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Inleiding.

Bij het bewaken van het ongeboren kind tijdens de bevalling

wordt gebruik gemaakt van het foetaal elektrocardiogram en

de druk in de baarmoeder (intra-uteriene druk).

Slechts deze twee signalen kunnen tijdens de bevalling

continue worden afgeleid. Het is dan ook erg belangrijk

om de informatie, die deze signalen bevatten over de foetale

circulatie of conditie, optimaal te gebruiken.

Het afstudeeronderzoek heeft betrekking op het toepassen

van analysemethoden op de twee signalen. Er is gebruik ge

maakt van een digitale computer (P.D.P. 15).

In deel I wordt de verwerking van de intra-uteriene druk

besproken. Er is een methode ontwikkeld om de veranderingen

in de intra-uteriene druk, meestal het gevolg van contracties

van de uterus (weeën), automatisch te detecteren en te

classificeren.

Uit het foetaal e~ektrqcardiogramwordtde foetale hart

frequentie 'bepaald (deel 11), welke een ,versche.idenheid,aan

patronen bevat .. ,Om d~zei PÇltponen te, detecteren is in eerste

.instantieeen data~reduktie methode ontwikkeld. Met deze

methode wordt het signaal gesegmenteerd. Een segment bevat

een deel van het signaal met relatief constante signaal

eigenschappen.

Een eerste toepassing van deze methode is het automatisch

herkennen van het basisritme in de foetale hartfrequentie.
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1. I n I e i d i n9 •

Bij de intensieve bewaking van het ongeboren kind tijdens de baring wordt

o.a. gebruik gemaakt van de Intra-uteriene druk (I.U.P.l en de foetale hart

frequentie (F.H.R.) als informatie, waarmede de toestand van het kind kan

worden gevolgd. De computer kan een belangrijke rol spelen bij het reduceren

van deze informatie.

In een on-I ine opstel I ing zouden de signalen direct de computer ingevoerd

kunnen worden en de berekende parameters weergegeven op een display in de

verloskamer. De arts kan dan van deze gereduceerde informatie gebruik maken

bij het nemen van besl issingen. Het zal duidel Ijk zijn dat al Ie aandacht

besteed zal moeten worden aan de betrouwbaarheid van deze parameters alvorens

deze in real-time aan te bieden.

In dit rapport zullen we de verwerking van de I.U.P. bespreken. Hierbij zal

aandacht worden gegeven aan het detecteren van betrouwbare contractIes en

discriminatie daarvan ten opzichte van stoorsignalen. Een volgende stap zal

dan het defini~ren van begln- en eindpunten van de contracties kunnen zijn.
I ) I

In de I iteratuur is een aantal methoden hiervoor bekend, die echter geen

van alle aandacht Besteden aan de betrouwbaarheid van de methoden.

Na een algemene Eieschrijving van de meettechniek en het ontstaan van

uteriene contracties zal allereerst de detectie van drukverhogingen worden

beschreven. Vervolgens zullen we ingaan op het classificeren van de diverse

contracties en andere drukpatronen.

I) Zie Ilt. (l) en (21.

1
"
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2. De intra-uteriene druk tijdens de baring.

2.1. Fysiologische aspecten.

De druk in de uterus kenmerkt zich door een basistonus, een situatie

waarin het myometrium zich in een min of meer ontspannen toestand bevindt,

en door regelmatig optredende contracties. Gecoördineerde contracties

veroorzaken een druk, die het baringsproces bevordert. Bij het ontstaan

van contracties heeft het hormoon oxytocine een belangrijke functie.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de contractiegolf vanuit ieder

punt in het myometrium kan beginnen. Het bestaan van slechts één pace

maker I ijkt niet waarschijnl ijk. Verondersteld wordt dat vanuit een aktief

gebied een contractiegolf zich voortplant over de uterus door uitbreiding

van het aantal contraherende spiervezels.

Een contractie veroorzaakt een verhoging van de intra-uteriene druk.

De duur van de drukstijging wordt enerzijds bepaald door de voortplan

tingstijd van de contractiegolf, de tijd die nodig is om de gehele uterus

te aktiveren, anderzijds door de snelheid waarmee een spiervezel in staat

is te contraheren. De neergaande hel I ing zal voornamei ijk worden bepaald

door de relaxatiesnelheid van de spiervezels. We ver~hten dus in principe

een verschil tussen de opgaande en de neergaande hel I ing van een contrac

tie. In de literatuur ") is enige aandacht besteed aan de opgaande hei-

I i ng ..

De krachten,die tijdens een contractie optreden, kunnen zowel de circu

latie van de foetus als van de moeder beinvloeden. De circulatoire belem

meringen kunnen in sommige gevallen de toestand van de foetus nadelig

be I nv I oeden.

Voor een on-I ine bewaking zIJn we vooral geinteresseerd in de toestand

van de foetus. Het belangrijkste signaal van de foetus, dat ons ter be

schikking staat, is de foetale hartfrequentie. Om verandering~n in dit

signaal goed te kunnen interpreteren is een continue registratie van de

intra-uteriene druk en de juiste momenten, waarop contracties optreden,

van bel ang.

" ) Zie I it. (3)
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2.2. Registratie van de intra-uteriene druk.

Voor het registreren van de intra-uteriene druk wordt gebruik gemaakt

van een open-tip catheter, die in de amnionholte is aangebracht.

De catheter is gevuld met fysiologisch zout en aangesloten op een druk

transducer, waarmee het mogel ijk is de I.U.P. te registreren zowel met

een schrijver als een magnetische band. De apparatuur (fig. 2.1.) kan

geijkt worden door met behulp van een kwikmanometer een externe druk

aan te leggen op de transducer.

.,

digital co.puter

magnetic tape

recording unit

automatic
flush

pressure bot Ue

manometre

pressure balloon

Sche.e of recording and analysing uterine contractioDs.

fig. 2.1. Opstel I ing, waarmee de intra-uteriene druk geregistreerd wordt.

Het is belangrijk dat patiënt en drukkamer gedurende de registratie

onderl ing niet in hoogte verschillen en tussentijds veranderen. Een

hoogte-verschil introduceert uiteraard een afwijking in de geregi

streerde druk, die afhankel ijk is van de hydrostatische druk.

Verlaging van de intensiteit van de contracties kan veroorzaakt worden

door een verstopte catheter. De catheter dient dan doorgespoeld te wor

den ("f Ius hing" ) .
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Het druksignaal wordt gediskretiseerd door een bemonstering te nemen

ten tijde van een R-top in het foetaal elektrocardiogram of door dit

regelmatig in de tijd te doen. De bemonsteringen worden opgeslagen in

woorden van 18 bits. Van deze 18 bits zijn 9 bits beschikbaar voor een

drukbemonstering, terwijl de andere 9 bits gereserveerd zijn voor de

tijd tussen twee R-toppen.

2.3. Signaalbeschrijving.

We kunnen in een registratie van de I .U.P. de volgende fenomenen

onderscheiden:

- basistonus

- contractie

- stor i ng

- combinatie van contractie en storing.

De basistonus is de uterusdruk, wanneer de uterus in rust verkeert.

Deze druk vari~ert tussen 0 en 10 mmHg. Omdat deze druk gering is,

is het juist voor de basistonus van belang dat de top van de baarmoeder

zich op dezelfde hoogte bevindt als de drukkamer. Zo kan een andere

houding van de patilnt een hoogte-verschil introduceren, met als gevolg

een verander ing i n de gereg istreerde dru k ("sn ift"), Soms wordt een con

trac~ie door een shift voorafgegaan.

Karakteristiek voor een contractie is het veelal "klok"-vormlg beloop.

In fig. 2.2. is de algemene vorm en hel I ingsbeloop (eerste afgeleide)

van een "gemiddelde"contractie weergegeven. Van een populatie contracties

zijn van enkele parameters, waarmee contracties'beschreven kunnen worden,

de gemiddelde waarden weergegeven.

Behalve de in fig. 2.2. aangegeven parameters kunnen ook de volgende

parameters een beeld geven van de uterusaktiviteit:

- Periode: tijd tussen twee contracties;

- Montevideo-eenheid: aantal contracties per 10 minuten maal de

intensiteit van de contracties;

- Oppervlakte onder de curve.
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I.U.P.
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Mafgeleide +

0

1M_

- - - --
I
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f ig. 2.2. "Gemiddelde" contractie met de eerste afgeleide.

T Duur van de opgaande heil ing ( T 42 sec.
+ +

T Duur van de neergaande hel I ing ( T 45 sec.

I Intensiteit van de contractie ( T 50 mmHg.

M Maximum de opgaande heil ing
, . ( M 1,2 mmHg/sec .van =

+ +

M Min imum van de neergaande heli i ng ( M -1 , 1 mmHg/sec.

T Tijd tussen deze extrema (T 34 sec.
+- +-

Naast de genoemde parameters, die een contractie in het tijdsdomein be

schrijven, kan een contractie o.m. gekarakteriseerd worden door zijn

vermogensspectrum.

In fig. 2.3. is een contractie met het bijbehorend vermogensspectrum te

zien, aannemende dat het signaal equidistant bemonsterd is met een

bemonsteringsfrequentie f = 2,1 Hz.s
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fig. 2.3. Contractie met het vermogensspectrum.

We zien dat het meeste vermogen aanwezig is tussen 0 en 0,03. Hz.
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Een storing, zoals ijkpuls of flush-signaal, kenmerkt zich vaak door

steile hel I ingen en een korte duur of kan soms gecombineerd zijn met een

contractie ("perswee">. Persweeën ontstaan door het meepersen van de

~oeder tijdens een contractie. Krakteristiek voor persweeën zijn de

"hoog"-frequente "spikes", gesuperponeerd op een contractie.

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de diverse storingen, die tijdens

een registratie kunnen voorkomen.

Indien we een betrouwbaar inzicht willen verkrijgen omtrent het beloop

van de baring aan de hand van parameters, mogen we niet het risico lopen

dat de parameters ook van de storingen berekend worden, als zouden dit

contracties zijn. Een procedure om contracties automatisch te detecteren

zal dan ook tegen storingen beveil igd moeten zijn.
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3. Contractie detectie.

3 . 1. Inl ei ding.

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de detectie van uteruscontracties.

Onder contracties verstaan we uitdrukkei ijk verhogingen in de intra

uteriene druk, veroorzaakt door samentrekking van de uterusspier.

Het zal duidel ijk zijn dat, indien we de I.U.P. willen gebruiken om het

beloop in de uterusaktiviteit gedurende de partus te volgen, we parameters

zullen moeten berekenen aan betrouwbare contracties.

Zeker in een on-I ine bewaking zullen artefacten, veroorzaakt door bewe

gingen van de moeder of aktiviteiten van de arts, veelvuldig voorkomen.

Dit betekent dat voor on-I ine bewaking deze stukken automatisch verwij

derd zullen moeten worden.

De aandacht zal uitdrukkei ijk gewijd worden aan detectie van de contracties,

meer dan aan de definitieve bepal ing van de begin- en eindpunten van

zo'n contractie. Voordat we tot een definitie van deze punten zullen over

gaan, zal eerst nagegaan moeten worden of we wel met een contractie te

maken hebben.

Allereerst bespreken we hoe drukveranderingen in de I.U.P. in het algemeen

gedetecteerd worden. Vervolgens definiëren we een aantal parameters, waar

mee we de contracties zullen beschrijven.

Met beRulp van een serie detectoren, die ieder eisen opleggen aan deze

parameters, zul len we bespreken hoe en met welk resultaat contracties

gedetecteerd worden.



-11-

3.2. Detecteren van patronen in de I.U.P.

3.2.1. Algemeen.

Het toenemen en afnemen van de intra-uteriene druk wordt vaak gekenmerkt

door karakteristieke veranderingen van de heil ing van het druksignaal.

We detecteren daarom I iever hel I ingen dan absolute niveaus.

Het I ijkt om deze reden zinvol, teneinde deze drukpatronen te detecteren,

gebruik te maken van een filter met een differentiërend karakter.

Bovendien zijn we dan onafhankel ijk van eventuele basisl ijn-verschuivin

gen. We kunnen daarne aan de uitgang van het filter drempels aanleggen.

Indien het gefilterde signaal deze drempels overschrijdt, is er sprake

van een dynamisch stuk met veranderingen van het drukniveau.

Een drukpatroon wordt gedefiniëerd als een combinatie van bij elkaar

horende dynamische stukken in de I.U.P.

Een en ander" is in onderstaand fig. 3.1. aangegeven.

I.U.P.(t) ~P
------.--~L_d_i_9_i_t_a_a_l_ dt

f j Iter

detect ie comb i neren :- classificatie

"- van patronen van patronen

_._-~,._--

fig. 3.1. Detecteren en classificeren van drukpatronen.

3.2.2. Digitaal filteren.

Het nadeel van een zuiver differentiërend filter is zIJn grote versterking

van hogere frequenties, waardoor ruis in de hogere frequentieband wordt

opgehaald.

Het is daarentegen mogel ijk om met behulp van een geschikt banddoorlaat

filter, enerzijds veranderingen te detecteren door gebruik te maken van het

differentiërend karakter; anderzijds zal het laagdoorlaat karakter de in

vloed van eventuele ruis teniet doen.
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Zo'n filter stelt ons in staat de meeste patronen in de I.U.P. te detec

teren. In enkele gevallen kunnen we hiermee niet volstaan en zullen we

onze toevlucht moeten nemen tot het oorspronket ijke signaal.

Ook als we het oorspronkel ijke signaal gebruiken, moet hiervoor de

signaal-ruis verhouding verbeterd worden. Dit is geschied door een laag

doorlaat filter te gebruiken. Het 3 dB punt is zo gekozen dat het laag

frequente deel van het signaal, de contracties zelf niet of in geringe

mate door het filter vervormd wordt. Het gebruikte digitale filter

(moving average) wordt beschreven door:

y.
I

1 i +m
- LX
2m+ 1 k= i -m k

m=20 (f i I ter A)

De overdrachtsfunktie H(f) van dit taagdoorlaat filter A luidt:

1 m f
H(f) = 2m+1 ( 1 + 2 L cos(k21Tf )) m=20

k=1 s

waarin f de bemonsteringsfrequentie is.s
In fig. 3.2. is de ampl itude karakteristiek IH(f)1 van filter A te zien,

aannemende dat de bemonster i ngsfrequent ie f gel i jk i s aan 2,1 Hz.s
Het 3 dB punt bevindt zich op 0,025 Hz. Uit het vermogensspectrum van een

contractie (fig. 2.3.) bi ijkt dat dit filter een geschikte keus is,

indie~ we al leen geïnteresseerd zijn in de contracties.

Een beeld van de eerste afgeleide wordt nu verkregen door de output van

het laagdoorlaat filter digitaal te fi Iteren met behulp van het banddoor

laat f i I ter B:

y. = C
1

m
'i' ( x. k - x. k )L 1+ 1-

k=1
m=20 (f i Iter B)

waar i n c een ca I i brat i efactor is: c = f /420s

Filter B heeft de volgende overdrachtsfunktie:

HU) 2cj
m fL si n( k21Tr)

k= 1 s
m=20

Uit de amplitude karakteristiek IH(f)1 van filter B (fig.3.3.) blijkt dat

de 3 dB punten zich bevinden op 0,017 en 0,060 Hz.
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fig. 3.3. Frequentieresponsie van filter B.
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Het filter dat gebruikt wordt om dynamische stukken in de I.U.P. op

te sporen, bestaat uit de cascade van filter A en filter 8.

Van dit samengesteld banddoorlaat filter A + 8 is in fig. 3.4. de

ampl jtude karakteristiek gegeven. De 3 d8 punten bevinden zich op

0,011 en 0,034 Hz.

(f /4)

(\

I

\

0-\ (....\
-10-

r

,l \

(\
-20-,1 \1 \1 'I,

!' \ ",

- 30-1 \ \ (\ '\ r,-4J ! 'I d \
\ \ I' \\1 I-50--. I' 1I

frequentie (Hz)

fig. 3.4. Frequentieresponsie van filter A + 8.

3.2.3. Detecteren en combineren.

Het detecteren van dynamische stukken in de I.U.P. geschiedt met behulp

van het banddoorlaat filter, bestaande uit de cascade van filter A en

f j Iter 8.

Wanneer de eerste afgeleide (DER) een level overschrijdt is er sprake van

een drukverandering (zie fig. 3.5.). Deze levels zijn met een leerpopula

tie van drukpatronen zo gekozen dat de flanken van al Ie betrouwbare
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contracties gedetecteerd worden. Dit betekent dat de levels in ieder

geval kleiner moeten zijn dan de kleinste extrema van de eerste afge

leide, die bij contracties optreden. Een te laag level echter intro

duceert een groot aantal niet interessante fout positieve detecties,

die weer verwijderd moeten worden. De volgende triggerlevels bi ijken

een geschikt compromis te zijn.

Drukstijging, indien

Drukdal ing, indien

DER ~ 0,2 mmHg/sec.

DER, -0,2 mmHg/sec.

In het algemeen bestaat een contractie uit één opgaande en één neergaande

flank. Deze beide flanken dienen gecombineerd te worden tot één patroon.

Dit geschiedt door na een opgaande flank gedurende een zekere tijd Tl

(55 sec.) te wachten op een neergaande flank en beide flanken te-combi

neren tot een patroon. Indien binnen de zoektijd Tl eventueel een tweede

opgaande flank gedetecteerd wordt, dan wordt deze flank bij de eerste

opgaande flank betrokken. Wanneer binnen Tl geen neergaande flank gevon

den wordt, is er sprake van shift of eventueel aanwezige storing.

Na een neergaande flank kan in enkele gevallen een tweede neergaande

flank volgen. Deze wordt bij het patroon betrokken, indien de zoektijd T2,

in dit geval 30 sec., niet overschreden wordt.

1.. U. P.

À = À = À
1 2

o
DER

o ------T,--.....,..,.."...---r-----
t 11 t ~ :t3 : t 4 -.. tijd

~
f I' I

À r ,
- -1 ~ -. - - - • I I

~~---:......,,-.------
'-/' À2

0,2 mmHgl sec •

fig.3.5.Detectie en combinatie van drukveranderingen met behulp van de eerste

afgeleide (DER).

In de volgende flowchart is schematisch weergegeven hoe de detectie- en

combinatieprocedure geschiedt, terwijl in fig. 3.5. de signalen, levels

en tijden zijn weergegeven.
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. START

LOOK FOR A

lOER/ ~ À

NEG. SLOPE N y PqS. SLOPE

LOOK FOR A

DER < À

MULTIPLE

NEGATIVE

SLOPES

N

LOOK FOR A

DER> -À

N

r
POS.

. N

MULTIPLE

POSITIVE

SLOPES

y

MULTIPLE

NEGATIVE

SLOPES

À 0,2 mmHg/sec.

T, 55 sec.

T2 30 sec.

y

LOOK FOR A

DER >-À

N

PATTERN; GONSISTING OF

POSITIVE AND NEGATIVE

SLOPES

fig. 3.6. Flowchart van de detectie- en combinatieprocedure.
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We definiëren dus een stijging of dal ing in de I.U.P., indien de abso

lute waarde van de eerste afgeleide groter is dan het detectielevel

( À = 0,2 mmHg/sec. ).

We kunnen nu verschil lende patronen, wat betreft het hel I ingsbeloop,

onderscheiden. Een opgaande flank geven we aan door een + en een neer

gaande flank door een -.

1. Vorm: +-. Dit patroon komt het meeste voor en is kenmerkend

voor enkelvoudige contracties (fig. 3.7.1.).

Ook veel artefacten hebben dit heil i ngspatroon (f ig. 3.7.2.).

2. Vorm: + of -. Een drukverandering gekenmerkt door een enkele

flank. Dit patroon komt vaak voor bij kleine storingen

(fig. 3.7.3.). Ook een I iggingsverandering van de patiënt

kan zo'n patroon tot gevolg hebben.

3. Combinaties van de vorige twee vormen. De vorm ++- komt hier

bij het meeste voor (fig. 3.7.4.).

fig. 3.7. Enkele voorbeelden van tijdens een registratie voorkomende

patronen.

+5-

ER

nHg
SEC O-

t
- 5 .,----J'-------.-----r---i

100 _ tijd !
80 t
60 t

I. P. l

Ig:~~ I~

fig. 3.7.1. Vorm: +-

1 min./div.
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fig. 3.7.4. Vorm: ++-
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fig. 3.7.3. Vorm: -
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3.3. Eigenschappen van contracties.

3.3.1. Algemeen.

Nu we de mogel ijkheid tot onze beschikking hebben om patronen te detec

teren, is.de volgende stap te besl issen welke van de gedecteerde patronen

betrouwbare contracties zijn.

Allereerst zijn door een aantal waarnemers de betrouwbare contracties

aangegeven en wel in twee populaties, de leer- en de testpopulatie.

De leerpopulatie bestaat uit de registraties van twee patiënten, waarin

van de 588 patronen 332 betrouwbare contracties door de mensel ijke waar

nemer aangegeven zijn. De totale registratieduur bedraagt 26 uur.

In de testpopulatie bevinden zich de registraties van 3 patiënten met

een totale registratieduur van 19 uur. Van de 436 patronen zijn er

300 als betrouwbare contractie aangegeven.

Vervolgens definiëren we parameters, waarmee we de betrouwbare contracties

zullen proberen te scheiden van de andere patronen. Deze parameters span

nen een n-dimensionale ruimte op, waarin elk patroon correspondeert met

een vector P in die ruimte. Indien de goede parameters gekozen zijn en

de patronen goed gedefiniëerd zijn, zullen de vectoren P van bij elkaar

horende patronen een cluster vormen. Het detecteren van betrouwbare con

tracties betekent het scheiden van de cluster, gevormd door de, betrouw

bare ~ontracties, van de clusters die door andere patronen gevormd worden.

3.3.2. Keuze van de parameters.

Bij de keuze van de parameters ten behoeve van' ~et detecteren van

betrouwbare contracties hebben we ons laten leiden door de volgende

overweging. De parameters moeten relevant zijn voor het onderscheid

tussen de twee groepen patronen: betrouwbare contracties en de andere

patronen, kortweg storingen genoemd.

We dachten dat de volgende parameters in aanmerking komen om betrouwbare

contracties te detecteren (fig. 3.8.).

1. De vorm van een patroon.

Voor een betrouwbare contractie eisen we een opgaande en een

neergaande flank, terwijl op voorhand enkele hel I ingen ver

worpen worden.
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2. T+ : duur van de opgaande flank ( t 3 - t, ).

Bij een meervoudige flank is T de duur van de gehele flank.
+

3. T_ : duur van de neergaande flank (t6 - t 4 ).

Evenals voor T+ wordt T_ van de gehele fla~k bepaald.

4. To : duur van het maximum van een drukpatroon ( t 4 - t 3 ).

Dit Is de tijd dat IDERl < À. tussen de opgaande en de neer

gaa nd e f I ank.

5. M+ maximum van de eerste afgeleide.

6. M minimum van de eerste afgeleIde.

7. T+_ : tijd tussen deze extrema ( t s - t 2 l.

8. A ; het verschil tussen I.U.P. en I.U,P'
LF

(I .U.P. na filterl

met fitter Al. geintergreerd over de duur van een patroon:

t 6

f I1UP - I UPLFIdt

t,
Omdat we te maken hebben met een bemonsterd signaal gaat het

integreren over in sommeren. De integrale afwijking Is als

volgt bepaa I d;

ie
L IIUP(k) - IUPLF(k)\

k=i
b

waarin i b en ie respectievel ijk de indices van het begin- en

eindpunt zijn.
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fig. 3.8. Parameters ten behoeve van contractie-detectie.
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3.3.3. Verdel ingen van de parameters.

Voor zowel de leerpopulatie als de testpopulatie zijn de cumultatieve

verdel ingen van de parameters bepaald en wel om twee redenen.

Allereerst is het nodig te onderzoeken of de gekozen test- en leerpopu

latie voldoende representatief zijn voor de voorkomende patronen.

Dit is namel ijk niet het geval wanneer de verdel ingen van de parameters

voor beide populaties significant verschillen.

Bovendien is het mogel ijk met behulp van de verdel ingen een indruk te

verkrijgen over de grenzen van de cluster, gevormd door de betrouwbare

contracties.

Bij het bepalen van de cumultatieve verdel ingen is onderscheid gemaakt

in contracties en storingen.

Onder de cumultatieve verdel ing van een parameter bij contracties ver

staan we de a posteriori kans dat de betreffende parameter ~k,c kleiner

i s dan a k:

A-k,c
a k

FCa k)c = PC~,c < a k) waar in

de ke parameter waarmee we een contractie Cc) beschrijven
ewaarde van de k parameter.

Om het onderscheid tussen contracties en storingen goed te accentueren

is de cumultatieve verdel Ing van een parameter bij "storinge~' anders

gedefiniëerd n.l.: de a posteriori kans dat de betreffende parameter AI,-,...,s

groter of gel ijk is dan a k:

F(a k) '" PCA k > a k) waarins - ,s =

A = de ke parameter van een storing Cs)-k,s

Van de gekozen parameters, zoals beschreven in 3.3.2. en weergegeven in

fig. 3.9., zijn de verdel ingsfuncties bepaald voor zowel de leer- als

de testpopulatie. Deze verdel ingsfuncties zijn in fig. 3. 10. te zien.

~erste

T+_~

I

~

-~Tb--- T
fig. 3.9. Gebruikte parameters uit de eerste afgeleide.

I fge Iei deO ----..........c;;.......L.-----t"t----,-----:';;iII"-r---
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fig. 3.10. Verdel ingsfuncties van de gekozen parameters.

Links staan de functies van de leerpopulatie, rechts die van de

testpopulatie.
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Opmerkingen:

1. Bij sommige verdel ingsfuncties van parameters, die van storingen

bepaald zijn, wordt de 100 %niet bereikt. De oorzaak is dat

niet altijd elke parameter berekend kan worden. Zo Is duur van

de neergaande hef I ing niet gedeflnl~erd, Indien een storing

slechts uit een opgaande flank bestaat.

2. Uit de verdel ingsfunctles van de le~r- en testpopulatie bi ijkt

dat er geen significante verschillen zijn. We kunnen stellen

dat beide populaties voldoende groot zijn.
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3.4. Contractie detector.

3.4. 1. AIgemeen.

Het detecteren van een klasse patronen betekent het afbakenen van een

cluster, die ontstaat door de parametervectoren P van die klasse pa

tronen in de n-dimensionale ruimte uit te zetten. Het instellen van

een detector houdt in dat we met behulp van de leerpopulatie zoeken

naar voorwaarden voor de parameters, zodat de aangeboden patronen zo

moge I ijk goed geclassificeerd worden. De kwal iteit van een detector

beoordelen we aan de hand van onderstaand diagram.

D E T E C TOR

+ -
W
A
A + CP FN
R
N
E
M FP CN-E
R

fig. 3.11'. Beoordel ing van een detector.

Er is sprake van optimale detectie als 100% van de patronen correct

gedetecteerd wordt. Aan deze ideale situatie zal veelal, zeker voor

de testpopulatie, niet voldaan worden. Er zul lén een aantal patronen

gemist worden (FN), terwijl andere fenomenen als het betreffende

patroon gedetecteerd worden (FP).

Afhankel ijk van de eisen, die we stellen aan de verhouding fP/FN, zal

de detector geoptimal iseerd worden. Deze eisen zullen per toepassing

variëren en hangen nauw samen met de kosten van een foutieve detectie.

We zullen nu ingaan op een detector bestaande uit een aantal deeldetec

toren, die elk voorwaarden opleggen aan een parameter ~k' in principe

d.m.v. twee levels: de ondergrens en de bovengrens.
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Voor een dee/detector geldt dat:

indienOk = 1

0k=O indien ~k<ak,l of ~k~ak,2

-'"

Een patroon f zal aan al Ie voorwaarden tegel ijk moeten

de gedefiniëerde klasse betrokken te worden, dus wordt

gerekend a Is:

n
TI Ok = 1

k= 1

vo I doen om bij

tot de kl asse

We kunnen de kwal iteit van een deeldetector Ok beschrijven m.b.v.

de kansen CPk en FP k, terwijl voor de gehele detector geldt, aangenomen

dat de parameters onafhankel ijk zijn, dat:

n
CP = rr CPkk= 1

en
n

FP = rr FP k
k= 1

3.4.2. Instel I ing van de detector.

Wat betreft het ontwerpen van een detector kunnen we onderscheid maken

in seriedetectie en para I leldetectie.

Bij seriedetectie (fig. 3.12.> wordt met behulp van de gehele leer

populatie die parameter gekozen, waarvan het scheidingsvermogen het

grootst ii. De eerste deeldetector Dl bestaat dan uit grenzen voor deze

parameter, zodanig dat FN 1 en FP 1 minimaal zijn. FN 1 zal zo mogel ijk

gel ijk aan 0 %moeten zijn. Want is een patroon eenmaal ten onrechte

verworpen dan is herkansing niet meer mogel ijk. Deze procedure wordt

telkens met de overbl ijvende populatie herhaald.

~_._. -
p
- ----I

CP, CP_2 _*

FP
2 °n

CN
n

FN
n

CP
o

FP
n

fig. 3.12. Seriedetectie.
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Het ontwerpen van een paralleldetector (fig. 3.13.) geschiedt door uit

de verdel ingsfuncties van de parameters al Ie met die parameters corresponde

rende deel detectoren af te leiden. Om dezelfde reden als bij de serie

detector worden de grenzen zo veel mogel ijk op 0 %FN ingesteld, onder

de conditie dat FP klein is.

CN
1

//FN 1

CN
n

/FN n.-----,
CP

n
o FPn n

fig. 3.13. Paralleldetectie.

De ser i edetector komt overeen met een log I sche besl i ss ingsboom, terw i j I

de paralle/detector vergeleken kan worden met statistische discriminantie.

Voor beide detectoren kunnen we afleiden dat:

n
CP = TI CP

k
k= 1

en
n

FP =' . TI FP k
k= 1

Indien de gebruikte parameters onafhankel ijk zijn en de deeldetectoren

van beide detectoren optimaal ingesteld zijn geldt:

cr . = CP /1 Iserie para e en FP • = FP I I Iser I e para e

Voor onafhankel ijke parameters bereiken we met belde detectoren hetzelfde

resultaat. De paralleldetector heeft echter het voordeel/dat deeldetectoren,

indien nodig, anders ingesteld kunnen worden zonder de instel I ing van de

andere deeldetectoren nogmaals te onderzoeken, zoals bij een serie

detector wel het geval is.
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Deze laatste overweging heeft ons doen besluiten voor de contract ie

detectie van een paralleldetector gebruik te maken.

Het instellen van de detector geschiedt door gebruik te maken van de

verdel ingsfuncties, die gegenereerd worden door de parameters van de

leerpopulatie. De grenzen van de deeldetectoren van de betrouwbare

contracties zijn zoveel mogel ijk op 0 %FN ingesteld, hetgeen inhoudt

dat geen enkele contractie van de leerpopulatie verworpen wordt.

Uit de verdel ingsfuncties van de parameters (fig. 3.10.) kunnen we de

grenzen aflezen. Immers de functie F(ak'c geeft aan het percentage FN k
dat verkregen wordt bij de eis dat parameter ~k ~ a k. Anderzijds wordt

het percentage FN k, gekoppeld aan de eis ~k < a k, gegeven door de

uitdrukking: 1 - F<a k\.

Analoog geldt voor het percentage FP k:

FP k F(a k) s

FP k = 1 - F(ak's

indien ~k~ak

indien ~k < a k

Indien van een parameter ~k geeist wordt dat a k,1 ~~k < ak,2'

dan kunnen we voor FN k en FP k respectievel Ijk schrijven:

FN k = 1 + F(a k,l)c - F(a k,2)c

FP k F(a k,l)s - F(a k,2)S

Door enkele contracties met extreme parameters te laten val len kon het

percentage FP aanzienl ijk verlaagd worden.

Een patroon zal als contractie gedetecteerd worden, indien voldaan is

aan alle hieronder genoemde criteria:

01 18 < T < 100 sec.... +

O2 16 ~ T < 100 sec.-
03 o ~ TO < 26 sec.

04 O~M < 3,2 mmHg/sec.
+

05 0 ~M < 2,8 mmHg/sec .-
06 20 < T < 100 sec,·

= +-

07 0 < A < 640 mmHg=

Het resultaat van deze detector op de leerpopulatie is in fig. 3.14.

te zien.
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DETECTOR

co ntract i es star i ngen
-_.._......... _.-

W
CP FN

329 3
A contract i es N = 332c
A 99, 1 % i 0,9 %

R

N FP CN
E 15 241

M
star i ngen

5,8 % 94,2 % N = 256
E s

R

fig. 3.14. Resultaat van de detector op de leerpopulatie.

3.4.3. Evaluatie van de detector,

Er is onderzocht of we contracties ook met minder criteria kunnen de

tecteren dan met het aantal dat hierboven genoemd is.

Enerzijds kunnen we zonder meer die grenzen weglaten, waarvan het per

centage FP maximaal is. Anderzijds kunnen parameters, althans wat

betreft de leerpopulatie, redundant zijn. Vaak zal de redundantie van

een parameter het gevolg zijn van de afhankel ijkheid met andere para

meter(s). De redundantie van parameters wordt verkregen door successie

ve/ ijk een parameter of een combinatie van parameters weg te laten en

te onderzoeken of de kwal iteit van de detector niet verslechtert.

Het weglaten van parameters of grenzen heeft geen of een positieve

invloed op het percentage CP. Daarentegen zal het percentage FP niet

veranderen of slechter worden.

Uit de verdel ingsfuncties van de leerpopulatie bi ijkt dat de criteria:

T < 100
+

T < 100 T < 100
+- A~O

weggelaten kunnen worden. Eveneens geldt dit voor M+ ~ 0 en M_ ~ O.

('ndIen <;leze extrema bepaald kunnen worden zijn ze namel ijk altijd

groter of gel ijk aan het triggerlevel in de eerste afgeleide O.~0,2 mmHg/sec)



T > 18 sec.+ =

T > 16 sec.- =

TO
< 26 sec.

M < 3,2 mmHg/sec.
+

M < 2,8 mmHg/sec.

T > 20 sec.+-

A < 640 mmHg
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Het aantal criteria, waaraan een patroon moet voldoen om als betrouw

bare contractie gedetecteerd te worden, is nu met 7 verminderd.

De overbl ijvende criteria zijn:

0,
°2
0

3
04
0

5
0

6
0

7

Vervolgens is nagegaan welke parameters als redundant beschouwd zouden

kunnen worden. Allereerst is de detector getest, terwijl een enkele

parameter niet gebruikt werd. De resultaten zijn weergegeven in fig. 3.15.

alle - ° - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
parameters 1 2 3 4 5 6 7

..

FN 3 3 3 2 3 3 3 1

FP 15 21 20 17 15 15 17 32

fig. 3.15. Resultaat na weglating van een parameter.

We zien dat 04 en 05 weggelaten kunnen worden, zonder de resultaten van

de totale detector te beinvloeden. Weglaten van 03 veroorzaakt slechts

een kleine verandering.

Vervolgens zijn een aantal combinaties van 2 deeldetectoren weggelaten.

De resultaten zijn weergegeven in fig. 3. 16.

alle - 0 - 0 - 03 3 4

parameters - 0 - 0 - 0
4 5 5

FN 3 2 2 3

FP 15 17 17 15
..

fig. 3.16. Resultaat na weglating van 2 parameters.
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We kunnen zien dat de combinatie 04 , 05 zonder nadel ige gevolgen voor

het totaal resultaat weggelaten kan worden.

Uit de analyse van de resultaten bij het weglaten van 3 detectoren

bleek dat indien de combinatie, 03 04 05, weggelaten wordt, toch een

goed resu Itaat bere i kt kan worden (FN = 2, FP = 17) .. Gekozen i s voor

de detector bestaande uit de deeldetectoren 01 O2 06 en 07 , De score

bereikt met de detector is weergegeven in fig. 3.17.

Na analyse van de, door de detector, gemaakte fouten bi ijkt dat dit

over het algemeen de klasse "dubieuse contracties" betreft. Dit is de

klasse patronen, waarvan de waarnemer niet met zekerheid durft te zeggen

of het al dan niet om een contractie gaat. Het is duidel ijk dat deze

cluster dicht tegen de cluster "betrouwbare contracties" zal liggen,

hetgeen de gesignaleerde foutieve detecties in de hand werkt.

Vervolgens is de detector getest op onze onafhankel ijke testpopulatie.

In fig. 3.17. zijn de uiteindel iJke detector en de resultaten op leer

en testpopulatie weergegeven.

We zien dat de detector op de testpopulatie een groter percentage FN

heeft dan op de leerpopufatie. Daarentegen is het percentage FP bij

de testpopulatie iets beter.

Voor beide populaties geldt dat de percentages van dien aard zijn, dat

deze detector goed te gebruiken is; te meer daar we over de foutief

geclassificeerde patronen vaak in dubio zijn of het nu contracties zijn

of niet.
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....
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=
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~7

ja

betrouwbare

contractie

. ~ - .. " .~-_.,. '" . ........ . ---
C 0 M P U T E R

LEERPOPULATIE TESTPOPULATIE
-

betrouwbare storing betrouwbare storing
contract ie contractie

WAARNEMER WAARNEMER-
betrouwbare CP FN CP FN betrouwbare

i

contractie 330 2 294 6 contractie

n = 332 99,4 % 0,6 % 98,0 % 2,0 '"
n = 300

-------... ._-- .__.__._...........~_. ~-,--

stor i ng FP CN FP CN stor i ng

= 256 17 239 8 " 126 n = 136n

6,6 % 93,4 % 5,9 % 94,1 %.•.

fig. 3.17. Detector en resultaat op leer- en testpopulatie.
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4. Classificatie van drukpatronen.

4. 1. InIe iding.

Nu we de mogel ijkheid bezitten om automatisch betrouwbare contracties

te detecteren, kunnen we denken aan een verdere differentiatie in belde

groepen drukpatronen, betrouwbare contracties én "storingen".

Onder "storingen" verstaan we alle drukpatronen, die we niet de kwal i

ficatie "betrouwbare contractie" kunnen geven. Het is duidelijk dat

zich in de groep "storingen" een scala van patronen bevindt, van een

weinig verminkte contractie tot patronen, die ontstaan door mainipulatie

aan apparatuur. Anders gezegd, de punten, die ontstaan door de beschrij

vende parameters van de storingen in de toestandsruimte uit te zetten,

zu I Ien meer of minder ver va n de cluster "betrouwbare contract ies" af

I iggen. Wat betreft de groep "storingen" zijn we soms geïnteresseerd

in die drukpatronen, die meer of minder duidel ijk het gevolg zijn van

een uteruscontractie. Indien het gewenst en zinvol is, kunnen van

dubieuse of verminkte contracties parameters bepaald worden om het

beeld van het baringsbeloop in sommige gevallen aan te vullen.

In dit hoofdstuk zullen allereerst de fenomenen, die naast betrouwbare

contracties optreden, worden beschreven.

Vervolgens komt het classificatie-model aan de orde. Tijdens het instel

len en evalueren van dit model zijn technieken gebruikt, die reeds bij

de contractiedetectie besproken zijn.

Tenslotte tonen we de resultaten van het model op de test- en leerpopu

latie.

4.2. Specificatie van drukpatronen.

We zullen nu een verdere differentiatie aanbrengen in de beide klassen,

zoals we die tot nu hebben gedefiniëerd, te weten de "betrouwbare con

tracties" en de "storingen".

Bij "betrouwbare contracties" kunnen we vier karakteristieke vormen

ondersche iden.

1. Normale contracties; drukverhogingen, die karakteristiek zIJn

voor een uteruscontractie. Ze kenmerken zich door een "klok"

vormig drukbeloop, zonder basisl ijn verschuivingen (fig. 4.1.1.)
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2. "Trap"-contract ies. Deze dru kverhog i ngen worden gekenmerkt door

het feit dat een flank uit meerdere del,en bestaat. Dit wil zeggen

dat er gedurende een zekere tijd een kleine drukverhoging is aan

het begin of eind van een contractie (fig. 4.1.2.)

3. "Kameel "-contracties. We spreken van een "kameel"-contractie,

indien een contractie direct gevolgd wordt door een tweede con

tractie zonder eerst het basisniveau te bereiken. Uiteraard zal

voor het gebruik het verschil in niveaus gedefiniëerd moeten

worden.

4. Contractie + basisl ijn verschuiving. Een contractie, waarbij

het basisniveau na de contractie duidel ijk verschilt van het

basisniveau voor de contractie.

In de groep "storingen" onderscheiden we de volgende subklassen:

1. Intensieve storingen. Drukveranderingen, die het gevolg zIJn

van manipulaties aan de apparatuur, zoals ijken of "flushen"

(fig. 4.1.3.>. Ook andere niet door de uterusspier veroorzaakte

drukveranderingen betrekken we bij deze subklasse, zoals hoesten enz.

2. Kleine storingen (fig. 4.1.4), kleine variaties van het basis

niveau. Vaak detecteren we tengevolge van het geringe vermogen

slechts een enkele heil ing.

3. Dubieuse contracties. Drukverhogingen, waarvan het niet duldel ijk

is of ze al dan niet veroorzaakt zijn door contracties van de

uterusspier (fig. 4.1.5>. De waarnemer verkeert hier in onzeker

heid.

4. "Shift" of basisl ijn verschuiving (fig. 4.1.6.). Deze basisl ijn

verschuiving ontstaat doordat de patiënt van houding verandert

en zo een andere positie inneemt t.o~v·, de drukkamer, waardoor

de hydrostatische druk verandert.

5. Persweeën. Contracties met daarop gesuperponeerde "spikes",

veroorzaakt door meepersen van de moeder (fig. 4.1.7.).

6. Verminkte contracties. Dit zijn altijd combinaties van een

contractie en één of meer van de bovengenoemde intensieve

stor i ngen (f ig. 4.1.8.).
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2. "Trap" - contractie
tijd

1. Normale contractie
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3. Flush 4. Kleine storing 5. Dubieuse contractie
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6. Shift 7. Perswee 8. Verminkte contractie
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Zoals bij de betrouwbare contracties hebben we de gedefiniëerde subklas

sen van "storingen" voor zover mogel ijk beschreven door de volgende

parameters:

duur van de opgaande f Iank

duur van de neergaande flank

duur van het maximum van de druk

maximum van de eerste afgel e ide

minimum van de eerste afgel e ide

( sec. )

r --1-----ii ntens i eve kleine dubieuse persweeën verminkte

stor i ngen stor i ngen . shift contractiescontracties

T
+

4 - 56 0 - 52 0 - 76 20 - 48 20 - 100 4 - 84sec.
--- '-----_._-_..- f-----.--.------- -------

T- 0 - 72 0 - 24 0 - 80 28 - 32 24 - 76 8 - 64sec.
~_.

-_.
TO niet van

0 - 10 5 - 28 3 - 42 0 - 12 0 - 7sec. toepass i ng._- ._~- _.----
M

+
0,2 0,6 0,2 1,2 0,2 0,6 0,8 4,2 0,2 2,6mmHg/sec 0,2 - 5 - - - - -

ï
..._-_.._....._-- -_._..••._--_.

f M- 0,7 0,2 1,0 0,4 O,S 0,4 4,5I mmHg/sec 0,2 - 4,6 0,2 - - - 0,9 - 4, L -

i T niet van
I +-

9 15 87 21 60 12 48- 66 12 - 36 - - -
r- sec. toepa5s i nq

A,
20-3200 0 - 400 0 - 600 0 - 400 400-4000 200-3600

\ mmHg
I -I
f aa nta I 44 125 33 7 30 17_.._--- .....__._------------

fig. 4.2. 8oven- en ondergrenzen van de parameters voor diverse

kIassen "stor i ngen" .
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We zien dat met name intensieve storingen en persweeën gekenmerkt worden

door steile flanken. Bovendien is de integrale afwijKing (A) van deze

twee groepen en van verminkte contracties relatief groot, zoals we uiter

aard verwachten. Kleine storingen daarentegen worden gekenmerkt door

flauwe hel I ingen en een lage integrale afwijking. Hetzelfde geldt van de

groep dubieuse contracties, die immers altijd een ~aag maximum, dus een

flauwe hel I ing hebben.

4.3. Classificatie schema.

De detectieprocedure bestaat uit het achtereenvolgens detecteren van een

type drukverandering, een serieschakel ing van paralleldetectoren. Elke

detector bestaat uit een aantal eisen, waaraan voldaan moet zijn om bij

de betreffende groep geclassificeerd te worden. Deze eisen zijn bepaald

uit de verdel ingen van de parameters. Bij de volgorde van detecteren

hebben twee overwegingen een rol gespeeld. Een overweging is de volgorde

te laten afhangen van de zekerheid, waarin de waarnemer een groep her

kent. Een andere overweging is de grootste groepen eerst te detecteren.

Wat betreft de vorm zijn de kleine storingen en de verminkte contracties

te scheiden in patronen met een enkele flank en patronen, waarvan zowel

de opgaande als de neergaande flank gedetecteerd is. Deze differentiatie

is ook in de detectieprocedure toegepast. fndien een patroon bestaat uit

een enkele flank, zijn de parameters Ta en T+_ niet van toepassing. In

dit geval is T+_ gel ijk aan 0 gesteld, zodat een enkele flank door de

eis T 0 gedetecteerd kan worden. De gekozen detectie-volgorde is:
+-

1. kleine storing met een enkele flank

2. shift

3. verminkte contractie met een enkele flank

rest kleine storingen

persweeën

intensieve storingen

dubieuse contracties

rest verminkte contracties.

behulp van de verdel ingen van de parameters een detector inge

volgt uit een redundantietest de uiteindel ijke detector. Deze

procedure wordt bij elke detector van een bepaalde klasse herhaald.

Het model dat na instel I ing en testen verkregen is, laat de onderstaande

flowchart zien (fig. 4.3.). Aan al Ie eisen van een detector Di moet vol-

daan zijn om geclassificeerd te worden bij klasse i.
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verm i nkte

contractie

N
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verm i nkte
contractie

Y-

stor i ng

--

intensieve Y-

sh i ft

kleine

storing

contractie

betrouwbare Y

fig. 4.3. Classificatie_n-pd_eL, --------
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4.4. Resultaten.

De detector is vervolgens getest op onze leerpopulatie en op de test

populatie. De resultaten zijn respectievel ijk in fig. 4.4. en fig. 4.5.

weergegeven. Vertikaal zijn de klassen en aantallen patronen aangegeven

zoals ze door de waarnemer zijn benoemd, terwijl horizontaal deze klas

sen met het door de computer genoemde aantal patronen ia weergegeven.

In ieder element is het percentage van een groep dat door de detector

is benoemd tot een zekere klasse I inks onder de diagonaal geplaatst.

Deze getallen in de diagonaal-elementen geven ons dus het percentage

correct positief gedetecteerde patronen. Het aantal benoemde patronen,

gerelateerd aan het aantal door de computer gevonden patronen van een

klasse is rechts boven de diagonaal van ieder element geplaatst. Deze

getal 1en uit de diagonaal-elementen geven ons een inzicht in het aantal

als fout positief (FP) benoemde patronen. Het percentage FP is 0 %, indien

in de genoemde vakjes 100 %staat en neemt toe naarmate het percentage

correct geclassificeerde patronen afneemt. Ter verduidel ijking is in

de laatste kolom het aantal FN gedetecteerde patronen genoemd. De onder

ste rij geeft het aantal FP gedetecteerde patronen per klasse aan.

Deze diagrammen geven ons een inzicht in de werking van de detector.

Nagegaan kan worden hoe groot het percentage foute besl issingen per

klasse is en hoe de fout gedetecteerde patronen dan wel benoemd worden.

Uit de resultaten van de detector op de leerpopulatie (fig. 4.4.> kun

nen we het volgende concluderen.

Allereerst zien we dat 99,4 %van de betrouwbare contracties als zodanig

worden herkend, terwijl de gemiste contracties in de groep verminkte

contracties terecht komen. Anderzijds herkent de computer 17 patronen

uit de klassen 2, 3 en 4 als een betrouwbare contractie. Deze wissel ingen

i n de groep "contract i es" kunnen we verwachten, daar de cluster van deze

4 klassen van contracties uiteraard dicht bij el kaar I iggen ,en van

enige overlap sprake zal zijn. Van de groepen dubieuse en verminkte

contracties detecteert de computer 6,1 %respectievel ijk 23,6 %als een

intensieve storing. Dit is zeker duidel ijk voor een verminkte contractie,

die immers voor een deel uit een intensieve storing bestaat. Hetzelfde

effect zien we andersom bij groep 6. Nu wordt een aantal intensieve

storingen als verminkte contractie geclasseficeerd
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c 0 M PUT E R
.-

12 P ~4 5 71 6
Ntot = 588 I

betr.dubieuse verm i nktt pers- intens. kleine aantal
~ontracti~ contr. sh iftcontr. wee stor i ng stori ng FNn = 347 ; n = 19 n = 15 n= 29 n == 8 n = 45 n = 125

hIli A J-( I

1.

i~~betrouwbare 5,0

~ 2contract ie
1 n = 332 99,4 0,6
j

2.

~h ~ ~
dub i euse

\ contractie
14

• n = 33 33,3 57,6 3,0 6, 1

3.
verm i nkte

~ ~ ~.contractie 9
n == 17 17,6 47,0 23,6

4.
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~ ~n = 30 10,0 I
3

90.0_. ... _._-,"'~

5 .

~sh i ft ~ 1
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7.
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ig. 4.4. Resultaat van de detector op de leerpopulatie.
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aa nta I
8 5 5 '1 2 3 5
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fig. 4.5. Resultaat van de detector op de testpopulatie
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De resultaten van de detectot op de testpopulatie (fig. 4.5.) zijn over

het algemeen iets slechter dan dIe van de leerpopulatie, maar toch nog

steeds bevredigend. Dit bevestigd enerzijds de grootte orde van onze

leerpopulatie. Anderzijds bi ijkt uIt dit resultaat dat met de gekozen

parameters een classificatie goed mogel ijk Is.

In het algemeen ervaren we overgangen binnen overeenkomstige groepen

als minder erg dan overgangen binnen twee compleet verschil lende groepen.

Een objectiever totaaloverzicht geeft dan ook de figuur 4.6.

In deze tabel Jen zijn de resultaten van de detector op respectievel Ijk

leer- en testpopulatie teXien, nadat we enkele klassen gecombineerd

hebben. We onderscheiden-dan 3 groepen van drukpatronen, te weten:

1. betrouwbare contracties

2. onbetrouwbare contracties, bestaande uit de groepen 2, 3 en 4

3. storingen, bestaande uit de groepen 5, 6 en 7.

We zien in fig. 4.6. dat de computer in beide populaties geen enkele

keer de overgang van betrouwbare contractie naar storIng gemaakt heeft.

Onbetrouwbare contracties worden grotendeels ook als zodanig geclassifi

ceerd, hoewel een aantal van deze patronen naar beide andere klassen

verhuizen.

In het algemeen kunnen de resultaten bevredigend genoemd worden.

C 0 M PUT E R

LEERPOPULATIE TEST POPULATIE

storing

n = 178

stor i ng

n = 92

3.2.
onbetr.
contr.

n = 42

2. 3.
onbetr.
contr.
n = 63

storing

n = 176

onbetr.
ontract ie
n = 80

\ARNEMER

ltrouwbare
:ontract i e
n = 332

fig. 4.6. Resultaat van de detector.
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1. Inleiding.

Een belangrijk signaal dat tijdens de bevalling geregistreerd

kan worden is de foetale hartaktiviteit. Uit dit signaal wordt

de foetale hartfrequentie (F.H.R.) bepaald door het interval

te meten tussen twee opeenvolgende foetale hartakties.

De F.H.R. is een van de weinige parameters, waarmee het moge

lijk is een indruk te verkrijgen van de foetale circulatie.

In het foetaal cardiotachogram, F.H.R. als functie van de tijd,

komen patronen voor, die vaak gecorreleerd ZlJn met contracties

van de baarmoeder (uterus). Om de veranderingen in de F.H.R.

te kunnen interpreteren is een simultane registratie van de

intra-uteriene druk dan ook noodzakelijk.

Allereerst zal in dit rapport besproken worden hoe de foetale

hartaktiviteit geregistreerd wordt en welke patronen in het

tachogram voorkomen. Vooral wanneer geen direct contact met de

foetus mogelijk is, is het moeilijk signalen te registreren,

waaruit het foetaal hartritme foutloos kan worden bepaald.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke fouten voorkomen en hoe

deze worden gedetekteerd.

Vervolgens worden twee methoden beschreven waarmee het mogelijk

is patronen in het foetaal tachogram te detecteren. Beide

methoden verdelen het tachogram in segmenten, waarbinnen de

signaaleigenschappen volgens bepaalde criteria constant zijn.

Van deze segmenten worden parameters berekend, waarmee het

mogelijk is de segmenten, eventueel na combinatie, te classi

ficeren. Als voorbeeld wordt in het laatste hoofdstuk beschre

ven hoe met behulp van een segmentatieroutine automatisch het

basisniveau in het foetaal tachogram herkend wordt.
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2. Het foetaal cardiotachogram.

2.1. Het registreren van de foetale hartaktie.

De foetale hartaktiviteit kan waargenomen worden door registra

tie van elektrische potentiaalverschillen, die gegenereerd wor

den door het foetale contraherende hart (foetaal elektrocardio

gram, F.E.e.G.).

Bij staande vliezen, wanneer geen direct contact met de foetus

mogelijk is, worden de elektroden op de buik van de moeder

aangebracht (abdominaal). Fig. 2.1. laat een voorbeeld zien

van een abdominaal signaal, waarin we een moederlijk en een

foetaal component kunnen onderscheiden. Voor een goede detec

tie van de foetale QRS-complexen is het belangrijk dat juist

bij een abdominaal signaal de signaal-ruis verhouding zo groot

mogelijk is. De juiste plaats van de elektroden is hiervoor

essentieel.

M M M .~ ~ ..
M

F F F F F F F

~
~Ir~

. ... I.

t ) f ~ec

fig. 2.1. Registratie van een abdominaal foetaal elektrocardio

gram.

M = moederlijk QRS-complex

F = foetaal QRS-complex
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Het detecteren van de foetale QRS-complexen geschiedt door

gebruik te maken van 2 triggers (amplitudovensters), gevolgd

door 2 univibratoren (tijdvensters). ') Een triggerlevel

detecteertmoederlijke en foetale QRS-complexen (UVi). Het

andere level moet zo gekozen worden dat er alleen pulsen ont

staan bij moederlijke QRS-complexen (UV2). Er is sprake van

een foetaal QRS-complex, indien er ten tijde van een puls in

UVl er geen puls aanwezig is in UV2. Een en ander is geschetst

in fig. 2.2.

--!!-l+--L ,

h
I

i
........~'---':'--...~.'..... 1 sec

m n n n n. n. nnn n. ... n n UV1

_._il ~_ __'D _---Ü__~~_UV~_..

1. 1 1 1 1 1 1 1 f 1 f~e_l{:~

fig. 2.2. Detectie van foetale QRS-complexen uit een

abdominaal r.E.C.G.

Recent is een methode ontwikkeld om met behulp van correlatie

technieken foetale QRS-complexen te detecteren.

Na het breken van de vliezen is het mogelijk direct een

foetaal elektrocardiogram af te leiden door de elektrode te

plaatsen op het voorliggend lichaamsdeel van de foetus

(fig. 2.3.). De signaal-ruis verhouding is nu veel beter dan

bij een abdominale registratie en moederlijke complexen komen

vrijwel niet meer voor. Het detecteren van de R-toppen geeft

nu weinig problemen.

, )
Zie lito (2)
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fig. 2.3. Foetaal elektrocardiogram, geregistreerd met behulp

van een schedelelektrode.

Naast elektrische signalen veroorzaken de bewegingen van o.m.

de foetale hartkleppen ook geluidsgolven. Het registreren van

deze akoestische signalen (phonocardiografie) geschiedt met

behulp van een microfoon, die geplaatst wordt op het moeder

lijk abdomen. Het is mogelijk uit een foetaal phonocardiogram

de foetale hartfrequentie te bepalen, hoewel de nauwkeurigheid

geringer is dan bij het foetaal elektrocardiogram.

De bewegingen van het foetale hart kunnen ook waargenomen

worden door gebruik te maken van het Doppler-effect. Deze be

wegingen veroorzaken namelijk een frequentieverandering in de

ultra-sonore golven, uitgezonden in de richting van het foe

tale hart. Na frequentiedemodulatie beschikken we over een

signaal, waarmee het hartritme van de foetus bepaald kan wor

den.
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2.2. Enkele fenomenen ln het foetaal tachogram.

In het foetaal cardiotachogram kunnen we een groot aantal

patronen onderscheiden, die vaak gerelateerd zijn aan verho

gingen van de intra-uteriene druk. Een drietal fenomenen

komen in het foetaal hartfrequentiepatroon voor:

- Het basisritme

- De snelle variaties of short term irregularity

- De langzame variaties of long term irregularity

Onder het basisritme verstaan we een stationaire hartfrequent

waarop kleine frequentievariaties gesuperponeerd zijn, over

een zekere tijdsperiode, waarvoor meestal de periode tussen

twee contracties wordt genomen. Het basisritme varieert tus

sen 120 en 160 slagen per minuut en is gerelateerd aan de

basale instelling van de foetale circulatie.

De snelle, of slag-op-slag, variaties in de foetale hart

frequentie lijken gecorreleerd met de conditie van het foe

tale nerveuze systeem. Na blokkering van de vagus d.m.v. seda

tiva zien we vaak een strak patroon ontstaan. Dit strakke

patroon zien we ook bij anencephalen (lit. 4 en 6)

Wat betreft de langzame variaties in het foetaal tachogram

zijn in de literatuur een aantal indelingen bekend ( HON,

CALDEYRO-BARCIA, HAMMACHER, WOOD en MAEDA ). Meestal valt de

nadruk op de daling van de foetale hartfrequentie tijdens of

vlak na een wee. De indelingen berusten hoofdzakelijk op een

aantal visuele aspekten zoals:

- begin en eind van een langzame variatie

- basisritme voor en na een langzame variatie

- vorm

- minimale en maximale waarde van de hartfrequentie

- tijdsrelatie met uteruscontractie (lag-time)

Veel voorkomende langzame variaties zijn:

1. Deceleraties; hieronder verstaan we een daling in de

foetale hartfrequentie, soms tot + 60 slagen per min.

Een deceleratie treedt vaak op tijdens contracties van

de uterus en wordt dan "dip" genoemd.
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2. Acceleraties of verhoging van de foetale hartfrequentie.

Er kunnen acceleraties tot + 200 slagen per minuut

voorkomen.

3. Combinaties van acceleraties en deceleraties.

Veranderingen in de foetale hartfrequentie kunnen ontstaan

door verstoringen van de foetale circulatie. De patronen zlJn

vaak karakteristiek voor de oorzaak van de verstoring.

De indeling van HON bestaat uit drie verschillende foetale

hartfrequentiepatronen:

1. "Early deceleration"

Het begin van de hartfrequentiedaling valt vroeg na het

begin van de contractie ( vertraging: 0 - 10 sec.)

Het minimum van de hartfrequentie ligt meestal niet la

ger dan 100 slagen per min. en de duur van de dip 1S

meestal gelijk aan die van de contractie.

Dit type zou ontstaan tengevolge van druk op het voor

liggende hoofd.

2. "Late deceleration", (fig. 2.4.)

Evenals de "early deceleration" is er een grote

gelijkenis met de vorm van een contractie.

Het begin van de "late decelera-tion" ligt ongeveer

30 sec. na het begin van de contractie.

Dit patroon in de foetale hartfrequentie wordt moge

lijk veroorzaakt mor een verminderde placentadoor

stroming tengevolge van een uteruscontractie.

3 . "VariabIe deceleration", (fig. 2.5.)

Deze patronen kunnen verschillend van vorm zlJn.

Er is geen vaste tijdsrelatie tussen contractie en dip,

terwijl de duur van de dips variabel is.

De hartfrequentie daalt soms tot 50 à 60 slagen per min.

De oorzaak van "variabIe deceleration" wordt gezocht

1n navelstrengafklemming tijdens een contractie.

De verhogingen van de hartfrequentie (acceleratie) kunnen wel

of niet gerelateerd zijn aan uteruscontracties. Fig. 2.6.

toont een hartfrequentie-verhoging tijdens een contractie,

terwijl in fig. 2.7. spontane acceleraties te zien zijn, die

niet samenhangen met een uteruscontractie.
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2.3. Het detecteren van foutieve intervallen.

In het foetaal tachogram komen vaak foutieve intervallen voor,

die het kwantificeren en interpreteren van langzame variaties

maar vooral van snelle variaties in de r.H.R. bemoeilijken.

Foutieve intervallen ontstaan doordat foetale QRS-complexen

niet of niet correct gedetecteerd worden of door detectie van

andere pulsen dan foetale QRS-complexen. De oorzaken van

foutieve detecties in een foetaal elektrocardiogram (r.E.C.G.)

zijn:

1. Interferentie van het r.E.C.G. met het moederlijk

elektrocardiogram (M.E.e.G.).

2. Storingen door actiepotentialen van spieren.

3. Potentiaalveranderingen welke ontstaan tengevolge van

bewegingen van moeder en kind, die het elektrode

contact verstoren.

4. Elektromagnetische storingen.

5. Polarisatieverschijnselen aan het elektrode-oppervlak.

6. Apparatuurstoringen.

Voor automatische verwerking van het foetaal tachogram moet

zoveel mogelijk worden v~meden dat foutieve intervallen bij

de berekening van parameters betrokken worden. Daarom is een

algorithme ontwikkeld, die foutieve intervallen detecteert.

In deze routine (fig. 2.8.) wordt het te testen interval T.
l

vergeleken met het gemiddelde T van het vorig interval T. 1
l-

en het volgend interval Ti +1 . Indien Ti meer dan een bepaald

percentage Ap afwijkt van T wordt het interval Ti niet

geaccepteerd. In de flowchart is d.m.v. de logische variabele

aangegeven of interval T. wel of niet geaccepteerd wordt.
l

Het is mogelijk dat Ti ten onrechte fout bevonden wordt, omdat

Ti - 1 of Ti +1 niet correct is. Indien dit later gedetecteerd

wordt, kan interval Ti alsnog goedgekeurd worden. Bovendien

eist het programma dat minimaal Ac intervallen achter elkaar

correct zijn. Om de routine een adaptief karakter te geven

zijn absolute criteria voor correcte intervallen vermeden.

L.
l
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L
1

= FALSE

n = i
i = 1

i = i + 1
L. ; TRUE

N

correct

interval ...------.........
y

false

interval

n = :2

L. a = TRUE
1-:1.

N

k = i - n + 1

SLo = FALSE". k .lJ :1J=,1

fig. 2.8. Routine voor het detecteren van foutieve intervallen,

aangegeven door de logische variabele L. (L. = TRUE
l l

voor correcte intervallen en FALSE voor een foutief

interval Ti)

amplitudovenster

minimaal aantal correcte interval

len, die elkaar direct moeten

opvolgen.
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detecteren van foutieve intervallen, die door streepjes

aangegeven zijn. (~ = 5 %, A = 4 )P c

In fig. 2.9.1. Zlen we een foetaal tachogram dat bepaald is uit

het r.E.e.G., geregistreerd met behulp van een schedelelektro

de. De foutieve intervallen in dit signaal zijn meestal het

gevolg van stoorpulsen tussen 2 QRS-complexen.

Het resultaat van de routine om foutieve intervallen te detec

teren is te zien in fig. 2.9.2. (~ = 5 %, ~c = 4 ).
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De foutieve intervallen zijn dan vervangen door streepjes

onder het signaal.

Fig. 2.10.1. toont een foetaal tachogram, dat met een hard

ware detector, beschreven in 2.1., bepaald is uit een abdomi

naal F.E.C.G .. Bij een ~dominale afleiding van het F.E.C.G.

is het registreren van het M.E.C.G. onvermijdelijk. Het

M.E.C.G. is zelfs een aantal malen groter dan het foetaal

signaal. Indien een foetaal QRS-complex samenvalt met een

moederlijk complex is detectie van het foetaal complex niet

mogelijk. We zien in een foetaal tachogram, afgeleid van een

abdominaal signaal, dan ook vaak dubbele intervallen, die het

gevolg zijn van het niet detecteren van een foetaal QRS-com

plex.

Voor het abdominaal signaal is de hierboven beschreven rou

tine uitgebreid met enkele instructies om dubbele intervallen

te detecteren. Ti lS een dubbel interval indien geldt dat:

waarin T f het laatst gevonden correcte interval is enre
de breedte van het windowaangeeft.

Indien T. binnen het venster ligt wordt T. 1 en T. gelijk
l l- l

gemaakt aan ~Ti.

Het resultaat van de detectie van dubbele intervallen is te

zien in f i g . 2 . 1 0 . 2. (/) d = 1 / 3 ), te rwi j I f i g. 2. 1 0 . 3. het

resultaat laat zien na detectie van foutieve interval~en~. ~
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3. Na detectie van foutieve intervallen
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3. Segmentatie van het foetaal tachogram.

3.1. Algemeen.

De meeste methoden om patronen in het foetaal tacogram te detec

teren, die in de literatuur beschreven zijn, maken gebruik van

levelcrossings. ') Bij deze methoden is allereerst een goede

signaal-ruis verhouding een noodzaak. Bovendien staat of valt

zo'n methode bij de keuze van het referentieniveau, meestal

het basisniveau in het tachogram.

De SiN ratio kan d.m.v. laagdoorlaat filteren verbeterd wor

den. Echter, lineaire filters kunnen niet zondermeer toegepast

worden, doordat we enerzijds te maken hebben met een puntpro

ces, anderzijds zijn de patronen zo verschillend van vorm dat

voor elk patroon andere filterprocedures nodig zijn.

In dit hoofdstuk wordt een meer algemene methode besproken,

waarmee patronen in het foetaal tachogram gedetecteerd kunnen

worden. De filosofie lS dat we een data-reduktie willen berei

ken door het foetaal tachogram te verdelen in segmenten (seg-
Il )

mentatie). Onder een segment verstaan we een stukje uit het

tachogram, waarin de signaaleigenschappen ongeveer constant

zlJn. Indien we veronderstellen dat we het gehele signaal seg

menteren, lS het eindpunt van een segment het enige waar we

voorlopig ln geinteresseerd zijn. Nadat de segmentatie lS

geschied kan tot patroonherkenning worden overgegaan.

Allereerst zullen twee algorithmes worden besproken, die ont

wikkeld zijn met als doel het foetaal tachogram te segmenteren.

Vervolgens bespreken we de eigenschappen van beide methoden,

zodat we een uitspraak kunnen doen over een bruikbare segmen

tatieroutine.

, )
Zie lito

" ) Zie lito

(12)

(8) en (9)
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3.2. Methoden.

3.2.1. Algorithme 1.

In algorithme 1 (fig. 3.1.) wordt gezocht naar locale extrema

in het tachogram. Om niet het gevaar te lopen met deze routine

het signaal exact te reproduceren is een gevoeligheidsgrens À1
ingebouwd. Twee opeenvolgende extrema moeten minstens Ai in

amplitudo van elkaar verschillen. Dit betekent dat we niet na

een extremum gevonden te hebben kunnen stoppen, maar dat nog

verder gezocht moet worden naar een punt in het signaal dat

minstens ~1 verschilt van het laatst gevonden extremum.

Ondertussen kan het extremum vervangen worden door een ander

interval in het tachogram.

Ook eisen we dat, nadat een locaal maximum gevonden is, naar

een locaal minimum gezocht moet worden en omgekeerd. In de

flowchart is dat aangegeven door de logische variabele SW,

welke van teken wisselt, nadat een extremum gevonden is.

Indien SW de waarde 1 heeft, zoekt de routine naar een maxi

mum (MAX). Alleen wanneer een interval groter is dan dit maxi

mum wordt het maximum vervangen en het eindpunt van het segment

is bereikt indien geldt dat:

Het eindpunt is dan het laatst gevonden maximum. Daarna wordt

naar een minimum gezocht; SW heeft dan de waarde -1.

Wanneer nog geen extremum bekend is, wat onder meer het geval

is bij het begin van de routine, definiëren we het eerste sam

ple als een eindpunt en geven SW de waarde O. Nu wordt zowel

naar een maximum als een minimum gezocht. Het gevonden extre

mum zal een locaal maximum zijn indien aan Q1 voldaan is of

een locaal minimum indien geldt dat:
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i = 0
SW = 0

ind2 "" 1

next

segIl\ent

m= indl = ind2
n= ind2=ind (MAX)

MAXIMUM

EXTREMUM

FOUND

1

MINIMUM

m = indl = ind2
n = ind2 = ind(MIN)

SW = 1

max[T... d2 .J J=~n ,1.

minfT']j_' d2 .l J -l.n ,1.

MAX=
. MIN =

N

D = max {A.].J J=m,n
liJ' =IT.-[T +(t.-t ). (T -T )}IJ m J m n m

t -tn m

search for bendpoints

..-_N-<. ;>-01:=--_.....

N 1

1
m = n

n = next bendpoint
or extremum

fig. 3.1. Flowchart van algorithme 1.

(t j is de tijd behorende bij interval Tj )
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Soms sluiten de gevonden extrema niet aan bij wat we van een

segmentatieroutine verwachten, zoals uit fig. 3.2. blijkt.

\
\

sega.nt
EX2

fig. 3.2. Segmentatie met extrema als eindpunten.

Wat we missen zijn die punten in het signaal, waarna het sig

naal een ander karakter gaat vertonen, die we knikpunten zul

len noemen. Om dit bezwaar te ondervangen zal de routine

tussen twee opeenvolgende extrema naar knikpunten zoeken.

We definiëren de knikpunten als die punten in het signaal,

waarvoor geldt dat de loodrechte afstand tussen het signaal

en de rechte door beide extrema het grootst is en minstens

À 2 is. Indien een knikpunt Tk1 gevonden is, wordt naar een

ander knikpunt gezocht tussen het eerste extremum en k1.

Deze procedure wordt herhaald totdat er geen knikpunten meer

aanwezig zijn. In fig. 3.3. is een voorbeeld geschetst.
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Tind2

I

I
kl ind2

fig. 3.3. Bepaling van de knikpunten.

Het schema 1.S als volgt:

rechte 1 door Tind1 en Tind2 geeft knikpunt Tk1

rechte 2 door Tind1 en Tk1 geeft knikpunt Tk2

rechte 3 door Tind1 en Tk2 geen knikpunt

rechte 4 door Tk2 en Tk1 geen knikpunt

rechte 5 door Tk1 en Tind2 :geen knikpunt

Evenals ~1 1.S ~2 een parameter, die de gevoeligheid van de

methode aangeeft. Hoe groter een van beide criteria is, des

te ongevoeliger is de methode. We hebben beide parameters

gekoppeld door de keuze:
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3.2.2. Algorithme 2.

Het segmenteren met behulp van algorithme 2 C fig. 3.4.)

geschiedt door het detecteren van hellingsveranderingen in

het signaal. We benaderen de functie gedurende een segment

door een rechte lijn. Het eindpunt van een segment is bereikt

indien de afwijking tussen de functie en de lijn een bepaald

gesteld criterium overschrijdt.

Het lineariseren van de functie geschiedt d.m.v. least-square

fitting. We benaderen een rij functiewaarden:

fCx.) , i = 1 , N
l

door de rechte:

g Cx .) = ax. + b
l l

en wel zó, dat de som van de kwadraten van de verschillen

tussen f en g minimaal is.

Least-square fitting leidt tot minimaliseren van:

FCa,b)
N

= '(gCx.) - fCx i )l2
i=l l IJ

N
= ~ {ax. + b - f Cxi )} 2

i=l l

Differentiatie naar a en b levert:

N 2 N N
~F a .i x. + b ~ x. = ~ x.f.
~a

---'po l l . 1 l li=l i=l l=

N N
4lF -~ a ~ x. + bN = ~ f.
~b i=l l i=l l

Hieruit zijn a en b op te lossen, zodat de rechte gCx.)=ax.+b
l l

bekend is.
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fig. 3.4. Flowchart van algorithme 2.
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Het zoeken naar een eindpunt van een segment geschiedt als

volgt.

Voor elk interval T(t.) wordt met least-square fitting de
1

best passende rechte L1 bepaald door de punten tussen het e1n

van het vorig segment te en het te onderzoeken interval op

tijdstip ti' Een nieuw eindpunt is bereikt, wanneer het sig

naal duidelijk af gaat ~jken van de gevonden rechte L
1

•

Om dit te onderzoeken bepalen we met least-square fitting een

andere rechte L2 door de samples, die liggen tussen ti en

ti + At' waarin Àt de zoektijd is. Vervolgens wordt het opper

vlak berekend tussen de rechte L1 en L2 van ti naar ti + À
t

.

De vergelijkingen van de rechten L1 en L2 zijn:

L1 (t) = a 1 t + bi

L 2 (t) = a 2t + b 2

De formule voor het oppervlak S is dan:

S = ~ 1\ t • J (2 t i + I\t t (al - a 2) + 2 ( b 1 - b 2 J I
Dit oppervlak S zal nu bepalen of we al of niet het eindpunt

van het segment hebben bereikt. Immers indien S klein 1S, lig

gen L
1

en L2 na genoeg op elkaar en is er geen sprake van een

duidelijke verandering 1n het signaal. Hoe meer L2 afwijkt

van L1 , des te groter is het oppervlak S.

Overschrijdt S een level As dan is het eindpunt van het seg

ment bereikt.

De routine detecteert naast hellingsveranderingen ook sprongen

in het signaal. De grootheid ~ zal bepalen in hoeverre hets
signaal nauwkeurig wordt gereproduceerd, terwijl de waarde

van ~t in belangrijke mate bepaald in hoeverre de methode

gevoelig is voor hoogfrequente veranderingen.

3.2.3. Voorbeelden.

Enige voorbeelden van de segmentatiealgorithmen, toegepast

op het foetaal tachogram zijn te zien in fig. 3.5. en fig. 3.6.
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De bovenste helft van de figuren laten Zlen wat het resultaat

lS van segmentatie met algorithme 1 met À1 = 90 msec, d.w.z.

het verschil tussen twee opeenvolgende extrema moet groter

zijn dan 90 msec. De fig. 3.5.2. en 3.6.2. tonen hoe algo

rithme 2 de signalen segmenteert. De gebruikte instelling van

algorithme 2 is een zoektijd ( Àt ) van 5 sec. en Às = 0.16 sec~

In de signalen zijn door middel van streepjes de eindpunten

van de segmenten aangegeven. Boven de signalen (200 msec. ver

schoven) zijn de segmenten aangegeven door lijnstukken, die

met least-square fitting berekend zijn.

3.3. Eigenschappen van de methoden.

3.3.1. Foetaal cardiotachogram.

Om de kwaliteit van de segmentatie-algorithmen te beoordelen

hebben we onderzocht hoe de fout en het aantal segmenten

afhangt van de instelling van de methoden.

De fout per segment definiëren we als de integraal van het

verschil tussen het signaal en de rechte, gedeeld door de

duur van het segment:

fout seg = 1
i2
~ {Ct. - t. 1)' fT. - at. - bi}"1 l l- l l
l=l

waarin:

i1 is de index van het begin van het segment;

i2 is de index van het eind van het segment;

t. is de tijd die correspondeert met index i;
l

T. is het ie - interval;
l

a en b zijn de richtingscoëfficient en het intercept van

de lijn, die met least-square fitting over het

segment berekend lSo

In fig. 3.7. is de fout per segment uitgezet voor een gedeelte

van een tachogram van patient A.
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fig. 3.8. Relatie tussen gemiddelde fout per segment en het

aantal segmenten van een 10 min. durend tachogram.

-. - • - = algori thme 1

....... .. )4 = algori thme 2

( (;) : A1 = 90 msec.)

( el : ~t = 5 sec. en

~s = 0.16 sec~)

Z.o.Z.
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De kwaliteit van de methode beoordelen we met behulp van het

aantal segmenten en de gemiddelde fout van de segmenten.

Hiertoe hebben we van 2 patiënten een tachogram van 10 min.

(zie fig. 3.5. en 3.6.) gesegmenteerd en bij een aantal in

stellingen van de methoden de gemiddelde fout uitgezet tegen

het aantal segmenten (fig. 3.8.1. en 3.8.2.).

De twee grafieken voor algorithme 2 ontstaan door bij twee

zoektijden At (5 sec. en 10 sec.) As te varieren.

Indien het aantal segmenten niet kleiner is dan 20 en niet

groter dan 40, zal bij een gelijk aantal segmenten de gemid

delde fout per 10 min. van algorithme 1 niet veel verschillen

met die van algorithme 2 met At = 5 sec.

De figuren 3.9.1. en 3.9.2. laten zien hoe het beloop is van

de gemiddelde fout per 10 min. als functie van de tijd.

De instelling van de methoden is gelijk aan die waarvan in

fig. 3.5. en 3.6. de eerste 9 minuten geplot zijn.

3.3.2. Gedetermineerde signalen.

Met behulp van gedetermineerde signalen ~s het mogelijk te

onderzoeken hoe de eigenschappen van de segmentatie-algorithmen

zijn als functie van de frequentie.

Het signaal dat gebruikt is bestaat uit een reeks sinussen,

waarvan we frequentie en amplitudo met een vermenigvuldigings

factor kunnen vergroten of verkleinen. Fig. 3.10. laat zo'n

testsignaal zien, bestaande uit sinussen met een amplitudo

van 150 msec., gescheiden door een basisniveau van 500 msec.

De eerste sinus heeft een periode van 60 sec. en de relatie

tussen de perioden van twee opeenvolgende sinussen is:

PER i +1 = 0,9 . PERi

Het signaal in fig. 3.10. is gesegmenteerd met behulp van

algorithme 2 (At = 5 sec. en ns = 0.16 sec~ ). De bovenste

grafiek geeft de fout per segment aan.
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met algorithme 2 ( Jt = 5 sec. ~s = 0.16 sec~)

Relatie fout en aantal segmenten.

We hebben voor twee amplitudo's (90 en 150 msec) onderzocht

wat het verband is tussen de gemiddelde fout en het aantal

segmenten van een 10 min. durend testsignaal. De resultaten

zijn te zien in fig 3.11. Evenals bij reële tachogrammen val

len de grafieken behorende bij algorithme 1 en die van algo

rithme 2 met ~t = 5 sec. nagenoeg samen.

fig. 3.11. Relatie tussen de gemiddelde fout per segment en het

aantal segmenten van een testsignaal, zoals in fig.3.10.

weergegeven is. De amplitudo is 90 msec. (1) en

150 msec. (2). De frequentie variëert van 0.017 Hz

tot 0.048 Hz.

z.o.z.
-. - • algori thme 1

M"" algorithme 2
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De fout als functie van de frequentie.

Zoals we in 3.3.1. de fout per segment gedefinieerd hebben,

kunnen we ook de fout per sinus berekenen.

Hoe deze fout varieert als functie van de frequentie lS weer

gegeven in fig. 3.12. De frequentie varieert van 0.017 Hz tot

0.048 Hz. Deze frequenties vinden we vaak in de patronen van

het foetaal tachogram, die we willen detecteren.

De fout per sinus is telkens bij twee amplitudo's berekend

(90 en 150 msec.). Fig. 3.12.1. geeft de resultaten van

algorithme 1 (ni = 90 msec.). De fout die gemaakt wordt

blijkt niet duidelijk afhankelijk te zlJn van de frequentie.

Bij algorithme 2 ( À t = 5 sec. Às = 0.16 sec~) is dit wel

het geval (fig. 3.12.2.). Met name bij het segmenteren van

laagfrequente signalen met een geringe amplitudo ontstaan

grotere fouten, die veroorzaakt worden door de instelling

van ~ . Ook bij de hogere frequenties ontstaan fouten.s
De nauwkeurigheid wordt dan bepaald door de zoektijd At'

Detectienauwkeurigheid als functie van de frequentie.

Omdat segmentatie-algorithmen veelal gebruikt worden om

karakteristieke stukken ln het signaal te detecteren, is het

wenselijk dat de begin- en eindpunten zo goed mogelijk over

eenkomen met die welke de waarnemer als zodanig aangeeft.

We hebben onderzocht hoe groot de fout in de tijd is door te

bepalen in hoever een eindpunt van een segment verschilt van

het begin of eind van een sinus. Dezelfde testsignalen als

hierboven beschreven, zijn daarvoor gebruikt.

De begin- en eindpunten van de sinussen werden met behulp van

algorithme 1 altijd exact gevonden.

De resultaten van algorithme 2 zijn weergegeven in de fig. 3.13.

De grootste fouten treden op bij laagfrequente signalen met

een geringe amplitudo.
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3.3.3. Hellingsgevoeligheid van algorithme 2.

In principe willen we met algorithme 2 hellingsveranderingen

detecteren. Om te onderzoeken hoe groot de fout in de tijd

(detectienauwkeurigheid) is als functie van de hellingsver

andering hebben we gebruik gemaakt van testsignaal (Y),

in fig. 3.14.1. geplot is.

y. = 0
1

y. = (i - i t) . tg (Q{ )
1 op

voor 1 -< 1 opt

voor i ~ lopt

Y(i)

t

........:..."

.....:...../.:...:-" ..

........

..........:...
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j//
....................................... -...... ....
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fig. 3.14. Het testoppervlak S van signaal Y.
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We veronderstellen dat het begin (ib ) van het segment in -~

ligt. Bij het zoeken naar het eindpunt (ie) van het segment

met behulp van algorithme 2 moeten twee lijnen gefit worden:

L1 van lb naar i

L2 van i naar i + I)t

We kunnen bij benadering L1 gelijk stellen aan de rechte:

y. = 0
l

Indien i i opt wordt de rechte L
2

beschreven door:

y. = (i - i t).tg(o()
l op

Het oppervlak op grond waarvan besloten wordt of er een hel

lingsverandering aanwezig is ligt tussen L1 en L2 van i

naar l + ,,\. Dit oppervlak S is gelij kaan 0 voor: i < i opt )\

Indien i ~ i t geldt:op

Si = ~t' tg ( 0( ). (i - i opt + ! À
t

)

Voor i opt ~t < i < i opt lS de uitdrukking voor S veel ingewik

kelder. Fig. 3.14.2. toont S als functie van i.

Het eindpunt van het segment is bereikt indien S een level À
s

overschreden heeft.

Indien we het optimale eindpunt i t noemen, is de fout dieop
we maken gelijk aan het verschil tussen het gevonden eind-

punt i f en i opt :

Ll = i f - l opt

In fig. 3.15. is de fout c1 uitgezet als functie van de hoek 0(

van het testsignaal. De zoektijd Àt is 40 samples en de fout

is berekend voor 3 waarden van ~ •s
Bij lage hellingen is de fout het grootst om dan snel af te

nemen bij toeneming van ~.
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3.4. Conclusies en toepassingen.

De twee algorithmen, die in dit hoofdstuk besproken zijn,

kunnen we beschouwen als methoden om frequentie-afhankelijk

te bemonsteren. Hiermee is het mogelijk een aanzienlijke data

reduktie te verkrijgen zonder verlies van, voor ons belang

rijke, informatie. Het is immers niet nodig de bemonsterfre

quentie groter te kiezen dan twee maal de hoogste frequentie

die in het signaal voorkomt. Meestal zijn in de signalen

hoogfrequente en laagfrequente delen aanwezig (b.v. E.C.G.).

Omdat de bemonsterfrequentie f gekozen wordt op grond van des
hoogste frequentie, is f s in het laagfrequente deel te hoog.

Ook geldt dit voor puntprocessen, zoals een foetaal tachogram.

Een 10 minuten durende registratie, zoals fig. 3.5. laat zien,

bestaat uit ongeveer 1250 intervallen. Het aantal segmenten,

waarin het signaal verdeeld wordt bij segmentatie door middel

van algorithme 1 (~1 = 90 msec.), is 31. Deze segmenten zijn

door 2 parameters bepaald, namelijk de begintijd van een seg

ment en de grootte van het signaal op dat tijdstip (eventueel

na filtering). De data-reduktie die we zo verkrijgen is een

factor 20.

Een praktische toepassing van segmentatie is het gecomprimeerd

weergeven van registraties. Fig. 3.16. laat een voorbeeld zien

van een foetaal tachogram. Hierin is gedurende elk segment de

waarde geplot, die het tachogram aan het begin van het segment

heeft.

z....
.•.. .'-',

((I ':"':1 I~I

t-f LIJ l~

ÎJ:' ((I co
<:t :::::co ...... 1
..... 0::: 1:S:1

::( :r: (S::I
':1: l.L. [,)

11--.- -,-_. -,- -.-__........_........_ ...... ...._

il
L:.'

) t time: 10 min./div.

fig. 3.16. Gecomprimeerde weergave van een tachogram m.b.v.

segmentatie.
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,Indien we in dit signaal het basisniveau detecteren (hfdst.4.

en deze ook weergeven, komen acceleraties en deceleraties

duidelijk tot uiting. Ook variaties in basisritme en andere

patronen worden nu zichtbaar.

De instelling van de segmentatieroutines hangt af van de

definitie van signaaleigenschappen, die gedetecteerd moeten

worden. Indien we geinteresseerd zijn in laagfrequente patro

nen in het foetaal tachogram, zijn bruikbare instellingen:

"1 = 90 msec.algorithme 1

algorithme 2 A =t
5 sec. A = 0.16s

2sec.

Voor het detecteren van laagfrequente patronen is algorithme

te prefereren boven algorithme 1. De laatste is namelijk ge

voeliger voor hoogfrequente storingen.

Indien we hoogfrequente patronen, zoals "spikes" in het

tachogram of QRS-complexen in E.C.G., willen detecteren,

geeft algorithme 1 betere resultaten.
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4. Herkenning van het basisniveau ln het foetaal tachogram.

4.1. Algemeen.

De patronen, die in een foetaal tachogram voorkomen, kunnen

ons wellicht iets zeggen over de toestand van de foetus.

Het is daarom belangrijk deze patronen en veranderingen op

te sporen. Omdat een methode om patronen te detecteren van

een referentieniveau gebruik maakt, is het noodzakelijk dat

dit referentieniveau of basisritme zo goed mogelijk bekend

lSo We definiëren het basisritme als het gemiddelde van de

foetale hartfrequentie gedurende een zekere tijd, waarin de

spreiding in de intervallen gering is. Bij een sterk vari

erende hartfrequentie (zie b.v. fig. 4.1.2.) is het bepalen

van het basisritme niet eenvoudig.

In dit hoofdstuk wordt een methode besproken, waarmee in een

foetaal tachogram automatisch gebieden aangegeven kunnen wor

den, waarover we het basisritme kunnen berekenen. We hebben

gebruik gemaakt van een segmentatie-algorithme, die beschre

ven is in hoofdstuk 3.

4.2. Methode.

Met behulp van een in het vorige hoofdstuk beschreven segmen

tatiemethode wordt het signaal onderverdeeld in een aantal

segmenten, waarbinnen de signaaleigenschappen niet noemens

waardig veranderen. Het signaal binnen een segment beschrij

ven we nu met behulp van een aantal parameters, waarbij de

parameters die reeds verkregen zijn tijdens het segmenteren

een belangrijke rol zullen spelen.

Voor de automatische herkenning van basisniveau's is dezelfde

procedure toegepast als reeds eerder is beschreven in de her

kenning van uterus contracties (lit. 7.)

Een waarnemer geeft aan over welke segmenten het basisritme

mag worden berekend. Dit geschiedt in twee populaties:

de leer- en de testpopulatie.
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Uit de leerpopulatie wordt bepaald wat de grenzen zlJn van de

parameters, die berekend zijn van de segmenten, die als basis

niveau geclassificeerd zijn. De set parameters met grenzen

noemen we het herkenningsmodel. Indien de parameters van een

segment binnen de grenzen van het model liggen, wordt het

segment als basisniveau herkend. Ter controle bepalen we wat

de resultaten van het model zlJn op een testpopulatie.

Het model beoordelen we aan de hand van het aantal foutieve

classificaties. Enerzijds kunnen een aantal segmenten, die

door de waarnemer basisniveau genoemd zijn, door de detector

gemist worden (fout negatief of FN). Anderzijds worden er een

aantal segmenten gevonden, die aan de criteria voor basis

nlveau voldoen, maar niet als zodanig door de waarnemer aan

gegeven zijn (fout positief of FP).

Uit de registraties van 11 patiënten ZlJn 25 stukken geselec

teerd met elk een duur van ongeveer 35 minuten. De kwaliteit

van het signaal was het enige criterium bij de keuze van de

stukken. De leerpopulatie bestaat uit 13 registraties met een

totale duur van 480 minuten, terwijl de testpopulatie 12 regi

straties bevat en een totale lengte heeft van 460 minuten.

Om de signalen ln segmenten te verdelen is gebruik gemaakt van

algorithme 2, die in hoofdstuk 3 beschreven is. De instelling

is zó gekozen, dat het aantal segmenten minimaal is onder

behoud van de scheiding tussen basisniveau en langzame varia

ties. Een goed resultaat geeft:

À - 5 sec.t - en ~s = 0.16
2sec.

In fig. 4.1. zlJn twee registraties te Zlen, waarin d.m.v.

streepjes de eindpunten van de segmenten aangegeven zlJn.

Boven de registraties zijn de segmenten beschreven door lijn

stukken, die met least-square fitting bepaald zijn. Het boven

ste signaal is een voorbeeld van een registratie, waarin het

aangeven van het basisniveau weinig problemen geeft. Veel

moeilijker is het bij signalen, waarvan fig. 4.1.2. een voor

beeld laat Zlen.
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Het aantal segmenten bedraagt in de leerpopulatie 925, waarvan

er 142 als basisniveau aangegeven zijn met een gezamenlijke

duur van 335 minuten, d.w.z. 68 % van de totale registratie

duur. In de testpopulatie zijn van de 1189 segmenten er 130

basisniveau genoemd en omvat 61 % van de totale registratie

duur.

4.3. Parameters ten behoeve van de herkenning.

De parameters, die gebruikt worden om het basisniveau te her

kennen, moeten zoveel mogelijk het verschil tussen basisniveau's

en andere segmenten tot uitdrukking brengen. De gekozen her

kenningsparameters zijn:

1. Duur van een segment. (D)

2. Helling van de lijn, die met least-square fitting

bepaald lSo (8L)

3. Het gemiddelde van de intervallen gedurende een seg

ment. (GEM)

Uit de leerpopulatie worden de criteria afgeleid, waaraan oe

parameters moeten voldoen om als basisniveau geclassificeerd

te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de cumultatieve

verdelingen van de parameters. Onder de cumultatieve verde

ling van een parameter, die berekend is van basisniveau's

(Ak,b)' verstaan we het percentage van de parameters, waar

voor geldt dat Ak,b kleiner is dan een waarde a k

F (ak)b = P (Ak , b < a k )

Ter onderscheid hanteren we voor de andere segmenten de

complementaire definitie:

F (ak ~'6 = P (Ak , E~ a k )

Fig. 4.2. laat de verdelingen van de parameters zien. Door

deze weergave is snel te zien hoe groot de fout is bij een

bepaalde keuze van de scheidingsdrempel ~~. ~
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In het algemeen geldt dat een segment J "basisniveau" lS,

indien voor elke herkenningsparameter k geldt:

waarin a k ,1 en a k ,2 respectievelijk de onder- en de boven

grens van de parameter k zijn.

De fout die we bij een bepaalde keuze van de grenzen maken

lS te verdelen in het percentage basisniveau's dat niet ge

detecteerd wordt (FN) en het percentage segmenten dat ten

onrechte als "basisniveau" geclassificeerd wordt (FP).

Voor elke parameter k geldt:

FNk = 1 + F(ak ,1)b - F(ak ,2)b

FPk = F(ak ,1)b - F(ak ,2)b

De grenzen a k ,1 en a k ,2 moeten zo gekozen worden dat FNk en FPk
minimaal zijn.

fig. 4.2. Verdelingsfuncties van de herkenningsparameters
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4.4. Resultaten.

Uit de verdelingsfuncties van de herkenningsparamters zijn

de modelgrenzen bepaald.

In eerste instantie is het model zó ingesteld, dat het

percentage FN = 0% voor de leerpopulatie en het percentage

FP minimaal. Het model is dan:

Duur segment:

Helling segment:

Gemiddelde int.:

D~ 30 sec

-1, 1 ~ 8L ~ 1 msec/ sec.

36 3 ~ GEM ~ 51 3 msec.

Met dit model vinden we ln de leerpopulatie 13 FP detecties

(1,66 %). Indien de ondergrens van de helling (8L1 verhoogd

wordt tot -1 msec/sec., neemt het aantal FP detecties af tot

11 ten koste van 1 FP detectie.

Uit de verdelingsfunctie van het gemiddelde (GEM} van de in

tervallen gedurende een segment (fig.4.2.3.) blijkt dat het

scheidingsvermogen van deze parameter gering is. Na weglating

van deze parameter werden slechts 2 extra FP detecties gevon

den. Beter is het om de grenzen van deze parameter bij het

bepalen van het basisritme aan te passen aan het reeds ge

vonden gemiddelde. Er komen namelijk van patiënt tot patiënt

nogal verschillen voor in het basisritme.

Het uiteindelijke herkenningsmodel en de resultaten op

leer- en testpopulatie zijn weergegeven in fig. 4.3.

De fout positieve detecties zijn vaak wel basisniveau's,

maar werden door de Wqarnemer niet als zodanig aangegeven,

omdat het signaal niet goed was.

Met deze methode om het basisritme te bepalen is het niet

mogelijk exact de begin- en eindpunten van de basisniveau's

te detecteren. Het is wellicht mogelijk om vanuit de gevon

den basisniveau's met behulp van levelcrossings deze punten

wel te vinden. Eventueel kunnen dan een aantal segmenten

gecombineerd worden.
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segment

nee

geen basisniveau
1

basisniveau in het

foetale hartritme

C 0 M P U T E R

leerpopulatie testpopulatie

basis- geen basis- geen

niveau basis- niveau basis-

vJAARNEMER niveau nlveau vJAARNEMER

basis- CP FN CP FN basis-
141 1 128- 2 niveaunlveau

142 99,3 % 0,7 % 98,5 % 1,5 % 130n = n =

geen basis FP CN FP CN geen basis

nlveau 13 770 16 1043 niveau

n = 783 1,7 % 98,3 % 1,5 % 98,5 % n = 1059

'ig. 4-.3. Herkenningsmodsl en resultaat op leer-

en te s tpop,J.lu~ll:'a~t~-~i~e~. _
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