfde wijze beschrijven we de afstand tussen de vectoren van

cluster A en die van cluster B, met behulp van de interset-afstand:

1 M2 M1 N
=-- L: L: L:M1M2 p=1 m=1 n=l

(a - b )2
mn pn

Cluster A bestaat uit M1 vectoren, cluster B uit M2 vectoren.

We schrijven bovenstaande uitdrukking uit en verkrijgen:

dus:

N[1L: -
n=1 M1

2
a

mn b )]pn

N
L:

n=1
2a b ) =

n n

N
L:

n=l
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Ook in deze uitdrukking zien we de varianties langs de assen verschij-

nen.

Of we de clusters A en B kunnen scheiden hangt af van de varianties

02 en 0b2 en uiteraard van de afstand tussen de zwaartepunten vanan n _
de clusters_._De clusters zijn dus beter te scheiden naarmate d~

kleiner en d~ groter is.

Ten aanzien van bovenstaande beschouwingen willen we nog enkele

opmerkingen maken:

a) Bij het nemen van de maat hebben we aan aIle gebeurtenissen het

zelfde gewicht toegekend d.w.z. voor aIle gebeurtenissen veron

derstellen we een gelijke kans van voorkomen.

Het is mogelijk in de maat gewichtsfactoren in te voeren, bij

voorbeeld als voIgt:

W
nn

(a
n

Deze uitdrukking kunnen we optimaliseren aan de hand van restric

ties als:

N
E

n=l
W
nn = 1 of

N
IT

n=l
W
nn = 1

J
De eerst restrictie houdt in dat aIle weegfactoren kleiner dan

1 zijn, de tweede dat het volume van de cluster constant blijft.

Indien we op de hoogte zijn van de waarschijnlijkheidsverdelingen,

dan zullen we dit gegeven bij het nemen van de maat moeten ge

bruiken.

b) Als zwaartepunt van een cluster kunnen we definieren:

1
~ = N

N
E

n=l
a =nk

E [ak} = verwachtingswaarde van ak .

Als de kansdichtheidsverdeling bekend is definieren we als
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zwaartepunt:

ill =k

N
L pea k) a k

n=l n n

c) Teneinde het scheiden van elkaar overlappende clusters te ver

eenvoudigen kunnen we de clusters in de parameter ruimte trans

formeren. De eenvoudigste methode is een lineaire transformatie,

die neer komt op een translatie gevolgd door een rotatie. De

transformatie vindt plaats met behulp van de berekende varian

ties langs de assen en met de eigenvectoren van de clustus.

Bovenstaande transformatie comprimeert de clusters, en maakt ze

zoveel mogelijk bolvormig. Daarnaast wordt de afstand tussen de

zwaartepunten van de clusters vergroot.

6.3. Keuze van de parameters.

Bij de keuze van de parameters voor de opbouw van de clusters, heb

ben we ons laten leiden door een tweetal gedachtegangen. Ten eerste

moet de parameter voldoende relevant zijn voor het onderscheid tus

sen de diverse reaktiepatronen. Ten tweede is nagegaan welke para

meters voor de obstetricus van belang zijn. De parameters zijn dus

gekozen, deels op grond van heuristische overwegingen, deels op grond

van het model (hfst. 5), deels op grond van belangrijkheid voor de

arts.

We dachten dat de volgende parameters, voor een eerste onderscheid

tussen de reaktiepatronen, van belang waren:

a) De vertraging in de responsie T (zie fig. 6.2).

In hoofdstuk 4 is beschreven dat, naar gelang de situatie waarin

de foetus verkeert, een vertraging in de responsie van de hart

frequentie op de intra-uteriene drukvergroting.

Met behulp van de'vertraging kunnen we een eerste onderscheid

maken tussen de "early deceleration" en de "late deceleration".

b) De correlatie coefficient C(k):

In deze parameter weerspiegelt zich de gelijkenis van de hart

frequentie-dip op de drukverhoging.

HonXgeeft aan dat, in het geval van early en late deceleration,

x Zie lit. (1).



-56-

.....----------------- VI

MEMBERS OF 'A' LIE WITHIN C. I

THOSE OF '8' LIE WITHIN Cz'

Fi~.6.1. Clusters in de toestandsruimte.
(naar Sebestyen)

~----(HRi}

- - HR(min.)
---L..

----------{PiJ

"'C

P(O)-~

HR (0) --------.,.

Pi~.6.2. De responsie van de hartfrequentie (nn)
op epn drukver~rotin~ (p).



-57-

de hartfrequentie-dip het spiegelbeeld is van de drukverhoging.

Deze heuristische en nogal geidealiseerde beschrijvingswijze,

dachten we het best te vervangen door de correlatie-coefficient

die we als volgt berekenen (zie fig. 6.2):

De correlatie-functie is:

1jJ( j) =
q
l:

i=p
(HR. - HR( 0)) x P. J'
11+

De correlatie-coefficient C(k) is het extremum voor j van de

correlatie-functie, genormeerd op het vermogen van beide sig

nalen, dus:

q
l: (HR. - HR(o)) x P. + ki=p 1 1

C(k) =

Vq q
P:l: (HR. - HR(o))2 l:

+ ki=p 1 i=p 1

HR. = het i e sample uit de hartfrequentie.
1

HR(o) = het basisniveau van de hartfrequentie.

P. = het j,e sample uit het druksignaal.
1

k geeft hierin de vertraging aan waarvoor geldt dat de correla-

tie-functie maximaal is.

c) De verhouding G van het minimum van de hartfrequentie en het

maximum van de druk, dus:

HR.(min.) - HR(o)
1

G = P.(max.) - P(o)
1

Aan de hand van het in hoofdstuk 5 aangegeven model en van re

gistraties is gebleken dat de hartfrequentie, in het geval van

navelstreng complicaties extreem lage waarden kan bereiken.

In de andere situaties vertoont de hartfrequentie een minimum,

dat meestal boven 100 bpm ligt. We dachten dit verschijnsel het

best te karakteriseren met behulp van de parameter G.
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d) De basisniveau's van de hartfrequentie en de intra-uteriene druk

HR(o) en P(o).

Bij de beschrijving van de diverse reaktiepatronen in hoofdstuk

4 is reeds aangegeven dat vooral het basisniveau van de hartfre

quentie afhangt van de situatie waarin de foetus zich bevindt.

De oorzaak ligt in de chemische samenstelling van het foetale

bloed. Voor de aangegeven patronen gelden de volgende gebieden:

1) late deceleration

2) early deceleration

3) variable deceleration

140 bpm < HR(o) ~ 200 bpm

100 bpm s HR(o) $ 140 bpm

40 bpm s HR(o) S 100 bpm

e) Als laatste parameter gebruiken we een maat voor de irregulari

teit. Wat precies de oorzaak is van irregulariteiten, is nog

niet geheel bekend. Wei kan het duiden op de functie van het

zenuwstelsel van de foetus. Vooral een volkomen afwezigheid van

irregulariteiten kan duiden op een niet goed functionerend ze

nuwstelsel. Dit is o.m. aangetoond met behulp van registraties

aan an-encephalen.

Vaak zien we ook in registraties dat de irregulariteit sterk va

rieert tijdens uterus-contractie.

De methode waarvan gebruik is gemaakt bij het berekenen van boven

genoemde parameters, zullen in hoofdstuk 7 aangegeven worden.



-59-

6.4. Literatuur

(1 ) Hon, E. W•

An atlas of fetal heart-rate patterns.

Harty Press INC, New Haven, Connecticut (1968)

(2) Sebestyen, G.S.

Decision-making processes in pattern recognition.

The Macmillan Company, New York, London (1962)



-60-

7. Berekening vanffi parameters.

De signalen, die tijdens het geboorteproces afgeleid worden, hebben

een stochastisch, niet stationair karakter. De methoden die gebruikt

zijn voor de berekening van de parameters zijn dan ook heuristisch

van aard. Toevlucht is voornamelijk gezocht tot methoden uit de

parameterschatting en de patroonherkenning. Achtereenvolgens zullen

we nu een aantal methoden beschrijven:

1. Flttering van het druksignaal.

Het intra-uteriene druksignaal heeft een bijzonder laagfrequent

karakter. Om de hoogfrequentere pieken, die soms op de druk ge

superponeerd zijn, (fig. 7.1) te verwijderen is een laagdoorlaat

filter gebruikt.

De grensfrequentie van dit filter is met behulp van een fourier

analyse bepaald.

2. Filtering van de hartfrequentie.

In de hartfrequentie van de foetus zien we vaak irregulariteiten

optreden. Deze worden niet veroorzaakt door ruis in het opname

systeem, maar worden door het foetale hart gegenereerd. We

scheiden deze irregulariteiten in "short term" en "long term"

irregulariteiten.

Onder "short term" irregulariteiten verstaan we veranderingen in

de hartfrequentie van slag op slag (zie fig. 7.2).

Onder "long term" irregulariteiten verstaan we veranderingen in

de hartfrequentie binnen meerdere slagen van het hart.

Ten aanzien van de maat voor irregulariteit willen we het volgen

de opmerken. Hon berekent een maat voor de irregulariteit door

het piek-piek verschil te meten van hartfrequentiefluctuaties

van een frequentie tussen 3 en 5 bpm, en dit te delen door het

basisniveau van de hartfrequentie.

In de kliniek wordt de irregulariteit veelal visueel bepaald.

Een meer geschikte methode voor de bepaling van de irregulari

teit is hieronder aangegeven x

Als we het i e interval uitzetten tegen het (i+1)e interval ver

krijgen we een 2e orde intervalverdeling zoals in fig. 7.3

is weergegeven.

x Zie lit.(l) hfst.7.



-61-

------/
t

Fig.7.1. Een druksignaal met daarop gesuperponeerde
verstoringen.
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~
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Fig.7.2. Een hartfrequentieregistratie met "short term"
irregulariteiten.
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T·I

Fig. 7.3. Een 2e orde interval verdeling.
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Onder interval verstaan we de tijd tussen twee slagen van het hart.

Indien er sprake is van een langzaam veranderend signaal dan zien we

een concentratie van punten langs de lijn, die 4So maakt met de assen.

Slag op slag variaties merken we op door hun afwijking van deze 4S
o

lijn.

Als we nu de punten van de intervalverdeling met poolcoordinaten

(r.<p) beschrijven, dan duidt dus een verandering van <p op "short

term" irregulariteiten en een verandering van r op "long term"

irregulariteit.

Uit de intervalverdeling kunnen we nu op zinvolle wijze een maat voor

de irregulariteit berekenen.

We definieren deze maat als het gedeelte van alle punten die tussen

de lijnen liggen welke plus resp. min SO maken met de 4So lijn.

Als we onder "short term" willen verstaan, die variaties welke

binnen meerdere slagen plaatsvinden, dan is het zinvol bovengenoem

de methode voor even zo veel dimensies uit te breiden.

Als we nu <p uitzetten als functie van de tijd dan verkrijgen we een

figuur waarin zich de snelle variaties weerspiegelen.

Zetten we daarentegen r uit, dan zien we een gefilterd signaal.

Voor de gefilterde punten geldt:

x J 2 2T. = T. + T.+~
J. J. J. .1

of voor meerdere dimensies:

[

k+N
T.

x = L
J. i=k+ 1

Het ~fect van het uitbreiden in meer dimensies zien we in de figuren

7.4 tot 7.10 weergegeven.

3. Bepaling van het basisniveau van de hartfrequentie.

Het basisniveau van de hartfrequentie definieren we als het gemiddeld

niveau van de hartfrequentie tussen twee (lips.

Van vaste stukken uit het signaal zijn het maximum en het minimum

gemeten. Hiertussen zijn acht niveau's aangebracht, en bepaald is tussen

welke niveau's zich de meeste punten bevinden.



-64-

1000

T' 1(ms~c)

500

a

i(t)

Fig.7.4. Tachogram met "short term" irregulariteiten.
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Fig.7.6. De modulus uit de intervalverdeling voor
twee dimensies.
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Pig.7.9. De fasehoek voor 8 dimensies.
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j(t)

Fig.7.10. De modulus voor 10 dimensies.
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Deze punten zijn gemiddeld en gedefinieerd als basisniveau.

In fig.7.11 is een resultaat van bovengenoemde benadering weergegeven.

Op dezelfde wijze kunnen we ook het basisniveau van de druk berekenen,

4. Bepaling van begin en eind van een hartfrequentiedip.

Omdat vaak meerdere reaktiepatronen tegelijk optreden is het vaak

bijzonder lastig om de dips~tomatisch te definieren. Het aanleggen

van een vaste drempel levert in de meeste gevallen een slecht

resultaat.

Daarom is gebruik gemaakt van de apriori informatie.

In de gevallen van early en late deceleration lijkt de hart

frequentiedip op de drukvergroting.

Met behulp van de kruis-correlatie functie tussen de hartfrequentie

en de druk is de vertraging van de responsie bepaald. Uit het

maximum van de correlatiefunctie vinden we de vertraging T en

kunnen we bovendien de correlatiecoefficient berekenen. In figuur

7.12 en 7.13 zien we een resultaat van genoemde bewerkingen.

Als de correlatiecoefficient zo klein is dat we niet meer van

gelijkenis kunnen spreken kunnen we de vertraging T bepalen uit

het minimum van de hartfrequentie dip en het maximum van de druk

verhoging.

Indien ook dit geen bevredigend resultaat oplevert kan als laat

ste redmiddel de "light-pen" gebruikt worden.

De light-pen, een soort fotocel, die zich op de digitale com

puter (PDP-g) bevindt, geeft de aangewezen punten door aan de

rekenmachine.

5. De hartfrequentie versus intra-uterine druk.

Als de vertraging in de responsie bepaald is kunnen we, rekening

houdend met deze vertraging, de hartfrequentie uitzetten tegen de

druk.

Berekenen we nu een regressielijn, die in termen van kleinste kwa

draten , past bij de ontstane curve, dan levert de hoek die deze

lijn met de abses maakt ons de versterkingsfactor G.

Het resultaat van genoemde bewerking is in figuur 7.14 weergegeven.

Met behulp van bovenstaande bewerkingen is het mogelijk de parameters,

die in hoofdstuk 6 zijn aangegeven, te berekenen.
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Fig.7.11. Bepaling van het basisniveau van de hart~requentie.
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Fig.7.12. Simultaan, de hart~requentie en de intra-uterine druk.
De streepjes geven begin en eind van de dips aan zoals
die met behulp van de correlatie~unctie bepaald zijn.
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Fig.7.14. De intra-uterine druk versus hart~requentie.
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Tenslotte willen we even ingaan op de registratie van de signalen en de

invoer in de PDP-9, een digitale rekenmachine.

In het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam worden

simultaan de hartfrequentie van de foetus en de druk in de baarmoeder

geregistreerd met behulp van de opstelling, die in de inleiding in

fig. 2.1. afgebeeld is.

Enkele resultaten van registraties zijn in de figuren 7.15 tot 7.18
Hweergegeven

De signalen worden op een 7-kanaals bandrecorder, Analog 7, vastge

legd.

In het MFI worden deze banden afgespeeld en via de A-D converter de

machine ingevoerd, en op digitale tape vastgelegd.

Voor de berekening van de parameters zijn, inre programmeertaal

Forthan IV, de benodigde programma's geschreven.

x De foto's zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door

Drs. J. de Haan.
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Fig.7.15. Simullane registratie van intra-uterine druk,
hartfrequentie en FECG.

Fig.7.16. Simullane registratie van intra-uterine druk,
hartfrequentie en FECG.
(N.B. Let op het strakke hartritme)
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Fig.7.17. 3imullane registratie van intra-uterine druk,
hartfrequentie en FECG.
(N.B. Een voorbeeld van "late deceleration n )

Fig. 7.18. Simullane registratie van intra-uterine druk,
hartfrequentie en FECG.
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8. Conclusies

Ten aanzien van deze inleidende studie over de toestandsbeschrijving

voor de foetus, willen we een aantal conclusies trekken.

a) Het is mogelijk, iets te zeggen over de toestand van de foetus

tijdens het geboorteproces, aan de hand van de hartfrequentie

van de foetus en de druk in de uterus.

Veel onderzoek zal nog gedaan moeten worden naar de physiologische

achtergrond van de reaktiepatronen, zodat een verdere differen

tiatie in de toestanden van de foetus zal ontstaan.

b) Het is mogelijk in een parameter-ruimte een aantal toestands 

clusters te vormen. In deze ruimte is het dan mogelijk trends

in de toestand van de foetus te detecteren.

c) De toestandsclusters zullen elkaar in de parameter-combinatie over

lappen. Na een globaal onderzoek naar de ligging van deze clus

ters zal het, met behulp van discriminatie technieken, mogelijk

zijn in de getransformeerde parameter-ruimte met voldoende ze

kerheid beslissingen te nemen. Beslissen wil hier zeggen, het

bepalen tot welke cluster een gemeten parameter-ruimte behoort.

d) Het is met behulp van een correlatie-coefficient mogelijk de

"gelijkenis" van een hartfrequentie-dip op een drukverhoging in

getalwaarde uit te drukken, waarbij de correlatie-coefficient

dan in de toestandsruimte als parameter kan worden meegenomen.

e) De in dit rapport genoemde methode voor het scheiden van "short

term" en "long term" irregulariteit en voor het berekenen van

een maat hiervoor levert een zeer bruikbare parameter voor de

toestandsruimte.

f) Het is met behulp van eenvoudige modellen, zoals in hoofdstuk

5 beschreven, mogelijk enig inzicht te verkrijgen in het physio

logisch belang van een of meerdere parameters om aldus de meest

relevante parameters op te sporen.

g) Met een gedetailleerd model, zo het opstellen daarvan mogelijk

is, is het onmogelijk de reaktiepatronen te simuleren, zolang

alleen de hartfrequentie van de foetus en de intra-uteriene druk

gemeten kan worden.
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h} Een onderzoek naar de toestandsbeschrijving van de foetus eist

toepassingen van zeer vele methodes uit even zovele disciplines

en is daarom bijzonder nuttig en leerzaam, dus bij uitstek ge

schikt voor een afstudeeronderzoek.
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