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Samenvatting
De interpretatie van pacemaker ECG is vooral voor beginnende

diagnostici een lastige procedure. Om dit probleem op te lossen is er een
samenwerkingsverband ontstaan tussen de sectie Medische
Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven en de
hartcatheterisatieafdeling van het Catharine ziekenhuis.

Het hoofddoel van het project is om ondersteuning te bieden bij de
evaluatie van de verschillende pacemaker-functies. Dit doel kan worden
bereikt door de ontwikkeling van een expertsysteem. In 1994 heeft ir.
Bourgonje de basis gelegd met een eerste prototype expertsysteem. Beide
partijen zijn uiterst positief over het resultaat, zodat een vervolgonderzoek
is gestart. Deze scriptie concentreert zich op de volledige ontwikkeling
van één systeemtaak: de analyse van het pacemaker ECG. Deze
systeemtaak bestaat uit twee subtaken. Tijdens de eerste taak evalueren
we de vorm van het ECG-signaal. Indien het ECG-signaal geclassificeerd
kan worden in intrinsieke slagen en in gestimuleerde slagen zullen we de
tijdsintervallen tussen twee opeenvolgende slagen bekijken. Is dit niet het
geval hebben we een probleemtoestand gevonden voor de pacemaker.

De tijdsintervallen tussen twee opeenvolgende slagen is afhankelijk
van de hart-pacemaker interactie. De tijdsintervallen zijn dus verbonden
met enkele voorwaarden om een correcte pacemaker-functie te
garanderen.

De resultaten van het tweede prototype zijn veelbelovend. De
evaluatie is uitgevoerd met een testpopulatie van 25 casussen. In 96%
van de gevallen is met behulp van het expertsysteem tot de juiste
conclusie gekomen.

Om de functionaliteit van het expertsysteem te verhogen is het
aanbevelenswaardig het systeem te integreren in een operationele
omgeving. Het expertsysteem is in zijn huidige vorm niet
gebruikersvriendelijk. De oorspronkelijke doelstelling vereist dan ook dat in
de toekomst hieraan meer aandacht moet worden besteed.



Summary

The interpretation of pacemaker ECG is particularly for beginning
diagnostici a difficult procedure. To solve this problem there is set up a
cooperation between the section Medical Electrical Engineering of the
Technical University of Eindhoven and the department for cardiac
catherezation and pacemaker clinic of the Catharine hospita!.

The main goal of the project is to offer support with the evaluation
of the different pacemaker-functions. This goal can be achieved by
developing an expert system. In 1994 has ir. Bourgonje laid the
foundation with a first prototype expert system. Both party's are content
with the result, so that the research is continued.

This thesis focusses on a complete development of one
systemtask: the analysis of the pacemaker ECG. This systemtask consists
of two subtasks. During the first task we evaluate the shape of the ECG
signa!. When the ECG-signal can be classified as an intrinsic beat or a
paced beat we wil! next examine the time intervals between two
succesive beats. Is this not the case we found a malfunction of the
pacemaker.

The time intervals between two succesive beats depends on the
heart-pacemaker interaction. The time intervals are thus connected with
some conditions to garantee a correct pacemaker-function.

The results of the second prototype show great promise. The
evaluation is carried out with a testpopulation of 25 cases. In 96% of the
cases is with the help of the expert system the correct conclusion drawn.

To increase the functionality of the expert system it is
recommendable to integrate the system in an operational environment.
The expert system is in its present form not userfriendly. The initial goal
requires that in the future more attention must be paid to this aspect.
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1 Inleiding

Aangezien geïmplanteerde pacemakers een potentieel risico met
zich meebrengen voor de drager, zullen pacemakers regelmatig moeten
worden gecontroleerd. Tijdens deze controle, ook wel follow-up genoemd,
wordt vooral gebruik gemaakt van het elektrocardiogram (ECG).

De interpretatie van het pacemaker ECG is hoofdzakelijk gebaseerd
op empirische, associatieve kennis. Deze vorm van kennis is moeilijk
overdraagbaar, omdat weinig inzicht wordt verschaft in de structuur van
de kennis. Om dit probleem op te lossen is er een samenwerkingsverband
ontstaan tussen de sectie Medische Elektrotechniek van de Technische
Universiteit Eindhoven en dr L.M. van Gelder'. Het idee is ontstaan om
een beslissingsondersteunend expertsysteem te ontwikkelen. Bourgonje
heeft in 1994 de basis gelegd met een eerste prototype systeem. Het doel
van zijn onderzoek is hoofdzakelijk geweest de haalbaarheid van een
dusdanig project te onderzoeken.

1 . 1 Eerder onderzoek

Het onderzoek van Bourgonje [1994] heeft zich vooral gericht op de
ontwikkeling van een expertsysteem voor de analyse en diagnose van het
functioneren van geïmplanteerde één kamer pacemakers. Tijdens de
analyse analyseert de cardioloog het pacemaker ECG om eventuele
afwijkende verwachtingspatronen vast te stellen. Door de gebruiker van
het expertsysteem systematisch vragen te stellen over het pacemaker
ECG zijn we in staat een afwijkend verwachtingspatroon te constateren.
In zo'n geval zijn voor het expertsysteem enkele hypothesen plausibel,
omdat er nog geen goed beeld is ontstaan van de incorrecte situatie. Om
deze reden zal het expertsysteem het vraag-antwoord proces voortzetten,
zodat de juiste hypothese kan worden vastgesteld.

Om de pacemaker-functies te evalueren zijn er drie systeemtaken
onderscheiden door Bourgonje [1994]. Tijdens de analyse fase zullen deze
drie systeemtaken achtereenvolgens worden gecontroleerd. Zodra een
probleemtoestand wordt geconstateerd zal vervolgens de achterliggende
oorzaak worden vastgesteld tijdens de diagnose.

Bovenstaande kennis is door Bourgonje [1994] schematisch

ldr L.M. van Gelder is hoofd van de hartcatheterisatieafdeling, Catharina Ziekenhuis,
Eindhoven.
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weergegeven met behulp van een boomdiagram zoals afgebeeld in figuur
1.1. Indien een afwijkend verwachtingspatroon is vastgesteld zal de
eerste hypothese worden geëvalueerd. Kan deze hypothese niet worden
bevestigd zal de tweede hypothese worden gecontroleerd. Deze
procedure herhaalt zich totdat de symptomen van een hypothese de
incorrecte situatie volledig beschrijven. In "worst case" zal de evaluatie
van de systeemtaak alle N hypothesen omvatten. Als figuur 1.1 nogmaals
wordt betracht kan worden gesteld dat de evaluatie in feite van links naar
rechts plaatsvindt.

Systeemtaak

Verwachtingspatroon
/

Hypothese 1 Hypothese 2 Hypothese N

Figuur 1.1 Kennisrepresentatie van een systeemtaak.

De interactie van het systeem met de gebruiker verloopt via het
toetsenbord en het beeldscherm en wordt door de domeinexpert (dr L.M.
van Gelder) betiteld als gebruikersvriendelijk. Door gebruik te maken van
een window-structuur ontstaat een duidelijk opdeling van de beeldscherm
layout.

1 .2 Doelstellingen van deze scriptie

De sectie Medische Elektrotechniek en dr L.M. van Gelder zijn
uiterst positief over het resultaat, zodat een vervolgonderzoek is gestart.
Het moge duidelijk zijn dat dit vervolgonderzoek niet de haalbaarheid van
het project heeft te onderzoeken: het werk van Bourgonje [1994] heeft
reeds aangetoond dat een dusdanig project kan worden uitgevoerd. In de
onderstaande tekst zullen de doelstellingen van deze scriptie worden
beschreven.

Bourgonje [1994] onderscheidt drie verschillende doelstellingen:

1) Ondersteuning van de diagnosticus bij de evaluatie van de
pacemaker-functies door ontwikkeling van een expertsysteem.

2) Het expertsysteem moet educatief zijn van opzet, zodat de
(beginnende) diagnosticus het expertsysteem ervaart als een
hulpmiddel.
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3) Het expertsysteem moet een eenduidige conclusie maken
aangaande de pacemaker functie (correct / incorrect).

De belangrijkste conclusie na de evaluatie van het prototype is dat het
kennisbestand in zijn huidige hoedanigheid niet compleet is. De
verzameling doelstellingen is daarom uitgebreid:

4) Het kennisbestand moet worden gecompleteerd.

Om deze doelstelling te realiseren zijn we op zoek gegaan naar methoden,
die bovenstaande doelstellingen verwerkelijken. We zijn begonnen met
een uitgebreide voorstudie. Veel tijd en moeite is hierin geïnvesteerd,
omdat de verschillende concepten en onderlinge relaties moeilijk zijn te
doorgronden. De voortgang van het project komt op deze wijze in gevaar,
zodat de volgende doelstelling is toegevoegd aan de verzameling
doelstellingen.

5) Het verkorten van de tijdrovende voorstudie.

Tenslotte, om de acceptatie van het systeem door de domeinexpert te
garanderen zijn de volgende twee doelstellingen toegevoegd:

6) De uitbreiding van het kennisbestand moet eenvoudig en
gemakkelijk verlopen.

7) Gebruikerseisen en gebruikersvriendelijkheid zijn essentiële factoren
bij de ontwikkeling van het expertsysteem.

Deze laatste twee doelstellingen moeten ervoor zorgen dat een kwalitatief
expertsysteem ontstaat.
In de volgende paragraaf zullen we het plan van aanpak beschrijven om
de bovenstaande doelstellingen te bereiken.

1 .3 Plan van aanpak

Om de doelstellingen te bereiken maken we gebruik van een
eenvoudig stappenplan.

1) Bestudering van het bestaande prototype
Om de concepten en onderlinge relaties te doorgronden is allereerst
het bestaande prototype uitvoerig bestudeerd.

2) Bestudering van de methoden voor kennisacquisitie en
kenniselicitatie
De belangrijkste taak van de "knowledge engineer" is de
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constructie van verschillende modellen. De "knowledge engineer"
kan zich bedienen van enkele methodieken voor de constructie van
een model. Uit dit verslag zal blijken dat dit proces de grootste
bottle-neck is bij de ontwikkeling van een expertsysteem.

3) Ontwikkeling van het tweede prototype expertsysteem
Hierbij concentreren we ons op het ontwerp van een tweede
prototype expertsysteem, die als primaire taak heeft de
ondersteuning van de ECG-interpretatie.
Bourgonje [1994] onderscheidt twee hoofdtaken bij de ECG
interpretatie: analyse en diagnose. Vanwege de complexiteit van
het domein concentreert zich dit verslag enkel en alleen op het
analyse-proces in tegenstelling tot het bestaande prototype.

4) Evaluatie en beoordeling van het tweede prototype expertsysteem
Het laatste punt legt zich toe op het testen en het evalueren van
het tweede prototype. De "performance" van het expertsysteem
wordt aan de hand van een onafhankelijke testpopulatie bepaald.

1.4 Opbouw van deze scriptie

In hoofdstuk 2 is een uiteenzetting van de verschillende methoden
gegeven voor kennisacquisitie en kenniselicitatie. Een discussie over de
voor- en nadelen van de gekozen methode komt aan de orde.

Hoofdstuk 3 zal kort aandacht besteden aan de elektrofysiologie
van het hart. De correlatie tussen de elektrofysiologie en het mechanische
contractieproces wordt beschreven met als uiteindelijk doel de functie van
de pacemaker te verduidelijken.

Deze scriptie zal niet ingaan op beweegredenen voor de implantatie
van een pacemaker. Indien de lezer geïnteresseerd is een korte
samenvatting, wordt verwezen naar Bourgonje [1994]. Daarentegen zal
de opbouw, pacemaker parameters, pacemaker classificatie en
pacemaker-functies in detail worden beschouwd in hoofdstuk 4.

De ontwikkeling van het tweede prototype komt aan bod in
hoofdstuk 5. De shell Simplexys wordt gebruikt voor de implementatie
van de domeinkennis, wat in hoofdstuk 6 uitgebreid aan de orde komt. De
evaluatie-resultaten van het nieuwe prototype worden besproken in
hoofdstuk 7. We zullen niet alleen stilstaan bij de methode van evaluatie,
maar ook bij de "performance" van het expertsysteem voor een aantal
casussen.

De gehanteerde aanpak bezit, zoals altijd, voor- en nadelen die met
elkaar dienen afgewogen te worden. De eisen van de gebruiker mogen
daarbij niet uit het oog verloren worden. In hoofdstuk 8 worden daarom
een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven voor
toekomstig vervolgonderzoek.
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2 Methoden voor

kennisacquisitie en kenniselicitatie

Schuwer [1993] staat in zijn proefschrift stil bij het feit dat
opvallend weinig gerapporteerd wordt over succesvolle applicaties.
Hieronder verstaat hij "een kennissysteem dat daadwerkelijk uitontwikkeld
is en wordt gebruikt in een operationele omgeving". Er zijn een drietal
oorzaken voor dit verschijnsel [Schuwer, 1993]:

1. Het fenomeen "expertsysteem" is nog steeds omgeven met een
waas van geheimzinnigheid.

2. Doordat er in de researchomgeving weinig aandacht besteed
wordt aan de gebruikerseisen, wordt het onderhoud en het inzicht
van het systeem verwaarloosd.

3. De acceptatie van het systeem is afhankelijk van de
gebruikersvriendelijkheid. Meestal maken expertsystemen
gebruik van gegevens, die gemakkelijk verkregen kunnen
worden door integratie in reeds bestaande
informatiesystemen. Tijdens de ontwikkeling van het
systeem moet deze optie in het achterhoofd worden
gehouden.

Bij de ontwikkeling van het expertsysteem is de doelstelling geweest deze
drie punten te ondervangen. De realisatie blijkt achteraf veel moeilijker te
zijn dan verwacht. De voornaamste reden blijkt de complexiteit van het
probleem te zijn. Talloze factoren spelen een rol tijdens de constructie van
een expertsysteem.

Expertsystemen zijn één van de toepassingen in het onderzoek naar
kunstmatige intelligentie. In paragraaf 2.1 staat de vraag "wat is een
expertsysteem?" centraal, zodat de lezer een globaal beeld krijgt van deze
tak van onderzoek. De lezer wordt verwezen naar Jackson [1 990] en
Giarratano & Riley [1993] voor een gedetailleerde beschrijving.

Met het ondervangen van de andere twee punten kan men niet
volstaan met een korte uiteenzetting en/of beschrijving van het probleem.
De complexiteit van het probleem vraagt om een uitgebreide en
nauwkeurige analyse van het probleem. De eerste stap in de analyse
vraagt om een plan van aanpak. Hoe kan de ontwikkeling van het
expertsysteem het beste evolueren? Paragraaf 2.2 zal uitvoerig stilstaan
bij deze problematiek.

Bij de ontwikkeling van een expertsysteem kunnen we verschillende
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fasen onderscheiden, die gradueel leiden tot een nieuw prototype. We
zullen in paragraaf 2.3 nader ingaan op de verschillende fasen in het
ontwikkeltraject.

2.1 Inleiding in expertsystemen

Expertsystemen zijn succesvolle oplossingen voor de klassieke
problemen van kunstmatige intelligentie: de implementatie van
intelligentie. Feigenbaum [1982] omschrijft een expertsysteem als:

" ...an intelligent computer program that uses knowledge and
inference procedures to solve problems that are difficult enough to
require significant human expertise for their solution. 11

In Jackson [1990] wordt de volgende definitie gegeven:
"An expert system is a computer program that represents and
reasons with knowledge of some specialist subject with a view to
solving problems or giving advice."

De vergelijking van beide definities leert ons dat een expertsysteem een
programma is met een probleemoplossend vermogen binnen een klein,
afgebakend en specialistisch gebied. Tijdens de constructie van het
programma staat de simulatie van menselijk redeneren centraal. In
Giarratono & Riley [1994] lezen we:

"An expert is a person who has expertise in a certain area. That is,
the expert has knowledge or special skills that are not known or
available to most people. 11

Tijdens de ontwikkeling van een expertsysteem wordt getracht deze
probleemoplossende vaardigheden van de domeinexpert te eliciteren. Het
onttrekken van expertise wordt momenteel beschouwd als de grootste
bottle-neck tijdens de ontwikkeling van een expertsysteem. Het knelpunt
berust op het feit dat experts hun beslissingen niet op een formele manier
structureren en zij grote problemen hebben om de redeneerstappen die zij
maken te isoleren en te beschrijven [Jackson, 1990]. Paragraaf 2.2.4 zal
uitvoerig ingaan op dit probleem.

Figuur 2.1 illustreert het basis concept van een expertsysteem. De
ondersteunende taak van het bestaande prototype zorgt voor een
interactief proces van vraag en antwoord. Het systeem stelt de gebruiker
een vraag die hij beantwoordt met ja of nee. Gebaseerd op de antwoorden
van de gebruiker maakt het systeem uiteindelijk een conclusie aangaande
de pacemaker-functie. In de volgende subparagrafen zullen de zes
modules afzonderlijk worden beschreven.
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Figuur 2.1 Modules van een expertsysteem.

2.1.1 De "user interface"

De communicatie tussen gebruiker en expertsysteem verloopt via
de user interface. Met behulp van het toetsenbord pleegt de gebruiker
interactie met het systeem. Het verloop van de interactie wordt visueel
zichtbaar gemaakt op het beeldscherm. Voor de opmaak van het
beeldscherm is er gekozen voor een window-structuur vanwege het
overzicht [Bourgonje, 1994]. In figuur 2.2 zien we een voorbeeld van een
beeldscherm-Iayout tijdens een consultatie van het expertsysteem.
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Options; real-time telemetry
marker channel telemetry
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Type;

Pacemaker data ----------.

VVI, Bipol unipol prog prog.rate
hyst.rate
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magn.rate

Progress ol analysis l
Output check: Pacing spikes present
Capture check : EVALUATING: Ventricular capture J
Sensing check :

Dialogue

Starting w~h output check .....

Three channel ECG, leads 111I1111, shows: Pacing spikes? y
Pacing spikes present.
Proceeding with capture check .....

Three channel ECG, leads 11111111, shows: Ventricular pacing spike
continuously lollowed by a paced or paced lusion aRS complex?

Figuur 2.2 Beeldscherm-Iayout tijdens een consultatie van het
expertsysteem (Bron: Bourgonje, 1994 - Een prototype expertsysteem
voor analyse en diagnose van het functioneren van geïmplanteerde
éénkamer pacemakers).

2.1.2 De "inference engine"

De "inference engine" is dat gedeelte van het systeem dat het
redeneren uitvoert. Bij de ontwikkeling van het prototype expertsysteem
is gebruik gemaakt van de "expert system building tooi Simplexys".
Simplexys is op de Technische Universiteit van Eindhoven ontwikkeld
naar aanleiding van een behoefte om intelligente alarmeringssystemen in
de anesthesie te kunnen ontwerpen. De "inference engine" van Simplexys
is geïntegreerd in de programmeertaal: in hoofdstuk 6 zal meer aandacht
besteed worden aan deze ontwikkelomgeving.

2. 1.3 De "knowledge base"

De verzameling van domeinkennis wordt de "knowledge base"
genoemd en wordt gebruikt door de "inference engine".
De domeinkennis kan op verschillende manieren worden gerepresenteerd
(regels, frames, semantische netwerken, blackboards, etc ... ). De
programmeertaal Simplexys is regel gebaseerd.
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2.1.4 Uitleg en justificatie

Deze module biedt de mogelijkheid tot justificatie en uitleg van het
redeneermechanisme. De ontwikkeling van een concrete "knowledge
base" is een moeilijk proces [Blom, 1990]. De "inference engine" van
Simplexys bezit een optie, die toelichting geeft over de wijze waarop het
expertsysteem redeneert. Deze optie is erg waardevol tijdens het
debuggen van de "knowledge base".

2.1.5 Database

De Clercq [1996] onderscheidt twee type data:
• Statische data (feiten en relaties)

Voorafgaand aan een consultatie van het systeem zullen enkele
gegevens van de patiënt moeten worden ingevoerd die tijdens de
consultatie niet veranderen. Om de gegevens te verkrijgen moeten
er een aantal vragen worden gesteld aan de gebruiker. Deze vragen
verschijnen in het "dialogue"-window en de daarmee verkregen
gegevens worden vervolgens in het "pacemaker data"-window
geplaatst (zie figuur 2.2) .

• Dynamische data (data)
Tijdens de consultatie van het systeem worden ECG kenmerken
verkregen die tijdens de evaluatie kunnen veranderen. In het
kennisbestand van Bourgonje [1994] komt deze type data niet voor.

Om de uitbreiding van het kennisbestand eenvoudig en gemakkelijk te
laten verlopen zijn bij de ontwikkeling van het tweede prototype beide
typen data gebruikt. Zoals we laten zien ontstaat er op deze manier een
overzichtelijke en gestructureerde kennisbestand.

2. 1 .6 Data acquisitie

Om tot een conclusie te komen moet het systeem data verkrijgen.
Het redeneermechanisme activeert daarom de data acquisitie-module. De
gebruiker of een database voorziet het systeem met de ontbrekende data,
zodat het redenatieproces kan worden hervat.

2.2 Het ontwikkeltraject

Deze afstudeeropdracht is slechts een schakel in een hele reeks van
onderzoeken. We zullen allereerst een theoretisch raamwerk voor het
project moeten beschrijven en vervolgens de plaats van de
afstudeeropdracht daarbinnen aangeven. Een ontwikkelmodel is hiervoor
uitermate geschikt vanwege de mate van abstractie. De ontwikkeling van
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het expertsysteem begint op een zeer hoog niveau van abstractie om een
duidelijk profiel van de aanpak te schetsen. In Baars et al [1991] worden
drie modellen onderscheiden:
• het lineaire ontwikkelmodel;
• het incrementele ontwikkelmodel;
• het prototyping-ontwikkelmodel.
In de volgende subparagrafen wordt de geschiktheid van de modellen ter
discussie gesteld.

2.2.1 Het lineaire ontwikkelmodel

Een lineair model omvat een aantal fasen die in een vaststaande
volgorde moeten worden doorlopen. In elke fase wordt een aspect van
het expertsysteem nauwkeurig bestudeerd. Een nieuwe fase kan worden
gestart na formele afsluiting van de vorige fase (rapport, ontwerp of
prototype) .

Dit afstudeerwerk concentreert zich slechts op de ontwikkeling van
één systeemtaak: de analyse van een pacemaker EeG. Met behulp van
het lineaire ontwikkelmodel worden echter alle systeemtaken gelijktijdig
ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat het model ongeschikt is bevonden.

2.2.2 Het incrementele ontwikkelmodel

Het belangrijkste doel van het incrementele ontwikkelmodel is de
stapsgewijze realisatie van het systeem. Een analyse van het probleem
resulteert in een aantal onafhankelijke systeemtaken, die zodoende
onafhankelijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld. Voor elke
systeemtaak worden de verschillende fasen van het lineaire model
doorlopen. Na acceptatie van een deelsysteem wordt een volgend
deelsysteem ontwikkeld volgens dezelfde procedure. Dit iteratief proces
herhaalt zich enkele malen totdat het volledige systeem is ontwikkeld.

Als theoretisch raamwerk is het model uiterst geschikt, maar dit
model is vrij abstract en het biedt weinig steun bij de ontwikkeling van de
systeemtaak.

Bij de ontwikkeling van het expertsysteem is gebruik gemaakt van
de KADS ("Knowledge base systems Analysis and Design Support")
methodologie. De KADS methodologie biedt een theoretisch raamwerk
voor de identificatie en de formalisatie van de systeemtaken. Voor een
onjuist beeld van de methodiek waarschuwen Tansley en Hayball [1993,
p. 16]:

"As the reader wil! have started to see a/ready, the description of
KADS presented in this book is fundamentally split up into
'Ana/ysis' and 'Design'. However, be carefu/ to note that this split
is so/e/y for reasons of simplication and c/arification of describing
KADS - not of how to put it into practice. 11
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De lezer dient zich terdege bewust te worden van deze kloof. Het
ontbreken van iteraties in de methodiek kan aangewezen worden als
belangrijkste oorzaak van een eventuele misinterpretatie. In paragraaf
2.3.2 zullen we in meer detail ingaan op de KADS methodologie.

2.2.3 Het prototyping-ontwikkelmodel

In tegenstelling tot conventionele programma's moeten de
systeemspecificaties van een expertsysteem tijdens het ontwikkeltraject
worden geformuleerd. Om een misverstand tussen ontwikkelaar en
gebruiker omtrent het gedrag van het systeem in vroeg stadium te
inventariseren, kan gebruik worden gemaakt van het prototyping
ontwikkelmodel.

De realisatie met behulp van het prototyping-ontwikkelmodel
verloopt via het steeds maar verfijnen van diverse implementaties. De
eerste fase van het model omvat een globale analyse van het probleem.
Over het algemeen streeft men ernaar deze fase zo kort mogelijk te
houden. Het gebouwde systeem wordt vervolgens geëvalueerd. De op- en
aanmerkingen van de expert worden vastgelegd en uitgewerkt. Dit
resulteert in een eventuele aanpassing. In een nieuwe testronde zullen de
aanpassingen opnieuw worden geëvalueerd. Dit proces herhaalt zich
totdat de domeinexpert tevreden is.

Rapid Prototyping is vooral geschikt als er sprake is van grote
onzekerheid over de precieze aard van het probleem en de mogelijke
oplossingen. Het ontwikkelmodel kan ook worden gebruikt als er twijfels
bestaan over de vereiste functies van het systeem of de wijze waarop
gebruikers met het systeem willen werken [Baars et al, 1991 J.

Aan rapid prototyping kleven echter een aantal grote problemen.
Ten eerste, het model is ongeschikt als methode voor kenniselicitatie en
kennisrepresentatie. De kennis in een prototype is in het algemeen
onvoldoende geanalyseerd, onvolledig en slecht gestructureerd [Baars et
al, 1991 J. Naast dit probleem treedt er ook een probleem op bij de
uitbreiding van het prototype. Het kennisbestand bestaat uit een grote
hoeveelheid regels, die weinig gestructureerd in het systeem zijn
opgenomen. Tot slot, het ontwikkelproces valt moeilijk te overzien, zodat
de voortgang van het project moeilijk is te bepalen.

2.2.4 Discussie

Het incrementele ontwikkelmodel is het meest geschikt voor de
beheersing en planning van het project. Het grootste probleem bij de
ontwikkeling van het systeem is echter niet de planning van het project,
maar kennisacquisitie. Kennisacquisitie is het proces van verzamelen en
structureren van kennis met als doel het bouwen van een expertsysteem
[Baars et al, 1991]. Kennisacquisitie wordt vaak betiteld als het 'bottle-
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neck' omdat het een complex en tijdrovend proces is. De ontwikkelaar
moet inzicht verkrijgen in het probleemdomein. Bovendien heeft de
domeinexpert moeite met het verwoorden van kennis, omdat deze kennis
gebaseerd is op jarenlange ervaring in het vakgebied.

Net als Bourgonje [1994] is bij de constructie van het
expertsysteem gekozen voor de KADS methodologie. Deze aanpak kent
echter nadelen:
• de expert wordt nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling;
• de evaluatiefase vindt in een laat stadium plaats, zodat
• er verschillende opvattingen kunnen ontstaan omtrent het

systeemgedrag tussen ontwerper en gebruiker.
Deze problemen zijn naar voren gekomen tijdens een eerste evaluatie van
het tweede prototype. Het gevolg is dat het accent van de aanpak is
verschoven naar een meer prototyping karakter: de analyse-fase wordt
verkort. Het expertsysteem wordt geconstrueerd door een iteratief proces
van evaluatie en aanpassing.

2.3 De fasen in het ontwikkeltraject

In deze paragraaf worden eerst de verschillende fasen beschreven
die bij de ontwikkeling van het tweede prototype expertsysteem kunnen
worden onderscheiden. In figuur 2.3 is het model weergegeven volgens
een lineair model voor de ontwikkeling van één systeemtaak. De reden
voor deze lineaire weergave is simpelweg om een beter overzicht te geven
van het ontwikkeltraject.
In Durkin [1994, p. 39] lezen we:

"Unlike conventional programming, developing an expert system is
a highly iterative process. The designer partially builds the system,
tests it, then modifies the system's knowIedge. This process is
repeated throughout the project where the system's knowledge and
the designer's understanding grow with each test."

Dit citaat beschrijft in kort het prototyping-ontwikkelmodel. Tijdens de
ontwikkeling van het tweede prototype is gebleken dat in de werkelijkheid
meerdere terugkoppelingen in het model voorkomen. Bij de ontwikkeling
van een expertsysteem is de "knowledge engineer" meestal onbewust
van dit iteratief proces. De lezer wordt er daarom op gewezen dat vanuit
iedere fase kan worden teruggesprongen naar een eerdere fase.

In paragraaf 2.3.1 wordt dieper ingegaan op de aspecten, die het
vooronderzoek vormen. Na het afsluiten van de vooronderzoek-fase zal de
fase volgen die de domeinkennis zal analyseren. Paragraaf 2.3.2 zal kort
stilstaan bij deze essentiële fase. Het ontwerp van het kennisbestand
komt aan bod in paragraaf 2.3.3, terwijl de daadwerkelijke implementatie
van kennis in paragraaf 2.3.4 beschreven wordt. Tot slot zal het
expertsysteem getest moeten worden (paragraaf 2.3.5).
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Figuur 2.3 De fasen van het ontwikkeltraject.

2.3.1 Het vooronderzoek

Een gedegen vooronderzoek legt de basis voor een kwalitatief
expertsysteem [Baars et al. ,1991]. Een definitie voor een kwalitatief
expertsysteem kan niet zomaar gegeven worden, omdat de precieze
systeemspecificaties ontbreken. Doch de doelstellingen 2, 6 en 7
verwoorden wat we moeten verstaan onder een kwalitatief
expertsysteem.

Tijdens het vooronderzoek dient het probleem uitvoerig te worden
bestudeerd alvorens over te gaan tot ontwikkeling van het expertsysteem.
In de volgende paragraaf zullen de argumenten uiteen worden gezet voor
de toepassing van een expertsysteem. Paragraaf 2.3.1.2 richt zich op de
vraag of het project ook te realiseren is binnen de gestelde
randvoorwaarden, de beschikbare middelen en de technologische
mogelijkheden [Baars et al., 1991).

2.3.1.1 Het toepasbaarheidsonderzoek
Het toepassingsgebied waarvoor het expertsysteem wordt

ontwikkeld, moet zekere kenmerken bezitten zodat de gebruiker profiteert
van de ontwikkeling [Baars et al., 1991). Zoals in de inleiding vermeld,
hebben vooral beginnende diagnostici moeite met de interpretatie van
pacemaker ECG. Er zijn een aantal redenen voor dit verschijnsel:

interpretatie van ECG is gebaseerd op empirische, associatieve
kennis: deze kennisvorm is grotendeels subjectief en zodoende
moeilijk overdraagbaar;
het drukke tijdschema van een cardioloog bemoeilijkt de
overdracht van kennis;
de functionaliteit van de pacemaker wordt steeds complexer;
een defect van een pacemaker treedt slechts sporadisch op;
het aantal faalmechanismen is groot.

2.3.1.2 De haalbaarheidsstudie
Alvorens over te gaan tot ontwikkeling van een expertsysteem

moeten we ons afvragen of dit überhaupt mogelijk is. Om hier een
antwoord op te geven onderzoeken we drie typen haalbaarheid:
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• kennistechnologische haalbaarheid:
Het werk van Bourgonje [1994] heeft aangetoond dat een
expertsysteem realiseerbaar is. De hart-pacemaker interactie is een
technisch probleem en kan daarom goed gedefinieerd worden.
Bovendien is het aantal taken van de pacemaker beperkt, zodat een
goede opsplitsing van probleemtoestanden mogelijk is.
Samenvattend, in het domein is geen sprake van onzekerheid met
betrekking tot de kennis.

• organisatorische haalbaarheid:
Contact met het Catharine ziekenhuis zorgt voor de essentiële
terugkoppeling. Van Gelder [1995] concludeert in zijn proefschrift
dat een expertsysteem geschikt is voor de evaluatie van pacemaker
ECG.

• technische haalbaarheid
De implementatie van de algemene strategie met behulp van
zogenaamde 'goals' [Bourgonje, 1994] kan lijden tot een
ongestructureerde en onoverzichtelijke "knowledge base". Veel tijd
en moeite moet worden gestoken in de bestudering van de
"knowledge base". In hoofdstuk 6 zal daarom een nieuwe
werkwijze worden beschreven voor de implementatie van de
expertkennis.

2.3.2 De analyse

De meest tijdrovende fase is zondermeer de analyse. Procentueel zal
de "knowledge engineer" 90% van zijn tijd besteden aan de
kennisanalyse. In deze fase wordt een expertsysteem beschouwd als een
programma dat een model construeert [Clancey, 1993]. Het grootste
probleem bij de modellering is de identificatie van het probleemdomein en
de conceptualisatie. De knowledge engineer moet zich een goed beeld
vormen van het probleem, zodat de essentiële concepten kunnen worden
geïsoleerd. De complexiteit van het probleemdomein maakt deze
identificatie en conceptualisatie tot een zeer lastig probleem. Het idee dat
met één grondige conceptuele analyse van het domein de kernbegrippen
en hun onderlinge relaties wordt blootgelegd is onjuist. Men vermoedt dat
de manier waarop de mens concepten representeert en de manier waarop
de mens ideeën organiseert in een belangrijke mate afhangt van de
actuele behoeften en doeleinden [Jackson, 1990]. De "knowledge
engineer" moet daarom de juiste context vinden om de aard van het
probleem te begrijpen. De KADS methode kan hierbij een belangrijk
hulpmiddel zijn door abstractie van het probleem in verschillende niveaus
[Tansley & Hayball, 1993]. Vanwege het feit dat er een aantal
modelbeschrijvingen plaatsvindt op verschillende niveau's van abstractie
ontstaat er een perspectief in het probleemdomein. Dit perspectief
verschaft een goede basis om door te dringen tot de essentie van het
probleemgebied. Maar hoe brengen we een perspectief in een
probleemdomein aan? Om antwoord te geven op deze vraag zullen we een
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stappenplan introduceren, dat zich baseert op de KADS methodologie:
1) Beschrijf het protocol voor de evaluatie van de pacemaker-functie

Om de pacemaker-functie te evalueren voert de domeinexpert
enkele taken uit. We definiëren niet alleen de afzonderlijke taken
maar ook de volgorde waarin deze moeten worden uitgevoerd.

2) Verdeel de taken tussen gebruiker en systeem
Tijdens deze stap wijzen we de afzonderlijke taken toe aan een
"agent" (gebruiker / systeem). De doelstellingen van deze scriptie
bepalen het toewijzingsproces.

3) Werk de systeemtaken verder uit
In de laatste stap proberen we inzicht te verkrijgen in de
afzonderlijke systeemtaken.

De bovenstaande beschrijving suggereert dat de bovenstaande
stappenplan slechts één enkele maal moet worden doorlopen. In
werkelijkheid is het een proces van hoge iteratieve verfijning. Veel tijd is
gemoeid met het verkrijgen van de verschillende, onafhankelijke taken.
Het is daarom onvermijdelijk dat het bovenstaande stappenplan meerdere
malen moet worden doorlopen.

2.3.3 Het ontwerp

In de analysefase wordt beschreven wat we willen representeren en
welke randvoorwaarden en gebruikersbehoeften een rol spelen [Baars et
al., 1991]. De ontwerpfase concentreert zich op de representatie van de
kennis. We onderscheiden twee activiteiten:
• het globaal ontwerp

De verschillende functies van het systeem en de bijbehorende
invoer, uitvoer en manier van verwerking worden vastgesteld. De
functies worden tezamen gebracht in een aantal verschillende
onderdelen of modules die de systeemarchitectuur bepalen. Het
voordeel van deze indeling is dat de onderhoudbaarheid, de
aanpassingsmogelijkheden en de uitbreidingsmogelijkheden van het
systeem vergroot worden .

• het gedetailleerd ontwerp
Tijdens de volgende stap wordt de nauwkeurige invulling gegeven
aan de verschillende modules. Hierbij heeft de representatie vorm
een grote invloed heeft op het ontwerp.

2.3.4 De implementatie

Tijdens de implementatiefase zal de geformaliseerde kennis omgezet
worden in een daadwerkelijke code, zodat een 'operationeel' systeem
ontstaat.
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2.3.5 Test en invoering

In de laatste fase zal het expertsysteem getest en getoetst worden
aan de hand van twee soorten testen:
• gebruikerstesten

De bevindingen van de gebruiker worden genoteerd .

• programmatesten
De programmatesten moeten uitwijzen of de kennis in het systeem
compleet en consistent (met de kennis verkregen tijdens de
analysefase) is.

Aan de hand van de bevindingen van beide soorten testen kunnen er
aanpassingen noodzakelijk zijn aan het systeem.
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3 De elektrofysiologie van

het hart

In dit hoofdstuk zullen we enkele aspecten van de domeinkennis
uiteenzetten. In paragraaf 3.1 zullen we kort stilstaan bij de anatomie van
het hart. Om een beter beeld te krijgen van een hartslag zullen we het
elektrofysiologisch proces beschrijven in paragraaf 3.2. Dit
elektrofysiologisch proces kunnen we met behulp van een elektrograaf
registreren. We zullen in paragraaf 3.3 aandacht besteden aan de
elektrocardiografie. Tenslotte zullen we in paragraaf 3.4 mogelijke
problemen omschrijven die kunnen leiden tot de implantatie van een
pacemaker.

3.1 De anatomie van het hart

Het hart is een grotendeels uit spierweefsel opgebouwd hol orgaan
("myocardium"). In figuur 3.1 is de anatomie van het hart schematisch
weergegeven. Het hart bestaat uit twee harthelften; een linker- en een
rechterhelft. De scheiding tussen de twee harthelften wordt het "septum"
(7) genoemd. Elk harthelft is verdeeld in twee compartimenten:
• het "atrium" (1/3)
• de "ventrikel" (2 / 4)
De contractie van het linker- en rechteratrium vindt nagenoeg simultaan
plaats, aangezien de spierwand van de atria (1 + 3) vanuit
elektrofysiologisch oogpunt gezien één geheel vormt. Hetzelfde geldt voor
de spierwand van de ventrikels (2 + 4). Zoals we later zullen zien bevindt
er zich een scheidingswand tussen atria en ventrikels welke voor de
functie van het hart van groot belang is. We zullen in de volgende
paragraaf uitgebreid stilstaan bij dit aspect.

Zuurstofarm bloed wordt aangevoerd via de bovenste (14) en
onderste (13) holle ader die uitmonden in de rechter atrium (1). Door het
samentrekken van het atrium wordt het bloed in de rechter ventrikel (2)
gedrukt. Door contractie van de rechter ventrikel wordt het bloed via de
longslagader (15) naar de longen geperst. In de longen vindt er een
uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxyde plaats, waarna het
zuurstofrijke bloed naar het linker atrium (3) stroomt. Het linker atrium
contraheert nu, waardoor de linker ventrikel (4) gevuld wordt met bloed.
Hierna contraheert de linker ventrikel en het bloed wordt daarna door de
lichaamslagader (16) naar het lichaam gestuurd voor de doorstroming van
alle weefsels. Tijdens deze doorstroming vindt er een uitwisseling plaats
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Figuur 3.1 Schematische weergave van de anatomie van het hart
(Afbeelding uit Bourgonje [1994]).

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Rechter atrium
Rechter ventrikel
Linker atrium
Linker ventrikel
a. Endocardium
b. Myocardium
c. Epicardium
d. Pericardium
Apex
Septum

8. Coronaire sinus
9. Tricuspidalisklep
10. Mitralisklep
11. Pulmonaalklep
12. Aortaklep
13. Onderste holle ader
14. Bovenste holle ader
15. Longslagader
16. Aorta
17. Longaders

van zuurstof en koolstofdioxyde waardoor zuurstofarm bloed ontstaat. Het
zuurstofarm bloed wordt via de holle aders (13 + 14) terug geleid naar
het rechter atrium (1). De bloedcirculatie is voltooid.

3.2 Het elektrofysiologisch proces

Om de coördinatie van de atriale en ventriculaire contracties te
begrijpen dienen we allereerst het basis element van het hart nader
bekijken: de hartcel.
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3.2.1 De hartcel

De elektrische activiteit van een hartcel kan worden opgesplitst in vier
fasen (zie figuur 3.2):

1) rustfase;
2) depolarisatiefase;
3) plateaufase;
4) repolarisatiefase.

De rustfase is de periode tussen twee opeenvolgende actiepotentialen. De
definitie voor een actiepotentiaal is [van Gelder, 1995]:

"Rapid change in membrane potentia! ot nerves or muscles. Each
action potentia! begins with a sudden change trom the norma!
negative resting potentia! to a positive membrane potentia!
(depo!arization) and then ends with a return to the negative resting
potentia! (repo!arization). "

De depolarisatiefase kenmerkt zich door de steile helling en amplitude. De
depolarisatiefase wordt gevolgd door een plateaufase: het potentiaal van
de hartcel zal langzaam afnemen (200-300 ms). De plateaufase eindigt
met de repolarisatie van de cel, zodat de elektrische cyclus voltooid is. De
cyclus kan schematisch worden weergegeven door middel van de
"Markov keten" (zie figuur 3.3).

Vo~

[mV]

Actiepotentiaal

I~0+-----+----===--,-----------
tijd

threshold-waarde-- -- -- - -_._- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -_._-, ,,
,

·90 +----;, ,
1 :2: 3

rust potentiaal

Figuur 3.2 Het in een hartcel te meten potentiaalverloop.

Een depolarisatie van een van een hartcel kan op twee wijzen worden
geïnitieerd:
• eigen initiatie

Tijdens de rustfase heeft een hartcel een negatief potentiaal (::::: 
90 mV) die geleidelijk toeneemt. Zodra de potentiaal van een
hartcel de "threshold-waarde" overschrijdt, ontstaat er een
actiepotentiaal (zie figuur 3.2).
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Rust

Depolarisatie

Plateau

Figuur 3.3 De elektrische activiteit van een hartcel.

Repolarisatie

• initiatie door naburige cel of door pacemaker
Indien een cel of een gedeelte van een cel wordt blootgesteld aan
een elektrische prikkeling boven de "threshold-waarde", zal de cel
depolariseren. Deze elektrische prikkeling kan worden afgegeven
door een pacemaker of door een omliggende hartcel.

3.2.2 De refractaire periode

Na depolarisatie van een hartcel treedt er een zogenaamde
refractaire periode op:

"Refractoriness is the inability of a cell or fiber to respond normally
to a stimulus because it has been recently activated by a previous
stimulus." [Greenhut, 1991]

De refractaire periode kan worden onderverdeeld in twee fasen: een
absolute fase en een relatieve fase. Gedurende de absolute fase heeft een
elektrische stimulus geen enkel effect op het potentiaalverloop van de
hartcel. Tijdens de relatieve fase kan de hartcel daarentegen wel worden
gedepolariseerd. Dit is afhankelijk van een twee-tal factoren:
• moment van afgifte;
• amplitude van de impuls.
Op tijdstip t, is het niet mogelijk de hartcel te depolariseren, terwijl op
tijdstip t 2 de hartcel wel depolariseerbaar is (gegeven is dat t, < t 2 en de
amplitude van de impuls constant is). Het aflopende potentiaalverloop van
de repolarisatiefase is de verklaring voor dit verschijnsel.
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3.2.3 De prikkelvoortgeleiding in een gezond hart

In figuur 3.4 is een schematisch overzicht weergegeven van het
hart weergegeven. In een gezond hart worden de actiepotentialen
gegenereerd in de sino-auriculaire (SA) knoop. De actiepotentiaal
verspreidt zich als een golf over het linker en rechter atrium en na een kort
tijdsinterval zullen de cellen dan contraheren.

sino-auriculaire knoop

Purkinje vezels

Figuur 3.4 Schematische weergave van het hart voor de geleiding van een
actiepotentiaal (Afbeelding uit Bourgonje [1994]).

De atriumwand is elektrofysiologisch gescheiden van de
ventrikelwand door een scheidingsvlak dat geen actiepotentialen doorlaat.

In de atrio-ventriculaire (AV) knoop vindt een vertraging van de
actiepotentiaal plaats, zodat het bloed de gelegenheid krijgt om de
ventrikels te vullen na de atriumdepolarisatie. Na het passeren van de AV
knoop wordt de actiepotentiaal naar de ventrikels geleid via de bundel van
His: de bundel van His is de enige elektrische verbinding tussen atria en
ventrikels in het normale hart. In de ventrikels vertakt zich de bundel van
His in één rechter en twee linker bundeltakken. De uitlopers hiervan
worden Purkunje-vezels genoemd. Vanuit het onderste gedeelte van de
ventrikels verspreidt zich de depolarisatiegolf over de ventrikels om
vervolgens wederom dood te lopen op de scheidingswand.

Na depolarisatie, treedt repolarisatie op van het gehele hart.
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3.3 Elektrocardiografie

Het elektrocardiogram of kortweg ECG legt de elektrische activiteit
van het hart vast. Om de uitwisseling en herkenning van patronen in het
ECG te vergemakkelijken zijn er internationale afspraken gemaakt met
betrekking tot papiersnelheid en de uitslag van de registratiepen.
Aangezien deze informatie buiten de context van deze scriptie ligt,
verwijzen we naar Boutkan [1969] en Phillips&Feeney [1973].

Paragraaf 3.3.1 beschrijft de karakteristieke vorm van het ECG. In
paragraaf 3.3.2 zal het onderscheid tussen intrinsieke hartslagen en
hartslagen geïnitieerd door de pacemaker verduidelijkt worden.

3.3.1 De vorm van een EeG-complex

Het elektrocardiogram is een regelmatig signaal zoals weergegeven
in figuur 3.5. De P-top ontstaat als gevolg van de atriumdepolarisatie. Na
de P-top zijn alle atriumcellen gedepolariseerd en de actiepotentiaal
verplaatst zich via het geleidingssysteem (AV-knoop, bundel van His,
bundeltakken) naar de ventrikels. Deze periode, het PO-segment, wordt
als nul-lijn gekozen voor de representatie van de amplituden in het ECG
(ook wel de isoelektrische lijn genoemd). De afwezigheid van een
potentiaalverloop is te wijten aan:

- de kleine hoeveelheid weefsel betrokken bij de voortgeleiding. Dit
resulteert in een laag potentiaal verschil;

- de afstand tot de elektroden. Dit beperkt de registratie van kleine
potentiaalverschillen.

Het signaal welk correspondeert met de depolarisatie van de ventrikels
wordt het "aRS-complex" genoemd. De hoeveelheid weefsel van de
ventrikels is veel groter dan het weefsel van de atria, zodat de amplitude
van het aRS-complex groter is dan de amplitude van de P-top zoals ook
blijkt uit figuur 3.5. De depolarisatie van de ventrikels wordt gevolgd door
een fase van repolarisatie (het herstellen van de rustfase in een hartcel) .
Het herstel is op het ECG te zien als een T-top.
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Figuur 3.5 De vorm van een normaal ECG-complex.

De repolarisatie van de atria is vanwege de kleine amplitude niet
registreerbaar en valt bovendien samen met de depolarisatie van de
ventrikels.

In een enkel geval is er een U-top waarneembaar, welke
"afterpotentials" van het hart representeert. In het verdere verloop zullen
we de invloed van "afterpotentials" verwaarlozen.

3.3.2 Pacemaker EeG-complexen

De implantatie van een kunstmatige pacemaker heeft tot gevolg dat
een afwijkend ECG ontstaat indien we dit vergelijken met figuur 3.5. De
volgende ECG-complexen kunnen worden onderscheiden:
• intrinsieke slag

De depolarisatie van het hart is geïnitieerd door het hart zelf. In de
vorige paragraaf hebben we de vorm van een ECG-complex
beschreven .

• gestimuleerde slag
De depolarisatie van het hart is geïnitieerd door de pacemaker.
Een gestimuleerde slag kenmerkt zich door de aanwezigheid van
een "pacing spike". Een "pacing spike" representeert de afgifte
van de elektrische impuls door de pacemaker. In figuur 3.6 zien
we twee gestimuleerde slagen. Het linkse ECG-complex
symboliseert een stimulatie van de atria. We zien een "pacing
spike" direct gevolgd door een gestimuleerde P-top, een ORS
complex en een T-top.
In het rechter gedeelte van de figuur zien we een stimulatie van
de ventrikels. Een P-top hoeft niet altijd vooraf te gaan aan een
gestimuleerd ORS-complex.
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Gestimuleerde, atriale slag Gestimuleerde, ventriculaire slag

Figuur 3.6 Gestimuleerde ECG-complexen.

Het verschil tussen intrinsieke slagen en gestimuleerde slagen blijkt
voor atriale stimulatie minimaal te zijn. Het kleine verschil bij atriale
stimulatie is te wijten aan:

- beide depolarisaties starten vanuit één punt;
- de kleine spiermassa van de atria;
- de plaats van atriale stimulatie in de buurt ligt van de SA knoop.

Het gestimuleerde ORS-complex verschilt soms in grote mate met
een intrinsiek ORS-complex. De belangrijkste reden hiervoor is dat
de gestimuleerde depolarisatie start vanuit één punt, terwijl de
natuurlijke depolarisatie vanuit meerdere punten begint.

• fusie slag
De depolarisatie van het hart is geïnitieerd door het hart en de
pacemaker samen. De definitie voor een fusie slag is beschreven
door Watanabe [van Gelder, 1995].

"... a fusion complex is produced by simultaneous
activation of ventricles (or atria) by electrical stimulation
and intrinsic ventricular (or atrial) activity. "

Het ECG-complex is met andere woorden de sommatie van twee
depolarisatiegolven. De vorm wordt in hoofdzaak bepaald door het
tijdsverloop tussen de initiatie van de intrinsieke depolarisatiegolf
en de afgifte van de elektrische impuls. De geldende voorwaarde
voor fusie slag is dat het weefsel rondom de elektrode tip van de
geleider2 nog niet moet zijn gedepolariseerd. Is dit wel het geval
dan spreken we namelijk van pseudofusie slag .

• pseudofusie slag:
De depolarisatie van het hart is geïnitieerd door het hart zelf. Het
ECG-complex is meestal vervormd door de "pacing spike", maar is
behalve deze vervorming gelijk aan een intrinsieke slag.

Indien de lezer meer wil weten over fusie slagen en pseudofusie slagen
verwijzen we naar van Gelder [1995].

2De geleider zorgt voor de elektrische verbinding tussen pulsgenerator en hart.

-24-



3.4 Pathofysiologie: mogelijke problemen waarbij
de toepassing van een pacemaker nodig is

Mensen met problemen in het ontstaan en/of geleiding van de
depolarisatiegolf kunnen in aanmerking komen voor implantatie van een
kunstmatige pacemaker. In deze paragraaf gaan we kijken naar de
achterliggende redenen voor de implantatie van een éénkamer pacemaker,
die met één stimulatie-elektrode in het hart alleen de atria of alleen de
ventrikels kunnen stimuleren. In Weston Moses et al. [1991] is een
uitgebreide beschrijving te vinden, die richtlijnen geeft voor de implantatie
van een pacemaker.

3.4.1 Atriale stimulatie door éénkamer pacemaker

Indien de generatie van de actiepotentialen in de SA-knoop gestoord
is, kan het hart te langzaam of onregelmatig kloppen. We kunnen dit
ondervangen door een regelmatige impuls te geven in het atrium, zodat
wederom een regelmatig hartritme ontstaat. De implantatie van een
pacemaker, die enkel de atria stimuleert, is een optie om dit probleem op
te lossen.

3.4.2 Ventriculaire stimulatie door éénkamer pacemaker

We zijn er hierboven vanuit gegaan dat er geen geleidingsproblemen
tussen atria en ventrikels bestaan. Is dat wel het geval, dan kan er sprake
zijn van een "hartblok" of atrio-ventriculaire (AV) blok. We onderscheiden
3 graden van hartblok:
• 1ste graad A V blok

De prikkelgeleiding in de AV-knoop is niet volledig afwezig, maar is
sterk vertraagd.

• 2de graad AV blok
Eén op elke twee of drie actiepotentialen wordt voortgeleid.

• 3de graad A V blok
De geleiding is geheel onderbroken, zodat de contracties van de
atria en de ventrikels geheel onafhankelijk van elkaar verlopen.

Dit type geleidingsproblemen kunnen ondervangen worden door de
implantatie van een pacemaker met de geleider in het ventrikel.

-25-



3.4.3 Atriale en ventriculaire stimulatie door tweekamer
pacemaker

Indien een patiënt problemen heeft met de impuls generatie in de
SA knoop en de AV geleiding, zal de cardioloog overwegen een
tweekamer pacemaker te implanteren. De stimulatie van de atria en de
ventrikels kan op deze wijze geheel kunstmatig verlopen.

Er kan ook een tweekamer systeem worden geïmplanteerd worden
met een normale SA knoop functie en een gestoorde AV geleiding. De
atriale elektrode dient hierbij alleen voor detectie van de atriale activiteit
(p-toppen). Hierdoor ontstaat een stimulatie systeem dat synchronisatie
handhaaft en daarnaast ook met de gewenste frequentie stimuleert. De
frequentie wordt dan namelijk bepaald door de sinusknoop, die normaal
functioneert.
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4 Pacemakers

In 1958 is de eerste implantatie van een asynchrone pacemaker een
feit. De ontwikkeling van "cardiac pacing" heeft in de daaropvolgende
jaren niet stilgestaan. Onder "cardiac pacing" verstaan we het
onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met de kunstmatige stimulatie van
het hart. Het moge duidelijk zijn dat vooral op technisch vlak veel
vooruitgang is geboekt. Dit hoofdstuk beoogt enkele aspecten van
pacemakers te beschrijven.

Paragraaf 4.1 zal een schematische weergave geven van een
tweekamer pacemaker. De reden voor de beschrijving van een tweekamer
pacemaker in plaats van éénkamer pacemaker is tweeledig. Ten eerste,
het expertsysteem zal in de toekomst concentreren op de evaluatie van
tweekamer pacemakers. Ten tweede, de elektronica in een tweekamer
pacemaker bevat dezelfde karakteristieke functies als een één kamer
pacemaker.

Paragraaf 4.2 zal enkele vaktermen verduidelijken die in het vervolg
van de scriptie herhaaldelijk zullen worden gebruikt. De lezer moet dus
bekend raken met deze termen alvorens we kunnen voortgaan met de
analyse van de pacemaker-functies.

De snelle ontwikkeling in "cardiac pacing" vraagt om internationale
afspraken voor classificatie van de pacemakers, die in paragraaf 4.3 zullen
worden besproken.

In paragraaf 4.4 zullen we stilstaan bij de verschillende pacemaker
functies. We zullen nog niet de methode behandelen voor de evaluatie van
de pacemaker-functies, maar concentreren ons op de beschrijving van de
pacemaker-functies.

Tijdens de pacemaker evaluatie maakt de diagnosticus gebruik van
enkele pacemaker parameters. Deze parameters zijn enerzijds een
belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie, aangezien de diagnosticus wordt
voorzien van belangrijke informatie aangaande de pacemaker-functie.
Anderzijds, dienen de parameters een correcte pacemaker-functie te
garanderen. In de laatste paragraaf staan deze parameters ter discussie.

4. 1 De algemene opbouw

Deze paragraaf zal zich in hoofdzaak concentreren op de hardware
van de pacemaker. Een pacemaker bestaat uit twee onderdelen: 1) de
pulsgenerator en 2) de geleider(s). Ieder onderdeel wordt apart beschreven
in de onderstaande subparagrafen.

-27-



4.1 .1 De puls generator

De term "puls generator" is ontstaan in de jaren 1950/1960, toen
deze unit slechts bestond uit een "timing"- en "controle"-unit, batterij en
"output" circuit. Moderne puls generators zijn momenteel veel complexer.
De globale structuur van de pacemaker met de functies is weergegeven in
figuur 4.1.
Het "outputcircuit" genereert elektrische impulsen op geprogrammeerde
tijdstippen. Een "runaway protectie" circuit voorkomt zeer hoge stimulatie
frequenties (bijvoorbeeld 200 pulsen/min), die leiden tot een
levensgevaarlijke situatie voor de patiënt.
De termen "AE" en "VE" betekenen "atriale elektrode tip" en
respectievelijk "ventriculaire elektrode tip" (zie onderstaand figuur). Een
elektrode tip is het uiteinde van een geleider; deze tip maakt contact met
de hartspier.

ROM

Externe
Programmer - -
and Telemetrie

Ontvanger

Radio
Frequency

Communication
CPu Output

Circun

Ventriculaire

~
Sensing 1--------------'

Circun

Figuur 4.1 Hardware modules van een pacemaker.

De timing- en controle-unit bestaat tegenwoordig uit read-only memory
(ROM), random-access memory (RAM) en een microprocessor (CPU). De
taak van deze unit is de regulering van de signaalafgifte. De unit
combineert signalen afkomstig van het sensing circuit en de
geprogrammeerde parameters (zie paragraaf 4.5). Het
communicatiecircuit ("radio frequency communication") verzorgt de
mogelijkheid van interactie tussen de buitenwereld ("externe programmer
en telemetrie ontvanger" ) en de pacemaker.

4.1.2 De geleider(s)

In Weston Moses et al [1991] is een pacemaker systeem als volgt
gedefinieerd:
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"The cardiac pacemaker is an electrical circuit in which a battery
provides electricity that travels through a conducting wire to the
myocardium, through the myocardium stimulating the heart to beat
("capturing" the heart), and back to the battery, thus completing
the circuit. "

De functie van de geleider is om de elektrische impuls van de puls
generator naar het hart te geleiden. De geleider bestaat uit drie
componenten:

• connector;
• één of twee conductoren;
• elektrode tip.

De connector van de geleider zorgt voor de verbinding met de
pulsgenerator . Aangezien het hart ongeveer 40 miljoen keer per jaar
samentrekt moet het materiaal van de geleider resistent zijn tegen breuken
en/of scheuren. De conductor bestaat uit een geleidend deel met daar
omheen isolatiemateriaal.
Een elektrode tip is het gedeelte dat de elektrische puls uiteindelijk geleidt
naar het weefsel.

We moeten hierbij onderscheid maken tussen unipolaire en bipolaire
pacemakers. Een unipolaire pacemaker is een pacemaker waarvan de
behuizing van de pulsgenerator de anode (positieve pool) van het circuit
vormt: de kathode (negatieve pool) is de elektrode aan het einde van de
geleider. Figuur 4.2 toont het verschil tussen een bipolaire en een
unipolaire geleider. De bipolaire geleider bestaat uit twee stroomgeleiders,
terwijl de unipolaire geleider slechts één stroomgeleider bezit. De
"proximale elektrode" (anode) bevindt zich circa 2 cm achter de "distale
elektrode" (kathode). Voor beide typen pacemakers geldt dat tijdens de
korte pacemaker impuls de elektronen van de pulsgenerator stromen naar
het einde van de "distale elektrode", door het hartweefsel en terug naar
de kathode.

Eénkamer pacemaker hebben een geleider in het rechter atrium of in
de rechter ventrikel. Het moge duidelijk zijn dat voor tweekamer
pacemakers een geleider in het atrium en in de ventrikel zijn
geïmplanteerd.
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Figuur 4.2 Detail van unipolaire en bipolaire lead.

4.2 Definities

Distale elektrode

In deze paragraaf zullen we enkele termen introduceren, die meer
inzicht moeten geven in het probleemdomein.

4.2.1 Het "escape" interval

Wanneer het natuurlijke hartritme trager is dan de geprogrammeerde
pacemaker frequentie zal de pacemaker beginnen met de stimulatie van
het hart. De pacemaker bezit hiervoor een "timer" die aangeeft wanneer
een afgifte van een elektrische impuls moet worden gedaan. De "timer"
wordt gereset indien:
• de pacemaker een elektrische impuls afgeeft;
• de pacemaker een intrinsieke depolarisatie detecteert (inhibitie).
Als de waarde van de "timer" gelijk is aan het escape interval volgt er een
stimulatie van het hart door de pacemaker. Het escape interval is
gedefinieerd als:

Escape interval:= 60.000 [msec]
Geprogrammeerde pacemakerfrequentie
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Figuur 4.3 Pacemaker EeG met een hysterese.

4.2.2 Het "hysterese" interval

Pacemakers met een sensing circuit bezitten soms een "hysterese"
interval. In "cardiac pacing" is het "hysterese" interval gedefinieerd als de
verlenging van het "escape" interval na een gedetecteerde, intrinsieke slag
[van Gelder, 1995]. Deze verlenging beoogt het natuurlijke hartritme te
bevorderen.

Indien geen intrinsieke depolarisatie optreedt, zal de pacemaker een
elektrische impuls afgeven na afloop van het hysterese interval. Laten we
een voorbeeld betrachten ter verduidelijking (zie figuur 4.3). Na detectie
van een intrinsieke depolarisatie zal de pacemaker pas een elektrische
impuls afgeven na afloop van het "hysterese" interval. In het voorbeeld
zien we een pacemaker, die het intrinsieke ORS-complex correct heeft
gesensed. Na het verstrijken van het "hysterese" interval stimuleert de
pacemaker het hart. Het zal duidelijk zijn dat de pacemaker frequentie dan
gelijk is aan 1/escape interval. Zodra een volgende intrinsieke depolarisatie
wordt gedetecteerd zal het "escape" interval opnieuw verlengd worden
zoals is te zien in het figuur.

4.2.3 Pacemaker in "inhibited" mode

Wanneer een natuurlijke depolarisatie wordt gedetecteerd, zal
inhibitie van de pacemaker optreden:
• er vindt geen afgifte van de elektrische impuls plaats;
• de "timer" van de pacemaker wordt gereset.

4.2.4 Pacemaker in "triggered" mode

In tegenstelling tot een pacemaker in "inhibited" mode, zal er na
detectie van een intrinsieke depolarisatie een elektrische impuls afgegeven
worden. Deze elektrische impuls levert geen enkele bijdrage aan de
depolarisatie, omdat het myocardium refractair is. Deze "sensing" mode
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wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de identificatie van een correcte of
incorrecte "sensing"-functie [Greenhut, 1991].

4.2.5 Pacemaker in "asynchrone" mode

In van Gelder [1995] lezen we:
"A mode of operation in which the pacemaker is insensitive to
intrinsic cardiac signals and paces at the programmed pacing
interval. "

Door een magneet boven de pacemaker te plaatsen schakelt de pacemaker
over in "asynchrone" mode, zodat de "sensing" functie van de pacemaker
in feite wordt uitgeschakeld. Het tijdsinterval tussen de pacing spikes
moet dan gelijk zijn aan het"escape" interval.

4.2.6 Frequentie begrenzing

Een pacemaker in de "triggered" mode heeft naast een refractaire
periode (zie voor uitvoerige behandeling paragraaf 4.5.1.3) een frequentie
begrenzing. De refractaire periode is gedefinieerd als volgt [van Gelder,
1995]:

"The time after a paced or sensed event during which the escape
interval timer cannot be reset by any sensed event. "

De frequentie begrenzing is de maximale frequentie voor welke
permanente stimulatie kan worden uitgevoerd. Na een gestimuleerde slag
zal een frequentie begrenzing interval worden ge"initialiseerd welke langer
kan zijn dan de refractaire periode. Een "sense event" buiten de refractaire
periode maar binnen de frequentie begrenzing zal leiden tot inhibitie.

4.3 Pacemaker classificatie

De snelle ontwikkeling in het veld van "cardiac pacing" heeft tot
een standaard codering van pacemakers geleid. In 1974 is een drie-letter
code geïntroduceerd, die de eigenschappen van de pacemaker beschrijft.
Met behulp van de eerste twee letters kan worden opgemaakt of we te
maken hebben met een éénkamer of tweekamer pacemaker. De eerste
letter geeft de plaats van stimulatie, terwijl de tweede letter de plaats van
sensing aangeeft. De derde letter duidt de "sensing" mode aan en kan
voor éénkamer pacemaker "triggered " of "inhibited " zijn.

De uitbreiding van de code is noodzakelijk geweest door de
toenemende mogelijkheden van pacemakers. In 1987 hebben de North
American Society of Pacing (NASPE) en de British Pacing and
Electrophysiology Group (BPEG) de NBG code ge"introduceerd, zoals te
zien in tabel 4.1.

De vierde letter beschrijft de mogelijkheid tot programmeerbaarheid
en communicatie van een pacemaker. In de paragraaf 4.5 zullen we
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uitvoerig stilstaan bij deze twee aspecten. De vierde letter kan ook de
mogelijkheid aangeven van "rate-modulated pacing" (Pacemakers met de
mogelijkheid tot "rate-modulated pacing" worden ook wel "sensor driven
pacemakers" genoemd). In Greenhut [1991] lezen we:

"Rate-modulated pacemakers have been designed or proposed to
alter their rate in response to a variety of metabolic indices. Some
of these metabolic parameters are: torso movement, venous blood
temperature, venous O2 saturation, respiratory rate, ... "

Tijdens de follow-up moet deze optie worden uitgeschakeld, omdat
"sensor driven rate adaption " tot verkeerde conclusies kan leiden.

De vijfde en laatste letter geeft aan of de pacemaker de
mogelijkheid biedt een te snelle hartslag te beëindigen (de zogenaamde
anti-tachycardia functie). In het verdere verloop van de scriptie alleen de
eerste drie letters hanteren, omdat de andere twee aspecten buiten het
bereik vallen van deze afstudeerscriptie.

Tabel 4.1 De NBG pacemaker code (Bron: van Gelder, 1995 - The EeG in
the evaluation of Pacemaker Function and Diagnosis of Malfunction )
Position I 11 111 IV V

Category chamber(s) chamberls) Response to Programmability, Antltachy
Paced sensed sensing ra te modulation functions

o = none o = none 0= None 0= None 0= None

A= Atrium A= Atrium T = Triggered P= Simple P= Pacing

V = Ventrikel V= Ventrikel 1= Inhibition M= Multi S= Shock

D= Dual (A+VI D= Dual (A+V) D= Dual (I + Tl C = Communicating D= Dual (P + S)

S = Single (A or VI S = Single (A or VI R= Rate modulation

4.4 De pacemaker-functies

In deze paragraaf staan we stil bij de verschillende taken van de
pacemaker. Bourgonje [1994] heeft in zijn scriptie 3 correcte toestanden
geïdentificeerd die een correcte pacemaker-functie representeren. Paragraaf
4.4.1 zal de definities geven voor deze drie toestanden. Er kunnen ook een
aantal probleemtoestanden worden geïdentificeerd met betrekking tot het
functioneren van de pacemaker. Deze probleemtoestanden zullen in
paragraaf 4.4.2 behandeld worden.

4.4. 1 De correcte toestanden

We onderscheiden drie correcte toestanden:
• "output"

Eén van de voornaamste taken van het pacemaker systeem is de
afgifte en de geleiding van een elektrische impuls. Tijdens de
"output"-functie evalueren we de regulering van de signaalafgifte.
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De regulering is afhankelijk van twee factoren:
- gedetecteerde signalen;

De detectie van een intrinsieke depolarisatie moet leiden tot
"triggering" of "inhibitie" van de pacemaker.

- geprogrammeerde parameters
Indien de waarde van de "timer" van de pacemaker gelijk is
aan het "escape" interval of het "hysterese" interval zal een
elektrische impuls afgegeven moeten worden.

• "capture"
De afgifte van een pacemaker impuls heeft tot doel het hart te
depolariseren. Om de effectiviteit van de elektrische stimulatie
(afgegeven door de pacemaker) te bevestigen moet de stimulus
leiden tot een depolarisatie van het myocardium. Tijdens de
beoordeling van de "capture-functie" analyseren we de vorm van de
gestimuleerde ECG-complexen: een "pacing spike" moet gevolgd
worden door een gestimuleerde P-top of door een gestimuleerd QRS
complex.

• "sensing"
In van Gelder [1995] staat:

The ability of a pacing system ta detect intrinsic cardiac
activity. Detectian depends upan the amplitude and frequency
of the signa/.

Net als bij de evaluatie van de "output"-functie speelt de hart
pacemaker interactie een grote rol. Deze twee pacemaker-functies
zijn met andere woorden nauw verweven met elkaar.

4.4.2 De probleemtoestanden

Bourgonje [1994] heeft 4 verschillende probleemtoestanden gedefinieerd en
kunnen als volgt worden omschreven:
• "no output"

De afwezigheid van "pacing spikes" in het pacemaker ECG. Hierbij
moet worden geverifieerd dat dit verschijnsel niet wordt veroorzaakt
door (continue) inhibitie bij een pacemaker in inhibited mode.

• "Noncapture"
De stimulus veroorzaakt geen depolarisatie van het myocardium. Het
myocardium moet dan niet refractair zijn, omdat een elektrische
impuls dan niet effectief kan zijn (zie paragraaf 3.2.2).

• "Oversensing"
Onbedoelde signalen worden gedetecteerd, in plaats van alleen de
bedoelde intrinsieke.
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• "Undersensing"
Bedoelde intrinsieke depolarisaties worden niet gedetecteerd.

4.5 De parameters van pacemakers

Het ECG is het belangrijkste hulpmiddel bij de evaluatie van de
pacemaker functie. De afgeleide informatie leent zich echter niet voor een
compleet kwalitatief oordeel over het pacing systeem. Deze paragraaf zal
zich concentreren op twee aanvullende technieken ter evaluatie van de
pacemaker functie.

4.5.1 Programmeerbaarheid van pacemaker

De meerderheid van de huidige geïmplanteerde pacemakers zijn
programmeerbaar. De klinische behoefte van de patiënt bepaalt de
afstelling van enkele programmeerbare parameters, maar de parameters
worden ook gebruikt om de evaluatie te ondersteunen.

4.5.1 .1 Output parameters
Bij pacemakers is zowel de breedte van de impuls als de amplitude

van de impuls instelbaar. Tijdens een klinische controle stelt de
diagnosticus de stimulatie drempel vast voor beide parameters. De
diagnosticus programmeert de pacemaker daarvoor met een geschikte
output setting, zodat effectieve stimulatie wordt waargenomen op het
ECG. De diagnosticus verkleint de amplitude van de elektrische impuls
totdat gehele of gedeeltelijke "noncapture" plaatsvindt. Dezelfde procedure
wordt vervolgens herhaald voor de breedte van de impuls. De diagnosticus
verkrijgt hiermee een goede indicatie van wat een veilige afstelling is voor
de patiënt, zodat een verandering van de stimulatie drempel niet direct leidt
tot "noncapture". Na afloop van de klinische controle programmeert de
diagnosticus de pacemaker met een veiligheidsmarge van minstens twee
maal de stimulatie drempel.

4.5.1.2 Sensing parameters
Alle moderne pacemakers detecteren het intrinsieke hartritme van de

patiënt. Als de hartspier depolariseert ontstaat er een potentiaalverschil
tussen de anode en kathode van de pacemaker. Figuur 4.4 geeft het
concept van de "slew rate" en de amplitude weer. In Weston Moses et al.
r1991] lezen we:

" The pacemaker sees an electrogram recorded directly trom the
endocardium ot the heart. 11

De detectie van een intrinsieke slag is afhankelijk van een tweetal factoren:
• de "slew rate" (dV/dt)
• de amplitude (dV)
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Tijdens de follow-up verkleint de cardioloog de gevoeligheid totdat
intrinsieke hartslagen niet meer gedetecteerd worden (er is dus sprake van
undersensing). Deze evaluatie geeft een goede indicatie welke instelling
veilig is voor de patiënt. Na afloop van de follow-up programmeert de
diagnosticus de gevoeligheid met een zekere veiligheidsmarge. Deze
evaluatie vereist een intrinsiek hartritme dat (af en toe) in het EeG
aanwezig moet zijn.

v

dt-
I I

I

dV
I

- 1-- -- -- -

Tijd

Figuur 4.4 Een voorbeeld van een "intracardiac elektrogram" .

4.5.1.3 Refractaire periode
De moderne pacemakers zijn, na detectie van een intrinsieke slag of

na afgifte van een elektrische impuls, tijdelijk ongevoelig voor elk
(stoor)signaal. Deze periode wordt de refractaire periode van een
pacemaker genoemd en bestaat uit twee gedeelten: absolute refractaire
periode en relatieve refractaire periode. Figuur 4.5 geeft enige verklaring
aangaande de refractaire periode. De refractaire periode wordt
gerepresenteerd door een rechthoek, die is opgesplitst in twee delen:
• de witte balk representeert de absolute refractaire periode
• de gestreepte balk representeert de relatieve refractaire periode
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Figuur 4.5 De initiatie van een refractaire periode.

Gedurende de absolute refractaire periode zal geen enkel signaal de
functie van de pacemaker kunnen beïnvloeden. Tijdens de relatieve
refractaire periode daarentegen wordt een nieuwe (refractaire) periode
geïnitieerd, zodat de refractaire periode als het ware verlengd wordt (de
"timer" van de pacemaker wordt hierbij niet gereset) . Dit proces kan zich in
de praktijk een aantal malen herhalen totdat het "escape interval" of het
"hysterese interval" wordt overschreden. Op het moment dat het "escape
interval" of het "hysterese interval" is overschreden zal de pacemaker een
elektrische impuls afgeven, waardoor wederom een nieuwe refractaire
periode start. In het voorbeeld zien we deze situatie optreden.

4.5.2 Pacemaker telemetrie3

Pacemaker telemetrie biedt de mogelijkheid tot programmeren van de
pacemaker. Voor sommige pacemakers bestaat de mogelijkheid tot het
opvragen van gegevens als "geleider impedantie", gedetecteerde en
gestimuleerde "events", "intracardiale elektrogram" en batterij status. Deze
parameters vormen, samen met het EeG, de beschikbare data voor de
evaluatie van de pacemaker functies. We zullen in de volgende
subparagrafen de vier verschillende parameters uitgebreider beschrijven.

4.5.2.1 Geleider impedantie
De term "geleider impedantie" is misleidend omdat de parameter in

feite de impedantie van het gehele pacing systeem4 weergeeft. Door de
impedantie vast te stellen, kan de geleider tijdens de follow-up
gecontroleerd worden. Voor een correcte geleiding van de elektrische
impuls dient de impedantiewaarde zich te bevinden tussen twee
grenswaarden. Met behulp van een "pacemaker programmer" kunnen we
de impedantie van het pacemaker systeem bepalen en zodoende uitsluitsel
krijgen over integriteit van de geleider.

3Niet-invasieve transmissie van data via een radiofrequentie; van de pulsgenerator naar een externe
ontvanger.

4Het pacing systeem is het geheel van pacemaker en lichaam/hartweefsel.
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4.5.2.2 Marker channel
De term "marker channel" is een geregistreerd handelsmerk van

Medtronic Inc. Deze term wordt in het verdere verloop van de scriptie
gehanteerd vanwege het gemak van de term. De functie van een "marker
channel" is:

The pu/ses indicate pace or sense events and in case of sense events, it
a/so shows whether these events occur in or outside the re/ative
refractory period [van Ge/der, 1995].

De registratie van het "marker channel" vindt simultaan plaats met de
registratie van het ECG, zodat de diagnosticus een compleet beeld krijgt
van de hart-pacemaker interactie.

Om een beter beeld te krijgen van het "marker channel" hebben we
het voorbeeld uit paragraaf 4.5.1.3 verder uitgewerkt. In figuur 4.6 zien we
een pacemaker ECG met daaronder schematisch de initiatie van de
refractaire periode en het "marker channel". De letters bij de pulsen geven
de acties van de pacemaker aan:
• AP : stimulatie van het atrium;
• AS : detectie van een intrinsieke slag;
• AR : detectie van een intrinsieke slag in de refractaire periode
Het moge duidelijk zijn dat het probleemgebied nauwkeurig kan worden
geanalyseerd met behulp van het "marker channel".

I

c:=:::r::zJ
I,

I

c::=r:zJ
I
I

t=:YLJ
I
I

I

I

c=:::JZ:]
I
I

ASASASAS

I

'------_L~JJ~~JLJJ lill~~,-----_
AP AR AR AP

Marker channel

Figuur 4.6 Een pacemaker ECG in combinatie met een "marker channel".

4.5.2.3 Intracardiale elektrogram
Het intracardiale elektrogram is de elektrische registratie van de

sensing elektrode (zie figuur 4.4). Het elektrogram visualiseert de
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elektrische activiteit van de hartcellen rondom de elektrode. De verkregen
informatie van de intracardiale elektrogram is tweevoudig:
• De amplitude en de vorm van de intrinsieke intracardiale elektrogram

De vorm van het intracardiale elektrogram wordt bepaald door de
positie van de elektrode en de geleider impedantie. Een verschuiving
van de elektrode resulteert dus in een verandering van de vorm van
het elektrogram.

• Het type signaal verantwoordelijk voor pacemaker inhibitie en/of
pacemaker triggering

Een sense puls in het "marker channel" (niet samenvallend met een
intrinsieke depolarisatie) duidt op de aanwezigheid van een
{stoor)signaal, zonder enige informatie te geven over het karakter
van het signaal. Het intracardiale elektrogram is een real-time
grafische weergave van het potentiaalverloop tussen de anode en
kathode van de pacemaker, zodat een onderscheid kan worden
gemaakt tussen de verschillende fysiologische signalen (T-top, R
top, P-top). De vorm van deze signalen is specifiek en zodoende kan
gemakkelijk onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende
fysiologische signalen en eventueel stoorsignaal.

4.5.2.4 Batterij status
Vele factoren hebben invloed op de levensduur van een batterij.

Pacemaker telemetrie biedt de diagnosticus de mogelijkheid het batterij
voltage en/of de batterij impedantie te bepalen.
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5 Analyse van de algemene

taken voor EeG-interpretatie

Een belangrijk aspect dat nog niet aan de orde is geweest, is de
identificatie van de data. De identificatie van de data als "input"- en
"output"-bronnen van het expertsysteem geeft uiteindelijk een beter beeld
van het probleem. We zullen in de volgende paragraaf de verschillende
typen data beschrijven.

In paragraaf 5.2 zullen we stilstaan bij de algemene strategie voor de
interpretatie van pacemaker ECG. Alvast vooruitlopend op de inhoud van
dit hoofdstuk kunnen we constateren dat er drie systeemtaken zijn in plaats
van twee systeemtaken [Bourgonje, 1994]. Echter, om het expertsysteem
te realiseren definiëren we vier verschillende taken, die we in paragraaf 5.3
tot en met 5.6 in detail zullen beschrijven.

5. 1 Identificatie van de data

Om een duidelijk beeld te creëren van de verschillende taken, zullen
we allereerst de "input" en "output" van het expertsysteem nader
bestuderen.

5.1.1 "Input" van het expertsysteem

Als we de informatiebronnen van het probleemdomein analyseren
kunnen we globaal 3 typen data voor het expertsysteem onderscheiden.
We geven vervolgens aan de typen data een gewicht mee om aan te geven
hoe belangrijk een data-bron is bij de ontwikkeling van het expertsysteem.
Door het meegeven van gewichten aan de verschillende bronnen, wordt
zodoende het probleemgebied verder afgebakend.

1) Het pacemaker ECG
Het meest belangrijke hulpmiddel bij de evaluatie is het pacemaker
ECG. We distilleren de volgende kenmerken uit een pacemaker ECG:

• P-top
• ORS-complex
• "pacing spikes"
• tijdsintervallen tussen bovenstaande kenmerken

Momenteel voorziet een gebruiker het systeem van "input" (het
expertsysteem stelt een vraag aan de gebruiker, die de gebruiker
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beantwoordt met ja of nee). In de toekomst kan het pacemaker ECG
worden aangeboden aan het systeem. Bij de ontwikkeling van het
tweede prototype is (zover dat mogelijk is) rekening gehouden met
deze "tijdelijke handicap". Een integratie met reeds bestaande
informatiesystemen zal dan gemakkelijker verlopen.

2) De vragen van het expertsysteem
Bij de evaluatie van de pacemaker-functie hanteert de cardioloog
naast de analyse van het pacemaker ECG diverse klinische methoden
[Weston Moses et al., 1991]:

• voorgeschiedenis van de patiënt
• lichamelijke handelingen (bijvoorbeeld borst stimulatie)
• lichamelijk onderzoek (conditie van de patiënt)
• röntgentechnieken
• invasief onderzoek (chirurgisch ingrijpen)

In deze scriptie hebben we geen aandacht besteed aan de
bovenstaande methoden. In de toekomst kunnen echter vragen
geïntegreerd worden in het kennisbestand, die betrekking hebben op
de bovenstaande methodieken. Deze vragen vormen dan een
onderdeel van het ondersteunend karakter voor de evaluatie van de
pacemaker-functie.

3) Pacemaker programmer kop
Pacemaker telemetrie omvat een variëteit aan informatie bronnen
voor het expertsysteem. In van Gelder [1995] lezen we:

Pacemaker telemetry allows information to be transmitted from
the pulse generator via a radio frequency signal to a receiver in
the pacemaker programmer head.

De standaard informatie omvat de geprogrammeerde settings van
het pacemaker systeem, de pacemaker identificatie en het seriële
nummer.
In de pacemaker programmer kop bevindt zich naast deze ontvanger
een inductie spoel die als magneet dient. Om onderscheid te maken
tussen de probleemtoestanden "no output" en "oversensing" maken
we gebruik van de magneet. Door een magneet boven de
pulsgenerator te plaatsen, schakelt de pacemaker over in
"asynchrone" mode. Het tijdsinterval tussen de "pacing spikes" is
dan gelijk aan het "escape" interval. Indien dit niet zo is, is "no
output" geconstateerd.

5.1.2 "Output" van het expertsysteem

We zullen in deze paragraaf aandacht besteden aan de "output"-data
van het expertsysteem. De "output" van het expertsysteem bestaat uit
twee aspecten:
1) interactie tussen systeem en gebruiker

We moeten twee soorten interactieve processen onderscheiden:
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• vraag-antwoord
Het systeem stelt de gebruiker een vraag, die een antwoord van de
gebruiker vereist. Om deze vraag te beantwoorden bezit de
gebruiker alle data. De data wordt rechtstreeks afgeleid of
afgelezen van bijvoorbeeld het pacemaker ECG .

• opdracht-actie
Bijvoorbeeld, het toepassen van de magneet is een opdracht van
het systeem aan de gebruiker. De gebruiker moet vervolgens de
magneet boven de pulsgenerator plaatsen. Andere voorbeelden zijn
röntgenbeelden maken, borstmassage, e.d.

2) conclusies van het systeem
Het expertsysteem maakt een conclusie met betrekking tot de
pacemaker-functie. Indien zich een pacemaker defect voordoet, zal
het expertsysteem de bijbehorende probleemtoestand geven.

De "input" en "output" kunnen schematisch worden weergegeven zoals in
figuur 5.1. Alleen de belangrijkste bronnen vinden we terug in het figuur.
We zullen in de volgende paragrafen dit proces verder uitwerken.

Correcte pacemaker functie

Incorrecte pacemaker functie

Figuur 5.1 "Black box"-model van het expertsysteem.

5.2 Het protocol voor EeG-interpretatie

In figuur 5.2 is de algemene strategie schematisch weergegeven
voor de interpretatie van het pacemaker ECG. De consultatie begint met de
analyse van het pacemaker ECG. Deze analyse resulteert in een conclusie
aangaande de pacemaker-functie. Bij een correcte toestand van de
pacemaker zal dan de volledigheid van de evaluatie worden gecontroleerd.
Indien niet alle pacemaker-functies zijn gecontroleerd, zal de "analyse" taak
opnieuw worden uitgevoerd. Eventueel moet de pacemaker met een andere
instelling worden geprogrammeerd om te voldoen aan de voorwaarden (zie
paragraaf 5.5). Bij een "volledige" evaluatie zal de consultatie beëindigd
worden.

Na het constateren van een probleemtoestand tijdens de "analyse"
taak zal de "diagnose" taak worden uitgevoerd. Nadat de achterliggende
oorzaak is vastgesteld zal de consultatie afgesloten worden.
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\ /

Einde
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Figuur 5.2 De geïdentificeerde algemene strategie van het expertsysteem.

5.3 Patroonherkenning

Het expertsysteem stelt de gebruiker vragen, die betrekking hebben
op enkele aspecten uit het pacemaker ECG. De gebruiker moet de volgende
kenmerken onderscheiden:
• tijdsintervallen tussen onderstaande kenmerken;
• P-top;
• aRS-complex;
• "pacing spikes".
Een P-top en een aRS-complex maken deel uit van een ECG-complex.
Indien we vragen of er een ECG-complex zichtbaar is, doelen we op de
aanwezigheid van een P-top en/of aRS-complex.
Deze taak moet dus (voorlopig) door de gebruiker worden uitgevoerd in
tegenstelling tot de andere drie taken.
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Figuur 5.3 De systeemtaak "analyse" bestaat uit twee subtaken.

5.4 Analyse

Om het pacemaker ECG systematisch te analyseren zijn twee
subtaken nodig (zie figuur 5.3). Tijdens de eerste subtaak verifiëren we de
vorm van het ECG-signaal. Om deze subtaak te evalueren maken we
gebruik van de kennis uit paragraaf 3.3.2. In paragraaf 3.3.2 hebben we de
verschillende pacemaker ECG-complexen beschreven, die kunnen worden
onderscheiden tijdens hartstimulatie.
De volgende subtaak concentreert zich op de evaluatie van de
tijdsintervallen tussen twee opeenvolgende slagen. In de volgende
paragrafen zullen we nader ingaan op de twee subtaken.

5.4.1 Domeinkennis bij subtaak "vorm EeG-signaal"

In de volgende paragrafen zullen we aandacht besteden aan de
correcte toestanden en probleemtoestanden behorende tot de subtaak
"vorm ECG-signaal".

5.4.1.1 Correcte toestanden
Bij de registratie van de elektrische hartactiviteit kunnen we de

volgende aspecten onderscheiden:
• amplitude (in mV)
• tijd (in sec)

Na enkele interviews met de domeinexpert blijkt dat hij deze twee
elementen gebruikt ter identificatie en classificatie van ECG-complexen.

We zullen met behulp van een voorbeeld aangeven hoe dit proces
verloopt (zie figuur 5.4). De domeinexpert vertaalt symbolisch de ECG
complexen in intrinsieke slagen (I) dan wel gestimuleerde slagen (G). In
paragraaf 3.3.2 hebben we gezien dat er vier verschillende golfvormen
kunnen onderscheiden in pacemaker ECG. Voor de interpretatie van het
ECG classificeert de domeinexpert echter fusieslagen als gestimuleerde
slagen en pseudofusieslagen als intrinsieke slagen.
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G

Figuur 5.4 De symbolische vertaling van ECG-complexen.

G

Met de identificatie van een ECG-complex beogen we de pacemaker
functies te evalueren. Tabel 5.1 geeft weer welke pacemaker-functie is
geëvalueerd na identificatie van een slag (zie voor een juiste interpretatie
van "output"-functie paragraaf 5.6.1). Met een intrinsieke slag evalueren
we geen enkele functie van de pacemaker, terwijl "output" en "capture"
worden vastgesteld met behulp van een gestimuleerde slag en een fusie
slag. De identificatie van een pseudofusie slag leidt tot de conclusie
"output" .

Tabel 5.1 De verificatie van de pacemaker-functies door identificatie van
een ECG-complex.

pacemaker-functie

"output" "capture" "sensing"

intrinsieke slag nee nee nee

gestimuleerde slag ja ja nee

fusie slag ja ja nee

pseudofusie slag ja nee nee

Merk op dat de "sensing" functie niet kan worden geëvalueerd
tijdens de subtaak "vorm ECG-signaal". De classificatie in intrinsieke slagen
en gestimuleerde slagen is bedoeld om deze functie en de "output" functie
te controleren. In paragraaf 5.3.2 zullen we aan de regulering van de
pulsafgifte meer aandacht aan besteden.

5.4.1.2 Incorrecte toestanden
Een ECG-signaal, dat niet geclassificeerd kan worden als een

intrinsieke slag of een gestimuleerde slag, duidt op een probleemtoestand.
We kunnen drie situaties onderscheiden die een pacemaker defect
aanduiden (zie figuur 5.5)
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(a)

Escape interval

(b)

Escape interval

(c)

•

IJ\~-

(d)

Figuur 5.5 De geïdentificeerde probleemtoestanden.

1) "noncapture"
Een elektrische impuls veroorzaakt geen depolarisatie van het
myocardium, terwijl dit niet veroorzaakt wordt door het refractair zijn
van het myocardium [Bourgonje ,1994]. In figuur 5.5a is deze
situatie afgebeeld: een "pacing spike" wordt niet gevolgd door een
gestimuleerde P-top of ORS-complex.

Indien "noncapture" is vastgesteld kunnen we onderscheid
maken tussen "intermittent noncapture" en "continuous
noncapture". Het onderscheid tussen "intermittent noncapture" en
"continuous noncapture" kan met behulp van het EeG worden
gemaakt. De diagnosticus wordt de vraag gesteld of er af en toe
effectieve stimulatie zichtbaar is. Een bevestigend antwoord leidt tot
de uitspraak "intermittent noncapture" en anderzijds tot "continuous
noncapture" .

2) Er zijn drie hypothesen voor de situatie afgebeeld in figuur 5.5b geldig:
• "asynchrone" mode van de pacemaker

De "asynchrone" mode van de pacemaker kan onopzettelijk zijn
geactiveerd, zodat de "sensing" functie is uitgeschakeld. De
pacemaker reageert niet op intrinsieke depolarisaties.

• "oversensing"
Stoorsignalen kunnen de refractaire periode van de pacemaker
verlengen. De intrinsieke slag is wel gedetecteerd door de
pacemaker, maar valt in de verlengde refractaire periode (zie
paragraaf 4.5.1.3).

• "undersensing"
Indien een pacemaker een intrinsieke slag niet detecteert, treedt er
geen "inhibitie" of "triggering" op, zodat de "timer" niet gereset
wordt. Na afloop van het "escape" interval of het "hysterese"
interval volgt een afgifte van een elektrische impuls, die niet effectief
hoeft te zijn (zie figuur 5.5b). Het hart kan namelijk refractair zijn: de
afgifte van de elektrische impuls valt samen met een intrinsieke
depolarisatie.
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3) "undersensing" bij een pacemaker in "triggered" mode
Voor pacemakers in "triggered" mode leidt een detectie van een
intrinsieke depolarisatie tot een afgifte van een elektrische impuls
(zie paragraaf 4.2.4). In figuur 5.5c zien we een situatie, waarbij
geen "triggering" heeft plaatsgevonden. Deze intrinsieke slag is niet
gedetecteerd door de pacemaker. Afwezigheid van een "pacing
spike" in een ECG-complex leidt dus tot de conclusie
"undersensing" .

De "timer" van de pacemaker wordt dus niet gereset, zodat
de pacemaker een impuls afgeeft als de "timer" gelijk is aan het
"escape" interval. We zien op het ECG dat het tijdsinterval tussen de
intrinsieke slag en de gestimuleerde slag kleiner is dan het "escape"
interval (zie figuur 5.5c en figuur 5.5d).

In figuur 5.6 is schematisch weergegeven de wijze waarop de subtaak
"vorm ECG-signaal" wordt gecontroleerd voor een pacemaker in "inhibited"
mode. Indien er geen "pacing spike" aanwezig is, is bekend dat het signaal
een ECG-complex (intrinsieke slag) is. In het andere geval kunnen er twee
situaties optreden:
1) het ECG-signaal is een ECG-complex (bevat een P-top of ORS-complex)
We moeten onderscheid maken tussen:

1.1) Gestimuleerde slag
De "pacing spike" wordt gevolgd door een gestimuleerde P
top of een gestimuleerde ORS-complex (afhankelijk van de
plaats van stimulatie).

1.2) Pseudofusie slag
De afgifte van de elektrische impuls kan simultaan of bijna
simultaan worden afgegeven met een intrinsieke
depolarisatie [van Gelder, 1995]. Aangezien het hart op dat
moment refractair is, is de stimulus ineffectief.

1.3) Intrinsieke slag vervormd door een "pacing spike"
("undersensing")5

Een intrinsieke depolarisatie wordt niet gedetecteerd; de
pacemaker geeft tijdens een intrinsieke depolarisatie een
stimulus af. Het hart is op het moment van afgifte refractair,
zodat een ineffectieve stimulatie zichtbaar is op het ECG.
Het moment van afgifte is geheel niet simultaan met de
intrinsieke depolarisatie, zodat pseudofusie is uitgesloten.

'De hypothesen "oversensing" en "asynchrone" mode Zijn nog niet geïmplementeerd m het
kennisbestand.
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2) het ECG-signaal is geen ECG-complex (bevat geen P-top of ORS
complex)

Er is slechts één probleemtoestand mogelijk: "noncapture". De
"pacing spike" wordt niet gevolgd door een gestimuleerde P-top of
een gestimuleerde ORS-complex (afhankelijk van de plaats van
stimulatie).

I Intrinsiek I

~
!

nee

Gestimuleerd

( Einde )
\~---~

nee "'I I

nee >1 Undersensing IPseudolusie/ I! I !

t ia \~ ia
!

Figuur 5.6 De identificatie van correcte toestanden en probleemtoestanden
voor de subtaak "vorm ECG-signaal".

5.4.2 Domeinkennis bij subtaak "overgangen"

In paragraaf 5.4.1.1 hebben we gezien dat de domeinexpert een
symbolische vertaling maakt in termen van gestimuleerde slagen en
intrinsieke slagen. Deze classificatie resulteert in 4 verschillende
overgangen:
• overgang 1

Een gestimuleerde slag gevolgd door een intrinsieke slag;

• overgang 2
Een intrinsieke slag gevolgd door een gestimuleerde slag;

• overgang 3
Een gestimuleerde slag gevolgd door een gestimuleerde
slag;
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• overgang 4
Een intrinsieke slag gevolgd door een intrinsieke slag.

Tijdens de subtaak "overgangen" evalueren we in feite de "sensing" functie
van de pacemaker door de analyse van tijdsintervallen tussen twee
opeenvolgende slagen. De tijdsintervallen zijn voor de verschillende
overgangen als volgt gedefinieerd:
• overgang 1 (een gestimuleerde slag gevolgd door een intrinsieke slag)

Het tijdsinterval is gelijk aan het interval tussen "pacing spike" en
(afhankelijk van de plaats van stimulatie) P-top of ORS-complex van
de volgende slag.

• overgang 2 (een intrinsieke slag gevolgd door een gestimuleerde slag)
Het tijdsinterval is gelijk aan het interval tussen P-top of ORS
complex (afhankelijk van de plaats van stimulatie) en "pacing spike"
van de volgende slag.

• overgang 3 (een gestimuleerde slag gevolgd door een gestimuleerde
slag)
Het tijdsinterval is gelijk aan het interval tussen twee opeenvolgende
"pacing spikes".

• overgang 4 (een intrinsieke slag gevolgd door een intrinsieke slag)
Het tijdsinterval is gelijk aan het PP-interval of RR-interval
(afhankelijk van de plaats van stimulatie) van twee opeenvolgende
intrinsieke slagen.

5.4.2.1 Correcte toestanden
Tabel 5.2 beschrijft voor de vier verschillende overgangen de

correcte pacemaker-functie. Indien de waarde van de "timer" van de
pacemaker kleiner is dan het "escape" interval of het "hysterese" interval
(afhankelijk van het type pacemaker) zal geen elektrische impuls worden
afgeven. Een detectie van een intrinsieke depolarisatie zal de "timer"
resetten, zodat het tijdsinterval tussen twee intrinsieke slagen altijd kleiner
is dan het "escape" interval of het "hysterese" interval (overgang 4). Het
tijdsinterval tussen een gestimuleerde slag en een intrinsieke slag is om
dezelfde reden kleiner dan het "escape" interval (overgang 1). Als de
waarde van de "timer" gelijk is aan het "escape" interval of het "hysterese"
interval zal een afgifte van een elektrische impuls volgen (overgangen 2 en
3).
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Tabel 5.2 Correcte pacemaker-functie met betrekking tot de overgangen.
(0 in het geval van een pacemaker met "hysterese" moet hier het
"hysterese interval" staan in plaats van het "escape" interval)

I overgang 1 I overgang 2 I overgang 3 I overgang 4 I
interval interval interval interval

< = = <
escape interval escape intervaiO escape interval escape intervaiO

5.4.2.2 Incorrecte toestanden
We zullen voor de vier verschillende overgangen de verschillende

probleemtoestanden afleiden.

Overgang 1 (een gestimuleerde slag gevolgd door een intrinsieke slag)
Voor een correcte "sensing" functie dient het tijdsinterval tussen een

gestimuleerde slag en een intrinsieke slag kleiner te zijn dan het "escape"
interval. Is dit niet het geval zijn er een aantal hypothesen mogelijk:
• "Intermittent no output"

Er heeft geen stimulatie van het myocardium plaatsgevonden,
doordat bijvoorbeeld de geleiding van de elektrische impuls gestoord
is.

• "Oversensing"
Voor pacemakers in "inhibited" mode zal de detectie van een
stoorsignaal leiden tot een verlengd "escape" interval tussen twee
slagen. De detectie van het stoorsignaal reset immers de "timer" van
de pacemaker (inhibitie). Na een verloop van tijd zal een intrinsieke
depolarisatie optreden. Het tijdsinterval tussen een gestimuleerde
slag en een intrinsieke slag is groter dan het "escape" interval.

Overgang 2 (een intrinsieke slag gevolgd door een gestimuleerde slag)
Als we het tijdsinterval betrachten van overgang 2 kunnen zich drie

situaties voordoen:
1) interval = "escape" interval of interval = "hysterese" interval

Het expertsysteem concludeert dat een correcte pacemaker-functie
is vastgesteld.

2) interval < "escape" interval of interval < "hysterese" interval
We moeten onderscheid maken tussen pacemakers in "inhibited"
mode en pacemakers in "triggered" mode.

2.1) pacemakers in "inhibited" mode
Er is sprake van "undersensing" indien het tijdsinterval
tussen een intrinsieke slag en een gestimuleerde slag kleiner
is dan het "escape" interval of het "hysterese" interval. De
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conclusie volgt pas nadat de volgende hypothesen zijn
verworpen:
• "normale sensing"

Er treedt geen "inhibitie" op, omdat de intrinsieke slag
zich bevindt in de refractaire periode van de
pacemaker,

• "asynchrone" mode van de pacemaker
De "asynchrone" mode van de pacemaker kan
onopzettelijk zijn geactiveerd, zodat de "sensing"
functie is uitgeschakeld. De pacemaker reageert niet
op intrinsieke depolarisaties.

• "oversensing"
Stoorsignalen kunnen de refractaire periode van de
pacemaker verlengen. De intrinsieke slag is wel
gedetecteerd door de pacemaker, maar valt in de
verlengde refractaire periode (zie paragraaf 4.5.1.3).

2.2) pacemakers in "triggered" mode
Voor pacemakers in de "triggered" mode zijn er drie
hypothesen mogelijk:
• "normale sensing"

Er treedt geen "triggering" op, omdat de intrinsieke
slag zich bevindt in de refractaire periode van de
pacemaker.

• "asynchrone" mode van de pacemaker
De "asynchrone" mode van de pacemaker kan
onopzettelijk zijn geactiveerd, zodat de "sensing"
functie is uitgeschakeld. De pacemaker reageert niet
op intrinsieke depolarisaties.

• "oversensing"
De detectie van een stoorsignaal leidt tot een afgifte
van een elektrische impuls, wat resulteert in een
gestimuleerde slag.

• "oversensing"
Stoorsignalen kunnen de refractaire periode van de
pacemaker verlengen. De intrinsieke slag is wel
gedetecteerd door de pacemaker, maar valt in de
verlengde refractaire periode (zie paragraaf 4.5.1.3).

3) interval> "escape" interval of interval> "hysterese" interval
Tenslotte, indien het tijdsinterval tussen een intrinsieke slag en een
gestimuleerde slag groter is dan het "escape" interval of "hysterese"
interval, is "intermittent no output" of "oversensing" voor
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pacemakers in "inhibited" mode als probleemtoestand vastgesteld.
Door het toepassen van de magneet maken we onderscheid tussen
"intermittent no output" en "oversensing".
Voor pacemakers in "triggered" mode komt alleen "intermittent no
output" in aanmerking als mogelijke probleemtoestand.

Overgang 3 (een gestimuleerde slag gevolgd door een gestimuleerde
slag)

Indien het tijdsinterval tussen twee gestimuleerde slagen gelijk is aan
het "escape" interval is een correcte pacemaker-functie geconstateerd. In
het andere geval is er sprake van een probleemtoestand. Voor de evaluatie
van deze overgang maken we onderscheid tussen pacemakers in
"inhibited" mode en pacemakers in "triggered" mode.

1) pacemakers in "inhibited" mode
Voor inhibited pacemakers duidt een verlenging van het escape
interval op een defect van de pacemaker ("intermittent no output" of
"oversensing"). Indien het verlengde escape interval een exact
veelvoud is van het "escape" interval is "intermittent no output"
hoogst waarschijnlijk.

2) pacemakers in "triggered" mode
Er kunnen zich twee situaties voordoen:
2.1) interval < "escape" interval

In dit geval is er sprake van "oversensing". De detectie van
een stoorsignaal leidt tot de afgifte van een elektrische
impuls, wat resulteert in een verkorting van het "escape"
interval tussen twee gestimuleerde slagen.

2.2) interval> "escape" interval
Voor deze situatie komen twee probleemtoestanden in
aanmerking:
• "intermittent no output"
• inhibitie

Indien een stoorsignaal wordt gedetecteerd in het
frequentie begrenzing interval, maar buiten de refractaire
periode zal inhibitie optreden.

Overgang 4 (een intrinsieke slag gevolgd door een intrinsieke slag)
Na het vaststellen van een pacemaker defect, zijn er een aantal

hypothesen plausibel:
• "no output"

Indien het pacemaker EeG geen enkele "pacing spike" vertoont is er
sprake van "continuous no output". In het andere geval moet
"intermittent no output" worden geconcludeerd.
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• "oversensing"
Voor pacemakers in "inhibited" mode zal de detectie van een
stoorsignaal leiden tot een verlengd "escape" interval of "hysterese"
interval tussen twee intrinsieke slagen. De detectie van het
stoorsignaal reset immers de "timer" van de pacemaker {inhibitie}.

5.5 Diagnose

De systeemtaak "diagnose" biedt de gebruiker in het geval van een
pacemaker defect assistentie om de achterliggende oorzaak vast te stellen.
In deze scriptie besteden we verder geen aandacht aan deze taak.

5.6 Evaluatie

De follow-up beoogt een volledige evaluatie van de verschillende
pacemaker-functies. Dit betekent concreet dat alle pacemaker-functies
minstens één maal moeten worden gecontroleerd. Zoals we eerder hebben
gezien bezit de pacemaker drie afzonderlijke taken. Tijdens de consultatie
zal het expertsysteem bijhouden of een bepaalde taak is uitgevoerd. Na
verificatie van de "analyse" subtaken zal het expertsysteem controleren of
de pacemaker correcte "output", "capture" en "sensing" vertoont. Om een
duidelijk beeld te krijgen van wat wordt verstaan onder "output", capture"
en "sensing", zullen we in de volgende paragrafen uitgebreid stilstaan bij
deze drie subtaken van het expertsysteem.

5.6.1 Domeinkennis bij subtaak "output"

De conclusie "output" volgt indien er één of meerdere "pacing
spikes" direct zichtbaar zijn in het pacemaker EeG. Merk echter op dat
"output" niet betekent dat daarmee de "output"-functie is geëvalueerd. Om
de "output"-functie te evalueren moeten we de tijdsintervallen tussen twee
opeenvolgende slagen controleren. De probleemtoestanden "intermittent no
output" en "continuous no output" worden dan ook vastgesteld tijdens de
subtaak "overgangen". Met andere woorden "output" symboliseert de
afgifte van een elektrische impuls.

5.6.2 Domeinkennis bij subtaak "capture"

Bij de evaluatie van de "capture" functie maken we onderscheid
tussen pacemakers die de atria stimuleren en die de ventrikels stimuleren.
De belangrijkste reden hiervoor is dat een gestimuleerde P-top soms
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moeilijk herkenbaar is. De gestimuleerde aRS-complex is daarentegen
gemakkelijk te herkennen. Een depolarisatie van het myocardium kan dus
niet altijd direct worden afgeleid uit het pacemaker ECG zoals we zullen
zien in de volgende paragraaf.

5.6.2.1 De atriale "capture" functie (AAIIAAT)
Bij een atria Ie pacemaker is er sprake van "capture" indien alle

"pacing spikes" gevolgd worden door een gestimuleerde P-top. De
herkenning van een P-top kan soms een probleem zijn vanwege de lage
amplitude van de atriale depolarisatie en de relatief hoge amplitude van de
pacemaker impuls. Indien een "pacing spike" steeds gevolgd wordt door
een aRS-complex, kunnen we handig gebruik maken van de onderstaande
elektrofysiologische kennis.
De depolarisatie van de ventrikels vindt in een gezond hart met enige
vertraging plaats ten opzichte van de atriale depolarisatie. Deze vertraging
is constant, aangenomen dat er geen geleidingsproblemen tussen atria en
ventrikels bestaan. Het tijdsinterval tussen pacing spike en aRS-complex
moet daarom constant zijn. Dit interval wordt het AR-interval genoemd (zie
figuur 5.7). Samenvattend, er is sprake van "capture" indien:
1) Alle "pacing spikes" worden gevolgd door een gestimuleerde P-top;

2) Alle "pacing spikes" worden gevolgd door een intrinsiek aRS-complex
en het AR- interval is constant.

Indien de diagnosticus volledige zekerheid wil omtrent de atriale
depolarisatie kan hij tot slot kiezen voor een 12 afleidingen ECG in plaats
van een 3 afleidingen ECG, eventueel gecombineerd met een hogere
versterking van de cardiograaf.

AR-interval
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Figuur 5.7 Het AR-interval bij een gestimuleerde, atriale slag.
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5.6.2.2 De ventriculaire "capture" functie (VVI/VVT)
Er is sprake van "capture" indien een "pacing spike" steeds gevolgd

wordt door een gestimuleerd QRS-complex. Bij een ontkennend antwoord
is "noncapture" één van de mogelijke hypothesen (zie paragraaf 5.4.1.2).

5.6.2 Domeinkennis bij subtaak "sensing"

Tabel 5.2 geeft de correcte pacemaker-functie met betrekking tot de
"sensing" functie weer. We verwijzen naar paragraaf 5.4.1.1 voor de
gedetailleerde beschrijving van een correcte sensing-functie.

Om een volledige "evaluatie" te maken dienen alle overgangen
minstens één maal gecontroleerd te worden. Het pacemaker EeG moet
hiervoor afwisselend een intrinsiek hartritme en een gestimuleerd ritme
vertonen.
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6 Implementatie van de

geformaliseerde expertkennis

In de volgende paragrafen zal Simplexys als een programmeertaal
nader worden beschreven. In paragraaf 6.1 zal allereerst de motivatie voor
de keuze voor de "expert system building tooi Simplexys" worden gegeven
(Voor een uitvoerige beschrijving van de ontwikkelomgeving Simplexys kan
men terecht in Blom [1990].). Paragraaf 6.2 besteedt aandacht aan de
globale opbouw van een Simplexys programma. We beschrijven in
paragraaf 6.3 het belangrijkste element van het programma: de Simplexys
regel. We zullen in paragraaf 6.4 kort stilstaan bij enkele aspecten die van
belang zijn bij de constructie van de "knowledge base". In paragraaf 6.5
zullen we uiteenzetten de wijze waarop de verschillende concepten en hun
relaties geïntegreerd zijn in de "knowledge base".

6.1 "Expert system building taal Simplexys"

In het geval men een programmeertaal of "shell" moet selecteren
voor de implementatie van de expertkennis, raden Baars et al. [1991] aan
stil te staan bij het hoofddoel van het project. Indien men de haalbaarheid
van een probleem verifieert, zal men verkiezen voor een "tooi" waarmee
snel een prototype kan worden ontwikkeld. Wanneer men echter een
volledig operationeel kennissysteem wil bouwen, zullen andere eisen een
rol spelen ("performance", "maintenance", e.d.). Bourgonje [1994] heeft
gekozen voor de "expert system building tooi Simplexys". We zullen in de
paragraaf de keuze voor deze programmeertaal opnieuw motiveren.

De implementatie van de kennis heeft plaatsgevonden binnen een
kennissysteem ontwikkelomgeving ("expert system shell").

"Shel/s are intended to al/ow non-programmers to take advantage of
the efforts of programmers who so/ved a prob/em simi/ar to
their own" [Jackson, 1990]

Simplexys is op de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkeld, naar
aanleiding van een behoefte om intelligente alarmeringssystemen in de
anesthesie te kunnen ontwerpen. De "tooi" Simplexys is een verzameling
van gereedschappen om real-time expertsystemen te kunnen ontwerpen en
te ontwikkelen. Het is in bijzonder bedoeld om problemen op het gebied
van patiëntbewaking en klinische regelsystemen te formuleren en op te
lossen.

"Shells" zijn in de regel een specifiek gereedschap voor een bepaald
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type probleem, en daardoor minder flexibel dan talen als LISP en Prolog.
Een belangrijk voordeel van een "shell" is dat de componenten van een
expertsysteem niet zelf hoeven te worden geprogrammeerd.

De laatste jaren zijn er veel soft-ware pakketten op de markt
verschenen, die een alternatief zijn voor de algemene programmeertalen.
We hebben specifiek gekozen voor Simplexys vanwege:
1) Simplexys vereist weinig leertijd;

2) Simplexys is goed beschreven en gedocumenteerd;

3) De toepassing draait op een PC, wat ideaal is tijdens de evaluatie
van het expertsysteem;

4) Simplexys biedt ondersteuning tijdens het debuggen van de
"knowledge base";

5) De koppeling met PASCAL geeft de mogelijkheid eigen faciliteiten
te construeren voor het expertsysteem (user-interface, database, e.d.);

6) De strategische kennis kan expliciet worden aangebracht.

Vooral het laatste punt is een belangrijk punt voor de toepassing van de
programmeertaal Simplexys. We zullen in paragraaf 6.5 hier uitgebreid op
terug komen.

6.2 Een Simplexys programma

Een Simplexys programma bestaat maximaal uit 7 secties. Iedere
sectie moet altijd beginnen met een programma-kop gevolgd door een
PASCAL code of een Simplexys code. Met behulp van de eerste 5 secties
kan PASCAL code geïntegreerd worden in het expertsysteem. De
"knowledge base" kan op deze wijze interactie onderhouden met de
gebruiker van het systeem of met diverse databases.

De RULES sectie en de PROCESS sectie vormen tezamen de
"knowledge base". De RULES sectie omvat alle regels. We zullen in de
volgende paragraaf stilstaan bij de representatievorm van een Simplexys
regel.

Een Simplexys programma kan een aantal contexten of "states"
bevatten, die actief of inactief kunnen zijn. Is een "state" actief, dan
worden alle "goals" behorend tot de "state" uitgevoerd. Door middel van
"triggerrules" is het systeem in staat te veranderen van context. De
PROCESS sectie omvat alle context veranderingen, die beschreven worden
door ON statements. Iedere ON statement heeft de volgende syntax:
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ON triggerrule FROM Fromlijst TO Tolijst

Indien alle "states" in de Fromlijst actief zijn, zal de "triggerrule"
geëvalueerd worden. Wanneer deze regel gelijk is aan TR (true) dan zal er
een context verandering plaatsvinden. Alle "states" in de Tolijst worden
vervolgens actief, tenzij de Tolijst leeg is (een lege lijst wordt aangeduid
met het symbool' *') met als gevolg dat de executie van het programma
stopt.

6.3 De Simplexys regels

De notatie van een Simplexys regel vertoont gelijkenis met een
definitie en onderscheidt zich hiermee met de notatie van een
produktiesysteem regel. De notatie van een produktieregel kan er als volgt
uitzien:

if A or B then C: =true else C: = false

Het Simplexys equivalent is

C: = A or B

6.3. 1 Regel definitie

Een regel bestaat uit maximaal 4 gedeelten:
• regel-kop

Een symbolische naam wordt toegekend aan iedere regel en iedere
regel moet een unieke naam krijgen. De naam wordt gevolgd door
het karakter':' en een beschrijving van de regel. De beschrijving van
de regel moet tussen enkele of dubbele aanhalingstekens staan.

• regel body
Onder de regel-kop staat de regel-body, die het type van de regel
aanduidt. In totaal onderscheiden we 6 verschillende typen, die we in
de volgende paragraaf kort zullen behandelen.

• initiële conditie
Tijdens het opstarten van het expertsysteem kunnen we een regel
initialiseren als waar (TR), onwaar (FA) of onbekend (PO). Op de
derde regel schrijven we dan het woord INITIALLY gevolgd door TR,
FA of PO. Indien een regel ongedefinieerd is krijgt de regel de waarde
"ongedefinieerd" (UD).

• THELSEs
Nadat de regel is geëvalueerd kunnen we een actie verbinden aan de
verkregen waarde. Aangezien Simplexys gebruik maakt van
driewaardige logica worden drie verschillende typen THELSEs
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onderscheiden: THENs, ELSEs and IFPOs. Het THEN gedeelte wordt
uitgevoerd indien de regel waar is; het ELSE gedeelte in geval de
regel onwaar is en de IFPO gedeelte indien de waarde van de regel
PO is. Na elke THELSE volgt een actie:
a. De toekenning van een waarde aan één of meerdere regels (TR,

FA, PO)
b. De verwijzing naar één of meerdere regels, die vervolgens worden

geëvalueerd. Na het THELSE type moet de term GOAL staan
gevolgd door het karakter':' en de naam of namen van de regels.
Er moet tussen elke regelnaam een komma geplaatst worden
indien de evaluatie meerdere regels omvat.

c. Na het THELSE type en de term DO kunnen één of meerdere
PASCAL statements volgen. Bij meerdere statements moet het
einde van de PASCAL code aangegeven met de term ENDDO, die
op een nieuwe regel moet worden geplaatst.

Een voorbeeld van een Simplexys regel is afgebeeld in figuur 6.1. Indien
een vogel zwarte veren en een gele snavel bezit is de vogel een merel
volgens deze regel. In dat geval zal op het beeldscherm verschijnen "Deze
vogel is gedetermineerd als een merel".

Merel:'Een merel is een vogel met zwarte veren en een gele snavel'
Vogel and Zwarte_Veren and Gele_Snavel
THEN DO writeln('Deze vogels is gedetermineerd als een merel.');

Figuur 6.1 Een Simplexys regel

De initiële conclusie ontbreekt in deze regel, zodat de waarde van de regel
ongedefinieerd is (UD) na het opstarten van het expertsysteem.

6.3.2 Simplexys regel typen

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen zijn er 6
verschillende regel typen in de programmeertaal Simplexys. We
onderscheiden hierbij twee groepen:
• primitieve regels

De evaluatie van deze type regels is onafhankelijk van andere regels.
Er bestaan 5 verschillende primitieve regels. We hebben in de
knowledge base slechts drie typen regels gebruikt:
1. ASK regels; het systeem stelt aan de gebruiker een vraag, die

beantwoord kan worden met ja, nee of onbekend. De conclusie
van de regel is equivalent aan het antwoord.

2. TEST regels; de conclusie van deze regel volgt na evaluatie van
één of meerdere PASCAL statements.

3. STATE regels; de waarde van deze regel geeft aan of de context
actief is (TR) of niet (FA)

• evaluatie regels
De waarde van deze regel wordt verkregen na evaluatie van
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primitieve en of andere regels. De regel uit figuur 6.1 is een goed
voorbeeld van een evaluatie regel.

6.4 Enkele aspecten bij de ontwikkeling van
de "knowledge base"

In deze paragraaf zullen we stilstaan bij enkele aspecten, die van
belang zijn tijdens de ontwikkeling van een "knowledge base".

6.4.1 Naamgeving van de regels

Bij de constructie van de "knowledge base" is er gekozen voor een
duidelijke naamgeving van de regels. Bijvoorbeeld, de regel

Naam

heeft de volgende betekenis

Systeemtaak
Toestand

6.4.2 Hypothesen

CROSSOVER_ONE_NO_OUTPUT;

Overgang 1 wordt geëvalueerd;
Hypothese "no output" wordt geëvalueerd.

Een hypothese is een als mogelijke waarheid aangenomen maar nog
te bewijzen veronderstelling. Bij de implementatie is deze definitie als
dusdanig gehanteerd. Met behulp van "backward chaining" worden de
bijbehorende feiten en symptomen geëvalueerd. Bijvoorbeeld,

Atrium_CAPTURE:'Check for atria I capture'
(P_WAVE or NO_P_WAVE) and AR_INTERVAL

Met behulp van deze regel controleren we atriale "capture"-functie van de
pacemaker. Deze regel bestaat uit drie primitieve regels: P_WAVE,
NO P WAVE en AR INTERVAL.

6.4.3 Symptomen

Een symptoom is een verschijnsel dat enige betekenis heeft voor de
herkenning van een pacemaker defect. Met behulp van symptomen toetsen
we hypothesen. Bijvoorbeeld,

P_WAVE:'The ECG shows: Atrial pacing spike followed by
apaeed P wave'

ASK
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In de "knowledge base" worden de symptomen gerepresenteerd door
primitieve regels.

6.4.4 Pacemaker-gegevens
Bij aanvang van een consultatie van het expertsysteem worden eerst

de specifieke pacemaker-gegevens gevraagd door het systeem. Deze data
van de pacemaker wordt opgeslagen in een record (paceinfo) . Met behulp
van test regels kunnen we toegang verkrijgen tot de pacemaker-gegevens.
Bijvoorbeeld,

Pace Atrium:'Atrium Paced'
BTE5T paceinfo.atr_pac = true

6.5 De structuur van de knowledge base

Tijdens de implementatie is de nadruk gelegd op een overzichtelijke
en gestructureerde "knowledge base". Er is om deze reden afgezien van
het gebruik van "forward chaining", omdat
• Moeilijk toegankelijk en onoverzichtelijk

De algemene strategie van het expertsysteem is moeilijk te
herkennen in de "knowledge base".

• Moeilijk uitbreidbaar
Een verandering van de algemene strategie leidt tot grote problemen,
omdat de "inference engine" onderdeel is van de programmeertaal.

• Hergebruik regels in een andere context niet mogelijk
Aangezien er geen context veranderingen optreden tijdens de
consultatie, is het niet mogelijk een regel te hergebruiken in een
andere context.

Het gebruik van "forward chaining" gaat dus gepaard met drie grote
nadelen. We zijn daarom op zoek gegaan naar een andere vorm van
kennisrepresentatie. De nadruk ligt hierbij op de splitsing van de algemene
strategie met de domeinkennis. In Clancey [1992] lezen we:

"The idea that a procedure for controlling reasoning, also called
strategie knowIedge, should be represented and made explicit as a
body of knowledge in its right has thus emerged as a basic topic in
the building of expert systems. "

De strategische kennis van het expertsysteem moet dus expliciet aanwezig
zijn als "a body of knowiedge" . De constructie van deze kennis vindt plaats
door "top-down refinement" [Clancey, 1992]. De vraag is natuurlijk: " hoe
voltrekt zich deze top-down refinement?". We onderscheiden drie stappen:
• Onderscheid de verschillende systeemtaken

Met behulp van de KADS methodologie onderscheiden we de
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• Onderscheid de verschillende systeemtaken
Met behulp van de KADS methodologie onderscheiden we de
verschillende systeemtaken.

• Verdeel de systeemtaak (indien mogelijk) in verschillende subtaken
Een taak berust meestal op een aantal concepten, die we individueel
willen analyseren tijdens een taak (bijvoorbeeld de vorm van het
ECG-signaal en de tijdsintervallen tussen de slagen). In deze stap
identificeren we de verschillende concepten en formuleren de
verschillende subtaken.

• Geef de volgorde aan waarin de (sub)taken dienen te worden uitgevoerd
Om een taak uit te voeren is deze afhankelijk van een aantal factoren
(bijvoorbeeld "sensing" mode en plaats van stimulatie). Deze
factoren zullen invloed hebben op de wijze waarop een (sub)taak
moet worden getoetst. Niet alleen zal het verwachtingspatroon
verschillen, maar ook het aantal hypothesen zal afwijken.
Het zal duidelijk zijn dat de evaluatie van een VVI pacemaker andere
(sub)taken omvat dan een AAT pacemaker.

In figuur 6.2 hebben we abstract weergegeven hoe de representatie van de
algemene strategie in de "knowledge base" eruit ziet. Iedere
geïdentificeerde systeemtaak wordt gedefinieerd als een STATE regel. De
evaluatie van een taak gebeurt aan de hand van de bijbehorende
"triggerrule". Indien de waarde van de "triggerrule" TR is, zal de volgende
systeemtaak worden uitgevoerd. Bij het afwijzen van de systeemtaak zal de
achterliggende oorzaak worden onderzocht met behulp van enkele
hypothesen. Om een hypothese te evalueren zal het systeem vragen stellen
aan de gebruiker over de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen in
het ECG. Is de juiste hypothese gevonden, dan zal een nieuwe systeemtaak
worden uitgevoerd.

In het vorig hoofdstuk hebben we gezien dat de plaats van de
stimulatie en de "sensing" mode belangrijke aspecten zijn bij de
interpretatie van het pacemaker ECG. We zullen in de volgende paragrafen
concentreren op de vraag hoe deze aspecten in de "knowledge base" zijn
geïntegreerd. Een belangrijk punt is hierbij is dat de uitbreiding van het
systeem eenvoudig en gemakkelijk moet verlopen.
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RULES

Verwachtingspatroon 1:'Controle Taak 1'
Symptomen_biLVerwachtingspatroon 1

Hypothese1 :'Controle hypothese l'
Symptomen_biLhypothese 1

Hypothese2:'Controle hypoyhese2'
Symptomen_biLhypothese2

Taak1 :'Definitie taak1'
STATE

Taak2:'Definitie taak2'
STATE

Taak3:'Definitie taak3'
STATE

Taak4:'Definitie taak4'
STATE

TAAKn-1 :'Definitie taak n-1'
STATE

TAAKm:'Definitie taak m'
STATE

PROCESS

ON Verwachtingspatroon1
ON Hypothese1
ON Hypothese2

ON HypotheseK

FROM TAAK1 TO TAAK2
FROM TAAK1 TO TAAK3
FROM TAAK1 TO TAAK4

FROM TAAKn-1 TO TAAKm

Figuur 6.2 Voorbeeld van de "knowledge base".

6.5.1 De "sensing" mode

In paragraaf 4.2 hebben we gezien dat er drie verschillende
"sensing" modes zijn te onderscheiden. Bij de constructie van het
expertsysteem zijn slechts twee verschillende modes van belang:
"inhibited" mode en "triggered" mode. De "asynchrone" mode wordt
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gebruikt als diagnostisch hulpmiddel tijdens de follow-up. Aangezien de
"inhibited" mode en de "triggered" mode essentiële concepten zijn binnen
de subtaken "vorm ECG-signaal" en "overgangen" hebben we twee
verschillende subtaken geconstrueerd.

RULES

Sens_lnhib:'lnhibited pacing system'
BTEST paceinfo.sen_inhib = true

Sens_Trig:'Triggered pacing system
BTEST paceinfo.sen_trig = true

PROCESS

ON START FROM VERIFICATION TO SENSING_VERIFICATION

{Sensing verification}

ON Sens Inhib FROM SENSING VERIFICATION TO SHAPE ECG SIGNAL VERIFICATION- - - - -
ON Sens_Trig FROM SENSING_VERIFICATION TO ANOTHER_EVALUATION

Na het opstarten van het expertsysteem verandert de context van
VERIFICATION naar SENSING_VERIFICATION. De volgende stap van het
expertsysteem is het testen van de "triggerrule" SensJnhib. Indien de
waarde ervan gelijk is aan "true", zal een context-verandering plaatsvinden.
Anderzijds zal de "triggerrule" Sens_Trig worden getoetst, die dan altijd
waar blijkt te zijn.
Op dit moment is de evaluatie voor pacemakers in "triggered" mode nog
niet in voldoende mate uitgewerkt. Het systeem geeft om deze reden nog
geen ondersteuning voor de evaluatie van een pacemaker in "triggered"
mode. Met de context verandering van de "state" SENSING_VERIFICATION
naar de "state" ANOTHER_EVALUATION impliceren we dit.

6.5.2 Plaats van stimulatie

Om onderscheid te maken tussen correcte en probleemtoestanden
moeten we in staat zijn de afzonderlijke toestanden te beschrijven. Bij de
evaluatie van de subtaak "vorm ECG-signaal" is het van belang de plaats
van de stimulatie te weten. Immers de gestimuleerde, atriale slag verschilt
in grote mate met een gestimuleerde, ventriculaire slag. In de "knowledge
base" maken we dit onderscheid door gebruik te maken van een specifieke
regels:

Pace_Atrium:'Atrium paced'
BTEST paceinfo.atr_pac = true

Pace_Ventricle:'Ventricle paced'
BTEST paceinfo.ven_pac =true

We gebruiken deze regels door onderscheid te maken tussen atriale
stimulatie en ventriculaire stimulatie. In het PROCESS sectie maken we dit
onderscheid als volgt:
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ON Pace_Atrium FROM SHAPE_ECG_COMPLEX_VERIFICATION TO
Atrium_SHAPE_ECG_COMPLEX_VERIFICATION

ON Pace_Ventricle FROM SHAPE_ECG_COMPLEX_VERIFICATION TO
Ventricle_SHAPE_ECG_COMPLEX_VERIFICATION

Stel dat de context SHAPE_ECG_COMPLEX_VERIFICATION actief is, dan
zal eerst Pace_Atrium worden geëvalueerd. Is de waarde van deze regel
waar zal een context verandering plaats vinden. In het andere geval zal de
"triggerrule" Pace_VentricIe worden getest. Deze is in de regel altijd waar
indien Pace Atrium onwaar is.
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7 De evaluatie van

het prototype

Om het prototype te evalueren is er naar een methode gezocht, die
de mogelijkheid biedt de consistentie en volledigheid van de
geïmplementeerde kennis te beoordelen. De objectiviteit van de methode
staat centraal bij deze validatie van het geconstrueerde model. Om de
objectiviteit te waarborgen hanteren we de termen "correct" en "incorrect"
bij de evaluatie van het expertsysteem. Het zal duidelijk zijn dat de term
"correct" verwijst naar een correcte functie van het expertsysteem, terwijl
de term "incorrect" het tegenovergestelde impliceert. Voor een
onderbouwde conclusie aangaande de functionaliteit van het systeem
stellen we enkele testscriteria op:

• Met behulp van het expertsysteem moeten we komen tot de juiste
conclusie aangaande de pacemaker-functie;

• De vragen van het expertsysteem moeten niet voor meerdere
verklaringen opvatbaar zijn;

• De vragen moeten in een logische volgorde worden gesteld;

• Vragen mogen niet tweemaal binnen dezelfde context worden
gesteld.

In paragraaf 7.1 zullen we allereerst de evaluatiemethode
beschrijven. De beoordeling van het eerste prototype is gebaseerd op een
representatieve testpopulatie [van Gelder, 1995]. Door het concretiseren
van deze testpopulatie is er een raamwerk ontstaan voor de evaluatie van
het tweede prototype.

Paragraaf 7.2 zal de resultaten bespreken voor de verschillende
casussen. In paragraaf 7.3 zal een discussie volgen over de "performance"
en de efficiëntie met betrekking tot het redenatie proces van het
expertsysteem.

7. 1 De evaluatiemethode

De toetssteen voor de evaluatie van het expertsysteem berust op de
vergelijking van de diagnoses vastgesteld door de domeinexpert en het
expertsysteem. De domeinexpert heeft voor een groot aantal ECGs de
(probleem)toestand bepaald. Om de "performance" van het systeem te
evalueren, analyseren we met behulp van het expertsysteem de
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verschillende ECGs. Het expertsysteem moet voor een correcte
functionaliteit komen tot de dezelfde conclusie als de domeinexpert.

Het eerste prototype is met een testpopulatie van 40 pacemaker ECGs
geëvalueerd [van Gelder , 1995]. Vijftien ECGs impliceren een correcte
pacemaker-functie, terwijl de andere vijfentwintig ECGs een pacemaker
defect vertonen. De vijftien normale pacemaker ECGs zijn echter niet meer
voor handen, zodat we de correcte pacemaker-functie niet uitgebreid
kunnen testen.

De pacemaker ECG, die een defect vertonen kunnen we opsplitsen in
twee groepen:

• één kamer pacemaker (17 ECGs)
• tweekamer pacemaker (8 ECGs)

Alhoewel het expertsysteem initieel is ontwikkeld voor de evaluatie van
één kamer pacemakers, is het expertsysteem in staat de "stimulatie"-functie
("output" en "capture") voor tweekamer pacemakers te toetsen.

We zullen iedere casus van deze testpopulatie apart evalueren, waarbij een
het expertsysteem een correcte diagnose moet constateren. De
probleemtoestand is:
• "continuous noncapture" in 8 ECGs;
• "intermittent noncapture" in 9 ECGs;
• "continuous no output" in 3 ECGs;
• "intermittent no output" in 1 ECG;
• "oversensing" in 3 ECGs;
• "undersensing" in 1 ECG.

We zullen in de volgende paragraaf de resultaten beschrijven van de
individuele probleemgevallen.

7.2 De resultaten

In tabel 7.1 staan de verschillende probleemtoestanden beschreven
met de bijbehorende diagnose verkregen door het expertsysteem. In 24 van
de 25 gevallen maakt het expertsysteem een correcte conclusie aangaande
de pacemaker functie. Hetgeen betekent dat 96% van de testpopulatie
correct wordt onderscheiden als een defecte pacemaker met betrekking tot
de bijbehorende probleemtoestanden. We zullen in de volgende paragrafen
de resultaten van iedere probleemtoestand kort bespreken.
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Tabel 7.1 De resultaten van de "expertsysteem"-test

ECG Diagnose door domeinexpert Identificatie van
probleemtoestand

1 "Continuous noncapture" correct

2 "Continuous no output" correct

3 "Continuous noncapture" correct

4 "Intermittent noncapture" correct

5 "Intermittent no output" correct

6 "Intermittent noncapture" correct

7 "Continuous noncapture" correct

8 "Intermittent noncapture" correct

9 " Oversensing" correct

10 "Continuous noncapture" incorrect

11 "Oversensing" correct

12 "Intermittent noncapture" correct

13 "Intermittent noncapture" correct

14 "Continuous no output" correct

15 "Continuous noncapture" correct

16 "Oversensing" correct

17 "Intermittent noncapture" correct

18 "Intermittent noncapture" correct

19 "Intermittent noncapture" correct

20 "Intermittent noncapture" correct

21 "Continuous noncapture" correct

22 "Continuous noncapture" correct

23 "Undersensing" correct

24 "Continuous no output" correct

25 "Continuous noncapture" correct
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7.2.1 "Continuous no output"

De diagnose "continuous no output" wordt correct gemaakt door het
expertsysteem. De diagnose is enerzijds gebaseerd op de afwezigheid van
"pacing spikes" in het pacemaker ECG; anderzijds is het tijdsinterval tussen
de intrinsieke slagen groter dan het "escape" interval. Op dat moment zijn
er twee probleemtoestanden plausibel: "continuous no output" en
"oversensing". Door het toepassen van de magneet verkrijgen we
zekerheid omtrent de juiste probleemtoestand. De afwezigheid van "pacing
spikes" tijdens de magneettoepassing duidt op "continuous no output".

7.2.2 "Intermittent no output"

In tegenstelling tot het eerste prototype, kan het tweede prototype
wel "intermittent no output" onderscheiden. De aanwezigheid van twee
gestimuleerde slagen in het ECG betekent "capture". Maar er treedt dan
een situatie op waar het tijdsinterval tussen twee intrinsieke slagen groter
is dan het "escape" interval. Het expertsysteem concludeert terecht
"intermittent no output".

7 .2.3 "Continuous noncapture"

In zeven gevallen kunnen we met behulp van het expertsysteem tot
de juiste conclusie komen. Echter, in één geval valt het ECG moeilijk te
interpreteren met het expertsysteem. De "pacing spikes" en gestimuleerde
P-toppen zijn moeilijk te herkennen. Aangezien we niet beschikken over een
"goed" signaal, leidt dit tot een incorrecte conclusie.

7.2.4 "Intermittent noncapture"

De diagnose "intermittent noncapture" wordt correct gemaakt door
het expertsysteem. De diagnose is gebaseerd op het feit dat niet elke
"pacing spike" gevolgd wordt door een depolarisatie van het myocardium.
De aanwezigheid van een ECG-complex (P-top/QRS-complex) moet worden
uitgesloten voor de uiteindelijke conclusie "intermittent noncapture".

7 .2.5 "Oversensing"

Oversensing wordt vastgesteld door verlenging van het "escape"
interval: er zijn dan twee probleemtoestanden mogelijk. We krijgen
volledige zekerheid omtrent de juiste probleemtoestand door het toepassen
van de magneet. Het expertsysteem komt tot de juiste conclusie.
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7.2.6 "Undersensing"

De "pacing spike" wordt niet gevolgd door een depolarisatie van het
myocardium. Toch is de "pacing spike" een onderdeel van een ECG
complex. Een pseudofusie slag is uitgesloten, omdat het moment van
impuls afgifte niet simultaan is met een intrinsieke depolarisatie. Het
expertsysteem concludeert daarom terecht "undersensing".

7 .3 Discussie

Als we gaan kijken naar de "performance" van het expertsysteem,
moeten we niet alleen kijken naar het percentage van correct
geïdentificeerde probleemtoestanden: we zullen ook de individuele taken
moeten bestuderen. In het huidige systeem zijn de taken verdeeld tussen
de gebruiker en het systeem.
• De gebruiker

De gebruiker van het systeem moet de kenmerken gevraagd door het
systeem herkennen in het pacemaker ECG. Tijdens het
toepasbaarheidsonderzoek hebben we vastgesteld dat vooral
beginnende diagnostici moeite hebben met de interpretatie van een
pacemaker ECG. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het
expertsysteem geen (extra) ondersteuning biedt, indien de
kenmerken moeilijk zijn te onderscheiden. De initiële doelstelling, dat
het expertsysteem educatief van opzet moet zijn, wordt dus niet
optimaal uitgewerkt.
De user-interface wordt door van Gelder ervaren als overzichtelijk en
gebruikersvriendelijk (zie paragraaf 2.1.1). Een suggestie ter
vergroting van de gebruikersvriendelijkheid is de mogelijkheid om
terug te komen op een beantwoorde vraag. Vaak wil de
domeinexpert een stap "terug" doen: de actie verbonden aan een
vraag wil hij ongedaan maken. Deze optie kan binnen de shell
Simplexys niet makkelijk worden ontwikkeld. De complexiteit van
zo'n ontwikkeling weegt niet op tegen de baten, zodat er is afgezien
van verdere ontwikkeling .

• Het systeem
Tijdens het testen van de testpopulatie blijkt dat sommige defecten
leiden tot meerdere probleemtoestanden. Bijvoorbeeld, tijdens de
subtaak "vorm ECG-signaal" constateren we voor ECG 19 zowel
"noncapture" als "undersensing". Met het expertsysteem kunnen we
echter per consultatie slechts één probleemtoestand detecteren. In
de toekomst zal hier rekening mee moeten worden gehouden, omdat
de achterliggende oorzaak eerder geïsoleerd kan worden uit de
verzameling van mogelijkheden.
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Een laatste punt aangaande de evaluatie betreft de efficiëntie van
redenatie. In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we enkele testscriteria
beschreven, die betrekking hierop hebben (2, 3 en 4). Er doet zich geen
situatie voor waarbij overbodige vragen worden gesteld. Echter, het blijkt in
de praktijk dat vragen soms meer uitleg vereisen om de context, waarin de
vraag gesteld wordt, te verduidelijken. Om dit probleem op te lossen is
door van Gelder een hulp-functie gesuggereerd. In deze hulp-functie zal
extra informatie komen te staan over bijvoorbeeld de context, het gevolg
en het doel van de vraag. Er is een eerste aanzet gedaan om deze hulp
functie te integreren in het systeem. Tijdgebrek heeft helaas de
ontwikkeling van deze functie verhinderd.
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8 Conclusies en

aanbevelingen

In de inleiding hebben we zeven doelstellingen geformuleerd die als
hoofddoelstelling hebben de ontwikkeling van een tweede prototype
expertsysteem. In dit hoofdstuk zullen we een overzicht geven van de
bereikte doelstellingen. In paragraaf 8.2 zullen we de bevindingen
vermelden die betrekking hebben op de ontwikkeling van een
expertsysteem. Het hoofdstuk beëindigen we met enkele aanbevelingen
voor vervolgonderzoek.

8. 1 Het tweede prototype expertsysteem

De hoofddoelstelling vereist dat het expertsysteem de gebruiker
moet ondersteunen bij de evaluatie van een pacemaker ECG. We voldoen
aan deze doelstelling door gestructureerd het pacemaker ECG te
analyseren. Allereerst bekijken we de vorm van het ECG-signaal. Indien het
ECG-signaal geclassificeerd kan worden als een intrinsieke slag of een
gestimuleerde slag, zullen we de volgende subtaak uitvoeren: het
controleren van de tijdsintervallen tussen opeenvolgende slagen.

Het expertsysteem analyseert het pacemaker ECG door vragen te
stellen aangaande de vorm van het ECG-signaal of de overgangen. Met
behulp van deze vragen verkrijgt het expertsysteem een beeld van de hart
pacemaker interactie. De vragen zelf hebben betrekking op de
aanwezigheid of afwezigheid van een aantal kenmerken. Doordat de vragen
in een logische volgorde worden gesteld, zal een educatief systeem
ontstaan. Door consequent de vragen te beantwoorden ervaart de
diagnosticus het expertsysteem als een krachtig hulpmiddel voor de
interpretatie van een pacemaker ECG. De interpretatie van een ECG blijft
echter een lastig proces. Indien "pacing spikes", P-toppen en ORS
complexen niet kunnen worden onderscheiden, moet het expertsysteem
aanvullende informatie geven om dit probleem op te lossen. Op dit moment
ontbreekt deze bron van informatie, zodat de ervaring van de diagnosticus
alsnog een rol speelt. In vervolgonderzoek zal dus meer aandacht moeten
worden gevestigd op deze vorm van expertise.

Het kennisbestand is alhoewel het aanzienlijk is uitgebreid voor de
taak "analyse" nog niet compleet. Om een volledig operationeel systeem te
maken moeten de taken "diagnose" en "evaluatie" verder uitgewerkt
worden.
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De evaluatie van het expertsysteem heeft aangetoond dat de
"performance" vrij hoog is. In 24 van 25 gevallen komt het expertsysteem
tot de juiste uitspraak.

De uitbreiding van het kennisbestand verloopt eenvoudig en gemakkelijk
door het gebruik van contexten. Met behulp van deze contexten
beschrijven we de strategische kennis, wat resulteert in een
gestructureerde en overzichtelijke kennisrepresentatie. Deze vorm van
kennisrepresentatie is daarmee uiterst geschikt voor de constructie van het
expertsysteem volgens het prototyping-ontwikkelmodel. Zodoende zijn we
niet alleen in staat de expertise snel te formaliseren, maar ook de
gebruikerseisen komen beter boven tafel.

8.2 De ontwikkeling van een expertsysteem

Om toegang te krijgen tot de expertise kunnen we gebruik maken
van enkele kennisacquisitie methoden. Er is gekozen voor de KADS
methodologie, omdat zodoende een beter inzicht wordt verkregen in de
domeinkennis. De KADS methode is vanwege het gebruik van meerdere
modellen uitermate geschikt bevonden om het probleemgebied te
analyseren. Tijdens de analyse bieden de modellen een goede basis om
door te dringen tot de essentie van het probleemgebied, omdat deze
modellen de juiste context creëren. Op deze wijze ontstaat een perspectief
van het eigenlijke probleem. Deze modelbeschrijvingen moeten op
verschillende niveau's van abstractie plaatsvinden om het perspectief in het
probleemdomein aan te brengen.

8.2.1 De identificatie van de systeemtaken

Aan het begin van deze scriptie hebben we de doelstelling
uiteengezet die in kort de uitbreiding van de systeemtaak ' analyse' omvat.
De eerste stap concentreert zich op de beschrijving en de afbakening van
de systeemtaak "analyse". Hierbij is allereerst geen of weinig rekening
gehouden met het redenatieproces zoals de domeinexpert het hanteert. De
afbakening van de systeemtaak resulteert in een systeem dat een protocol
hanteert voor de evaluatie van de pacemaker. Vissers [1996] concludeert
dat protocollen nooit worden geraadpleegd in de dagelijkse praktijk van een
medicus. Een oplossing is volgens haar een "critiquing system" te
ontwikkelen dat automatisch controleert op protocoltrouw nadat patiënt
gegevens, diagnose en therapie door de arts zijn ingevoerd. De doelstelling
van een educatief systeem gaat hierbij verloren, zodat deze optie niet
aantrekkelijk is. Tijdens de daaropvolgende evaluatie van het expertsysteem
is er gezocht naar de achterliggende oorzaak van het feit dat de
domeinexpert het systeem ervaart als onpraktisch. De conclusie is dat de
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domeinexpert gebruik maakt van meerdere systeemtaken : namelijk
patroonherkenning, analyse, diagnose en evaluatie. Bourgonje [1994]
onderscheidt slechts de "analyse" en "diagnose" voor de evaluatie van de
pacemaker. Aangezien hij geen duidelijk onderscheid maakt tussen deze
vier taken verloopt de bestudering van de kennis in het eerste prototype
expertsysteem moeizaam. De verstrengeling van deze (systeem)taken
maakt de toegankelijkheid tot de geïmplementeerde kennis tot een
moeizaam en tijdrovend proces. De verwerkelijking van de systeemtaak
raakt op deze wijze verstrikt in een aantal verschillende concepten van de
systeemtaak "analyse".

De voorlopige conclusie is daarom geweest dat de "knowledge engineer"
en de domeinexpert moeten afstemmen wat elkaars concepten zijn van de
doelstellingen alvorens te starten met de kennisacquisitie. Gebeurt dat niet
dan zal naar alle waarschijnlijkheid de kenniselicitatie moeizaam en
ongestructureerd verlopen, omdat tijdens de formalisatie van de kennis een
hoop onduidelijkheden opduiken. Deze onduidelijkheden komen dus voort
uit het feit dat de "knowledge engineer" en de domeinexpert verschillende
ideeën hebben met betrekking tot het eindresultaat. Het is naïef te denken
dat deze misverstanden met één enkel interview kunnen worden opgelost.
Deze scriptie heeft aangetoond dat de auteur grote moeite heeft
ondervonden met de beeldvorming van de redenatielijn van de
domeinexpert. De bevindingen van de domeinexpert omtrent het tweede
prototype zijn van dien aard dat een retrospectief van de aanpak moest
worden gemaakt. De conclusie is eenduidig: er moest een andere aanpak
komen dan voorheen is gebruikt.

In eerste instantie is prototyping verworpen, omdat het geassocieerd wordt
met'quick and dirty , implementatie van kennis. We zijn hierop
teruggekomen, omdat anderzijds gemakkelijker misconcepties kunnen
ontstaan indien er een lange analyse wordt gemaakt zonder overleg met de
domeinexpert. Om misconcepties in een vrij vroeg stadium te ondervangen
is de nadruk van de aanpak verschoven naar een meer prototyping
karakter. Deze verschuiving heeft geresulteerd in een vergroting van de
betrokkenheid van de domeinexpert, omdat gezamenlijk is gezocht naar de
formulering van de globale strategie. Deze algemene strategie is verkregen
door het steeds maar verfijnen van de geïmplementeerde domeinkennis: het
programma geeft de ontwikkelaar en de domeinexpert een concreet
voorbeeld om elkaars concepten te verduidelijken. Door het aanhalen van
concrete probleemgevallen maakt de domeinexpert duidelijk wat volgens
zijn inzicht ontbreekt aan het kennisbestand. De "knowledge engineer"
moet vervolgens nadenken of deze kennis niet in een andere vorm in het
systeem voorkomt, omdat anders het conceptuele aspect van de
systeemtaak moet worden aangepast of de verzameling van de
systeemtaken moet worden uitgebreid. Indien de verzameling van
systeemtaken wordt uitgebreid zullen de concepten van de systeemtaken
daarmee veranderen.
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8.2.2 De implementatie van de systeemtaken

De programmeertaal Simplexys blijkt tijdens de formalisatiefase een
goede keuze te zijn vanwege de aanwezigheid van protocollen. De
protocollen bieden de mogelijkheid om de kennis gestructureerd en
overzichtelijk te implementeren. De globale strategie kan zonder al teveel
moeite worden aangepast wat bovendien het onderhoud aan het
kennisbestand in de toekomst een stuk eenvoudiger maakt. Momenteel is
onderhoud van het kennisbestand nog niet aan de orde, maar richt zich het
onderzoek nog steeds op het verkrijgen van kennis.

8.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Tot slot is het aanbevelenswaardig om de functionaliteit van het
expertsysteem te onderzoeken. De functionaliteit van het expertsysteem
kan aanzienlijk verhoogd worden door het ECG-signaal aan het systeem aan
te bieden. De functionaliteit van het expertsysteem wordt momenteel
teveel bepaald door het "stand-alone" karakter. Het beantwoorden van de
vragen is saai en kost veel tijd. Het moge duidelijk zijn dat het systeem
allerminst gebruikersvriendelijk is.

Om het systeem te integreren in de dagelijkse praktijk moet de
"knowledge engineer" enkele prioriteiten stellen. Aangezien pacemakers in
"triggered" mode (in verhouding met pacemakers in "inhibited" mode) niet
veel voorkomen, moet voorlopig afgezien worden van het feit om een
compleet en volledig expertsysteem te bouwen. Teveel tijd gaat hierbij
verloren. Een graduele uitbreiding van het kennisbestand is te verkiezen om
de functionaliteit van het expertsysteem te vergroten. Hierbij zal
prototyping als ontwikkelmodel veel ondersteuning kunnen bieden aan de
ontwikkelaar tijdens de stapsgewijze constructie van het expertsysteem
voor de interpretatie van pacemaker ECG. De ontwikkelaar krijgt zodoende
een goed beeld van zijn taken en kan daarmee goede afspraken maken met
andere participanten van het project.
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