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Samenvatting.

De firma P.P.G-Hellige BV in Best, een bedrijf dat patiënt

monitoren ontwikkelt en produceert, wenst in de toekomst haar

monitoren uit te gaan breiden met de mogelijkheid tot ST

metingen. Deze wens heeft geresulteerd in mijn afstudeer

opdracht voor de Technische Universiteit Eindhoven.

De opdracht bestond uit de volgende onderdelen: het inventa

riseren van de huidige stand van techniek, de realisatie van

een algoritme voor ST-metingen, het opzetten van een alarm

filosofie, het bedenken van een testprocedure en het

uitvoeren van deze testprocedure.

Na een oriënterend literatuuronderzoek heb ik een algoritme

voor ST-metingen ontwikkeld. Het algoritme gebruikt voor de

ST-metingen alleen die slagen, die door het reeds bestaande

aritmiealgoritme als normaal worden gekwalificeerd. Om ST

metingen correct te kunnen verrichten, moet er baseline

correctie toegepast worden. In de huidige monitor kan dit het

beste m.b.v. het "cubic spline"-algoritme gebeuren. Indien er

meer rekencapaciteit in de monitor beschikbaar zou zijn, is

lineairefase hoogdoorlaatfiltering m.b.v. een digitaal filter

een betere oplossing. Uit m1Jn onderzoek blijkt dat de

methode van discrete optimalisatie het meest geschikt is voor

de bepaling van het ST-segment. Hoe de resultaten van deze

metingen uiteindelijk op de monitor weergeven moeten worden,

is een punt dat nog nader onderzoek vereist. Het algoritme

kan tenslotte getest worden met twee verschillende hulp

middelen: een kunstmatig EeG-signaal en een geannoteerde

database. Alle in het verslag beschreven programmaonderdelen

zijn geïmplementeerd op een personal computer en werken naar

tevredenheid. Dit is echter alleen getest aan de hand van de

grafische controlefaciliteiten die het programma biedt. Het

algoritme dient nog een uitvoerige testprocedure te

ondergaan.



Summary.

P.P.G. -HeIlige, Best, a company that develops and produces

patient monitors, wishes to extend their monitors with the

possibility of ST-measurements. This wish resulted in my

graduation project.

The task consisted of the following parts: investigation of

the present state of technology, realization of an algorithm

for ST-measurements, developing an alarm philosophy,

developing a testing procedure and carrying out this testing

procedure.

After a pilot investigation of the literature on this

subject, I developed an algorithm for ST-measurements. The

algorithm uses for the ST-measurements only those beats which

are classified as normal by the arrhythmia algorithm. For

correct ST-measurements a form of baseline correction has to

be applied. In the present monitor the best way to do this is

by means of the cubic spline algorithm. If there was more

processing time available in the monitor, a better solution

would be linear phase high-pass filtering with a digital

filter. I found that the method of discrete optimization is

most suitable for the determination of the ST-segment. In

what way the resul ts of these measurements are going to be

displayed on the monitor, is a point that requires further

investigations. Finally, the algorithm can be tested witp two

different resources: an artificial EeG signal and an

annotated database. All parts of the program are implemented

on a personal computer and are running satisfactorily. This

has however only been checked on the basis of the graphical

representations which the program offers. The algorithm still

needs to undergo a further testing procedure.
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HOOFDSTUK 1 Inleiding.

Een verschuiving van het ST-segment is een verschijnsel dat

af en toe in het elektrocardiogram of ECG waargenomen kan

worden. Het ECG is een elektrisch signaal dat zijn oorsprong

vindt in de elektrische aktiviteit van het hart. Dit signaal

is te meten is aan de oppervlakte van het lichaam en stelt

ons zodoende in staat op een betrekkelijk eenvoudige manier

wat meer over de conditie van het hart te weten te komen ..

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het

ontstaan van het ECG en een verklaring voor het optreden van

verschuivingen van het ST-segment. Vervolgens wordt er aange

geven wat de diagnostische waarde van deze verschuivingen van

het ST-segment is en hoe dit heeft geleid tot mijn afstudeer

opdracht. Voor een uitvoeriger beschrijving van het ECG

verwij s ik naar het dictaat "Metingen in de geneeskunde 1"

[1] en het boek "Diagnostic electrocardiography and

vectorcardiography" [2].

1.1 Theoretische achtergrond van het ECG.

Een spiercel is omgeven door een semi-permeabele membraan. In

rust staat er over deze membraan een potentiaalverschil van

-90 mV, waarbij de binnenkant van de cel negatief is t.o.v.

de buitenkant. De ionen Na+, K+ en Cl- zijn in hoofdzaak

verantwoordelijk voor dit potentiaalverschil. Binnen de cel

heerst een hoge concentratie aan K+-ionen en buiten de cel

een hoge concentratie aan Na+ en Cl--ionen. Wanneer een

spiercel geprikkeld wordt, treedt er een tijdelijke ver

andering op in de doorlaatbaarheid van de celmembraan voor

Na+ en K+. Deze prikkeling zorgt er in eerste instantie voor

dat de celmembraan sterk doorlatend wordt voor Na+. Er treedt
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een forse toename van de influx van Na+ op waardoor de

binnenkant van de cel wordt positief t.o.v. de buitenkant. De

membraanpotentiaal stijgt nu tot ongeveer +30 mV. Dit proces

wordt depolarisatie genoemd.

Vervolgens stijgt de doorlaatbaarheid voor K+ van de cel

membraan. Hierdoor treedt er een forse toename in de efflux

van K+ op waardoor de membraanpotentiaal weer daalt tot -90

mV. Dit verschijnsel wordt :r:.epolarisatie genoemd. De ver

storing van de membraanpotentiaal plant zich voort langs de

spiercellen. Deze voortgeleide verstqring wordt impuls

genoemd en de elektrische manifestatie van de voortgeleide

impuls is de actiepotentiaal. Wat men bij een ECG meet, zijn

dus eigenlijk de elektrische verschijnselen die optreden bij

het depolariseren en repolariseren van de spiercellen van het

hart.

Om nu het ontstaan van ECG te kunnen verklaren, geef ik eerst

een beschrijving van de prikkelgeleiding door het hart. De

hierbij gebruikte termen worden weergegeven in figuur 1.1

SA-knoop -------,.4

AV-knoop

bundel van His

bundel tak

Purkinje-vezels

figuur 1.1 De prikkelgeleiding in het hart.

Het samentrekken van het hart wordt normaliter geïnitieerd in

de sino-auriculaire knoop (S.A.-knoop). Hij is gelegen boven

in het rechter atrium. Van hieruit verspreidt de depola-



risatie zich als een golf over het rechter en het linker

atrium en over de scheidingswand tussen beide atria. Deze

depolarisatiegolf loopt dood op het zogenaamde atrio

ventriculaire tussenschot, de scheidingswand tussen de atria

en de ventrikels.

Onder in het rechter atrium bevindt zich een groepje cellen

dat de atrio-ventriculaire knoop of A.V.-knoop genoemd wordt.

Deze A.V.-knoop is de enige elektrische verbinding tussen de

atria en ventrikels. Uit de A.V.-knoop ontspringt een bundel

zenuwvezels, de bundel van His. Deze bundel van His loopt

door een kleine opening in het tussenschot van het atrium

naar de ventrikels en vertakt zich daar al gauw in één

rechter en twee linker bundeltakken. Deze takken gaan op hun

beurt weer over in de Purkinje-vezels, die wijdvertakt langs

de binnenzijde van de hartspier liggen en daar op ruime

schaal contact maken met de ventrikels. Op deze manier wordt

bereikt, dat de depolarisatiegolf onderin het atrium wordt

opgevangen, getransporteerd wordt langs een vezelbundeltje en

onderin het ventrikel weer op de spier wordt losgelaten. De

ventrikels depolariseren nu, na een korte vertraging, van

onder naar boven. Het depolarisatiefront loopt weer dood op

het niet geleidende atrio-ventriculaire tussenschot.

Het signaal dat het gevolg is van de elektrische aktiviteit

van de hartspier is nu te meten. In dit signaal zlJn vijf

toppen te onderscheiden, welke overeenkomstig figuur 1.2

worden aangeduid met resp. de letters P, Q, R, S en T.

t

q s

figuur 1.2 typische EeG golfvorm
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De p-top ontstaat als gevolg van de depolarisatie van de

atriurnspier van het hart. De p-top duurt ongeveer 90 msec. en

is zelden groter dan 0,25 mV. Na de p-top komt een stukje van

betrekkelijke rust, als alle atriumcellen gedepolariseerd

zijn en de depolarisatiegolf nog bezig is de AV-knoop te

passeren. Deze stille periode wordt vaak gebruikt als

referentie- of nullijn bij de meting van amplitudes in het

ECG. De denkbeeldige nullijn van het ECG wordt de baseline

genoemd. De Q, R en S-top worden te zamen het QRS-complex

genoemd. Dit QRS-complex ontstaat als gevolg van de depo

larisatie van de ventrikelspier van het hart. Het QRS

complex duurt ongeveer 80 msec. en heeft een amplitude van

ca. 1 mV. De depolarisatiegolf loopt van de binnenwand van

het hart naar de buitenwand. Het signaal is uitgespreid in de

tijd doordat niet alle cellen gelijktijdig depolariseren. De

piek komt overeen met het moment waarop een maximaal aantal

hartspiercellen gelijktijdig depolariseert.

Aan het einde van het QRS-complex zijn alle hartspiercellen

gedepolariseerd. Het hart bevindt zich nu in de depo

larisatiefase. Het ECG signaal keert nu terug naar het iso

elektrische niveau. Deze periode wordt het ST-segment ge

noemd. De overgang tussen het QRS-complex en het ST-segment

wordt overeenkomstig figuur 1.2 met het J-punt aangeduid.

De T-top ontstaat als gevolg van de repolarisatie van de

ventrikelspier. De repolarisatiegolf loopt van de buitenwand

van het hart naar de binnenwand. Bovendien heeft de repo

larisatiegolf een tegengestelde polariteit ten opzichte van

de depolarisatiegolf. Dit heeft tot gevolg dat in het ECG de

T-top meestal hetzelfde teken zal hebben als de grootste

uitslag van het QRS-complex. De repolarisatie van de

atriumspier ziet men niet. Deze veroorzaakt een onmeetbaar

zwak signaal, dat bovendien in de tijd samenvalt met het QRS

complex.

Gebieden in

gevolge van

het hartspierweefsel die beschadigd zlJn ten

een infarct, of een gebrekkige zuurstof voor-
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ziening, veroorzaken een verandering in het ECG. Gebieden in

de hartspier die ten gevolge van een slechte doorbloeding te

weinig zuurstof krijgen, worden ischemische gebieden genoemd.

In deze beschadigde gebieden zijn de cellen continu gedepo

lariseerd of zijn de membranen "poreus" geworden voor de

ionen die de membraanpotentiaal veroorzaken. Ze houden deze

ionen niet goed meer tegen. Het gevolg hiervan is, dat door

deze zieke membranen een constante stroom van positieve

lading naar binnen stroomt om te trachten de membraan

potentiaal te nivelleren. Een ECG elektrode meet hier

afhankelijk van zijn positie t.o.v. dit gebied een positieve

of een negatieve potentiaal t.o. v . een ver weg geplaatste

referentie elektrode.

Als de cel echter geheel gedepolariseerd is ten gevolge van

een passerende actiepotentiaal, dan is het membraan zo enorm

doorlatend voor Na+ en K+ geworden, dat de lekken veroorzaakt

door het zuurstofgebrek er bij in het niet zinken. De

elektrode zal geen onderscheid zien tussen gezonde en zieke

gedepolariseerde cellen.

Voor het ECG heeft dit de volgende consequentie: bij de door

de elektrode geregistreerde spanning wordt steeds een

constante positieve of een negatieve spanning opgeteld,

behalve in de depolarisatiefase. De baseline komt dus omhoog

of gaat omlaag terwijl het ST-segment onveranderd blijft. In

het ECG lijkt het nu alsof het ST-segment resp. verlaagd of

verhoogd wordt en de rest van het ECG onveranderd blijft. Het

eerste verschijnsel wordt ST-depressie genoemd en het tweede

verschijnsel ST-elevatie. In figuur 1.3 wordt een voorbeeld

gegeven van een ECG dat ST-depressie vertoont.

Hoewel andere factoren dan ischemie zoals veranderingen in

het pH-niveau of temperatuursveranderingen, het ST-segment

kunnen beïnvloeden, wordt een verandering van het ST-segment

toch vaak gezien als een indicator voor een beginnend hart

infarct. ST-segmentmetingen, kortweg ST-metingen genoemd,

kunnen dus een belangrijke diagnostische waarde opleveren bij
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het opsporen van hartziekten tengevolge van een gebrekkige

zuurstofvoorziening van het hart.

r

t

q

s

figuur 1.3 ECG met ST-depressie

1.2 De afstudeeropdracht.

Er is lange tijd weinig aandacht besteed aan het automatisch

meten van bovengenoemde veranderingen in het ST-segment van

het ECG. Drie belangrijke redenen hiervoor zijn:

- De eerste recorders hadden een onvoldoende frequentiebereik

om laagfrequent signalen zoals het ST-segment goed te

kunnen registreren.

- Het grote aantal onverwachte moeilijkheden bij de ontwik

keling van aritmiealgoritmen en de omvangrijke taak die de

ontwikkeling van een database voor de evaluatie van ST

segmentverschuivingen met zich meebrengt, heeft het

onderzoek van de meeste ontwikkelaars voortijdig doen

beëindigen.

- Er wordt weinig moeite gedaan om een gecalibreerd ECG

signaal te behouden wanneer dit signaal via een recorder en

een afspeelapparaat bij de computer belandt.

Bij de huidige stand van de techniek en met de kennis en

ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van aritmiealgoritmen,



-12-

moet het mogelijk zlJn de evaluatie van het ST-segment door

een computer te laten verrichten. De firma P.P.G.-Hellige te

Best, een firma die patiëntmonitoren ontwikkelt, wil in de

toekomst haar monitoren uit gaan breiden met de mogelijkheid

tot ST-metingen. P.P.G.-Hellige heeft mij gevraagd de

mogelijkheden tot een eventuele realisatie hiervan te

onderzoeken. Ik heb dit onderzoek gedaan in het kader van

mijn afstudeerwerk voor de TUE. Het onderzoek heeft voor

namelijk plaats gevonden binnen het bedrijf zelf en moest uit

de volgende onderdelen bestaan:

- Inventarisatie van de huidige stand van techniek op het

gebied van de metingen aan het ST-segment.

- Het ontwikkelen van een algoritme voor het bepalen van

veranderingen in het ST-segment.

- Het opzetten van een database waarmee het algoritme getest

kan worden.

- Het testen van het algoritme op een dusdanige wijze dat een

objectief oordeel gegeven kan worden over het algoritme.

- Het opzetten, implementeren en testen van een

alarmfilosofie rond de gemeten verandering in het ST

segment.

- Het integreren van de ontwikkelde software in de software

van de bedside monitoren.

- Het testen van de geïntegreerde software tegen de

databases.

Applicatieonderzoek van de monitor in het ziekenhuis.

Deze onderdelen moesten uitgevoerd worden voor zover dat

mogelijk was in de tijd van mijn afstudeerperiode. De laatste

drie onderdelen hadden hierbij een facultatief karakter.

In dit verslag volgt een beschrijving van het onderzoek op

het gebied van ST-metingen zoals dat door mij verricht is.

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt een overzicht gegeven

van de huidige stand van techniek op het gebied van ST

metingen. Dit overzicht bestaat uit een beschrijving van

meetmethoden zoals ik deze in de literatuur heb gevonden. Uit
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deze verschillende methoden heb ik een keuze gemaakt van

methoden die in combinatie met het reeds bestaande aritmie

algoritme, geïmplementeerd kunnen worden.

In hoofdstuk 3 wordt er een beschrijving gegeven van het

algoritme dat ik, aan de hand van het literatuur onderzoek,

heb ontwikkeld voor ST-metingen. De verschillende problemen

die hierbij optreden en de oplossingen hiervoor worden in dit

hoofdstuk behandeld.

Om de ontwikkelde algoritmen te kunnen testen moet er een

testprocedure bedacht worden. In hoofdstuk 4 volgt er een

beschrijving van deze testprocedure en van de hiervoor

benodigde hulpmiddelen.

Tenslotte volgen er in hoofdstuk 5 een aantal conclusies en

aanbevelingen. Deze zijn uitgesplitst naar conclusies en

aanbevelingen welke betrekking hebben op mijn afstudeerwerk

en naar conclusies en aanbevelingen ten behoeve van P.P.G.

Heilige.
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HOOFDSTUK 2 Literatuuronderzoek.

Om mij te oriënteren op het gebied van automatische ST

segment analyse heb ik een literatuuronderzoek gedaan. Naast

artikelen die direct betrekking hebben op de analyse van het

ST-segment heb ik ook artikelen gezocht betreffende de

analyse van inspannings-ECG's en 24-uurs-opnamen. Deze

laatste artikelen zijn interessant omdat hierin vaak het

probleem van ST-metingen ter sprake komt. Tenslotte heb ik

een aantal artikelen verzameld betreffende baselinecorrectie,

een probleem dat om de hoek komt kijken bij ST-metingen.

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de meetmethoden

en algoritmen betreffende ST-metingen, die ik in de

literatuur ben tegengekomen. Mijn literatuur onderzoek geeft

een redelijk overzicht van de huidige stand van zaken. Ik

pretendeer hierbij echter in geen geval volledig te zijn.

Artikelen die ik verzameld heb voor achtergrond informatie,

worden in dit hoofdstuk niet beschreven. De artikelen

betreffende baselinecorrectie worden behandeld in hoofdstuk

3. Voor een compleet overzicht van de artikelen die ik over

bovengenoemde onderwerpen gevonden heb, verwijs ik naar de

literatuurlijst. Deze artikelen zijn aanwezig in een door mij

samengestelde literatuurbundel.

2.1 Resultaten.

Hieronder volgen een aantal ideeën voor meting van het ST

segment welke ik in de literatuur over dit onderwerp heb

gevonden.
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Het Argusj2H systeem beschreven door Clark et al. [3], is een

systeem dat het ECG onderzoekt op aritmiën. Dit systeem is

uitgebreid met de mogelijkheid tot ST-metingen. Het systeem

past de hieronder te beschrijven methode toe voor de

evaluatie van het ST-segment. Gedurende 30 seconden wordt er

gezocht naar een reeks van 11 opeenvolgende normale slagen.

Onder normale slagen worden die slagen verstaan, die na

aritmieanalyse als normaal worden geclassificeerd. De

buitenste 2 slagen van deze reeks worden verworpen omdat deze

vooraf gegaan of gevolgd kunnen zijn door ectopische slagen.

Ectopische slagen zijn slagen die niet geïnitieerd worden

door de S.A.-knoop. Hierdoor zouden deze een nadelige invloed

kunnen hebben op de vorming van een gemiddeld complex. De

overgebleven 9 slagen moeten een stabiele tijdsduur, hoogte

en iso-elektrische lijn hebben. Om dit laatste te bewerk

stelligen wordt er gebruik gemaakt van baselinecorrectie. De

baseline of iso-elektrische lijn wordt gedefinieerd als de

gemiddelde waarde van zes opeenvolgende sample punten waarin

de eerste afgeleide minimaal is, in een periode van 56

milliseconden voorafgaande aan het begin van het QRS-complex.

De ST-metingen worden gedaan op het gemiddelde complex. Dit

gemiddelde complex wordt gevormd door van de 9 geaccepteerde

slagen segmenten te nemen van 256 milliseconden voor tot 504

milliseconden na een referentiepunt en deze te middelen. Als

referentiepunt wordt de R-top gekozen.

Het ST-segment wordt gedefinieerd aan de hand van de

samplepunten die tot dit segment gerekend worden. De in dit

systeem gebruikte bemonsteringsfrequentie bedraagt 250 Hz.

Met behulp van deze bemonsteringsfrequentie kan het ST

segment naar het werkelijke tijdsdomein terug vertaald wor

den. Het ST-segment begint bij het "J+6"-punt en is n punten

lang waarbij n = maximum[4, (200-HR)j16]. Het "J+6"-punt wil

zeggen: 6 samples na het J-punt. HR is de hartfrequentie. De

ST-deviatie is gemeten als de afstand tussen de iso-elektri

sche lijn en het punt van het ST-segment dat het dichtst bij

de iso-elektrische lijn ligt. De ST-deviatie wordt uitgedrukt

als een percentage van de QRS-hoogte. De ST-helling is de
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helling van de best passende lijn, volgens de kleinst

kwadraten methode, door de n punten van het ST-segment.

Door Anderson et al. [4] is een interactief systeem

ontwikkeld voor de analyse van het ST-segment. Zij gaan van

de volgende uitgangspunten uit. Een aantal parameters moet

van te voren door de gebruiker ingesteld worden. Alle

meetresultaten worden in millivolts uitgedrukt zodat een

nauwkeurig calibratieniveau belangrijk is. Alle belangrijke

parameters die door onderzoekers van ST-deviatie tijdens

inspanningsmetingen bestudeerd worden, worden gemeten. Deze

zijn: het ST-niveau t.o.V. de iso-elektrische lijn, de ST

helling, twee verschillende integralen en de R-top hoogte.

De gebruiker instrueert het programma welke slagen als sinus

slagen beschouwd mogen worden en geeft de plaats van een

aantal karakteristieke punten (o.a. referentiepunt, iso

elektrische punt en J-punt) aan voor een typische slag. Een

sinusslag is een slag die zijn oorsprong vindt in de S .A.

knoop. Van alle sinusslagen in elke minuut berekent de

computer een gemiddelde slag waarvan de parameters nu bepaald

worden.

Het referentiepunt kan op drie manieren door het progranuna

berekend worden. De gebruiker kan kiezen uit de volgende

mogelijkheden voor het referentiepunt: de R-top (positieve

uitwijking), de R-top (negatieve uitwijking) of het

zwaartepunt van het QRS-complex. Dit referentiepunt wordt

gebruikt als referentie voor vijf andere karakteristieke

punten die door de gebruiker aangegeven worden. Deze punten

zijn: het begin van de iso-elektrische P-Q-periode, het einde

van de iso-elektrische P-Q-periode, het J-punt, het J+80

msec. punt en het einde van het ST-segment.

Het ST-niveau wordt gemeten als het spanningsverschil tussen

\de iso-elektrische waarde en de gemiddelde waarde op het J+80

Imsec. punt. De iso-elektrische waarde is de gemiddelde span-
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ning van de samples tussen de twee P-Q-punten. De ST-helling

is de helling van de best passende lijn door de punten tussen

het J- en J+SO msec. punt. Er worden twee verschillende ST

integralen gemeten. De SO msec. integraal wordt gemeten

tussen het J-punt en het J+SO msec. punt. Dit kan zowel een

positief als een negatief resultaat opleveren. De andere

integraal, de negatieve integraal, wordt gemeten tussen het

J-punt en het punt waar het EeG-signaal positief wordt t.o.v.

de iso-elektrische lijn of, indien dit niet gebeurt, het

laatste karakteristieke punt.

Door de keuze van een middelingsperiode van een minuut zullen

zeer transiënte veranderingen van het ST-segment niet gede

tecteerd worden. Het is niet duidelijk of deze snelle ver

anderingen klinisch relevant zijn.

Moeten we veranderingen in het ST-segment absoluut of

gerelateerd aan de R-top hoogte meten? Sonunige onderzoekers

hebben gevonden dat veranderingen in het ST-segment onaf

hankelijk zijn van veranderingen in de R-top gedurende

ischemie en dus significant. Dit pleit voor absolute

metingen. De hoogte van de R-top kan echter variëren met een

verandering in de positie van de patiënt. De hoogte van het

ST-segment verandert dan proportioneel hiermee. Veranderingen

in het ST-segment zijn dan niet meer significant. Het is dus

verstandig de hoogte van de R-top ook weer te geven.

Door Weisner et al. [5,6] wordt een systeem voor de analyse

van het ST-segment beschreven. Dit systeem heeft de naam

PASTA. De waarden die gemeten worden zijn: ST-niveau, ST

helling, oppervlakte van het ST-segment en ST-index.

Daarnaast worden de hartfrequentie, de duur van het QRS

complex en de R-golfamplitude gemeten.

De iso-elektrische lijn wordt gevonden door tussen de P-golf

en de Q-golf te zoeken naar een 30 msec. durende periode met

helling nul. Er zijn drie methodes om het ST-punt te bepalen.
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De eerste methode is de J+x methode. Hierbij wordt het ST

punt gedefinieerd als het gedeelte van het ECG op x msec. na

het J-punt. Voor x worden waarden gebruikt tussen 20 en 120

msec. De meest gebruikte waarde voor x is 80 msec. De tweede

methode is de R+x methode. Hierbij wordt het ST-punt

gedefinieerd als het gedeelte van het ECG op x msec. na de R

top. PASTA gebruikt een derde methode, de "windowed search

method". Hierbij worden er twee punten gedefinieerd die een

zoekvenster vormen. Deze punten zijn het J+20 msec. punt en

het begin van de T-golf, het T-punt. Het ST-punt is nu de

maximum elevatie of depressie binnen dit venster.

Het J-punt wordt gedefinieerd als het eerste buigpunt na de S

top zoals die door de bij dit systeem behorende QRS-detector

wordt bepaald. Voor de bepaling van het T-punt wordt er eerst

gezocht naar het maximum van de absolute waarde van de

samples tussen het J+80 punt (80 msec. na het J-punt) en

R+400 punt (400 msec. na de R-top). De limiet R+400 wordt

gereduceerd voor hartfrequenties hoger dan 100 slagen per

minuut. Wanneer er in dit interval geen duidelijk maximum

optreedt, wordt als maximum de waarde bij de bovenste

zoekgrens genomen. Vanuit dit maximum wordt er, in een 35

msec. interval in de richting van de R-top, gezocht naar het

T-punt. Als er geen T-punt gevonden wordt, wordt hiervoor de

waarde J+120 msec. genomen.

Het ST-niveau (in mm) is de absolute afwijking van het ST

punt t.o.V. de iso-elektrische lijn. De ST-helling (in mm/s)

is het amplitude verschil tussen het ST-punt en het T-punt

gedeeld door de tijdsduur van dit interval. De ST

oppervlakte wordt bepaald door van alle samplewaarden tussen

het J-punt en het T-punt eerst de iso-elektrische waarde af

te trekken en de resultaten vervolgens op te tellen. De ST

oppervlakte wordt na vermenigvuldiging met een correctie

factor uitgedrukt in uV sec. De ST-index is de algebraïsche

som van het ST-niveau en eentiende van de ST-helling.
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Storings onderdrukking wordt bewerkstelligd door alle gemeten

variabelen te middelen over 16 hartslagen en dit gemiddelde

per slag aan te passen. Slagen die een hogere frequentie

hebben dan 200 slagen per minuut worden niet meegerekend.

Wolf et al. [7] hebben het Dalhousie ECG-analyse programma

ontwikkeld. Het programma maakt gebruik van de drie

orthogonale Frank afleidingen of van de zes bipolaire

afleidingen die dan worden omgerekend naar drie orthogonale

afleidingen. Het programma bepaalt het begin en het einde van

de P-golf, het begin en het einde van het QRS-complex, het

maximum en het einde van de T-golf, optredende aritmiën en

voert een analyse van het ST-T-segment uit.

Voordat de ST-T-parameters bepaald kunnen worden, moet het

iso-elektrische niveau bepaald worden. Om dit te bepalen

wordt er gezocht naar een punt waarin de activiteit van de X,

Y en Z afleidingen minimaal is. Dit houdt in dat het verschil

tussen de opeenvolgende sample waarden in deze punten

minimaal is.

Dit punt wordt bepaald met een zogenaamde "clustering"

methode. In een periode van 100 msec. voorafgaande aan het

QRS-complex worden de samples van de X, Y en Z afleidingen

onderverdeeld in groepjes opeenvolgende samples (clusters>

waarvan de waarden binnen een bepaalde grens R aan elkaar

gelijk zijn. In eerste instantie vormt ieder sample een apart

cluster. De grens R wordt nu vergroot totdat er één cluster

ontstaat dat uit een 16 msec. lange ECG-periode bestaat. Het

proces stopt nu en het iso-elektrische niveau (XO'YO,ZO>

wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de elementen uit de

clusters.

= 1 ~jy.
N .L l.

Ji=1
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Xi' Yi en Zi zlJn de sample waarden van de Nj punten van het

j-de cluster. Indien er bij een bepaalde waarde van R

meerdere clusters ontstaan wordt het cluster gekozen dat zich

het dichtst bij het begin van het QRS-complex bevindt.

Het diagnostische gedeelte van het programma voor de analyse

van inspannings-ECG's is gebaseerd op een vector analyse van

de golfvorm van het ST-T-segment. De afleiding waarin de

afwijking in het ST-segment het sterkste naar voren komt,

wordt gebruikt voor de classificatie hiervan. ST-depressie

wordt gemeten als de tijdsintegraal van de negatieve ST

amplitudes in de geselecteerde afleiding. ST-elevatie wordt

op een overeenkomstige wijze gemeten. Dit artikel verschaft

verder geen duidelijkheid over de bepaling van de grenzen van

het ST-segment.

Door McHenry et al. [8] is een artikel gepubliceerd waarin

een beschrijving wordt gegeven van ST-metingen gedurende een

inspannings-test. Tevens wordt er een beschrijving gegeven

van een ST-index welke als een indicator gezien kan worden

voor beschadigde hartvaten.

In het P-Q interval wordt het iso-elektrische niveau bepaald.

Uitgaande van de top van de R-golf wordt er teruggaande in de

tijd gezocht naar een 10 msec. lang interval met een minimale

helling en een minimale verandering in de sample waarden.

Het ST-niveau wordt bepaald in een 10 msec. lang interval 60

msec. na de R-top. Deze waarde wordt uitgedrukt in millivolts

t.o.v. het iso-elektrische niveau in het P-Q interval waarbij

0,1 mV gelijk is aan 1,0 rnrn De ST-halling wordt bepaald in

een 40 msec. lang interval 70 msec. na de R-top. Deze waarde

wordt uitgedrukt in mV/sec. Deze intervallen worden w

weergegeven in figuur 2.1.

Uit het ST-niveau en de ST-helling wordt de ST-index

afgeleid. Deze index wordt gevormd door de som van het ST

niveau in millimeters en de ST-helling in millivolts per
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seconde. Een negatieve waarde van deze index in combinatie

met een depressie van het ST-segment van meer dan 1,0 rnrn

wordt als abnormaal beschouwd. Deze criteria werden afgeleid

uit een statistische vergelijking van twee groepen patienten,

een met reeds bekende afwijkingen in de hartvaten en een met

klinisch normale patiënten. De patiënten in beide groepen

waren van vergelijkbare leeftijd.

rtop

10ms.

'-1

() (;r

i ',' 'I {

st-segment

ow~ "'P' 0
10 ms. 40 ms.

figuur 2.1 De ST-parameters.

Een ander criterium voor een afwijkend ST-segment is een ST

depressie van 0,1 mV of meer in combinatie met een

horizontale of negatieve ST-helling.

Door Diprose et al. [g] is een op een microprocessor ge

baseerd systeem voor ST-metingen ontwikkeld. De metingen aan

het ST-segment worden hier uitgevoerd door, met behulp van

een verplaatsbare elektrode, op 35 verschillende posities op

de borst van een patiënt het ECG op te nemen. De aldus ver

kregen ECG-opnamen worden vervolgens handmatig onderzocht op

afwijkingen in het ST-segment. Deze manier van meten is erg

arbeidsintensief en vraagt om automatisering.

Het systeem bevat een R-golfdetector, een vorm van baseline

correctie en het verricht ST-metingen. Het ST-niveau wordt
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R-golf te registreren.

baseline.

-22-

waarde op 120 msec. na de top van de

Deze waarde wordt gemeten t.o. v . de

De baseline wordt bepaald door een lineaire interpolatie

tussen sample waarden voor en na het PQRST-complex. De fout

ten gevolge van deze interpolatie neemt toe met de frequentie

waarmee de baseline varieert. Wanneer het verschil tussen

voor interpolatie gebruikte sample waarden boven een bepaalde

grenswaarde uitkomt, wordt de ST-meting verworpen. De grens

waarde waarboven meetresultaten verworpen worden, is afhan

kelijk van de gewenste nauwkeurigheid in de meetresultaten.

Voor de detectie van de R-golf wordt een relatief eenvoudig

algoritme gebruikt. Het criterium voor het detecteren van een

R-golf is, dat acht opeenvolgende verschilwaarden tussen twee

opeenvolgende samples, boven een bepaalde grenswaarde uit

moeten komen. Het idee hierachter is dat het maximum van de

eerste afgeleide van het EeG-signaal, hetgeen hier in feite

bepaald wordt, optreedt in het QRS-complex. De grenswaarde

wordt in eerste instantie bepaald gedurende een twee seconden

durende inleerperiode en vervolgens van slag op slag aan

gepast. Na detectie van de R-golf wordt hierin het maximum

bepaald, de R-top.

Het ST-niveau wordt nu 120 msec. na deze R-top gemeten t.o.V.

het door interpolatie gevonden iso-elektrische niveau op dit

tijdstip. Het ST-niveau wordt tevens gemiddeld over

verschillende PQRST-complexen.

Dit artikel doet geen uitspraak over de prestaties van het

beschreven meetsysteem. Er wordt alleen gewezen op de

flexibiliteit van het systeem en de mogelijkheid tot snelle

veranderingen in het systeem doordat dit programmeerbaar is.

Bhargava et al. [10] geven een beschrijving van een aantal

algoritmen voor ST-metingen en van twee commerciële systemen
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voor de analyse van het ST-segment. Dit artikel is bedoeld om

cardiologen een indruk te geven van de stand van zaken op dit

gebied. Er worden een vijftal algoritmen voor ST-metingen

beschreven. De algoritmen van McHenry en collega' s en het

algoritme van Wolf en collega's is reeds hierboven beschre

ven. Hieronder volgt een beschrijving van de overige drie

algoritmen.

Sheffield et al. [11] beschrijven een on-line systeem waarbij

de V4' V5' V6 en de X, Y, en Z Frank af leidingen worden

gebruikt. De signalen worden met 500 samples per seconde

gedigitaliseerd. Zij berekenen de tijds-spanningsintegraal

van het ST-segment tussen het einde van het QRS-complex en

het punt waar de iso-elektrische lijn wordt doorsneden.

Wanneer dit niet binnen 80 msec. na het einde van het QRS

complex gebeurt, wordt dit 80 msec. punt als eindpunt

gekozen. Een ST-integraal groter dan -10 uV·s. wordt

beschouwd als een abnormale respons op een inspannings proef.

De normale waarden liggen tussen 0 en -7,5 uV.s. Aan de hand

van tussenliggende waarden van de ST-integraal kan geen

duidelijke uitspraak gedaan worden.

Simoons et al. [12] gebruiken een PDP-8E computer om de

orthogonale Frank afleidingen on-line te bewerken. Het door

Simoons ontwikkelde programma bestaat uit 4 delen: detectie

van het QRS-complex, selectie van complexen, middeling van

geselecteerde complexen en golfvorm analyse. Het computer

systeem controleert ook de inspannings proef waardoor de arts

meer aandacht aan de patiënt kan besteden. Om de optimale

criteria voor detectie van ischemische hart ziekten te kunnen

bepalen, heeft Simoons een vergelijking gemaakt tussen de

cri teria die door andere onderzoekers gebruikt worden. Deze

zijn: ST-oppervlakte of integraal, ST-index, vector analyse,

ST- en T-golfamplitudes en Chebyshev polynomen. Hij vond de

beste resultaten bij metingen van de ST-amplitude op 60 msec.

na het einde van het QRS-complex. Om deze methode te ver

fijnen werd er een tabel opgesteld met ST-amplitudes gemeten

tijdens een inspanningsproef bij normale personen en bij
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verschillende hartfrequenties. De resultaten van de te

onderzoeken personen werden met deze tabel vergeleken. Dit is

een logische stap omdat ook bij normale personen er een ST

depressie optreedt bij toenemende hartfrequentie. Deze

methode leverde goede resultaten op.

Werner en Dlsson [13,14] hebben een beschrijving gepubliceerd

van een door hen ontwikkeld elektrocardiograaf systeem voor

de analyse van rust en inspannings ECG's. Zes Wilson aflei

dingen (V1 t/m V6 en V7) en de Einthoven afleidingen I en 11

worden in rust opgenomen. Een computer algoritme recon

strueert hieruit de afleidingen 111, aVL, aVF en aVRo Het ST

segment wordt gedefinieerd als het gedeelte van het ECG dat

loopt van het einde van het QRS-cornplex tot (400 x V 60/HR' )

msec. hierna, waarbij HR de hartfrequentie is. Van het ST

segment worden de volgend parameters bepaald: amplitude en

plaats van het laagste punt tussen het begin en tweederde van

het ST-segment, de amplitude in het J-punt, de ST-oppervlakte

en de helling in het begin en het einde van het ST-segment.

De ST-oppervlakte wordt bepaald tussen 10 msec. na het einde

van het QRS-complex en het snijpunt met de iso-elektrische

lijn. Indien dit snijpunt niet optreedt voor het einde van

het ST-segment wordt dit einde als tweede grens gekozen. De

helling in het begin en het einde van het ST-segment wordt

resp. gedefinieerd als de helling van een lineaire aanpassing

door de samples tussen 20 en 120 msec. en tussen 120 en 180

msec. na het einde van het QRS-complex. Er vindt tevens een

evaluatie van de T-golf plaats.

Als eerste van de commerciële systemen wordt het Marquette

systeem beschreven. Marquette Electronics heeft een systeem

ontwikkeld voor het uitvoeren van inspanningsproeven . Het

systeem maakt gebruik van een LSI-11 computer en verricht on

line de volgende functies: controle van de inspannings test,

signaalbewerking en ST-metingen. In plaats van eenvoudige

middelings technieken introduceert dit systeem een nieuwe

techniek. Door de ontwerpers [15] wordt deze middelings

techniek " incremental averaging" genoemd. Deze techniek is
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met name geschikt voor continue ingangs signalen met langzame

veranderingen zoals de parameters van het ST-segment. Bij

deze methode van middeling wordt iedere nieuwe samplewaarde

van een complex vergeleken met zijn in tijd overeenkomstige

samplewaarde van een gemiddeld complex. Wanneer deze waarde

groter of kleiner is dan de gemiddelde waarde wordt dit

gemiddelde respectievelijk vergroot of verkleind met een

vaste waarde (3,5 pV.) onafhankelijk van de grootte van het

verschil. De uitlijning van de complexen wordt bewerkstelligd

door vergelijking van de frequentie componenten van het te

beschouwen QRS-complex met die van het gemiddelde complex. In

het aldus gevormde gemiddelde complex worden de ST-amplitude

en ST-helling metingen gedaan. Het ST-segment begint bij van

het einde van het QRS-complex en heeft een lengte ter grootte

van 1/8 van het RR interval. De lengte is dus afhankelijk van

de hartfrequentie hetgeen overeenkomt met de praktijk. Op het

moment dat dit artikel gepubliceerd werd, was dit het enige

commerciële systeem dat gebruik maakt van het einde van het

QRS-complex voor het doen van ST-metingen. Andere systemen

gebruiken vaste punten na de R-top of S-top.

De Quinton Instrument Company heeft het Status 1000 systeem

ontwikkeld dat gebaseerd is op een microprocessor. De

computerprogramma's die hierin worden gebruikt voor de

analyse van het gedigitaliseerde signaal, zijn geschreven in

een hogere programmeertaal die veel overeenkomsten vertoont

met PASCAL. De sterke punten van dit systeem zijn dat de test

protocollen en methodologiën eenvoudig door de gebruiker

kunnen worden geprogrammeerd. Het systeem gebruikt drie

afleidingen die door de gebruiker gekozen kunnen worden. Er

kunnen diverse parameters op het scherm van het systeem

getoond worden. Welke parameters dit zijn en hoe deze gemeten

worden, wordt in dit artikel niet vermeld.

Nygards et

nauwkeurige

tussenkomst

al. [16] hebben

ST-metingen te

van de gebruiker.

een systeem

kunnen doen

Het systeem

ontworpen om

met minimale

combineert een



-26-

automatische analyse van het ST-segment met de mogelijkheid

tot latere visuele controle en interactieve aanpassing van de

metingen.

Het systeem voor ST-metingen is een uitbreiding op een reeds

bestaand systeem voor de detectie van aritmiën. Dit laatste

systeem slaat de hele ECG-opname in digitale vorm op een

magnetische schijf. Deze gegevens worden gebruikt voor de

analyse van het ST-segment. Deze analyse van het ST-segment

vindt plaats in drie stappen. Eerst wordt er gezocht naar de

calibratie pulsen die in het begin van een ECG-opname

opgenomen worden. Vervolgens wordt er een gemiddeld complex

bepaald van alle normale slagen gedurende een periode van een

minuut. Tenslotte wordt de ST-deviatie van dit gemiddelde

complex bepaald.

Om de invloed van storingen op ST-metingen te verkleinen,

wordt er iedere minuut een gemiddeld QRST-complex bepaald.

Alleen die slagen die na aritmieanalyse als normaal worden

geclassificeerd, worden gebruikt voor de vorming van dit

complex. Een tweede voorwaarde is dat deze slagen niet vooraf

gegaan worden door een ectopische slag of een verlengd RR

interval. Om te voorkomen dat baselinevariaties het

gemiddelde complex verstoren, worden slagen waarvan het iso

elektrische niveau te veel afwijkt van een voorgaande slag,

niet bij deze middeling meegenomen. Als het aantal slagen dat

er nu overblijft, kleiner is dan 10, worden er gedurende deze

minuut geen ST-metingen gedaan.

Om de metingen geheel te kunnen automatiseren moet er een

referentiepunt bepaald worden om de complexen te kunnen

middelen. Als referentiepunten worden de maxima in de laag

doorlaat gefilterde omhullende van het ECG gekozen. Voor het

gemiddelde QRST-complex wordt nu een 0,7 sec. lang interval

gekozen dat begint op 0,25 sec. voor het referentiepunt.

Ieder gemiddeld complex wordt opgeslagen op een magnetische

schijf voor latere visuele controle en mogelijke aanpassing

van de ST-metingen. Uit de gefilterde omhullende worden ook
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het begin van het QRS-complex en het J-punt bepaald door te

zoeken naar doorkruising van voor deze punten karakteristieke

grenswaarden.

Het iso-elektrische niveau wordt bepaald door middeling van

de sample waarden in een interval voorafgaand aan het QRS

complex. De lengte van dit interval varieert van 50 msec. bij

een hartfrequentie van 70 slagen per minuut tot 10 msec. bij

een hartfrequentie van 120 slagen per minuut.

Tenslotte wordt het ST-niveau gemeten op GO msec. na het J

punt. Deze waarde wordt gemeten t.o. v. de iso-elektrische

waarde en gecalibreerd aan de hand van de calibratie pulsen

die aan het begin van de meetcyclus gedetecteerd worden. Er

wordt dus een absolute meting gedaan.

Het systeem werd minder nauwkeurig bij hoge hartfrequenties

doordat het dan moeilijk wordt het iso-elektrische niveau

juist te bepalen. Het PQ interval wordt dan vervormd door de

repolarisatie van de voorafgaande slag. Een tweede bron van

fouten is dat bij hogere hartfrequenties het J + GO msec.

punt in het begin van de T-golf gaat vallen en dus niet meer

het ST-niveau vertegenwoordigt.

Door Ichimaru et al. [17] is een computer programma

ontwikkeld voor een snelle analyse van 24-uurs ECG-opnamen.

Het ECG wordt voorbewerkt in een Avionics GGOA electro

cardiocorder waarin de QRS-complexen worden gedetecteerd en

voorzien van een markeringsteken dat later als referentiepunt

voor signaal middeling kan worden gebruikt. Dit signaal wordt

vervolgens gedigitaliseerd.

Dit gedigitaliseerde signaal wordt nu verder geanalyseerd

door een minicomputer. De gebruiker moet de positie van het

iso-elektrische punt en van het J-punt aangeven. Het program

ma bepaald vervolgens de breedte van het QRS-complex. Voor de

bepaling van het begin en het einde van het QRS-complex,
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wordt er gebruik gemaakt van de eerste afgeleide van het EeG

in combinatie met een drempel mechanisme. Wanneer de breedte

van het complex kleiner is dan 120 msec., wordt de slag als

normaal gekwalificeerd. UIt een periode van een minuut wordt

nu het gemiddelde bepaald van 20 normale slagen. De slagen

worden gemiddeld t.o.v. het eerder bepaalde referentiepunt in

het QRS-complex.

Van dit gemiddelde complex worden de volgende parameters

bepaald: ST-niveau in het J-punt (ST(J», ST-niveau 84 msec.

na het J-punt (ST(J+84», ST oppervlakte van het J-punt tot

het J + 84 msec. punt, en de momentane hartfrequentie. Aan

het ST-segment wordt een ST-score toegekend die een indicator

is voor het optreden van een ischemische periode. Tenslotte

wordt de ischemische score bepaald die gelijk is aan de ST

score maal de tijdsduur van de ST-depressie.

ST J waarde mV J-score
ST(J) > -0,05 °-0.05 >= ST(J) > -0,1 1

-0,1 >= ST(J) > -0,2 2
-0,2 >= ST(J) > -0,3 3
-0,3 >= ST(J) > -0,4 4
-0,4 >= ST(J) > -0,5 5
-0,5 >= ST(J) > -0,6 6

ST-hellin mV sec. ST-vorm
helling > 0,1 rapid upslope (RUS)

0,1 >= helling > 0,01 slow upslope (SUS)
0,01 >= helling >= ° horizontal (HOL)

° >= helling > -0,1 slow downslope (SDS)
-0,1 >= helling rapid downslope (RDS)

ST-score
ST-vorm

J score RUS SUS EOL SDS ROS

° ° ° ° ° °1 ° ° 0,5 1 1,5
2 1 2 3 4 5
3 2 4 6 8 10
4 3 6 9 12 15
5 4 8 12 16 20
6 5 10 15 20 25

tabel 2.1 score van het ST-segment.



Wanneer er op deze manier 1440 (24 x 60 min. = 1440 min.)

gemiddelde complexen geanalyseerd zijn, wordt er bij ieder

complex de ST-helling bepaald en krijgt het complex een ST

score overeenkomstig tabel 2.1.

Wanneer de score niet gelijk is aan nul is er sprake van een

ischemische ST-depressie. Tenslotte wordt de ischemische

score bepaald die gelijk is aan de ST-score maal de tijdsduur

van de ST-depressie.

Door Albrecht et al. [18] worden twee verschillende

algortimen voor ST-metingen met elkaar vergeleken. Het

voornaamste verschil tussen deze algoritmen is de wijze van

signaal middeling. Het ene algoritme maakt gebruik van een

rekenkundig gemiddelde bij het bepalen van de ST-parameters

het andere van de zogenaamde "incremental averaging" methode

[15]. Bij deze laatste methode wordt iedere nieuwe meetwaarde

vergeleken met het aktuele gemiddelde. Is deze meetwaarde

groter dan dit gemiddelde dan wordt dit vergroot, is deze

kleiner dan wordt dit verkleind. Dit vergroten of verkleinen

van het aktuele gemiddelde vindt plaats in vaste stapjes

onafhankelijk van de grootte van het verschil tussen de

meetwaarde en het tot dan toe bepaalde gemiddelde.

Beide algoritmen maken een schatting voor het iso

elektrische niveau door de signaalwaarde op 65 milliseconden

voor de piek in het QRS-complex te meten. Het ST-niveau wordt

op 110 milliseconden na de piek in het QRS-complex gemeten.

Het eerste algoritme maakt nu een schatting voor de baseline

met behulp van een "cubic spline"-techniek [19]. Dit houdt in

dat de baseline benaderd wordt door een derdegraads

polynoomaanpassing door drie opeenvolgende schattingen voor

het iso-elektrische niveau. De aldus gevonden schatting voor

de baseline wordt van de EeG data afgetrokken. Vervolgens

worden de slagen gemiddeld waarbij slagen die te veel ruis

bevatten, verworpen worden. De slagen worden gemiddeld totdat
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er aan twee voorwaarden is voldaan; het gemiddelde moet ten

minste 16 slagen bevatten en het gemiddelde moet tenminste

een periode van 15 seconden van het EeG vertegenwoordigen.

Abnormale slagen en slagen die voorafgegaan of gevolgd worden

door perioden met veel storing worden in dit gemiddeld niet

verwerkt.

Het tweede algoritme maakt geen onderscheid tussen normale

slagen en afwijkende slagen. Er wordt ook geen gebruik

gemaakt van baselinecorrectie . Het ST-niveau wordt bepaald

door het verschil te berekenen tussen het iso-elektrische

niveau op 65 milliseconden voor de QRS-top en de amplitude

van het ST-segment op 110 milliseconden na de QRS-top. Deze

waarden worden gemiddeld met behulp van de "incremental

averaging" methode. Als het ST-niveau groter is dan het

aktuele gemiddelde dan wordt dit vergroot met 0,04 millimeter

is dit kleiner dan wordt het gemiddelde verkleind met 0,04

millimeter.

De meetresultaten van beide algoritmen werden vergeleken met

door mensen verrichte ST-niveau metingen. Algoritme 1 had

hierbij een gemiddelde fout van 0,07 mm met een standaard

afwijking van 0,37 mm Algoritme 2 had een gemiddelde fout van

0,07 mm met een standaard afwijking van 0,33 mm Bij het

bepalen van het iso-elektrische niveau treedt er een

systematische fout op doordat dit niveau op een vaste positie

t.o.v. het QRS-complex bepaald wordt. Wanneer het PQ-interval

verkort is, wordt het iso-elektrische niveau gemeten in de

neergaande flank van de P-top. Dit veroorzaakt een fout in de

meting van het absolute ST-niveau. De "incremental averaging"

methode bleek ongevoeliger te zijn ·lOor ruis invloeden en

heeft een betere responstijd dan de methode waarbij het

rekenkundig gemiddelde wordt bepaald. Beide methoden hebben

nagenoeg dezelfde nauwkeurigheid.

Door Kortas [20] is een artikel gepubliceerd waarin wordt

gesteld dat de ST-integraal een onbetrouwbare indicator is
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voor het optreden van hart-ischemie. Kortas geeft een

schatting voor de waarde van het ST-niveau en de signaal

waarde in het J-punt waarbij een optimaal onderscheid gemaakt

kan worden tussen normale en abnormale ST-segmenten. Algemeen

werd aangenomen dat een depressie van meer dan 1 mm op 80

msec. na het J-punt abnormaal is.

Er wordt uitgegaan van drie eigenschappen van het ST-segment:

1) J-punt-depressie is normaal. Deze depressie (in milli

meters) wordt in dit artikel verder met "J" aangeduid.

2 ) Het verlaagde J -punt keert niet direct terug naar het

iso-elektrische niveau.

3) Een depressie

abnormaal. Dit

verder met "ST"

aan het einde van het ST-segment is

wordt hier de ST-depressie genoemd en

aangeduid (weergegeven in millimeters).

Uit de eigenschappen 1 en 2 volgt dat een zekere ST-depressie

normaal is in de periode dat het EeG terugkeert vanaf het J

punt niveau naar het iso-elektrische niveau. Een negatieve

ST-integraal hoeft dus niet op hart-ischemie te duiden.

Er wordt nu een nieuwe baseline geïntroduceerd, de effectieve

baseline (be)' Deze lijn loopt door het J-punt en de iso

elektrische lijn ter plaatse van het einde van het ST

segment. Het einde van het ST-segment is daar gedefinieerd

waar de ST-helling steiler wordt. Dit is in het begin van de

T-golf. De lengte van het ST-segment wordt ts genoemd. Deze

effectieve baseline verdeelt het ST-segment in twee

componenten: An , welke betrekking heeft op de normale

terugkeer van het J-punt naar het iso-elektrische niveau en

Ae , welke de effectieve component is van het ST-segment. De

bovengenoemde parameters worden toegelicht in figuur 2.2.

Figuur 2.3 toont het effect van de ST-depressie op de ST

integraal wanneer de ST-depressie varieert en de J-punt

depressie constant gehouden wordt. Het veranderen van de ST

integraal is hier in overeenstemming met de klinische kennis.

Als de ST-helling verandert van stijgend naar dalend, hetgeen
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een vergroting van de ST-integraal tot gevolg heeft, stijgt

de waarschijnlijkheid op hartvaatziekten.

ts

/\

/J Ae

figuur 2.2 Verdeling van het ST-segment

in twee componenten

figuur 2.3 Effect van ST-depressie op de ST-integraal

bij vaste J-punt depressie.

Figuur 2.4 toont het effect van J-punt depressie op de ST

integraal wanneer de J-punt depressie varieert en de ST

depressie constant gehouden wordt. Het veranderen van de ST

integraal is hier in strijd met de klinische kennis. De ST

integraal wordt kleiner terwijl de waarschijnlijkheid op

hartvaatziekten groter wordt. Het blijkt nu dat de Ae
component van de ST-integraal een goede indicator is voor het

optreden van hartvaatziekten. Figuur 2.5 toont voor beide

bovengenoemde gevallen de Ae component van het ST-interval

hetgeen inderdaad een betere indicator blijkt te zijn.
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figuur 2.4 Effect van J-punt depressie op de ST

integraal bij vaste ST-depressie.

figuur 2.5 De Ae component van het ST-segment.

Kortas komt nu tot de volgende hypothese:

1) (Ae + l/An ) is een indicator voor het mogelijk aanwezig

zijn van hartvaatziekten.

2) (An + l/Ae ) is een indicator voor de mogelijkheid dat

het ST-segment normaal is.

3) Het minimaliseren van de functie:

f = (Ae + l/An ) + (An + l/Ae ) leidt tot optimale

grenswaarden voor J en ST waarboven het ST-segment als

abnormaal beschouwd kan worden.

In bovenstaande uitdrukkingen geldt (J, ST en ts in mrn):

Ae = ts x ST / 2 An = ts x J / 2
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Wanneer we deze waarden voor An en Ae in de functie f

invullen, vinden we de optimale waarden voor ST en J door de

functie f resp. naar ST en J te differentiëren. Voor de

optimale waarden van ST en J geldt nu :

ST = 2/ts en J = 2/ts

De aldus gevonden grenswaarden voor J en ST blijken een

betere indicator voor hartvaatzie.kten te zijn dan de vaste

grenswaarden voor J en ST.

Taddei et al. [21] zijn bezig met de ontwikkeling van een

systeem voor automatische analyse van 24-uurs ECG-opnamen. De

belangrijkste kenmerken van dit systeem zijn: classificatie

van QRS-complexen op grond van vormparameters en automatische

detectie van perioden waarin de parameters van het ST-segment

en de T-golf veranderen.

De detectie van veranderingen van het ST-segment vindt plaats

aan de hand van een aantal parameters die uit het ECG worden

afgeleid. Deze parameters worden toegelicht in figuur 2.6.

ti

5T+

ST-

11'

ST!

figuur 2.6 De verschillende ST-parameters.

De eerste parameterset bestaat uit de positieve (ST+) en

negatieve (ST-) ST-T-oppervlakte welke gemeten worden t.o.v.

de geschatte baseline. De tweede parameterset bestaat uit de

twee oppervlakten ST1 en ST2, welke de tijdsintegraal zijn
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over resp. de eerste 25% van het JT-interval en de tweede 75%

van het JT-interval. Het J-punt wordt op 20 msec. na het

einde van het QRS-complex gekozen. Het einde van de T-golf

wordt bepaald door een schatting voor het QT-interval te

berekenen. Dit interval wordt geschat op de helft van de

wortel uit de waarde van het gemiddelde RR-interval.

Tenslotte wordt de top-top-waarde op het JT-interval bepaald

(STH) .

Elke parameter wordt gemiddeld over een periode van 20

seconden. Tevens wordt er van iedere parameter een lopend

gemiddelde bepaald over 10 minuten. Dit laatste gemiddelde

wordt gebruikt als referentiewaarde voor detectie van

veranderingen in de betreffende parameter. Niveau' s worden

gemeten in millivolts en oppervlakten in mV.msec. Een ST-T

periode wordt nu gedetecteerd wanneer een verandering in een

parameter gedurende ten minste 20 seconden een bepaalde

grenswaarde overschrijdt en gedurende een minuut groter is

dan de helft van deze grenswaarde.

Er worden nu drie algoritmen gedefinieerd voor de detectie

van veranderingen in de T-golf en het ST-T-segment. De

algoritmen verschillen in de parameters die voor detectie

worden gebruikt. De algoritmen 1 en 3 detecteren in eerste

instantie veranderingen van de T-golf en gebruiken voor de

bepaling van veranderingen in het ST-T-segment als extra

parameter de verandering in het J-punt.

Algoritme 1 gebruikt de ST- en ST+ oppervlakten als detectie

parameters . Voor de grenswaarde wordt (0,1 x 200) mV- msec.

gekozen. Voor detectie van een verandering in het ST-T

segment moet er tevens een verschuiving van het J-punt van

tenminste 0,1 mVoptreden.

Algoritme 2 gebruikt de ST1 en ST2 oppervlakten als detectie

parameters. Voor ST1-veranderingen wordt een grenswaarde van

(0,1 x 100) mV- msec. gekozen en voor ST2-veranderingen een

grenswaarde van (0,1 x 100 + 0,25 x ST2) mV-msec. ST1-ver-
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anderingen worden gebruikt voor de detectie van veranderingen

in het ST-T-segment en ST2-veranderingen worden gebruikt voor

de detectie van veranderingen in de T-golf.

Algoritme 3 gebruikt de STH amplitude als detectieparameter.

Al s grenswaarde wordt een verandering van 0, 1 mV gekozen.

Voor detectie van een verandering in het ST-T-segment moet er

tevens een verschuiving van het J-punt van tenminste 0,1 mV

optreden.

Alle drie de algoritmen hebben een goede gevoeligheid voor

ST-T-veranderingen. Algoritme 1 scoort het best bij deze

metingen. De gevoeligheid voor veranderingen in de T-golf is

bij alle drie de algoritmen matig. Deze algoritmen worden dan

ook niet geschikt geacht voor detectie van veranderingen in

de T-golf.

Door Jenkins et al. [22] is een systeem ontwikkeld voor de

analyse van inspannings-ECG' s. Het systeem onderzoekt het

aangeboden ECG op aritmiën en abnormale ST-segmenten.

De eerste stap bij de analyse van het ECG bestaat uit een

classificatie van de afzonderlijke slagen. Van de eerste 20

slagen van een meting wordt het meest voorkomende RR-interval

bepaald. De bij dit zogenaamde dominante RR-interval

behorende P-QRS-T-complexen worden gemiddeld. Dit gemiddelde

complex wordt het dominante P-QRS-T-complex genoemd. De

afzonderlijke slagen worden nu ingedeeld in 9 verschillende

klassen. Deze indeling vindt plaats op grond van de lengte

van het RR-interval en de mate waarin het P-QRS-T-complex

correleert met het dominante complex. Een slag wordt als

normaal geclassificeerd wanneer het RR-interval binnen een

tolerantie van 15% gelijk is aan het dominante RR-interval en

wanneer het P-QRS-T-complex qua vorm een hoge correlatie

vertoont met het dominante P-QRS-T-complex. Omdat het RR

interval direct afhankelijk is van de hartfrequentie wordt

het dominante RR-interval continu aangepast. Dit gebeurt door
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het dominante RR-interval gelijk te stellen aan het gemid

delde van de laatste 15 normale RR-intervallen.

Voor ST-metingen worden nu alleen die slagen beschouwd die

als normaal geclassificeerd zlJn. Wanneer er 16 normale

slagen gedetecteerd zijn, wordt hiervan het gemiddelde

bepaald. ST-metingen worden gedaan op deze gemiddelde slag.

Zo worden er voor iedere meting telkens 16 slagen gemiddeld.

De parameters die gemeten worden zijn het ST-niveau en de ST

helling. Het ST-niveau wordt gemeten ten opzichte van het

iso-elektrische niveau. Het iso-elektrische niveau wordt

automatisch bepaald uit het PQ-segrnent van de bijbehorende

gemiddelde slag. De ST-helling wordt bepaald uit 5

opeenvolgende samples die rond het punt liggen waarin het ST

n1veau gemeten wordt. Waar het ST-niveau precies gemeten

wordt en hoe het PQ-segrnent bepaald wordt, wordt in dit

artikel niet beschreven.

Nicklas et al. [23] hebben een systeem ontwikkeld voor

automatische detectie van veranderingen in het ST-T-segrnent.

Het bijzondere aan dit systeem is dat er een nauwkeurige

bepaling plaatsvindt van de grenzen van het ST-segment. De

uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit systeem waren:

- herkenning van de baseline en van veranderingen in het ST

T-segrnent moet automatisch geschieden.

- het systeem moet bij de analyse gebruik maken van meerdere

ECG-afleidingen.

- de analyse moet on-line plaatsvinden.

Voor de detectie van het iso-elektrische punt en de plaats

van het J-punt wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde

"convexity operator". De "convexity"-waarde CiL van ieder

sample wordt op de volgende manier gevonden:

L L
C. = 2Lx. + C W. (x. N' + x. +N . )

1 1 j=-L,j~o J 1- J 1 J
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Hierin is xi de i-de samplewaarde, Wj een weegfactor, Leen

maat voor het aantal punten dat in de berekening gebruikt

wordt en N een maat voor de grootte van het venster dat

gebruikt wordt. Door een geschikte keuze van de waarden voor

N, L en Wj is het mogelijk de convexity operator speciaal

gevoelig te maken voor QRS-complexen. De waarden voor deze

parameters zijn op empirische wijze bepaald. Dit heeft geleid

tot de volgende waarden: N = 5, L = 3 en Wj = 1. In figuur

2.7 wordt het effect van de convexity operator weergegeven.

De Q-, R- en S-top worden duidelijk benadrukt door de

convexity operator. Om nu het iso-elektrische niveau en het

J-punt te kunnen bepalen, wordt er een tweede signaal

bewerking uitgevoerd. Deze bewerking ziet er als volgt uit:

SiM = (CiL / M) x M. De deling in deze uitdrukking stelt een

deling van twee integers voor. Het signaal wordt eerst

gecomprimeerd waardoor de resolutie afneemt. Vervolgens wordt

dit signaal weer met dezelfde waarde geëxpandeerd. Het

resultaat van deze bewerking is dat het aantal quantizatie

niveau's afneemt. De Q-, R- en S-top blijven hierdoor

duidelijk aanwezig maar kleine storingspiekjes in het signaal

verdwijnen. Figuur 2.8 toont het effect van deze laatste

bewerking.

ORICI~L SlooL

COIfJEXIn I[.qSURl

figuur 2.7 Effect van de convexity operator.

Het iso-elektrische niveau en het J-punt worden nu gevonden

door het eerste segment voor en na de R-top te bepalen waar

de amplitude, en de helling nul zijn.
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figuur 2.8 Effect van signaal compressie en expansie.

Er word~ vervolgens een schatting gemaakt voor het begin, de

top en het einde van de T-golf. Deze drie posities worden

achtereenvolgens aangeduid met Tl' T2 en T3' De ligging van

deze posities volgt uit de uitdrukking:

Ti = ai min(R-R , 200 msec.) + bi i = 1,2,3

De waarden voor ai en bi volgen uit een statistische

beschouwing van 13 normale 24-uurs-opnamen.

Vanuit deze begin schattingen wordt het begin en het einde

van de T-golf gevonden door te zoeken naar een punt waar de

helling 30% bedraagt van de helling in het einde-QRS-punt.

Als deze punten niet te bepalen zijn, worden de punten Tl en

T3 aangehouden als begin en einde van de T-golf.

De posities van het iso-elektrische punt, het J-punt en de

punten Tl' T2 en T3 worden nu gebruikt om een sjabloon te

vormen van een slag.

Het EeG wordt nu verdeeld in perioden van twee minuten. Van

ieder periode wordt een gemiddelde slag bepaald. Van deze

gemiddelde slagen wordt een sjabloon gemaakt. Het programma

kiest de eerste gemiddelde slag als referentie slag. Indien

deze slag volgens de gebruiker niet overeenkomt met een

normale slag, kan de gebruiker een van de andere gemiddelde
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slagen als referenties lag kiezen. Voor de metingen worden de

sjablonen van de gemiddelde slagen gebruikt. Rond de

referenties lag worden twee grenzen getrokken op een afstand

van eentiende van de R-top hoogte. Deze grenzen worden

weergegeven in figuur 2.9. Iedere gemiddelde slag waarvan het

ST-T-segment deze grenzen doorkruist, wordt als abnormaal

geclassificeerd. De ST-T-parameters die gemeten worden, zijn

ST-niveau, ST-helling en de T-golfamplitude. Het ST-niveau en

de T-golfamplitude worden gemeten ten opzichte van het iso

elektrische niveau. Het ST-niveau wordt gemeten in het J

punt .
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figuur 2.9 De detectie grenzen.

Skordalakis [24] beschrijft een algoritme dat in staat is de

vorm van het ST-segment te herkennen. De methode die hij

hiervoor gebruikt, is gebaseerd op d~ aanname dat het ST

segment door een eerste- of tweedegraads functie benaderd kan

worden. Het algoritme bepaald het begin en het einde van het

ST-segment en geeft de vergelijking van een eerste- of

tweedegraads polynoom dat een optimale benadering van het ST

segment oplevert.

De eerste stap in dit algoritme is de keuze van een hulp

segment waarin het ST-segment zich zeker bevindt. Het begin
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van dit segment wordt gekozen in de S-top (fig. 2.1 Oa) of,

indien deze niet duidelijk te bepalen is, in de R-top (fig.

2.10b). Voor einde van dit segment wordt de top van de T-golf

gekozen. Dit hulpsegment wordt nu in drie deelsegmenten ver

deeld waarvan het tweede het ST-s~gment is.
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figuur 2.10 Het hulpsegment met deelsegmenten.

Het algoritme varieert de grenzen tussen de deelsegmenten nu

op een zodanige wijze dat de drie aldus gevormde krommen een

optimale benadering vormen voor de drie deelsegmenten Het

algoritme om deze grenzen te variëren is ontwikkeld door

Pavlidis [27] en wordt toegelicht in figuur 2.11.
R

p

Q

(

hulpsegment

figuur 2.11 Aanpassing van de deelsegmenten.
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Voor de beschrijving van het algoritme wordt de volgende

notatie voor de deelintervallen gebruikt:

Sk: {(i'Yi)1 i = l(l)n}

Hierin is Sk het k-de deelinterval (k=1,2,3), i een sarnple

punt in dit interval en Yi de bijbehorende samplewaarde. De

initiële segmentering is (ib' i m1 , i m2' ie) waarin ib het

eerste sarnplepunt van het hulpsegment is, ie het laatste

samplepunt van het hulpsegment is, i m1 = ib + (ie - ib)/3 en

i m2 = i m1 + (ie - ib)/3.

i m1 := i m1 + 1.

i m1 := i m1 - 1.

+ EI 12 > El + E2'

stap 4:

stap 3:

stap 2:

stap 5:

Het algoritme verloopt nu als volgt uit:

stap 1: Definieer de segmenten:

Sl = {(i'Yi)1 i = ib(1)im1 - 1} en

S2 = {(i'Yi)\ i = i m1 (1)im2}

Bepaal via een kleinste kwadraten aanpassing de

benadering Y = f1(x) voor Sl. Laat El de fout in

deze aanpassing zijn. Bepaal op dezelfde manier de

benadering Y = f2(x) voor S2 en de fout E2.

Definieer de segmenten:

SI 1 = {(i'Yi)1 i = ib(1)im1 - 2} en

SI 2 = {(i'Yi)1 i = i m1 - 1(1)im2}

Bepaal hiervoor de benaderingen Y = f1(x) en

Y = f 2 (x) en de fouten El 1 en E12.

Definieer tenslotte de segmenten:

S"l = {(i'Yi)1 i = ib(1)im1 } en

S I I2 = {( i, Yi) I i = i m1 + 1 ( 1 ) i m2 }

Bepaal hiervoor weer de benaderingen Y = f1(x) en

Y = f 2 (x) en de fouten El 1 en E12.

Als El1 + EI2 < EI 11 + EI12 dan

Als El1 + EI 2 > EI 11 + EI1 2 dan

Als El 1 + EI2 > El + E2 en El1 1
blijft i m1 ongewijzigd.

Beschouw nu de segmenten:

S2 = {(i'Yi)1 i = i m1(1)im2 - 1}

S3 = {(i'Yi)1 i = i m2(1)ie }

Voer vervolgens de stappen 2 t/m 5 uit voor de

segmenten S2 en S3 waarbij dan de functies

stap 6:
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y = f2 (x) en y = f3 (x) en de grens i m2 bepaald

worden.

Herhaal de stappen 1 tlm 6 totdat er in stap 5 geen

aanpassing meer plaats vindt van de grenzen iml en

i m2·

De functies fl(x), f2(x) en f3(x) zijn nu de optimale

benaderingen voor de segmenten SI' S2 en S3. Het bovenstaande

proces wordt 4 maal uitgevoerd waarbij de graad van de

functies fl(x), f2(x) en f3(x) volgens tabel 2.2 gewijzigd

wordt.

f (x) f (x) f (x)

1 alx + bI a2x + b2 a3x + b3
2 alx + bI a2x + b2 a3x2 + b3x + c3
3 alx + bI a2x2 + b2x + c2 a3x + b3
4 alx + bI a2x2 + b2x + c2 a3x2 + b3x + c3

tabel 2.2 De functie matrix.

uit deze vier benaderingen voor het hulpsegment wordt de

benadering met de kleinste totale fout gekozen. De functie

f2(x) is nu de benadering voor het ST-segment. Het begin van

het ST-segment ligt bij i ml en het einde bij i m2 .

2.2 Evaluatie.

Het algoritme voor de analyse van het ST-segment moet aan een

aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het algoritme

aansluiten op het reeds bestaande aritmiealgoritme. Dit houdt

in dat er slechts twee afleidingen gebruikt kunnen worden

voor het bepalen van het ST-segment en het iso-elektrische

niveau. uit de literatuur blijkt dat voor ST-metingen meestal

alleen normale slagen gebruikt worden. Het aritmiealgoritme

kan gebruikt worden voor het bepalen van de normale slagen.

Alleen op deze normale slagen worden de ST-metingen gedaan.
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Ten tweede moet het algoritme volledig automatisch werken.

Algoritmen die de tussenkomst van de gebruiker vereisen, zijn

niet geschikt. Er moet dus een algoritme gebruikt worden dat

automatisch het begin en het einde van het ST-segment

bepaalt. Een algoritme dat aan deze eis voldoet is het

algoritme van Skordalakis [24]. Algoritmen die de ST

parameters op vaste tijdstippen ten opzichte van een

referentiepunt bepalen, zijn minder geschikt omdat deze bij

veranderende hartfrequenties foutieve ST-parameters kunnen

opleveren. Wanneer de hartfrequentie bijvoorbeeld toeneemt en

men het ST-niveau in het J+SO msec. punt meet, kan dit punt

naar het begin van de T-golf verschuiven. Men meet dan in de

T-golf.

Om absolute metingen te kunnen verrichten, moet het iso

elektrische niveau bepaald worden. Dit niveau wordt bepaald

in het PQ-segrnent. Er wordt hier gezocht naar een periode

waarin de helling minimaal is en tevens de verandering in de

helling minimaal is. Om de juiste vorm van het ST-segment te

kunnen bepalen, moet het EeG gecorrigeerd worden voor

variaties in de baseline. Een methode om dit te doen is de

zogenaamde "cubic spline"-methode [19,25,26].

De parameters die gemeten worden bij ST-metingen zijn: ST

niveau, ST-helling, ST-oppervlakte, ST-index en een eerste

of tweedegraads benadering voor het ST-segment. Het ST-niveau

kan op een aantal verschillende manieren gemeten worden:

Men kan dit meten in het J+x-punt, een punt op x msec. na

het J-punt. Voor x vond ik de waarden: 0, 60, 80, 84 en

120 msec.

Men kan dit meten in het R+x-punt, een punt op x msec. na

de R-top. Voor x vond ik hier de waarden 60, 110 en 120

msec.

Men kan binnen een bepaald venster zoeken naar het punt

dat de grootste of kleinste afwijking van de baseline

vertoont.
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Tenslotte meet Kortas [20] het ST-niveau op een plaats

waar dit een optimaal onderscheid oplevert tussen normale

en abnormale ST-segmenten.

Voor de bepaling van de ST-helling worden er ook een aantal

verschillende methoden gebruikt. Men kan dit op de volgende

manieren doen:

Men kan de helling nemen van de best passende lijn door

punten van het ST-segment. Een variant hierop is dat men

de helling bepaald aan de hand van een beperkt aantal

punten rond het punt waar het ST-niveau gemeten wordt.
Men kan de ST-helling bepalen door het amplitude verschil

tussen het einde en het begin van het ST-segment te delen
door de tijdsduur van het ST-segment.

De ST-oppervlakte wordt eveneens op diverse manieren bepaald.

In de literatuur heb ik de volgende methoden gevonden:

Men kan de integraal bepalen tussen het J-punt en het

punt op 80 msec. na het J-punt.

Men kan de integraal bepalen tussen het J-punt en het
punt waar het EeG de iso-elektrische lijn doorsnijdt.

Men kan de integraal nemen tussen het begin en het einde

van het ST-segment. Dit begin en einde moet dan wel eerst

bepaald worden.

Men kan de ST-integralen bepalen zoals Taddei [21] dat
doet. Deze bepaalt een pos i tieve en een negatieve ST

integraal. Twee andere integralen die Taddei gebruikt
zijn de integraal over de eerste 25% van het JT-interval
en de integraal over de laatste 7~% van het JT-interval.

De ST-index wordt vaak gebruikt om een onderscheid te kunnen

maken tussen normale en abnormale ST-segmenten. Deze index is

de som van het ST-niveau in millimeters (1 mm = 0,1 mV) en de

ST-helling in mV/sec. Wanneer de ST-helling in mm/sec. wordt

gemeten is deze index gelijk aan de som van het ST-niveau en

eentiende van de ST-helling. Een negatieve waarde van deze
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index in combinatie met een ST-depressie van meer dan 1

(0,1 mV) wordt als abnormaal beschouwd. Dit kan dan een

indicatie zijn voor hartvaatziekten.

Tenslotte gebruikt Skordalakis [24] een eerste- of

tweedegraads vergelijking om het ST-segment te beschrijven.

Bij het opstellen van deze vergelijking worden tevens het

begin en het einde van het ST-segment bepaald. Uit deze ver

gelijking kan het ST-niveau in ieder punt van het ST-segment

bepaald worden. Ook kan nu de ST-helling in ieder punt van

het ST-segment bepaald worden.

Het blijkt dus dat er alles behalve overeenstemming bestaat

over de manier waarop ST-metingen verricht moeten worden. Wel

is het zo dat het ST-niveau en de ST-helling in bijna alle

gevallen bepaald worden. Over de betekenis van de ST

oppervlakte bestaat onenigheid. Men probeert het ST-segment

met een aantal parameters te beschrijven om aan de hand

hiervan afwijkende ST-segmenten te kunnen opsporen. Ook kan

men deze parameters gebruiken om veranderingen in het ST

segment detecteren welke duiden op een verandering in de

conditie van de patiënt.

Het door mij te ontwikkelen algoritme moet ook in staat zijn

veranderingen in het ST-segment te detecteren. De methode van

Skordalakis lijkt ml) de meest geschikte methode om een

beschrijving van het ST-segment te verkrijgen. Deze methode

bepaald tevens het begin en het einde van het ST-segment.

Zodoende zijn de grenzen van het ST-segment altijd bekend en

kan men ook correcte ST-metingen verrichten bij veranderende

hartfrequenties. Uit de functiebenadering voor het ST-segment

zijn dan het ST-niveau en de ST-helling in ieder gewenst punt

van het ST-segment te bepalen. veranderingen in de parameters

van de functie die het ST-segment beschrijft, zijn dan een

directe indicatie voor veranderingen in het ST-segment.
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HOOFDSTUK 3 Het algoritme.

Door P.P.G.-Hellige zijn er vooraf een aantal eisen gesteld

waarmee ik rekening moest houden bij de ontwikkeling van het

algoritme voor het bepalen van veranderingen in het ST

segment. Deze eisen zijn:

- Het algoritme moet aansluiten op het bestaande aritmie

algoritme.

- De ST-metingen moeten automatisch verlopen.

- De ontwikkeling van het algoritme moet plaats vinden op een

personal computer (IBM AT kloon) en in de taal C.

- Er moet speciale aandacht geschonken worden aan de

mogelijkheid het algoritme te controleren en te testen met

behulp van de grafische mogelijkheden van de PC.

Uitgaande van de kennis die ik gedurende mijn literatuur

studie heb opgedaan, heb ik het algoritme ontwikkeld dat in

dit hoofdstuk beschreven wordt. Eerst wordt er een algemene

beschrijving van het algoritme gegeven. Daarna volgt er een

gedetailleerde beschrijving van de twee belangrijkste

problemen die optreden bij het automatiseren van ST

metingen. Deze problemen zijn respectievelijk baseline

correctie en de eigenlijke bepaling van het ST-segment.

3.1 Opzet van het ST-deviatie algoritme.

In deze paragraaf wordt een algemene beschrijving gegeven van

het door mij ontwikkelde algoritme voor ST-metingen. De

onderdelen die betrekking hebben op baselinecorrectie en de

bepaling van het ST-segment worden in detail beschreven in de

volgende paragrafen.
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Het uitgangspunt bij dit algoritme is dat ST-metingen alleen

plaatsvinden op normale slagen, d.w.z. op slagen die door het

aritmiealgoritme als normaal worden geclassificeerd.

Onder de normale slag wordt de meest voorkomende slag

verstaan die niet in een van de volgende categorieên valt:

onleesbare slag, onbepaalde slag, "pacemaker"-slag,

inleerslag, ventriculaire slag, supra-ventriculaire

premature slag, escapeslag of R-on-T-slag. Een R-on-T-slag is

een slag waarvan het QRS-complex in de T-golf van de vor~ge

slag valt.

Het aritmiealgoritme wordt als pre-processor gebruikt voor

het ST-algoritme. Dit algoritme bepaalt welke slagen als

normaal geclassificeerd worden en slaat van deze slagen een

aantal gegevens op in een data structuur. Deze data structuur

bevat de volgende gegevens:

- volgnummer van de slag

- annotatie tijd

- een detectie label

- nummer van het kanaal dat voor QRS detectie wordt gebruikt

- lengte RR-interval

- lengte volgende RR-interval

- top-top waarde kanaal 1 (50 Hz en 60 Hz gefilterde

signaal. )

- tot-top waarde kanaal 2 (50 Hz en 60 Hz gefilterde

signaal. )

- begin QRS complex

- einde QRS complex

- breedte QRS complex

-;referentie punt (voor signaal middeling)

- 50 Hz en 60 Hz gefilterde samples van slag (kanaal 1).

- 50 Hz en 60 Hz gefilterde samples van slag (kanaal 2).

- eerste afgeleide kanaal 1 (75 samples rondom QRS complex)

Deze data structuur wordt als invoer gebruikt voor het ST

algoritme. De eerste eerste vorm van signaalbewerking bestaat
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nu uit het bepalen van de baseline. Het baselineniveau moet

bekend zijn omdat de ST-verschuiving t.o.v. dit niveau wordt

gemeten. Om de ST-helling te kunnen bepalen, moet het verloop

van de baseline eveneens bekend zijn. Om deze baseline te

kunnen bepalen moet er eerst een iso-elektrisch punt in

iedere slag bepaald worden. Het iso-elektrische punt wordt

bepaald door te zoeken naar een episode in een slag,

voorafgaand aan het QRS complex, waar de eerste afgeleide

nagenoeg constant is en kleiner is dan een bepaalde limiet.

Deze limiet volgt uit een schatting voor de maximale eerste

afgeleide van de baseline. Dit punt wordt gevonden door een

minimum in de tweede afgeleide van het EeG-signaal te bepalen

waarbij tevens de eerste afgeleide kleiner is dan

bovengenoemde limiet.

Vervolgens wordt door drie opeenvolgende iso-elektrische

punten een derde graads polynoom bepaald. Dit wordt gedaan

m.b.v. een "cubic spline"-algoritme [19,25,26]. De zo

gevonden baseline wordt van het ingangssignaal afgetrokken,

wat het voor baselineveranderingen gecorrigeerde signaal

oplevert. Het nul niveau komt nu overeen met de waarde in het

iso-elektrische punt.

De volgende stap is het bepalen van het ST-segment. Het

uitgangspunt hierbij is dat het ST-segment te benaderen is

door een rechte lijn of een parabool [24,27]. Om deze

benadering te kunnen toepassen moet het begin- en het

eindpunt van het ST-segment bepaald worden. Hiertoe kies ik

eerst een hulpsegment waarin het ST-segment zeker aanwezig

is. Als begin van dit hulpsegment wordt de S-top gekozen of,

indien deze afwezig is, de R top. Het einde van dit hulp

segment wordt gekozen in het absolute maximum van de T-golf

of, indien dit niet duidelijk aanwezig is t.g.v. een sterke

ST-verschuiving, in het maximum van de eerste afgeleide van

de resterende flank van de T-golf (fig. 3.1).

Het nu gevonden hulpsegment wordt in drie deelsegmenten ver

deeld. Deze deelsegmenten worden op een zodanige wijze door
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eerste- of tweedegraads functies benaderd, dat de kwadraat som

van de fouten in deze benaderingen minimaal is. Hiertoe

worden de grenzen tussen de drie deelsegmenten net zolang

gewijzigd totdat de kwadraatsom van de fouten in de

aanpassingen minimaal is. Het eerste segment wordt benaderd

door een eerstegraads aanpassing, het tweede segment door een

eerste- of tweedegraads aanpassing en het derde segment door

een tweedegraads aanpassing. Het tweede segment is nu het ST

segment. Het uitgangspunt is hierbij, dat het eerste segment

goed te benaderen moet zijn door een eerstegraads functie en

het derde segment door een tweedegraads functie. Het tweede

segment is afhankelijk van de vorm te benaderen door een

eerstegraads of tweedegraads functie. In eerste instantie

heeft een eerstegraads functie de voorkeur omdat dit minder

rekenwerk vergt. Bij iedere aanpassing worden voor de

initiële waarden van de grenzen tussen de segmenten en de

graad van het tweede deelsegment, de waarden gekozen die

bepaald zijn in een vorige benadering. De verwachting hierbij

is dat het algoritme bij deze beginwaarden het optimum in het

algemeen zo snel mogelijk zal vinden.
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figuur 3.1 Bepaling deelsegmenten.

Deze berekeningen worden uitgevoerd voor iedere slag die

wordt aangeboden door het aritmiealgoritme. Naast een

benadering voor het ST-segment worden van deze slagen de

volgende parameters bepaald: ST-deviatie (het verschil tussen
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het absolute maximum op het J-T-interval en de iso-elek

trische waarde), J-punt waarde (de waarde in het J-punt

t.o.v. de geschatte iso-elektrische waarde) en de ST-helling

(de helling die volgt uit de berekende aanpassing voor het

ST-segment). Bij een eerstegraads functie is de helling

gelijk aan de richtingscoëfficiënt van deze functie. Bij een

tweedegraads functie is de helling gelijk aan de eerste

afgeleide halverwege het ST-segment. Deze parameters worden

weergegeven in figuur 3.2.

l
i \
I I
J \

p I \ Tf\=-tr--rf'
-"--"'--......\+-~~"-ev-i.t-ie----

J-punt -ST-helling

figuur 3.2 De te berekenen punten en parameters.

De resultaten van de verschillende metingen worden gefilterd

m. b. v. een mediaan filter. Hierdoor wordt de invloed van

extreme meetresultaten geëlimineerd. Deze extremen berusten

vrijwel zeker op meetfouten omdat de ST-parameters slechts

geleidelijk veranderen.

Het algoritme levert een beschrijving van het ST-segment op.

Deze beschrijving bestaat uit een aantal parameters die aan

het ST-segment kunnen worden toegekend. Veranderingen in het

ST-segment uiten zich nu in veranderingen in deze ST

parameters. De wlJze waarop deze parameters weergegeven

moeten worden en welke parameters weergegeven moeten worden,

is een probleem dat nog verder onderzocht moet worden door de

marketing afdeling van P.P.G.-Hellige.
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3.2 Baselinecorrectie.

Om absolute ST-metingen te kunnen verrichten moet het

baselineniveau bekend zijn. Het ST-niveau wordt namelijk

gemeten t.o.v. de baseline. Om de ST-helling juist te kunnen

bepalen, moet het verloop van de baseline eveneens bekend

zijn. Wanneer men het EeG niet corrigeert voor veranderingen

in de baseline, levert dit een fout op in de ST-helling ter

grootte van de helling van de baseline.

In deze paragraaf worden twee methoden van baselinecorrectie

besproken. De eerste methode is de zogenaamde "cubic spline"

methode. Hierin wordt de baseline benaderd door een derde

graads polynoom. De tweede methode bestaat uit hoogdoor

laatfiltering met behulp van een digitaallineairefase

hoogdoorlaatfilter . Deze methode is erg rekenintensief en

derhalve niet geschikt om in mijn algoritme geïmplementeerd

te worden. Het algoritme moet namelijk real-time werken. Het

hoogdoorlaatfilter zou een te grote processor belasting

veroorzaken. De reden dat ik deze methode toch beschrijf, is

dat het een betere en stabielere methode van

baselinecorrectie oplevert dan het "cubic spline"-algoritme.

Om deze hoogdoorlaatfiltering te kunnen toepassen in de

patiëntmonitor zal het filter m.b.v. speciale hardware

gerealiseerd moeten worden. Dit is in de huidige monitor nog

niet mogelijk.

3.2.1 Het "cubic spline"-algoritme.

Meyer en Keiser [19] beschrijven een snelle en elegante

techniek voor de berekening van een derdegraads polynoom door

drie opeenvolgende iso-elektrische punten. Deze iso

elektrische punten worden gekozen in de PR-segmenten van de

afzonderlijke slagen. Doordat er bij het bepalen van de
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baseline alleen gebruik wordt gemaakt van de informatie in

het PR-segment, zal de overige laagfrequent informatie uit

het ECG geen invloed hebben op deze benadering. Op deze

manier kunnen laagfrequent verstoringen van het baseline

niveau verwijderd worden zonder het ST-segment te vervormen.

Het eerste probleem is dus het bepalen van het iso-elek

trische punt in het PR-segment van een slag. Om dit punt te

bepalen zoek ik vanuit het begin-QRS punt terug in de tijd

naar een periode waarin de verandering in de eerste afgeleide

van het EeG minimaal is. Ik zoek dus eigenlijk naar het

minimum van de tweede afgeleide. Het einde van dit zoek

interval ligt bij het begin van het interval waarin ook de

eerste afgeleide is bepaald. Het begin QRS-punt en de eerste

afgeleide van het ECG zijn reeds door het aritmieprogramma

bepaald. De eerste afgeleide is berekend in een interval van

75 samples rondom het QRS-complex. De tweede afgeleide wordt

bepaald door telkens het verschil te berekenen van twee

opeenvolgende waarden van de eerste afgeleide. Een tweede eis

is dat de eerste afgeleide kleiner ~s dan een bepaalde

limiet. Deze limiet volgt uit een schatting voor de maximale

eerste afgeleide van de baseline. Tevens moet deze limiet

veel kleiner zijn dan de maximale eerste afgeleide in de P

top en de Q-top. Door deze tweede eis wordt voorkomen dat het

iso-elektrische punt in een gebied met constante helling in

de P-golf of Q-golf gekozen wordt. Voor deze limiet blijkt 30

mVIsec. een goede waarde te zijn. Het iso-elektrische punt

wordt nu gekozen in het punt waar aan de twee bovenstaande

eisen is voldaan.

Het iso-elektrische niveau wordt bepaald door het gemiddelde

te bepalen van de samplewaarde in het iso-elektrische punt en

de twee aangrenzende samplewaarden. Door drie opeenvolgende

aldus gevonden iso-elektrische punten wordt nu een

derdegraads polynoom bepaald. Deze punten worden aangeduid

met 0, Tl en T2' De bijbehorende niveau' s worden aangeduid

met resp . YO' Yl en Y2' Deze punten worden weergegeven in

figuur 3.3.
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Een derdegraads benadering voor de baseline in het interval

[O,TIl heeft de volgende gedaante:

y(t) = y" '(0)t3/6 + y' '(0)t2/2 + y'(O)t + y(O) ( 1)

Hierin is de waarde y (0) een gegeven en kies ik y' (0) =

(y(Tl) - y(T-l»/ (TI.- T-l) Voor de correctie van de eerste

slag die aangeboden wordt, kies ik y'(O) = (y(Tl) - y(O»/TI.

De waarden van T-l en y(T-l) zijn dan immers nog niet bekend.

y(t)

)'-1

,-

t

figuur 3.3 De iso-elektrische punten.

In het vervolg wordt y(O) met yo aangeduid en y'(O) met y'O.

Er worden nu de volgende twee eisen gesteld:

y(Tl) = Yl = y' "(0)T1 3/ 6 + y' '(0)T12/ 2 + y'OT I + y(O)

y'(Tl) = (Y2 - YO)/T2 = y" '(0)TI 2/2 + y"(O)TI + y'o
(2 )

De waarde van y'(TI) wordt gevonden door differentiatie van

vergelijking 1. In de vergelijkingen van stelsel 2 zijn de

waarden y'" (0) en y" (0) de onbekenden. Het oplossen van

deze twee vergelijkingen met twee onbekenden levert de

volgende waarden op voor y" '(0) en y"(O) :

y' 11 (0)

y' , (0)

= 12(yo - YI)/TI 3 + 6(y'0 + (Y2 - Yo)/T2)/TI 2

= -6(yO Yl)/T1 2 2(2y'0 + (Y2 - YO)/T2)/Tl
( 3 )
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Nu y(O), yl(O), yll(O) en yl 11(0) bekend zijn is y(t) overal

op het interval [O,Tl] te berekenen.

Er kunnen nu de volgende vier vergelijkingen opgesteld

worden:

y(t)

yl (t)

Y I I (t)

ylll(t)

= yl I I (0)t3/6 + yl I (0)t2/2 + yl (O)t + y(O)

= yl I '(0)t2/2 + yl I(O)t + yl(O)

= ylll(O)t + yll(O)

= ylll(O)

( 4 )

Wanneer t gelijk wordt gekozen aan de tijd tussen twee

opeenvolgende samples gaan deze vergelijkingen over in het

volgende eenvoudige stelsel:

y(N+l) = y"'(N)/6 + yl I (N)/2 + yl (N) + yeN)

y I (N+l) = yl II (N)/2 + y" (N) + yeN)

yl I (N+l) = yl I I (N) + yl I (N) (5 )

yl II (N+l) = yl I I (N)

In stelsel 5 zlJn N en N+l de indices die bij opeenvolgende

sample punten horen. Voor N = 0 worden de waarden y ( 0 ) ,

yl (0), yll(O), en yl I I (0) ingevuld. De waarden y(N+l),

y'(N+l), Y"(N+l) en ylll(N+l) kunnen nu recursief berekend

worden, totdat alle waarden van yeN) op het interval [O,Tl]

bepaald zijn. De waarde van y(N+l) is dan gelijk aan y(Tl)'

Het iteratief oplossen van stelsel 5 vereist nog tamelijk

veel optellingen en delingen. Door Froelicher [25] en

Krishnan [26] wordt een methode aangegeven om deze recursieve

berekeningen op een zeer eenvoudige manier uitte voeren.

Stelsel 5 wordt daartoe omgeschreven naar het volgende

stelsel vergelijkingen:

PO(N+l) = y(N+l) = yeN) + y'(N) + yl '(N)/2 + yl I '(N)/6

= yeN) + Pl(N)

met p 1 (N) = Y I (N) + y I I (N) /2 + y I I I (N) /6
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Pl(N+l) ::; y' (N+l) + y" (N+l)/2 + y'" (N+l)/6

uit 5 volgt dat dit gelijk is aan:

Pl(N+l) ::; y' (N) + y" (N)/2 + y" (N)/6 + y" (N) + y'" (N)

::; Pl(N) + P2(N)

met P2 (N) ::; y' , (N) + y' , , (N)

P2(N+l) ::; y"(N+l) + y" '(N+l)

uit 5 volgt dat dit gelijk is aan:

P2(N+l) ::; y"(N) + y" '(N) + y' I '(N) ::; P2(N) + P3(N)

met P3(N) ::; y' "(N)

P3(N+l) ::; y'" (N+l)

uit 5 volgt weer dat y" '(N+l) ::; y" '(N) dus:

Nadat PO(O), Pl(O) en P2(O) bepaald zijn, zijn de waarden van

PO(N+l) ::; y(N+l) op een eenvoudige manier recursief te

berekenen volgens het stelsel:

PO(N+l) ::; PO(N) + Pl(N)

Pl(N+l) ::; Pl(N) + P2(N)

P2(N+l) ::; P2(N) + P3(N)

(6 )

De aldus gevonden waarden voor y(N) worden van de bijbeho

rende samplewaarden van het ECG afgetrokken. Dit levert het

voor baselineveranderingen gecorrigeerde ECG-signaal op.

Dit algoritme is door mij geïmplementeerd. Het algoritme

bepaald eerst yo en y' O. Deze waarden worden gebruikt om

y' t (0) en y t , , (0) te berekenen overeenkomstig de vergelij

kingen 3. Vervolgens worden PO(O), Pl(O), P2(O) en P3(O)
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berekend. De rest van de berekeningen verloopt recursief

overeenkomstig stelsel G.

om het algoritme zo snel mogelijk te houden, wordt er in de

berekeningen alleen van 32-bits integers gebruik gemaakt. Dit

heeft tot gevolg dat de waarden van y' 0, y" (0), y" (0) ,

PO(O), P1(0), P2(0) en P3(0) geschaald moeten worden om niet

te veel cijferverlies te krijgen in de berekeningen. Bij de

uiteindelijke berekening van de correctie wordt nu het

volgende geschaalde stelsel gebruikt:

y'Os = y'O * Sl

y" (O)s = y' , (0) * S2

y"'(O)s = y'" (0) * S3

PO(O)s = PO(O) * S4
P1(0)s = P1(0) * S4

P2(0)s = P2(0) * S4

P3(0)s = P3(0) * S4

;Sl = Tl * T2

;S2 = T1 2 * T2

;S3 = T1 3 * T2
( 7 )

De index s geeft aan dat het de geschaalde waarde betreft.

Invullen van de schalingsfactoren levert stelsel 8 op.

y'Os = (Y1 - y-1)T1T2/(T1 - T-1)

y" (O)s = -G(yO - Y1)T2 - 4y'Os - 2(Y2 - YO)T1
y"I(O)S = 12(yo Y1)T2 + Gy'Os + G(Y2 - YO)T1

PO(O)s = GT1T2YO (8 )

P1(0)s = (Gy'OsT1 + 3y" (O)s + 3y'" (0)s/T1)/T1

P2(0)s = (6y' , (0) sT1 + 6y'" (0)s)/T1 2

P3(0)s = 6y'" (0)s/T1 2

Dit is het stelsel vergelijkingen zoals dat in het algoritme

gebruikt wordt voor het bepalen van de parameters PO(O)s t/m

P3(0)s. Overeenkomstig stelsel G worden hieruit recursief de

waarden van PO(N)s bepaald. Uit PO(N)s is nu het baseline

niveau te bepalen door deze waarde te delen door de

schalingsfactor S4. Dit algoritme vereist weinig rekenwerk en

is derhalve erg snel. Als de beginwaarden PO(O)s t/m P3(0)s

eenmaal berekent zijn, vereist de berekening van iedere
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volgende waarde van PO(N) en dus van y(N) slechts drie

optellingen en één deling. Voor het bepalen van de begin

waarden zijn 13 optellingen en 30 vermenigvuldigingen en

delingen nodig. Deze beginwaarden moeten wel per slag opnieuw

bepaald worden.

Om de baseline van slag X te kunnen bepalen, moeten de iso

elektrische punten van slag X+1 en X+2 bekend zijn. Dit heeft

tot gevolg dat het algoritme twee slagen achter loopt bij de

berekening van het baseline gecorrigeerde signaal. Dit levert

in de praktijk geen problemen op. Veranderingen in het ST

segment treden niet plotseling op zodat het niet mogelijk is

dat deze zich in slag X nog geheel niet manifesteren en in

slag X+2 reeds duidelijk aanwezig zijn. Theoretisch zou een

verandering in het ST-segment dus twee slagen te laat opge

merkt worden hetgeen neerkomt op ongeveer twee seconden. Dit

is gezien het geleidelijke karakter van deze veranderingen

geen probleem.

Het "cubic spline"-algoritme geeft een goede benadering van

het baselineniveau bij normale EeG-signalen die niet al te

veel storing bevatten. Een zwak punt van deze methode is dat

de nauwkeurigheid van de benadering van de baseline direct

afhankelijk is van de nauwkeurigheid waarmee de iso

elektrisch punten bepaald kunnen worden. Wanneer het PQ

interval erg kort is, bijvoorbeeld ten gevolge van het

W. P. W. -syndroom, of onregelmatig ten gevolge van een

"wandelende pacemaker", kan het iso-elektrische punt hier

niet bepaald worden. Het algoritme levert dan een onjuiste

waarde op voor de iso-elektrische waarde. De baseline

correctie zal dientengevolge ook niet correct zijn. Dit

probleem is te ondervangen door een visuele controle van het

ingangssignaal en door alleen ST-metingen toe te staan indien

de kwaliteit van het ingangssignaal hoog genoeg is. Fouten

die het gevolg zijn van een incidentele fout in de bepaling

van het iso-elektrische punt worden geëlimineerd d.m.v. later

toe te passen mediaanfiltering van de ST-parameters.
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3.2.2 Hoogdoorlaatfiltering.

Een tweede methode voor baselinecorrectie is hoogdoorlaat

filtering met behulp van een digitaal lineairefase

hoogdoorlaatfilter. Deze methode wordt beschreven door van

Alsté [28,29]. In deze paragraaf worden de voor- en nadelen

van deze vorm van baselinecorrectie behandeld. Er wordt

vervolgens aangetoond dat een dergelijk filter tamelijk

rekenintensief is en daardoor minder geschikt is voor

toepassing in mijn algoritme. Een uitvoerige beschrijving van

de theoretische achtergronden van deze vorm van digitale fil

tering valt buiten het kader van dit verslag. De

geïnteresseerde lezer kan meer informatie over dit onderwerp

vinden in de publicaties van van Alsté.

Wanneer een hartfrequentie van 48 slagen per minuut gekozen

wordt als de laagste frequentie waarbij nog ST-metingen

worden gedaan en het ECG als volkomen periodiek beschouwd

wordt, is de laagste frequentiecomponent in het ECG gelijk

aan 0,8 Hz. Lagere frequentiecomponenten zouden dan het

gevolg zijn van baselineverstoringen. Het spectrum van het

zuivere ECG-signaal is echter continue tot ° Hz doordat dit

signaal niet volkomen periodiek is. uit een studie van van

Alsté [30] blijkt dat men, ondanks de aperiodiciteit van het

ECG, het ECG hoogdoorlaat kan filteren met een afsnij

frequentie die gelijk is aan de hartfrequentie zonder hierbij

de golfvorm te verstoren. In dit geval zou men dus een

hoogdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie van 0,8 Hz kunnen

gebruiken. Er wordt hierbij uitgegaan van ideale filtering.

Om vervormingsvrlJe ECG metingen te kunnen doen wordt door de

American Heart Association echter een frequentiebereik van

0,05 tot 100 Hz aanbevolen. Deze aanbeveling is gebaseerd op

fil termethoden waarbij fasevervormingen worden geïntro

duceerd. Dit is het geval wanneer er gebruik gemaakt wordt

van analoge filters of recursieve digitale filters. Een

digitaal lineairefase filter veroorzaakt echter geen fase-
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vervormingen. Bij een dergelijk filter kan de afsnij

frequentie dan ook hoger gekozen worden. Twee verdere eisen

van de American Heart Association zijn dat voor de

afsnijfrequentie het -0,5 dB punt gekozen moet worden en dat

de rimpel in de doorlaatband niet meer dan +/-0,5 dB mag

bedragen.

In de bestaande patiëntmonitor wordt het EeG bemonsterd met

een bemonsteringsfrequentie van 300 Hz. Signaal componenten

met frequenties hoger dan 150 Hz worden verwijderd m.b.v. een

anti-aliasing filter. Naast baselineverstoringen is het

wenselijk dat het filter ook 50 Hz componenten en de hogere

harmonischen hiervan kan verwijderen. Het frequentiespectrum

van het ingangssignaal en de gewenste overdracht van het

digitale f ilter worden w.~ergegeven in figuur 3.4. Hierin

wordt de afsnijfrequentie met fk aangeduid.

:j"" V V \C
ISO )00 450 f (Hz)
I/2T I/T )/2T

11 (f)

100 ISO 200
I/2T

2S0 )00
I/T

)50 400 450 flHz)
)/2T

figuur 3.4 Frequentiespectrum v.h. ingangssignaal en de

overdracht v.h. digitale filter.

De overdracht van een niet recursief filter met een eindige

impulsresponsie (NRFIR-filter) heeft de volgende gedaante:

N-1
y(nT) = r x«n-i)T). h(iT)

iL. 0
(1)
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De symbolen hierin hebben de volgende betekenis:

T = bemonsteringsinterval

y(nT) = output samples

x(nT) = input samples

h(iT) = coëfficiënten van de impulsresponsie van

het filter

N = aantal filter coëfficiënten

uit vergelijking 1 volgt dat de berekening van iedere output

sample y(nT), N vermenigvuldigingen en N sommaties vereist.

De waarde van N volgt uit de vereiste lengte van de impuls

responsie. De lengte van de impulsresponsie is gelijk aan

(N-1)T. Deze lengte bepaalt de waarde van fk. Een langere

impulsresponsie levert een kleiner waarde van fk op.

Wanneer de lengte N van de impulsresponsie h(iT) oneven geko

zen wordt en H(iT) sYmmetrisch is rond het punt M = (N-1)/2

zodat h(iT) = h([N-i-1]T), zal het filter een exact lineaire

fase filter worden. Dit betekent dat alle frequentiecompo

nenten van het ingangssignaal met precies dezelfde tijd

vertraagd worden.

Het eerder genoemde aantal vermenigvuldigingen en optellingen

kan echter gereduceerd worden. Deze reductie volgt uit een

nadere beschouwing van de overdracht H( f) van het filter.

Wanneer voor de breedte van de stopband rond 50 Hz en rond de

hogere harmonischen hiervan een waarde van 2fk gekozen wordt,

wordt de frequentie karakteristiek periodiek met een periode

van 50 Hz. Deze periodiciteit wordt weergegeven in figuur

3.5. Om een periodieke frequentierespons met een periode van

50 Hz te verkrijgen, moet het interval tussen twee

opeenvolgende filtercoëfficiënten gelijk gekozen worden aan

1/50 sec. Wanneer het ingangssignaal bemonsterd wordt met een

frequentie van 300 Hz, hetgeen 6 maal de spectrum periode

bedraagt, kan het aantal filter coëfficiënten met een factor

6 gereduceerd worden t.o.v. een filter dat een spectrum heeft

dat periodiek is met een periode van 300 Hz.
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figuur 3.5 Periodieke filterkarakteristiek

Een tweede reductie van het aantal vermenigvuldigingen volgt

uit de eis dat h(iT) = h( [N-i-1 ]T). De overdracht van het

filter kan nu als volgt geschreven worden:

(N-3)/2
y(nT) = L h(iT){x«n-i)T) + x«n-N+i+1)T}

i=O

!i.:l N-1+ h( 2 T)ox(n - -2- T)

Het aantal vermenigvuldigingen is nu gereduceerd tot

(N-3)/2 + 2.

Wanneer er voor de lengte van de impulsresponsie 1 sec.

gekozen wordt, geldt er: 1sec. = (N-1)T. Bij deze lengte van

de impulsresponsie is een fk van 0,8 Hz realiseerbaar. Met

T = 1/50sec levert dit een waarde voor N op van 51. Er zijn

dus in eerste instantie 51 vermenigvuldigingen en optellingen

per output sample nodig. Uit de symmetrie eis volgt dat het

aantal vermenigvuldigingen nog eens gereduceerd kan worden

tot (51-3)/2 + 2 = 26. Er moeten dus per output sample 26

vermenigvuldigingen en 51 optellingen uitgevoerd worden. Bij

300 samples per seconde wordt de processor belasting te groot

als dezelfde processor ook nog het aritmiealgoritme en het

ST-algoritme uit moet voeren. Het aritmiealgoritme op zich

levert namelijk al een tamelijk zware processor belasting op.
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De impulsresponsie h(iT) kan afgeleid worden uit de

frequentiekarakteristiek van het filter (fig. 3.5). Voor deze

karakteristiek geldt:

H(f) = ° voor If - n 501 < fk
n = ... ,-2,-1,0,1,2, ...

H(f) = 1 voor de overige frequenties.

H(f) is nu te schrijven als de volgende Fourier reeks:
Cl.)

aO
~ {ancos(2rlfnTp ) + bnsin(zn'fnTp )}H(f) = +2
n=1

aO 2fk sin(2r1'nf kTp)
met - = 1 - a n = -2 en bn = 0.

2 f p 1'1'n

Dat de coëfficiënten bn gelijk aan nul z~Jn volgt uit de even

symmetrie van H( f). Door inverse Fourier transformatie is

hieruit de impulsresponsie h(iT) te bepalen. Het bepalen van

een impulsresponsie die de gewenste filterkarakteristiek

oplevert, valt buiten het kader van deze paragraaf maar wordt

voor de geïnteresseerde lezer verder toegelicht in bijlage 1.

Wanneer deze manier van baselinecorrectie wordt vergeleken

met het "cubic spline"-algoritme blijkt dat de hierboven

beschreven manier van digitale filtering veel meer rekenwerk

vereist. Het voordeel van deze methode is echter dat er geen

speciale referentiepunten bepaald hoeven te worden. Deze

methode werkt dus ook correct indien het iso-elektrische punt

in een slag niet juist bepaald kan worden. De methode levert

geen exacte waarde op voor het iso-elektrische niveau maar

zorgt er wel voor dat de baseline recht getrokken wordt.

Hierdoor kunnen veranderingen in de ST-parameters en de ST

helling correct bepaald worden. Wanneer men het baseline

niveau kan bepalen, kan men ook de waarde van het ST-niveau

bepalen. Deze methode is dan ook zeker aan te bevelen wanneer

er meer rekencapaciteit beschikbaar komt in de patiënt

monitor.
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De rekencapaciteit kan uitgebreid worden door toepassing van

speciale een processor voor digitale signaalverwerking. Dit

zou een processor uit de Philips SP50 familie of de Texas

Instrurnents TMS 320 familie kunnen zijn. Het voordeel van de

toepassing van een dergelijke processor is dat deze alle

vormen van digitale signaalverwerking in de monitor voor zijn

rekening zou kunnen nemen. Hierdoor komt er meer rekenti j d

vrij voor het aritmiealgoritme en het ST-algoritme. Een groot

gedeelte van de QRS-detector zou bijvoorbeeld door een

digitale signaalprocessor overgenomen kunnen worden.

Een nadeel van een speciale digitale signaalprocessor is dat

deze niet eenvoudig in de huidige software van de monitor is

te integreren. Het programmeren van een dergelijke processor

vereist speciale software. Om deze speciale software met de

bestaande software te laten communiceren, moet de bestaande

software ingrijpend veranderd worden. Een tweede nadeel is de

hoge prijs van een dergelijke processor (ca. f 500,--). Dit

zou een te grote stijging in de verkoopprijs van de monitor

tot gevolg hebben.

Een tweede mogelijkheid tot uitbreiding van de reken

capaciteit is de toepassing van een tweede microprocessor

(type 68000). Dit is een uitbreiding die reeds gepland staat

voor de toekomst. Een tweede microprocessor is aanzienlijk

goedkoper dan een speciale digitale signaalprocessor . Deze

extra microprocessor kan dan de taken overnemen die te maken

hebben met signaalverwerking. Hij kan dit weliswaar niet zo

snel en efficiënt als een speciale digitale signaalprocessor

maar is wel ongeveer een factor 25 goedkoper. Een tweede

processor laat zich ook eenvoudiger in de bestaande software

integreren. De software kan dan over de beide processoren

verdeeld worden. Speciale signaalbewerkingsprocessen kunnen

dan door de tweede microprocessor uitgevoerd worden terwijl

de eerste microprocessor zich bezig houdt met de intelligen

tere taken uit het aritmiealgoritme en het ST-algoritme.
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Digitale signaalverwerking m. b. v. speciale hardware is dus

een punt waar in de toekomst zeker aandacht aan besteed moet

worden. De hierboven beschreven manier van baselinecorrectie

wordt dan erg interessant en geniet in dat geval de voorkeur.

3.3 Bepaling ST-segment.

Het ST-segment wordt bepaald volgens de methode van discrete

optimalisatie. Deze methode levert een stapsgewijze lineaire

benadering van het te beschouwen signaal op. Pavlidis [27]

geeft een algemene beschrijving van deze methode en van de

toepassing hiervan op de data van terrein profielen, de data

uit een elektronenmicroscoop en op ECG data. Een speciale

toepassing van deze methode wordt beschreven door Skordalakis

[24]. Skordalakis gebruikt de methode van discrete optima

lisatie voor de bepaling van het ST-segment van het ECG. Bij

de ontwikkeling van mijn algoritme ben ik uitgegaan van het

algoritme van Skordalakis.

Zoals reeds in paragraaf 3.1 vermeld werd, is het uitgangs

punt bij de bepaling van het ST-segment dat dit te benaderen

is door een rechte lijn of een parabool. Om deze benadering

te kunnen toepassen moet het begin- en het eindpunt van het

ST-segment bepaald worden. Hiertoe kies ik eerst een hulp

segment waarin het ST-segment zeker aanwezig is. Als begin

van dit hulpsegment wordt de S-top gekozen of, indien deze

afwezig is, de R top. Het einde van dit hulpsegment wordt

gekozen in het absolute maximum van de T-golf of, indien dit

niet duidelijk aanwezig is t.g.v. een sterke ST-verschuiving,

in het maximum van de eerste afgeleide van de resterende

flank van de T-golf (fig. 3.1). De keuze van het hulpsegment

levert de grenzen x[O] en x[3] op.

Het nu gevonden hulpsegment wordt in drie deelsegmenten

verdeeld. Deze segmentering wordt toegelicht in figuur 3.6.
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De grenzen x[ I] en x[ 2] tussen de deelsegmenten worden nu

volgens _onderstaand algoritme aangepast. Het doel van deze

aanpassingen is drie deelsegmenten te vinden die een optimale

benadering van het hulpsegment opleveren. Het tweede segment

is nu het ST-segment.

R

p

o

E
hulpsegment

)

figuur 3.6 Het hulpsegment en de deelsegmenten.

Laat het hulpsegment in de volgende drie deelsegmenten ver

deeld z1Jn: (x[O],x[I]), (x[I],x[2]) en (x[2],x[3]). De

grenzen X(O] en x[3] worden telkens op de hierboven beschre

ven manier bepaald. Deze grenzen worden bij het bepalen van

de optimale segmentering verder niet meer gewijzigd. Als

uitgangspunt voor de grenzen x[l] en x[2] wordt telkens het

optimum uit de vorige benadering gebruikt. Bij de eerste slag

die wordt aangeboden, is dit echter niet mogelijk. Hier wordt

voor x[l] de ~aarde x[O]+6 (6 samples na x[O]) gekozen en

voor x[2] de waarde (X(O] + x[3])j2.

Laat er voorts een functie f = error (Xl' x2) bestaan die op

het interval (xI,x2) per samplepunt de fout in de benadering

berekent en van deze fouten de' kwadraatsom bepaald. De

functiewaarde is dan afhankelijk van de grenzen xl en x2' Een

beschrijving van deze error-functie en van het soort bena

dering dat gebruikt wordt, volgt later.
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De optimale aanpassing is gevonden wanneer een variatie van

de grenzen xl en x2 geen betere benadering voor het hulp

segment meer oplevert. De boolean "doorgaan" wordt gebruikt

om aan te geven dat het optimum nog niet bereikt is. Het

algoritme verloopt nu als volgt:

p[l] = x[l];

p[2] = x[2];

e[l] = error(x[O],x[l]);

e[2] = error(x[1],x[2])i

e[3] = error(x[2],x[3])i

doorgaan = TRUE;

while (doorgaan == TRUE)

{

doorgaan = FAL8E;

if (e [ 1 ] > e[2]) p[l] = X[ 1] - 1;

if (e [1 ] < e [ 2 ] ) p[l] = x[ 1 ] + 1;

if (p[ l] 1= x[l])

{

d[l] = error(x[O],p[l]);

d[2] = error(p[1],x[2]);

/* Indien deze aanpassing van de grens x[ l] een

betere aanpassing oplevert, wordt deze aanpassing

uitgevoerd en moet het algoritme doorgaan om te

onderzoeken of een volgende aanpassing nog een

verdere vêrbetering oplevert. */

if maximum(e[1],e[2]) > maximum(d[1],d[2])

{

x[ l] = P [l];

e[l] = d [1];

e[2] = d [2];

doorgaan = TRUE;

}

}

if (e[2] > e[3]) p[2] = x[2] - l;

if (e[2] < e[3]) p[2] = x[ 2] + 1;

if (p[ 2 ] 1= x[2])
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{

d[2] = error(x[1],p[2])i

d[3] = error(p[2],x[3])i

/* Indien deze aanpassing van de grens x[ 2] een

betere aanpassing oplevert, wordt deze aanpassing

uitgevoerd en moet het algoritme doorgaan om te

onderzoeken of een volgende aanpassing nog een

verdere verbetering oplevert. */

if maximurn(e[2],e[3]) > maximum(d[2],d[3])

{

x[2] = P [2] i

e[2] = d [2] i

e[3] = d[ 3] i

doorgaan = TRUEi

}

}

}

Bij het variëren van de grenzen x[l] en x[2] wordt de grens

dus telkens een sample naar links verschoven (fig 3.6) indien

de benadering voor het linker interval slechter is dan de

benadering voor het rechter interval. Indien de benadering

voor het linker interval beter is dan de benadering voor het

rechter interval, wordt de grens een sample naar rechts ver

schoven.

Voor de benadering van het eerste segment wordt een eerste

graads functie gebruikt omdat de steile flank van de R-golf

of de S-golf (dit is afhankelijk van de keuze van het eerste

segment) vrij goed benaderd kan worden door een rechte lijn.

Het tweede segment wordt benaderd door een eerstegraads of

een tweedegraads functie afhankelijk van wat het beste

resultaat oplevert. In eerste instantie zal een benadering

met een eerstegraads functie geprobeerd worden omdat dit

minder rekenwerk vereist. Voor de benadering van het derde

segment wordt een tweedegraads functie gebruikt. Dit volgt

uit de ervaring dat de T-golf redelijk benaderd kan worden

door een parabool.
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Er zlJn dus twee verschillende error-functies nodig, één voor

eerstegraads aanpassingen en één voor tweedegraads aanpas

singen. Deze functies maken voor het bepalen van deze aanpas

sing gebruik van de methode van de kleinste kwadraatsom. De

eerste error-functie maakt gebruik van een eerstegraads

functie voor de aanpassing door de samples van het aangeboden

segment. De error-functie berekent naast de kwadraatsom van

de puntsgewijze fouten in deze eerstegraads aanpassing ook de

vergelijking van de eerstegraads functie.

Bij de methode van de kleinste kwadraat som wordt het minimum

bepaald van de volgende uitdrukking:

Hierin stelt Y(Xi) de bij xi behorende samplewaarde voor.

Voor een eerstegraads aanpassing geld er: f(xi) = aXi + b.

Invullen van f(xi) levert de volgende uitdrukking op:

( 1 )

Er kan bewezen worden

eisen: óE - 0
ba - en

dat E minimaal is als voldaan is aan de

bE
Ób = o.

Dit levert het volgende stelsel op:

X2L: 2(Y(Xi) - aXi - b).-xi = 0
xi=x1

X2L 2 ( Y(xi ) - ax i - b)· -1 = 0
xi=x1
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Na herleiden volgt hieruit het stelsel:

(2)

iN = aantal samplepunten

Uit de oplossing van stelsel 2 zlJn nu de waarden van a en b

te bepalen. Dit levert de volgende uitdrukkingen voor a en b

op:

a =

b =

Uit vergelijking 1 ;s nu de fout in de benadering te bepalen.

Deze fout volgt uit de uitdrukking:

X2
- 2b L y(xi)

xi=xl



(3 )
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bepaald zijn, kunnen de waarden van a, b en de fout E

eenvoudig bepaald worden.

De tweede error-functie maakt gebruik van een tweedegraads

functie voor de aanpassing door de samples van het aangeboden

segment. Deze error-functie berekent weer de kwadraatsom van

de puntsgewijze fouten in deze tweedegraads aanpassing en de

vergelijking van de tweedegraads functie.

De uitdrukking voor de kwadraatsom van de fout in de

aanpassing ziet er nu als volgt uit:

x2
E = l: «y(xi) - (aXi2 + bXi + C»2

xi=x2

Het minimum van E wordt nu gevonden wanneer aan de volgende

eis voldaan is: f> E = 0 bE = 0 en bE = 0
ba 'bh 6 c ·

Dit levert het volgende stelsel op:

x2
ax· 2 c). -xi2L 2(Y(Xi) - - bx' - = 0J. J.

xi=x1

x2
ax· 2L 2(y(xi) - - bx' - c). -xi = 0J. J.

xi=x1

x2
ax· 2L 2(y(xi) - - bXi - c)· -1 = 0J.

xi=x1

Dit stelsel is vervolgens te herleiden tot het stelsel:

x2 x2 x2 x2aL Xi4 + b r::: xi3 + cL Xi2 = L Xi2Y(Xi>
Xi=X1 Xi=X1 Xi=X1 Xi=X1

X2 X2 X2 X2
a L Xi 3 + b L Xi 2 + CL xi = L XiY(Xi) ( 4 )

Xi=X1 Xi=X1 Xi=X1 Xi=X1

X2 X2 X2
aL Xi2 + b L xi + N·c = L y(xi)

xi=x1 xi=x1 xi=x1



-72-

Dit is een stelsel van drie vergelijkingen met als onbekenden

a, b en c. De oplossing van dit stelsel is echter niet zo

eenvoudig als in het geval van een eerstegraads aanpassing.

Voor de oplossing van dit stelsel wordt er gebruik gemaakt

van een procedure voor het oplossen van N lineaire vergelij

kingen met N onbekenden. Deze procedure staat bekend onder de

naam uitwisselings-procedure (UP).

De uitwisselings-procedure gaat uit van het volgende stelsel:

Yl = allxl + al2x 2 + al3x 3

Y2 = a2lx l + a22x 2 + a23x 3

Y3 = a3lx l + a32x 2 + a33x 3

(5 )

dan de
x2

en L y(xi)
xi=xl

Hierin zijn xl' x2 en x3 de onafhankelijke variabelen en Yl'

Y2 en Y3 de afhankelijke variabelen. Het blijkt dat stelsel 4

dezelfde vorm heeft als stelsel 5. In stelsel 4 zijn a,b en c
x2 x2

onafhankelijke variabelen en ~ xi2Y(Xi), l: xiY(Xi)
xi=xl xi=xl

de afhankelijke variabelen.

Het is eenvoudig in te zien dat voor N > 1 de drie vergelij

kingen in stelsel 4 onafhankelijk zlJn. Daar N minimaal

gelijk is aan 2, is stelsel 4 dus onafhankelijk en matrix A

in stelsel 5 regulier. Dit houdt in dat stelsel 4 altijd

m.b.v. de uitwisselings-procedure op te lossen is.

Lossen we xl op uit de vergelijking voor Yl dan geeft dit de

volgende oplossing: xl =a~lYl - :îfX2 - :!fX3

Substitutie van xl in de uitdrukkingen voor Y2 en Y3 geeft:
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Door het oplossen van xl uit de uitdrukking voor Yl en het

invullen van deze oplossing in de uitdrukkingen voor Y2 en Y3

is er zojuist een uitwisselingsstap uitgevoerd; xl en Yl zijn

uitgewisseld.

Dit proces kan schematisch worden voorgesteld door de

stelsels SI en S2' Na één uitwisselingsstap gaat stelsel SI

over in stelsel S2' De stelsels SI en S2 volgen hieronder.

Xl x2 x3

Yl all a12 a13

Y2 a2l a22 a23 stelsel SI

Y3 a3l a32 a33

Yl x2 x3

1 _ a12 - ~xl
all all all

Y2
a2l a22 _ a2l a 12 a23

_ a2la 13 stelsel S2
all all all

Y3
a3l a32 - a3l a 12 a33 - a3l a 13
all all all

Het element uit stelsel SI dat zich op het kruispunt van de

kolom onder xl en de rij naast Yl bevindt, wordt nu het

pivot-element genoemd. In dit geval is all dus het pivot

element. De rlJ waa.cin all voorkomt, wordt de pivot-rij

genoemd, de kolom waarin all voorkomt de pivot-kolom. Bij een

nadere beschouwing van de stelsels SI en S2 valt het volgende

op:

- Het pivot-element all gaat over in zlJn omgekeerde.

- De overige elementen in de pivot-rij worden door het pivot-

element gedeeld en met -1 vermenigvuldigd.

De overige elementen in de pivot-kolom worden door het

pivot-element gedeeld.

- De overblijvende elementen worden volgens de zogenaamde

rechthoeksregel getransformeerd. In stelsel SI vormen de

elementen all' a12, a22 en a2l een rechthoek. In deze
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rechthoek is all het pivot-element en a22 het tegenover

liggende hoekpunt dat getransformeerd moet worden. De

transformatie wordt nu gevonden door het produkt van de

overige twee hoekpunten te delen door het pivot-element en

dit resultaat af te trekken van het te transformeren punt.

Deze vier regels beheersen de uitwisselings-procedure. Het

proces eindigt wanneer op deze wijze Xl' x2 en x3 uitge

wisseld zijn met Yl' Y2 en Y3.
Om stelsel 5 met behulp van deze procedure te kunnen oplossen

wordt dit als volgt herschreven:

o = allxl + a12x2

o = a2lx l + a22x2

o = a3lx l + a32x2

+ a13x 3

+ a23x 3

+ a33x 3

Yl

- Y2

Yl

(6 )

Op dit stelsel wordt vervolgens de uitwisselings-procedure

toegepast. Het schema dat nu gebruikt wordt voor de uit

wisselings-procedure wordt hieronder weergegeven.

Xl x2 x3 1

0 all a12 a13 -Yl
0 a2l a22 a23 -Y2
0 a3l a32 a33 -Y3

Bij de uitwisseling van Xi met een 0 wordt er telkens één

kolom gelijk aan o. Dit komt doordat de elementen in deze

kolom nu met nul vermenigvuldigd worden. De betreffende kolom

hoeft dus ook niet berekend te worden. Na drie uitwisselings

stappen zijn de kolommen onder Xl' x2 en x3 gelijk aan 0

geworden. De oplossing voor Xl' x2 en x3 is nu af te lezen in

de kolom onder de 1.

Voor het pivot-element wordt telkens het absoluut grootste

element uit de resterende kolommen gekozen. Bij de recht

hoeksregel wordt er zodoende een zo klein mogelijk getal van

het te transformeren element afgetrokken. Het bij de bere

keningen optredende cijferverlies wordt hierdoor tot een
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minimum beperkt. Er treed namelijk een groot cijferverlies op

wanneer er twee ongeveer even grote getallen van elkaar afge

trokken worden.

Nadat de sommaties uit stelsel 4 bepaald zijn, kunnen de

waarden van a, b en c uit dit stelsel m.b. v. de uitwis

selings-procedure opgelost worden. Dit levert de gewenste

tweedegraads aanpassing op. Uit vergelijking 3 is nu de fout

in deze benadering te bepalen. Voor deze fout geldt nu:

Tot besluit van deze paragraaf zal ik aantonen dat het

algoritme voor het bepalen van het ST-segment stabiel is.

Hiertoe zal ik eerst aantonen dat een zelfde segmentatie Sl'

S2' S3' behalve tijdens de laatste slag wanneer er geen

verandering meer optreedt, tijdens het iteratie proces niet

vaker dan één keer voorkomt.

Laten el' e2 en e3 de fouten z~Jn in de benadering voor resp.

Sl' S2 en S3. Tijdens een iteraties lag moet het maximum van

el en e2 (em1) of het maximum van e2 en e3 (em2) afnemen. Is

dit niet het geval dan eindigt het algoritme. Deze stelling

volgt direct uit de conditie die gebruikt wordt voor het

aanpassen van de deelsegmenten. Wanneer een iteraties lag een

reeds eerder bereikte segmentering op zou leveren, kan aan de

bovenstaande voorwaarde niet voldaan zijn. De maxima em1 en

em2 zijn dan gelijk aan de overeenkomstige maxima bij deze

eerdere segmentering. Aan de voorwaarde dat tenminste één van

deze maxima af moet nemen is dan niet voldaan. De grenzen

tussen de segmenten Sl' S2 en S3 zullen dan ook niet

aangepast worden om deze segmentering te realiseren. Een
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zelfde segmentering kan tijdens het iteratieproces dus niet

vaker dan eenmaal optreden.

Het aantal manieren waarop het hulpsegment in 3 verschillende

deelsegmenten verdeeld kan worden, is begrensd. Wanneer het

hulpsegment N punten lang is, kan het eerste deelsegment in

lengte variëren tussen 2 en N-2 punten. Voor de waarde van N

moet gelden: N ~ 4. Er moeten minimaal 4 punten zijn anders

kunnen er nooit 3 segmenten gevormd worden. Wanneer het

eerste segment een lengte van X punten heeft, kunnen het

tweede en derde segment op N-X-l manieren gekozen worden. Het

aantal verschillende segmenteringen is dus begrensd op:

N-2
L N-X-l.
X=2

Daar iedere iteraties lag een nieuwe segmentering op moet

leveren en het aantal verschillende segmenteringen begrensd

is, is dus ook het aantal iteratieslagen begrensd. Het

algoritme is dus stabiel en levert een segmentering op

waarbij het hulpsegment optimaal benadert wordt door de deel

segmenten.
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HOOFDSTUK 4 Het testen van het algoritme.

Tijdens het ontwikkelen van het algoritme voor het meten van

veranderingen in het ST-segment is er gebruik gemaakt van

testsignalen om te controleren of het algoritme deze ver

anderingen inderdaad correct detecteert. Deze testsignalen

zijn op diverse manieren te genereren. In dit hoofdstuk

worden er twee manieren beschreven om deze testsignalen te

genereren.

De eerste methode bestaat uit het genereren van een kunst

matig ECG-signaal m.b.v. een computerprogramma. Dit programma

genereert een ECG dat precies aangepast kan worden aan de

wensen van de gebruiker. Dit ECG wordt in een databestand

opgeslagen. Vervolgens kan dit databestand ter evaluatie aan

het te testen programma worden aangeboden. Men kan nu testen

of het algoritme de door de gebruiker geprogrammeerde

afwijkingen juist detecteert. Tijdens mijn afstudeerperiode

heb ik een dergelijk programma ontwikkeld en geïmplementeerd

op een personal computer.

Bij de tweede methode wordt er gebruik gemaakt van een

geannoteerde database. Onder een geannoteerde database wordt

in dit geval een verzameling ECG-opnames verstaan die door

verschillende deskundigen is geëvalueerd. Deze database bevat

naast de ECG":samples een beschrijving van de in het ECG

optredende afwijkingen. Wanneer er in het ECG afwijkende

ritmen, afwijkende slagen, veranderingen in het ST-segment of

veranderingen in de T-golf optreden wordt dit door middel van

speciale codes in de database aangegeven. In dit hoofdstuk

worden er twee van dergelijke databases beschreven.

Tenslotte wordt er in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven

van de te volgen testprocedure.
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4.1 Testen met behulp van een kunstmatig ECG-signaal.

In deze paragraaf wordt een door mij ontwikkeld en

geïmplementeerd computerprogramma beschreven voor het ge

nereren van ECG-signa1en. Dit programma heeft de naam CPXGEN

gekregen. Het te genereren ECG-signaal kan geheel aangepast

worden aan de wensen van de gebruiker. De vorm van het ECG

wordt bepaald door een aantal door de gebruiker te wijzigen

parameters. Deze parameters worden weergegeven in tabel 4.1

en toegelicht in figuur 4.1. Alle amplitudes worden gemeten

ten opzichte van het iso-elektrische niveau in het PQ

segment.

~hgt

r_hgt

s_hgt

qrs_wdt

st wdt

st_sIp

j-pnt

t wdt

t_hgt

rr wdt

wdr_amp

amplitude in pV van de op het signaal te

superponeren ruis.

breedte van de P-golf in msec.

hoogte van de P-top in ~V.

tijd in msec. tussen het einde van de P

golf en het begin van het QRS-complex.

hoogte van de Q-top in ~V.

hoogte van de R-top in ~v.

hoogte van de S-golf in ~v.

breedte van het QRS-complex in msec.

tijdsduur in msec. tussen het einde van

de S-golf en het begin van de T-golf.

helling van het ST-segment in pV/msec.

hoogte van het J-punt in pV.

breedte van de T-golf in msec.

hoogte van de T-top in pv.
breedte van het RR-interval in msec.

amplitude in ~V van een kunstmatige

baselinevariatie.

tabel 4.1 De ECG-parameters.
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figuur 4.1 Definitie van de ECG-parameters.

Het programma genereert nu een kunstmatig ECG overeenkomstig

de ingestelde parameters. Dit ECG is opgebouwd uit 300

samples per seconde. Een niveau van 1 mV komt overeen met een

bestand en kan zo later ter evaluatie aangeboden worden aan

het te testen programma. Het aantal slagen dat in dit bestand

wordt opgeslagen is vooraf door de gebruiker in te stellen.

Tijdens het genereren van dit databestand kunnen de ECG

parameters aangepast worden zodat dit bestand uit verschil

lende ECG-vormen samengesteld kan worden.

- Het genereren van het ECG gebeurt in zes fasen. In iedere

fase wordt een deel van het ECG gegenereerd. Deze fasen zijn

achtereenvolgens: de p-fase, de PQ-fase, de QRS-fase, de ST

fase, de T-fase en de TP-fase. Hieronder volgt een beschrij

ving van deze verschillende fasen.

De P-fase.

In de P-fase wordt de P-golf gegenereerd. De P-golf wordt ge

simuleerd door een 4e -graads polynoom met afgeleide nul in

het begin, midden en einde van het P-interval. De hoogte van

de P-top is afhankelijk van de parameter p_hgt. Het begin van
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de P-golf ligt in het punt t = 0 en het einde in het punt t =

P wdt.

Een 4e -graads polynoom heeft de gedaante:

y(t) = at4 + bt3 + ct2 + dt + e. De eerste afgeleide hiervan

is: y'(t) = 4at3 + 3bt2 + 2ct + d. Er worden nu de volgende

eisen aan deze functie gesteld:

y(O) = 0 hieruit volgt: e = o.
y' (0) = 0 hieruit volgt: d = o.
y' (p_wdt/2) = 0

y' (p_wdt) = 0

y(p_wdt/2) = p_hgt

Uit de laatste 3 eisen volgt stelsel 1.

y' (p_wdt/2)

y' (p_wdt)

y(p_wdt/2)

= 4a p_wdt 3/8

= 4a p_wdt 3

= a p_wdt4/16

+ 3b p_wdt2/4

+ 3b p_wdt2

+ b p_wdt 3/8

+ 2c p_wdt/2

+ 2c p_wdt

+ c p_wdt2/4

= 0

= 0 ( 1 )

= p_hgt

Dit stelsel is te herleiden tot stelsel 2.

y' (p_wdt/2)

y' (p_wdt)

y(p_wdt/2)

= 2a p_wdt2

= 4a p_wdt2

= a p wdt 2

+ 3b p_wdt

+ 3b p_wdt

+ b p_wdt

+ 4c = 0

+ 2c = 0

+ 4c =16p_hgt/p_wdt2
( 2 )

De waarden van a,

stelsel. Dit levert

a = 16p_hgt/p_wdt4 ,

b = -32p_hgt/p_wdt 3

c = 16p_hgt/p_wdt2 .

b en c zijn nu op te lossen uit dit

de volgende waarden voor a, b en c op:

De vergelijking van de P-golf wordt nu:

Met behulp van deze functie worden de samplewaarden van de P

golf berekend.
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De PQ-fase.

De PQ-fase is de iso-elektrische fase. In deze fase is de

samplewaarde gelijk aan nul.

De QRS-fase

In de QRS-fase wordt het QRS-complex gegenereerd. Het QRS

complex wordt benaderd door 4 rechte lijnen overeenkomstig

figuur 4.1. De hoogte van de Q-, R- en S-top wordt bepaald

door de parameters ~hgt, r_hgt en s_hgt. De breedte van het

QRS-complex wordt bepaald door de parameter qrs_wdt.

De ST-fase.

In de ST-fase wordt het ST-segment gegenereerd. Het ST

segment wordt gesimuleerd door een rechte lijn. Deze lijn

begint in het J-punt en heeft een helling ter grootte van de

parameter st_slp. De amplitude in het J-punt heeft de waarde

j-pnt. Het ST-segment is st_wdt msec. breed.

De T-fase.

In de T-fase wordt de T-golf gegenereerd. De T-golf wordt op

dezelfde wijze als de P-golf door een 4e -graads polynoom ge

simuleerd. De amplitude van de T-golf wordt bepaald door de

parameter t_hgt en de breedte van de T-golf door de parameter

t_wdt. Om de T-golf goed op het ST-segment te laten aanslui

ten, laat ik de T-golf niet in het punt t = 0 beginnen maar

in het punt t = 10 msec. Om te voorkomen dat de breedte van

de T-golf nu met la msec. afneemt, wordt in de berekening van

de T-golf voor de waarde van t wdt de waarde t wdt+10 msec.

ingevuld.

De TP-fase.

De Tp-fase komt weer overeen met het iso-elektrische niveau.

Hier krijgen de ECG-samples weer de waarde nul. De PQ-fase en

de TP-fase worden door hetzelfde gedeelte van het programma

gegenereerd.

Het ECG-signaal wordt nu fase na fase gegenereerd. Een tel-
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lertje houdt bij of een bepaalde fase reeds doorlopen is. Is

dit het geval dan wordt er overgegaan naar de volgende fase.

Tenslotte kunnen er aan het ECG-signaal nog ruis en baseline

variaties worden toegevoegd. De ruis die wordt toegevoegd,

wordt gegenereerd door een softwarematige ruisgenerator. Ten

gevolge van de bemonsteringsfrequentie van 300 Hz is dit

signaal in bandbreedte begrensd tot 150 Hz. De maximale

amplitude van dit ruissignaal kan worden ingesteld met de

parameter noise_amp. Baselinevariaties worden gesimuleerd

door vermenigvuldiging van het ECG-signaal met een

sinusfunctie. De frequentie van deze sinus bedraagt 0,25 Hz

en de amplitude wordt bepaald door de parameter wdr_amp. De

ECG-generator wordt schematisch weergegeven in figuur 4.2.

Wanneer het programma opgestart wordt,

parameters geïnitialiseerd volgens tabel

waarden komen overeen met de waarden in

zijn afkomstig uit het boek: "Diagnostic electrocardiography

and vectorcardiography" [2].

P wdt = 24; 24 samples * 3,3 msec. = 80 msec.
p_hgt = 150; 150 )lV.
P'Lwdt = 15; · 15 samples * 3,3 msec. = 50 msec.,
'Lhgt = -100; -100 )lV
r_hgt = 1000; 1000 )lV
s_hgt = -100; · -100 )lV,
qrs_wdt = 24; 24 samples * 3,3 msec. = 80 msec.
st wdt = 27; 27 samples * 3,3 msec. = 90 msec.
st=:slp = O· o JlV/msec.,
j-pnt = 0; · o JlV,
t wdt = 60; 60 samples * 3,3 msec. = 200 msec.
t=:hgt = 250; · 250 JlV,
tp_wdt = 90; · 90 samples * 3,3 msec. = 300 msec.,
rr wdt = 240; · 240 samples * 3,3 msec. = 800 msec.,
noise_amp = O' · o JlV, ,
wdr_amp = 0; · o )lV,

tabel 4.2 Beginparameters ECG-generator.
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Van een ECG-signaal dat op deze wijze gegenereerd wordt, zijn

de parameters precies bekend. Het is dus mogelijk om met

behulp van dit signaal te onderzoeken of de ST-metingen, die

door een te testen algoritme verricht worden, correct zijn.

Met name absolute ST-metingen kunnen met behulp van dit

testsignaal goed gecontroleerd worden.

4.2 Testen met behulp van een geannoteerde database.

De tweede methode om het algoritme voor ST-metingen te

testen, maakt gebruik van geannoteerde databases. In de

volgende paragrafen worden twee databases beschreven die voor

dit doel geschikt zijn. De eerste database is momenteel nog

in ontwikkeling. De reden dat ik deze database beschrijf is,

dat deze naar mijn mening in de toekomst de meest geschikte

database is voor het testen van mijn algoritme. De database

wordt op Europees niveau ontwikkeld en het is de bedoeling

dat deze database een algemeen aanvaarde teststandaard gaat

worden. Deze database wordt verder aangeduid met de naam:

"Europese database".

De tweede database is momenteel wel beschikbaar. Deze

database is afkomstig uit Italië en staat bekend onder de

naam: "VALE-database". Deze database is ontwikkeld voor

intern gebruik in het Instituto di Fisiologia Clinica - CNR

te Pisa. Een selectie uit deze database is momenteel

beschikbaar binnen P.P.G.-Hellige.

Absolute ST-metingen kunnen met deze databases moeilijk

getest worden. De databases zlJn namelijk hoofdzakelijk

geannoteerd voor het optreden van veranderingen in het ST

segment. Deze databases zlJn dus met name geschikt om te

testen in hoeverre een algoritme in staat is veranderingen in

het ST-segment te detecteren.
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4.2.1 De Europese database.

Momenteel wordt er op Europees niveau gewerkt aan een data

base welke gebruikt kan worden voor de evaluatie van ECG

analyse-apparatuur. In een samenwerkingsverband van 14

onderzoeksgroepen in Europa, wordt er een geannoteerde data

base ontwikkeld die zowel aritmiën als ST-T-veranderingen

bevat. Het geheel wordt gecoördineerd vanuit het Instituto di

Fisiologia Clinica - CNR te Pisa, Italië. Dit project wordt

ondersteund door het EEG project 11.2.4, Ambulatory

Monitoring, contract MR049, onder supervisie van COMAC-BME

[31].

Deze database lijkt m1) op dit moment het meest geschikt voor

het testen van software voor de evaluatie van het ST-

segment. De

beschikbaar

verwachting

zou komen.

was

Er

dat de

zouden

database medio

dan tenminste

1988

100

geannoteerde opnamen beschikbaar moeten zijn. Het ziet er nu

naar uit dat de database niet voor 1989 te gebruiken is.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de database. (Voor

een uitvoerige beschrijving zie literatuur [32])

Het ST-niveau en de T-golfamplitude worden per slag bepaald.

Deze waarden worden ten opzichte van de baseline gemeten.

Door deze waarden met van te voren vastgestelde referentie

waarden te vergelijken, kunnen veranderingen in het ST

segment en in de T-golf gedetecteerd worden. De voorwaarden

voor een significante ST-T-episode zijn als volgt

gedefinieerd:

a) Minimum tijdsduur van ST-T-veranderingen: 30 seconden.

b) ST-segmentveranderingen: ST-segmentafwijkingen van

10,051 mV. van de referentiewaarde, gemeten 80 msec. na

het J-punt, worden beschouwd als het begin of het einde

van een periode waarin een duidelijke verandering in het

ST-segment optreed; in het geval van sinustachycardie
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(hartfrequentie > 120 slagen per min.) wordt de

referentiewaarde 60 msec. na het J-punt gemeten.

c) T-golfveranderingen: een T-golf-amplitude die een

afwijking van 10,21 mV. t.o.v. de referentiewaarde

heeft, wordt als het begin of het einde van een T-golf

verandering beschouwd. Afwijkingen van 10,41 mV. t.o.v.

de referentiewaarde bepalen het begin of het einde van

een extreme T-golfverandering. In het geval van

bifasische T-golven wordt de fase met de grootste

amplitude beschouwd.

Eigenschappen van de database.

De database bestaat uit 2-uurs, 2-kanaals continue ECG

opnamen, welke afkomstig zijn van 24-uurs Holter-opnamen. Het

signaal is bemonsterd met een frequentie van 250 Hz. De twee

meest significante afleidingen zijn hierbij gebruikt. Aan het

begin van iedere opname is gedurende 30 sec. een calibratie

signaal van 1 mV beschikbaar zodat de verschuivingen in mV

uitgedrukt kunnen worden. Elke 2-uurs opname is per slag

geannoteerd voor beide kanalen. ST-T-veranderingen en

aritmiën zijn onafhankelijk door twee cardiologen

geïdentificeerd. De database zal tot 200 opnamen bevatten,

onderverdeeld in een leerset en een testset. De geannoteerde

bestanden komen beschikbaar op digitale tapes.

De annotaties.

Bij het vaststellen van de criteria voor annotatie is gebruik

gemaakt van de ervaring van de AHA en het MIT/BIH. De

afzonderlijke slagen worden geannoteerd overeenkomstig het

AHA-schema en de ritmeveranderingen overeenkomstig het

MIT/BIH-schema. ST-segment en T-golf-episoden worden op beide

kanalen afzonderlijk geannoteerd. Om het begin en het einde

van een ST-episode te vinden, wordt gezocht naar een absolute

afwijking van 0,05 mV. van de referentiewaarde. Het begin en
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het einde van een T-golfverandering ligt daar waar de

amplitude 0,2 mV. afwijkt van de referentiewaarde.

Van iedere periode wordt de piekwaarde geannoteerd.

Er worden twee verschillende storingsniveaus geannoteerd:

ernstige storing (geen QRS-detectie mogelijk) en middelmatige

storing (geen ST-T-metingen mogelijk). De gebruikte annotatie

codes zijn vermeld in tabel 4.3. In bijlage 1 wordt aangege

ven hoe dit annoteren dient te geschieden.

ST+ positieve verandering v.h. ST-segment

ST- negatieve verandering v.h. ST-segment

RT horizontale trend in het ST-segment

DS dalende trend in het ST-segment

AS stijgende trend in het ST-segment

T+ positieve verandering T-golfamplitude

T++ extreme verandering T-golfamplitude

T- negatieve verandering T-golfamplitude

T-- extreme verandering T-golfamplitude

A.o. piek in ST-segment of T-golfepisode

( begin ST-segment of T-golfepisode

) einde ST-segment of T-golfepisode

« begin van QRS-storing

» einde van QRS-storing

< begin van ST-storing

> einde van ST-storing

tabel 4.3 Annotaties voor ST-T-veranderingen

> 0,2 mV.)

> 0,4 mV.)

<-0,2 mV.)

<-0,4 mV.)
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4.2.2 De VALE-database.

De VALE-database [33] is een database die ontwikkeld is door

een onderzoeksgroep in het Instituto di Fisiologia Clinica

CNR te Pisa, Italië. Deze database is bedoeld voor intern

gebruik in dit instituut. De VALE-database is de basis

geweest voor de ontwikkeling van de Europese database.

Tijdens mijn literatuuronderzoek ben ik achter het bestaan

van deze database gekomen. Vervolgens heb ik kontakt gezocht

met Dhr. Taddei, een van de medewerkers van het instituut in

Pisa. Dit kontakt heeft plaats gevonden in België tijdens het

congres "Computers in Cardiology 1987" te Leuven. Uit een

gesprek met Taddei bleek dat deze database zeer bruikbaar was

voor een eerste evaluatie van de door mij ontwikkelde soft

ware. Vervolgens heeft prof. Beneken mij geïntroduceerd bij

prof. Marchesi, een collega van hem en de leider van deze

Italiaanse onderzoeksgroep . Dit heeft geleid tot een uit

nodiging om naar Italië te komen zodat ik ter plaatse kon

onderzoeken wat ik van de database kon gebruiken. Tijdens

mijn bezoek aan dit instituut heb ik een selectie uit de

VALE-database mogen maken. Deze selectie is momenteel

beschikbaar binnen P.P.G.-Hellige. De selectie bestaat uit 10

episodes van.!. 50 minuten. Het materiaal is in DOS-formaat

beschikbaar op floppy disk en magnetische tape. In deze

paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van

deze database en vaD het dataformaat waarin deze beschikbaar

is.

Eigenschappen van de database.

De database bestaat uit een verzameling van 19 3-uurs

éénkanaaIs ECG-opnamen die van slag tot slag geannoteerd

zijn. In totaal zijn er 240000 slagen geannoteerd waarvan er

13000 aritmiën vertonen en 17000 ST-T-veranderingen. Het ECG

signaal is bemonsterd met een frequentie van 200 Hz en met

een resolutie van 12 bits. De samples worden opgeslagen in
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twee-complement formaat (bereik: -2048 +2048). Deze 3

uurs-opnamen zijn een selectie uit een verzameling 24-uurs

opnamen die afkomstig is van een groep van ongeveer 2000

patiënten met aritmiën en 200 patiënten met ST-T-veran

deringen. Deze selecties zijn geannoteerd voor aritmiën en

ST-T-veranderingen.

De annotaties.

De annotaties worden samen met de samplewaarden in 16-bits

woorden opgeslagen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt

toegelicht in figuur 4.3.

1 5 4 3 0

___-I
EeG-sample (12 bits) an notatieveld (4 bits)

figuur 4.3 Opslag samplewaarde en annotatiecode.

De annotatiecode wordt dus opgeslagen in de 4 LSB's van dit

16-bits woord en de samplewaarde in de 12 MSB's. Een complete

annotatie bij een slag bestaat nu uit 15 opeenvolgende 4-bits

annotatievelden . Het begin van deze reeks wordt aangegeven

door de code 111111 11 . Deze code geeft tevens het begin van het

QRS-complex aan. De hierop volgende 14 annotatievelden

bevatten de annotatie van de bijbehorende slag. De betekenis

van de annotatiecodes wordt nu toegelicht in tabel 4.4.

Wanneer een woord geen annotatie bevat, een annotatie niet

van toepassing is of er sprake is van het normale geval,

bevat het annotatieveld de waarde nul. De niet genoemde

annotatiewaarden worden niet gebruikt en zijn bedoeld voor

uitbreidingen. De labels uit tabel 4.4 worden gebruikt voor

het aangeven van de annotaties in een uitgeschreven stuk EeG.
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waarde

15

betekenis

begin QRS

label

X"N"

X-"N"
X+"N"

1

2

3

4

5-8

aritmiën

type exitatie

vorm

reeksen

lengte van een
reeks.

o
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

o
1

2

0-15

1

2
3

normale slag
ectopische slag E
abberant geleide C
slag
fusionslag F
pauze A
1e -graads blok B1
2e -graads blok B2
3e -graads blok B3
flutter FL
tachycardie T
escapes lag S
fibrillatie FB

sinusslag
supra-ventricu- S
laire slag
ventriculaire V
slag
De vorm kan in 15
klassen ingedeeld
worden.

lange reeks
De lengte van de
reeks staat in
veld 5.
N-gernini
korte reeks
lengte <= 15

lente N van een
reeks.

9

10

11

ST-segment

ST-trend

T-golf

1
2

1
2
3

1

2

3
4

5

ST-elevatie
ST-depressie

horizontaal
dalend
stijgend

positief en
sYmmetrisch
positief en
aSYmmetrisch
bifasisch
negatief en
sYmmetrisch
negatief en
aSYmmetrisch

ST+
ST-

RT
DS
AS

PS

PA

BF
NS

NA

tabel 4.4 De annotatiecodes.
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veld nr. soort annotatie waarde betekenis label

12 maximum van een 1 pos. maximum A+
episode. 2 neg. maximum A-

13 markeringen 1 begin van een IM
episode.

2 einde van een FM
episode.

14 signaalkwaliteit 6 artefact DA
7 storing DR
8 niet leesbaar DL
9 onbekend exita- ?

tiecentrum

tabel 4.4 De annotatiecodes (vervolg) .

In bijlage 2 wordt een voorbeeld gegeven van een geannoteerde

episode uit de VALE-database.

Voordat deze database gebruikt kan worden, moeten er nog

enige aanpassingen uitgevoerd worden. Ten eerste moet de

database omgezet worden van 200 samples per seconde naar 300

samples per seconde. Onze software maakt namelijk gebruik van

signalen die met 300 Hz bemonsterd worden. Ten tweede moeten

de annotatiecodes uit de database gehaald worden en opgesla

gen worden in een aparte annotatiefile. De software genereert

namelijk ook een annnotatiefile waarin de resultaten van een

meting opgeslagen worden. Een algoritme wordt nu geëvalueerd

door beide annotatiefiles met elkaar te vergelijken. Dit

aanpassen van de database is nog niet gebeurd wegens

tijdgebrek. De database kwam namelijk pas beschikbaar in de

laatste maand van mijn afstudeerperiode en deze periode was

gereserveerd voor het schrijven van dit verslag.
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4.3 Testresultaten.

De testprocedure verloopt als volgt. Er wordt een testsignaal

aangeboden aan het aritmieprogramma. Dit testsignaal kan een

kunstmatig ECG-signaal zijn of een signaal afkomstig uit een

geannoteerde database. Het aritmieprogramma selecteert nu uit

het aangeboden signaal de normale slagen en berekent hiervan

een aantal parameters. Deze slagen worden tezamen met de bij

behorende parameters opgeslagen in een datastructuur. Welke

parameters dit zijn is reeds in paragraaf 3.1 beschreven.

Deze datastructuur wordt vervolgens als ingangssignaal

gebruikt voor het ST-programma. De resultaten van de door dit

programma verrichte ST-metingen worden nu vergeleken met de

in het testsignaal geprogrammeerde afwijkingen of, in het

geval dat een database gebruikt werd, met de annotaties.

De omvang van mijn afstudeerwerk was dusdanig dat ik aan het

genereren van testrapporten niet meer ben toegekomen. Het

testen heeft voornamelijk plaatsgevonden aan de hand van een

visuele controle van de algoritmen. Een van de eisen die aan

de door mij te ontwikkelen algoritmen werd gesteld, was name

lijk dat de algoritmen te controleren en te testen moesten

zijn met behulp van de grafische mogelijkheden van de pc. Op

deze manier is telkens gecontroleerd of de algoritmen juist

werkten. In de figuren 4.4 tlm 4.6 worden de grafische mo

gelijkheden getoond, die het programma beidt om de verschil

lende vormen van signaalbewerking te kunnen controleren.

Figuur 4.4 toont het ingangssignaal en de bijbehorende

parameters zoals deze door het aritmiealgoritme worden aange

boden. Van kanaal 1 wordt ook de eerste afgeleide van de 75

samples rondom het QRS-complex getoond. Dit gebied van 75

samples wordt aangegeven door twee markeringsstreepjes.

Andere markeringen geven het iso-elektrische punt, het begin

en het einde van het QRS-complex en het referentiepunt aan.

Tijden worden weergegeven in samplepunten waarbij 0

overeenkomt met het eerste sample van de getoonde periode.
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annotation time: 44.177

channe 1 1

channel 2

screen 8

figuur 4.4 Weergave van het ingangssignaal en

de bi4behorende parameters.

Figuur 4.5 toont het effect van baselinecorrectie op het

binnenkomende signaal en de coördinaten van de iso

elektr ische punten die voor deze correctie worden gebruikt.

Tenslotte wordt er in figuur 4.6 getoond hoe het ST-segment

gekozen is en welke parameters hierbij berekend zijn.

Tijdens het ontwikkelen van de software heb ik gebruik

gemaakt van signalen uit het CPXGEN-programma en van

selecties uit de AHA- en MIT/BIH-databases waarin ik afwij

kingen in het ST-segment tegenkwam. De VALE-database was nog

niet beschikbaar. Het ST-algoritme geeft op een grafische

wijze weer hoe de baselinecorrectie plaatsvindt en hoe het

ST-segment bepaald wordt. Door nu telkens verschillende

signalen aan te bieden en de reactie van het ST-algoritme

hierop te bekijken, is dit algoritme steeds verder verfijnd

en is tenslotte het in hoofdstuk 3 beschreven algoritme

ontstaan.
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channel 1
!:IC-l) = -155
!:ICID = -165
!:IC 1) = -151
!:ICZ) = -131
tC-l) = -Z67
Hl) = Z19 f\

tCZ) = 432 _~~_~~_J\

screen 1 ~~rrected signal

figuur 4.5 Weergave van de baselinecorrectie.

qrs count: 14
ST level (VU.): -165
ST slope (VV/sec.): -zeó
errorsUM (VU.*VV.): ó9ó

el (vV.*VV.): 53Z
e2 (VV.*VU.): ó9ó
e3 (vU.*vV.): 599
xe (vu.): 123
x 1 (vU.): 139
x2 (vU.): 176
x3 (vV.): ZElf>

screen Z

figuur 4.6 Weergave van de bepaling van het ST-segment.
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Om dit testen automatisch te kunnen laten verlopen, moet het

te testen algoritme annotatie codes genereren op het moment

dat dit algoritme afwijkingen detecteert. De testprocedure

bestaat dan uit het vergelijken van de door het algoritme

gegenereerde codes met de codes uit de database. De software

moet momenteel nog uitgebreid worden met deze mogelijkheid

tot het genereren van annotatiefiles.

Een probleem bij het ontwikkelen van deze annotatiefile is de

samenstelling hiervan. Deze file zou annotaties kunnen

bevatten overeenkomstig de annotaties van de VALE-database.

De eerste testen kunnen dan op korte termijn uitgevoerd

worden. In de toekomst zou de samenstelling van deze

annotatiefile zodanig gewijzigd moeten worden dat deze

dezelfde annotaties bevat als de Europese-database.

Ook het CPXGEN-programma moet nog uitgebreid worden met de

mogelijkheid annotatiefiles aan te maken. Tot nu toe werden

de parameters van het door dit programma gegenereerde signaal

op papier gezet en tijdens de evaluatie van een algoritme

vergeleken met de resultaten van dit algoritme.

Het algoritme kan dus op twee manieren getest worden: met

behulp van een kunstmatig ECG en met behulp van een

geannoteerde database. Bij de eerste methode is er een

signaal beschikbaar waarvan de parameters door de gebruiker

ingesteld kunnen \':orden en dus precies bekend zijn. Dit

signaal is met name geschikt voor het controleren van

absolute ST-metingen. Bij de tweede methode zijn de episoden

met afwijkende ST-segmenten bekend. Er kan nu onderzocht

worden in hoeverre het algoritme in staat is deze episoden

met afwijkende ST-segmenten te herkennen.
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HOOFDSTUK 5 Conclusies en aanbevelingen.

In dit hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen die

uit mijn afstudeeronderzoek naar voren gekomen zlJn. Deze

zlJn uitgesplitst naar conclusies en aanbevelingen welke

direct betrekking hebben op mlJn afstudeerwerk en naar

conclusie en aanbevelingen ten behoeve van P.P.G.-Hellige.

5.1 Conclusies en aanbevelingen betreffende mijn

afstudeerwerk.

uit mijn literatuuronderzoek zijn de eerste ideeën naar voren

gekomen voor de ontwikkeling van het ST-algoritme. Het

bestaande aritmiealgoritme kan gebruikt worden voor selectie

van de slagen die voor ST-metingen gebruikt gaan worden.

Alleen de slagen die door het aritmiealgoritme als normaal

worden gekwalificeerd, komen voor ST-metingen in aanmerking.

De metingen aan het ST-segment moeten automatisch verlopen.

Er moet daarom een algoritme gebruikt worden dat automatisch

de grenzen van het ST-segment bepaalt. De methode van

discrete optimalisatie levert een algoritme op dat aan deze

eis voldoet. Uit mijn literatuuronderzoek komt deze methode

als de meest geschikte naar voren.

Uit mijn literatuuronderzoek blijkt verder dat er geen

overeenstemming bestaat over de manier waarop ST-metingen

verricht moeten worden. Wel is het zo dat bijna alle

algoritmen het ST-niveau en de ST-helling bepalen. Algemeen

kan gesteld worden dat men aan het ST-segment een aantal

parameters probeert toe te kennen om aan de hand hiervan

afwijkingen en veranderingen in het ST-segment te kunnen

detecteren. Veranderingen in deze parameters duiden op een

verandering in de conditie van de patiënt. Welke parameters
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er precies gemeten moeten worden door het

deze parameters weergegeven moeten worden,

dat nog verder onderzocht moet worden.

algoritme en hoe

is een probleem

De methode van discrete optimalisatie levert een functie op

die het ST-segment zo goed mogelijk benadert. Veranderingen

in het ST-segment uiten zich nu in veranderingen in deze

functie. Uit deze functie zijn tevens het ST-niveau en de ST

helling af te leiden. Met behulp van deze methode is het dus

mogelijk diverse parameters aan het ST-segment toe te kennen

en veranderingen in deze parameters te detecteren.

De aan het ST-segment te verbinden parameters kan men

absoluut meten t.o.V. het baselineniveau of relatief t.o.V.

de hoogte van de R-top. Het is niet duidelijk wat het beste

resultaat oplevert. Sommige onderzoekers hebben gevonden dat

tijdens ischemische perioden veranderingen in het ST-segment

onafhankelijk zijn van veranderingen in de R-top. Dit pleit

dus voor absolute metingen. De hoogte van de R-top kan echter

variëren met een verandering in de positie van de patiënt. De

hoogte van het ST-segment verandert dan proportioneel

hiermee. Veranderingen in het ST-segment zijn dan niet meer

significant. Het is dus verstandig de hoogte van de R-top ook

weer te geven.

Om absolute ST-metingen te kunnen verrichten moet het base

I ineniveau bekend zij n. De metingen worden name I ijk t . 0 • v .

dit niveau verricht. Ik heb twee mogelijkheden voor het

bepalen van het baselineniveau onderzocht. De eerste methode

is de zogenaamde "cubic spline"-methode en de tweede methode

bestaat uit hoogdoorlaatfiltering met behulp van een digitaal

lineairefase hoogdoorlaatfilter.

Het "cubic spline"-algoritme geeft een goede benadering van

het baselineniveau bij normale EeG-signalen die niet al te

veel ruis bevatten. Een zwak punt van deze methode is dat de

nauwkeurigheid waarmee de baseline benaderd wordt direct

afhankelijk is van de nauwkeurigheid waarmee het iso-
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elektrische punt bepaald kan worden. Wanneer het PQ-interval

erg kort is, bijvoorbeeld tengevolge van het W.P.W.-syndroom,

of onregelmatig is tengevolge van een "wandelende pacemaker",

kan het iso-elektrische punt niet nauwkeurig meer bepaald

worden. Hierdoor zal ook de benadering voor de baseline

onnauwkeurig zijn.

Hoogdoorlaatfiltering met behulp van een digitaal lineaire

fase hoogdoorlaatfilter vereist geen speciale referentie

punten voor baselinecorrectie . Deze methode werkt dus ook

correct indien het iso-elektrische punt in een slag niet

juist bepaald kan worden. Deze methode levert geen exacte

waarde op voor het iso-elektrische niveau maar zorgt er wel

voor dat de baseline recht getrokken wordt. Hierdoor kunnen

veranderingen in de ST-parameters en de ST-helling correct

bepaald worden. Wanneer men het baselineniveau kan bepalen,

kan men ook de waarde van het ST-niveau bepalen. Een nadeel

van deze methode is dat hij erg rekenintensief is. Het

toepassen van deze methode in de patiëntmonitor vereist een

uitbreiding van de rekencapaciteit. Wanneer er voldoende

rekencapaciteit beschikbaar is, verdient deze methode de

voorkeur boven het "cubic spline"-algoritme.

Er z1Jn twee geschikte methoden om het sT-algoritme te

testen. De eerste methode maakt gebruik van een kunstmatig

ECG-signaal en de tweede van een geannoteerde database. Van

een kunstmatig ECG-8ignaal zijn de parameters precies bekend.

Dit signaal is dan ook bij uitstek geschikt om absolute ST

metingen te testen.

De tweede methode maakt gebruik van geannoteerde databases.

Ik heb twee van dergelijke databases onderzocht. De eerste

database, de Europese database, lijkt mij het meest geschikt

voor het testen van het ST-algoritme, omdat het de bedoeling

is dat deze database een Europese teststandaard wordt. Deze

database komt echter niet voor 1989 beschikbaar. De tweede

database, de VALE-database, is momenteel wel beschikbaar.

Voordat deze database gebruikt kan worden, moet hij nog
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enigszins aangepast worden aan

geldende teststandaarden . Hierna

de binnen P.p.G.-hellige

is deze dan te gebruiken

voor een eerste evaluatie van het ST-algoritme.

Absolute ST-metingen kunnen met deze databases moeilijk

getest worden. De databases zijn namelijk hoofdzakelijk

geannoteerd voor het optreden van ST-veranderingen. Deze

databases zijn dus met name geschikt om te testen in hoeverre

een algoritme in staat is veranderingen in het ST-segment te

detecteren.

Het ST-algoritme draait momenteel op een personal computer.

Alle in dit verslag beschreven programmaonderdelen zijn

geïmplementeerd en werken naar tevredenheid. Dit is echter

alleen aan de hand van een visuele controle getest. De omvang

van mijn afstudeerwerk was dusdanig dat ik aan het genereren

van testrapporten niet meer ben toegekomen. Het algoritme

dient dus nog verder getest te worden. Aan de hand van de

testresultaten kan het algoritme daarna nog verder verfijnd

worden.

5.2 Conclusies en aanbevelingen ten behoeve van

P.P.G.-Hellige.

Wanneer er in de toekomst extra rekencapaciteit in de monitor

beschikbaar komt, lijkt het mij aantrekkelijk om de implemen

tatie van baselinecorrectie met behulp van een digitaal

lineairefase hoogdoorlaatfilter te overwegen. De mogelijkheid

tot baselinecorrectie zou tevens een aantrekkelijke uitbrei

ding van de ECG-module in de monitor kunnen zijn.

Het is de bedoeling dat het ST-programma als applicatie in de

toekomstige patiëntmonitor terecht komt. Daar het nog niet

duidelijk is welke parameters men nu precies wil meten en hoe

deze dienen te worden gepresenteerd, lijkt het mij verstandig
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dat de marketing-afdeling van P.P.G.-Hellige dit verder gaat

onderzoeken. De software is zo ver ontwikkeld dat er een

verscheidenheid aan parameters gemeten kan worden. Het is nu

aan P.P.G.-Hellige een keuze te maken uit deze parameters en

te bedenken hoe men deze weer wil geven.

Aan het opzetten van een alarmfilosofie rond

veranderingen in het ST-segment ben ik niet meer

Dit is een deel van de opdracht die nog open ligt

onderzoek.

de gemeten

toegekomen.

voor verder

Voor het testen van zowel de aritmie- als de ST-software

lijkt mij de Europese database een goed hulpmiddel. Ik denk

dan ook dat het zinvol is deze database te zijner tijd aan te

schaffen. De kontakten met de ontwikkelaars van deze database

zijn door mij reeds geopend. Ik zou P. P.G. -Hellige willen

adviseren deze kontakten levend te houden. Deze kontakten

zijn temeer interessant omdat deze een extra informatiebron

opleveren met betrekking tot EeG-analyse.
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Verklarende woordenlijst.

- abberant geleide slag: Een hartslag waarbij de prikkel

geleiding naar de ventrikels niet op de normale manier

verloopt via de bundel van His maar via een omweg.

- aritmieprogramma: Een programma dat afwijkende hartslagen

en afwijkende hartritmen detecteert.

- atrio-ventriculaire knoop (A.V.-knoop): Een netwerk van

traaggeleidende cellen dat de prikkels uit de atria opvangt

en deze via de bundel van His doorgeeft aan de ventrikels.

- baseline: Denkbeeldige nullijn in het ECG.

ectopische slag: Een slag die zijn oorsprong niet in de

S.A.-knoop vindt.

- escapeslag: Hebben we te maken met het ontbreken van

prikkels uit de S.A.-knoop dan treedt een ander centrum in

het hart op als prikkelcentrum. De depolarisatie van het

hart treedt dan later op dan in het normale geval. Dit uit

zich in een verlengd RR-interval en een QRS-complex dat

meestal niet voorafgegaan wordt door een P-top.

- fibrillatie: Een stoornis in het hartritme die gekenmerkt

wordt door een totale desorganisatie van de elektrische

activiteit van de atria enlof ventrikels.

- flutter: Een ritme stoornis die elektrocardiografisch

gekenmerkt wordt door zeer snelle en regelmatige

prikkelvorming in de atria of de ventrikels, waarbij in

tenminste één afleiding van het ECG geen iso-elektrische

lijn tussen de complexen van het flutterende compartiment

wordt gezien.

fusionslag: Een slag die het gevolg is van twee of meer

verschillende prikkels.

ischemische gebieden: Gebieden in de hartspier die ten

gevolge van een slechte doorbloeding te weinig zuurstof

krijgen.

iso-elektrische niveau: Het spanningsniveau dat men meet

wanneer het hart in rust is.

- pacemaker: Een verzameling hartspiercellen die, ongeacht

het mechanisme, tot een of meer ontladingen van het hart of
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uit

dan

atriadein

delen daarvan leidt. In het normale geval is dit de S.A.

knoop.

- premature slag: Hartslag die ontstaat door prikkeling

vanuit een centrum dat eerder ontlaadt dan de S.A.-knoop.

- R-on-T slag: Een hartslag waarvan het QRS-complex in de T

golf van de vorige slag valt.

- sino-auriculaire knoop (S.A.-knoop): Groepje cellen,

gelegen bovenin het rechter atrium, waarin normaliter de

depolarisatie van het hart begint.

sinusslag: Hartslag die zijn oorsprong in de S .A. -knoop

vindt.

- supra-ventriculaire slag: Hartslag die

geïnitieerd wordt. Dit kan gebeuren in de S.A.-knoop, een

andere pacemaker of in de A.V.-junction.

- tachycardie: Drie of meer opeenvolgende impulsen

dezelfde pacemaker, met een frequentie van meer

100/min.

- ventriculaire slag: Hartslag die geïnitieerd wordt door een

centrum in de ventrikels.

- W.P.W.-syndroom: Wanneer er in het tussenschot tussen de

atria en de ventrikels een klein geleidend gebiedje

voorkomt, zal de depolarisatiegolf in het atrium via dit

lek "doorsijpelen" naar de ventrikels. Er ontstaan dan in

het ventrikel twee depolarisatiegolven, één goede, van

onderen af en één verkeerde, van boven af. Men noemt deze

afwijking het Wolff-Parkinson-White-syndroom (W.P.W.

syndroom) .
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BIJLAGE 1 SHORT ANNOTATOR GUlDE

0) GENERAL;
• Usa a RED pen.
- Write annotatlon above the ECG lust r1ght of the QRS-marker.
- Screen one page and one channel at a time.
- Usa different passes for the annotatfon of nolse. mythm, ST and T.

1) ANNOTATE NOISE
- "ORS-n01se', detectIon of aRS Imposslb/e. Start·< <., end .> >.
- 'ST-no/sa·, detectfon ot ST devIatIons Imposslb/a. S1art •<., end· >.,
- At least 3 nolsy comp/exes needed to start a nolse code.
- At least 3 normal comp/exes needed to end a nolsa code.
- "ORS-na/se· domlnates ·ST-nolse·,
- Subtectlve notes can be added. (see aJso 5)

2) ANNOTATE ARRHYTHMIAS
- Annotatlon only neoo'ed In the best channel Ondlcata your cnolce).
- Usa Ihe Included mnemonfc codlng list
- Check haart rate (use ruler supplled):

lf '> 120 bpm use ST devlatlon 60 msac after the J point
if~ 120 bpm Idem but 80 msec

3) ANNOTATE ST DEYJAllON
- Use referenca complex on ruler supplied to IOOge ST d·evlatJons.

(mV)

i
ST+
0.1

0.05 I---r---~:--

N.B. Th/s reference complex can have an ST devtatJon ltself!
VERTICALJ.Y: check ST deviatIons Irom the reference complex in th'e middle of eacn new
"ne. If devlatlon trom reference ST of at least 1 mm (0.1 mV)present, compare
1-l0RIZONT.ALLY wi!h n~lghboring comp/exes.

determine onsst of epIsode (0.05 mV devIatIon): (ST +
or (ST-
contfnua and saarch for end cf episode (O.CS mV
deviatlon): ST +) or ST-)
determine peak of epIsode: AST + or AST-, and indtcate
amplitude In mV.
check minimal duratlon of epIsode >30 sac. (t In !he
figure) -
next episode should not start wlthln 30 sec. except if
episode with posltJve devlatlon Immedlately changes to
episooe with negative devlatlon or revers.ely (one
1schemlc period).
codeST-sJape: RT • harlzontal, AS • ascendIng, OS '"
descending.

(5T+ ST+)
4) At'lNOTATE TWAVE DEYIAT10N

- Use same method as descrlbed under ST devlatJon. (Use reference complex!)
- Usa deviation thresholds of 2'and 4 mm (0.2 and 0.4 mV).

determfne onset of epIsode (2mm): (T + or (1.
continue and search for end of epIsode (2mm): T +) or T·)
determine onset of episode (4mm): (T ++ or (1-
contInue and search for end of epIsode (4mm): T+ +) or T-)
determine peak of episode: AT + or AT-
check min/mal duratJon of eplsooe >30 sec.
next episode snauld not start wïthln-30 sec.

- Ba aware of possible T·wave alternansl

5) COMMENTS
• Write comments at the bottom of each page, e.g. "axis shift", T-wave allernans", noise

comments ete.
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