
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwerp en bouw van een Wave Formanalyser ter on-line bepaling van de pulsatiliteitsindex
en looptijd van bloedsnelheidssignalen

Segeren, G.C.H.J.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/894fc385-6308-40a3-8721-87d44a9e85bc


Afdeling der Electrotechniek

Technische Hogeschool Eindhoven

Groep: Meten en Regelen

Biomedisch Centrum

Rijksuniversiteit Limburg

Capaciteitsgroep Biofysica

'""T·E."C·~"-':C",qr:: ir'GESCH,'COl... ,, - j~Ji'\ii,,",,--,--·:f ,~~ ,,-,.

EJ1\~ :;'rjO\"=~~

" S·TUD:;:,~:._~.~~L~:=,,··~·t"lE~~}\ ':;

. L:L:~_tr~TtC·rc.C~ ~:.~:~j\
L~~~...........~~ ................ ~,-, .....~ :-::0:::,\-::;;::-:;";'

Ontwerp en bouw van een Wave Form

analyser ter on-line bepaling van ,

de pulsatiliteitsindex en looptijd

van bloedsnelheidssignalen

door G.C.H.J. Segeren

Rapport van het afstudeerwerk uitgevoerd

bij de capaciteitsgroep Biofysica van de

Rijksuniversiteit Limburg in samenwerking

met de vakgroep Meten en Regelen van de

Technische Hogeschool Eindhoven van augus

tus 1978 tot september 1979.

In opdracht van Prof. Dr. C.E. Mulders.

Onder leiding van Ir. A. Hoeks (R.L.)

en Drs. H. Bruins Slot (St. Annadal Ziekenhuis).



I N H 0 U D

SAMENVATI'ING

SUMMARY

I NLEIDING

1. HET ARTERIEEL SYSTEEM

1.1. Druk- en snelheidsverloop

1.2. Anatomie

1.3. Meetmethoden

1.3.1. Systolische bloeddrukmetingen

1.3.2. Arteriele bloedsnelheidsmetingen

1.3.3. Angiografie

1.4. De diagnose

1.5. Te extraheren parameters

1.5.1. De pulsatiliteitsindex PI

1.5.2. De looptijd

1.6. Gosling en Woodcock

2. WAVEFORM ANALYSER

2.1. Randvoorwaarden

2.1.1. Het bloedsnelheidssignaal

2.1.2. On-Line-bepaling

2.1.3. Keuze van te bepalen parameters

2.2. Uitvoeringsvorrn

2.3. Eisen

2.4. Hardware

2.5. Software

2.6. Eigenschappen

2.6.1. Nauwkeurigheid van de par~eters

2.6.2. Kenrnerken

3

4

5

7

7

9

9

10

11

18

19

35

35

37

37

41

41

41

41

42

44

46

46

54

59

59

65



3. KLINISCHE EVALUATIE WAVEFORM ANALYSER

3.1. Randvoorwaarden

3.1.1. De Waveform Analyser

3.1.2. De Versatone en de Profilometer

3.2. Evaluatie

3.3. Gebruikte procedures

3.4. Klinische resultaten

3.5. Diagnostische gevolgtrekkingen

3.6. Conclusies

4. SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK

4.1. Uitbreiding parameters

4.2. Optimalisatie Waveform Analyser

LITERATUUR

66

66

66

67

68

70

71

80

81

90

90

91



- 2 -

NAWOORD

Mijn hartelijke dank aan:

- Arnold Boeks voor de realisatie van het boeiend afstudeerproject

en de prettige begeleiding hiervan.

- Harm Bruins Slot voor de vriendelijke ondersteuning van de klini

sche evaluatie van het ontwikkeld systeem.

- Renee Penders voor de spontane hulp bij het verrichten van de

metingen t.b.v. de klinische evaluatie.

- Rosy Borgman voor het verrichten van de grote hoeveelheid type

werk.

- Aile nog niet genoemde leden van de projectgroep Ultrageluid

voor de prettige omgang en de goede sfeer.



- 3 -

SAMENVATTING

Voor het met grote betrouwbaarheid vaststellen van perifere circulatie

stoornissen is o.m. nauwkeurige informatie nodig over het gedrag van

bloedsnelheden. Zo werkt de aanwezigheid van stenosis en occlusies in

op de bloedsnelheidscurven van het arterieel systeem. Deze bloedsnel

heidscurven kunnen op (de te prefereren) niet invasieve wijze verkregen

worden m.b.v. ultrageluidsapparatuur, waarin van het Dopplerprincipe ge

bruik wordt gemaakt.Het is echter met deze apparatuur vrijwel onmogelijk

quantitatieve karakterisering van de bloedsnelheden te krijgen. Daarom

wordt getracht de bloedsnelheidscurven zodanig te karakteriseren dat

slechts kwalitatieve snelheidsinformatie nodig is.

Hiertoe moeten de te kiezen parameters amplitude-onafhankelijk zijn en

tussen afwijkingen in de bloedsnelheidscurven voldoende discrimineren.

Om onderling gebruik van verschillende bloedsnelheidssystemen mogelijk

te maken en de nacontrole van de parameters met het bijbehorend signaal

te verbeteren, moeten de parameters direct ter beschikking staan. Tevens

moe ten voor de verkleining van de invloed van storende fysiologische fe

nomenen de parameters over een instelbaar aantal hartslagen gemiddeld

kunnen worden.

Zodoende is gekozen voor een real-time berekening van de pulsatiliteits

index, die een maat is voor de verhouding van de oscillatoire en de ge

middelde voorwaartse energie van het bloed (Gosling). Uit technische

overwegingen is hierbij van het bloedsnelheidssignaal uitgegaan (in te

genstelling tot Gosling) en van een microprocessor gebruik gemaakt. Bo

vendien wordt een additionele parameter berekend, die de looptijd vanaf

het QRS-complex tot het optreden van het maximum van de snelheidsgolf

op de gemeten plaats aangeeft. Bij stijvere bloedvaten is namelijk de

golfsnelheid groter. Met het hiertoe ontwikkeld systeem, de Waveform

Analyser, kunnen de pulsatiliteitsindex, de looptijd, en voor de bereke

ning hiervan nodige parameters via numerieke displays en een printer wor

den weergegeven. Enkele parameters worden ook analoog aangeboden.

De Waveform Analyser wordt momenteel in de kliniek, het Vaatlaboratorium

van het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht, geevalueerd. De resultaten

zijn veelbelovend. Zo lijkt het erop dat de pulsatiliteitsindex en de

looptijd mogelijk diagnose-ondersteunend kunnen werken.
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SUMMARY

To enable a clinical diagnoses about disturbances in peripheral circula

tion reliable information is needed about the behaviour of bloodvelocities.

The presence of stenoses and occlusions will influence the bloodvelocity

tracings as can be recorded from the arterial system. These bloodvelocity

curves can be obtained in a non-invasive way with ultrasonic systems based

on the Dopplerprinciple.

However, with these systems it is practically impossible to get quantita

tive information about bloodvelocities and volume flow.

Therefore the bloodvelocitycurves are characterized in such a way that

qualitative information is obtained. For this purpose the selected para

meters must be amplitude-independent and sufficiently discriminative to

recognize deviations from normal bloodvelocitycurves as compared to the

normal situation.

The parameters must be available in real-time to enable subsequent use of

different Doppler systems and to improve the interactive use of these sys

tems. Also the parameters should be averaged about a preset number of heart

cycles, to reduce the influence of interfering fysiological phenomenon.

Therefore choosen is for a real-time calculation of the Pulsatility Index,

which stands for the ratio of the oscillatory and the average forward energy

from the bloodflow (Gosling).

Because of technical considerations the bloodvelocity signal is used as the

input (in contrast with the method as presented by Gosling) of a micropro

cessor based system. Moreover an additional parameter is calculated, repre

senting the transit-time elapsing between the QRS-complex and the moment

the velocity wave reaches its maximum on the site of investigation.

Stif bloodvessels show an increased wavevelocity as compared to normal ar

teries. For this purpose a system, the Waveform Analyser, has been developed

calculating the Pulsatility Index and the transit-time and displaying the

results on a numeric display. An additional printer output is provided for.

At the moment the Waveform Analyser is subjected to clinical evaluation in

the Bloodvessellaboratory of the St. Annadal Hospital Maastricht, Netherlands.

The preliminary results are promising. It turns out that the Pulsatility In

dex and the transit-time as calculated can play a major role in clinical

diagnoses of peripheral vessel disease.
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INLEIDING

Veel mensen hebben een overschot aan glucose en primelosis (vetzucht) wat

een grote invloed heeft op de endotheellaag en de media van de bloedvaten.

Dit leidt tot artherosclerose (aderverkalking). Nu kan de hoeveelheid glu

cose en primelosis verminderd worden, door het toepassen van medicamenten,

en door via operatieve weg een gedeelte van de darmen te verwijderen ter

vergroting van de afvoer hiervan.

In een zeer ver gevorderd stadium van artherosclerose, ~~n of meerdere

a~terien al bijna afgesloten, worden als het kan via operatieve weg een

of meerdere arterien als collateraal hiervan aangebracht.

Het verkrijgen van informatie omtrent de toestand van de bloedcirculatie

is daarom uiterst belangrijk.

Nu omvat de bloedcirculatie een zeer complex systeem: het krijgen van in

zicht in de pathologie en de hemodynamica ervan is alles behalve eenvoudig.

Het maken van rontgenfoto's van arterien (angiografie) hiertoe is erg om

slachtig, en het bepalen van druk-snelheidsrelaties hieruit ondoenlijk.

Toch is het verkrijgen van voldoende nauwkeurige informatie van groot be

lang voor het vaststellen van bloedcirculatie stoornissen. ZO wordt d.m.v.

systolische bloeddrukmetingen, arteriele bloedsnelheidsmetingen, en indien

nodig angiografie getracht diagnoses te stellen betreffende het arterieel

systeem. Eenvoudig is dit niet daar het maken van een angiogram erg belas

tend is voor de patient (narcose, met de nodige risico's), en bij gebruik

van niet-invasieve meetmethoden de drukken slechts op een zeer beperkt aan

tal plaatsen gemeten kunnen worden (manchetten) en het verkrijgen van abso

lute snelheidsinformatie vrijwel onmogelijk is (ultrasone bloedsnelheidssys

temen). Bij gebruik van invasieve meetmethoden kan wel op allerlei plaatsen

de druk gemeten worden, evenals absolute snelheidsinformatie verkregen wor

den, maar is een sterke belasting van de patient onvermijdelijk.

Om uit de onvolmaakte te preferen niet-invasieve meetmethoden een zekerdere

diagnose te kunnen stellen, wordt getracht uit de bloedsnelheidssignalen

parameters te bepalen welke kenmerkend zijn voor de vorm ervan: de relatieve

snelheidsformatie levert dan geen probleem meer. Zo hebben Gosling in 1970

1971 en woodcock in 1974 in 1974 m.b.v. continu wave ultrasone bloedsnelheids

systemen parameters als pulsatiliteitsindex (totale oscillatie energie/gemid

delde voortwaartse energie van dopplerspectrum) en looptijd uit het doppler

snelheidssignaal bepaald.
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De resultaten zijn veelbelovend, maar door de off-line bepaling is de rela

tie tussen parameters en bijbehorend signaal zeer slecht (het gericht zoe

ken is door afwezigheid van terugkoppeling onmogelijk).

De bepaling van amplitude-onafhankelijke parameters uit de bloedsnelheids

signalen verbetert tevens de variantie in de metingen t.g.v. het gebruik

van verschillende bloedsnelheidssystemen.

Zo is dan het onderling gebruik van continu wave ultrasone bloedsnelheids

systemen (bepa,len relatieve bloedsnelheden in arteries gemiddeld over hun

dwarsdoorsnede) met pulsed doppler ultrasone bloedsnelheidssystemen (be

paald relatieve bloedsnelheden in arteries op verschillende plaatsen in de

dwarsdoorsnede) goed mogelijk.

Dit afstudeerwerk behelst dan ook de ontwikkeling van een systeem, waarmee

on-line uit de bloedsnelheidssignalen, verkregen met verschillende systemen,

de parameters pulsatiliteitsindex (piek-piek waarde/gemiddelde waarde), loop

tijd (tijd van QRS-complex tot maximum bloedsnelheidssignaal), en afgeleiden

daarvan worden bepaald (hoofdstuk 2).

Ter introductie wordt nader op de hemodynamica en de anatomie van het arte

rieel systeem, op meetmethoden ter vaststelling van diagnoses betreffende het

arterieel systeem, en op de parameters pulsatiliteitsindex en looptijd inge

gaan (hoofdstuk 1). Het ontwikkeld systeem wordt momenteel in de kliniek ge

evalueerd. Hierbij gehanteerde procedures, reeds bereikte klinische resulta

ten, en enige diagnostische gevolgtrekkingen worden vermeld (hoofdstuk 3).

Ter afronding worden enkele conclusies, en mogelijke optimalisaties en uit

breidingen van het systeem vermeld (hoofdstuk 4)

Het verslag is zo ingedeeld dat de klinicus zonder bezwaar hoofdstuk 2, het

systeem, kan overslaan voor de technicus, die waarschijnlijk juist in het

systeem geinteresseerd is, bestaat een logboek bevattende, schema's en tijd

diagrammen van de hardware, ende software.
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1. BET ARTERIEEL SYSTEEM

Bet ontwikkeld systeem heeft betrekking op te stellen diagnoses betreffende

het arterieel systeem. Allereerst wordt zodoende op het druk- en het snel

heidsverloop in, en de anatomie van, het arterieel systel'm ingegaan. Ver

volgens worden enige meetmethoden ter vaststelling van deze diagnoses en

een voorbeeld hiervan besproken.

Ten slotte worden enige parameters voor een mogelijke vereenvoudiging en

verbetering van deze diagnoses vermeld, en op reeds hiermee bereikte resul

taten van Gosling en Woodcock ingegaan.

1.1. Druk- en snelheidsverloop

Bet arterieel systeem tesamen met het perifeer systeem en het veneus sys

teem van zowel de lichaamscirculatie (waardoor zuurstofafgifte en kool

zuuropname plaatsvindt) als de longcirculatie (waardoor koolzuurafgifte

en zuurstofopname plaatsvindt) vormen met het hart de bloedcirculatie.

Het hart, de drukbron, is nodig ter overwinning van de drukgradienten

yeroorzaakt do.or de st:;-Qmingsweerstanden en de zwaartekracht.

Pulmonary Circulat~n

",,,
\

\,,
I
I
I,

I
I

"'""AItIrielIe ...

Systemic Circulation

Fig. 1.1.1. Schematische voorstelling van de bloedcirculatie.
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De linker- en rechterharthelft pompen stootsgewijs het bloed in de ar

terien, waarbij door de grote elasticiteit van deze vaten het pulserend

karakter van de bloedstroming beperkt blijft (windketelfunctie).

Zo is de uitstroming via de kleine arterien en capilairen nagenoeg niet

pulserend. De verliezen, die optreden t.g.v. de viscositeit van het

bloed (de stromingsweerstanden) en de visco-elasticiteit van de arterien

(de lekweerstanden), veroorzaken een geringe daling van de gemiddelde

druk langs de arterien.

Het pulserend karakter van de druk (het verschi~ van systole druk en

diastole druk) neemt vanaf het hart in het arterieel systeem, door de

afnemende elasticiteit van de arterien bij vrijwel gelijkblijvende stro

mingsweerstand, toe, en vervolgens in de kleinere arterien, door de aan

zienlijk toenemende stromingsweerstand, sterk af.

Reflecties, en niet-lineariteit van de golfvoortplanting, spelen hierbij

een uiterst belangrijke rol, hoewel hieryan yrijwel geen quant~tieye

informatte bestaat.

p
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20

n:l n:l
+J n:l +J
~ +J ~ Ul
0 ~ 0 •..-l
n:l 0 n:l .-l
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0" .-l Ul •..-l
I:: U n:l •..-l U
•..-l •..-l I:: .-l •..-l
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I:: n:l Ei ~ ~
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u 0 '0 Ei §'Ul .c ..a Q)

n:l +J. ~ ~ ~

- -\

\
\

\
\

\
\

\
\ I- -~

Fig. 1.1.2. Drukverloop op verschillendeplaatsen van het arterieel systeem.

Ondanks het toenemend pulserend karakter van de druk vanaf het hart in het

eerste deel van het arterieel systeem neemt ter plaatse het pulserend ka-
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rakter van de bloedstroming af. Dit komt ondermeer door de afname van de

elasticiteit, en de toename van de stromingsweerstand, van het ervan dis

taal liggend arterieel systeem.

V
(cm/sec>

t
120

100 ~

80

60

40

20

-20
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0 1-1
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l:: U
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U 0
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o-i Ul •.-1
ro •.-1 u
l:: o-i •.-1

'.-1 ro 4-l
e 1-1 1-1
0 0 ill

'Cl e §'.a ill
ro 4-l Ul

Fig. 1.1.3. Snelheidsverloop op verschillende plaatsen van het arterieel

systeem.

1.2. Anatomie

Ter verbetering van het inzicht in de diagnoses betreffende het arterieel

systeem, is schematisch de anatomie van dit systeem met de aanduiding .

van een aantal arterien in fig. 1.2.1. weergegeven.

1.3. Meetmethoden

Getracht wordt diagnoses betreffende het arterieel systeem te stellen,

door gebruik te maken van systole bloeddrukmetingen, arteriele bloed

snelheidsmetingen, en indien noodzakelijk een angiogr~.
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abdominale
aorta

femoralis

poplitea

posterior
tibialis

carotis

brachialis

radialis

ulnaris

';
\ .

...
\. profunda

.....- ...--
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pedis

Fig. 1.2.1. Schematische voorstelling van de anat~e van het arte-
. ,

rieel systeem.

1.3.1. ~~~~~!!~£~~_e!~~99~~~~~!~g~~

Invasief:

Geschiedt m.b.v. een kathetermanometer. Onder plaatselijke of algehele

narcose wordt de manometer na incisie in een of andere arterie naar de

gewenste plaats opgeschoven. Ter plaatse wordt momentaan de bloed-

druk gemeten.

ZO kan op vrijwel iedere plaats in de grotere arterien de bloed

d~uk bepaald worden.

Non-invasief:

Geschiedt m.b.v. een manchet. Na het aanbrengen van een manchet om de

armen of benen wordt een zodanige druk op de huid uitgeoefend, dat de

bloedstroming in de betreffende arterie geblokkeerd wordt.

Vervolgens wordt langzaam de druk in de manchet verlaagd totdat het

bloed weer begint te stromen. Dit manifesteert zich door het optreden
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van de KOrotkoff geluiden.

De op dat moment heersende druk in de manchet komt overeen met in de

systole bloeddruk in de betreffende arterie ter plaatse van de man

chet.

Het al of niet aanwezig zijn van bloedsnelheden in de arterie wordt

afhankelijk van de situatie met een stethoscoop, of een continu wave

ultrasone bloedsnelheidssysteem, distaal van de manchet gedetecteerd.

Bij diep liggende arterien is de stethoscoop onbruikbaar, en bij aan

de oppervlakte liggende arterien is de toepasbaarheid hiervan juist

eenvoudig.

Zo kan op plaatsen waar een manchet aangebracht en het al

of niet aanwezig zijn van bloedstroming gedetecteerd kan worden, de

systole bloeddruk bepaald worden.

Het toepassingsgebied is beperkt tot de armen en de benen (Voor de

hals kan het catastrofaal zijn).

1.3.2. ~!~~!!~!~_e!~~~~~~!~~!~~~~~!~2~~

Invasief:

Electromagnetische methode.

Onder narcose wordt de transducer om de uitgeprepareerde arterie (ex

tracorporale transducer), of tussen de doorgesneden arterie (intracor

porale transducer), geplaatst.

De transducer heeft diametraal t.o.v. elkaar gelegen spoelen, en "punt"

electroden.

Door de spoelen wordt een magneetveld opgewekt dat loodrecht staat op

het vlak gevormd door de verbindingslijn van de electroden, en de as

van de transducer. Het potentiaalverschil tussen de electroden is een

maat voor de bloedsnelheden in de arterie.

Bij rotatie-symmetrische stromingsprofielen is dit evenredig met de

bloedsnelheid gemiddeld over de dwarsdoorsnede van de arterie. Bij

niet rotatie-symmetrische stromingsprofielen is de evenredigheidscon

stante afhankelijk van de vorm van het stromingsprofiel.

In aileen gemakkelijk bereikbare arterien kunnen zo de bloedsnelheden

bepaald worden. Deze methode wordt voornamelijk tijdens operaties toe

gepast.
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bloodvessel

I

magnetic shoes

Ciil \
I

transducer
\

electrodes

Fig. 1.3.2.1. Principe schets van de transducer met de arterie bij

een elektromagnetisch bloedsnelheissystee~.

Niet-invasief:

Ultrasone JI1etbQde.

De transducer wordt onder een hoek van ongeveer 30 graden op de huid

geplaatst, zodanig dat de betreffende arterie zich in de gluidsbundel

bevindt. Een gelei-achtige substantie zorgt voor een goede akoestische

koppeling tussen transducer en huid. De transducer zendt een geluids

bundel uit die gedeeltelijk op de akoestische i~pedant1e~overgangen

reflecteert, en op de bloedlichaampjes 5cattert.

In de gereflecteerde geluidsbundel zijn de frequentieverschuivingen

t.o.v. de zendfrequentie aanwezig, die veroorzaakt zijn door de snel

heden van de bloedlichaampjes, en van de akoestische impedantie~

overgangen. Voor de relati.eve frequentieverschuivingen geldt:

2v cosa
C

met f
d

f
e

C

a

·v

de frequentieverschuiving

de zendfrequentie (emissiefreq.)

de voortplantingssnelheid van de geluidsgolf in het medium

(~500 m/sec) •

de hoek tussen de transducer en snelheidsrichting van object

snelheid object
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skin

acoustic gel

vessel wall

bloodvessel

v

Fig. 1.3.2.2. Principe schets van de transducer met de arterie bij een

ultrasoon bloedsnelheidssysteem.

Na demodulatie van het gereflecteerd signaal, gevolgd door bandfilte

ring ter onderdrukking van bloedvatbewegingen e.d., ontstaat het fre

quentiespectrum van de bloedsnelheden in het sample volume.

Deze snelheden zijn niet absoluut, daar de hoek tussen de bundel van

de transducer en de arterie onbekend, en niet te bepalen, is (het ver

krijgen van quantitatieve informatie is onmogelijk).

Bij een emissiefrequentie van 5-9 MHz ligt het frequentiespectrum in

het audiogebied (0,1 - 20 kHz).

Met gebruik van een zero-crosser (nulpuntenteller) wordt uit het audio

signaal, het dopplerfrequentiespectrum, een analoog signaal evenredig

met de gemiddelde frequentie van het frequentiespectrum, het doppler

snelheidssignaal, bepaald. Daar als de uitgezonden bundel uniform is,

de gemiddelde frequentie evenredig is met de gemiddelde snelheid van

de relatieve bloedsnelheden in het sample-volume, is het dopplersnel

heidssignaal evenredig met de gemiddelde relatieve bloedsnelheid in het

sample volume. Fouten zijn hierin t.g.v. de zero-crosser onvermijdelijk,

daar i.v.m. de ruis een thresholdspanning noodzakelijk is waardoor de

output hiervan amplitude-afhankelijk is (niet-lineariteit). Tevens wordt
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de output van de zero-crosser door het frequentie-

spectrum, dus het stromingsprofiel in het sample volume, beinvloed.

Hoe breder de frequentieband, hoe grater de fout. Zo kunnen vaatwand

bewegingen de vorm van het dopplerfrequentiespectrum sterk be

invloeden, waardoor de aanwezigheid van hogere frequentiekomponenten

zel£C zouden kunnen worden gemarkeerd.

Het sample-volume omvat de gehele bundel (continu-wave) of een schijf

van de bundel (pulsed doppler) .

1.3.2.1. Continu wave ultrasone bloedsnelheidssystemen.

Het sample volume is het totale volume van de uitgezonden geluids

bunde1 , waarin de bijdragen op verder gelegen afstand van de trans

ducer steeds kleiner zijn. Hiertoe zijn de demping van de uitgezon

den en de gereflecteerde geluidsbundel, en de

bundels, de belangrijkste oorzaken.

De transducer bezit een aparte zender en ontvanger, waarbij de zen

der continu een geluidsbundel uitzendt. Zo wordt de gemiddelde re

latieve bloedsnelheid over de dwarsdoorsnede van de arterie bepaald,

mits geen ander bloedvat in de uitgezonden bundel aanwezig is.

De aanwezigheid van een vene valt, door de langzame en vrijwel niet

pulserende bloedstroming (doorgaans tegengesteld in richting), goed op.

De aanwezigheid van een andere arterie is vrijwel niet te onderschei

den, tenzij het karakter van hun bloedstroming sterk verschillend is.

Dicht bij elkaar liggende arterien en venen zijn dikwijls niet van

elkaar te onderscheiden: de selectiviteit is erg klein.

Zo is van de arteria profunda geen dopplersnelheidssignaal te bepalen:

Van de er boven liggende arteria femoralis superficialis lukt het

vaak.

De versatone is een continu wave ultrasoon bloedsnelheidssysteem. De

zendfrequentie is 8 MHz en de bundelbreedte (afstand tussen de 3 dB

punten) is ongeveer 5 mm tot op maximaal 30 mm afstand van de trans

ducer.

De "brede" bundel heeft het voordeel dat nauwe arterien gemakkelijker

te vinden zijn, zoals de arteria dosalis pedis en de arteria tibialis

posterior. Deze heeft echter het nadeel dat de selectiviteit nag klei

ner is, waardoor de kans nag grater is dat een ander bloedvat het

dopplersnelheidssignaal verstoord.
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backvelocity

forwardvelocity

total velocity

Fig. 1.3.2.1.1. Doppelsnelheidssignaal van een arterie gemeten

met de Versatone.

1.3.2.2. Pulsed Doppler ultrasone bloedsnelheidssystemen.

Bet sample-volume is een schijfje van het volume van de uitgezonden

bundel gelegen op een te kiezen afstand van de transducer.

De transducer heeft slechts een poezo-elektrisch kristal dat inter

mitterend als zender en ontvanger fungeert. (fig. 1.3.2.2.1.1-.

De tijd die verloopt tussen uitzenden van de geluidsbundel en het

moment woorop het dopplersnelheidssignaal wordt bepaaald ('1)' vormt

tesamen met de voortplantingssnelheid van de geluidsgolf, de afstand

van het onderhavige sample-volume tot aan de transducer. Zo geldt:

d
1 C

2 '1

met d de afstand van de transducer tot het sample~olume

C de voortplantingssnelheid van de ~eluidsgolf in het~edium

("'1500 m/secl

'1 de vertraging tussen de start van de uit te zenden geluids

bundel en het moment waarop het dopplersnelheidssignaal wordt

bepaald
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Fig. 1.3.2.2.1. Principe schets van de elektrische activiteit van de

transducer bij een pulsed doppler ultrasoon bloed

snelheHssysteem. 1 en 3 is het gereflecteerd 'signaal

t.g.v. de wanden, en 2 t.g.v. de bloedlichaamp-

jes in de arterie.

De frequentie waarmee intermitterend een geluidspuls wordt uitge

zonden (1/, : de pulsherhalingsfrequentie) moet minimaal twee maal
r

de maximale dopplerfrequentie zijn (theorema van Shannon). om het

audiosignaal tot 5KHz te kunnen meten moet dus de pulsherha~

lingsfrequentie minimaal 10 KHz zijn.

De axiale resolutie, het diepte.,.oplossendvermogen, hanliJt a;f yan de

du~ van de zendpuls ('21, de bundelbreedte, de bandbreedte yan de

transducer, en de bandbreedte yan de ontvanliJstversterkers.

Zo wordt de relatieve bloedsnelheid gemiddeld over het sample-volume

(C.T2 .bundelbreedte) op een te kiezen plaats in de arterie bepaald

(een ander bloedvat in de bundel.heeft geen invloedL.

De dopplersnelheidssignalen worden dus lokaal bepaald, en naarmate

de sample.,.duur (T
2

1 kleiner is met een grotere precisie.

Bet is ~ogelijk om gelijktijdig het doppelsnelheidssignaal in naast
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elkaar liggende sample-volumes in de arterie te bepalen. Dit geeft

de snelheidsverdeling van het bloed over de dwarsdoorsnde van de

arterie, het stromingsprofiel.

Door het veel kleinere sample-volume dan in het continu wave geval

is de selectiviteit aanzienlijk groter. Zo zijn zonder probleem

bloedsnelheden van de arteria profunda en de arteria femoralis su

perficialis te bepalen.

De Profilometer (ontwikkeld bij Biofysica van de Rijksuniversiteit

Limburg) is een pulsed doppler ultrasoon bloedsnelheidssysteem, een

real-time systeem ter on-line bepaling van de stromingsprofielen.

De zendfrequentie is 6 MHz, het aantil kanalen is 32, de axiale re

solutie is 1 mm, en de bundelbreedte (afstand tussen de 3-dB puntenl

is ongeveer 1 rom tot op maximaal 25 mm afstand van de transducer.

De smalle bundel heeft het nadeel dat nauwe arterien vrijwel niet

te'vinden zijn, zoals b.v. de arteria dorsalis pedis en de arteria

tibialis posterior, maar het voordeel van een grote selectiviteit,

waardoor nauwkeurig de snelheden over de dwarsdoorsnede van een ge

kozen arterie bepaald kunnen worden.

~ t

TRANSDUCER

Fig. 1.3.2.2.2. Snelheidsprofiel van een arterie gemeten met de

Profilometer.
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Onder narcose wordt contrastvloeistof in een arterie gespoten. Na

enige tijd heeft de contrastvloeistof zich over het van deze arterie

distaal liggend arterieel systeem verdeeld.

Door het maken van r6ntgenfoto's wordt de anatomie en de pathologie

van dat deel van het arterieel systeem zichtbaar.

Fig. 1.3.3.1. Angiogram van de arteria poplitea, van de arteria

tibialis posterior en van de arteria dorsalis pedis

(van patient B die in 1.4. nader wordt bekeken).
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1.4. De diagnose

Getracht wordt ten aanzien van het arterieel systeem van de benen diag

noses te stellen.

Zoveel mogelijk wordt hiertoe van makkelijk te herhalen niet-invasieve

meetmethoden gebruik gemaakt daar het vrijwel geen voorbereiding ver

eist en het aangenamer voor de patient is.

Zo worden allereerst m.b.v. 3 manchetten, om ~~n bovenarm en beide bo

venbenen, tesamen met de versatone, een continu wave ultrasoon bloed

snelheidssysteem, de systole drukken (in de medische kring ook wel

dopplerdrukken genoemd) in de arteria brachialis van de arm met man

chet en in de arteria dorsalis pedis of arteria tibialis posterior van

beide benen bepaald.

De metingen wo~den eerst bij li9gende patient in xust gedaan, en herhaald

na 5 min inspaaning.

Als hierbij de systole druk in de arteria brachialis ongeveer gelijk

is (maximaal 10% afwijkend) aan de systole druk in de arteria dorsalis

pedis of de arteria tibialis posterior, is vrijwel zeker (voor 99%)

het arterieel systeem van dat been normaal (niet pathologisch) •

arterieel systeem van de armen blijkt vrijwel altijd

en in liggende houding zijn, bij een per soon met een

systeem, de systole bloeddrukken ongeveer van gelijke grootte (maxi

maal 10% afwijkend).

Zijn echter de systole drukken in de arteria dorsalis pedis of de ar

teria tibialis posterior meer dan 20% lager dan de systole druk in de

arteria brachialis, dan is met grote zekerheid (ongeveer 80%) het ar

terieel systeem van dat been pathologisch (niet normaal). Er wordt in

dat geval een nader onderzoek -ui tgevoerd.

M.b.v. de Versatone worden de dopplersnelheidssignalen in de arteria

brachialis, de arteria femoralis communis op opar(= plaats van door

snijding arterie femoralis communis met buikwand) en op 5 cm van opar,

de arteria femoralis superficialis op 10 em, 15 cm en 20 cm van opar,

de arteria poplitea, de arteria tibialis posterior en indien mogelijk

in de arteria dorsalis pedis bepaald. Steeds wordt naar een "goed"

signaal gestreefd (si9naal/ruis~yerholldin9van het aud~9signaal

ghOte" dan 18 dB~ Als het pulserend ka:r;akter yan de dopple,J;snelheids-,.

signalen yanaf de arteria femoralis communis distaal gericht tot aan

de arteria poplitea toeneemt en vervolgens afneemt, is vrijwel zeker
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(ongeveer 90%) het arterieel systeem van dat been"normaal".Een verklei

van de stijgtijd, en een verandering in de aanwezigheid van backflow, in

de dopplersnelheidssignalen distaal gericht duidt op een stenose (vaat

vernauwing) of een occlusie (vaatafsluiting) ter plaatse.

Kan de diagnose niet met voldoende zekerheid worden gesteld, dan worden

m.b.v. de Profilometer, een pulsed doppler ultrasoon bloedsnelheidssysteem,

de snelheidsprofielen op dezelfde plaatsen, en in de arteria profunda,

bepaald. Meestal lukt het bij de arteria tibialis posterior en de arteria

dorsalis pedis niet, daar ze erg smal zijn.

Steeds wordt weer naar een zo "goed" mogelijk signaal gezocht.

Voor het verloop van de dopplersnelheidssignalen, bij een "normaal" arte

rieel systeem, en bij aanwezigheid van een stenose of een occlusie, geldt

het zelfde als bij de Versatone. De grootte van de stijgtijd, en het wei

of niet aanwezig zijn van backflow, in de dopplersnelheidssignalen van

de arteria profunda geeft aan, in wat voor mate de arteria pxofunda als

coll~te~aal van de a~teria femoraiis superficialis functioneert (in wat

Y09r .mate die zijn functie oyerneemt)'.

Eventueel wordt bij twijfel aan de gestelde diagnose een angiogram gemaakt.

Ter verduidelijking wordt van een "normale" patient A met geen afwijkin

gen in het arterieel systeem, en een "niet-normale", patient B met aanwe

zigheid van pathologie in het arterieel systeem, het verloopvan de systole

bloeddrukken, de dopplersnelheidssignalen, en de snelheidsprofielen weer

gegeven.

2 4 6 min 2 4 6 min

Fig. 1.4.1.1. De systole druk in de arteria tibialis posterior of de ar

teria dorsalis pedis t.o.v. de systole druk in de arteria

brachialis van patient A (liggend) in rust en na 5 min

lopen met 2, 4 en 6 min rust.



arteria brachialis
rechts

arteria femoralis
superficialis rechts
op 10 em van opar

arteria poplitea
rechts
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arteria femoralis
communis rechts
op opar

arteria femoralis
superficialis rechts
op 15 em van opar

arteria tibialis
posterior rechts

arteria femoralis
communis rechts
op 5 cm van opar.

arteria femoralis
superficialis rechts
op 20 cm van opar

arteria dorsalis
pedis rechts

Fig. 1.4.1.2. Dopplersnelheidssignalen in verschillende arterien van

patient A, gemeten met de Versatone.
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arteria brachialis rechts arteria femoralis communis
rechts op opar

Fig. 1.4.1.3. Snelheidsprofiel van de arteria brachialis rechts en van

de arteria femoralis communis rechts op opar van patient A,

gemeten met de Profilometer.
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~teria femoralis communis
rechts op 5 em van opar

arteria femorslis superficialis
rechts op 10 em van opar

Fig. 1.4.1.4. Snelheidsprofiel van de arteria femoralis communis rechts

op 5 em van opar en van de arteria femoralis superficialis

rechts op 10 em van opar van patient A, gemeten met de

Profilometer.
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arteria profunda reehts op
10 em van opar

arteria femoralis superfieialis
op 15 em van opar

Fig. 1.4.1.5. Snelheidsprofiel van de arteria profunda reehts op 10 em

van opar en van de arteria femoralis superfieialis reehts

op 15 em van opar van patient A,gemetenmet de Profilometer.
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---

arteria femoralis superfieialis
reehts op 20 em van opar

arteria poplitea reehts

Fig. 1.4.1.6. Snelheidsprofiel van de arteria femoralis superfieialis

reehts op 20 em van opar en van de arteria poplitea reehts

van patient A, gemeten met de Profilometer.
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~rteria femora
lis superfieia
lis.

vene
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arteria pro
funda.
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Fig. 1.4.1.7. Snelheidsprofielen gemeten met de Profilomete~ in het reeh

terbeen van patient A op 10 em van opar Ibifieatie) •

2 4 6 min

Fig • .1.4.1.8. De systole druk in de ~rteria tibialis PQste:r:;lO,J;' of de a,J;'te"-'

ria dorsalis pedis t.o.v. de systole d:r:uk in de arteria bra

ehialis van patient B (liggend) in rust en na 5 min lopeno



arteria brachialis
rechts

arteria femoralis
superficialis rechts
op 10 em van opar

arteria poplitea
rechts
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arteria femoralis
communis rechts
op opar

A_f\
arteria femoralis
superficialis rechts
op 15 cm van opar

arteria tibialis
posterior rechts

arteria femoralis
communis rechts
op 5 cm van opar

arteria femoralis
superficialis rechts
op 20 em van opar

!\
arteria dorsalis
pedis rechts

Fig. 1.4.1.9. Dopplersnelheidssignalenin verschillende arterien van

patient B, gemeten met de Versatone.
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arteria brachialis rechts arteria femoralis communis
rechts op opar

-

Fig. 1.4.1.10. Snelheidsprofiel van de arteria brachialis rechts en yen

de arteria femoralis communis rechts op oparvan patient B~

gemeten met de Profilometer.
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arteria femoralis communis
reehts op 5 em van opar

arteria femoralis superfieialis
op 10 em van opar

Fig. 1.4.1.11. Snelheidsprofiel van de arteria femoralis superfieialis

reehts op 5 em van opar en ven de arteria femoralis

superfieialis op 10 em van opar van patient B, gemeten

met de Profilometer.
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....

.....

arteria profunda reehts op
10 em van opar

arteria femoralis superfieialis
reehts op 15 em van opar

Fig. 1.4.1.12. Snelheidsprofiel van de arteria profunda reehts op jO em

van opar en van de arteria femoralis superfieialis reehts

op 15 em van opar van patient B, gemeten met de Pro;fi lometer •
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arteria femoralis superfieialis
reehts op 20 em van opar

.L\
\

arteria poplitea reehts

::

Fig. 1.4.1.13. Snelheidsprofiel van de arteria femoralis superfieialis

reehts op 20 em van opar en van de arteria poplitea reehts

van patient a, gemeten met de Profilometer.
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arteria femo
ralis superfi
eialis.

......

arteria pro
f1i1nda •

Fig. 1.4.1.14. Snelheidsprofielen gemeten met de Profilometer in het

reehterbeen van patient B bij de bifieatie op 6 em van

opar.

Uit het vergelijk van de systole drukken, de dopplersnelheidssignalen

en de snelheidsprofielen van patient A (de "normale") en van patii§nt B

(de pathologisehe), wordt geeoneludeerd dat bij patient R:in de arteria

~emoralis superficialis, waarschijhlijk van beide benen, een stenose

of occlusie aanwezig is. Voor'vergroting van de zekerheid hieromtrent

wordt van dit deel van het arterieel systeem van patient Been tweetal

angiogrammen gegeven.
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Fig. 1.4.1.15. Angiogram van de arteria aorta en van de arteria femo

ralis communis van patient B.

Duidelijk is dat t.b.v. de te stellen diagnoses een grote hoeveelheid

registratie materiaal nodig is.

Naarstig wordt zodoende naar betere methoden voor het stellen van deze

diagnoses gezocht.

Gehoopt wordt dat hierin het ontwikkeld systeem , de Waveform Analyser,

een goede bijdrage levert. Hiertoe moet het gedrag van de hiermee bepaal

de parameters betrouwbaar en voldoende diagnoseondersteunend zijn.
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Fig. 1.4.1.16. Angiogram van de arteria femoralis superficialis, van

de arteria profunda, en van de arteria poplitea van

patient B. Duidelijk is aan beide zijde de occlusie in

de femoralis superficialis te zien.
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1.5. Te extraheren parameters

Voor de versterking van het interactief gebruik van verschillende

bloedsnelheidssystemen en voor de verbetering en vereenvoudiging van

hiermee te stellen diagnoses, wordt getracht uit de verkregen bloed

snelheidssignalen amplitude-onafhankelijke parameters te bepalen.

Zo zou onder meer bij ultrasone bloedsnelheidssystemen de onbekende

hoek tussen transducer en bloedvat geen invloed op deze parameters

moeten hebben: relatieve snelheidsinformatie zou geen probleem meer

moeten zijn.

Tevens zou uit het verloop van deze parameter het stellen van de diag

noses veel eenvoudiger moeten kunnen: een afwijkend verloop in numerie

ke waarden zou veel beter op moeten vallen dan in analoge signalen.

Per definitie luidt:

PI TOTALE OSCILLATIE ENERGIE

GEMIDDELDE VOORWAARTSE ENERGIE OVER HARTSLAG

Uit praktische overwegingen afgeleide definities:

a) uitgaande van frequentiespectrum van het bloedsnelheidssignaal:

PI =
f

PIEK-PIEK WAARDE OMHULLENDE Sp(t}

IGEMIDDELDE VAN Sp(t} l

met Sp(t} frequentiespectrum als functie van de tijd

b) uitgaande van het bloedsnelheidssignaal:

PIEK-PIEK WAARDE BLOEDSNELHEIDSSIGNAAL

IGEMIDDELDE VAN BLOEDSNELHEIDSSIGNAALI

Indien PI m.b.v. de ultrasone methode verkregen wordt, zal t.g.v. de

deling dehoekafhankelijkheid verdwijnen. Dit geldt aIleen als yan

een "goed" signaal uitgegaan wordt.
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v

i

vp-p

fig. I. 5.1.1. Een mogelijk bloedsnelheidssignaal. Bet gemiddelde ,yfFl

en de piek-piek waarde V zijn hierbij aangegeven.p.,.p

Een onderling vergelijk levert:

1) bij een parabolisch stromingsprofiel (rechthoekig frequentie

spectrum) is:

Van beide zijn de noemers gelijk. Maar bij PI
f

wordt de teller

bepaald door de maximale en de minimale waarde van de maximale

frequentie, en bij PI
d

door de maximale en minimale waarde van

de gemiddelde frequentie.

2) PI f is ruisgevoeliger dan PId , daar PI f afhankelijk is van de

maximale frequentie en PI
d

van de gemiddelde frequentie.

3) Turbulenties hebben op PI f meer invloed dan op PId , daar de tur

bulenties op demaximale frequentie aanzienlijk meer invloed heb

ben dan op de gemiddelde frequentie.

4) Volgens Gosling, die de pulsaliteitsindex introduceerde, blijkt:

PI
f

= 1,9 (PI)O,8

Te verwachten valt dat de pulsatiliteitsindex sterk amplitude

onafhankelijk is, een goede maat voor de compliantie van arterien

is en dus bij het opsporen van stenoses en occlusies zinvol is.
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Per definitie luidt:

T is de tijd die de snelheidsgolf van het bloed nodig heeft

om zich van een proximaal gelegen punt naar een distaal gele

gen punt in de zelfde arterie te verplaatsen.

Uit praktische overweging afgeleide definities uitgaande van het

bloedsnelheidssignaal:

a) T b = tijd waarin het maximum van het bloedsnelheidssignaala-
zich van punt A naar een distaal gelegen punt B in de zelfde

arterie beweegt.

b) T a tijd die het maximum van het bloedsnelheidssignaal nodig

heeft om, na het optreden van het QRS-complex,Qp punt A

in de arterie aan te komen.

Te verwachten valt dat de looptijd zeer sterk amplitude~o~afhankelijk

is, een goede maat voor de doorsnede en de compliantie van de arteria is

en dus eveneens zinvol is bij het opsporen van stenoses en occlusies.

Gosling heeft reeds in 1970-1971 de pulsaliteitsindex en looptijd van

de bloedsnelheidssignalen verkregen met twee identieke, continu wave

ultrasone bloedsnelheidssystemen.

De pulsatiliteitsindex bepaalde hij door het berekenen van de oscil

latie-energieen en de gemiddelde voorwaartse energie van het doppler

frequentiesPectrum. De looptijd bepaalde hij door gebruik te maken

van de 2 transducers, waarbij de verschiltijd'van hetmax~um van de

dopplexsnelheidssignalen werd bepaald.

Enige resultaten betreffende de benen zijn:

1) Bij "normalen" neemt de PI distaal gericht vanaf de arteria abdo

minale aorta tot en met de arteria tibialis posterior toe, en de

verschillen in looptijd komen sterk overeen met de anatomische

en de pathologische verschillen van het arterieel systeem

(ng.l.6,1,t

21 Dist~al gexicht een sterke afyal van de PI en een sterke vergro-
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ting van de looptijd duidt op een locale obstructie, een stenose.

(fig • 1. 6 . 2 • ) .

3) Distaal gericht een sterke afval van de PI en "normale" looptijd

duidt op een verspreide obstructie (fig 1.6.3.).

PI

3.0

6.1

5.5.

1.5

T

(msec)

40

40

....CI.~teJ:j.9 ..aMQ.I!l.i/na.l~....... l
aorta ~

art. femoralis (' ".. 'cOi-imUill"s"'" .

...~E.~.~!_~~...J?9.p.:..__.
litea

art. tibialis.... -_ _ _ _ -.
posterior

Fig. 1.6.3. Verloop van PI en T bij aanwezigheid van een verspreide

obstructie tussen de arteria poplitea en de arteria tibi

alis posterior.

Woodcock heeft later in 1974 onderzoek gedaan naar het gedrag van de

pulsatiliteitsindex en de looptijd, op dezelfde manier bepaald als door

Gosling, bij patienten met een occlusie in de arteria femoralis super

ficialis.

Bij occlusie in een arterie is vaak collaterale circulatie aanwezig.

Zo zal vaak bij een occlusie in de arterie femoralis superficialis

de arteria profunda als collateraal optreden.

Uitgaande van een viertal klassen van collateralen heeft hij, het gedrag

van de demping van de pulsatiliteitsindex, en het gedrag van de looptijd,

bepaald.

Voor de demping geldt: PI , 1prox1maa
PId , ' 11staa



PI

2.3

6.7

8.0

14.1

T

tmsec)

30

40

40

- 39 -

;;t~~~.~ ~.~.~~~~~: .
....... _.~e.ria ..fetllQralis ..

communis
/

arteria tibialis..... -.- .._ _ ···· ··pos'te·iIor··..

rang PI rang T

2 - 6

20 - 35

4 - 13

30 - 45

6 - 18

40 - 55

8 - 26

Fig. 1.6.1. Het verloop van PI en T bij "normalen".

PI T

(msec)

)~
.~~.~~.~.~.~..~c:~~.~~~ ...._

. aorta

~~ art. femoralis..............commUili"s ...

) art. POplitearr _ _..- .

art. tibialis.............po'sfe;rIor"

3.0

5.9

1.3

0.3

100

40

Fig. 1.6.2. Verloop van PI en T bij aanwezigheid van een stenose

in de arteria femoralis superficialis.
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De ene transducer plaatste hij op de arteria femoralis communis

(proximaal transducer), en de andere transducer op de arteria popli-

tea (distaal transducer).

De resultaten zijn:

1) Een korte looptijd (45 ms < T < 70 ms) en een kleine demping (6 < 2)

duidt op een korte collateraal (20 - 30 cm) met een "normale" diame-

ter (4 - 5 rom).

2) Een korte looptijd en een grote demping (6 > 2.5) duidt op een korte

collateraal met een kleine diameter (~2 mm).

3) Een grote looptijd (T > 80 ms) en een kleine demping duidt op een lange

collateraal (> 35 cm) met een grote diameter (> 5 mm).

4) een grote looptijd en een grote demping duidt op een lange collate

raal ~et een kleine diameter.

De pUlsatiliteitsindex en looptijd worden beide off-line bepaald.

Andere manieren waarop de pulsatiliteitsindex berekend is:

- door bepaling van de gemiddelde frequentie en de omhullende van het

dopplerfrequentiespectrum.

- door het met "de hand" of komputer berekenen van opppervlakken e.d.

van het dopplersnelheidssignaal.

oak dit zijn allemaal off-line methoden.
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2. WAVEFORM ANALYSER

De Waveform Analyser is ontwikkeld ter verbetering van de klinisch diag

nostische waarde van de bloedsnelheidssignalen verkregen met verschillende

systemen.

Hiermee worden uit de bloedsnelheidssignalen on-line de parameters pulsa-

tiliteits, index (piek-piek waarde/gemiddelde waarde), looptijd (tijd

tussen het optreden van het QRS-complex en het moment waarop het maximum

van het bloedsnelheidssignaal de betreffende plaats bereikt), en daarvan

afgeleide parameters bepaald.

Allereerst wordt op de hieruit voortvloeiende randvoorwaarden, de mogelijke

uitvoeringsvormen, en de te formuleren eisen ingegaan.

Vervolgens wordt de hieruit ontwikkelde hardware en software nader beschre

ven, en tot slot de daaruit ontstane kenmerken vermeld. Als zodanig is dit

hoofdstuk puur technisch van karakter.

2.1. Randvoorwaarden

Tot nu toe zijn van het bloedsnelheidssignaal de parameters off-line be

paald, waardoorhet onmogelijk was aan de hand hiervan gericht te meten.

Daarom is een systeem ontwikkeld, dat de amplitude-onafhankelijke para

meters, zoals de pulsatiliteitsindex en de looptijd, on-line bepaald.

2.1.1. ~~~_e!~~~~~~!~~!~~~!g~~~!

Met het ontwikkeld systeem wordt de pulsatiliteitsindex uit het bloed

snelheidssignaal (en niet uit het dopplerfrequentiespectrum) bepaald.

Dit is veel eenvoudiger; denk aan integratie en piek-piek detectie in

tegenstelling tot bepaling gemiddelde frequentie en omhullende detec

tie. Bovendien is voor de bepaling van de looptijd toch het bloedsnel

heidssignaal nodig.

Tenslotte kan bij de omhullende detectie van het frequentiespectrum

dubbelzinnigheid optreden als forward- en backflow tegelijk aanwezig

zijn (zie fig. 2.1.1.1.).

Voor de looptijd wordt de tijd gekozen, die verloopt tussen het QRS

complex en het optreden van het maximum van het bloedsnelheidssignaal.

2.1.2. 9~:!!~~_e~~~!!~2

Met het ontwikkeld systeem worden de parameters on-line bepaald, daar

dan - de inte~p~etatie tussen de parameters en de meetplaats

aanzienlijk beter is
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(a)

............
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(b)

t

Fig. 2.1.1.1. Frequentiespectrum van het bloedsnelheidss~gnaal.vqnde

arteria poplitea (a) en de arteria femoralis communis

(b) •

- het verloop van de parameters als functie van de tijd, bijvoor

beeld bij de reactieve hypermie en de invloed van de ademhaling

eenvoudig te bepalen is

- het middelen van de parameters over meerdere hartslagen, ter re

ductie van fysiologische arteJacten,simpel is.

2.1.3. ~~~~~_~~~_!~_e~~~!~~_~~~~~!~~~

Ter berekening van de pulsatiliteitsindex PI worden met het ontwikkeld

systeem bepaald:

Vmax --

v .ml.n

V(t)-·-- .

_.}
V -V =V }"'-'" max min pp

............- - _ - _. - - .

PI

Al deze parameters worden gepresenteerd, daar:

ze ter bepaling van de PI toch nodig zijn

- controle van de PI dan mogelijk is

- het wel of niet aanwezig zijn van backflow (V
min

) waardevolle infor-

matie geeft.



- 43 -

Ter berekening van de looptijd T worden met het systeem bepaald:

T QRS-complex -+ t(Vmax) }max
T - Tmin Tmax p.p

T QRS-complex -+ t(V . )
min ml.n

v

_ t

v
p-p

I

I

QRS-complex I
I
I I

I- TIT I_L max --?,4- p-p~I

T • .1ml.n ,

i

V
max

Fig. 2.1.3.1. Een mogelijk bloedsnelheidssignaal, waarbij de para

meters zijn aangegeven.

De uitdrukkingen van de parameters van het bloedsnelheidssignaal,

voorgesteld door V(t), zijn per hartslag voor het continue geval:

V
max de maximale waarde van V(t)

v .ml.n de minimale waarde van V(t)

vp.p Vmax v .ml.n
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T

V(t) = ~J V(t) dt met T periode tijd van hartslag

o

PI

,
max

, .
m~n

,
p.p

v I V(t)p-p

tijd tussen het QRS-complex en Vmax

tijd tussen het QRS-complex en V .
m~n

I' -, Imax min

en voor het discreet geval:

V
max

de maximale waarde van de samples van V(t)

de minimale waarde van de samples van V(t)

V
p.p V

max
- V

min

V (t)
1
n

L
n V. (t), met n het aantal samples over hartslag.

~

v=l

PI

,
max

, .
m~n

,
p-p

2.2. Uitvoeringsvorm

V Iv (t)p-p

aantal samples tussen QRS-complex en Vmax
sample frequentie

aantal samples tussen QRS-complex en Vmin
sample frequentie

I' -, Imax min

Het ontwikkeld systeem zou op meerdere manieren uitgevoerd kunnen worden.

a) Een analoge uitvoeringsvorm.

Hiervoor is nodig: - een integrator voor de bepaling van V(t)

- piek detectoren t.b.v. de bepaling van V
max

en V. resp., en , .
m~n max m~n
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- optellers t.b.v. de bepaling van V en Tp-p p-p
- delers t.b.v. de bepaling van PI, en het in

rekening brengen van de schaalfactor.

Het voordeel is de beperkte hoeveelheid hardware, maar de nadelen zijn

de temperatuurafhankelijkheid (drift), en de calibratieproblemen.

b) Een digitale uitvoeringvorm in random logic.

Nodig is: - een ADC voor de analoog-digitaal conversie van de input

- registers voor de data-opslag

- comparators t.b.v. de bepaling van V en V . , resp.max mln
T en T .max mln

- optellers t.b.v. de bepaling van E V., n, V en T
1 p-p p-p

- vermenigvuldigers t.b.v. de bepaling van PI, en het in

rekening brengen van de schaalfactor

- een klok en een controler voor de verzorging van de

dataflow.

De voordelen zijn de temperatuuronafhankelijkheid, de afwezigheid

van calibratieproblemen, en vrijwel geen software.

Een nadeel is dat de data slechts op een vaste manier verwerkt kan

worden: voor verandering en/of aanvulling van de bewerkingsmethoden

moet vooral de hardware gewijzigd worden.

c) Een digitale uitvoeringsvorm met microprocessor.

Nodig is: - een microprocessor

- PROM-geheugen voor de programma-opslag

- RAM-geheugen voor de data-opslag

- een ADC voor de analoog-digitaal conversie van de input

- een klok en een controler voor de verzorging van de data-

flow

- software t.b.v. de bepaling van de parameters en de rege

ling van de dataflow.

De nadelen zijn de traagheid, en de noodzaak van de grote hoeveelheid

software (de fouten-analyse van het systeem wordt hierdoor bemoei-

lijkt) .

Uiteindelijk is voor de digitale uitvoeringsvorm met microprocessor ge

kozen om de redenen:

- grote flexibiliteit

- temperatuuronafhankelijkheid

- afwezigheid van calibratieproblemen

geen moeilijkheden t.g.v. de toepassing van de microprocessor. De

traagheid hiervan vormt nl. geen probleem daar, een sample frequentie
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van 400 Hz reeds voldoende is, en de daarbij behorende rekentijd

meevalt (deze bedraagt dan ongeveer 0,5 sec).

Bij deze frequentie is de relatieve fout van de berekende looptijden

ongeveer 4%.

Voor de bepaling van de PI is een sample-frequentie van 100 Hz al

hoog genoeg, daar de maximaal voorkomende frequentie in het bloed

snelheidssignaal ongeveer 40 Hz blijkt te zijn.

2.3. Eisen

Voor het ontwikkeld systeem is het bloedsnelheidssignaal als input, en

van een ECG afgeleide puIs als trigger, nodig.

De te stellen eisen zijn:

- het on-line bepalen van de parameters

- de parameters moe ten over een instelbaar aantal hartslagen gemiddeld

kunnen worden, ter reductie van signaalvariaties t.g.v. fysiologische

fenomenen zoals de ademhaling, de drukvariaties, en de hartslagvaria

ties

- de sample-frequentie moet, ter evaluatie van het systeem, instelbaar

zijn

de onnauwkeurigheid in de parameter veroorzaakt door het systeem, moe

ten te verwaarlozen zijn t.o.v. de bijdrage hierin door een ingangssig

naal met een signaal/ruis-verhouding van 26 dB.

De input- en de outputfaciliteiten vanhetontwikkeld systeem zijn:

- een selector voor de input van 2 systemen ter vereenvoudiging van het

onderling gebruik van verschillende bloedsnelheidssystemen: calibreren

van de inputs bij gebruik van hetzelfde paar systemen is dan slechts

eenmaal nodig

- een numeriek display voor de pulsatiliteitsindex

- een numeriek display voor de overige parameters na selectie

- een HOLD-mode voor het zichtbaar kunnen maken van al deze parameters

- een PRINT-mode

- een DAC-blok voor het analoog ter beschikking stellen van de pulsati-

liteitsindex, en de daarvoor nodige parameters.

2.4. Hardware

Het ontwikkeldsysteem, waarvan het blokschema is weergegeven in fig.
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2.4.1., is opgebouwd rond een 8-bits databus in tri-state, een 16-bits

adresbus, en een controlbus.

Het PROCESSOR/CONTROLER-blok (fig. 2.4.2.) dient voor de verzorging van

het datatransport en het berekenen van de parameters. Voor de processor

is de keus gevallen op de 8085A-2 microprocessor van Intel, omdat:

- dit een 8-bits-processor is: een 16-bits-procesoor levert teveel over

shoot daar het converteren van het ingangssignaal, waarvan de sig

naal/ruis-verhouding maximaal 26 dB (relatieve fout ongeveer 5%) be

draagt, op 8-bits basis meer dan voldoende is

- dit een van de snellere processoren is (de machinecyclus duurt 200

nsec), wat i.v.m. het rekenwerk en de daarbij te halen sample frequen

tie belangrijk is

deze software compatibel is met de eerder gebruikte 8080-microprocessor

- deze vier te selecteren interuptlijnen heeft, die afzonderlijk gemas-

keerd kunnen worden, om eenvoudig te kunnen werken op inteh~uptbasis.

In elke instructiecyclus van de processor (bestaande uit 3, 4 of 5 machine

cycli) is een WAIT-cyclus (ter lengte van 1 machinecyclus)opgenomen. Dit

om de readtime van het geheugen i.v.m. de te grote accesstime (~ 400 nsec)

te vergroten (van 250 nsec naar 450 nsec). De gecombineerde adres-databus

van de processor is m.b.v. buffers gedemultiplext.

Ter vergroting van de fan-out van de adres- en de databus is van drivers

gebruik gemaakt.

Een HOLD-mode is toegevoegd om al de berekende parameters zichtbaar te

kunnen maken.

Ter vereenvoudiging van de fouten-analyse van zowel de hardware als de

software is een SINGLE STEP-mode ingebouwd. Door het aanzetten van de voe

ding, of het geven van een RESET, wordt het systeem geinitialiseerd.

De controler heeft 32 te selecteren outputcommandolijnen (voor de selectie

van het datatransport van processor naar perife,rie, 16 te selecteren input

commandolijnen (voor de selectie van het datatransport van periferie naar

processor), en 16 te selecteren testlijnen (voor het controleren van de

status van het systeem).

Het PROM-blok dient voor de programma-opslag en is 4 kbyte (4096 x 8 bit)

groot. Ter vereenvoudiging van de fouten-analyse is van EPROM (Erasable

Programmable Read Only Memory) gebruik gemaakt.

De accesstimebedraagt ongeveer 400 nsec. Voor de vergroting van de fan

out van de databus zijn drivers gebruikt.
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Fig. 2.4.2. Blokschema van het PROCESSOR!CONTROLER-blok.
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Het RAM-blok dient voor de data-opslag en is 128 byte groot.

De gebruikte RAM (Random Access Memory) heeft een accesstime van onge

veer 90 nsec.

De fan-out van de data-bus is vergroot.

Het ADC-blok (fig. 2.4.3.) dient voor het omzetten van het analoge in

putsignaal in een digitale versie.

Voor de maximale toegestane apertu~etime (totale tijd die toege$taan is

voor.het converteren) geldt bij benadering:

waarin: h aantal bits waarmee geconverteerd wordt

f maximale frequentie van het signaal.max

Daar in het bloedsnelheidssignaal de maximaal voorkomende frequentie

ongeveer 40 Hz is, bedraagt de maximaal toegestane aperture time hier

ongeveer 16 ~sec.

De gebruikte 8-bits ADC converteert volgens de successieve benaderings

techniek en heeft een externe conversieklok nodig. Bij de gekozen con

versiefrequentie van 250 kHz, bedraagt de conversietijd 160 ~sec. Daar

deze conversietijd groter is dan de hier maximaal toegestane aperture

time is tevens van een S/H (sample & hold) gebruik gemaakt. Een S/H

verkleint de aperture time aanzienlijk. Zo bedraagt deze voor de toe

gepaste S/H 10 nsec. Van een S/H kan weI de hold decay rate problemen

leveren (de snelheid waarmee in de hold-mode de uitgangsspanning van de

S/H afneemt). Deze bedraagt van de niet gebruikte S/H 50 ~V/~sec.

Dit betekent dat door de conversietijd van 160 ~sec gedurende het con

verteren de ingangsspanning van de ADC hier met ongeveer 8 mV afneemt.

Daar het dynamisch bereik van deze ADC 10V bedraagt, speelt dit hier

geen rol. Ter vergroting van de fan-out, en verkleining van de accesstime,

van de ADC is van drivers gebruik gemaakt.

De conversiefrequentie en de sample-frequentie worden verkregen door de

klokfrequentie (van 5 MHz) van de processor door een vast resp. een

instelbaar getal te delen. Wanneer na het initialiseren van het systeem

een ECG-trigger is opgetreden, resulteert elke sample-puIs in een hold

commando voor de S/H, en in een start-conversie-commando voor de ADC.

Een PRAM (Programmable Amplifier) is toegepast om selectie tussen 2 in

puts, en een extra versterking mogelijk te maken. Voor het calibreren



- 51 -

IN 1

GAIN

OFFSET

I
SC = start conversie

EOC = end of conversie

SFR = samplefrequentie

HOLD ....

SELECTOR

I/'

S/H

IN 2

GAIN

OFFSET

GAIN
SELECT

INPUT
SELECT

ECG

KLOK

DATA-bus

CONT~OL-bus

CONTROL

SC

EOC
~

SFR

..
ADC

I

Fig. 2.4.3. Blokschema van het ADC-blok.
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van externe systemen, is elke input voorzien van een op-amp voor het

realiseren van de gain- en de offset-regeling.

T.b.v. de eliminatie van storingen op het ingangssignaal wordt het

uitgangssignaal van de PRAM gefilterd (1e orde laagdoorlaatfilter

met een afsnijfrequentie van 50 Hz).

Het DAC's-blok dient voor het analoog presenteren van de parameters.

Daar PI kleiner dan 0,1 en groter dan 100, kan zijn (dynamisch

bereik groter dan 60 dB), is voor een 12-bits DAC (Digitaal Analoog

Converter) gekozen. Voor de volgende parameters zijn 8 bits DAC's

genomen; de signaal/ruis-verhouding van het ingangssignaal is immers

maximaal 26 dB, zodat deze van V en V. kleiner dan 26 dB is en
max ml.n

van V tussen 20 en 26 dB ligt; bij "wit" veronderstelde ruis komt
p-p--

hier-voo,lT V(t) hooguit 26 dB bij (daar de maximale sample-frequentie

1600 Hz bedraagt,wordt uitgaande van een hartfrequentie van 60/min

de signaal/ruis-verhouding t.g.v. het middelen hooguit een factor 40

beter) .

Daar de gebruikte DAC's geen interne buffers bezitten moest van externe

buffers gebruik worden gemaakt.

Het NUMERIEK DISPLAY-blok.

Toegepast zijn 7 segment decimale displays met interne buffers. I.v.m.

de te grote sett-uptime van deze displays is gebruik gemaakt van buffers

en one-shots.

Het PRINTER/KEYBOARD-blok (fig. 2.4.4).

De keus is gevallen op de Printina CSR alphanumeriek printer, daar deze

een hexa-decimaal keyboard bezit waardoor op eenvoudige wijze het aan

tal printfaciliteiten aanzienlijk kan worden uitgebreid.

De gerealiseerde zijn: - patient identificatie

- meetplaats identificatie met aanduiding van het

aantal hartslagen waarover gemiddel wordt, en

de sample-frequentie

- aanduiding van de parameters met hun eenheden

- correctie van foutief geregistreerde parameters

- output van programma (hexa-decimaal) voor de

fouten-analyse van het systeem.

Voor het printen van de berekende parameters is van een veel eenvoudi

ger te bedienen PRINT-schakelaar gebruik gemaakt.
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Fig. 2.4.4. Blokschema van het PRINTER/KEYBOARD~blok.
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De gebruikte printer heeft een seriele data-invoer in ASC-11, is 24

kolommen breed, heeft een maximale snelheid van 1,2 lijnen/sec., en

is gebaseerd op een thermisch drukprincipe.

Aangezien de printer sectie traag is t.o.v. het systeem (zo moet de

writetime minimaal 1 ~sec bedragen), is voor een asynchrone data-in

voer van de printer gekozen. Hiertoe is van FIFO's (First In First

Out memorys) gebruik gemaakt, en een controler, voor het datatrans

port van de FIFO's naar de printer, ontwikkeld. Een testlijn geeft

aan of de FIFO's data kunnen ontvangen. De printersectie bezit een

BSY-lijn (busy-lijn), waarmee aangeduid wordt of weI of niet data

ontvangen kunnen worden.

Bij de data-uitvoer van het keyboard is gebruik gemaakt van latches,

omdat ook de keyboardsectie traag is t.o.v. het systeem (de settletime

is minimaal 0,5 ~sec). Met het keyboard kunnen bytes het systeem in

gevoerd worden.

N.B. 1: Van het ontwikkeld systeem zijn de schema's en bijbehorende

tijddiagrammen in het logboek gegeven (W.A.~ Biofysica RUL).

N.B. 2: De processor, de ADC, en de DAC's zijn in CMOS en de overige

digitale IC's in TTL.

2.5. Software

Van het ontwikkeld systeem bestaat de software uit een hoofdprogramma

en een grote verscheidenheid subroutines. De software dient voor, de

regeling van de dataflow en de berekening van de parameters.

Zo worden o.a. sommaties, comparaties, rotaties, delingen, binair

BCD conversies en binair-hexadecimale conversies in software uitge-

voerd.

De structuur van de software is globaal in fig. 2.5.1. weergegeven.

Een overzicht hiervan:

- Power/reset

Bij het aanzetten van de voeding of het geven van een reset start

resp. restant het programma.

- Init-program

Hierin wordt de geheugenruimte van het RAM t.b.v. de software ge

initialiseerd: zoals de stackpointer van de processor, V , V .max m~n

etc.
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Fig. 2.5.1. Globale structuur van de software van de Waveform Analyser.
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- Cal.

Getest wordt of de analoge outputs gecalibreerd moeten worden.

- Cal-prgram

In dit progrannna woxdt de analoge spanning van de parameters na keus

ingesteld op een p~eset resp, reset waarde, Van de Pulsatili~

teitsindex en de voor de berekening hiervan nodige parameters worden

deze waarden altijd resp. na selectie op een numeriek display gege-

ven.

- Wait on ECG

Hierin wordt op een ECG-trigger gewacht.

- Wait on SAMPLE

Hierin wordt op een sample-puis gewacht.

- SAMPLE-prgram

Hierin wordt eerst op overflow getest, en vervolgens wordt:

de sample V. opgeteld bij de som van de vorige samples: L V.
1 1

het aantal samples i geincrementeerd: i = i + 1.

getest of V. groter is dan V en zo ja, dan wordt: V V.1 max max 1
en N i

max
getest of Vi kleiner is dan V en zo ja, dan wordt: V. = V.

min m1n 1
en N i = i.m n

- ECG

Getpst wordt of er weer een ECG-trigger is geweest.

- ECG-program

Hierin wordt aangegeven dat de ECG-trigger is geaccepteerd (ECG-ACK)

en vervolgens wordt:

• de waarde V en V. opgeteld bij de som van de reeds berekende
max m1n

waarden over de afgewerkte hartslagen behorend tot dezelfde meet-

cyclus: LV. en LV. .
max J m1n J

de waarde N en N. opgeteld bij de som van de reeds berekende
max m1n

waarden over de afgewerkte hartslagen behorend tot dezelfde meet-

cyclus: L N j en LN. .max m1n J
• het aantal samples i (over deze hartslag) opgeteld bij de som van

de samples over de afgewerkte hartslagen: NB = NB + i.
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het aantal hartslagen geincrementeerd j == j + 1

Vmax ' Vmin en i gelnitialiseerd.

- READY

Getest wordt of het aantal hartslagen j gelijk is aan het aantal NH

waarover gemiddeld moet worden.

- Executions

v (t)
NB

Hierin wordt berekend (zie fig. 2.5.2)

L V.1.

L V
jmax V

NH max

L Vmin j
V.NH m1.n

V - V
min Vmax p-p

V
-.l?:£ PI
V(t)

L N
j)/SFR(

max
== TNH max

L N
min j)/SFR(
NH T

min

• (T - T . ) == Tmax m1.n p-p

SFR is de sample-frequentie.

- Outputs

Numerieke displays en DAC's worden aangestuurd.

- PRINT

Getest wordt of er een PRINT-commando is.

- PRINT-program

Hierin worden PI, V , V(t), V
m

1."n' T , T op een lijn geprint.p-p p-p max

- HOLD

Getest wordt of er een Hold-commando is.
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LED EXEC. FALSE

(EV - EV . ) /NH Vmax m~n

lEV /NH I V A number of sign bits for d.p.max
from V(t) > 6.

lEV. /NH I V
minm~n B number of sign bits for d.p.

from PI > 8.

No Yes

V V
minmax

V V
min max

ENmax ENmin
EN EN

min max

Tmax Tmin Tp_p

V :V (t)
p-p

PI N . /SFR/NH
m~n

Tmin

No

N /SFR/NH ""·T
No

max .: 1l)axyes

EN = EN .max m~n

ENmin
=ENmax

Fig. 2.5.2. Structuur van de software van de E~CUTIONS van de

Waveform Analyser.
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-HOLD-program

Hierin wordt de parameter die in de laatste meetcyclus is berekend,

op het nurneriek display gegeven.

Bij deze opzet van de software wordt tussen opeenvolgende meetcycli

minimaal een hartslag overgeslagen.

In het uiteindelijk programma, waarvan de structuur is weergegeven in

fig. 2.5.3. , is dit vermeden. Hierin worden het ECG-programma en het

SAMPLE-programma, waarvan de structuur in fig. 2.5.4. resp. fig. 2.5.5. is

weergegeven,op een interrupt door een ECG-trigger resp. een SAMPLE-puis

afgewerkt.

Bij het begin van de berekeningen wordt meteen met de volgende eyeius

gestart. De software is zo ingedeeld dat de voorgaande meetcyclus voor

het optreden van de eerstvolgende ECG-trigger is afgewe~kt.

Het uiteindelijk programma heeft ook nog een KEYBOARD-programma. Na se

leetie van het in te voeren byte wordt op het indrukken van de wait-toets

een gegenereerd, waarop het KEYBOARD-programma wordt afgewerkt.

Hierin wordt afhankelijk van het ingevoerde byte, metee of na invoering

van nog meerdere bytes, de printer geactiveerd voor het verzorgen van de

bijbehorende lay-out. (zie logboek Waveform Analyser, Biofysica RULl.

N.B. 1: De subroutine "DELEN" is zo opgezet dat steeds 16 significante

bits berekend worden.

N.B. 2: In de beschrijving van het programma is de schaalfactor buiten

beschouwing gelaten.

N.B. 3: Van het ontwikkeld systeern is de software in het logboek ge-

geven.

2.6. Eigenschappen.

Getracht wordt een indruk te geven van de nauwkeurigheid van de door het

ontwikkeld systeern berekende parameters. Vervolgens wordt iets nader op

overige kenrnerken van het systeem ingegaan.

2.6.1. Nauwkeurigheid van de parameters., .

Allereerst wordt uitgegaan van een denkbeeldig gesirouleerd ingangssig

naaL

Bij een frequentiebereik van 20 KHz aan de ingang van het systeem, heb-
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INIT-program

Yes

CAL-program

WAIT ON ECG

INPUT SAMPLE-FREQ. AND
NUMBER OF HEARTCYCLI

No

Yes

Yes

No

ECG- OR
SAMPLE

INTERUPT

PART FROM INITIALISATION

I

t

HALT

Fig. 2.5.3. Structuur van de software van de Waveform Analyser.
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SAVE ALL INTERNAL REGISTERS
AND FLAGS

LED ECGACK.

'EV ., 'EV . .
max) m~nJ

'EN ., 'EN . .
max) m~n)

NB NB+i

j + 1

No

INIT. V , V. AND i
max m~n

REFRESH ALL INTERNAL REGIS
TERS AND FLAGS

Fig. 2.5.4. Structuur van het ECG-program van de Waveform Analyser.
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SAVE ALL

TE~ AND

No

No

No

i

Yes

Yes

Yes

= 1

= 1

REGIS-

Fig. 2.5.5. Structuur van het SAMPLE-progrm van de Waveform Analyser.
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ben de samples (V.), i.v.m. de 8-bits AD-conversie, een absolute fout
l.

van 80 Hz. Met N het aantal samples per hartslag en k het aantal hart-

slagen waarover gemiddeld wordt, voIgt voor de absolute fout van V ,max
Vi' V en V(t):m n p-p

AV AV i = 80/lk Hz
max m n .

AV 160/1k Hzp-p

t:N (t) 80n/N/k) Hz

Het hieruit volgend verloop van de relatieve fout van PI als functie

van N met k en V(t) als parameters, is voor verschillende waarden van

Vp~p graficsh in fig. 2.6.1.1. weergegeven.

t.PI

:gI

tN
--E::£ +

V
\p-:~

t.V (t)

Voor het aantal samples per hartslag geldt:

N 60 SFR
HE~

met SFR de sample-frequentie en HFR de hartfrequentie.

Bij ruisvrije V en V. voIgt voor de absolute fout van "max en T . :max ml.n ml.n

1
!:J.T

max
sec.

Vervolgens wordt er uitgegaan van een ingangssignaal met een signaal/

ruis-verhouding van 26 dB.

De hieruit voortvloeiende absolute fout in de samples (V.) bedraagt S%
l.

van het frequentiebereik van het ingangssignaal. De hierdoor veroor-

zaakte relatieve fout van V
max

' V
min

' V
p

_
p

en V(t) bedraagt:

tN tNmax min s/Ik %---=
V Vmax min

tN
p-p

10/lk %---=
V
p-p



- 64 -

to VI/PI ~"'I3II

(Clio) ("I.. ), •
:H> Vp- p .;:. 1 )Ol.-l 'So Up -II' '" .( "l::J-I t

'to <t-O

:>0 0

Ilo K .. 1
1.0

10
~)

~

t

"

__ ~ _ 0 _ ~ _ :-.. "
1<.1

I-- " _. ~10

~
.~

b

.3 1(,
I-- 0-- (,' - I:' -- L - C -- 0 --0

1
100

1I1'1!1I
(%)

+

d'Ov

1

1 bce __~ 1co] :.teo \teo

;LO

'1 .,.

Co - ~-- .. -- v --V'-"~-V

t·_+_'t_ 16
_ _ _ .--;'-.e-: .!.. ,-= .f-~~~_

"t
0-0 .... -, -~ .... _ c. _ C __0_

"'--+---+--·... ---·r 4--+-__ __--Ot_

K '\
o -- 0 __ v __ '" -CJ _." --L-

14eoJ.oo

4
il;--=-- -a - ... ="l _.J --Co k-::. i
~~_-. ~ ~...:= -:- .----=- .... =-. l' ---=-- -t.~

1"-1;=" - ~ __~._ '. _, _, 1.+
~ ==. - - - -:-:.::'--.~-" -~ J-~'

i

'\0("

1Ci
"
,j

t
[,

f



- 6S -

(W(t)

Vet)

Het hieruit volgend verloop van de relatieve fout van PI is eveneens

in fig. 2.6.1.1. weergegeven.

L'.PI

PI

Gezorgd moet er worden dat de fout in de berekende parameters veroor

zaakt door het systeem (systeemfouten) zeker niet grater is dan de fout

veroorzaakt door de signaal/ruis-verhouding van het ingangssignaal (e

(eventueel na middeling over k hartslagen),

N.B.: Met een interne schakelaar kan het frequentiebereik aan de ingang

ingesteld worden.

2.6.2. Kenmerken.

1. Voor de bepaling van Vet), PI en de looptijden is een ECG-trigger

nodig. De looptijden krijgen hierdoor het QRS-complex als referentie.

2. Het aantal hartslagen waarover gemiddeld kan worden is instelbaar

van 1 tim 16 (selectie van: 1,2,4,6,8,10,12,14 en 16).

3. De sample-frequentie is instelbaar van 25 Hz tot 1600 Hz in 7 stappen.

4. De twee te selecteren inputs zijn bipolair, worden geconverteerd op

8-bits basis, en hebben een aparte gain- en offsetregeling.

5. Beperkingen zijn:

- maximaal te vewerken hartfrequentie is afhankelijk van de sample

frequentie en ligt tussen 140/min bij 1600 Hz en 170/min bij 50 Hz.

- PI < 128. Bij een grotere waarde (die normaal niet optreedt) ver

schijnt een opvallende combinatie op het numeriek display en komt

de betreffende analoge output overeen met O.

Vet) < 5 KHz bij een frequentiebereik aan de ingang van 20 KHz

(factor 4 kleiner dan dit frequentiebereik). Buiten dit bereik

licht led EXEC.FALSE op.
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3. KLINISCHE EVALUATIE WAVEFORM ANALYSER

Het ontwikkeld systeem, de Waveform Analyser, is en wordt nog steeds in

de kliniek geevalueerd.

Allereerst wordt op de randvoorwaarden ingegaan (deels een korte samenvat

ting van hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de evaluatie, en de hiertoe ge

bruikte procedures, besproken. Tot slot worden reeds bereikte klinische re

sultaten, en de daaruit voortvloeiende diagnostische gevolgtrekkingen, ver

meld.

3.1. Randvoorwaarden

Bij de evaluatie van de Waveform Analyser wordt uitgegaan van de reeds

(in 1. 4 .) besproken methode ter bepaling van de diagnoses bereffende het

arterieel systeem. De (in 1.3.2.) genoemde Versatone en Profilometer

zijn hierbij gebruikt.

Dit systeem bepaald uit de bloedsnelheidssignalen, met een instelbare

sample~frequentie en gemiddeld over een instelbaar aantal hartslagen,

de amplitude-onafhankelijke parameters pulsatiliteitsindex PI en loop

tijden, ". en, , en de hiervoor noodzakelijke parametersmax ~l.n p-p
V , V . , V(t) en V .

max IDl.n p-p
Daarbij is per hartslag, met het bloodsnelheidssignaal voorgesteld

door V(t): - V de maximale waarde van V(t)max

- V. de minimale waarde van V(t)ml.n

- V(t) de gemiddelde waarde van V(t)

- V ? V ~ V. de piek-piek waarde van V(t)
p"'p lll~ , ml,n

- PI = V I V'(t)
p~p

- '.max de tijd tussen het QRS~complex en V.max

- 'min de tijd tussen het QRS-complex en V~n

Deze parameters worden on-line bepaald. Dit betekent dat ze al tijdens

het meten van het bloedsnelheidssignaal berekend worden, en ongeyeer

0.3 sec na het beeindigen van de meetcyclus ter beschikking staan.



- 67 -

Belangrijke kenmerken van het systeem zijn:

1. Voor de bepaling van V(t), PI en de looptijden iss een ECG-trigger

nodig, die voor de bepaling van de looptijden op het moment van het

QRS-complex moet optreden.

2. De door het systeem veroorzaakte onnauwkeurigheid in de berekende

parameters is te verwaarlozen t.o.v. de hierin door de bloedsnel~

heidssignalen veroorzaakte onnauwkeurigheid, mits ervoor gezorgd

wordt dat afhankelijk van de grootte van het bloedsnelheidssignaal

het dynamisch bereik aan de ingang (nterne schakelaar) en de sample

frequentie op de juiste manier ingesteld worden (zie 2.6.1).

3. Het aantal hartslagen waarover de parameters gemiddeld worden is in

stelbaar van 1 tim 16 in 9 stappen.

4. De sample-frequentie is instelbaaar van 25 Hz tot 1600 Hz in 7 ~tappen.

5. Tijdens on-line registraties is slechts een yoetsc~kelaar Y09~ het

geven van een PRINT~commando nodig.

6. De beperkingen zij.

- maximale hartfrequentie ligt afhankelijk van de sample-frequentie

tussen 140 en 170 per minuut.

- PI < 128

- V(t) < 5 KHz, V en V. ~ 10 KHz enV < 20 KHz bij een dyna-max m1n p-p
misch bereik aan de ingang van 20 KHz.

- Looptijden < 1 sec

Het operating system is gegeven in het logboek.

3.1.2. De Versatone en Profilometer
------------------~-----~---

Van belangzijnde eigenschappennvan de Versatone, een continu waye ultxa

sone bloedsnelheidssystee~:.

- zendfrequentie 8 MHz

- bundelbreedte ongeveer 5 ~

- hoogdoorlaatfilter van 200 Hz voor audiosi9naal

- laagdoorlaatfilter van 12 Hz voor dopplersnelheidssi9~

naal

- dopplersnelheidssignalen voor forwardflow, backflow en

total flow.

Met de Versatone wordt de relatieye bloedsnelheid gemiddeld over de

dwarsdoorsnede van de arterie bepaald, mits er zich geen ander bloedvat

in de uitgezonden bundel bevindt.
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De van belang zijnde eigenschappen van de Profilometer, een pulsed dopp

ler ultrasone bloedsnelheidssysteem, zijn:

- zendfrequentie 6 MHz

- bundelbreedte 1 tot 2 mm

- 32 kanaals

- axiale resolutie 1 mm

- maximale diepte 48 mID

- pulsherhalingsfrequentie 5,10 of 20 KHz

- hoogdoorlaatfilter van 600 of 300 Hz voor het audio-

signaal

- laagdoorlaatfilter van 25 of 12 Hz voor het dopplersnel

heidssignaal

Met de Profilometer worden bloedsnelheden op verschillende plaatsen van de

dwarsdoorsnede van de arterie, het stromingsprofiel van de arterie, bepaald.

Het is vrij moeilijk om hieruit de relatieve bloedsnelheid gemiddeld over

de dwarsdoorsnede te berekenen, daar hiervoor een weegfunctie nodig is.

N.B. Er moet bij beide systemen steeds naar een zo "goed" mogelijk signaal

worden gestreefd.

3.2. Evaluatie

Bij deze evaluatie hebben de pulsatiliteitsindex PI en de looptijd 'max

de hoogste prioriteit.

Betreffende deze parameters wordt gekeken naar:

- het effectief aantal hartslagen t.b.v. de middeling.

Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk aantal ter el~inatie van de

invloed van vari~rende fysiologische fenamenen.

Het aantal wordt beperkt door het moeilijk stabiel kunnen houden van de

transducer.

- de reproduceerbaarheid.

Naast het verlopenvan fysiologische grootheden wordt dit beinyloed

door;

- de druk van de transducer op de huid

- de fixatie van de transducer

- de manier waarop de arterie in de bundel van de transducer baadt;

de mate waarin naar een zo "goed" mogelijk signaal kan worden ge

zocht.

de aanwezigheidvan andere bloedvaten in de nabije omgeving bij
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gebruik van de Versatone: de ma~e waarin versterking van het

dopplersnelheidssignaal vermedenkan worden.

- de betrouwbaarheid.

dit wordt door de mate van afhankelijkheid van fysiologische omstandig

heden bepaald.

- de hoekafhankelijkheid.

De hoek is, ondanks de theoretische onafhankelijkheid, toch nog van in

vloed, omdat het signaalniveau van deze hoek afhangt. (denk aan signaal/

ruis verhouding en niveau zero-crosser).

- de klinisch diagnostische waarde.

Deze is ondermeer afhankelijk van de reproduceerbaarheid en de betrouw

baarheid van deze parameters, en van de mate waarin deze parameters van

de pathologische omstandigheden afhangen.

Met gebruik van de Waveform Analyser wordt getracht diagnoses van het

arterieel systeem van de benen te stellen. Hiertoe wordt van de eerder

(in 1.4) besproken methode uitgegaan.

Zo worden allereerst de systole drukken in de arteria brachialis van een

arm en in de arteria dorsalis pedis of arteria tibialis posterior van bei

de benen bepaald. Blijkt hieruit dat in een been of beide benen het arte

rieel systeem pathologisch is, dan wordt een nader onderzoek gehouden.

M.b.v. de Versatone en de Profilometer worden dan, afhankelijk van hun

toepasbaarheid, de dopplersnelheidssignalen resp. stromingsprofielen op

de eerder (in 1.4) genoemde plaatsen gemeten. Tevens worden de erbij be-

horende parameters, zoals PI en • bepaald.max
Vervolgens wordt geprobeerd uit deze dopplersnelheidsignalen en stromings-

profielen een diagnose te stellen. om de associatie van het gedrag van de

parameters PI en. met de pathologie te bepalen, wordt het verloop van
max

deze paramters als functie van de plaats vergeleken met de diagnose.

Eventueel wordt bij twijfel aan de gestelde diagnose tot uitsluitsel een

angiogram gemaakt.

Gehoopt wordt dat na optimalisatie van deze methodiek uit het verloop van

deze parameters, behorend bij de gemeten dopplersnelheidssignalen en stro

mingsprofielen, als functievan de plaats met vrij grote zekerheid een di

agnose gesteld kan worden.
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3.3. Gebruikte Procedures

T.a.v. het effectief aantal hartslagen wordt bij enige patienten op een

aantal meetplaatsen bekeken bij welk aantal hartslagen (minimaal 1 en ma

ximaal 16) de relatieve spreiding in de parameters het kleinst is.

T.a.v. de reproduceerbaarheid worden bij verschillende patienten op een

paar meetplaatsen een aantal malen, op dezelfde dag, en met een tijdsver

schil van een aantal dagen, de parameters bepaald. De relatieve fout van

deze parameters wordt berekend.

T.a.v. de betrouwbaarheid worden bij een paar patienten op enkele meet

plaatsen van een aantal opeenvolgende cycli van het sysyeem de paramters

bepaald. Van deze parameters wordt de relatieve fout berekend.

T.a.v. de hoekafhankelijkheid worden op verschillende meetplaatsen bij ver

schillende hoeken tussen de transducer en de huid (30
0

, 45
0

, 60
0

en 75
0

) de

parameters bepaald. Daarna wordt de relatieve fout van deze parameters

berekend.

T.a.v. de klinisch diagnostische waarde worden van een groep "normalen"

(ongeveer 10) en enkele groepen "n iet-normalen" (elk bestaande uit een

groep van 5), bijvoorbeeld met een stenose of een occlusie, in de arteria

femoralis superficialis, bij gebruik van zowel de Versatone als de Profi

lometer de parameters bepaald.

De pulsatiliteitsindex PI en de looptijd T worden grafisch als
max

functie van de plaats uitgezet.

Zo wordt getracht te achterhalen hoe PI en T bij "nOn3illea'!.:-.plegen temax
verlopen, en idem bij de groepen "niet-normalen". Daarna wordt bekeken

hoe en met welke betrouwbaarheid uit het verloop van deze parameters een

diagnose gesteld kan worden.
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3.4. Klinische evaluatie

De evaluatie van de Waveform Analyser vindt plaats in het Vaatlaboratorium

van het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht, en wordt vnl. betrokken op

het arterieel systeem van de benen.

T.b.v. deze evaluatie zijn bij een dertig-tal patienten bloedsnelheids

metingen verricht.

Met de Versatone en Profilometer worden dopplersnelheidssignalen resp.

snelheidsprofielen van een aantal arterien (zoals op de eerder in 1.4 ge

noemde plaatsen) gemeten, waaruit met de Waveform Analyser on-line de

pulsatiliteitsindex en looptijd worden berekend.

Op de uit deze metingen voortvloeiende resultaten wordt nader ingegaan,

waarbij er weI rekening mee moet worden gehouden dat het slechts een be

perkt aantal metingen betreft. In een verder gevorderd stadium van deze

evaluatie kan best blijken, dat een aantal van de hier vermelde resulta

ten niet correct zijn.

- Effectief aantal hartslagen.

Eenvoudig is dit niet te bepalen, daar hierbij de vermoeidheid van de

waarnemer een overheersende factor is.

Het effectief aantal lijkt in de buurt van de tien te liggen. Het

blijkt erg moeilijk te zijn om bij een groot aantal metingen de trans

ducer gedu,rende dit "hoog" aantal hartslagen gefixeerd te houden. Van

daar dat tot nu toe bij deze evaluatie voor een aantal van vier gekozen

is.

- Reproduceerbaarheid.

Hiertoe lijkt de relatieve fout in de pulsatiliteitsindex bij gebruik

van de Versatone 14% en bij gebruik van de Profilometer 10% te bedragen.

T.a.v. de looptijd is hiertoe nog geen onderzoek gedaan.

- Betrouwbaarheid.

Bij gebruik van de Versatone lijkt hiertoe de relatieve fout in PI 9 %

% te bedragen. Bij gebruik van de profilometer lijkt dit4en in l
max

voor PI 7% en voor l 3max
- Hoekafhankelijkheid.

% te bedragen.

Het is moeilijk ervoor te zorgen dat bij verschillende hoeken van de

transducer met de huid het sample-volume zich op dezelfde plaats bevindt.

WeI lijkt het erop dat hiertoe bij gebruik van de Versatone de relatieve

fout in PI en l ongeveer 12% resp. 6% bedraagt. Bij gebruik van demax
Profilometer lijkt dit voor PI ongeveer 15% en voor l ongeveer 6% temax
zijn.
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- Klinisch diagnostische waarde.

Van een aantal "normalen" is het verloop van PI en T als functiemax
van de plaats in fig. 3.4.1. en 3.4.2.resp. fig. 3.4.3. en 3.4.4.

weergegeven.

PI lijkt vanaf de arteria femoralis communis tim de arteria poplitea

de neiging te hebben om groter te worden of gelijk te blijven, maar

zeer zeker niet kleiner te worden.

T lijkt over dit zelfde traject distaal ongeveer 40 msec toe temax
nemen.

Op dezelfde manier is voor een aantal "niet-norrnalen", patienten met

aanwezigheid van een stenose of occlusie in de arteria femoralis super-

ficialis, het verloop van PI en T als functie van de plaats in fig.
max

3.4.5. en 3.4.8. weergegeven. Hierbij lijkt PI vanaf de arteria femora-

lis communis, of enigszins distaal daarvan, tot en met de arteria pop

litea aanzienlijk kleiner te worden, of over dit traject klein te zijn.

T lijkt over dit traject distaal meer dan 100 msec toe te nemen.max

Uit deze greep "normalen" en "niet-normalen" lijkt het erop dat de be

trouwbaarheid in het gedrag van deze parameters redelijk is.

Het verloop bij de Versatone en Profilometer komen aardig met elkaar

overeen.

3.5. Diagnostische gevolgtrekkingen

Uit de tot nu toe ter beschikking staande gegevens betreffende het ge

drag van PI en T , kunnen een aantal "voorlopige" conclusies getrok
max

ken worden die mogelijk diagnose-ondersteunend kunnen werken.

- Sterke afname van PI (> 100%) duidt op een stenose of occlusie ter

plaatse.

- Kleine PI « 4) bij "normale" looptijden duidt op verspreide obstruc

ties over betreffend traject.

- Kleine PI bij aanzienlijk grotere looptijden (toename groter

dan een factor 2) duidt op occlusie ter plaatse.

Grootte van PI in de arteria profunda t.o.v. PI in de arteria femora

lis superficialis op ongeveer 10 cm van opar lijkt een maat te zijn

voor de collaterale werking van de arteria profunda.

Ter illustratie worden van patient A, een "normale", en van patient B,

een "niet-normale" met in beide benen een occlusie in de arteria femo-
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ralis superficialis, waarvan in 1.4 de systole drukken, de dopplersnel

heidssignalen, en de snelheidsprofielen zijn gegeven, het verloop van

PI en l als functie van de plaats gegeven.max

3.6. Conclusies

- PI en l blijken diagnose-ondersteunend te werken.
max

- De tot nu toe bereikte resultaten blijken redelijk met de conclusies

van Gosling overeen te komen (zie 1.6).

- Een voortzetting van deze evaluatie is ter verbetering van de betrouw

baarheid van de klinisch diagnostische waarde van PI en l aan temax
bevelen.

- Door het interactief karakter van de Waveform Analyser wordt het

vaattechnisch onderzoek aanzienlijk verbeterd.
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4. SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK;

Bij het gebruik in de kliniek is gebleken, dat uitbreiding van de door

de Waveform Analyser uit het bloedsnelheidssignaal bepaalde parameters

mogelijk diagnose-ondersteunend kan werken.

Enkele suggesties worden gedaan. Tenslotte worden enkele worden enkele

naar voren gekomen technische onvolkomenheden in het ontwikkeld systeem be

sproken,tesamen met suggesties voor verbetering hiervan.

4.1. Uitbreiding parameters

1. Als eerste lijkt de bepaling van V /V(t) zinvol. Is eenvoudig te be-
max

rekenen (er is slechts een extra deling nodig).

In tegenstelling tot de PI is deze parameter vrijwel niet van de back

flow afhankelijk, en kan zodoende een goede aanvulling van de PI zijn.

2. Beschrijving van het trifasisch karakter.

Quantifisering hiervan levert waarschijnlijk veel informatie betref

fende de compliantie van de arterie, en de stromingsweerstand van het

distaal daarvan liggend arterieel systeem.

V

Vdiastole
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X

I

I,
-l

IT
I S I
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Fig. 4.1.1. Een mogelijk bloedsnelheidssignaal.
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De bepaling (T IT ) is zeer gecompliceerd. Zo is het bepalen van de
y x

grootte van de snelheid tijdens de diastole-fase zeer moeilijk (de

keuze van het moment waarop, of de periode waarin, deze bepaald moet

worden is arbitairi bovendien is de vorm van het bloedsnelheidssig

naal erg variabel).

3. Bepaling van de stijgtijd (T ).
S

Om dezelfde redenen als bij het trifasisch karakter is deze zeer

gecompliceerd.

De stijgtijd levert waarschijnlijk eveneens veel informatie betreffen

de de compliantie van de arterie, maar ook betreffende de stromingsweer

stand van het proximaal daarvan liggend arterieel systeem.

4. Bepaling van de maximale snelheid van de binnen het sample-volume ge-

meten bloedsnelheden (N.B. V in de rest van'de beschouwingen is de
max

maximale snelheid die de bloedsnelheden na middeling over het sample

volume kunnen bereiken). Na deling door V(t) ontstaat informatie betref

fende het stromingsprofiel van de gemeten bloedsnelheden. Zo is dit

quotient bij een parabolisch stromingsprofiel 2, en bij een plugvormig

stromingsprofiel 1.

T.b.v. de hardware moet hiertoe een z.g. maximum frequentievolger

toegepast worden. Voor de software heeft dit geen wezenlijke consequen

ties.

Tenslotte zij opgemerkt dat al deze parameters amplitude-onafhankelijk

zijn (9un5ti9 i.v.m. het gebruik van meerdere bloedsnelheidssystemen).

4.2. Optimalisatie Waveform Analyser

Bij verkleining van de berekeningstijd en de geheugenruimte, is het

bepalen van meerdere parameters goed mogelijk.

Ideeen betreffende de software:

door verbetering van de subroutine "DELEN" is op de totale berekenings

tijd 40 tot 50 msec winst te boeken.

- het KEYBOARD-progranuna (subroutine "KEY") kan denkelijk zodanig veran

derd worden dat de nodige tekstruimte (geheugenruimte in het EPROM

voor de opslag van tekst voor de printer) vrijwel gehalveerd wordt:

twee karakters i.p.v. een karakter per byte.

- het PRINT-progranuna (subroutine "PRINT") is zo te veranderen dat de

prioriteit van de te printen parameters instelbaar is (dit heeft wei

de nodige consequenties voor het KEYBOARD-progranunai het aanduiden van

de parameters met hun eenheden) .
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Ideeen betreffende de hardware:

- t.b.v. de afscherming van storingen (spikes) op het ingangssignaal

is het aan te bevelen om het laagdoorlaatfilter na de PRAM v66r de

ADC te verbeteren (hogere orde filter).

- door gebruik van DAC's met ingebouwd register wordt de hoeveelheid

hardware aanzienlijk kleiner.

- door gebruik te maken van een ADC met tristate TTL-outputbus met een

fan-out van minimaal 10 eneen accesstime van maximaal 200 nsec, wordt

een hoeveelheid hardware bespaard. Als tevens van een ADC met een

conversietijd van maximaal 16 ~sec gebruik wordt gemaakt, is tevens de

S/H overbodig.

- door gebruik te maken van een AGC (Automatic Gain Control) wordt de

nauwkeurigheid van de berekende parameters vrijwel onafhankelijk van

het dynamisch bereik van het ingangssignaal.
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