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SAMENVATTING 

In de Neonatologische Intensive Care Unit van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldho

ven worden ernstig zieke, meestal te vroeg geboren, kinderen verpleegd. Van deze 

kinderen worden vele lichaamsfuncties gemeten, zoals hartslag, bloeddruk en adem

haling. In samenwerking met de afdeling Klinische Fysica is een informatievoorzie

ningssysteem opgezet. Met dit systeem is het mogelijk om de gemeten signalen op te 

slaan, te bewerken en te analyseren. 

Bij de analyse van de arteriële bloeddruk en de hartfrequentie kan behalve naar de 

momentane waarde ook gekeken worden naar de veranderingen die optreden in een 

bepaalde tijdperiode. De grootte van deze veranderingen in de bloeddruk en hartfre

quentie wordt cardiovasculaire variabiliteit genoemd. Bij te vroeg geborenen is nog 

nauwelijks onderzoek gedaan naar variabiliteit in zowel bloeddruk als hartritme. In 

dit afstudeerwerk is een aantal methoden onderzocht om variabiliteit in bloeddruk en 

hartritme te bepalen. Klinisch gezien is er interesse in cardiovasculaire variabiliteit 

omdat op deze manier de kennis van fysiologische fenomenen en het inzicht in regel

mechanismen vergroot kan worden. 

De variabiliteit in bloeddruk is zowel in het tijddomein als in het frequentiedomein 

geanalyseerd. De analyse in het tijddomein is een ruwe schatting voor het bepalen 

van de frequentie van de Mayergolven. In het frequentiedomein is een aantal metho

den onderzocht om variabiliteit te bepalen. Er is onderzoek gedaan naar de invloed 

van de verschillende stappen die genomen moeten om tot een bepaling van variabili

teit te komen. Er kon ondere andere geconcludeerd worden dat het niet equidistante 

signaal van systolen en diastolen gehersampeld moet worden op 6 Hz. Verder moet er 

een tijdwindow gebruikt worden om aansluitproblemen te voorkomen. De methoden 

om de dataset tot een macht van twee uit te breiden, zero padding en lineaire interpo

latie hebben onderling geen verschil in het uiteindelijke amplitudespectrum. 

Voor de analyse van een juiste methode om hartritmevariabiliteit in het frequentie

domein te bepalen is op een zelfde manier te werk gegaan als bij de methode voor 

bloeddrukvariabiliteit. Bij hartritmevariabiliteit konden dezelfde conclusies ge

trokkken worden ten aanzien van tijdwindowing, hersampeling en de methoden om 

tot een macht van twee te komen. Tevens kon bij hartritmevariabiliteit geconcludeerd 

worden dat het geen verschil maakt in het uiteindelijke amplitudespectrum indien 

hartritme of hartinterval gebruikt wordt. 
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1. INLEIDING 

Het Sint Joseph Ziekenhuis in Veldhoven heeft een speciale afdeling waar emstig 

zieke, veelal te vroeg geboren, kinderen verpleegd worden. In deze Neonatale In

tensive Care Unit (NICU) bevinden zich tien couveuses. In Nederland zijn tien van 

zulke centra, acht in de academische ziekenhuizen en naast Veldhoven ook één in 

het Sophia ziekenhuis in Zwolle. Met bewakingsmonitoren wordt een groot aantal 

lichaamsfuncties geregistreerd zoals hartslag, arteriële bloeddruk en ademhalings

frequentie. Om deze signalen te kunnen analyseren en presenteren is in 1990 be

gonnen met het opzetten van een informatievoorzieningssysteem. Dit systeem 

heeft de naam PINO (Physiologische Informatievoorzieningssysteem voor Neonato

logisch Onderzoek) gekregen. Om dit systeem op te kunnen zetten is een samen

werkingsverband met de Technische Universiteit Eindhoven aangegaan. 

In de fysiologische signalen die gemeten worden zit meer informatie opgeslagen 

dan de monitor weergeeft. Zo zijn er natuurlijke variaties in bloeddruk en hartrit

me, cardiovasculaire variabiliteit, die niet als zodanig door de monitor worden ge

registreerd. De variaties worden onder andere veroorzaakt door ademhaling en be

paalde regelmechanismen in het lichaam. Bij volwassenen is veel onderzoek ge

daan naar deze variaties. Reeds in 1876 beschreef Sigmund Mayer bloeddruk

schommelingen in konijnen. Latere metingen hebben deze zogenaamde Mayergol

ven ook bij mensen aangetoond. Bij patiënten met cardiovasculaire ziekten, hart

transplantatie patiënten en patiënten met diabetische neuropathie wordt hartrit

mevariabiliteit gebruikt bij het stellen van een diagnose of prognose. In de verlos

kunde wordt hartritmevariabiliteit gebruikt om de gezondheidstoestand van foeten 

te kunnen beoordelen middels een cardiotachogram. 

Bij pasgeborenen is nauwelijks onderzoek naar cardiovasculaire variabiliteit ge

daan. Onderzoek naar deze variabiliteit bij pasgeborenen is nodig om op die ma

nier de kennis van fysiologische fenomenen en het inzicht in regelmechanismen te 

kunnen vergroten. Tevens is het mogelijk de invloed van de rijping van de regel

mechanismen te onderzoeken, die tot uitdrukking komt in de sympathico-vagale 

balans. Deze balans is een weergave is van de stimulerende en remmende werking 

van het zenuwstelsel op verschillende lichaamsfuncties. Het doel van mijn onder

zoek is een methode te ontwikkelen om variabiliteit in bloeddruk en hartritme bij 

pasgeborenen te kunnen bepalen. 
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Jinleiding 

Er is een groot aantal problemen die bestaan bij de analyse van de laagfrequente 

golven in bloeddruk en hartritme. Deze variaties worden mede veroorzaakt door de 

ademhalingsfrequentie en ademhalingsdiepte. Maar omdat de ademhaling moeilijk 

te kwantificeren is, zal de invloed moeilijk te elimineren zijn uit de variabiliteit in 

bloeddruk en hartritme. Verder bestaat er nog geen standaard voor de berekening 

van variabiliteit in bloeddruk en hartritme en de wijze waarop de uitkomsten ge

presenteerd kunnen worden. Voor de berekening van de variabiliteit zou gebruik 

gemaakt kunnen worden van een analyse in het tijddomein, middels indices, of in 

het frequentiedomein, middels een Fourier transformatie of autoregressie methode. 

Bij de presentatie van de uitkomsten kan gedacht worden aan het weergeven van 

de frequentie met bijbehorende amplitude, power in een frequentiebandje of bij

voorbeeld de sympathico-vagale balans. 

In de methode om variabiliteit in bloeddruk en hartritme te analyseren moet een 

groot aantal stappen genomen worden om tot een bepaling van deze variabiliteit te 

komen. In dit onderzoek is een aantal methoden geanalyseerd en is uitgebreid on

derzoek verricht naar de invloed van de te nemen stappen. 

De indeling van mijn verslag ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt de theorie 

van het autonome zenuwstelsel, de Fourier analyse en de variabiliteit in bloeddruk 

en hartritme besproken. Hoofdstuk 3 behandelt de verschillende onderdelen van 

het meetsysteem. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een algoritme om de 

ademhalingsfrequentie uit het elektrocardiogram (ECG) en het impedantiesignaal 

te berekenen. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van het gebruik van verschillende 

methoden om bloeddrukvariabiliteit te meten. Hoofdstuk 6 geeft de resultaten van 

het gebruik van verschillende methoden om hartritmevariabiliteit te meten. In 

hoofdstuk 7 zijn de conclusies en aanbevelingen voor mogelijk verder onderzoek 

opgenomen. 
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---- ---------------

2. THEORIE 

2.1 HET AUTONOME ZENUWSTELSEL 

2.1.1 Indeling van het zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel wordt verdeeld in het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere 

zenuwstelsel (PZS). Het centrale zenuwstelsel bestaat uit hersenen, hersenstam en 

ruggemerg. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit de afferente zenuwen, deze ver

sturen informatie van de receptoren naar het CZS, en de efferente zenuwen, deze 

versturen informatie uit het CSZ naar gladde spieren, hartspieren, skeletspieren 

en klieren [KAL-92]. Het centrale zenuwstelsel is in figuur 2.1 weergegeven. 

Cervical nerves 
(8 pairs) 

._..,.. ___ First thoracic 
vertebra 

Thoracic 
nerves 
(12 pairs) 

}-
Lumbar nerves 
(5 pairs) 

}-
Sacral nervés 
(5 pairs) 

]--- Coccygeal 
nerves 
(1 pair) 

figuur 2.1 Centraal zenuwstelselluit Biological Psychology, blz 104, J. W Kalat] 

Eerr andere indeling van het zenuwstelsel is die in willekeurig en onwillekeurig ze

nuwstelsel. Het willekeurige zenuwstelsel, ook wel het somatische zenuwstelsel 

genoemd, houdt zich met name bezig met de wisselwerking van de mens met de 

3 



2 Theorie 

buitenwereld. Het onwillekeurige zenuwstelsel, het autonome zenuwstelsel (AZS), 

is onder andere betrokken bij de innervatie van hart, klieren en bloedvaten. Het 

autonome zenuwstelsel is betrokken bij het in stand houden van het 'milieu interi

eur'. Het AZS bestaat uit twee tegengesteld werkende systemen: het parasympa

thische en het sympathische. Vrijwel alle autonoom geregelde organen worden door 

beide systemen geïnnerveerd. Een uitzondering vormen onder andere de perifere 

bloedvaten die alleen sympathische invloed hebben. De regeling van de organen 

wordt ook via hormonale weg gestuurd. 

SYMPATHETIC 
OUTFLOW 

0 

0 

0 

0 

(Most ganglia 
near spinal 

cord) 

Sweat glands 
Peripheral blood 

vessels 
Hair follicles 

Small intestine 
Upper colon 
Lower colon 

(All ganglia 
in walls of 
organs) 

PARASYMPATHETIC 
OUTFLOW 

figuur 2.2 Sc~ematisch overzicht van het autonome zenuwstelsel [KAL-92). 

2.1.2 Parasympathicus en Sympathicus 

Midbra!~ 

Medulla 
oblonga:a 

Cervica' 
nerves 
(8 pairs) 

Thorac c 
nerves 
(12 pa ·si 

Lurr::::a· 
ner\ 23 

(5 ps. ·s\ 

Sac·:o. 
ne .. ,_ ~3 
(5 :::=. ·s, 

De parasympathische zenuwcellen bevinden zich in de hersenstam en in het sacra

le ruggemerg. Zie hiervoor figuur 2.2. Dit wordt ook wel het craniosacrale deel van 

het AZS genoemd. Uit het hersenstam gedeelte ontspringt een belangrijke para-
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2 Theorie 

sympathische zenuw, de nervus vagus. Deze innerveert onder andere hart, longen 

en maag. De zenuwen uit het sacrale deel sturen onder andere de geslachtsorga

nen. De parasympathische zenuwbanen zijn in figuur 2.2 als doorgetrokken lijnen 

weergegeven. 

De sympathische zenuwcellen bevinden zich in het thoracolumbale deel van het 

AZS. Dit zijn alle thoracale segmenten (Th) en de eerste twee lumbale segmen

ten {L), dus Tht - L2. Dit is weergegeven in figuur 2.2. De zenuwen voor hoofd en 

hals ontspringen uit de bovenste thoracale segmenten. Voor de borst- (hart en lon

gen) en buikorganen (maag, lever en nieren) komen de zenuwen zowel uit het tho

racale als het lumbale deel. In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven welke invloed 

de parasympathicus en sympathicus op enkele organen en weefsels hebben. 

tabel2.1 

Effecten van sympathicus en parasympathicus op enkele organen en weefsels 

orgaan sympathicus effect parasympathicus effect 

hart versnelling vertraging 

arteriën vernauwing geen 

bronchi verwijding vernauwing 

iris pupil verwijding pupil vernauwing 

blaas verslapping samentrekking 

Een synaps is een onderbrekingsplaats waar de prikkel van de aanvoerende ze

nuwvezel overgaat in een nieuwe zenuwcel. Deze zenuwcel voert de prikkel via 

uitlopers verder. Zo'n prikkelovergang vindt onder andere plaats in ophopingen 

van zenuwcellichamen. Deze worden ganglia genoemd. Zoals figuur 2.2 laat zien is 

er een duidelijk verschil in de zenuwbanen van de parasympathicus en de sympa

thicus. In het parasympathische deel liggen de ganglia dicht bij de te innerveren 

organen. Dit in tegenstelling tot het sympathische deel waarbij deze ganglia dicht 

bij het ruggemerg liggen. Verder valt op dat de zenuwbanen van de sympathicus 

meer een netwerk vormen terwijl de parasympathische zenuwbanen direct naar 

het te innerveren orgaan lopen. 

2.1.3 Cardiovasculaire regulatie 

Het cardiovasculaire systeem heeft tot taak een juiste bloedstroom door de organen 

te sturen. Dit afhankelijk van de behoefte aan zuurstof, voedingsstoffen enz. van 
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2 Theorie 

het specifieke orgaan. Zo zal bij een lichamelijke inspanning de doorbloeding van 

de actieve spieren sterk toenemen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal het hart 

meer bloed per minuut rond moeten pompen (hartminuutvolume verhogen) en zal 

een vernauwing van de arteriolen van de overige organen optreden, uitgezonderd 

de hersen- en coronairvaten. Dit alles wordt geregeld door het autonome zenuw

stelsel. In bloedvaten zitten receptorcellen die gevoelig blijken te zijn voor uitrek

king, de baroreceptoren. In de aortaboog en twee carotissini (halsslagaders) zitten 

de drie belangrijkste centra met baroreceptoren. In figuur 2.3 wordt een schema 

van de baroreceptorreflex getoond. 

IJ sympothi.che 
pregonglionoire 
zenuwen 

{-"guur 2.3 Schema van de baroreceptorreflex [uit Leerboek der Neurofysiologie, 

blz 469, P.E. Voorhoeve). 

NTS =Nucleus tractus solitarü, Vi\!C = vasomotorencentrum 

NA =nucleus ambiguus 

De baro afferente banen arriveren in het NTS. Deze geeft zijn informatie door aan 

het VMC en aan het NA. Uit het NA begint de nervus vagus, die een hartfrequen· 

tie remming tot gevolg heeft. Dit is een parasympathische effect. Het VMC op zijn 

beurt geeft de informatie via het ruggemerg door aan de sympathische vezels. Deze 

zullen een verhoging van de hartfrequentie veroorzaken. Op deze manier is de ba

roreceptor in staat regulatie toe te passen. In de figuur zijn de holle lijnen rem

mende neuronen en de dikke lijnen exciterende neuronen. Verder wordt de cardio-
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2 Theorie 

vasculaire regulatie beïnvloed door het ademhalingscentrum en andere centra in 

de hersenen zoals de hypothalamus en de hersenschors. In de bloeddruk is een fre

quentie aanwezig gelijk aan de ademhaling. Ook de hartfrequentie vertoont varia

tie met de ademhaling, de respiratory sinus arrhythmia. Deze variaties worden 

veroorzaakt door beïnvloeding van het VMC door ademhalingscentra en door in

trapleurale druk, die door adembewegingen varieert. 

2.2 FOURIERTRANSFORMATIE 

2.2.1 Inleiding 

Fourier transformatie is een methode om een grootheid van het tijddomein naar 

het frequentiedomein te transformeren en visa versa. Dus een grootheid h als 

functie van de tijd t transformeren naar een grootheid Hals een functie van de fre

quentie f of omgekeerd. De functie h(t) in het tijddomein en die in het frequentie

domein H(f) kunnen worden beschouwd als twee verschillende presentaties van de

zelfde functie. De transformaties van het ene naar het andere domein worden ge

geven door: 

"" 
H(/)- Jh(t)e 2mftdt 

_.., 
vergelijking 2.1 110 

h(t)- JH(f )e-2mftdf 
-110 

De Fourier transformatie is een lineaire operatie omdat ten eerste de transformatie 

van de som van twee functies gelijk is aan de som van de getransformeerden en ten 

tweede de transformatie van een constante maal een functie gelijk is aan die zelfde 

constante maal de getransformeerde van die functie. 

2.2.2 Discrete Fourier transformatie 

Als een functie h(t) op equidistante punten wordt gesampeld ontstaat er een discre· 

te functie hk(t). Indien Ll het tijdinterval is tussen twee opeenvolgende punten, N 

het totaal aantal gesampelde punten, geeft dit : 

hk- h(tk), tk- kLi, k- 0,1,2,3, ...... N -1 vergelijking 2.2 

Bij elk samplinginterval ..1 hoort een speciale frequentie {c , de Nyquist kritische 

frequentie, volgens : 

1 
fc • 2Li vergelijking 2. 3 
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2 Theorie 

Om een sinusoïdale functie met een bepaalde frequentie nog goed te kunnen sam

pelen moeten er minimaal twee samples per frequentieperiode genomen worden. 

Dit betekent dat er minimaal met een twee keer zo hoge frequentie gesampeld 

moet worden als de hoogste frequentie die in het signaal voorkomt. Als een continu 

functie h(t) bestaat uit alleen maar frequenties kleiner dan de Nyquist frequentie 

wordt hij volledig bepaald door de samplepunten hk. Maar als h(t) frequenties be

vat groter dan de Nyquist frequentie worden deze frequenties ten onrechte ge

transformeerd naar het gebied (-Ie , Ie). Dit effect wordt aliasing genoemd. 

Als de N gesampelde datapunten in het tijddomein Fourier getransformeerd wor

den, zullen er ook N punten in het frequentiedomein beschikbaar zijn in het gebied 

-Ie tot Ie op discrete waarden volgens : 

N N 
n--2········2 vergelijking 2. 4 

Vergelijking 2.4 geeft aan dat er N+ 1 verschillende n zijn. De extreme waarden 

zijn namelijk niet onafhankelijk, zodat er toch maar Nonafhankelijke n zijn . 

Om tot een discrete Fourier transformatie te komen wordt de integraal uit verge

lijking 2.1 benadert volgens : 
00 N-1 N-1 

H(fn)- Jh(t)e2mf"tdt • ~hke2mf,h L1- L1_6hke2mkn!N 
_ .. vergelijking 2.5 

Hierbij is gebruik gemaakt van vergelijking 2.2 en vergelijking 2.4. De uiteindelij

ke discrete Fourier transformatie wordt gegeven door : 
N-1 

Hn • ~hk e2mkn/N J 

k..O 

vergelijking 2. 6 

Voor de discrete Fourier transformatie met N datapunten zijn in de orde van N2 

operaties nodig. Rond 1965 is er door werk van J.W. Cooleyen J.W. Tukey een me

thode ontwikkeld, de Fast Fourier Transformatie, die maar ongeveer Nlog2N be

werkingen nodig heeft voor N datapunten. De methode maakt gebruik van het feit 

dat een discrete Fourier transformatie met lengte N geschreven kan worden als de 

som van twee discrete Fourier transformaties, elk met een lengte van NI 2. De ene 

serie bestaat uit de even, en de andere uit de oneven componenten. Indien N een 

macht van twee is kan dit splitsen herhaald worden totdat er N sommaties met 

lengte één zijn. Op deze manier wordt het aantal berekeningen ongeveer Nlog2N. 
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2.2.3 Power Spectrum Density 

Het theorema van Parseval voor discrete transformatie geeft aan dat de power in 

het tijddomein gelijk is aan de power in het frequentiedomein volgens: 

1 N-1 2 1 N-1 2 

N l.;lh.j - N2 ~IHnl vergelijking 2. 7 

De totale power in het tijddomein van een functie h(t) over een tijdperiode T wordt 

beschreven door de "mean squared amplitude" volgens : 

1 T 1 N-1 

r{lh(t)l2 dt- N l.;lhrJ vergelijking 2. 8 

De power in het frequentiedomein wordt berekend door het kwadraat van de am

plitude te nemen. De berekende discrete power bij een bepaalde frequentie moet 

beschouwd worden als de power van het frequentiegebiedje, een bin s, van (f- lf.L1{) 

tot aan (f + lf.L1f). 

Discretisatie van h(t), dit is h(tk), is niets anders dan een vermenigvuldiging van 

een h(t) met een trein eenheidspulsjes. Een vermenigvuldiging in het tijddomein is 

een convolutie in het frequentiedomein. Berekend kan worden [ELL-82] dat de 

Fourier getransformeerde van die pulstrein, met N pulsjes, gelijk is aan : 

D(fk)= e-jtrMI-1/N). sin(nfk) 
N sin( 1r fk IN) vergelijking 2. 9 

fase ratio 

Indien alleen naar het power spectrum gekeken wordt is de ratio term van belang, 

omdat de power gelijk is aan het kwadraat van de amplitude. De ratioterm geeft 

aan dat de amplitude van een bepaalde frequentie in naast gelegen bins terecht 

komt. Dit verschijnsel wordt ook wel spectralleakage genoemd. De discrete power 

is dus gelijk aan de convolutie van de feitelijke powerfunctie met een windowfunc

tie, dit is het kwadraat van de ratioterm. 

Met het gebruik van een tijdwindow kan de vorm van de speetral leakage veran

derd worden. Zo kan de hoogte van de sidelobs of de breedte van de meanlob ge

wijzigd worden. De meanlob wordt gegeven in figuur 2.5 van offset -1 tot aan + 1, 

terwijl een sidelob een lob naast de meanlob is. Een aantal van deze tijdwindows 

wordt gegeven in de onderstaande vergelijkingen, mets het datapunt nummer. 
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s-%(N-1) 
w(s) -1- • "Parzenwindow" 

%(N+1) 
vergelijking 2.10 

w(s) = 0.5[ 1-cos(;~1)]• "Hanningwindow" vergelijking 2.11 

(
s-%(N -1))

2 

w(s) -1- %(N +1) • "Welchwindow" vergelijking 2.12 

w(s)- 0.42-0.5cos(;~1)+0.08cos(~~1 ) • "Blackman" vergelijking 2.13 

Voor een dataset bestaande uit N=256 punten zijn de vier verschillende tijdwin

dowsuit de vergelijkingen 2.10 Urn 2.13 in figuur 2.4 weergegeven. 

0,8 
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--:::::;:;· .· ·. s::::::::.:::_- .......... 
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/ / ' ' / / ·-,.. ·,, -·-·--- Welch 
.// 1.· \ -

\ '·, 
// / . \. ·,., -- Blackman 
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/
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binnummer 
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figuur 2. 4 Window functies voor een datasegment van 256 datapunten. 

256 

Door deze window functies te vermenigvuldigen met een trein van N eenheidspula

jes en deze vermenigvuldiging Fourier te transformeren, kan de speetral leakage 

bij het gebruikt van het desbetreffende window berekend worden. Het resultaat is 

in figuur 2.5 weergegeven. 
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- - - - Geen window 

· · · · · · · Parzen 

-··-··-··- Hanning 

-·-·-·- We1cb 

--Blackman 

3 4 5 

De Fourier transformatie eist dat een stuk signaal stationair en periodiek is. Dit 

betekent dat het einde van een datasegment aan het begin van het datasegment 

mooi moet aansluiten. In veel gevallen is dat niet het geval. Om zo'n discontinuï

teit in het signaal te vermijden worden tijdwindowszoals in de vergelijkingen 2.10 

tlm 2.13 gebruikt. Deze windowsbrengen de randen van het datasegment naar nul 

zodat een goede aansluiting mogelijk is. 

Een van de nadelen van een discrete Fourier transformatie is dat de standaard 

deviatie van de power bij een bepaalde frequentie gelijk is aan de waarde van de 

power bij die frequentie. Deze standaard deviatie kan verminderd worden door het 

stuk datasegment waarover de Fourier transformatie gedaan wordt te verdelen in 

een aantal gelijke segmenten. Laat deze segmenten half overlappen en voer een 

discrete Fourier transformatie uit op de afzonderlijke segmenten. Vervolgens moe

ten de afzonderlijke powerspectra gemiddeld worden. Op deze manier wordt de 

standaard deviatie terug gebracht met een factor (9K/ll)'>i. Hierin is K het aantal 

overlappende segmenten. Een andere manier om tot een nauwkeurigere bepaling 

van het spectrum te komen is door het middelen van naast gelegen bins. 

De Fast Fourier Transformatie (FFT) eist dat het aantal datapunten een macht 

van twee is. Indien een datasegment uit M datapunten bestaat, met M geen macht 

van twee, is er een methode om de dataset uit te breiden zodanig dat het dataseg

ment uit N datapunten bestaat, met N een macht van twee. Deze methode is be

kend onder de naam zero padding. Zoals de naam al zegt, moeten nullen toege

voegd worden totdat een macht van twee ontstaat. Dus in het geval van M data-
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punten en N de eerstvolgende macht van twee, moeten de M datapunten aange

vuld worden met (N-M) nullen. Op deze manier moet een N-punts FFT uigevoerd 

worden. Het gevolg van de toename van het aantal datapunten voor de FFT bete

kent een vergroting van de resolutie in het frequentiedomein. Dit wil zeggen dat 

een interpolatie in het frequentiedomein plaatsvindt. Zero padding verandert de 

speetral leakage vorm uit vergelijking 2.9. Bewezen kan worden [ELL-82] dat, 

wanneer M datapunten aangevuld worden met (N-M) nullen, vergelijking 2.9 ge

wijzigd wordt in: 

D(f) =e-itt:f(M-JJtN. sin(1r{M IN) 
N sin(1r{ IN) 

fase ratio 
vergelijking 2.14 

Omdat ten gevolge van zero padding de frequentieresolutie toeneemt zal er een 

smoothing van het frequentiespectrum optreden. Dit is zichtbaar gemaakt in de 

onderstaande twee figuren. Het eerste figuur toont een spectrum met M = 1024 en 

N = 1024. Dit betekent dat er geen zero padding is toegepast. In het tweede figuur 

is wel zero padding toegepast, met dezelfde dataset als uit de eerste figuur, be

staande uit M = 1024 datapunten is aangevuld met 7168 nullen. 

Amplitude spectrum zonder zero padding 

0,018 r--------------------, 

0,015 

~ 0,012 

~ 0009 =-' 
~ 0,006 

0,003 

O,ol 0,02 0,03 0,04 

frequentie (Hz) 

figuur 2. 6 Een spectrum zonder zeropadding 

0,05 0,06 O,Q7 
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Amplitude spectrum met zero padding 

0,018 

0,015 

~ 0,012 

~ 0,009 

~ 0006 . 
0,003 

0 
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

frequentie (Hz) 

figuur 2. 7 Hetzelfde spectrum met zero padding 

2.3 MEETMETHODE VOOR VARIABILITEIT 

2.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf zal zowel de variabiliteit in bloeddruk als in hartritme aan de 

orde komen. Variabiliteit is moeilijk te beschrijven en middels een meetmethode 

vast te leggen. Onderzoek bij pasgeborenen, voornamelijk hartritmevariabiliteit, 

vindt pas sinds korte tijd plaats. De reden dat er voornamelijk naar hartritme ge

keken wordt is dat een nauwkeurige arteriële bloeddruk alleen op een invasieve 

manier gemeten kan worden. Dit gebeurt alleen wanneer het klinisch noodzakelijk 

geacht wordt. Hartritme is via een non-invasieve methode te bepalen. 

Er is niet veel bekend over de mate van variabiliteit in bloeddruk en hartritme bij 

pasgeborenen [RA V-93]. Het onderzoek staat nog duidelijk in de kinderschoenen. 

Er zal eerst een juiste methode ontwikkeld moeten worden voordat er conclusies 

getrokken kunnen worden over bijvoorbeeld de conditie van een pasgeborene. An

dere problemen die zich specifiek voordoen bij pasgeborenen zijn onder andere: 

0 Frequentiebereik. Een hartfrequentie van 150 slagen per minuut (2.5 Hz) 

en een ademhalingsfrequnetie van 50 per minuut (0.8 Hz) zijn normale 

waarden bij pasgeborenen op een NICU. Bij gezonde volwassenen ligt de 

hartfrequentie rond de 70 per minuut (1.2 Hz) en een ademhalingsfre

quentie van 10 per minuut (0.16 Hz). 

o Bij de pasgeborenen op een NICU kan niet gesproken worden over een ge

zonde groep kinderen. Een gezonde controlegroep is hierdoor niet mogelijk. 

13 
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0 Omdat pasgeborenen nog zo klein (1200 gram gemiddeld) zijn bevatten de 

gemeten signalen meestal veel bewegingsartefacten. 

o Gezien de toestand waarin de pasgeborenen verkeren is het zowel medisch 

als ethisch niet verantwoord om metingen te verrichten die voor de pasge

borenen als belastend worden beschouwd. 

0 Bij pasgeborenen die beademd worden zal de invloed van de ademhaling 

essentieel anders zijn op de cardiovasculaire regelsysteem dan bij spon

taan ademende pasgeborenen. 

In de twee volgende paragrafen zal aangegeven worden hoe tot een bepaling van 

bloeddrukvariabiliteit en hartritmevariabiliteit gekomen kan worden, en welke de 

specifieke problemen hierbij optreden. 

2.3.2 Bloeddrukvariabiliteit 

2.3.2.1 Inleiding 

In de arteriële bloeddruk komen natuurlijke schommelingen voor. Deze variaties 

zijn het gevolg van : 

0 Hartactie 

0 Ademhalingsactiviteit 

0 Vasomotorische regulatie van de bloeddruk. 

Door hartactie onstaan er schommelingen in de arteriële bloeddruk. Deze schom

melingen hebben een frequentie gelijk aan de hartfrequentie. 

De ademhalingsinvloed op de bloeddruk blijkt voor een groot deel een gevolg te zijn 

van de directe drukdoorgifte van de longen op de bloeddruk [DHE-92]. De schom

melingen zijn gelijk aan de ademhalingsfrequentie. Verder heeft ademhalingsdiep

te invloed op de bloeddruk. Variatie in de ademhalingsdiepte heeft een laag fre

quente component in de bloeddruk tot gevolg. 

De schommelingen ten gevolge van vasomotorische regulatie worden Mayer-golven 

genoemd. In 1876 beschreef Sigmund Mayer reeds deze bloeddrukschommelingen 

in konijnen. Deze schommelingen hadden een frequentie van 0.1-0.16 Hz. Latere 

metingen bij mensen toonden schommelingen van 0.06-0.1 Hz aan. 

Schommelingen ten gevolge van hartactie liggen in de range 2-3 Hz, terwijl die van 

ademhalingsactivitieit in de range 0.1- 1.5 Hz liggen bij pasgeborenen. 
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2.3.2.2 Bepaling van bloeddrukvariabiliteit 

Bloeddrukvariabiliteit kan zowel in het tijddomein als in het frequentiedomein be

schreven worden. Met name wordt hier gezocht naar het aanwezig zijn van Mayer

golven. 

In de volgende twee paragrafen wordt aangegeven hoe de variabiliteit in bloeddruk 

zowel in tijd- als in frequentiedomein kan worden uitgedrukt. 

2.3.2.3 Analyse in tijddomein 

Om de Mayer golven in het tijddomein zichtbaar te maken moeten zowel de hart

actie als de ademhalingsinvloed verwijderd worden. De hartactie verwijderen ge

beurd door het zoeken naar systole en diastole waarden in de bloeddruk. Systole en 

diastole samen nemen is niet voor de hand liggend. Immers, het zijn niet dezelfde 

grootheden. De waarde van de systoledruk wordt bepaald door de kracht waarmee 

het hart kan pompen om zo een druk op te kunnen bouwen in de slagader. Terwijl 

de diastole waarde beïnvloed wordt door de tijdconstante van de perifere vaten en 

de hartfrequentie. Want hoe langer het duurt voordat het hart opnieuw slaat, des 

te langer zal de daling in de druk duren, des te lager de diastoledruk. Op deze ma

nier kan dan gekeken worden of er een verschil in variabiliteit tussen de systole en 

diastoledruk bestaat. Door nu de opéénvolgende systole en diastole waarden als 

twee aparte signalen te beschouwen is de hartactie verdwenen. 

De ademhalingsinvloed kan via een lopend gemiddelde, dus met een periode gelijk 

aan de ademhalingsfrequentie, voor een groot gedeelte eruit gefilterd worden. In

vloed van de ademhalingsdiepte wordt op deze manier niet weggefilterd. Door ver

volgens nog een lopend gemiddelde filter te gebruiken worden frequenties groter 

dan de Mayerfrequenties weggefilterd. Het resultaat na filtering kan gezien wor

den als de Mayergolven in de systole en diastole bloeddruk. Door het tellen van 

maxima en minima in deze signalen is het mogelijk om amplitude en frequentie 

van de Mayergolven grofweg te schatten. 

2.3.2.4 Analyse in frequentiedomein 

Naast analyse in het tijddomein kan de variabiliteit ook in het frequentiedomein 

bepaald worden. Ook in deze analyse wordt, gelijk aan de bepaling in het tijddo

mein, gezocht naar systole en diastole in de bloeddruk. Deze twee signalen bestaan 

uit niet-equidistante punten. De systole en diastole toppen liggen immers niet op 

exact gelijke afstand omdat deze afstand juist het interval aangeeft tussen twee 
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hartslagen. En zoals we in de paragraaf 2.3.3 zullen zien is er variatie in dit inter

val. Het signaal zal equidistant gemaakt moeten worden omdat van dit stuk data 

een FFT gemaakt gaat worden. Dit equidistant maken kan gebeuren door lineaire 

interpolatie of door het gemiddelde van een klein stukje signaal te berekenen ter 

plaatse van het hersampelingstijdstip. Deze methode zal in de rest van het verslag 

de windowhersamplemethode genoemd worden. In onderstaande figuur wordt, 

middels een voorbeeld, de methode grafisch weergegeven. De gestippelde lijn geeft 

de windowbreedte aan. Bij hersampelde punt 7 is middels een kruisje aangegeven 

de waarde die hoort bij dit punt. Dit wordt als volgt berekend : 0.125*2 + 0.5*1 + 

0.375*3 = 1.875. 

3 

2 

1 

5 

-J 
6 7 8 

figuur 2. 8 Windowhersamplemethode 

9 10 11 

De hersampelingsmethode heeft tevens tot gevolg dat het signaal laag doorlaat 

gefilterd wordt. De afkapfrequentie is gelijk aan de helft van de reciproke van de 

windowbreedte. Dus hersampelen met een windowbreedte van 0.1667 s geeft een 

afkapfrequentie van 3 Hz. De filterkarakteristiek voor dit voorbeeld is in onder

staande figuur weergegeven. 
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Het uiteindelijke amplitude spectrum moet gecorrigeerd worden voor het effect van 

hersampelen. Om de DC component te verwijderen wordt het gemiddelde van het 

signaal afgetrokken. Speetral leakage wordt verminderd door gebruik te maken 

van tijdwindows. Zie voor tijdwindows het hoofdstuk over theorie van de Fourier 

transformatie. Omdat een FFT eist dat de te transformeren dataset uit een macht 

van twee moet bestaan zal het aantal datapunten, indien dit geen twee macht is, 

uitgebreid moeten worden tot de eerst volgende macht van twee. Dit kan gebeuren 

door lineaire interpolatie of door zero padding. Met het powerspectrum dat onstaat 

na FFT is het mogelijk om de Mayergolven en ademhalingsinvloed in de systolische 

en diastolische bloeddruk aan te tonen. 

2.3.3 Hartritmevariabiliteit 

2.3.3.1 Inleiding 

De sinusknoop, die het hartritme bepaalt, wordt gestuurd door het sympathische 

en parasympathische zenuwstelsel. Dit resulteert in een continue bijstelling van 

het hartritme. Op deze manier onstaat een variatie in het hartritme in de tijd , de 

hartritmevariabiliteit (HRV). Dus het aanwezig zijn van hartritmevariabiliteit is 

een indicatie voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel. 

Zoals reeds besproken is in paragraaf 2.3.1, is er meer onderzoek gedaan naar har

tritmevariabilitieit dan naar bloeddrukvariabiliteit. De onderzoeken naar hartrit

mevariabiliteit zijn vooral verricht bij volwassenen en dieren. 

Hartritme is gedefinieerd als het interval tussen twee opéénvolgende R-R golven in 

het ECG. Zie figuur 2.10 voor de definitie van een RR-interval. 

T T 

p 

Q 
s s 

figuur 2.10 Twee hartcycli in een ECG met RH-interval. 
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De fluctuaties in de hartfrequentie van een pasgeborene kunnen onderverdeeld 

worden in: 

o Fluctuaties ten gevolge van de oscillaties in het vasomotore gedeelte van 

de baroreceptorreflex. Deze hebben een frequentie van ongeveer 0.04 Hz. 

0 Fluctuaties die ontstaan door inhibitie van de vagale zenus tijdens inspi

ratie. Deze fluctuaties worden ook wel respiratory sinus arrhythmia (RSA) 

genoemd. Ze hebben een frequentie gelijk aan de ademhalingsfrequentie. 

o Door een schommeling in de ademhalingsdiepte ontstaan zogenaamde 

breath amplitude sinus arrhythmia (BASA) met een frequentie tussen de 

0.05 en 0.15 Hz. 

0 Door thermoregulatie zijn er schommelingen in de perifere vaatweerstand. 

Dit veroorzaakt fluctuaties in de hartfrequentie met een frequentie kleiner 

0.04 Hz. 

De snelle fluctuaties, de RSA, gaan via het parasympathisch zenustelsel. Deze fluc

tuaties worden ook wel short-term variability (STV) genoemd. De langzamere fluc

tuaties gaan zowel via het parasympathische als het sympathische autonome ze

nuwstelsel. Deze fluctuaties worden de long term variability (LTV) genoemd. De 

vier soorten fluctuaties worden onder andere beïnvloed door: 

o Rijping van het autonome zenuwstelsel. Het blijkt dat bij feuten het sym

pathisch zenuwstelsel eerder ontwikkeld is dan het parasympathische. In 

een later stadium zal de parasympathicus ook invloed krijgen. 

0 Gedragsstadium waarin het kind zich bevindt. Zo kan de pasgeborene 

rustig slapen (nonREM slaap) of actief slapen (REM slaap). In het REM 

stadium is er onregelmatige ademhaling en bewegingen van het lichaam. 

In het nonREM stadium heeft de pasgeborene een regelmatige ademhaling 

en geen oogbewegingen. Tijdens het wakker zijn kan de pasgeborene ook 

in een rustige en actieve fase verkeren. Meestal verkeert het kind zowel in 

slaap als in het wakker zijn in de actieve fase. De slaapstadia hebben ook 

hun invloed op de het hartritme. In REM slaap is erg verhoogde sympati

sche activiteit ten opzichte van de parasympathische. Deze verhoging van 

de sympathische activiteit heeft een verhoging van de hartfrequentie tot 

gevolg. 
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2.3.3.2 Bepaling van hartritmevariabiliteit 

Omdat hartritme is gedefiniëerd als opéénvolgende RR-golven uit een ECG, zal 

voor de bepaling van het hartritme een ECG gemeten moeten worden. In dit ECG 

moeten de posities in de tijd van de R-toppen bepaald worden. Het probleem bij 

hartritmebepaling is dat er maar één onafhankelijke variabele is, de positie in de 

tijd van een R-top. Vervolgens kan bij iedereR-top positie een intervallengte bere

kend worden. Dit kan dan een delayed of instantaneous interval zijn. Er zijn vele 

manieren om het hartritme in de tijd te definieren. Er zullen een aantal besproken 

worden aan de hand van een reeks tijdposities van R-toppen. Deze reeks R-toppen 

is weergeven in tabel 2.2. 

tabel2.2 Posities van vijftien R-toppen 

nr positie R-top (sec) nr Positie R-top (sec) 

1 0.2089 9 3,4012 

2 0.6091 10 3,8023 

3 1.0050 11 4,2081 

4 1.3980 12 4,6191 

5 1.7950 13 5,0223 

6 2.1945 14 5,0224 

7 2,5949 15 5,4211 

8 2,9965 

De volgende methoden kunnen gebruikt worden om hartritme te definiëren. 
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0 Hartritme/Interval als functie van de tijd 

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in delayed en instantaneous. Ook wordt 

zowel het interval als de reciproke van het interval genomen. Op deze manier 

onstaan, waarbij Ri gedefinieerd is alsdeR-top positie op tijdstip i, de volgende 

vier methoden : 

• DHR Delayed heartrate 

Deze is gedefinieerd als : DHRi = 60/(Ri- Ri-l). 

De eenheid is beats per minute (bpm). 

Grafisch is dit weergeven in onderstaande figuur. 
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figuur 2.11 Delayed heartrate 

• DIBI Delayed interbeat interval 

Deze is gedefinieerd als : DIBii = (Ri- Ri-l). 

De eenheid is seconde. 

5 

Grafisch is dit weergeven in onderstaande figuur 
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{"guur 2.12 Delayed interbeat interval 
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• IHR Instantaneous heartrate 

Deze is gedefinieerd als : lH& = 60/(Ri+1 • Ri). 

De eenheid is beats per minute (bpm). 

Grafisch is dit weergeven in onderstaande figuur. 
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figuur 2.13 lnstantaneous heartrate 

• IIBI Instantaneous interbeat interval 

Deze is gedefinieerd als : IIBii = (Ri+1 · Ri). 

De eenheid is seconde. 

5 

Grafisch is dit weergeven in onderstaande figuur. 
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figuur 2.14/nstantaneous interbeat interval 

2 Theorie 

Het spectrum kan met deze methode, nadat het signaal onder andere equidis

tant gemaakt is, middels een FFT verkregen worden. 

De instantaneous methode blijkt minder gevoelig voor bijvoorbeeld triggerarte

facten en extrasystolen [BOE-85]. De keuze voor interval of hartritme zal in het 
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hoofdstuk resultaten verder besproken worden. Indien de waarde van het hart

ritme binnen een klein bereik ligt, kan het hartritme omgekeerd evenredig met 

het hartinterval beschouwd worden. De variabiliteit in beide signalen zal in dat 

geval het zelfde resultaat opleveren. 

0 Delta puls als functie van de tijd 

Met deze representatie wordt elk optreden van een R-top weergegeven door een 

éénheidspuls. Dit is weergegeven in onderstaande figuur. 

Eenheidpulstrein 
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fliJuur 2.15 Eenheidspulstrein 

Nadeel is dat deze methode eist dat het een zeer regelmatige pulstrein moet 

zijn. Dus geen grote variatie in hartritme. Indien dit het geval is kan het laag 

frequente gedeelte van het signaal direct beschreven worden door [BOE-85]: 

vergelijking 2.15 

Hierin is N het aantal maal dat een R-top optrad, I het gemiddelde interval en 

lk het tijdstip waarop de kde R-top optrad. 

o Hartritmelinterval als funtie van beatnummer 

De laatste methode beschrijft het hartritme en interval als functie van het 

beatnummer, in tegenstelling tot de net besproken methodes die het hartritme 

en interval als functie van de tijd beschouwden. In de twee volgende figuren is 

dit weergegeven. 
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figuur 2.16 Heartrate 
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figuur 2.17 Interbeat interval 

Het voordeel van deze methode is het reeds equidistant zijn van de reeks, om 

een FFT uit te kunnen voeren. Een nadeel is dat aan het einde een omreke

ning plaats moet vinden van cycles per beat naar cycles per secon

de (frequentie). Dit wordt gedaan door de lengte van een beat gelijk te nemen 

aan de gemiddelde intervallengte I. 

2.3.3.3 Analyse in tijddomein 

In het tijddomein worden de short term variability (STV) en long term variability 

(LTV) berekend met behulp van statische bewerkingen op de intervallengte. Er 

zijn een groot aantal definities voor zowel STV als LTV [PAR-85]. Zo is er voor bij

voorbeeld STV de volgende definitie van Corometrics: 
N 

~ITi - Ti-11 
STV i-1 _...:.=.!_ __ _ Ti ... RRintervallengte 

N 
vergelijking 2.16 
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Voor LTV is een definitie, bepaald door Dalton: 

T - gemiddelde RR - interval L1V-
N 

vergelijking 2.17 

2.3.3.4 Analyse in frequentiedomein 

De analyse in het frequentiedomein is vrijwel gelijk aan de analyse die gebruikt is 

bij de arteriële bloeddruk. Er kan gewerkt worden met de IHR en IIBI als repre

sentatie van het hartritme. Nadat de posities van de R-toppen bepaald zijn moet 

dit signaal, IHR of IIBI, equidistant gemaakt worden. De verwijdering van de DC 

component gebeurt door van het signaal het gemiddelde af te trekken. Door ge

bruik te maken van tijdwindows wordt de speetral leakage verminderd en aan

sluitproblemen voorkomen. Voor de FFT moet het aantal punten in de dataset be

staan uit een macht van twee. Dit kan gebeuren door lineaire interpolatie of door 

zero padding. Door vervolgens een FFT te maken van het signaal is het mogelijk 

om de verschillende frequentiecomponenten in het hartritme zichtbaar te maken. 
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3. MEETSYSTEEM 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal het gehele meetsysteem van het PINO project besproken wor

den. In paragraaf 3.2 zal de meetopstelling aan de orde komen en in paragraaf 3.3 

de verschillende signalen die van de kinderen gemeten kunnen worden. 

3.2 OPSTELLING 

3.2.1 Inleiding 

De meetopstelling van het PINO project wordt in onderstaande figuur schematisch 

weergegeven. 

NICU-RUIMTE 

bed s I··:·. bed 6 ARTSEN I VERPLEGING 

bed4 I<·. bed 7 ~- . 
Werkstation I i Werkstation I 

bed3 1··:·. bed8 I 
I 

I··· I f Werkstation l bed2 bed9 I 
Werkstation 

I 

bed 1 1··:·. bed 10 1 

TECHNISCHE RUIMTE 

H Datastation I I Careport I I PhyDAS 68000 r- -: 
!! I H Werkstation I i! 
i! I 

!! -·~PhyDAS r- -: 68030 H Werkstation I Parameter I 

station I H Werkstation I 
I PhyLAN 1 

flleserver I Printer I Noveli 
flleserver I 

--- Novell-LAN ·············SDN ========================= RS232 
--- - - - · PhyLAN -·-·-·-·-·-·· Analoge lijnen 

figuur 3.1 Schematische weergave van de meetopstelling 
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3 Meetsysteem 

De meetopstelling kan grofweg in drie onderdelen gesplitst worden, namelijk : 

0 Bewakingsmonitor 

0 PhyDAS 

0 Novell-netwerk 

Deze drie onderdelen zullen in de volgende paragrafen aan de orde komen. 

3.2.2 Bewakingsmonitor 

Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) wordt voor de bewaking van de pas

geborene gebruik gemaakt van monitoren van de firma Hewlett Packard van het 

type Merlin, model 56s. Een bewakingsmonitor bestaat uit een module rack, een 

computermodule en een displaymodule. Wanneer van een kind een bepaald signaal 

gemeten dient te worden moet de desbetreffende module in het rack geplaatst wor

den. Via de computermodule worden deze signalen automatisch verwerkt en op de 

display weergegeven. In een rack zitten alleen modules van signalen die daadwer

kelijk gemeten moeten worden. In figuur 3.1 is dit schematisch weergegeven. 

Module 

++H+ rack 150 

I 

) 

I PlElll I W\JV'v 60/40 (51) 

I I I!CG 

) 

) I DRUK I Display module 

I I 

Computer ---~) Parameters 

module ---~) Golven 
I 

{-"guur 3.2 Schematische weergave HP-Merlin monitor 

De signalen kunnen in twee groepen gesplitst worden, de golfsignalen en de para

metersignalen. Voorbeelden van golfsignalen zijn het elektrocardiogram (ECG) en 

de arteriële bloeddruk (ABP). Parametersignalen zijn de direct gemeten parame

ters, bijvoorbeeld de temperatuur (TEMP) en parameters afgeleid uit de golfsigna

len, bijvoorbeeld de hartfrequentie (HR) afgeleid uit het ECG-signaal. Zowel de 

golven als de parameters worden via de displaymodule weergegeven. 

Op de zaal van de NICU staan op dit moment tien couveuses met elk een bewa

kingsmonitor. Deze monitoren zijn aangesloten op het Serial Distribution Network 

(SDN). Met dit netwerk is het mogelijk om op een monitor de gegevens van een an

dere monitor op te vragen. De communicatie wordt verzorgt door de System Com-
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munications Controller (SCC). Verder is op het SDN een careport aangesloten. Dit 

is een programmeerbare interface die geselecteerde data van het SDN haalt en de

ze via een RS232 koppeling doorgeeft aan een PC. Deze PC zet vervolgens de data 

op de harde schijf van de Noveli Fileserver. In paragraaf 3.3.3 zal de verwerking 

van deze data nader toegelicht worden. 

3.2.3 PhyDAS 

Het Physics Data Acquisition System (PhyDAS) is een krachtig en flexibel multi

useren multi-tasking meetsysteem. Het wordt ontwikkeld op de faculteit Techni

sche Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Op dit moment wordt gebruikt gemaakt van een PhyDAS dat gebaseerd is op een 

M68030 microprocessor. De communicatie met het systeem verloopt via een VT420 

terminal. De verschillende interfaces in het PhyDAS zijn met elkaar verbonden via 

de PhyBUS. Het hart van het PhyDAS is de VME-bus. De microprocessor en het 

memory zijn hierop aangesloten samen met twee buscontrollers, de PhyBUS en 

PhyLAN controller. Via de PhyLAN controller is het PhyDAS aangesloten op het 

Physics Local Area Network. In dit netwerk is een fileserver geplaatst die tevens 

voorzien is van een Noveli ethernetkaart. Dit maakt het mogelijk om met het 

PhyDAS via het PhyLAN de gesampelde data direct op de Noveli fileserver te 

plaatsen. In figuur 3.3 wordt een schematisch overzicht van het PhyDAS gegeven. 

PbyBUS 

VMEBUS 

Pbyl.AN 

RS232 

PbyBUS 
Controller 

Pbyl.AN 
Controller 

Preset 
Scaler 

figuur 3. 3 Schematisch overzicht PhyDAS 

4Mb 
geheugen 

PARSAM 

...... 

CPU 
.-------i M68030 

Noveli Fileserver 
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Het PhyDAS heeft een eigen programmeertaal, EPEP (Eindhoven Program Editor 

and Processor) genaamd. In EPEP is het mogelijk om meerdere programma's te

gelijk te laten werken. 

Het PhyDAS is in onze situatie uitgerust met een Parallel Sampler (PARSAM). Op 

de NICU is gekozen voor een PARSAM-25. Deze beschikt over 16 ingangskanalen 

met een maximale samplefrequentie van25kHz per kanaal. De PARSAM bestaat 

uit twee delen. Het ene deel, de PAC (Parsam ADC Case), is verantwoordelijk voor 

de omzetting van het analoge signaal in een digitaal signaal. Het andere deel van 

dePARSAMis de PhyBUS Parsam Controller (PPC). In dit deel worden de gesam

pelde data opgeslagen. Dit gebeurt in een geheugen dat op deze kaart aanwezig is. 

Het geheugen bestaat uit twee delen, memory 0 en memory 1. Eerst worden de da

ta in memory 0 geschreven en indien dit vol is wordt automatisch naar memory 1 

overgeschakeld. Dit maakt het mogelijk om het ene memory uit te lezen terwijl het 

andere memory vol loopt. Het uitlezen van het geheugen kan op basis van DMA 

geschieden of door het uitlezen via een longword. 

Indien een memory vol is kan dit gemeld worden door of een interrupt te genereren 

of door te testen of het DONE-bitin het PhyBUS Status Word (PSW) gezet is. Ver

volgens moet in het PSW gekeken worden welk memory vol is. Het volgelopen me

mory is dan toegankelijk om uitgelezen te worden. Wanneer alle data uit het me

mory zijn gelezen moet het memory weer vrij gegeven worden aan de PPC. Met de 

P ARSAM is het mogelijk om parallel verschillende golfsignalen van de kinderen, 

zoals bloeddruk en ECG, te sampelen. In paragraaf 3.3.4 zal hier verder op in wor

den gegaan. 

Met een extern aangeboden trigger wordt de frequentie waarmee de signalen ge

sampled moeten worden bepaald. Deze trigger is afkomstig van een ander interface 

van het PhyDAS, de Preset Scaler. Een zelf ontworpen klokje genereert de input 

voor deze Preset Scaler, die op zijn beurt de frequentie van het signaal van het 

klokje zodanig afdeelt dat er een voor de P ARSAM juiste triggerfrequentie ont

staat. De meetgegevens van de pasgeborenen komen zowel via de careport 

(parametersignalen) als de PARSAM (golfsignalen) binnen. Om beide signalen sa

men te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat alle componenten in het meetsys

teem één en dezelfde tijd bezitten. Het PhyDAS bepaalt met behulp van de sample

frequentie van de golfsignalen de tijd van het meetsysteem. In onze opzet is er voor 

gekozen om het wisselen van de memorybuffers om de drie seconde te laten ge

schieden. Door nu bij het opstarten van het meetsysteem het PhyDAS de juiste tijd 
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te geven is het mogelijk om zelf een tijdvariabele bij te houden die elke bufferwis

seling met drie seconde wordt opgehoogd. Dit stelt grote eisen aan de nauwkeurig

heid van de triggerfrequentie. Het zelf ontworpen klokje heeft een afwijking van 

ongeveer 1,6 seconde per dag. Softwarematig wordt om middernacht voor deze 

afwijking gecorrigeerd. Het PhyDAS geeft zijn tijd door aan de andere componen

ten van het meetsysteem door iedere drie seconde (elke bufferwisseling) de waarde 

van de tijdvariabie naar een file op de fileserver te schrijven. De andere componen

ten, zoals datastation en parameterstation, zijn dan in staat om deze file uit te le

zen en hun tijd aan te passen aan de tijd van het PhyDAS. Ze lezen deze file conti

nu uit, net zolang tot de inhoud verandert. Op dat moment wordt de tijd van de 

desbetreffende component aangepast. Via deze constructie zijn de tijden van alle 

componenten in het meetsysteem aan elkaar gelijk. 

3.2.4 NoveH-netwerk 

De voornaamste reden om een PC-netwerk aan te leggen op de NICU is, dat de 

meetgegevens van de pasgeborenen centraal opgeslagen worden zodat ze direct 

toegankelijk zijn voor alle gebruikers op de afdeling Neonatologie. Het netwerk op 

de NICU bestaat uit een fileserver met hieraan gekoppeld 10 PC's. Het netwerk 

vormt een sternetwerk, met in het midden de fileserver. Het netwerk draait onder 

Noveli versie 3.11. De fileserver is voorzien van een 1 Gbyte harde schijf. Op deze 

harde schijf staan zowel softwareprogramma's als patiëntdata. Aan de fileserver is 

een magnetisch optische schijfunit gekoppeld. Met deze unit kunnen schijven met 

een opslagcapacititeit van 580 Mbyte gebruikt worden. De schijven worden zowel 

voor de backup van het Noveli Netwerk gebruikt, als voor het voor langere tijd op

slaan van relevante gegevens van de pasgeborenen. 

3.3 PARAMETERS & GOLVEN 

3.3.1 Inleiding 

In de eerste paragraaf worden de modules van Hewlett Packard besproken die op 

de NICU gebruikt worden. In de twee daarna volgende paragrafen wordt aangege

ven op welke manier de parametersignalen en golfsignalen verzameld en verwerkt 

worden. 
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3.3.2 Hewlett Packard-modules 

In onderstaand overzicht worden de rack-modules die gebruikt worden op de NICU 

besproken. 

o ECGIRESP module 

ECG 

Op de borstkas van het kind worden drie elektroden geplakt op vooraf afgespro

ken plaatsen. Omdat het geen standaardafleiding betreft mag officieel niet over 

ECG gesproken worden. In de vervolg zal toch de term ECG gebruikt worden. 

De drie elektrodes meten een spanningsverschil (m V gebied) over de borstkas 

als gevolg van het spannen en ontspannen van de hartspier. Op deze manier is 

een QRS-complex zichtbaar te maken. De vorm van dit QRS-complex is dan ook 

sterk afhankelijk van de plaats waar de drie elektroden zijn geplaatst. Dit ECG 

wordt als een golf op het scherm getoond. In figuur 3.4 wordt als een voorbeeld 

een ECG over 5 seconde getoond. 

ECG signaal 

0 1 2 3 4 5 

tijd (s) 

figuur 3. 4 ECG-signaal voor een periode van 5 seconde. 

De monitor berekent uit dit ECG signaal de hartfrequentie (HR) door de tijd 

tussen twee QRS-complexen te bepalen. Deze HR wordt gemiddeld over een 

aantal slagen en als parameter naar het scherm gestuurd. Per seconde wordt 

een nieuwe waarde bepaald door te middelen over acht slagen. Is de HR > 104 

bpm (beats per minute) dan wordt gemiddeld over 16 slagen. Als de HR < 52 

bpm, dan wordt een gemiddelde over 4 slagen genomen. 
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RESP 
Met behulp van twee van de drie elektroden van het ECG wordt de impedantie 

over de borstkas gemeten. Dit impedantiesignaal bestaat uit grofweg drie com

ponenten: 

1. basisimpedantie van de borstkas 

Dit is de weerstand van o.a. het weefsel, spieren en bot in de borst

kas, de ECG-elektroden en bedrading. De grootte van de impedantie 

bedraagt ongeveer 500 n. 
2. impedantieverandering t.g.v. ademhaling 

Tijdens een ademhaling verandert het volume van de longen. Het 

gevolg is dat de impedantie over de borstkas tijdens een inspiratie 

(vergroting longvolume) groter zal worden, terwijl tijdens expiratie 

(verkleining longvolume) de impedantie zal dalen. Deze veranderin

gen liggen in de grootte orde van 2 n. 
3. impedantieverandering t.g.v. hartactiviteit 

Tijdens een hartcyclus varieert de hoeveelheid bloed in de thorax. 

Deze variatie heeft een impedantieverandering tot gevolg. Omdat 

bloed een betere geleider is dan lucht, zal er meer stroom door het 

bloed stromen dan door de lucht van de longen. Ook deze impedan

tieverandering is ongeveer 2 n. 

De versterking van het impedantiesignaal is door de verpleging zelf in te stellen. 

Van zowel een onbeademde als een beademde pasgeborene wordt het impedan

tiesignaal in resp figuur 3.5 en figuur 3.6 weergegeven. 

0 2 

Impedantiesignaal 
spontaan ademend kind 

4 6 

tijd (s) 

8 

figuur 3. 5 Impedantiesignaal van een spontaan ademend kind 

10 
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Impedantiesignaal 
beademd kind 
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tijd (s) 

figuur 3. 6 Impedantiesignaal van een beademd kind 

o DRUK module. 

3 Meetsysteem 

8 10 

Met deze module is het mogelijk om een invasieve druk te meten. Op de NICU 

wordt de bloeddruk gemeten met een Catheter Manometer Systeem (CMS) 

[Brie-90]. Het systeem is in figuur 3. 7 weergegeven. 

1 =canule 
2, 7 = slange~es 
3,6 = drie wegkraan~es 
4 = prikdopje 
5 = 3 cespuit 
8 = druktransducer 

Flush klep 

~ 
4 

'---------'~ ~ L ~._______;=---._j 
~~----~- ~~~----~~--

Infuus 
reservoir 

1 2 3 6 7 L+_c==========~ 

'----------~Monitor 

figuur 3. 7 Overzicht van een Cathter Manometer System 

De canule wordt in een slagader gebracht en via dunne slangetjes wordt de druk 

doorgegeven aan een druktransducer. Deze transducer zet de drukgolf met be

hulp van rekstrookjes om in een elektrisch signaal. De arteriële bloeddruk (ABP) 

wordt in de aorta (via de navelstreng) of in de polsslagader (arteria radialis) ge

meten. Uit deze bloeddrukgolf worden de systole, distale en gemiddelde druk be

rekend. Deze drie parameters worden, naast de bloeddrukgolf zelf, op het 

scherm getoond en elke seconde herberekend. Ook hier vindt een middeling 

32 



3 Meetsysteem 

plaats over een onbekend aantal slagen. Tevens wordt uit de bloeddrukgolf de 

hartfrequentie (POLS) berekend, en als parameter elke seconde weergegeven. In 

figuur 3.8 is een arteriële bloeddruk (ABP) weergegeven. 

Arteriële bloeddruk 

tijd (s) 

figuur 3. 8 Arteriële bloeddruk over een periode van 5 seconde 

De centraal veneuze druk (CVP) wordt op dezelfde manier als ABP gemeten al

leen wordt nu op een andere plaats gemeten (vena cava inferior). 

o Sa021PLETH module 

Deze module meet de arteriële zuurstof saturatie. Dit geeft aan hoeveel zuurstof 

in het bloed is opgenomen. Het wordt gemeten met behulp van de puls oximetrie 

methode. Er wordt licht, bestaande uit rood (660 nm) en infrarood (940 nm), 

door de huid (bijvoorbeeld vinger) gestuurd. Aan de andere kant wordt de hoe

veelheid doorgelaten licht gemeten. Omdat hemoglobine zonder zuurstof (Hb) 

een ander absorptiekromme heeft als hemglobine met zuurstof (Hb02) kan uit 

de verhouding rood licht en infrarood licht de saturatie bepaald worden. Het 

ontvangen licht bestaat uit twee componenten: een DC component (continu 

aanwezig zijn van bloed, bot en weefsels) een een AC component (pulsaties in 

het bloed). Het AC signaal wordt ook wel een plethysmogram genoemd. In 

figuur 3.9 is een voorbeeld van een plethysmogram weergegeven. 
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Plethysmogram 
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tijd (s) 

figuur 3. 9 Plethysmogram over een periode van 5 seconde 

3.3.3 Verwerking van parametersignalen 

De verwerking van parametersignalen wordt verzorgt door de careport en een PC. 

De careport haalt zijn gegevens van het SDN. Deze careport staat via een RS232 

verbinding (19200 Baud) in verbinding met een PC. Deze PC is in staat de parame

terdata van de careport in te lezen en door te geven aan een Noveli netwerk. De 

data worden in blokken van 1,024 seconde aangeboden aan de PC. De parameter

data van alle aangesloten bedden van één uur worden in één file opgeslagen. Zo 

onstaat voor ieder uur een aparte file met ruwe data. Door een ander werkstation, 

het dataverwerkingsstation, wordt zo'n ruwe uurdatafile in stukken gehakt, zodat 

voor ieder bed een aparte file, een bed-file, onstaat. Deze file is geschikt om ingele

zen te worden door het zelf ontwikkelde presentatiepakket 'NEODAT' [BRU-91]. 

Dit programma biedt de mogelijkheid om grafisch van alle kinderen die op de NI

CU liggen of hebben gelegen een overzicht te krijgen van de gemeten parameters. 

Een voorbeeld van een grafisch overzicht van de parameters van een kind gedu

rende één uur wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
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Copyright <c> SJZ 1993 
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figuur 3.10 Neodat gegevens van een kind gedurende één uur 

Het programma maakt het mogelijk om op een schaal van 5 minuten tot 9 uur pa

rameters te presenteren. Zo kan bijvoorbeeld van een kind bekeken worden hoe het 

verloop van de hartfrequentie gedurende een langere periode is geweest. Uit de 

bed-files worden verder een groot aantal statistische grootheden bepaald en op ge

slagen in zogenaamde C-files. Met het zelf ontwikkelde pakket 'NEOSTAT' is het 

mogelijk de C-files uit te lezen en data zichtbaar te maken. Het aanmaken van de 

bed-files en statistische files wordt door het dataverwerkingsstation verzorgt. Dit 

datastation is ook in staat om deze files op de juiste plaats op de centrale harde 

schijf van het netwerk neer te zetten. Op deze manier worden de data op een zeer 

overzichtelijke manier opgeslagen. 

3.3.4 Verwerking van golfsignalen 

De golfsignalen worden, zoals in paragraaf 3.2.3 kort is aangegeven, op een totaal 

andere manier als de parametersignalen verwerkt. Een groot aantal van de moni

toren op de NICU is voorzien van een DAC-kaart. Met deze kaart is het mogelijk 

om gemeten golven uit de monitor te krijgen. Vanuit de Intensive Care zaal is een 

analoge kabel naar de technische ruimte gelegd. Deze analoge kabel verbindt één 

van de monitoren met de P ARSAM. Dat betekent dat op dit moment maar van één 

kind tegelijkertijd golfsignalen gesampled kunnen worden. In de toekomst worden 

alle monitoren voorzien van een DAC-kaart. Op deze manier is het mogelijk, mid

dels een nog te ontwikkelen switchboard, golfsignalen van verschillende kinderen 

gelijktijdig te sampelen. Het aantal golfsignalen dat tegelijkertijd gesampled kan 
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3 Meetsysteem 

worden wordt natuurlijk beperkt door het aantal kanalen van de P ARSAM. Op dit 

moment is er één P ARSAM met 16 inputkanalen in gebruik. 

Alle golfsignalen worden, met uitzondering van het ECG-signaal, met 100Hz ge

sampled. Het ECG signaal wordt namelijk met 400 Hz gesampled. De keuze voor 

deze frequenties wordt in paragraaf 2.3 nader toegelicht. Op dit moment is er ge

kozen om alleen golfsignalen te sampelen indien een arts geïnteresseerd is in be

paalde signalen. Dit heeft als reden de grote hoeveelheid data die opgeslagen zou 

moeten worden wanneer continu alle kanalen gesampled zou worden, en direct op 

harde schijf opgeslagen zouden worden. Onderstaande berekening geeft aan hoe

veel bytes per uur op de harde schijf opgeslagen zou moeten worden indien ECG, 

ABP en RESP van één bed tegelijkertijd gesampeld zouden worden. 

Type signaal freq. (Hz) bytes per sample Kb per uur 

ECG 400 2 400*2*3600/1024 = 2812 

ABP 100 2 100*2*3600/1024 = 1406 

RESP 100 2 100*2*3600/1024 = 1406 

totaal 5624 

Deze berekening geeft aan dat er ruim 5,5 Mb per uur aan golfsignaaldata op de 

harde schijf opgeslagen moet worden. 

Voor de sturing van de P ARSAM zijn een groot aantal procedures geschreven om 

de kanalen te kunnen sampelen. De PARS AM is continu bezig alle kanalen te 

sampelen. De gesampelde data van een bepaald kanaal worden, alleen indien de 

gebruiker dit van te voren had opgegeven, van de buffers op de PPC naar een file 

op fileserver geschreven. De gebruiker is in staat, middels een aantal procedures, 

het sampelen van een bepaald kanaal te starten dan wel te stoppen. 
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4. ADEMHALING 

4.1 INLEIDING 

Uit paragraaf 2.3 bleek dat de ademhalingsfrequentie van invloed is op de variabi

liteit in bloeddruk en hartritme. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens een meting naar 

variabiliteit ook naar ademhalingfrequentie gekeken moet worden. Uit eerdere 

studies [DHE-92] blijkt de bewakingsmonitor van Hewlett Packard de ademha

lingsfrequentie niet nauwkeurig weer te geven. Tijdens periodes waarin de pasge

borene rustig in de couveuze ligt blijkt de monitor de ademhalingsfrequentie rede

lijk weer te kunnen geven. Beweegt de pasgeborene echter, dan zal de ademha

lingsfrequentie zeer onbetrouwbaar worden. Ook tijdens een apneu of bradycardie 

wordt vaak een foute waarde door de monitor afgegeven. Tijdens twee stages, 

[DHE-92] en [DAM-93], is een software programma ontwikkeld om een meer be

trouwbare ademhalingfrequentie uit het impedantiesignaal te berekenen. Hierbij 

wordt tevens gebruik gemaakt van het ECG signaal. Er wordt op deze manier een 

teug op teug ademhalingsfrequentie berekend. 

Omdat tijdens mijn afstudeerperiode het fileformaat van de golfsignalen veranderd 

werd, was een aanpassing van het programma noodzakelijk. In de oude opzet wer

den de golfsignalen van een minuut in één file opgeslagen. Op die manier werden 

er dus 60 files per uur aangemaakt. In de nieuwe opzet is er voor gekozen om elke 

drie seconde een nieuwe golfsignaalfile aan te maken, zodat er per uur 1200 files 

aangemaakt worden. Door elke drie seconde een nieuwe file aan te maken zijn de 

gegevens eerder beschikbaar voor de gebruiker. 

Naast aanpassingen voor het nieuwe formaat zijn er tevens enkele kleine wijzigin

gen in het algoritme aangebracht. Zo is bijvoorbeeld het nieuwe algoritme sample

frequentie onafhankelijk geworden. 

Het software programma berekent met behulp van het impedantiesignaal en ECG 

signaal een teug op teug ademhalingsfrequentie. Indien de borstkas van de pasge

borene niet beweegt zal het impedantiesignaal alleen hartactie bevatten. Dit zal 

dus plaatsvinden in periodes waarin het kind niet ademt. De bewakingsmonitor 

vat deze hartactie in vele gevallen op als ademhalingsfrequentie, terwijl er in deze 

periode juist geen ademhaling is. Zo'n periode, waarin het kind niet ademt en de 

borstkas niet beweegt, wordt aangeduid met de term 'centraal apneu'. Tijdens een 

centraal apneu worden vanuit het respiratiecentrum in de hersenstam geen impul-
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sen gestuurd naar de spieren die voor borstkasbewegingen moeten zorgen. Naast 

een centraal apneu kan een pasgeborene ook een obstruktief apneu krijgen. Men 

spreekt van een obstructief apneu indien er zich een obstructie voordoet tussen de 

longen en de neus. In zo'n periode zal de pasgeborene toch proberen met borstkas

bewegingen de ademhaling op gang te krijgen. De obstructie kan veroorzaakt wor

den door het ophopen van slijm in onder andere de bovenste luchtwegen in de lon

gen. Deze vorm van niet ademen is moeilijk waarneembaar met het impedantie

signaal omdat er wel borstbeweging is maar geen daadwerkelijke ademhaling. 

4.2 METHODE 

Voordat het algoritme besproken wordt toont figuur 4.1 een ECG signaal en een 

impedantiesignaaL 

0 10 

ECG- en impedantiesignaal 

20 30 

tijd (s) 

40 50 60 

figuur 4.1 ECG- en Impedantiesignaal over een periode van 60 seconde 

Het algorithme is grofweg in drie delen te splitsen. Het eerste deel zoekt naar glo

bale minima en maxima in het impedantiesignaaL Het tweede deel zoekt naar de 

R-top posities in het ECG-signaaL De reciproke van het interval tussen twee 

opéénvolgende R-toppen is gedefinieerd als de beat to beat hartfrequentie. Het 

derde onderdeel vergelijkt de momentane frequentie van de gevonden globale mi

nima en maxima in het impedantiesignaal met de hartfrequentie. Indien de mo

mentane frequentie niet overeenkomt met de hartfrequentie wordt de momentane 

frequentie als ademhalingsfrequentie gezien. Indien deze twee frequenties op een 

bepaald moment wel overeen komen, met afwijking van maximaal 5 procent, is er 

blijkbaar alleen hartactiviteit in het impedantiesignaal aanwezig. Op zo'n moment, 

zoals hierboven al is beschreven, heeft de pasgeborene blijkbaar niet geademd. De-
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4 Ademhaling 

ze momentane frequentie wordt dus niet als ademshalingsfrequentie geteld. 

Opéénvolgende periodes waarin de twee frequenties niet gelijk zijn worden be

schouwd als een periode van niet ademen, een apneu. Deze periode wordt gezien 

als één ademhaling met een frequentie gelijk aan de reciproke van de lengte 

waarin de momentane frequentie gelijk is aan de hartfrequentie. Als voorbeeld 

wordt de berekende ademhalingsfrequentie van het impedantiesignaal uit figuur 

4.1 in figuur 4.2 weergegeven. In deze figuur zijn tevens de ademhalingsfrequentie 

van de HP bewakingsmonitor en de berekende beat to beat hartfrequentie uit het 

ECG-signaal te zien. Zowel de daglijst van de verpleging als het impedantiesignaal 

laten zien dat er wel degelijk een apneu optrad, terwijl de ademhalingsfrequentie 

van de monitor geen apneu detecteerde. Als gevolg van het apneu trad er een 

bradycardie, een duidelijk verlaging van de hartfrequentie, op. 
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figuur 4.2 Hartfrequentie en ademshalings{requentie voor periode van 60 seconde 

4.3 RESULTATEN 

Nadat het programma aangepast was om de drie seconde files in te kunnen lezen, 

werden de volgende aanpassingen in het programma gemaakt. 

0 In de oude opzet werd telkens één golfsignaalfile, met daarin data van een 

periode van 60 seconde, ingelezen. In de nieuwe opzet worden er blokken 

met een lengte van 30 seconde ingelezen. Dit heeft als reden dat de lengte 

van data-array's in Turbo Pascal beperkt is tot 216 bytes. De waarden in 

het impedatiesignaal en ECG-signaal zijn opgeslagen als word (2 bytes). 

Bij een samplefrequentie van 800 Hz geeft dit problemen indien er telkens 

blokken van 60 seconde worden ingelezen, omdat in dit geval de lengte van 
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het data-array 96000 bytes moet bedragen. Dus mocht in de toekomst 

eventueel het ECG-signaal op 800 Hz gesampled worden kan het pro

gramma, waarbij blokken van 30 seconde ingelezen worden, ongewijzigd 

worden gebruikt. Om grensproblemen bij de overgang naar een nieuw blok 

van 30 seconde te voorkomen wordt zowel aan het begin als aan het eind 

van het 30 seconde blok drie seconde extra ingelezen. Op deze manier 

kunnen eventuele grensproblemen voorkomen worden. 

0 Het algoritme voor detectie van globale minima en maxima in het impe

dantiesignaal en de detectie vandeR-top positie in hetECG-signaal is zo

danig aangepast dat het onafhankelijk is geworden van de samplefre

quentie van de beide signalen. Het ECG-signaal en impedantiesignaal 

werden vroeger beide op een frequentie van 128 Hz gesampeld. Op dit 

moment wordt het impedantiesignaal op 100Hz en het ECG op 400Hz ge

sampeld. 

0 Het algoritme voor de R-top detectie in het ECG-signaal is gewijzigd. Een 

R-top wordt via een flank- en drempeldetectie bepaald. Zie voor de vorm 

van een ECG-signaal figuur 4.3. 

0 0,05 

ECG-signaal 

0,1 

tijd (s) 

0,15 

figuur 4.3 ECG-signaal voor een periode van 0.2 seconde 

0,2 

Er wordt als eerste gezocht naar de maximum- en minimumwaarde in een 

stuk van 5 seconde ECG-signaal. Aan de hand van deze maximum- en 

minimumwaarde worden de flank- en drempelwaarde vastgesteld. De 

flankdrempelwaarde wordt bepaald door een percentage, afhankelijk van 

de samplefrequentie, van het absolute verschil in minimum en maximum 
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te berekenen. De drempelwaarde wordt vastgesteld op 60% van het abso

lute verschil in minimum en maximum. 

Voor het vinden van een R-top wordt als eerste gezocht naar een over

schrijding van de flankdrempelwaarde. Vervolgens moet binnen 0.05 se

conde een tegengestelde flankdrempelwaarde overschrijding plaatsvinden. 

Indien een tegengestelde flank gevonden is, wordt in het gebied van 0.1 

seconde waarin de twee tegengestelde flanken liggen gezocht naar een 

minimum en een maximum. Het verschil tussen dit minimum en maxi

mum moet de drempelwaarde overschrijden. Is dit het geval, dan wordt in 

indien de eerste flank een positieve waarde had het maximum alsdeR-top 

geschouwd en indien de eerste flank een negatieve waarde had het mini

mum als deR-top genomen. Het oude programma liet toe dat deze R-top 

tijdens een meetset zowel een minimum als maximum mocht zijn. Een 

verandering in de programmatuur heeft dit probleem opgelost. Het kan 

zijn dat door het plakken van de elektroden de R-top naar beneden wijst in 

plaats van, zoals gebruikelijk, naar boven. Maar tijdens een meetset is het 

uitgesloten, tenzij de elektroden tussentijds verwisseld worden, dat een R

top zowel een minimum als een maximum is. De gemiddelde absolute fout 

bij het bepalen van de R-top is verkleind door een paraboolfit door de R-top 

en de naast gelegen punten toe te passen en het maximum van deze para

boolfit als de nieuweR-top te nemen. Op deze manier kan de gemiddelde 

absolute fout in de R-top positie van 11400*0.25 = 0.62 ms teruggebracht 

worden tot 0.2 ms. Meer hierover in het hoofdstuk over hartritme. 

0 Tenslotte is het deel van de algoritme waarin wordt bepaald of de momen

tane frequentie van minima en maxima in het impedantiesignaal gelijk is 

aan de ademhalingsfrequentie of aan de hartfrequentie aangepast. Bij het 

maken van een histogram van de berekende ademhalingsfrequenties bleek 

deze niet onder de 8 beats per minuut te kunnen komen. Deze fout is uit 

de programmatuur gehaald. 

Op het datastation draait een batchfile waarin dit respiratie-programma is opge

nomen. Indien er impedantie en ECG gemeten wordt zal het programma 'in actie' 

komen en de ademhalingfrequentie teug op teug berekenen. Tevens wordt de beat 

to beat hartfrequentie berekend. Deze gegevens worden omgezet in het NEODAT-
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formaat en toegevoegd aan de bedfiles. Op deze manier is het mogelijk om de data 

van de monitor en de zelfberekende parameters te vergelijken. 

Met de berekende teug op teug ademhalingsfrequentie is het mogelijk om een in

druk te krijgen van de hoogte van de ademhalingfrequentie over een bepaalde pe

riode. Door het maken van een histogram kan het gemiddelde en de spreiding in de 

ademhalingsfrequentie berekend worden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden 

indien naar variabiliteit in bloeddruk of hartritme gekeken wordt. In het spectrum 

kan op deze manier aangegeven worden dat een bepaalde piek afkomstig is van de 

ademhalingsinvloed. Van de berekende teug op teug ademhalingsfrequentie zal in 

de twee volgende hoofdstukken over bloeddruk- en hartritmevariabiliteit gebruik 

gemaakt worden. 
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5. BLOEDDRUKVARIABILITEIT 

5.1 INLEIDING 

Bij het begin van mijn afstudeerperiode was er reeds een software programma ge

schreven om variabiliteit in de bloeddruk te onderzoeken. Er is een aantal verbe

teringen in de methode aangebracht en tevens is geanalyseerd welke invloeden de 

verschillende stappen in de methode hebben op het uiteindelijke resultaat. 

5.2 RESULTATEN 

5.2.1 Algemene aanpassingen 

Omdat het software programma een aantal wijzigingen in het verleden heeft door

gemaakt, was de structuur enigszins ondoorzichtig geworden. Het opnieuw opzet

ten van het programma heeft dat probleem verholpen. 

Zoals ook reeds beschreven in het hoofdstuk over ademhaling is het formaat en 

grootte van de golfsignaalfiles drastisch gewijzigd. In het verleden werden de golf

signalen per minuut weggeschreven naar een file. Op dit moment worden de data 

per drie seconde weggeschreven. Dit eiste een aanpassing van de procedure die fi. 

les inleest. 

In het verleden werden de bloeddrukwaarden in blokken van één minuut ingele

zen. Er werd niet gecorrigeerd voor eventuele grensproblemen naar een nieuw blok 

van één minuut. Dit probleem kan optreden indien een systole of diastole net op de 

overgang naar een nieuwe minuut ligt. Zo'n systole of diastole kan door het algo

ritme niet gedetecteerd worden. Omdat er in de nieuwe opzet gekozen is om tien 

blokken van elk drie seconde tegelijkertijd in te lezen zouden deze fouten ongeveer 

twee keer zo vaak optreden als in de oude situatie. Dit is opgelost door enigszins 

overlappende datablokken in te lezen. Zo worden nu blokken van 36 seconde inge

lezen, drie seconde voor en na het werkelijk te analyseren blok van 30 seconde. De

ze manier van inlezen voorkomt grensproblemen bij het zoeken naar systole en di

astole. 

5.2.2 Tijddomein 

In de meeste gevallen zal een periode van enkele minuten bloeddrukwaarden ge

analyseerd moeten worden. De eerste stap in de methode bestaat uit het inlezen 

van een blok van 36 seconde met arteriële bloeddrukwaarden. Een voorbeeld van 

zo'n blok wordt in figuur 5.1 gegeven. 

43 



5 Bloeddrukvariabiliteit 

Arteriële bloeddruk 
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figuur 5.1 Bloeddruk meting gedurende 36 seconde 

In een blok van 36 seconde wordt gezocht naar globale maxima (systole) en mini

ma(diastole). De systole wordt als volgt gevonden: 

1. Er wordt gezocht naar een extremum waarvoor geldt dat er stijging ge

volgd door een daling plaats vindt. 

2. Vervolgens wordt in een periode van 0.125 seconde voor dit extremum ge

zocht naar een periode van minimaal 0.04 seconde waarin het bloeddruk

signaal minimaal 0.4 mmHg per 0.01 seconde moet stijgen. 

3. Indien deze stijging aanwezig is wordt getest of het tijdverschil tussen het 

zojuist gevonden maximum en het vorige maximum een bepaalde drem

pelwaarde overschrijdt. Indien dit niet het geval is liggen de twee opéén

volgende systoles te dicht bij elkaar (men spreekt op dat moment van een 

twin peak) en wordt het extremum met de hoogste waarde als systole ge

nomen. De beginwaarde voor de drempel wordt vastgesteld op 113 van de 

het gemiddelde hartintervaL Deze hartinterval waarde wordt vooraf door 

de gebruiker ingevoerd. Indien ook aan deze eis is voldaan wordt het ge

vonden punt als systole beschouwd. De drempel wordt bij het vinden van 

een extremum, dat aan de vorige criteria voldeed, bijgesteld (zowel bij 

systole als diastole) volgens: 

drempel:= 113*(gevonden tijdinterval) + 213*(oude drempel) 
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5 Bloeddrukvariabiliteit 

Een diastole wordt op een soortgelijke manier gevonden : 

1. Er wordt gezocht naar een extremum waarvoor geldt dat er daling gevolgd 

door een stijging plaats vindt. 

2. Er wordt in de periode van 0.125 seconde na dit extremum gezocht naar 

een periode van 0.04 seconde waarin het bloeddruksignaal minimaal 0.4 

mmHg per 0.01 seconde moet stijgen. 

3. Indien deze stijging aanwezig is wordt getest of het tijdverschil tussen het 

zojuist gevonden minimum en het vorige minimum een bepaalde drempel

waarde overschrijdt. Deze drempelwaarde is gelijk aan de drempel bij het 

zoeken naar systole waarden. Indien ook aan dit criterium is voldaan 

wordt het gevonden punt als diastole beschouwd. 

Systolen en diastolen die liggen in de eerste drie seconde en laatste drie seconde 

van de te analyseren periode worden verwijderd uit de lijst met gevonden systole 

en diastole, deze waren immers toegevoegd om grensproblemen te voorkomen. 

Vervolgens wordt in het volgende blok van 36 seconde naar systole en diastole ge

zocht. Dit wordt herhaald totdat in de volledige periode naar systole en diastole is 

gezocht. Het resultaat is een lijst met de postities van de gevonden systolen en di

astolen. De reeks systole en diastole waarden worden beide als een nieuw signaal 

beschouwd. Deze twee signalen zijn weergegeven in figuur . 

Gevonden systole en diastole waarden 
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figuur 5.2 Gevonden systole en diastole waarden in een blok van 36 seconde 

Met de overgang naar het systole- en diastolesignaal is de frequentie waarmee het 

hart pompt uit het signaal verdwenen. Zoals figuur 5.2 laat zien is er een compo

nent in de systole en diastole aanwezig met een frequentie van ongeveer 0.5 Hz. 

Dit is de ademhalingscomponent in de bloeddruk. Deze kan eruit gefilterd worden 
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5 Bloeddrukvariabiliteit 

door een lopend gemiddelde filter te gebruiken met een afkapfrequentie gelijk aan 

de ademhalingsfrequentie. Omdat de samplefrequentie van de systole en diastole 

bij benadering gelijk is aan de gemiddelde hartfrequentie, geeft de verhouding tus

sen hartfrequentie en ademhalingsfrequentie aan hoeveel hartslagen gemiddeld in 

een ademhaling gaan. De verhouding geeft dus direct de breedte aan van het lo

pend gemiddelde filter, gemiddeld genomen nodig om de ademhalingscomponent 

eruit te filteren. Bij een kind met een hartfrequentie van 150 bpm en een ademha

lingsfrequentie van 40 bpm geeft dit een lopend gemiddelde filter met een breedte 

van 4 hartslagen. Wanneer de signalen uit figuur 5.2 met dit filter gefilterd wor

den, wordt de ademhalingscomponent er grotendeels uitgefilterd. Vervolgens wordt 

er een tweede lopend gemiddelde filter toegepast. Dit filter heeft tot doel frequen

ties boven de Mayerfrequenties weg te filteren. Meestal wordt er gefilterd met een 

filter met een afkapfrequentie van ongeveer 16 bpm. Nadat dit filter is toegepast 

op zowel de systole als diastole waarde zijn de overgebleven variaties in de bloed

druk de Mayergolven. Dit is weergegeven in onderstaande figuur. 

gefilterde systole en diastole 
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figuur 5.3 gefilterde diastole en systole over een periode van 90 seconde 

De analyse in het tijddomein bestaat uit het "tellen van golven" in het signaal uit 

figuur 5.3. Dit tellen van golven bestaat uit het zoeken van maxima en minima in 

dit signaal. Dit gebeurt op de volgende manier : 

0 bij een maximum moet een stijging gedurende 4 hartslagen direct gevolgd 

worden door een daling gedurende 4 hartslagen. 

0 bij een minimum moet een daling gedurende 4 hartslagen direct gevolgd 

worden door een stijging gedurende 4 hartslagen. 
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o Een gevonden maximum moet minimaal één seconde verder liggen dan het 

vorige gevonden maximum. Deze eis geldt ook voor een gevonden mini-

mum 

De frequentie van een golf wordt bepaald door de reciproke van het interval van 

opéénvolgende minima. De amplitude van die golf wordt gegeven door het verschil 

in waarde van het minimum met het maximum, dat tussen twee opéénvolgende 

minima in ligt. In onderstaande figuur is door middel van verticale strepen aange

geven op welke plaats het algorithme in de gefilterde systole een minimum heeft 

gevonden. 

gefilterde systole waarden 
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figuur 5.4 Mayergolven in systole over een periode van 90 seconde 

Op deze manier is het mogelijk om in het tijddomein Mayergolven aan te tonen en 

te kwantificeren. 

Deze methode is toegepast op een drietal bloeddrukmetingen bij drie verschillende 

kinderen. Bij elke meting is er gevarieerd in de afkapfrequentie van beide lopend 

gemidddelde filters. Als voorbeeld van de metingen is in onderstaande grafieken 

van één meting aangegeven welke minima, naast de gevonden maxima, het algo

ritme heeft gevonden. De gemiddelde hartfrequentie bedroeg 150 bpm. 
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figuur 5.5 Mayergolven in systole met afkap van 40 bpm en 17 bpm 
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{tguur 5. 6 Mayergolven in systole met afkap van 40 bpm en 8 bpm 
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figuur 5. 7 Mayergolven in systole met afkap van 40 bpm en 25 bpm 
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figuur 5.8 Mayergolven in systole met afkap van 60 bpm en 17 bpm 
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{"guur 5.9 Mayergolven in systole met afkap van 30 bpm en 17 bpm 

5.2.3 Frequentiedomein 

2640 

2640 

De analyse in het frequentiedomein heeft het voordeel dat naar frequentie speci

fieke componenten gekeken kan worden. De analyse verloopt in het begin gelijk 

aan die in het tijddomein: ook hier wordt gezocht naar systole en diastole waarden 

in de bloeddruk. Met de geproduceerde reeks van systolen en diastolen gaat de fre

quentieanalyse een andere richting op. Om de data naar het frequentiedomein te 

transformeren wordt gebruik gemaakt van de Fast Fourier Transform (FFT). Zoals 

in het hoofdstuk theorie is aangegeven moeten de data aan een aantal eisen vol

doen indien een FFT toegepast wordt. De meetset wordt op de volgende manier 

bewerkt om aan deze voorwaarden te voldoen : 

0 De data zijn niet equidistant. Dit betekent dat er een hersampeling plaats 

moet vinden om een equidistante puntenreeks te verkrijgen. Dit kan ge-
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beuren door lineaire interpolatie of door de windowhersamplemethode. De

ze methode is reeds in paragraaf 2.3.2.4 besproken. 

0 De gemiddelde waarde wordt verwijderd om de grote invloed van deze DC 

component in het spectrum te vermijden. 

o Indien een frequentie niet "past" in de te analyseren periode veroorzaakt 

dat een discontinuïteit op het einde van de periode, omdat de amplitude 

aan het eind niet gelijk is aan de amplitude in het begin. Dit veroorzaakt 

speetral leakage. Dit kan voorkomen worden door het datasegment met 

een tijdwindow funktie w(t) te vermenigvuldigen. Dit window maakt dat 

de uiteinden van het datasegment naar nul getrokken worden, zodat er 

geen discontinuïteit ontstaat. 

o Er dient een afweging gemaakt te worden over de lengte van het te analy

seren signaal. De lengte kan niet te groot gekozen worden omdat er dan 

problemen ontstaan met het stationair zijn van het signaal. Metingen bij 

een pasgeborene zijn zeker niet stationair over een gebied van meer dan 

vijftien minuten. Indien de lengte te klein genomen wordt, wordt de reso

lutie in het frequentiedomein te klein en is het niet mogelijk om laag fre

quente golven aan te tonen. Immers, de Mayergolven hebben een frequen

tie van ongeveer 0.07 Hz. De lengte zal dus minimaal een halve minuut 

(gelijk aan de duur van twee Mayergolven) moeten duren om deze golven 

nog zinvol te kunnen analyseren. 

De niet equidistante systolen en diastolen zullen eerst equidistant gemaakt moeten 

worden. Er is met de windowhersamplemethode gehersampeld. Tevens is de in

vloed van de grootte van de hersamplefrequentie onderzocht. De hersamplefre

quentie moet niet te hoog zijn omdat in dat geval er extra informatie toegevoegd 

wordt die er niet is en aan de andere kant moet de frequentie ook weer niet te laag 

gekozen worden om zo informatie te verliezen. De systole en diastole hebben een 

samplefrequentie van gemiddeld de hartfrequentie. Er zal gehersampeld worden 

met achtereenvolgens 3, 6, en 8 Hz. De breedte van het window wordt gelijk geno

men aan de golflengte van de hersamplefrequentie. Als voorbeeld is in onderstaan· 

de figuur aangegeven wat het resultaat is wanneer een niet equidistante reeks 

systolen hersampeld wordt met 6 Hz, gebruikmakend van de windowhersampleme

thode. De daarop volgende figuur geeft een detail van de onderstaande figuur. 
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Gehersampelde systole bloeddruk 
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figuur 5.10 Gehersampelde systole bloeddruk over een periode van 240 seconde 
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figuur 5.11 Originele en hersampelde data over een periode van 10 seconde 

Nadat het signaal equidistant gemaakt is wordt de gemiddelde waarde van de da

taset van de data afgetrokken. Dit signaal wordt vervolgens met een tijdwindow 

vermenigvuldigd om discontinuïteit aan de randen te voorkomen. Er is met een 

aantal windows gevarieerd. Als tijdwindow zijn Parzen, Blackman, Hanning ge

bruikt. Deze windows zijn reeds in het hoofdstuk over theorie aan de orde geko

men. Als voorbeeld wordt in onderstaande figuur het resultaat gegeven wanneer de 

data uit figuur 5.10 verminderd worden met de gemiddelde waarde en vermenig

vuldigd worden met een Parzen window. 
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Systole vermenigvuldigd met Parzen window 
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{-"guur 5.12 Systole vermenigvuldigd met Parzen window 

De FFT eist dat het aantal datapunten in een te transformeren datasegment een 

macht van twee is. Dit betekent dat de data in een datasegment uitgebreid moeten 

worden met punten tot de eerste macht van twee. Dit kan gebeuren door zero 

padding, het aanvullen met nullen totdat een macht van twee bereikt wordt. Een 

andere methode is een interpolatie toe te passen zodanig dat het aantal punten in 

het datasegment een macht van twee geworden is. 

Nu is het mogelijk om een FFT uit te voeren. Het resultaat moet vervolgens gecor

rigeerd worden voor de verschillende stappen die zijn genomen ter voorbereiding op 

de FFT. Ten eerste moet er gecorrigeerd worden voor het gebruikte tijdwindow. Dit 

betekent een vermenigvuldiging van de amplitude met een constante factor. De 

hoogte van deze constante in gelijk aan het gemiddelde van het tijdwindow. Voor 

een Parzen window is deze constante gelijk aan 0.5. Voor de windowhersamplem

thode moet gecorrigeerd worden volgens de filterkarakteristiek beschreven in pa

ragraaf 2.3.2.4. 

52 



5 Bloeddrukvariabiliteit 

De volgende figuur toont het resultaat van het gecorrigeerde amplitudespectrum. 
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figuur 5.13 Amplitude spectrum van de data uit figuur 5.12 

3 

Omdat de standaard deviatie van de berekende power bij een bepaalde frequentie 

erg groot is, zijn er verschillende mogelijkheden om deze te verkleinen zoals is 

aangegeven in het hoofdstuk over de theorie van de Fourier transformatie. Er kan 

gebruik gemaakt worden van overlappende datasegmenten of door naast gelegen 

bins met elkaar te middelen. 

De verschillende mogelijkheden om tot een methode te komen om de variabiliteit in 

het frequentiedomein te kunnen meten zijn toegepast op een drietal bloeddrukme

tingen bij drie verschillende kinderen. Één hiervan wordt in dit hoofdstuk gepre

senteerd en de andere twee zijn in de bijlage opgenomen. Aan de hand van de re

sultaten van de drie metingen kunnen conclusies getrokken worden over de invloed 

van de verschillende stappen die genomen moeten worden om variabiliteit in het 

frequentiedomein te analyseren. 

Er zijn in totaal 11 verschillende methoden vergeleken met elkaar. In onderstaand 

overzicht zal per methode aangegeven worden wat de specifieke onderdelen van de 

methode zijn en het uiteindelijke amplitudespectrum van zowel diastole als systole. 

Indien de periode halfoverlappend is geanalyseerd wordt het gemiddelde spectrum 

van de afzonderlijke amplitude spectrum getoond. De data zijn in alle gevallen af

komstig van een arteriële bloeddruk meting gedurende vier minuten. 
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Onderstaande figuur toont het histogram van de teug op teug berekende ademha

lingsfrequentie gedurende de periode waarin de bloeddruk gemeten is. 
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35 

30 

25 

'! 20 

= 15 
10 

5 

0 
10 20 30 40 50 60 70 

respiratiefrequentie (bpm) 

figuur 5.14 Histogram respiratiefrequentie 

Uit dit histogram blijkt dat de pasgeborene met een frequentie van ongeveer 30 

bpm heeft geademd. Deze frequentie zal in het amplitude spectrum aanwezig zijn. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende gebruikte methoden. 

Tabel 5.1 Overzicht verschillende metlwden 

methode tijdwindow hersample- methode om tot een Totale FFT 

frequentie twee macht te komen periode periode 

A Parzen 6Hz interpolatie 240s 120 s 

B Blackman 6Hz interpolatie 240s 120 s 

c Hanning 6Hz interpolatie 240s 120 s 

D geen 6Hz interpolatie 240s 120 s 

E Parzen 3Hz interpolatie 240s 120 s 

F Parzen 8Hz interpolatie 240s 120 s 

G Parzen 6Hz interpolatie 240s 60s 

H Parzen 6Hz interpolatie 240s 240s 

I Parzen 6Hz zero padding (1024) 240s 120 s 

J Parzen 6Hz zero padding (2048) 240s 120 s 

K Parzen 6Hz zero padding ( 4096) 240s 120 s 
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o Methode A 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.15 Amplitude spectrum van diastole met methode A 
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figuur 5.16 Amplitude spectrum van systole met methode A 
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o Methode B 

• Blackman window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.17 Amplitude spectrum van diastole met methode B 
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figuur 5.18 Amplitude spectrum van systole met methode B 
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0 Methode C 

• Hanning window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.19 Amplitude spectrum van diastole met methode C 
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figuur 5. 20 Amplitude spectrum van systole met methode C 
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o Methode D 

• Geen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.21 Amplitude spectrum van diastole met methode D 
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figuur 5.22 Amplitude spectrum van systole met methode D 
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0 Methode E 

• Parzen window 

• 3 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.23 Amplitude spectrum van diastole met methode E 
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figuur 5.24 Amplitude spectrum van systole met methode E 
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0 Methode F 

• Parzen window 

• 8 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5. 25 Amplitude spectrum van diastole met methode F 
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figuur 5.26 Ampltide spectrum van systole met methode F 
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o Methode G 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (7 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.27 Amplitude spectrum van diastole met methode G 
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figuur 5.28 Amplitude spectrum van systole met methode G 
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o MethodeH 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Niet overlappend (1 stuk van 240 seconde) 
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[~-guur 5.29 Amplitude spectrum van diastole met methode H 
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figuur 5. 30 Amplitude spectrum van systole met methode H 
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o Methode I 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Zero padding tot een macht van twee (1024) 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 5.31 Amplitude spectrum van diastole met methode I 
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figuur 5. 32 Amplitude spectrum van systole met methode I 
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0 Methode J 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Zero padding tot een macht van twee (2048) 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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Figuur 5. 33 Amplitude spectrum van diastole met methode J 
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figuur 5.34 Amplitude spectrum van systole met methode J 
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o Methode K 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

• Interpolatie tot een macht van twee (4096) 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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{,guur 5.35 Amplitude spectrum van diastole met methode K 
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figuur 5. 36 Amplitude spectrum van systole met methode K 
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5.2.4 Analyse van de gebruikte methoden 

5.2.4. 1 Tijddomein vs. Frequentiedomein 

Er kan een vergelijking gemaakt worden tussen de uitkomsten in het tijddomein 

en in het frequentiedomein. Van de frequenties van de Mayergolven kan een histo

gram gemaakt worden. Dit is gedaan in onderstaande figuur voor de gevonden 

Mayergolven die zijn weergegeven in figuur 5.9. 
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figuur 5.37 Histogram van Mayerfrequenties gevonden in systole in het tijddomein 

Het resultaat van de analyse in het frequentiedomein met methode A is in detail 

hieronder weergegeven. 
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figuur 5.38 Amplitude spectrum met methode A 
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Beide figuren laten zien dat het systolesignaal een duidelijke component met een 

gemiddelde frequentie van 0.05 Hz bevat, de Mayergolven. Het nadeel van de tijd

domein analyse is dat er slechts een schatting gemaakt kan worden van de May

erfrequentie, terwijl de frequentiedomein analyse het mogelijk maakt om een 

nauwkeurige frequentie analyse van het signaal te maken. Met de methode in het 
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tijddomein is het niet mogelijk om zowel een laag frequente golf als hogere fre

quente golven, die onderdeel zijn van die laag frequente golf, allemaal te detecte

ren als Mayergolf. De analyse in het frequentiedomein heeft deze problemen niet. 

5.2.4.2 Stabiliteit 

In de frequentiedomein analyse is gebruik gemaakt van halfoverlappende data

segmenten. De amplitude spectra van deze afzonderlijke datasegmenten is vervol

gens gemiddeld. Door naar deze afzonderlijke spectra te kijken wordt een indicatie 

verkregen over de stabiliteit van het systole- en diastolesignaal. In onderstaande 

figuur zijn voor methode A de drie afzonderlijke spectra, met een dunne lijn, en het 

gemiddelde spectrum, met een dikke lijn, weergegeven. 
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figuur 5. 39 Amplitude spectra van de drie afzonderlijke datasegmenten en 

het gemiddelde amplitude spectrum 

De amplitude spectra van de drie afzonderlijke datasegmenten vertonen alle drie 

duidelijke pieken rond de ademhalingsfrequentie en rond de Mayerfrequentie. Er is 

wel verschil in amplitude van deze pieken bij de drie verschillende spectra, veroor

zaakt door de grote waarde van de standaarddeviatie in de amplitude. In de ver

schillende datasegmenten is er geen essentieel grote verandering opgetreden in de 

grootte van de ademhaling- en Mayerfrequentie. Dit maakt het aannemelijk dat 

gemiddeld mag worden over de afzonderlijke datasegmenten. Indien de spectra van 

de afzonderlijke datasegmenten niet overeenkomen, is er bijvoorbeeld een veran

dering in het gedragsstadium van de pasgeborene opgetreden of is het kind met 

een andere frequentie gaan ademen. Bij deze gevallen heeft het weinig zin om de 

afzonderlijke spectra te middelen. 
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5.2.4.3 Systole en diastole 

Door van amplitude spectra van de systole en diastole de relatieve afwijking te be

palen is het mogelijk om eventuele verschillen in beide spectra aan te tonen. Het 

lijkt of er een lineair verband is tussen de relatieve afwijking en de frequentie. De 

grote variaties in de relatieve afwijking na 0.6 Hz worden veroorzaakt doordat in 

het spectrum de amplitude grotendeels ruis is. 
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figuur 5.40 Relatieve afwijking systole/diastole 

5.2.4.4 Tijdwindow 

Om eventuele verschillen aan te tonen bij het gebruik van verschillende tijdwin

dows zijn de amplitude spectra van de vier methoden waarbij gevarieerd is in het 

type tijdwindows in één figuur weergegeven. De amplitudes van de frequenties 

komen, hoewel hiervoor wel goed gecorrigeerd is, niet geheel overheen met elkaar. 

Qua vorm komen de spectra wel goed overeen. Een uitzondering vormt het spec

trum waarbij geen tijdwindow gebruikt is. Deze vertoont een grilliger patroon. 
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figuur 5. 41 Amplitude spectra van methoden met verschillende tijdwindows 
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5.2.4.5 Hersamplefrequentie 

Onderstaande figuur toont de drie amplitude spectra van de methoden waarbij ge

varieerd is in de hersamplefrequentie. 
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fr,guur 5. 42 Amplitude spectra bij verschillende hersamplefrequenties 

Uit de figuur blijkt er geen verschil te bestaan tussen hersampelen op 6 of 8 Hz. 

Hersampelenop 3 Hz geeft voor frequenties kleiner dan 0,8 Hz hetzelfde resultaat. 

Maar voor frequenties die richting de Nyquist frequentie gaan ontstaat een ver

schil in het spectrum ten opzichte van de andere twee spectra. 

5.2.4.6 Macht van twee 

In de volgende figuur wordt zowel het spectrum van methode A en methode I gege

ven. Deze twee methoden verschillen in de manier waarop tot een macht van twee 

is gekomen. 
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(r,guur 5. 43 Amplitude spectra van methode om tot een macht van twee te komen 

De figuur laat geen essentieel verschil tussen beide spectra zien. 
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6. HARTRITMEVARIABILITEIT 

6.1 INLEIDING 

Om onderzoek te doen naar cardiovasculaire variabiliteit is het noodzakelijk om 

zowel bloeddrukvariabiliteit als hartritmevariabiliteit te bepalen. Dit onderzoek is 

nodig om de kennis te vergroten over fysiologische fenomenen en regelmechanis

men. Van zowel gezonde als zieke pasgeborenen is nog nauwelijks iets bekend. Van 

te vroeg geborenen is nog minder bekend. Met onderzoek bij te vroeg geborenen is 

het ook mogelijk om de invloed van rijping te bepalen. In dit hoofdstuk zullen de 

resultaten besproken worden om tot een juiste methode van hartritmevariabiliteit 

bepaling te komen. Voordat dit besproken wordt, zal er eerst aandacht gegeven 

worden aan de samplefrequentie van het ECG-signaal. 

6.2 RESULTATEN 

6.2.1 ECG samplefrequentie 

Het hartritme wordt berekend uit het ECG-signaal door R-toppen te detecteren. 

Het hartritme wordt gedefinieerd als de reciproke van het interval tussen twee 

opéénvolgende R-toppen. De positie van de R-top in het ECG wordt bepaald met 

een onnauwkeurigheid afhankelijk van de samplefrequentie. Met een samplefre

quentie van 100 Hz bedraagt de gemiddelde absolute fout 0.25*(11100) = 2.5 ms. 

Deze fout kan verkleind worden door een polynoomfit door de gevonden R-top te 

berekenen. Door de nieuweR-top te definieren als het maximum van deze fit wordt 

een verkleining van de fout verwacht. De fout moet in de orde van 0.3 ms bedra

gen. Het voordeel van een polynoomfit is dat een minder hoge samplefrequentie 

nodig is, zodat de hoeveelheid data die opgeslagen moet worden verkleind kan 

worden. 

Een ECG-signaal van een pasgeborene is gedurende 15 minuten gesampeld op 800 

Hz. Door respectivelijk 1 op de 2 en 1 op de 4 samples te nemen wordt een signaal 

van 400 en 200 Hz gecreëerd. Op deze manier wordt het mogelijk om verschillende 

samplefrequenties met elkaar te vergelijken. De op drie verschillende frequenties 

gesampelde signalen worden met verschillende orde polynomen gefit. Er wordt ge

fit met 29
, 49

, ge en 149 orde polynoom. Het aantal samplepunten dat gebruikt 

wordt voor de fit is gelijk aan de orde van het polynoom plus één. Dit betekent dat 

een volledig bepaald stelsel van vergelijkingen ontstaat. Als eerste wordt gezocht 

70 



~--------------- ---- --------------------------------------------------~ 

6 Hartritmevariabiliteit 

naar de positie van de R-top in het ECG-signaal. Een nauwkeurige beschrijving 

van dit algoritme wordt in de volgende paragraaf gegeven. Nadat het maximum 

gevonden is wordt een polynoomfit uitgevoerd met een aantal datapunten rond dit 

maximum. De positie vandeR-top wordt bepaald door het maximum van deR-golf. 

Rond dit maximum wordt aan beide zijden een gelijke hoeveelheid samplepunten 

genomen om de polynoomfit te berekenen. Bij een polynoomfit van de orde 8 wor

den er dus in totaal 9 punten meegenomen: het maximum en aan beide zijden 4 

samples. Met de kleinste kwadraten methode wordt het polynoom berekend. Ver

volgens wordt het maximum van dit polynoom genomen als de nieuwe positie van 

deR-top. Door nu de polynoomfits van800Hz als gouden standaarden te nemen 

kan de verkleining in fout bij 400 en 200 Hz met verschillende polynoomfits onder

zocht worden. Als voorbeeld is de verdeling van het verschil tussen de 800 Hz zon

der fit en de 800Hz met een 14e orde polynoom in onderstaande figuur weergege-

ven. 

Histogram afwijking 
800_14 tov 800 

60.---------------------------------------, 

50 

20 

10 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-0,63 -0,42 -0,21 0,00 0,21 0,42 0,63 

afwijking (ms) 

figuur 6.1 Histogram van de afwijking tussen 800Hz met J4e orde polynoom en 

800 Hz zonder {it. 

Zoals verwacht werd, is dit niet in tegenspraak met een uniforme verdeling. De 

gemiddelde fout is gedefinieerd als het gemiddelde van de absolute fout. De fout die 

gemaakt wordt bij 400 en 200 Hz ten opzichte van de gouden standaarden bij 800 

Hz is weergegeven in de twee onderstaande 3D figuren. In de figuur wordt met 400 

bedoeld dat er niet gefit is en met 400_8 wordt bedoeld dat er gesampeld is met 400 

Hz en met een Se orde polynoom (met 9 datapunten) gefit. 

Op de x-as staat de gouden standaard uit en op de y-as de frequentie waarmee de

ze gouden standaard vergeleken wordt. De z-as geeft de gemiddelde fout weer. 
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Fout bij variatie in orde polynoomfit 
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figuur 6.2 Overzicht fout van400Hz t.o.v.800Hz 

Fout bij variatie in orde polynoomfit 

1,6E-03 

1,2E-03 
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figuur 6.3 Overzicht fout van200Hz t.o.v.800Hz 

Uit deze grafieken kan geconcludeerd worden dat het ECG gesampeld kan worden 

op 400 Hz indien er gebruik gemaakt wordt van een polynoomfit De orde van de fit 

heeft weinig invloed op de grootte van de fout. De enige eis is dat er gefit moet 

worden. Sampelen met 400 Hz en een 2e orde polynoomfit toepassen is voldoende 

om de R-top met een gemiddelde fout van 0.2 ms te bepalen. 
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6.2.2 Analyse in frequentiedomein 

De methode om het hartritme te bepalen komt in grote lijnen overeen met de me

thode om de bloeddrukvariabiliteit te bepalen. Met een zelf ontwikkeld program

ma, gelijk van opzet als het bloeddrukprogramma, is het mogelijk om hartritme 

variabiliteit in het frequentiedomein te onderzoeken. Er is bij hartritme variabili

tieit geen onderzoek gedaan naar analyse in het tijddomein. De methode ziet er 

schematisch als volgt uit. 

Patiënt 

Top detectie 

Bepalen van hartinterval 

Hersampelen 

Verwijder DC offset 

Tijd window 

FFf 

Correctie window 

Correctie hersampelen 

Amplitude Spectrum 

figuur 6.4 Methode om hartritmevariabiliteit te bepalen 

Aan de hand van een meting wordt de procedure zoals aangegeven in figuur 6.4 

stap voor stap besproken. De meting wordt gedaan aan een ECG-signaal met een 

duur van vier minuten. 

Nadat een R-top detectie, met een 2e orde ploynoomfit, plaats gevonden heeft wordt 

het hartinterval berekend uit opéénvolgende R-top posities. Dit het signaal wordt 

gehersampeld op 6 Hz. Dit resultaat is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Gehersampeld hartinterval 
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figuur 6.5 Het hartinterval gehersampeld op 6 Hz 

180 240 

Dit signaal wordt vervolgens in stukken geknipt om overlappende datasegmenten 

te verkrijgen. De totale periode wordt in stukken van 120 seconde verdeeld. Door 

dit halfoverlappend te doen onstaan drie stukken van 120 seconde. Elk stuk wordt 

verminderd met het gemiddelde van dat datasegment. Vervolgens wordt een tijd

window toegepast. In onderstaande figuur is het eerste datasegment weergeven. 

Er is hier gebruik gemaakt van een Parzen window. 

Datasegment vermenigvuldigd met Parzen window 

'Oi' 0,005 
""' 'i 
j 0 

·i 
-= ·0,005 

-0,01 +-----+----+-----+---+-----+------l 

0 20 40 60 

tijd (s) 

80 100 

figuur 6. 6 Datasegment vermenigvuldigd met een Parzen window 

120 

Om van dit signaal een FFT te maken moeten de datapunten een macht van twee 

zijn. Door lineaire interpolatie wordt een macht van twee verkregen. Vervolgens 

kan een FFT uitgevoerd worden. Het onstane amplitude spectrum wordt vervol

gens gecorrigeerd voor het hersampelen en het gebruik van een tijdwindow. Dit 

gecorrigeerde amplitude spectrum in hieronder weergegeven. Door van alle drie de 

datasegmenten een FFT te maken kunnen de onstane spectra gemiddeld worden 

om zo de standaard deviatie in de amplitude te verkleinen. 
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Amplitude spectrum 
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figuur 6. 7 Gecorrigeerd amplitude spectrum van het eerste datasegment 

Zoals ook met de analyse van de bloeddruk in het frequentiedomein is gebeurd, is 

ook voor de analyse van het hartritme in het frequentiedomein een aantal metho-

den vergeleken om tot een amplitudespectrum te komen. Deze verschillende me-

thoden zijn toegepast op drie verschillende metingen. 

Tabel 6.1 Overzicht verschillende methoden 

methode weergave tijdwindow hersample- methode om tot een Totale FFT 
frequentie twee macht te komen periode periode 

A IIBI Parzen 6Hz interpolatie 240s 120 s 

B IIBI Blackman 6Hz interpolatie 240s 120 s 

c IIBI Hanning 6Hz interpolatie 240s 120 s 

D IIBI geen 6Hz interpolatie 240 s 120 s 

E IIBI Parzen 3Hz interpolatie 240s 120 s 

F IIBI Parzen 8Hz interpolatie 240s 120 s 

G IIBI Parzen 6Hz interpolatie 240s 60s 

H IIBI Parzen 6Hz interpolatie 240s 240s 

I IIBI Parzen 6Hz zero padding (1024) 240s 120 s 

J IIBI Parzen 6Hz zero padding (2048) 240s 120 s 

K IIBI Parzen 6Hz zero padding (4096) 240s 120 s 

L IHR Parzen 6Hz zeropadding (4096) 240s 120s 

M IHR Parzen 6Hz interpolatie 240s 120s 

Onderstaande figuren zijn het resultaat van het toepassen van de verschillende 

methoden bij een meting van het hartritme over een periode van vier minuten. De

ze meting is van dezelfde periode als de meting die gepresenteerd is in het hoofd

stuk over bloeddruk. 
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o Methode A 

• IIBI 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

....... 
~ 

~ 0,0012 
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• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 

Amplitude spectrum 
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figuur 6.8 Amplitude spectrum van IIBI met metlwde A 

0 Methode B 

• IIBI • Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Blackman window • Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 6.9 Amplitude spectrum van IIBI met metlwde B 
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o Methode C 

• IIBI • Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Hanning window • Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 

• 6 Hz hersampeling 

~ 

~ 0,0012 

j 0,0006 

l 
0 

Amplitude spectrum 
IIBI 

0,5 

frequentie (Hz) 

1,5 

figuur 6.10 Amplitude spectrum van IIBI met methode C 
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(-"guur 6.11 Amplitude spectrum van IIBI met methode D 

77 



6 Hartritmevariabiliteit 

0 Methode E 

• IIBI 

• Parzen window 

• 3 Hz hersampeling 
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• Interpolatie om tot een twee macht te komen 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 6.12 Amplitude spectrum van IIBI met methode E 
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figuur 6.13 Amplitude spectrum van IIBI met methode F 
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o Methode G 

• IIBI 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 
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figuur 6.14 Amplitude spectrum van IIBI met metlwde G 
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figuur 6.15 Amplitude spectrum van IIBI met metlwde H 
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o Methode I 

• IIBI 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 

~ 

~ 0,0012 

j 0,0006 

t 
0 

• Zero padding tot een twee macht te komen (1024) 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 

Amplitude spectrum 
IIBI 

0,5 

frequentie (Hz) 

1,5 

figuur 6.16 Amplitude spectrum van IIBI met methode I 
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figuur 6.17 Amplitude spectrum van IIBI met methode J 
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o Methode K 

• IIBI 
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figuur 6.18 Amplitude spectrum van IIBI met methode K 
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• Interpolatie tot een twee macht te komen 
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figuur 6.19 Amplitude spectrum van IHR met methode L 
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• IHR 

• Parzen window 

• 6 Hz hersampeling 
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• Zeropadding tot een twee macht te komen (2048) 

• Halfoverlappend (3 stukken van 120 seconde) 
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figuur 6.20 Amplitude spectrum van IHR met methode M 
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6.2.3 Analyse van de gebruikte methoden 

6.2.3. 1 Stabiliteit 

In de frequentiedomein analyse is gebruik gemaakt van halfoverlappende data

segmenten. De amplitude spectra van deze drie afzonderlijke datasegmenten is 

vervolgens gemiddeld. Door naar deze afzonderlijke spectra te kijken wordt een 

indicatie verkregen van de stabiliteit van het hartintervalsignaaL In de onder

staande figuur zijn voor methode A de drie afzonderlijke spectra, met een dunne 

lijn, en het gemiddelde spectrum, met een dikke lijn, weergegeven. 
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-8 .a 0,001 
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1:1. 

~ 0,0005 

0 

Amplitude spectra 

0,2 0,4 0,6 0,8 
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figuur 6.21 Amplitude spectra van de drie datasegmenten en 

het gemiddelde amplitude spectrum 

1 

Net zoals bij de bloeddruk te zien was komen de afzonderlijke spectra qua vorm 

met elkaar overeen. Dit maakt het aannemelijk dat er gemiddeld mag worden. 

6.2.3.2 Hartinterval vs. Hartritme 

Om het verschil in het uiteindelijke spectrum aan te tonen indien of het hartinter

val of het hartritme gebruikt wordt, is in onderstaande figuur de beide spectra 

weergegeven. De linker y-as correspondeert met het hartinterval en de rechter y-as 

met het hartritme. 
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Amplitude spectra van IIBI en IHR 
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[-"guur 6. 22 Amplitude spectra voor IHR en IIBI 

Uit deze figuur blijkt geen essentieel verschil te bestaan tussen het gebruik van 

hartinterval of hartritme. 

6.2.3.3 Tijdwindow 

Om eventuele verschillen aan te tonen bij het gebruik van verschillende tijdwin

dows zijn de amplitude spectra van de vier methoden waarbij gevarieerd is in het 

type tijdwindow in één figuur weergegeven. 
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figuur 6.23 Amplitude spectra voor verschillende tijdwindows 

De drie methoden met een tijdwindow vertonen nauwelijks een verschillend spec

trum. De methode zonder tijdwindow heeft een veel grilliger spectrum tot gevolg. 

6.2.3.4 Hersamplefrequentie 

Onderstaande figuur toont de drie amplitude spectra van de methoden waarbij ge

varieerd is in de hersamplefrequentie. 
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Amplitude spectra 
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figuur 6. 24 Amplitude spectra voor verschillende hersamplefrequenties 

Er blijkt geen verschil te bestaan tussen hersampelen op 6 of 8 Hz. Hersampelen 

op 3 Hz geeft een klein verschil in amplitude in de buurt van zijn Nyquist frequen

tie. 

6.2.3.5 Macht van twee 

In de volgende figuur wordt zowel het spectrum van methode A als methode I ge

geven. Deze twee methoden verschillen in de manier waarop tot een macht van 

twee is gekomen. 
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figuur 6. 25 Amplitude spectra van zeropadding en lineaire interpolatie 

Omdat de frequentieresolutie van de zero padding iets groter is dan bij de methode 

met lineaire interpolatie is de piek rond de 0.05 Hz iets hoger bij zero padding, om

dat de werkelijke piek net niet op een frequentiebin ligt bij de methode van lineaire 

interpolatie. Verder is er geen essentieel verschil in de beide spectra. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 CONCLUSIES 

7.1.1 Ademhaling 

Met het ontwikkelde algoritme is het mogelijk om uit zowel het impedantiesignaal 

als het ECG signaal een teug op teug ademhalingsfrequentie te berekenen. 

Door het combineren van het impedantiesignaal en het ECG signaal worden meer 

apneu perioden gedetecteerd dan door gebruik te maken van de ademhalingsfre

quentie waarde, die door de monitor wordt afgegeven. Vooral voor korte perioden 

van een apneu blijkt de zelf ontwikkelde methode gevoelig te zijn. Klinisch gezien 

hebben deze korte apneus weinig betekenis, maar voor de registratie van de adem

haling voor research doeleinden zijn deze korte apneus wel van groot belang. Een 

nauwkeurige indruk van de teug op teug ademhaling is van belang bij het bepalen 

en interpreteren van de variabiliteit in bloeddruk en hartritme 

7 .1.2 Bloeddrukvariabiliteit 

De methode in het tijddomein maakt het mogelijk om relatief eenvoudig Mayergol

ven aan te tonen in de arteriële bloeddruk. De grootte van de afkapfrequentie van 

het respiratie en Mayer lopend gemiddelde filter moeten zorgvuldig gekozen wor

den, om tot een bepaling van de Mayergolven in het tijddomein te komen. Voor 

kwantificatie van deze golven lijkt een analyse in het frequentiedomein voor de 

hand te liggen. 

Uit het toepassen van de verschillende methoden om bloeddrukvariabiliteit te be

palen kan het volgende geconcludeerd worden : 

• Er blijkt slechts een zeer klein verschil te bestaan in het amplitudespec

trum indien er gehersampeld wordt op 6 of 8 Hz. Wanneer er echter op 3 

Hz gehersampeld wordt ligt de Nyquist frequentie op 1.5 Hz. Dit kan pro

blemen opleveren indien de ademhalingsfrequentie van de pasgeborene in 

de buurt van deze frequentie komt. Hersampelen op een frequentie ter 

grootte van 6 Hz is voldoende om dit probleem te voorkomen. 

• Door het te analyseren stuk signaal te splitsen in halfoverlappende seg

menten wordt de fout in de amplitude spectrum kleiner, het spectrum 

wordt gladder. Een nadeel is de verlaging in frequentie resolutie. Zo is bij 
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het splitsen in 60 seconde (methode G) geen onderscheid meer zichtbaar 

tussen de twee pieken rond 0.05 Hz. 

• Het toepassen van de drie tijdwindows gaf geen essentieel verschil in het 

uiteindelijke amplitudespectrum. Indien echter geen tijdwindow gebruikt 

wordt is er wel verschil in het amplitudespectrum. Het spectrum verloopt 

dan minder vloeiend. 

• Er ontstaat geen verschil in het amplitude spectrum indien zero padding of 

lineaire interpolatie wordt toepast om tot een macht van twee te komen. 

Aangezien zero padding rekenkundig makkelijker te realiseren is dan li

neaire interpolatie ligt het gebruik van zero padding voor de hand. 

• Met behulp van de relatieve afwijking tussen de spectra van systole en di

astole kan geconcludeerd worden dat deze lineair met de frequentie ver

loopt. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat bijvoorbeeld de Mayerfre

quentie een superpostitie is op het bloeddruksignaal en dat de ademhaling 

een grotere invloed heeft op systole dan op diastole. 

7.1.3 Hartritmevariabiliteit 

Voor een nauwkeurige bepaling vandeR-top positie kan hetECG-signaal op 400 

Hz gesampeld worden mits een paraboolfit wordt toegepast. Zo'n paraboolfit ver

kleint de fout tot een derde van de oorspronkelijke fout. Indien op 400Hz gesam

peld wordt bedraagt de fout in de positie van de R-top 0.2 ms. Omdat er variaties 

in het hartritme zijn, de respiratory sinus arrhythmia, met een amplitude van on

geveer 2 to 5 ms, lijkt het noodzakelijk om de gemiddelde absolute fout in de R-top 

positie een orde kleiner te laten zijn (0.2 ms). Op deze manier komt deze variatie 

boven het ruisniveau uit. 

Bij het gebruik van de verschillende methoden om hartritmevariabiliteit in het fre

quentiedomein te analyseren kunnen dezelfde conclusies getrokken worden als ge

daan is in de vorige paragraaf over bloeddrukvariabiliteit. Tevens kan nog het vol

gende geconcludeerd worden : 

• Het maakt geen verschil of met IHR dan wel met IIBI gewerkt wordt voor 

de uiteindelijke vorm van het amplitude spectrum. Het ene spectrum is 

een veelvoud van het andere spectrum. Blijkbaar is de variatie in het 

hartinterval dermate klein dat de IHR lineair met IIBI beschouwd mag 

worden dit het betreffende gebied van het hartintervaL 
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7.2 AANBEVELINGEN 

7 .2.1 Ademhaling 

Op dit moment wordt het algoritme om een teug op teug ademhaling te bepalen 

alleen gebruikt als er toevallig van een pasgeborene zowel een ECG signaal als een 

impedantiesignaal gesampeld wordt. Om dit voor alle kinderen continu te doen zou 

de volgende aanpassing aan het meetsysteem gemaakt moeten worden. Om ver

schillende kinderen tegelijkertijd te kunnen analyseren is het noodzakelijk om alle 

monitoren te voorzien van een DAC kaart. Door middel van een nog te ontwikkelen 

switchboard is het mogelijk om de juiste signalen, van verschillende kinderen, die 

door de P ARSAM gesampeld moet worden te selecteren. Op deze manier is het mo

gelijk om continu van alle kinderen het impedantiesignaal en ECG signaal te sam

pelen. Met het zelf ontwikkelde algoritme is het mogelijk om voor ieder kind een 

teug op teug ademhaling te berekenen. Na deze berekening kunnen het ECG sig

naal en impedantiesignaal van disk verwijderd worden. Met de teug op teug adem

haling zijn we in staat eventuele apneus te detecteren. Vervolgens kunnen deze 

registraties van apneu perioden via een automatische dagelijkse rapportage aan de 

verpleging worden aangeboden. Met het in gebruik nemen van een switchboard 

zou het praktisch zijn om de gesampelde data op een aparte PC direct grafisch 

weer te geven. Op deze manier kunnen de artsen direct zien of het juiste signaal 

gesampeld wordt. 

7.2.2 Bloeddruk- en hartritmevariabiliteit 

In verder onderzoek zou aandacht besteed moeten worden naar de mate waarin de 

ademhalingsdiepte van invloed is op de bloeddruk. Er zou een methode bedacht 

moeten worden om deze invloed uit de bloeddruk te filteren. Gedacht kan worden 

aan het maken van een FFr van het impedantie signaal. Verondersteld moet 

hierbij worden dat het impedantiesignaal het druksignaal weergeeft. 

Verder kan het interessant om, naast Fouriertransformatie, andere methoden om 

tot een amplitude spectrum te komen te analyseren. Hierbij kan gedacht worden 

aan bijvoorbeeld autorregressie en moving average (ARMA). 

Nu het mogelijk is om van een pasgeborene zowel bloeddruk- als hartritmevariabi

liteit te bepalen is het interessant om beide fenomenen met elkaar te vergelijken. 

Door van een pasgeborene gedurende de periode dat er een arterielijn aanwezig is, 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

zodat ABP gemeten kan worden, zowel bloeddruk- als hartritmevariabiliteit te be

palen kan misschien een uitspraak gedaan worden over mogelijke veranderingen 

in variabiliteit in de periode na de geboorte. 

Uit praktisch oogpunt zou het misschien handig zijn om, voordat de arts opdracht 

geeft om een analyse van een stuk signaal te doen, eerst het te analyseren signaal 

grafisch weer te geven. Zo kan van de bloeddruk de reeks van gevonden systole en 

diastole weergegeven worden en van hartritme de reeks met opéénvolgende hartin

tervallen. Op deze manier kunnen stukken met bijvoorbeeld veel bewegingsarte

facten overgeslagen worden. Op deze manier kan van te voren bepaald worden of 

in de periode een goed signaal gemeten is, zodat een juiste analyse plaats kan vin

den. 
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APPENDIX 1 BLOEDDRUINA.L\RIABILITEIT 
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Histogram gevonden Mayerfrequenties 

4.-------------------------------------------~ 

3,5 

3 

<a 2,5 

= 2 ., ., 
1,5 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

frequentie (Hz) 

figuur 1 Histogram gevonden Mayerfrequenties 

'"" ;:!! 

""' 1 
6 
~0,8 

l 0,6 

~ E 0,4 
:.:l 

~ 0,2 
CS 

Amplitude spectra 

0 ~-----+------~------~----~------+-----~ 
0 0,05 0,1 0,15 

frequentie (Hz) 

0,2 

figuur 2 Amplitude spectrum met methode A voor systole 

Amplitude spectra 

0 0,2 0,4 0,6 

frequentie (Hz) 

0,25 0,3 

0,8 

figuur 3 Amplitude spectra van drie datasegmenten en het gemiddelde spectrum 

Al-l 



Appendix 1 

Amplitude spectra 

frequentie (Hz) 

figuur 4 Amplitude spectra. van de methoden met tijdwindows 

Amplitude spectra 

1,2 
,-.. 
:ol! 1 'N' 
ö 
~0,8 

~ 0,6 .._, 

"' ] 0,4 

~ s 0,2 
Cl 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 

frequentie (Hz) 

figuur 5 Amplitude spectra. van de methoden met hersamplefrequentie 

Amplitude spectra 

1,2 
,-.. 
:ol! 1 'N' 
ö 
~0,8 

j 0,6 

~ E o,4 

~ s 0,2 
Cl 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 

frequentie (Hz) 

figuur 6 Amplitude spectra. van methoden om tot twee macht te komen 

Al-2 



Appendix 1 

Resultaten van kind 3 
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Amplitude spectra 
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APPENDLX 2 HARTRITMEV ARIABILITIEIT 

Resultaten van kind 2 
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