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Samenvatting

Automatische bepaling van het begin en het einde van de electro

mechanische systole

Onder de verzamelnaam "Systolische Tijds Intervallen" worden een aantal

tijdsrelaties begrepen tussen gebeurtenissen in het electrocardiogram,

in het phonocardiogram en de carotis-pulsaties. De waardes van (kombi

naties van) Systolische Tijds Intervallen bij bepaalde hartfrequenties

leveren een betrouwbaar diagnostisch hUlpmiddel bij het onderzoek van

de hartfunktie. Met name geldt dit als de Systolische Tijds Intervallen

onder inspanningskondities worden bepaald. Bij dit onderzoek trapt een

proefpersoon op een fietsergometer tegen een geleidelijk toenemende

(10 w/min ) belasting in. Bij belastingssituaties van 10, 20, 30 Wenz.

- d.i. om de minuut - worden de drie genoemde signalen opgenomen.

Een van de Systolische Tijds Intervallen behoort bij de zgn. electro

mechanische systole: het inte~l QS2' Q is het begin van het QRS-komplex

in het electrocardiogram; S2 is het begin van de tweede harttoon in het

phonocardiogram.

Hoofdstuk 2 van dit verslag beschrijft de struktuur van een automatisch

systeem ter bepaling van de Systolische Tijds Intervallen: invoer van

gegevens, (tussentijdse) opslag van resultaten, fouten-administratie e.d.

Hoofdstuk 3 handelt over de bepaling van Q. Er worden vier soorten QRS

komplexen onderscheiden (par. 3.1.): komplexen met een positief dan wel

een negatief extremum (positieve/negatieve QRS-mode); bij beide modes

komen dan nog komplexen met of zonder Q-dal voor. Het (automatisch)

onderscheiden van beide modes (par. 3.2.) geschiedt door te letten op de

volgorde in de tijd en de waardes van extrema in de afgeleide van het

QRS-komplex.

Als een weinig ruisgevoelig referentiepunt in het electrocardiogram is

de nuldoorgang in de afgeleide van het QRS-komplex gekozen (par. 3.3.)

Dit referentiepunt wordt gebruikt bij de selektie van verstoorde kom

plexen via kruiskorrelaties tussen elk afzonderlijk komplex en een
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representatief komplex. Een komplex wordt goedgekeurd als de korrelatie

groot genoeg (> .80) is. Na koherende middeling van de goedgekeurde

komplexen per situatie, is een gemiddeld komplex verkregen dat wordt

gebruiktals representatief komplex voor de volgende situatie. In de

eerste belastingssituatie wordt als representant een komplex gezocht,

dat met voldoende andere komplexen van die situatie goed korreleert

(par. 3•4. ).

Het begin van het QRS-komplex wordt gezocht (par. 3.5.) door

- de basislijn veer het QRS-komplex te benaderen door een rechte lijn,

- te testen op de afwijking (in een bepaald punt) van het gemeten signaal

t.o.v. de benaderde basislijn, en

indien deze afwijking een bepaalde drempel overschrijdt, via een aan

tal sekundaire tests te kontroleren of het QRS-komplex onmiddellijk

volgt.

De resultaten van deze detektieprocedure voor de gemiddelde komplexen

van iedere situatie blijken voorca. 84% minder dan een sample (3,33 ms.)

te verschillen met de uitkomsten van een "hand-verwerking".

Hoofdstuk 4 beschrijft een voorstel voor een methode om het begin (S2)

van de tweede harttoon te bepalen. Uit het phonocardiogram wordt, als

funktie van de plaats, over een aantal bemonsteringen de variantie be

rekend. Op de plaats van de tweede harttoon is deze variantie groot t.o.v.

de variantie van het overige signaalgedeelte. Aan de hand van een model

van de tweede harttoon wordt enig inzicht verkregen in de invloed van

het aantal bemonsteringen, waarover de variantie wordt berekend.

In de Appendix wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het verloop

van het QR-interval, als funktie van de inspanning. Voor 15 van de 19

personen ligt de spreiding in het QR-interval tussen 0,4 en 0,8 sample

(3,33 ms.); slechts voor een individu is de spreiding groter dan 1 sample.

Het QR-interval kan daarom per patient als konstant worden beschouwd.
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1. INLEIDING

1.1. SYSTOLISCHE TIJDS INTERVALLEN

F
LVET

Het voetpunt FA in de aorta 

bloeddruk valt samen met het

begin van de uitdrijving van

het bloed uit het linker-ven- ,

trikel. De incisura I
A

korres

pondeert met het einde daarvan,

d.w.z. met het sluiten van de

a) een electro"-cardio-gram (ECG)

b) bloeddrukcurve,
Q

een

ofwe I inwendig: van de aorta Q 51
ofwe I uitwendig:van een hals-

slagader(= carotis) 51 51
en, indien de laatste is op-

genomen: b
c) een phono-cardio-gram (PCG)

Zie Fig. 1.1.

Voor de bepaling van Systolische Tijds Intervallen ($TI) zijn
twee of drie signalen nodig: -------- -"-----"-

aortakleppen.

Het tijdsinterval FA-IA geeft

de tijdsduur van de mechanische

(pomp-)aktiviteit van het hart

tijdens de systole, en wordt de Fig. 1.1.: Signalen en relevante
Linker-Ventrikel-Ejektie-Tijd tijdstippen voor de bepaling van

Systolische Tijds Intervallen.
(LVET) genoemd. a) Electrocardiogram; b)~ phono-
De carotis-pulsatie (CP) is een cardiogram; c) aorta-bloeddruk en

d) carotis pulsatie.
tijdje (PWTT = Puls-Wave-Transmission-Time) vertraagd ten opzichte

van de aorta-bloeddruk, als gevolg van de eindige voortplantings-

snelheid van de drukgolf in het bloedvatenstelsel.

Het begin van het QRS~komplex (Q in Fig. 1.1) behoort bij de start

van de depolarisatie van de ventrikelwanden.

Het begin van het QRS-komplex in een uitwendig geregistreerd ECG

valt niet altijd precies samen met het begin van de elektrische

ventrikel-aktiviteit. Bij verschillende ECG-afleidingen komt het

begin van het QRS-komplex op verschillende tijd~tippen.

Bij de gekozen afleiding (CM~ , zie verder par. 1.2.) is het begin

van het QRS-komplex meestal eerder dan bij andere afleidingen;
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bovendien is de spierruis dan minimaal (lit. 1).

Het begin van de tweede harttoon (S2 in Fig. 1.1) korrespondeert

met het sluiten van de aorta-kleppen (evenals de incisura I
A
!).

Het interval QS2 is dus een maat voor de totale tijdsduur van de

elektro-mechanische aktiviteit van de ventrikels (electro-mecha

nical systole, lit. 1).

De tijd, die verstrijkt tussen het begin (Q) van de elektrische

ventrikel-aktiviteit en die van de mechanische aktiviteit (FA)'

wordt de Pre-Ejektie-Periode (kortweg: PEP) genoemd.

LVET, PEP en QS2 tezamen worden aangeduid als de Systolische Tijds

Intervallen (STI). Aangezien de tijdstippen S2 en I A samenvallen,

geldt: PEP + LVET = QS2'

De STI zijn dus te bepalen uit een ECG en de aorta-bloeddruk. Deze

laatste wordt opgenomen m.b.v. een zgn. druk-katheter. De katheter

wordt vanuit een arterie in een arm of in een lies opgeschoven tot

een plaats in de aorta, vlak bij de kleppen.

Teneinde de hieraan verbonden risiko's (bijv. beschadiging van de

vaatwanden) te vermijden, is het ook mogelijk om aan de hand van

een ECG, de CP en een PCG de STI te bepalen. Vanuit de CP is de

LVET te berekenen. QS2 is bekend vanuit het ECG en het PCG. Het

verschil PEP = QS2 - LVET is dan ook bekend.

De korrelatie tussen de LVET, bepaald uit de aorta-druk, resp. uit

de uitwendig gemeten CP, is zeer groot (lit. 5, 6).

Weissler et al. .(lit. 1 tim 5) hebben de bruikbaarheid aangetoond

van (kombinaties van) de STI-parameters als indikatoren van een

verminderde pomp-funktie van het hart. In de laatste publikatie

(lit. 5) geeft hij een overzicht van diagnostische toepassingen

van STI.

Uit diverse onderzoekingen is duidelijk geworden, dat het verloop

van de STI tijdens lichamelijke inspanning een beter diagnostisch

hulpmiddel levert dan de STI onder rustkondities.Het is mogelijk

om aan de hand van de E-STI (exercise-STI) onderscheid te maken

tussen: - gezonde proefpersonen ("normalen"),

- patienten met coronaire insufficientie (gebrekkige door

bloeding van de hartspier) en

- patienten met een verminderde kontraktie (lit. 8,9).
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Vooral voor de opnames van STI-signalen tijdens inspanning is het

aantrekkelijk, dat de opnames op een non-invasieve wijze zijn te

maken: het genoemde risiko van vaatwand-beschadigingen is geeli

mineerd; bovendien is het opnemen van de benodigde signalen een

voudig te herhalen (bij gebruik van een intra-arteriele katheter

niet) •

1.2. E-STI-OPNAMESTATION

Fig. 1.2 geeft de situatie tijdens het opnemen van de benodigde

E-STI-signalen. Behalve het opnamestation zelf is er apparatuur

voor kontrole tijdens de meting: papierrecorder, oscilloscoop en

hartfrequentiemeter.

Fig. 1.2.: Opname van STI-signalen tijdens inspanning.

Een proefpersoon op de ergometer-fiets trapt met een zo goed moge

lijk konstant toerental (60 omw/min). De belasting begint bij 0 Watt

en neemt kontinu toe met 10 W/min. Elke minuut, d.i. om de 10 W.,

worden gedurende ca. 15 sek. de STI-signalen in FM-gemoduleerde vorm

op een "analoge" bandrecorder vastgelegd.
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Het ECG wordt opgenomen via de afleiding CM S (een elektrode op

positie Vs volgens Wilson t twee elektrodes aan weerszijden van

het bovenstuk van het borstbeen = ~anubrium). De CP wordt gere

gistreerd met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen

druk-opnemertje t dat met een elastische hand om de hals op de

juiste plaats wordt gehouden (lit.6). Een mikrofoontje is op een

plaats bevestigd waar de tweede harttoon relatief het sterkst is

(in vergelijking met de eerste harttoon) en registreert de hart

geluiden.

Het E-STI-opnamestation regelt automatisch het starten en stoppen

van de bandrecorder en zorgt voor konstante signaal-amplitudes

via A.V.R. 's (automatische-volume-regelaars). Tevens is een hard

ware QRS-detektor ingebouwd t die een triggerpuls afgeeft t telkens

als er een QRS-komplex voorkomt. Er worden bij de opnames dus min

stens vier kanalen gebruikt.

Een meerkanaals-schrijver, een oscilloscoop en een hartfrequentie

meter dienen voor kontrole-doeleinden. Een cardioloog is bij de

opnames aanwezig voor het toezicht op de medische gesteldheid van

de proefpersoon;hij beslist of de opnarne kan worden voortgezet of

niet.

Fig. 1.3 toont een gedeelte

uit een registratie. De re

levante tijdstippen zijn

llme t de hand" aangegeven.

Het uitmeten van E-STI is

tijdrovend, vermoeiend en

kostbaar. Er zullen verschil

len optreden bij uitwerken

door verschillende personen

en ook bij een persoon zul

len de kriteria niet altijd

gelijk zijn. Het is daarom

wenselijk een automatisch

verwerkingssysteem ter be

schikking te hebben.

~..._--

500 ms

Fig. 1.3.: toont een gedeelte uit een regi
stratie. Boven: ECG, midden: PCG, onder: CPo
De LVET en het interval QS2 zijn aangegeven.
De tijdsduur van een komplete hartcyclus is
gelijk aan het RR-interval.
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Hoofstuk 2 van dit verslag behandelt de opzet van een dergelijk

totaal verwerkingssysteem. Deze opzet (en hoofdstuk 2) komt 

vrijwel - geheel voor rekening van ir. J.J.H. Donders. De hoofd

stukken 3 en 4 verschaffen informatie over de verwerking van het

ECG met als einddoel: de bepaling van Q - resp. over de verwer

king van het PCG, d.w.z. de bepaling van 52' De tussenliggende

stap, de verwerking van de CP en de bepaling van F en I, is be

schreven in lit. 11 en 12.

Voor de volledigheid zij nog gewezen op een aantal andere 5TI

verwerkingssystemen:lit. 13 tim 16. Deze systemen zijn echter

ontwikkeld voor de bepaling van 5TI onder rust-kondities.

Het hier gepresenteerde systeem kan zowel voor rust- als voor

inspanningsopnamen worden toegepast.
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2. HET STI VERWERKINGSSYSTEEM

2.1. INI.£IDING

De methode voor het bepalen van het begin van de Q-golf in het ECG,

zoals dit in dit rapport beschreven wordt, past binnen het gehele

verwerkingssysteem voor Systolische Tijds Intervallen (STI). Omdat

dit systeem nog niet elders beschreven is, wordt in dit hoofdstuk het

raamwerk van dit systeem behandeld. Ai hoewel de funkties van onder

delen van het systeem vaststaan, is hun vorm nog niet definitief.

Echter vanwege de zo veel mogelijk modulaire struktuur kan gemakkelijk

een deel van het systeem vervangen worden, zonder dat de "rest" daar

door beinvloed wordt. Ook zijn de programma's nog niet geoptimaliseerd

wat betreft snelheid van verwerken en gebruik van geheugen plaatsen.

De methode voor het bepalen van het voetpunt en de incisura in de

carotispolsgolf en enige resultaten van een evaluatie van deze methode

is beschreven in Progress Report 4 (1974) van MFI-TNO (Donders et al.).

De programmatuur wordt ontwikkeld op een DEC PDP-9 Computer (18 bits

woordlengte, 16K geheugen, 256K disk, DEC tapes). Nagenoeg aile pro

gramma's zijn in FORTRAN IV, zodat overschakeling naar andere computers

niet op grote moeilijkheden zal stuiten.

2.2. SIGNALEN

De analoge signalen van, de patient: electrocardiogram (ECG), carotis

pulsaties (CP) and phonocardiogram (PCG) zijn opgenomen, samen met

kodesignalen, op een instrumentatie FM-bandrecorder (Philips Analog-7).

Het signaal is gesplitst in een aantal (belastings)situaties. Bij iedere

belasting, die in stappen van 10 Watt/min verhoogd wordt, wordsn ! 15 sec.

signalen geregistreerd.

De kodesignalen zijn:

- een R-trigger die het voorkomen van een QRS complex signaleert

- kodering van de belasting

- een blokfrequentie van 300 Hz voor sturing van de A-D converter

- start/stop puls voor begin/einde van een situatie.
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Het AID conversie programma bestuurt, samen met een dekodeer-eenheid de

analoge bandrecorder en het resultaat daarvan is:

- een aantal (maximaal 30) situaties per patient

- een situatie = 8 seconden signaal met

kanaal 1 = ECG

kanaal 2 = CP

kanaal 3 = PCG

~ de bemonsterfrequentie is 300 Hz per kanaal. Per 8 seconden signaal

worden dus 2400 samples per kanaal gedigitaliseerd

- de nauwkeurigheid van de conversie is 9 bits (8 bits plus teken).

Twee samples worden in een woord van 18 bits opgeslagen

- de tijdstippen (samplenummers) van voorkomen van R-triggers~ maximaal

25 per situatie, worden opgeslagen in een array.

Het AID conversie programma is (nog) niet geintegreerd in het verwerkings

systeem. De signalen worden, na digitaliseren, opgeslagen in een extern

massageheugen~ in dit geval DEC tape. De signalen worden van dit externe

massageheugen gelezen door de subroutine

DATIN (Dlli, ISIT~ IBEAT, IERROR)

met KAN = kanaalnummerl, 2 of 3

lSIT = situatienummer 1 - NSIT,

NSIT is maximaal 30

IBEAT = slagnummer 1 - NBEAT

NBEAT is maximaal 25

lERROR = gekodeerde fout indikatie.

Het resultaat van deze aanroep is een integer array van 250 woorden, gevul

met het signaal van een slag, waarbij het referentiepunt van die slag

(gewoonlijk de R~trigger, of een daarvan afgeleid referentiepunt) op

sample nummer 41 ligt. Het Q-punt in het ECG ligt dan op ongeveer

sample 30, het voetpunt van de CP van 60 tot 80, de incisura en 20 hart

toon van 100 tot 160. De afstand van 20 harttoon tot incisura is ongeveer

8 samples (de puis transmissie tijd is ongeveer 25 msec). De plaatsen

van de inclinatiepunten in CP en PCG zijn sterk afhankelijk van de

hartfrequentie.
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2.3. OPSLAG VAN RESULTATEN

AIle gegevens die nodig zijn voor, of het resultaat zijn van, een

programma om een bepaalde situatie te behandelen zijn opgeslagen in

de integer array SITUA. De inhoud van SITUA, gesplitst in 10 rijen

van 25 woorden ieder, is gespecificeerd als voIgt:

van individuele slagen

rij 1:

2 :

3:

4:

5:

6:

7 :

8:

9:

10:

Patient en situatie informatie

b.v. NRPAT patientnummer

ISIT situatie volgnummer

NSIT volgnummer laatste situatie

NBEAT aantal referentiepunten

IBEL belasting

MRR mediaan van RR intervallen

MINRR minimum RR interval

MAXRR maximum RR interval

MHR hartfrequentie

Sample nummers van referentiepunten

Fout woorden (een woord per slag)

Q punten ECG

voetpunt CP

incisura CP

20 harttoon PCG

gemiddelde waarden + spreiding van rij 4 tim 7

inclinatiepunten voor de representatieve slag

reserve.

Dit informatieblok van 250 woorden kan gelezen worden van of weggeschreven

naar een extern massa geheugen voor iedere situatie~ Dit garandeert de

onafhankelijkheid van de verschillende programma's die van deze informa

tie gebruik willen maken. De SITUA informatie wordt geschreven/gelezen

door de subroutine DATSIT.

CALL DATSIT (ISIT)

CALL DATSIT (0)

CALL DATSIT (-ISIT)

input SITUA vanaf extern geheugen

test of lezen/schrijven klaar is

output SITUA naar extern geheugen.
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2.4. FOUT INDIKATIE

De foutkondities zoals ze worden aangegeven door de verschillende

programma's worden gekodeerd in een foutwoord, een woord voor iedere

slag. Tot 16 bits van een woord worden gebruikt. De foutkondities zijn:

Bit nr.

niet genoeg samples voor het eerste referentiepunt

niet genoeg samples na het laatste referentiepunt

niet mogelijk om een referentiepunt te bepalen

onregelmatig RR interval

verstoord QRS complex

geen begin Q gevonden

verstoorde carotis slag

geen voetpunt gevonden

geen incisura gevonden

verstoord fono signaal

geen begin 20 harttoon gevonden

15

14

13

12

II

lO

9

8

7

6

5

4

3

2

l

k'l

Q-S2 interval niet normaal

LVET niet normaal

PEP niet normaal } als funktie van hartfrequentie

Bit k'l is het minst signifikante bit.

De fout bits kunnen individueel gezet of teruggezet worden. De kondities

voor een bepaald programma worden gevonden door de geeigende bits te

maskeren. Zo heeft het b.v. geen zin een Q punt te zoeken als het

referentiepunt niet bepaald is; de ejektietijd (LVET) kan niet bepaald

worden als voetpunt en/of incisura niet gevonden zijn.

Het aantal foutwoorden is maximaal 30 (situaties) maal 25 (slagen) = 750.

Daarnaast is er nog een foutwoord per situatie die een overzicht geeft

van de gehele situatie en van de foutkondities voor de representatieve

slagen. Aangezien deze foutkondities op dit moment nog slechts vaag

gedefinieerd zijn, kan er hier geen overzicht van gegeven worden.
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2.5. STRUKTUUR VAN HET HOOFDPROGRAMMA

Het hoofdprogramma heeft als doel de verschillende blokken die gespeci

ficeerde taken uitvoeren naar wens al dan niet aan te roepen. Omdat

nog niet alle blokken gereed zijn heeft dit hoofdprogramma nog een

experimenteel stadium. Bovendien dient het AID conversieprogramma hierin

nog te worden geintegreerd.

Globaal is het schema als volgt:

1. lees directory van de DEC tape waar de SITUA informatie is opgeslagen

2. lees NRPAT van TeleType (TTY) of ander invoerorgaan

3. indien NRPAT niet voorkomt in de directory dan is het blijkbaar een

nieuwe patient die toegevoegd moet worden: CALL TRANSF (zie 2.6)

4. voer een programma uit. of een reeks van programma's (zie 2.6 en 2.7)

5. indien laatste patient ga naar 6. anders naar 2.

6. indien nodig, schrijf de bijgewerkte directory op DEC tape

7. einde.

2.6. SUBROUTINE TRANSF.

Na digitalizeren van de signalen zijn er twee files beschikbaar: een file

STIDATXXX. met XXX = NRPAT, waarin de signalen per situatie zijn opge

slagen en een file STIRTPXXX, waarin behalve de sample nummers van de

R-triggers ook de belasting per situatie en het aantal situaties. NSIT, zijn

gegeven. De STIRTP file wordt gelezen door de subroutine TRANSF. De funk

ties van deze subroutine zijn globaal aangegeven in het flowdiagram van Fig.

2.1. TRANSF wordt enkel aangeroepen indien een nieuwe patient wordt toege

voegd aan de SITUA-DECtape of indien de verwerking opnieuw wordt geinitia

liseerd. TRANSF test of er voldoende ruimte aanwezig is, leest dan de in

formatie van file STIRTPXXX en initialiseer iedere situatie door het

schrijven van de array SITUA op een extern massageheugen (DECtape) via de

subroutine DATSIT. Per situatie wordt er ook getest op het voorkomen van

valse (extra) triggers, zo nodig wordt daarvoor gecorrigeerd. Indien een

nieuwe patient is toegevoegd wordt de directory bijgewerkt.

Er bestaat een versie van TRANSF die werkt zonder directory; hierbij wordt

de SITUA informatie op een vaste plaats van een extern massageheugen ge

schreven en de inhoud gaat verloren indien een vOlgende patient wordt ver

werkt.
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READ
DIRECTORY

TEST FOR
SPACE
AVAILABLE

ISIT = 1

IREAD R-TRIGGER:I' LOAD
NSIT

J-----------.......!J~/DECTAPE FULL------">--"""';;'"-fPRINT MESSAGE

a------C:-t ISIT-ISIT+t

TEST FOR
EXTRA
TRIGGERS

INITIALIZE
SITUA

/WRITE SITUA

RETU&~

Fig. 2.1. Flowdiagram voor subroutine TRANSF
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2.7. AANROEP VAN SYSTEEMPROGRAMMA'S

Na initialisering via TRANSF wordenvoor iedere situatie een of meer pro

gramma's aangeroepen, die een specifieke taak hebben, zoals: zoeken van

referentiepunt, slagselectie, bepalen inclinatiepunt enz. Ieder van die

programma's is onafhankelijk van de anderen, omdat de benodigde informatie

uitwisseling tussen programma's via de array SITUA verloopt.

SITUA kan met de subroutine DATSIT gelezen en geschreven worden op DECtape.

Ieder programma kan dus apart geevalueerd worden. Achtereenvolgens wordt

binnen een situatie begin Q in het ECG bepaald, daarna voetpunt en inci

sura in de carotispulsatie en dan het tijdstip van de 2de harttoon (S2)

in het PCG. De eerste twee bepalingen zijn onafhankelijk van elkaar, maar

de plaats van S2 wordt gezocht uitgaande van de incisura. De reden hiervoor

is dat het tijdsinterval incisura-S2 (de puls transmissietijd) goed kon

stant is van slag op slag en slechts weinig varieert van situatie tot

situatie.

Alle programma's zijn afhankelijk van een stabiel referentiepunt per slag

dat in de buurt (! 20 msec) van de Rtop in het ECG moet liggen. Indien

verwacht wordt dat de analoge R-trigger niet aan die eis voldoet kan, uit~

gaande van deze analoge trigger een beter punt bepaald worden met de sub

routine REFPUN (zie 2.8 en 3.3).

Voor verwerking wordt er aangenomen dat de hartfrequentie regelmatig is

en extra systoles o.i.d. uitzonderingen. Het is echter mogelijk om, voor

andere doeleinden', dit te negeren en ook voor onregelmatige slagen b.v.

t.g.v. atriumfibrilleren de inclinatiepunten te.,verwerken. Zo blijft het

ook mogelijk de inclinatiepunten voor iedere slag te bepalen in plaats

van voor de representatieve (gemiddelde) slag.

Een tweede aanname is, dat de veranderingen van situatie tot situatie

in slagvorm, intervallen e.d. klein zijn t.o.v. veranderingen van

patient tot patient. Dit wil zeggen dat per patient slecht eenmaal wordt

geinitialiseerd en dat daarna de resultaten van een situatie gebruikt

worden voor de verwerking van de volgende.

Eventueel wordt wel gekorrigeerd voor veranderingen in hartfrequentie.

Zo wordt b.v. voor de slagselectie van ECG en CP gebruik gemaakt van

de representatieve slag van de voorafgaande situatie om een voor

selektie te doen van de onderhavige situatie. Een bepaald programma

ziet er dan globaal uit als gegeven in het flowdiagram van Fig. 2.2.
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IBEAT =

IREAD DATA

IBEAT=IBEAT+l~~--<

SPECIFIC
TASK

SET ERROR
BIT TfF

Ie. g. BEAT SELECTI.ON
FILTERING
AVERAGING
RECOGNITION INCLINATION POINT

RETURN

Fig. 2.2.

SOME SPECIFIC TASKS MAY
BE PERFORMED FOR INDIVIDUAL
BEATS AS WELL AS FOR ONE
REPRESENTATIVE BEAT

Flewdiagram veer een bepaald systeempregramma.



2.8. SUBROUTINE REFER

Zoals aangegeven in 2.7. is het noodzakelijk dat er een betrouwbaar

(=stabiel) referentiepunt per slag aanwezig is. V66r de aanroep van

REFPUN wordt eerst bepaald of er een positieve, dan wel negatieve
'*R-top in het ECG voorkomt via de subroutine QRSMOD (zie hoofdstuk 3)~

De subroutine MEANRR bepaalt als laatste de mediaan, het maximum en

het minimum van de RR-intervallen. Afwijkingen > 10% van de mediaan

worden afgekeurd door het zetten van foutbit no. 11 (§~2.4). Deze

slagen worden verder niet verwerkt bij een normale verwerkingsprocedure.

De programma's QRSMOD, REFPUN en MEANRR zijn samengevoegd tot een sub

routine REFER, waarvan het flowdiagram gegeven is in Fig. 2.3.

r

* .De testvers~e van QRSMOD heet MODQRS
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>-~, KSIT=ISIT

JMSt QRSMOD

T

JMS* REFPUN

JMS:z MEANRR

SET
ERROR CODE

RETURN

Fig. 2.3. Flowdiagram voor subroutine REFER.
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3. ECG-VERWERKING

In par. 3.1. (signaalanalyse) worden een aantal karakteristieke

QRS-komplexen besproken. De gebruikte methodes voor de bepaling

van het referentiepunt (par. 3.3.) en voor de herkenning van het

begin van het QRS-komplex (par. 3.5.) maken gebruik van de tlmode l1

van het komplex (R-top positief: mode = positief, en omgekeerd).

Daarom wordt in par. 3.2 eerst een methode ter bepaling van de

mode besproken. In par. 3.4 wordt beschreven hoe - per situatie 

een representatief komplex wordt gezocht.

3.1. SIGNAAL-ANALYSE

3.1.1. Onderscheidingen van QRS-komplexen

In ons gegevensbestand komt een grote verscheidenheid aan QRS

komplexen voor. Zie Fig. 3.1. De fysiologische oorsprong(en)

van die verscheidenheid (bijv. geleidingsstoornissen) laten we

onbesproken.

Het komplex in Fig. 3.1.a kan figureren als een standaardvorm:

een tijdsduur van ca. 80 tot 100 ms., een aanwezig Q-dal, een

positieve R-top met een tlnormalel1 amplitude in vergelijking met

het overige van het komplex, en een S-dal dat iets dieper is

dan het Q-dal.

Soms ontbreekt dit S-dal (Fig. 3.1.b), eventueel nog in kombinatie

met een gespleten top (Fig. 3.1.c). Ook komplexen met een verdiept

S-dal komen voor (Fig. 3.1.d).

Binnen de opnames van een patient komen de Figuren 3.1.e tim 3.1.h

voor: een extra piekje I1wandelt tl over de achterflank van het komplex.

Weliswaar zijn komplexen uit verschillende situaties afgebeeld,

maar ze bestaan ook weI binnen een situatie.

AIle komplexen 3. L a tim 3. L h behoren tot soort Ia (zie Tabel 1).

De Figuren 3. Lien 3. L k behoren tot soort Ih, Fig. 3.1.1 en

3.1.m tot soort IIa, en Fig. 3.1.n en 3.1.0 tot soort lIb.

Soms is het moeilijk om een bepaald komplex onder te brengen.

Vergelijk bijv. Fig. 3.1.h en 3.1.m; de eerste is afkomstig uit een

opname met overwegend positieve komplexen, de laatste uit een op

name met vooral negatieve komplexen.
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Fig. 3.1.: Diverse vormen van QRS-komplexen. De QRS-komplexen zijn gegroepeerd
naar de komplex-soort la, Ib, IIa of lIb. Onder elke komplex staat de afgeleide
getekend. Om de 33,3 ms. is een streepje gezet. De kode onder elk tweetal
plaatjes geeft het bandnummer en het situatienummer, waaruit het komplex is
gekozen (bijv. 008-5: band nr. 8, sit. 5).
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met Q-dal zonder Q-dal

positieve ~.. J\mode
soort soort

, I Ia '" Ib" "

negatieve V vi'mode
soort soort
IIa IIb

Tabel I.: Gestyleerde vormen van vier soorten QRS-komplexen.

3.1.2. Gegevensbestand

Alle komplexen uit Fig. 3.1. zijn ontleend aan 19 E-STI-opnames:

8 van gezonde MFI-medewerkers

11 van patienten uit het St.Antonius Ziekenhuis te Utrecht of

uit het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te

Amsterdam

Tabel II geeft een onderverdeling van het komplexen-bestand.

Een drietal opmerkingen bij deze tabel:

1) De aantallen QRS-komplexen zijn gelijkgesteld aan het aantal

trigger-pulsen vanuit het opnamestation - na een voorselektie

van valse triggers via het programma TRANSF (zie par. 2.6).

Hierbij zijn ook die triggers inbegrepen waarbij geen kompleet

komplex aanwezig is, omdat het begin of eind daarvan buiten het

gedigitaliseerde signaalgedeelte valt (foutkode 13 en 14).

2) In de tabel is impliciet verondersteld, dat per band uitslui

tend komplexen van een soort voorkomen. Voor de komplexen IIa

en II b is deze aanname terecht. Voor de soorten Ia en Ib is

dit niet zonder meer het geval: voor een klein aantal komplexen

van band 005 (soort Ib) is een, zij het soms zwak, Q-dal aanwe

zig (d.w.z. soort Ia), en ook het omgekeerde - komplexen van

soort Ib temidden van soort Ia - komt voor. Bij een nog kleiner

aantal komplexen is deze onderscheiding sterk willekeurig (vrgl.

Fig. 3.1.i en 3.1.k).
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SOORT KOMPLEXEN BANDKODERING AANTAL SITUATIES AANTAL KOMPLEXEN

Ia STIDAT 001 11 170

" 002 12 187

" 003 16 244

" 004 11 173

" 006 16 266

" 007 13 211

" 008 13 227

" 009 19 256

" 010 11 144

" 015 14 197

" 016 14 176

" 017 12 144

" 018 6 109

" 020 7 95

" 02.1 .13 .185

Totaal: 188 2784

Ib STIDAT 005 11 155

IIa STIDAT 013 11 124

IIb STIDAT all 9 102

" 019 15 225
--

Totaal: 24 327

I
Tabel II: Overzicht van het beschikbare materiaal
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3) De aantallen situaties z1Jn gelijk aan de aantallen represen

tatieve, gemiddelde,komplexen, waarover we in par.3.4 verder

komen te spreken.

3.1.3. Algemene kenmerken van QRS-komplexen

Bij alle vier soorten van QRS-komplexen is een steil neergaande

flank (d.i.:een grote, negatieve, afgeleide) aanwezig:

bij soort I voorafgegaan

bij soort II gevolgd door een, bij benadering even steil

opgaande flank.

De steil neergaande flank komt voor in vrijwel ieder QRS-komplex

(van welk soort en volgens welke afleiding dan ook). In het alge

meen vertoont het ECG zelden of nooit een dergelijk steile flank

buiten het QRS-komplex. Deze gegevens worden door vele onderzoe-

kers benut voor de detektie van het QRS-komplex (zie verder par. 3.3).

Een volgend algemeen kenmerk van het QRS-komplex heeft te maken

met de bepaling van het begin daarvan:

Dit begin is te typeren als een afwijking van de zgn."basislijn",

het min of meer vlakke gedeelte dat aan het komplex vooraf gaat.

De basislijn behoeft niet per se horizontaal te verlopen (zie o.a.

fig. 3.1 m). Een algemeen aanvaarde exakte definitie van het begin

van het QRS-komplex bestaat niet.

We kunnen d~t kenmerk ook ander formuleren:

Het begin van het QRS-komplex wordt gekarakteriseerd door een

tweede afgeleide, ongelijk nul.

Een goed bruikbare taktiek om het begin van een QRS-komplex op te

sporen, is dan ook om binnen een bepaald zoekinterval te testen

op een drempeloverschrijding in de tweede afgeleide (zie lit. 10,

hst. 7). In dit verslag presenteren we een andere, verwante, stra

tegie (in par. 3.5).

Als laatste algemeen kenmerk iets over de frequentie-inhoud van

het QRS-komplex.
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Fig. 3.2.: Power-spektra van de
QRS-komplexen van een volwassene (a),
van een (berekend) foetaal ECG (b),
en van een veelvuldig voorkomende
ruiskomponent (c). De originele
ECG's zijn eveneens afgebeeld (uit
lit. 17).
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Diverse onderzoekers hebben zich daarmee al bezig gehouden.

Van Bemmel (lit. 17) spreekt van een ondergrens van ca. 5 a 10 Hz

en een bovengrens van ca. 40 Hz, voor ECG's van volwassenen.

Fig. 3.2. geeft een frequentie-karakteristiek.

Andere opgaves stemmen hiermee overeen (lit.1S, 19, 20, 10 hst.10).

We nemen in het vervolg dan ook aan, dat het QRS-komplex is op

gebouwd uit komponenten met frequenties tussen ca. 5 en ca. 40 Hz.

De 50 Hz-brom in de opnames ten gevolge van het lichtnet valt hier

juist buiten.

We zien daarmee af van de hoogfrequente bestanddelen, die met

name bij hartpatienten kunnen voorkomen (lit. 21). Overigens: bij

de gekozen bemonster-frequentie van 300 Hz, zouden deze "notches"

met een tijdsduur van 1 a 7 ms juist niet meer te onderscheiden

zijn.
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3.2. BEPALING VAN DE QRS-MODE

3.2.1. Principe

Een basisopzet voor de bepaling van de mode van het QRS-komplex

is feitelijk al gegeven in de vorige paragraaf (par. 3.1.3):

- bij positieve komplexen wordt de steil-neergaande flank voor

afgegaan door een ongeveer even steil opgaande flank,

- bij negatieve komplexen wordt de steil-neergaande flank ge

volgd door een nagenoeg even steil opgaande flank.

Een methode om de QRS-mode te bepalen is dan:

- Bereken uit het originele signaal een afgeleide (zie par. 3.3.

voor het algoritme)

- Zoek het minimum

- Zoek de maxima, voorafgaand aan en volgend op het minimum.

Als het eerste maximum voldoende groot is ten opzichte van het

minimum, dan is de mode positief; als het tweede maximum vol

doende groot en het eerste maximum voldoende klein is ten op

zichte van het minimum, dan is de mode negatief.

Als aan geen van beide kondities is voldaan, dan wordt de mode

niet bepaald.

- Door grenzen te stellen aan de tijdsintervallen tussen het mini

mum en de beide maxima, wordt gekontroleerd of het gevonden mini

mum behoort bij een QRS-komplex of bij een P- of een T-golf

(waarvoor deze tijdsintervallen in het algemeen groter zijn dan

voor QRS-komplexen).

Fig. 3.3. illustreert dit principe. Vergelijk Fig. 3.1.d en 3.1.n

voor de noodzaak van de extra voorwaarde aan het eerste maximum

bij negatieve komplexen.
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origineel

gefilterd

negatieve mode

Fig.3.3.: QRS-mode-bepaling. Bij positieve mode is het eerste maximum in
de afgeleide (max1) ongeveer even groot als het minimum (min). Analoog bij
negatieve mode voor het tweede maximum (max2).

3.2.2. Resultaten

*Een rekenmachine-programma , dat overeenkomstig het geschetste

principe was opgezet, leverde de resultaten zoals die in Tabel III

staan vermeld.

aantal aantal aantal
aantal malen malen malen

bandnummers verwerkte positie- negatie- "geen be-
komplexen ve mode ve mode slissing"

komplexen van 005, 006, 007, 008,

soort I, posi- 010, 014, 015, 016, 2134 2116 1 17
tieve mode 017, 018, 020, 021

komplexen van
soort II, nega- 011, 019 en 013 4J.8 17 413 8
tieve mode

Tabel III: Resultaten van de QRS-mode-bepaling

*De naam van de subroutine:MODQRS; het bijbehorende"stuurprogramma": MODTST
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De benodigde grenswaarden voor de zoekintervallen en de drempels

voor de amplitudes van het minimum en de beide maxima, zijn be

paald met behulp van een studieprogramma (MORFOL - ogie). Met dit

programma zijn statistieken opgemaakt van de diverse parameters.

We bespreken Tabel III:

Het aantal keren, dat bij soort I een verkeerde mode is toege

kend, is verwaarloosbaar: 1 uit 2134. Het aantal "twijfelgevallen"

(geen beslissing) bedraagt minder dan 1% (17 uit 2134). Een kor

rekte mode-bepa1ing heeft plaatsgevonden voor ruim 99% van de

verwerkte komplexen.

Voor soort II zijn de resultaten slechter. In 17 van de 438 ge

vallen (ca. 4%) is een verkeerde mode toegekend, terwijl voor 8

komplexen (ca. 2%) geen beslissing is genomen. Voor ca. 94% is

de mode korrekt bepaald.

Voor een groot deel zijn deze slechte resultaten terug te vinden

bij een opname (019): 16 van de 17 verkeerde, en 7 van de 8 niet

genomen beslissingen. Voor deze komplexen is het dubieus of er

sprake van komplexen van soort Ia met een verdiept Q-dal, ofwel

van komplexen van soort lIb met een geprononceerde S-top (vgl.

Fig. 3.1.0, waar een minder dubieus komplex van deze patient

staat afgebeeld).

De resultaten voor deze patient:

aantal verwerkte komplexen: 216

aantal korrekte komplexen: 193 (ca. 89%)

aantal verkeerde komplexen: 16 (ca.7,5%)

aantal geen bes1issingen 7 (ca.3,5%).

Zelfs in het slechtste geval van de mode-bepaling wordt dus voor

89 van de 100 komplexen de juiste mode bepaald.

3.2.3. Toepassing

In het algemeen komen bij een patient uitsluitend komplexen van

een eQQe voor(zie Tabel III). De opname van E-STI-signalen wordt on

middellijk gestaakt, wanneer zich in het ECG duidelijk waarneembare

onregelmatigheden voordoen - bijv. bij een verandering van de mode

van het QRS-komplex van de ene op de andere slag (Dan is er immers

sprake van een storing in de geleiding en/of de prikkeling van het

hart - lit. 36).
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Bij de verwerking van E-STI-signalen mogen we daarom veronderstellen,

dat de QRS-mode bij een individu niet kan/mag veranderen of in

ider geval dat deze veranderingen zeldzaam zijn.

Op grond van deze aanname en van de resultaten van Tabel III, is

besloten om per patient eenmaal de QRS-mode te bepalen. Dit is

gedaan, door in de eerste situatie de mode van aIle komplexen
*te bepalen en een coefficient MODER te berekenen volgens:

MODER = m+ - m_ ,

waarin m+ het aantal malen positieve mode en

m het aantal talen negatieve mode.

Indien m+ = m_ (dus MODER = 0), wordt MODER op dezelfde wijze bere

kend voor de tweede situatie (en zo nodig voor de derde, etc.).

Voor de beschikbare 19 opnames werd telkens in de eerste situatie

de juiste mode bepaald voor iedere slag!

Indien wenselijk, is de betrouwbaarheid van de QRS-mode-bepaling

voer iedere patient nog te vergroten door pas tot een bepaalde

QRS-mode te besluiten, als MODER een zekere drempel overschrijdt

(eventueel gerelateerd aan het aantal komplexen, waarvoor de mode

is bepaald).

* De naam van de desbetreffende subroutine: QRSMOD.
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3.3. BEPALING VAN EEN STABIEL REFERENTIEPUNT

3.3.1. Bestaande methoden

Diverse onderzoekers gebruiken de grootste negatieve afgeleide op

de neergaande flank van het QRS-komplex als referentiepunt (lit. 13,

15, 33, 34, 10-hdst.7). Het referentiepunt wordt door mij gebruikt:

- voor het zoeken van Q en

- ten behoeve van de selektie en middeling van afzonderlijke kom-

plexen (par. 3.4).

Vooral met het oog op deze laatste toepassing is het wenselijk dat

het referentiepunt stabiel is, d.w.z. weinig gevoelig voor ruis. De

verschuiving van het referentiepunt als gevolg van ruis, wordt dik

wijls aangeduid met de term "jitter" ([).T). Het genoemde referentie

punt op de nee~gaande flank is niet het meest stabiele punt in het

QRS-komplex (de jitter is niet minimaal).

Hermans (lit.22) en Swenne (lit. 23) hebben theoretisch en experi

menteel onderzoek verricht naar de jitter in de volgende punten:

a) het maximum in het ongefilterde ECG

b) het maximum in het gefilterde ECG
n=.+7

Het filteralgoritme : Yi = L n. xi+n....... (1)
(een 15 punts symmetrischendItferentie)

met Yi = de (benaderde) afgeleide in het i e punt

Xi = de bemonsterwaarde in dat punt.

Fig. 3.4 geeft de overdrachtskarakteristiek(zie lit. 29-Appendix

voor de wijze waarop zo'n karakteristiek kan worden berekend)

c) het minimum in het gefilterde signaal

d) de nuldoorgang in het gefilterde signaal.----- o
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De konklusie uit het experimentele onderzoek is, dat het referen

tiepunt d) het meest stabiel is. De voorkeur van punt d) boven a)

is mathematisch gefundeerd in lit.22.

Bij een kontinue (5-punts) interpolatie van de nuldoorgang is de

titter ~T in het referentiepunt d) volgens de opgave (lit.22) klei

ner dan 0.4T (T is de bemonstertijd: 3.33 ms), tot en met een

laagste signaal-ruis-verhouding van 20 dB (in de praktijk een uiter

mate verstoorde opname).

De konklusie van Hermans en Swenne kunnen we plausibel maken met de

volgende, globale, overwegingen:

- Ben stabiel referentiepunt moet gezocht worden in een snel gedeelte

van het ECG (snel: grote afgeleiden)

Daar is immers de invloed van,"wit" veronderstelde, ruis relatief

kleiner dan voor langzame verschijnselen.

- ijet extremum in het originele signaal is derhalve weinig geschikt

als stabiel referentiepunt. Het signaal is daar juist vrij langzaam

in verhouding tot de rest van het QRS-komplex. Een weinig ruis op het

vlakke stukje bij het extremum zal het extremum-zelf al doen ver

schuiven.

ne voor- en achterflank van het komplex zlJn wel snelle verschijn

selen. De afgeleiden zijn daar maximaal/minimaal. De jitter in een

van de extrema (referentiepunt b) of c)) is kleiner dan in referentie

punt a).

O,ikwijls wordt de afgeleide benaderd via een algoritme als (1).

Voor het algemene geval:
n=+k

Y1' = L n.x. , met k variabel.l+n
(hierna spreken we van "kort~ii-~ifferentiesvoor kleine k-k=l of 2-

en van "lange" differenties voor grote k - bijv.k=6 of 7 -)

Fig. 3.5 geeft een overdrachtskarakteristiek voor een korte diffe

rentie: k=2. Zie Fig. 3.4 voor een lange differentie.

Stel, dat we een extremum in het gefilterde QRS-komplex zoeken als

referentiepunt.

De invloed van de ruis zal dan groter zijn voor korte dan voor

lange differenties - gezien de overdrachts-karakteristieken.

Het gebruiken van lange differenties lijkt dus wenselijk. Dan echter

is het doorlaatgebied als differentierend filter klein (voor het

filter van fig. 3.4: ca. 13 Hz). De snelle verschijnselen, waar

we in geinteresseerd zijn, komen in het gefilterde signaal nauwelijks

of helemaal niet tot uiting. Het gefilterde signaal is vervormd ten

opzichte van de werkelijke afgeleide. Voor lange differenties is de

vervorming groter dan voor korte.
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Fig. 3.5. Overdrachtskarakteristiek voor een korte differentie

n=+2
y. = L n.x.+
~ n=-2 ~ n

- De verschuiving van het extremum t.g.v. de vervorming is afhanke

lijk van de frequentie-inhoud voor het QRS-komplex, d.w.z. ook

van de daarop gesuperponeerde ruis. nit betekent: jitter.

Het gefilterde ECG tussen de extrema voor lange differenties is vrij

wel lineair. De jitter ten gevolge van vervorming in (een van)

beide extrema komt in mindere mate tot uiting in de plaats van de

(kontinue) nuldoorgang: de jitter in de nuldoorgang (referentie-

punt d)) is kleiner dan in de referentiepunten b) en c).

Met deze algemene overwegingen heb ik getracht enigszins plausibel te

maken waarom de nuldoorgang'in het gefilterde signaal stabieler is

dan de extrema in hetzelfde signaal en het extremum in het originele ECG.

3.3.2. Gekozen methode.

We hebben het referentiepunt gekozen, bepaald volgens d):

de nuldoorgang in het gefilterde signaal.

Het referentiepunt wordt bepaald in drie stappen:

1) Bereken een gefilterd signaal via een lange differentie (de 15

punts symmetrische differentie van formule (1)).

Fig. 3.6 toont een aantal QRS-komplexen met daaronder de gefilterde

signalen. Ten gevolge van het laagdoorlaat-karakter van het diffe

rentierend filter (tot ca. 13 Hz), is het gefilterde signaal onge

veer gelijk aan de afgeleide van de grondharmonische van het QRS

komplex (QRS-tijdsduur: ca. 100 ms + grondharmonische: ca. 10 Hz).
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T1 en T2 :

A1

A3 , T3 ,

A4- ' T4-

2) Zoek het minimum in de afgeleide

Het zoekinterval is gerelateerd aan de aangeboden triggers.

Omdat de trigger op een verkeerd tijdstip kan voorkomen (bijv.

in een P- of T-golf), is een vormkontrole nodig van het kom

plex, waarvoor een minimum is gevonden (zie Fig. 3.7.):

liggen de top en laagste punt van de neergaande flank

voldoende dichtbij het minimum?

is het gevonden minimum, in verhouding tot de amplitude

van deze flank, groot genoeg?

voldoen het voorafgaande en het vOlgende maximum in

het gefilterde signaal aan een aantal amplitude- en

tijdsrelaties t.o.v. het minimum?

positieve mode neg.tieve mode
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Fig.3.7.: Vorm-kontroletests op amplitudes en intervallen bij de bepaling van een

referen~iep\lntYan beide modes(positief en negatief) is het originele en gefilterde

signaal geschetst. Zie tekst voor de toelichting.
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De grenzen en drempels voor diverse amplitudes en tijdsin

tervallen zijn statistisch bepaald via het programma MORFOL.

3) Voor positieve komplexen wordt de nuldoorgang, voorafgaand

aan het minimum, gezocht. Voor negatieve komplexen: de nuldoorgang

daarna. Op deze manier wordt altijd de nuldoorgang in de omgeving

van het extremum in het QRS-komplex gevonden. De nuldoorgang wordt

bepaald door te zoeken naar een tekenwisseling (van - naar +) in

het gefilterde signaal. Het punt met de kleinste (absolute) waarde

wordt gekozen als de "nuldoorgang" - het nieuwe referentiepunt.

Door te eisen dat de nuldoorgang binnen een bepaald tijdsinterval

(mode-afhankelijk!) moet liggen, vindt nog een extra vorm-kontrole

plaats. Indien geen nieuw referentiepunt is gevonden, wordt het

bijbehorende fout-bit (nr. 12 - par. 2.4) gezet.

De jitter in dit referentiepunt is bij Hermans en Swenne kleiner

dan 0,4T. Aangezien wij de nuldoorgang digitaal benaderen, wordt

een extra jitter geintroduceerd, die zeker kleiner is dan 0.5T

(afrondingsfout). De totale jitter is dus kleiner dan 0.9T.

3.3.3. Resultaten

Het referentiepunt is gezocht voor 3102 slagen.

Voor 3064 komplexen werd een referentiepunt gevonden. Bij de overige

38 slagen lag de aangeboden trigger te ver van het QRS-komplex af,

of voldeed het gevonden komplex niet aan de gestelde voorwaarden.

3.3.4. Jitter in Q

Wanneer we de afzonderlijke komplexen gaan middelen, dan introduceert

de jitter in het referentiepunt een onderlinge verschuiving van de

Q-punten van de afzonderlijke komplexen: jitter in Q

De extra (amplitude-)ruis, die in een willekeurig punt P van het ECG

wordt geintroduceerd, is uit de jitter (de "tijdruis") te berekenen

volgens:

cr~T = ~T.mp------------

met m : de helling van het (originele) ECG in P.
p

De totale ruis in P:

(1)



(3)
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o = 0 + 0 = 0 + ~T.m ------
p ~T P

waarin 0: de spreiding van de normaal-verdeelde ruis op bet

(originele) ECG.

Volgens Swenne (lit. 23) geldt:

Of % ~T.mR----------

met of: de spreiding van de ruis in bet gefilterde ECG.

en mR : de belling van bet gefilterde signaal in bet referentie

punt R.

In bet punt Q wordt formule (2):

0Q = 0 + ~T&mQ------- (4)

Bedenken we le: dat 0 > of % ~T.mR

(de ruis in bet originele ECG is groter dan in bet

gefilterde signaal-door de filtering)

en 2e: dat mR » m
Q

(de belling v~n bet gefilterde signaal in bet refe

rentiepunt R is veel groter dan de belling van bet

originele ECG in Q: m
Q

% 0)

dan geldt: ° » ~T.mQ'

Dit ingevuld in formule (4) : 0Q % °

De jitter ~T in bet referentiepunt levert dus een te verwaarlozen

bijdrage in de ruis 0Q' vergeleken met de ruis ° op bet originele

ECG. De jitter beeft dus vrijwel geen invloed op de plaats van bet

inclinatiepunt Q, bij een vergelijking (selektie/middeling) van

afzonderlijke komplexen. (overigens is biermee nog niets gezegd over

de onnauwkeurigbeid in Q als gevolg van de ruis,bij een bepaalde

detektie-metbode).



35

3.4. SibEKTIE VAN VERSTOORDE KOMPLEXEN; BEREKENING VAN EEN

REPRESENTATIEF KOMPLEX.

3.4.1. Inleiding

Verstoring van een komplex kan optreden door spierruis (boven ca. 40 Hz),

brom vanuit het lichtnet (50 Hz), bewegende elektroden, ruis vanuit

de opname-apparatuur etc. (lit. 23). Bij het E-STI-onderzoek worden

eventuele komplexen met een afwijkende vorm ook als verstoorde kom

plexen opgevat. Indien n.l. veel komplexen met een afwijkende vorm

voorkomen, is er sprake van een onregelmatigheid in het ECG en

wordt de E-STI-opname gestaakt (zie par. 3.2.3).

Selektie is een speciale vorm van klassifikatie: behoort een komplex

tot de klasse van onverstoorde komplexen, of niet? Van Bemmel (lit.

24) heeft aangetoond, dat klassifikatie kan plaatsvinden door middel

van kruiskorrelaties tussen een te klassificeren komplex en een

referentie-komplex uit een bepaalde klasse. Indien de (kruis-)kor

relatie r groter is dan .80, dan behoort het komplex tot die klasse;

indien r <.80, dan behoort het tot een andere klasse.

Wij beschrijven deze kruis-korrelatie-methode, toegespitst op de

selektie van verstoorde komplexen.

3.4.2. Methode

Ieder(ongefilter~ komplex wordt beschreven door een rij van 10 be

monsteringen rondom het referentiepunt (41):

Yi = x17+4i i = 1, 10 (zie Fig. 3.8)

D.w.z. het komplex wordt bemonsterd met een frequentie van 75 Hz,

over een trajekt van 123,3 ms: 70 ms v66r en 53,3 ms na het refe

rentiepunt (min of meer centraal in het komplex). Aangezien de

voornaamste frequentie-inhoud van een QRS-komplex ligt tussen ca. 5

en ca. 40 Hz, en de tijdsduur van een komplex ca. 80 tot 120 ms. be

draagt, is de vorm van het komplex op deze manier voldoende vastgelegd.
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Fig.3.8.: Het QRS-komplex wo~dt beschre

ven met een reeks Z van 10 bemonsteringen.

Deze zijn aangegeven met een stip. De

bemonstering geschiedt met een frekwentie

van 75 Hz. Het referentiepunt bevindt

zich op samplenummer 41.

De kruiskorrelatie tussen ieder komplex en een representatief

komplex wordt berekend volgens:

10
.> (Yi
~%·1

r =~~-----~-------
10 2 10 2 1(r (Yi - ~) . r (zi - i) )~

i=1 i=1

waarbij de rij z. (i = 1~10) het representatieve komplex beschrijft.
~

In de eerste situatie wordt een representatief komplex gezocht. Het

eerste komplex wordt daartoe gekorreleerd met alle overige. Indien

~ meer dan 5 komplexen worden afgekeurd, dan wordt het eerste

komplex representatief geacht voor die situatie. In het andere geval

wordt het tweede komplex vergeleken (via korrelaties) met alle ove

rige komplexen (inklusief het eerste) om na te gaan of dit representa

tief is voor die situatie. Zo nodig wordt dit nog eens gedaan voor

het derde komplex etc.

Wanneer geen van de komplexen representatief lijkt te zijn~ dan wordt

overgegaan naar de volgende situatie~ om daarin een representant te

zoeken.

Als wel een representjtief komplex is gevonden~ dan wordt uit de

goedgekeurde komplexen een representatief komplex berekend door middel

van koherente middeling rondom het referentiepunt.

Het gemiddelde komplex uit een situatie (n) fungeert als representant

voor de volgende situatie (n+1), tenzij meer dan 5 komplexen worden

afgekeurd bij de selektie. Dan wordt een representatief komplex ge

zocht op dezelfde wijze als in de eerste situatie.
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Bij de selektie via korrelaties is impliciet veroridersteld (lit.24):

als de korrelatie tussen elk van de komplexen en een representatief

komplex groter is dan .80, dan geldt dat ook voor de korrelaties

tussen de komplexen onderling.

Het gemiddelde komplex is representatief voor de huidige situatie

(lit. 10, p.119):

a) indien de vorm van de onverstoorde komplexen niet ( of nauwelijks)

verschilt van slag tot slag;

b) indien de ruis "random" is.

Indien de ruis periodiek is en in fase met het referentiepunt,

dan zal de ruis niet "weg-middelen", maar daarentegen relatief

versterkt worden.

Indien we de ruis "wit" mogen veronderstellen, dan is het resul

taat van de middeling een komplex, waarvoor de signaal-ruis-ver

houding omstreeks een faktor 10 dB hoger is dan voor de afzonder

lijke komplexen. De gemiddelde slag wordt meestal uit ca. 10 tot

15 afzonderlijke, goedgekeurde, slag€n berekend.

c) indien het referentiepunt voldoende nauwkeurig is, om aIleen de

random-ruis "weg te middelen", en niet ook zwakke gedeeltes (met

een kleine amplitude, bijv. een Q-dal) van het onverstoorde kom

plex. In par. 3.3.4. is aangetoond, dat de jitter in het referen

tiepunt een verwaarloosbare invloed heeft op het verloop van het

ECG nabij het inklinatiepunt Q. Het gemiddelde komplex uit een

situatie is representatief voor een volgende situatie, omdat de

vorm van het QRS-komplex niet (of nauwelijks) verandert per situa

tie, d.w.z. niet afhankelijk is van de inspanning of de hartfre

quentie (lit. 10).

De beschreven methode van selektie en middeling is op de rekenmachine

gerealiseerd (subroutine CORMID). Voor de afgekeurde slagen wordt de

foutenadministratie bijgewerkt (zie par. 2.4.).
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3.5. BEPALING VAN HET BEGIN VAN HET QRS-KOMPLEX

!.5.1. Bestaande methoden.

Diverse onderzoekers maken gebruik van de drie afleidingen van een

VCG en de daaruit berekende ruimtelijke snelheid.

Stallman en Pipberger (lit. 25) passen een drempeldetektie toe om

het begin van het QRS-komplex te bepalen.

Swatzell et al (lit. 14) gebruiken hetzelfde principe.

Aangezien bij de E-STI-opnames slechts een afleiding van het ECG

wordt opgenomen, zijn deze methoden ongeschikt.

Van Bemmel et al (lit. 26,27,28) werken met een zgn. sjabloon.

De methode is ontwikkeld voor toepassing op de ruimtelijke snelheid.

Het principe is ook te gebruiken voor een enkele ECG-afleiding, en

wordt daarom afzonderlijk genoemd.

De amplitude~tijd-ruimte is in beide richtingen diskreet verdeeld:

voor de tijdas volgens de bemonstertijdstippen, voor de amplitudes

volgens signaal-niveaus. Aan de punten boven het signaal wordt een

waarde -1, aan de punten eronder een waarde +1 toegekend (zie Fig. 3.

g.a). Rondom het begin van het QRS-komplex is zo een matrix met ge

tallen +1, -1 en a ontstaan: het sjabloon.

In een "leer"fase wordt een gemiddeld sjabloon bepaald (Zie Fig. 3.9.b.

Ter bepaling van het begin van een individueel QRS-komplex worden

de kruiskorrelaties, met de tijd als variabele berekend tussen het

gemiddelde en het individuale sjabloon. Waar de korrelatie maxi-

~aal is, bevindt zich het gezochte begin.

De methode is niet toegepast omdat bij de aanvang van dit onder

zoek de benodigde representatieve leerpopulatie ontbrak (en nog

ontbreekt) •

Sheffield et al (lit. 10, hdst.7) benutten het gegeven, dat de tweede

afgeleide ongelijk nul is voor het begin van het komplex.
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9: amplitude -time matrix

Fig. 3.9.a.: Een amplitude-tijd-matrix wordt ge
konstrueerd uit de genormeerde ruimtelijke snel
heid Si/Smax door het toekennen van een waarde
-1 aan aIle (matrix-)elementen boven, resp. een
waarde +1 aan alle elementen onder het signaal.

1
• I

.!;?= window for
Q R5 onst!t

Fig. 3.9.b.: Voorbeeld van een
gemiddeld sjabloon (voor het begin
van de P-golf, het eind van het
QRS-komplex e.d. bestaan soortge
lijke sjablonen). Na akkumulatie v
een aantal n gedeeltes uit de
matrices van Fig. 3.9.a., en omre·
kening van de matrixelementen tot
percentages van n, en tenslotte
integer-deling door 50, ontstaat
een sjabloon als weergegeven in
Fig. b.

Fig. 3.10.: Illustratie van de tweede-afgeleide methode.
Het ECG (VS-afleiding) is getekend, zowel voor rust- als voor inspannings
kondities. Tevens zijn de eerste en tweede afgeleide van het ECG weerge
geven. Het eerste vertikale streepje duidt het begin (Q) van het QRS-komplex
aan, zoals door de rekenmachine bepaald in de tweede-afgeleide (zie tekst).
De overige streepjes behoren bij: de R-top, het punt J • en de T-top. (J
is een benaming voor het einde van het QRS-komplex.) 0 0

Figuren zijn overgenomen uit lit. 10, hdst. 7.
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De tweede afgeleide wordt benaderd door de differenties van de

achtereenvolgende punten in het via een 5-punts-afgeleide en een

17-punts-moving-average filter bewerkt ECG.

Vanuit het minimum in de "afgeleide" zoeken ze achterwaarts (in de

tiJd) naar de laatste tweede afgeleide boven een bepaalde drempel,

met daaraan voorafgaand een "rustig" gedeelte in het ECG.

Zie rig. 3.10.

Deze methode is ontwikkeld voor de verwerking van inspannings-ECG's

(V5-afleiding). 'Een vergelijking van de resultaten in vergelijking

met die van een menselijke waarnemer ontbreekt. De door mij gebruikte

methode is te zien als een tweede-afgeleide-methode (zie par. 3.5.2).

I

Kyle en Freis (lit. 13) maken onderscheid tussen komplexen met of zon

der (positieve) R-top. Het minimum in de afgeleide fungeert als refe

rentiepunt. Een gedeelte van het signaal voorafgaand aan dit punt wordt

gefilterd ("smoothed" - het filter-algoritme is niet gegeven).

Vanuit het referentiepunt wordt voor komplexen zonder positieve top

gezocht in achterwaartse richting (in de tijd) naar een punt, waar de

helling lager is dan een bepaalde drempel. Dit punt wordt dan als het

begin van het komplex aangemerkt.(Zie Fig.3.11,I en II).

Voor komplexen met een positieve top wordt eerst de top gelokaliseerd,

vervolgens in achterwaartse richting (in de tijd) gezocht naar een

p~nt waar de helling kleiner is dan een bepaalde drempel~Fig.3.11,II en IV)

Is geen Q-dal aanwezig, dan wordt het gevonden punt als het begin

van het komplex aangemerkt. In het andere geval wordt vanuit een punt

v66r het komple~ gezocht naar een verandering in de helling (van % 0

naar een waarde boven een bepaalde drempel). Het punt waar die ver

andering optreedt, is het begin van het komplex. Zie fig. 3.11,V.

De resultaten volgens deze procedure zijn niet vergeleken met die

volgens een menselijke waarnemer. Bij deze methode is aangenomen, dat

de basislijn horizontaal verloopt; dit is niet altijd het geval. Bij

de door mij gebruikte methode wordt deze aanname niet gedaan.'
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------ ------------

I. lAIcIte. the large IlIgttIw dlrlmlve In the QRS complex for _h cardiac cycle.

II. Identify the peak of the R WIVe.

JC
111. When no R Wive Is present Identify the

onset of QRS at the onset of the QS wave.

-r-
. IV:Set the point Vlhere the slope prior to Rbecomes less than a threshold

~IMR_JC. Jl
\ \

V. Identify the onset of QRS when"o_"Jv- biOI
Q I

Fig 3.11.: Bepaling van het begin van het QRS-komplex volgens Kyle.

(figuur overgenomen uit lit.13).

Na een voorbewerkingsfase, wordt uitsluitend m.b.v. logische tests

gezocht naar relevante tijdstippen (bijv. top of begin v/h komplex)

of komplexen. In het detektie algoritme komen geen berekeningen meer

voor.

Cox et al (lit. 29) benaderen een ECG door een serie rechte lijn

stukken. Elk lijnstuk is bepaald door een begin en eindpunt, een

niveau en een helling. Het ECG is dus te beschrijven door een serie

van telkens vier parameters. Cox et aL hebben op deze manier een

data-reduktie met een faktor 10 bewerkstelligd. Zij beschrijven de

mogelijkheid om via logische tests (op tijdsduren en hellingen van

achtereenvolgende lijnstukken bijv.) het QRS-komplex en het begin

daarvan te bepalen.
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HOI"owitz (lit. 30) past een VOI"m van "linguistic patteI"n I"ecognition"

toe. De lijnstukken wOI"den volgens een bepaalde kode van symbolen

vooI"zien. Een (vI"ijwel) hOI"izontaal lijnstuk (bijv. een basislijn)

kI"ijgt een andeI" symbool dan een lijnstuk met een gI"ote helling

(bijv. een VOOI"- of achteI"flank van een QRS-komplex) etc. DooI" (10

gisch) te testen op bepaalde symbool-patI"onen is bijv. het vooI"komen

van een QRS-komplex, de tijdsduUI" en dus het begin (en eind) daaI"

van, te bepalen.

Logische methoden veI"eisen een speciale vooI"beweI"king. DaaI"om is

geen logische methode toegepast VOOI" dit ondeI"zoek.

3.5.2. GebI"uikte methode.

Het begin van het QRS-komplex is te typeI"en als een afwijking van de

"basislijn" (paI". 3. L ). De dooI" mij ontwikkelde methode bestaat uit

de heI"haalde uitvoeI"ing van vieI" stappen (subI"outine: QDET):

1) Bepaal een lijnstuk dooI" de punten (i - NFlX) tot en met (i + NFlX):
k= i+NFIX

d.w.z. beI"eken de hoogte HO: {L lD(k)}.~l~~

k= i-NFlX 2.NFlX

[-NFIX

en een helling HE:

NFIX
L IlD(i+l) - lD(i-1)1·;1
1=1

met lD(k) de bemonsteI"waaI"de in punt k.

110 •..~ ----=----r
~J! :_----1----------
: I I
, I I
I I,,

l

2) ExtI"apoleeI" het lijnstuk naar het punt i + NFlX + 1.

De geextI"apoleeI"de waaI"de EXPOL = lD(i) + (NFlX+1).~ HE.

BeI"eken het veI"schil tussen de geextI"apoleeI"de en weI"kelijk ge-

meten waaI"de: X = EXPOL - lD(i+NFlX+1).

a) Bij komplexen van SOOI"t l.b moet X een bepaalde negatieve

dI"empel oveI"schI"ijden:

I
I
I
,_N~/X

1O(i:.NFIX+1) .... _•.• !
: -V--...,- . ---

1 I .... EX-POL
I I

I I
I I

t "'~/'( I ~ ...N'F,X... ,
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b) Bij komplexen van de soorten la, IIa en lIb moet X bepaalde

positieve drempels overschrijden:

ElC.?OL ":II

~-:,' .....--T····-· {X
I - .••..

: : '" 10 ( ~ 4-,111"/)(+ I)
I

i+-k iHIF/1C+1

3) -Indien aan geen van de tests 2a of 2b is voldaan, dan wordt op

nieuw begonnen met stap 1) rondom het punt i+1.

-Indien wel aan een van de tests is voldaan, dan worden een aan

tal sekundaire tests verricht, o.a.:

3.1) Bevindt zich binnen een zeker tijdsinterval vanaf punt

i+NFIX een extremum in de helling? Dit tijdsinterval ver

schilt voor de vier komplexsoorten.

3.2) Houdt de afwijkingnaar boven (soort Ib) of naar beneden

(overige soorten) lang genoeg aan, of hebben we te maken

met een kortdurend stoorpulsje?

(lang genoeg: langer dan 10 ms).

3.3) Voor komplexen van soort Ia en IIa (met Q-dal):

ligt het punt i+NFIX binnen een juist zoekinterval vanuit

het laagste punt in het dal?

4) -Indien aan deze sekundaire kondities niet is voldaan, dan wordt

weep begonnen met stap 1), rondom het punt i+1.

-Als wel aan deze kondities is voldaan, dan wordt het punt IQ= i+NFIX

aangemerkt als het begin van het QRS-komplex.
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Deze vier stappen worden uitgevoerd binnen een zoekinterval, dat

gedefinieerd is ten opzichte van het referentiepunt (sample nr. 41).

Voor elk van de komplex-soorten is dit interval anders.

De eerste stap wordt uitgevoerd door een kleine subroutine FIXLYN.

De beschreven methode noemen we hierna: FIXLYN-methode, omdat het

fixeren van de basislijn een essentieel onderdeel is van deze

methode.

De overeenkomst tussen de FIXLYN- en de sjabloon-methode (v. Bemmel

et al.) is dat beide behoren tot de zgn. meerdrempel-methoden.

De tests onder 2) en 3.2) zijn immers drempeltests. De drempels bij

de FIXLYN-methode zijn gekoppeld aan de hoogte en de richting van

de basislijn.

Er is een relatie met de tweede-afgeleide-methode (Sheffield et al.).

Immers: er wordt gezocht naar een afwijking (boven bepaalde drempels)

ten opzichte van een lijn met een vaste helling, d.w.z. er wordt ge

zocht naar een hellings-verandering (tweede afgeleide ~ 0).

We illustreren dit aan de hand van een berekening, waarbij de basis

lijn door drie punten wordt gefixeerd (NFIX=l).

We nemen aan dat stap 1) wordt uitgevoerd, juist als het punt IQ is

bereikt.

Voor de eenvoud van het schrijven voeren we in:

n: het sample-nummer met n=3 voor het punt IQ

Xn : de sample-waarde in punt n

6Xn : de helling in dat punt.

(1)(gemiddelde)
volgens:

De subroutine FIXLYN berekent een hoogte en een helling in punt 2

Xl + X2 + X3
X =g 3

6X 2 -

X -- X3 1
2

(2)
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De via extrapolatie verwachte waarde: Xv = Xg + 2,~X2

De werkelijke bemonsterwaarde X4 is een getal 0 kleiner:

x = X - ~4 v

Definieren we een tweede differentie als:

(3 )

(4)

dan: (5)

Hierin is (we substitueren achtereenvolgens formule (4) en (3):

(Xv - 0) - X2 = tXg + 2,~X2 - 0) - X2
2 2

Ingevuld in (5):

(X + 2,~X2 - 0) - X2
~2X = g - ~X2 =3 2

X - 0 - Xg 2= 2

Als het lijnstuk voorafgaand aan IQ (punt 3) recht is, dan is

Xg ~ X2 ' zodat

~2X :t.:!
3 2

Veronderstellen we een rechte basislijn, dan is de afwijking X van

de FIXLYN-methode recht-evenredig met de tweede differentie, d.i.

met de benaderde tweede afgeleide~ in het punt IQ.

Een groot verschil tussen de tweede-afgeleide- en de FIXLYN-methode

is, dat de bepaling van het begin van het QRS-komplex in het originele

ECG geschiedt, en niet zoals bij Sheffield in het gefilterde signaal,

waarvan de mate van "informatie-verlies"c ten opzichte van het

aangefilterde signaal niet exakt is na te gaan.

Bij de bepaling van het begin van het QRS-komplex "met de hand"

wordt de basislijn veer het komplex eveneens benaderd door een rechte

lijn. Zie Fig. 3.12.
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F:flg.3.12.: Bepaling van het begin van het QRS-komplex volgens de "hand-methode".

Waar het signaal duidelijk afwijkt van de basislijn, daar ligt het begin van

het komplex.

Waar het signaal duidelijk begint af te wijken van de basislijn,

daar begint het QRS-komplex. De beslissing hierover is afhankelijk

van de waarnemer.

De FIXLYN-methode is slechts in beperkte mate te zien als een

analogon van de hand-methode. Bij de hand-uitwerking worden zeer

vele, veelal ondefinieerbare, perceptieve funkties van de menS be

nut. Slechts een aantal aspekten van de menselijke waarneming kun

nen in een rekenmachine-algoritme worden "gevangen".

De fixering van de basislijn is te beschouwen als een speciale vorm

van "piece-wise linear approximation" (lit. 31, 32), zoals die voor

afgaat aan de twee genoemde logische methoden. De fixering is echter

een wezenlijk onderdee1 van het detektie-algoritme bij de FIXLYN

methode, in tegenstelling tot de logische methoden.
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De diverse zoekintervallen en drempels bij de FIXLYN-methode zijn

op statistische wijze bepaald (programma: QMORF).

Op de monitor van de rekenmachine werd elk gemiddeld komplex ge

projekteerd. Via de teletype van de machine werd aangegeven waar

het begin (IQ) van het komplex zich bevond. Met dit punt als ge

geven werden in het komplex 49 parameters bepaald, o.a.:

PS, P9

P5, P6

P25-P29

P10-P14

P1

P2, P3

de plaats van IQ t.o.v. het referentiepunt (samplenummer 41)

idem t.o.v. het laagste punt in het Q-dal, en

de afstand tussen beide punten (aIleen voor soorten la, IIa)

de afstand van IQ tot de top, resp. tot het referentiepunt

(zie Appendix A).

de plaats van het maximum in de helling, en de afstand

tot IQ

de afwijking X (tussen de geextrapoleerde en werkelijke

waarde) in de punten IQ-2 tim IQ+2

idem, in verhoudi~g tot de diepte van het Q-dal: XPR01

(diepte: verschil tussen ID( .•• ) en het laagste punt van

het dal)

P30-P34 idem, in verhouding tot de amplitude vanaf het laagste punt

in het dal tot de top: XPR02.

(voor de parameters P25-P29 en P30-P34 is aIleen de definitie voor

komplexen van soort Ia gegeven - de andere definities zijn niet inte

ressant voor dit rapport).

Dit is gedaan voor aIle gemiddelde komplexen - zie tabel I in par. 3.1.

voor de aantallen. Voor aIle komplexen van een soort is het gemiddel

de, de spreiding, het minimum en het maximum van elke parameter P be

paald.

Als grenzen van de diverse zoek- en tijdsintervallen zijn telkens

het minimum en het maximum van de desbetreffende parameter gekozen.

Wat betreft de afwijking is onderzocht, voor welke van de drie

definities X, XPR01 of XPR02 de scheiding het grootst was tussen

de statistische verdelingen in het punt IQ resp. IQ+1.

Dit onderzoek is aIleen mogelijk geweest voor de komplexen van soort



la, omdat voor de andere soorten te weinig gemiddelde komplexen be

schikbaar zijn om een enigszins betrouwbare konklusie te trekken

(Ib: 11; IIa: 11; lIb: 25).

Met behulp van de STUDENT-toets (lit. 37) bleek de scheiding voor

de (absolute) afwijking X groter dan voor de relatieve afwijkingen

XPROl en XPR02.

De drempelwaarde GX voor de afwijking X is bepaald volgens:

lJ 2 - Pi
GX = Pi + ° + a 0°1 ,

1 2

waarbij Pi en P2 de gemiddeldes, en

01 en 02 de spreidingen van de verdelingen in IQ

resp. IQ+l voorstellen.

Voor het geval, dat de beide verdelingen normaal zijn, is GX aan

gegeven in Fig. 3.13.

Fig. 3.13.: Indien de verdelingen in IQ resp. IQ+1 "normaal" zijn,
dan GX = P1+d1 (vergelijk de formule in de tekst) De gearceerde
oppervlaktes zijn gelijk. Het vertikaal gearceerde stuk representeert
de elementen uit de verdeling (Pi' 01) in IQ, die bij de grenswaarde
GX ten onrechte bij de verdeling (P 2 ,02) in IQ+l worden ingedeeld.
Analoog voor het horizontaal gearceerde stuk.

Het aantal verkeerd geklassificeerde waarnemingen voor de ver

deling (Pi' 01) is even groot als voor (P 2 , 02)'

Zoals gezegd, is het fixeren van de basislijn een essentieel onder

deel van het detektie-algoritme. De parameter NFIX, die het aantal

punten bepaalt waardoor de lijn wordt gefixeerd, is daarom belang

rijk.

Onderzocht is voor NFIX = 1, 2 of 3, hoe de verdelingen van X in

IQ resp. IQ+l veranderden. Tabel II geeft de gemiddeldes en sprei

dingen van de verdelingen.
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gemiddelde en spreiding gemiddelde en spreiding
NFIX in IQ in IQ+l

1 0,42 ~ 1,10 3,36 + 2,12

2 0,22 ~ 1,61 3,66 + 2,29

3 -0,07 ~ 2,36 3,53 + 2,38

Tabel III: Gemiddeldes en spreidingen van de afwijking X

in IQ resp. IQ+l, voor veranderande NFIX.

Met gebruikmaking van de t-toets blijkt, dat de scheiding voor NFIX=l

en 2 vrijwel gelijk is, en voor NFIX=3 slechter dan voor de andere

twee.

In het gerealiseerde detektie-programma (QDET) is NFIX=2 gekozen.

Vermoedelijk is de detektie met NFIX=2 minder gevoelig voor ruis

dan voor NFIX=l, omdat bij NFIX=2 de basislijn over een iets langere

tijd wordt gefixeerd. Dit vermoeden is (nog) niet experimenteel ge

verifieerd.

3.5.3. Evaluatie

Het p~ogramma QDET is uitgeprobeerd voor de gemiddelde komplexen

en voor de afzonderlijke komplexen.

De resultaten voor de gemiddelde sla~en zijn vergeleken met die van

een hand-uitwerking. Fig. 3.14. laat een voorbeeld zien van de plotjes,

die gebruikt zijn bij de vergelijking.

Het streepje in het rechter-komplex geeft het machine-resultaat (IQ)

aan; in het linker-komplex is de hand-methode toegepast (IQH).

Fig. 3.15. geeft het histogram van de verschillen tussen IQ en IQH

voor 225 gemiddelde komplexen. Het gemiddelde verschil is x = -0.30

samples; de spreiding bedraagt a = 1.47 samples.x

Uit de resultaten van het detektie-programma voor aile afzonderlijke

komplexen is per situatie een mediane waarde (IQM) berekend. Fig. 3.16.

geeft het histogram voor IQM-IQH voor 229 situaties. Gemiddeld over

aile situaties is IQM een waarde x = -0.67 samples kleiner dan IQH;

de spreiding is ax = 1.51 samples.
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Fig.3.14.: Voorbeeld van de plotjes ter evaluatie van de FIXLYN-methode.

Tweemaal is hetzelfde gemiddelde komplex(van sit. 6 van band 018) getekend.

In het linker komplex is het machine-resultaat IQ aangegeven. De krul eronder

betekent dat dit resultaat door een waarnemer als korrekt is gekwalificeerd.

In het rechter plaatje is het resultaat van de hand-methode zichtbaar. De tijdschaal

eronder is gebruikt om het handresultaat te vertalen in een samplenummer. Om de vijf

samples staat een streepje.

2f6 "-''{.I.Pcl~
Ico...,e'c...... W\:aI'l

lea ,.~ ....

Fig.3.15.: Bepaling van het begin van

het QRS-komplex voor 225 gemiddelde

komplexen. Het histogram geeft de

verschillen tussen het machine-resul-

taat(IQ) en het handresultaat (IQH)

weer.De gemiddelde waarde van het

verschil en de spreiding is eveneens

vermeld.

i .. - 0.10
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Fig.3.16.: Bepaling van het begin van het

QRS-komplex in 2670 afzonderlijke komple

xen.(uit'229 $ituaties). Per situatie is

een m~diane waarde berekend, Het histo

gram presenteert de verschillen tussen de

mediaan (IQM) en het handresultaat(IQH).

Pe gemiddelde waarde van het verschil en

de spreiding zijn aangegeven.

Opmerking:

De totale aantallen in beide histogrammen verschillen, omdat voor een

aantal gemiddeldekomplexen geen machine- of handresultaat beschikbaar was.

Evenzo is een histogram gemaakt voor de verschillen tussen de (machine)

resultaten van alle afzonderlijke komplexen per situatie, en het

(machine-) resultaat IQ van de gemiddelde slag van die situatie.

Zie Fig. 3.17. De resultaten voor de afzonderlijke slagen zijn ge

middeld een waarde x= -0.53 kleiner dan het resultaat van de ge

middelde slag van die situatie; de spreiding ~ = 2.56.
x

f6'1o Clr20",c:le...E1~Jc·
kOll'lrf'.IC~ '11o"" i 9
pe,.~o""e.., .

•
-I-4

a 5 II

x-:::: - Q.~1

<T')C, - !2.~6

-10 _I o .~

...... "~"'5Ck1e 110, ........R.,
Fig.3.17.i; Bepaling van het begin van het QRS-komplex in 2670 afzonderlijke

komplexen. Histogram van het verschil tussen de machineresultaten voor de af

zonderlijke komplexen en het machineresultaat (1Q) voor het gemiddelde komplex

van die situatie.Gemiddelde en spreiding zijn weer aangegeven.
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De eerste twee histogrammen geven een kwantitatief inzicht in de

verschillen tussen de machine- en de handverwerking. Een kwalita

tief inzicht is ala voIgt verkregen.

De plotjes van de machine-resultaten IQ (Fig. 3.14a.) zijn ter be

oordeling voorgelegd aan een menselijke waarnemer, met het verzoek

aan te geven of IQ te vroeg, korrekt of te laat ~as gevonden.

Zie Tabel IV.

Aantal verwerkte komplexen 235

Aantal malen "te vroeg" 33

Aantal malen "korrekt ll 114

Aantal malen lite laat ll 69

Aantal malen IIgeen uitspraak ll : 19

Tabel IV: Resultaten van de visuele inspektie

van de machine-resultaten (IQ).

Voor komplexen, waar de hellingsverandering zeer geleidelijk plaats

vond, heeft de waarnemer IIgeen uitspraak ll gedaan.

1) Opvallend is dat de visuele inspektie tot de konklusie leidt, dat

de machine-resultaten vaker lite laat ll zijn dan lite vroeg ll
• Het

histogram in Fig. 3.15. geeft aanleiding tot een 6mgekeerde kon

klusie!

2) De machine-resultaten voor de tot op heden verwerkte gemiddelde

komplexen kunnen dienen ter vervanging van de hand-resultaten:

voor 190 van de 225 verwerkte komplexen (d.i. ca. 84%) is het

absolute verschil tussen IQ en IQH minder dan een bemonstering.

Door gebruikmaking van het gegeven, dat de afstand van het in

klinatiepunt (Q) tot aan het extremum (R) nauwelijks verandert

als funktie van de inspanning (zie Appendix A), zijn vele lIuit

schieters ll in de absolute verschillen tussen IQ en IQH nog te se

lekteren.
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3) Van de machine-uitkomsten, is het resultaat 1Q van de gemiddelde

slag beter dan de mediane waarde 1QM van de afzonderlijke slagen.

Het histogram 3.16. laat zien dat 1QM-1QH vaker negatief is dan

1Q-1QH (Fig. 3.15.). De gemiddelde afwijking xis voor 1QM ca.

twee maal zO,groot als voor 1Q. Verder is voor 172 van de 229

verwerkte situaties (ca. 75%) het absolute verschil tussen 1QM

en 1QH kleiner dan een bemonstering (bij 1Q: ca. 84%).

4) De (machine-) resultaten voor de afzonderlijke slagen verschillen

gemiddeld ruim een half sample (x = -0.53) van de uitkomst voor

het gemiddelde komplex van de bijbehorende situatie. De gemiddel

de afwijking tussen de machine-resultaten en de uitkomsten van

de handuitwerking voor de afzonderlijke komplexen zal nog groter

zijn. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen, hoe groot de ge

middelde afwijking dan is.

Omstreeks 57% van de afzonderlijke komplexen verschilt minder dan

een sample (absoluut) van de bijbehorende gemiddelde komplexen;

omstreeks 70% ligt binnen + of - twee samples.

De spreiding bedraagt ruim 2,5 sample, d.i. ca. 8 ms.

De resultaten van het detektie-programma voor de afzonderlijke

slagen zijn dus te onnauwkeurig om de uitkomsten van een handuit

werking te vervangen (de gemiddelde fout bij de hand-methode wordt

geschat op ca. 4 ms. ).

De resultaten van het detektie-programma voor de afzonderlijke

komplexen zijn te verbeteren:

- door zoekintervallen te vernauwen.

(nu zijn de grenzen gelijk gekozen aan het minimum resp. het

maximum van de via QMORF verzamelde statistieken; voor de af

zonderlijke komplexen is het waarschijnlijk beter om de grenzen

te kiezen op grond van het gemiddelde en de spreiding van de

desbetreffende parameter).

- door selektie van "uitschieters" (uitkomsten die meer dan een

bepaalde waarde afwijken van de mediane waarde) per situatie.

Weliswaar zal het aantal komplexen waarvoor geen machine

resultaat te vinden is (nu: ca. 10%) stijgen, maar voor de weI

verwerkte komplexen zal de overeenkomst met de handuitwerking

beter zijn.
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4. PCG-VERWERKING

4.1. VERSCHIJNINGSVORM VAN DE TWEEDE HARTTOON

Het PCG bevat frek~entiekomponentenvan 0 tot ca. 500 Hz. Voor

de E-STI-opname wordt het PCG gefilterd met een hoogdoorlaatfil-

ter (Maas-Weber filter~ 3 dB-punt op 70 Hz, flank-steilheid: 24 dB/okt).

Hierdoor komen de eerste en de tweede harttoon in het PCG duidelijk

tot uiting. Dikwijls is het "rustige" gedeelte,voorafgaand aan

de tweede harttoon, verstoord door ruis met ongeveer dezelfde fre

kwentie-komponenten als de tweede harttoon, maar met een kleinere

amplitude. Zie ~ig. 4.1.a. De tweede harttoon bestaat uit twee

komponenten, behoren-

Fig.4.1.a: Verschijningsvorm van de tweede hart

toon. Een gedeelte van het peg. (165 ms.) rondom

de tweede harttoon is weergegeven. 52 is het be

gin van de harttoon.Da tijdsduur bedraagt ca.35 m:

4.1.b: Verloop van var(i,7) - zie de tekst

voor deze notatie. De variantie is klein v66r en

na de tweede harttoon, en groot ten tijde van de

toon.De tijdsassen voor a en b zijn dezelfde; i

is het samplenummer.

de bij het sluiten·van

de aorta- resp. pul

monaalkleppen. Deze

twee komponenten zijn

dikwijls niet duide

lijk te onderschei

den.

De tijdsduur van de

tweede harttoon be

draagt ca. 20 a 35 ms.

De incisura in de ca

rotis-pulsatie komt

ca. 20 a 40 ms. (PWTT,

par. 1.1.) na het be

gin (52) van de twee

de harttoon.

Het begin van de twee

de harttoon is moei

lijk te definieren.

Weissler et al. (lit.5)

geven als omschrijving:

" ••.. a sharp inscrip

tion of the initial

t
'PC~ ~

·t\;fv...· )1.
•I
I

lie ~:

t:
l'
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high-frequency vibrations of the aortic heart sound ••... ".

De definitie van Van der Hoeven et al. (lit. 6) stemt hiermee over

een: "•.••• the start of the first major thrill ••... ". Moene (lit.

37) echter kiest de spits van de eerste grote uitwijking in het

signaal na het "rustige" gedeelte Us het begin S2'

We hanteren in het vervolg de omschrijving volgens Van der Hoeven.

Op welke wijze is nu S2 automatisch te bepalen?

4.2. BEREKENING VAN EEN OMHULLENDE

Wanneer a) het PCG wordt gelijkgericht (t.o.v. het gemiddelde)

en b) de omhullende van dit gelijkgerichte signaal wordt be-

rekend, dan is het begin van de tweede harttoon d.m.v. een drempel-

detektie te bepalen.

Een volgende stap is om het PCG niet aIleen gelijk te richten, maar

tegelijkertijd een niet-lineaire vermenigvuldiging te laten ondergaan,

zodat de grote amplitudes van de tweede harttoon in de te berekenen

omhullende sterker totuiting komen dan de kl&ine amplitudes van de

ruis. De voorflank van de omhullende is dan steiler dan voor het ge

val dat het PCG aIleen maar is gelijkgericht.

Swatzell et al. (lit. 14) werken op deze laatste manier. De niet

lineaire vermenigvuldiging bestaat bij hen uit een kwadrateren van het

PCG t.o.v. een gemiddelde waarde over een bepaald trajekt van de

basislijn veer de tweede harttoon. Het kwadrateren impliceert de ge

lijkrichting.

Tijdens dit afstudeeronderzoek heb ik nagegaan welke mogelijkheden tot

S2-detektie de volgende methode bood.

Eerst een notatie afspraak:

var(i,j) is de variantie van j bemonsterpunten (j >, 2:)

met i als eerste punt.

We veronderstellen de variantiebreedte j voortaan kleiner dan of ge

lijk aan het aantal bemonsterpunten in de tweede harttoon (20 a 35 ms

~ 6 a 11 samples).
-

Bezien we Fig. 4.1.a., dan is duidelijk dat de variantie in i kleiner

zal zijn dan de variantie in i : var (i , j) > var (i , j).
y x y

De variantie zal als funktie van de plaats toenemen, naarmate i vanaf
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i dichter bij het begin van de tweede harttoon komt, en zal maxi-x
maal zijn omstreeks dit begin. Zie Fig. 4.1.b. Duidelijk zichtbaar

is de top, waarvan het voorste hoekpunt ongeveer gelijktijdig is

met het begin van de tweede harttoon.

4.3. PERSPEKTIEVEN VOOR HET BEPALEN VAN S2

We zullen nagaan, hoe de variantiefunktie afhangt van de waarde van

j. We introduceren daartoe een model van het peG in de buurt van de

tweede harttoon. Zie Fig. 4.2.a.

0)

bJ

i 'lot' ( ~ 1 /0 )

\,

15

,0

C)

Fig.4.2.a.: Model van de tweede harttoon. De toon en de ruis op de basislijn
hebben dezelfde frekwentie, maar verschillende amplitude (zie voetnoot vol
gende pagina voor de tijdsduur van de toon). Het begin is aangegeven met 82 ,

b.: Variantiefunktie met variantiebreedte j=10 (samples).
c.: idem met j=20.
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Fig. 4.2.b. geeft het verloop van de variantiefunktie var (i, j)

met een variantiebreedte j=lO (samples). Fig. 4.2.c. evenzo voor

j=20 (samples).

We konstateren dat voor j=lO de voorflank van de variantiefunktie

steil is, en de top breed. Voor j=20 is de voorflank minder steil,

en de top is slechts een sample breed. De amplitudes van beide

variantiefunkties zijn vrijwel even groot; het voorste hoekpunt

van de top valt voor beide variantiefunkties samen met het begin i b
van het model van de tweede harttoon·).

In formule bedraagt de stijgtijd van de voorflank van de variantie

funktie: (j-l).T, en de tijdsduur (breedte) van de top is gelijk:

(n-j+l).T. T is de bemonstertijd (3,33 ms.) en n is het aantal

samples van de tweede harttoon.

Het verloop van de twee variantiefunkties illustreert de volgende

twee beweringen.

- Naarmate de variantiebreedte j kleiner wordt gekozen (maar>, 2),

zal de variantiefunktie meer en meer de vorm van een eenmalige

blokgolf aannemen, ••••••• met een goede mogelijkheid tot flank

detektie ter bepaling van i b .

- Naarmate de variantiebreedte j groter wordt gekozen (maar kleiner

dan het aantal samples n van de tweede harttoon), zal de variantie

funktie meer en meer de vorm van een eenmalige driehoeksfunktie

aannemen, .•.... met een goede mogelijkheid tot to~-detektie ter

bepaling van i b .

In beide gevallen echter zal het begin van de top samenvallen met i b ,

althans voor het model van de tweede harttoon.

Keren we in gedachten terug naar een "echt" peG, dan zullen de voet

punten,en de hoekpunten van de top lin de variantiefunktie worden af

gerond. Het voorste hoekpunt van de top zal dan ook niet meer samen

vallen met het begin van de tweede harttoon.

Weliswaar blijft voor kleine j (j kleiner dan ~n) nog steeds de

·)De tijdsduur van de harttoon in het model is ongeveer twee keer zo
zo groot als de tijdsduur van een echte tweede harttoon. Dit is ge
daan om de berekening van de beide variantiefunkties te vereenvoudigen.
De amplitudeverhouding ruis:signaal = 1:5 is willekeurig gekozen.
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mogelijkheid tot een flankdetektie bestaan, maar voor grote j

(~n < j) zal de top-detektie moeten worden vervangen door een drem

pel-detektie (waarbij de drempel een zeker percentage van het maxi

mum kan zijn).

Mijns inziens biedt deze drempeldetektie goede mogelijkheden tot een

bepaling van S2'

Een optimale waarde voor j kan worden bepaald door een gemiddelde

tijdsduur van de tweede harttoon te schatten voor diverse personen,

en dan j gelijk te kiezen aan het aantal samples dat met die tijds

duur korrespondeert. Uit een vergelijking van de automatisch bepaal

de S2 met de "hand-bepaalde" S2 zal moeten blijken op welk percentage

van de grootste amplitude van de variantie een drempel moet worden

aangelegd. Het zoekinterval voor S2 kan gerelateerd worden aan de

plaats van de incisura in de carotis.
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APPENDIX A - Verloop van het QR-interval als funktie van de inspanning.

Bij het opmaken van statistieken ter bepaling van de diverse drempels en

zoekintervallen voor het Q-detektie-programma (QDET) zijn ook statistieken

opgemaakt van het verloop van het QR-interval voor de verschillende belas

tingssituaties.

Dit is gedaan voor de gemiddelde slag van elke situatie.

Het inklinatiepunt IQ is door auteur dezes aangegeven via de teletype, na

een bepaling "op het oog" van het Q-punt in de gemiddelde slag, zoals die

was afgebeeld op de rekenmachine monitor.

Het QR-interval is bepaald voor twee verschillende defimit1eS van R:

A: R = top (beter: extremum)

B: R = referentiepunt (sample nr. 41)

Tabel V geeft een overzicht van de resu1taten.(op de volgende pagina)

Met R = top is de spreiding in het QR-interval zelden groter

dan 0.8.

We lichten de grotere waarden van de spreiding bij de personen

DOS, 013, 017 en 021 toe:

- bij 005 komt tweemaal een gemiddeld komplex van soort Ia voor,

terwij1 de overige 9 van soort Ib zijn. De inklinatiepunten

voor die twee slagen verschillen ca. 3 samples met de overige

~ de spreiding wordt daardoor sterk beinvloed.

- bij de banden 013, 017 en Q21 is het moeilijk het Q-punt aan

te geven, omdat de inklinatie zeer geleidelijk verloopt. Een

aantal komplexen zijn niet of ruauwelijks "met de hand" uit te

werken.

Deze toelichting geldt ook voor de QR-intervallen met R = refe

rentiepunt. In het algemeen zijn dan de spreidingen groter dan

voor het geval dat R = top.

De konklusie uit deze tabel:

De QR-intervallen volgens beide definities veranderen nagenoeg

niet als funktie van de belasting. Tussen de individuen onder

ling kunnen aanzienlijke verschillen optreden.

Het is daarom voor het E-STI-onderzoek voldoende om per patient

eenmaal het QR-interval (zeer) nauwkeurig te bepalen; voor de

diverse belastingssituaties mag de QR-tijd konstant worden ver

ondersteld.
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A

QR met R: top

B

QR met R: referentiepunt

bandnummer range gemiddelde +
spreiding

range gemiddelde +
spreiding -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

001 10-11 10.8 + 0.4 10-11 10.4 + 0.5

002 12-13 12.2 + 0.4 11-12 11. 2 + 0.5

003 13-15 13.6 + 0.6 13-14 13.4 + 0.5

004 12-14 13.0 + 0.6 11-13 12.2 + 0.6

006 11-13 11. 6 + 0.8 10-12 10.5 + 0.8

007 10-12 10.8 + 0.7 9-11 9.8 + 0.7

008 11-12 11.8 + 0.4 10-11 10.8 + 0.4

009 10-13 11. 4 + 0.8 10-13 11.2 + 0.8

010 11-13 11. 7 + 0.6 12-15 13.5 + 0.9

015 10-12 11.4 + 0.7 13-16 14.4 + 0.9

016 7- 9 8.1 + 0.8 8-10 8.6 + 0.6

017 10-18 13.4 + 1.9 13-18 16.2 + 1. 3

018 12 12.0 + 0.0 13 13.0 + 0.0

020 10-12 11. 3 + 0.8 7- 9 8.3 + 1.0

021 10-13 10.9 + 1. a 11-14 11.8 + 1.0

005

013

011

019

9-12

13-16

9-10

14-15

10.3 + 0.9

13".7 + 0.9

9.2 + 0.4

14.9 + 0.2

6- 9

14-17

12-13

14-15

7.3 + 0.9

14.8 + 0.7

12.2 + 0.4

14.3 + 0.5

Tabel V: Overzicht van het verloop van het QR-interval met

~: R=top en ~:=referentiepunt (41)

Voor elke persoon is aangegeven: de range (minimum ~

maximum), het gemiddelde en de spreiding.
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P.S. De lijst is in vier categorieen onder te verdelen:

A) Diagnostische toepassingen van Systolische Tijds Intervallen: 1 tim 9

B) Automatische bepaling van STI 9 en 11 tim 16
---_._-_._ ...

C) ECG-verwerking - signaalanalyse

- referentiepunt

- selektie/middeling

- Q-detektie

D) Diversen

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

17 tim 21, 10 (hdst. 10)

22 en 23

23, 24, 10 (hdstn. 6 en 8)

25-30, 34, 10 (hdst. 7), 13, 14,

31-33, 35.
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