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Samenvatting 1 

Samenvatting 

De neonatale intensive care unit (NICU) van het Sint Joseph Ziekenhuis (SJZ) te 
Veldhoven is een afdeling waar ernstig zieke pasgeborenen verzorgd worden. 
Veertien couveuses bieden plaats aan deze, in de regel te vroeg geboren, neona
ten. Bewakingsmonitoren geven, via een netwerk, 24 uur per dag de fysiologische 
parameters van ieder kind door aan een data-verwerkingssysteem. Tevens is het 
mogelijk, voor nauwkeurigere analyse, de gemeten data reai-time te samplen en 
op te slaan. 
Een belangrijk deel van het onderzoek dat door de artsen op de NICU wordt 
uitgevoerd, richt zich op het elektrocardiogram (ECG). Het ECG is een registratie 
van de elektrische activiteit van het hart, gemeten door elektroden op de huid. Er is 
getracht een algoritme te ontwikkelen dat uit een gedigitaliseerd ECG automatisch 
de zogenaamde p-en r-toppen kan detecteren. Er bestond op de NICU reeds een 
algoritme dat r-toppen kon detecteren. Dit algoritme liet echter te wensen over. 
De tijden van de toppen kunnen benut worden om uit het ECG het hartritmesignaal 
te bepalen of om pr-tijden te meten die op hun beurt informatie bevatten over de 
atria-ventriculaire geleidingstijd. Het hartritmesignaal is interessant omdat het 
informatie bevat met betrekking tot de neurale regelmechanismen van het kind. 
Ook de atria-ventriculaire geleidingstijd wordt neuraal geregeld. Er is bij neonaten 
echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar deze tijd. 
Als resultaat van een literatuurstudie is uiteindelijk een algoritme ontwikkeld dat 
gebaseerd is op de zogenaamde lengtetransformatie. Deze transformatie geeft van 
een ECG-signaal een maat voor de gemiddelde absolute afgeleide over een 
bepaald interval. De r-top detectie bleek op een testdatabase van 550 r-toppen en 
490 p-toppen van 51 neonaten geen enkele fout te maken. De p-top detectie ging 
voor 99% goed (6 fouten). Het ontwikkelde algoritme scoort op alle fronten beter 
dan het oude algoritme. Het maakt minder fouten en is een factor 5 sneller. De r
top kan met een nauwkeurigheid van ±0.2 ms bepaald worden. De onnauwkeurig
heid in de p-toppen is in het optimale geval ±2.5 ms. 
Van acht neonaten en 1 volwassene zijn de pr-tijden gemeten. De resultaten van 
de volwassene vertoonden een positief verband tussen pr-tijden en rr-tijden. Dit 
wordt in de literatuur ook vermeld. De neonaten lieten zowel negatieve als positieve 
verbanden zien. In alle gevallen was de spreiding in de pr-tijd groter dan de 
onnauwkeurigheid. 
Omdat het amplitudespectrum van een hartritmesignaal veel gebruikt wordt, is 
onderzocht wat de invloed is van fouten in de detectie. Zowel een top te weinig als 
te veel gedetecteerd geeft een dusdanige fout in het spectrum dat het hiermee 
onbruikbaar wordt. Het spectrum week 1 09% af bij een top te veel en 270% bij 
een top te weinig. Met behulp van een correctie-algoritme na de detectie kan deze 
fout, ook voor meerdere foutieve detecties, terug gebracht worden tot beneden 1 o/o. 
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Inleiding 5 

1 Inleiding 

De Neonatale Intensive Care Unit (NJCU) van het Sint Joseph Ziekenhuis (SJZ) te 
Veldhoven is een afdeling die speciaal ingericht is voor het verzorgen en stabilise
ren van ernstig zieke pasgeborenen. Deze neonaten zijn over het algemeen te 
vroeg geboren (prematuur). De NICU beschikt over 14 couveuses, waarin de 
neonaten bewaakt worden door het voortdurend bijhouden van fysiologische 
signalen als de arteriële bloeddruk, het elektrocardiogram (ECG) en het ademha
lingssignaal. 
Sinds 1992 werkt de NICU samen met de afdeling Klinische Fysica van het SJZ. 
Deze afdeling heeft nauwe banden met de vakgroep Fysische Informatica van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Binnen dit samenwerkingsverband is het 
project Physiologisch lnformatievoorzieningssysteem voor Neonatologisch Onder
zoek, kortweg PING-project, opgestart. Binnen dit PING-project wordt gewerkt aan 
methoden om de fysiologische gegevens systematisch op te kunnen slaan en om 
onderzoek te kunnen doen aan deze data. 
Een belangrijk deel van dit onderzoek wordt in beslag genomen door onderzoek 
naar de regelmechanismen van de neonaat. Zo wordt het hartritme, bijvoorbeeld, 
beïnvloed door onder andere de ademhaling. Door nu het frequentiespectrum van 
zo'n hartritmesignaal te bekijken, kan wellicht iets gezegd worden over de mate van 
regulatie en daarmee over het functioneren van het regelmechanisme van de 
neonaat. 
Dit onderzoek richt zich op het automatisch verkrijgen van fysiologisch interessante 
tijdstippen uit het elektrocardiogram. Het door een algoritme vinden van een tijdstip 
horende bij een karakteristiek punt uit het ECG wordt detektie genoemd. Gekeken 
wordt naar de mogelijkheid tot detektie én de bruikbaarheid van deze tijdstippen. 
De methode is belangrijk voor onder andere het verkrijgen van het hartritmesignaal 
uit het elektrocardiogram (ECG). Tot voor dit onderzoek was er reeds een detectie
algoritme aanwezig. Deze methode liet echter te wensen over. 
In hoofdstuk 2 komen de fysiologie van het hart, de invloed van het zenuwstelsel 
en het elektrocardiogram aan bod. Tevens zal kort de data-acquisitie uitgelegd 
worden. Hoofdstuk 3 gaat in op de detectie van karakteristieke punten uit het ECG. 
Ook zal hierin de keuze van het huidige algoritme gemotiveerd worden. In Hoofd
stuk 4 zal aandacht besteed worden aan een toepassing van het algoritme namelijk 
het meten van de zogenaamde pr-tijd. Hoofdstuk 5 laat de invloed van verande
ringen in het hartritmesignaal op het uiteindelijke frequentiespectrum zien. Tenslotte 
worden in hoofdstuk 6 de conclusies uit dit onderzoek getrokken. 
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2 Theorie en data-acquisitie 

2.1 Het hart 

2.1.1 Bouw 
Het hart is een spier met vier holtes (zie figuur 2.1). Het linkerventrikel (LV) pompt 

zuurstof- -a.. 
arm ~oed ~ 

naar 

longen 

zuurstofrijk 

RA 

blor ~ 

RV LV 

___ ...,~ lichaams

slagader (aorta) 

Figuur 2.1: Schema van het hart. 

het bloed de aorta in naar de verschillende organen. Nadat het door het lichaam 
gestroomd is, komt zuurstofarm bloed via de holle aders het rechteratrium (RA) 
binnen. Vanuit hier wordt het naar het rechterventrikel (RV) gestuwd om vervolgens 
de longslagader ingepompt te worden. Nadat het bloed door de longen weer van 
zuurstof voorzien is, komt het via de longader terecht in het linkeratrium (LA). 
Tenslotte komt het bloed terug in het linkerventrikel, waarna de cyclus opnieuw 
begint. 
Het grootste gedeelte van het hart bestaat uit hartspiervezels. Op twee plaatsen 
echter bestaat het uit zogenaamd nodaal weefsel. Dit is weefsel dat met enige 
regelmaat spontaan elektrische prikkels afgeeft. De ene plaats van dit nodale 
weefsel is bovenin het rechteratrium en wordt de sino-atriale knoop, of kortweg 
SA-knoop, genoemd. De andere plaats is ongeveer midden in het hart tussen de 
atria en de ventrikels en heet de atria-ventriculaire knoop, ofwel AV-knoop. De 
AV-knoop komt, bij een gezond hart, niet toe aan het spontaan afgeven van een 
prikkel omdat deze door de SA-knoop in een sneller ritme gedwongen wordt. De 
functie van deze knopen zal aan bod komen in de volgende subparagraaf. 
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2.1.2 Contractie 
De samentrekking van het hart wordt veroorzaakt door een elektrische prikkel. De 
precieze werking van spiercontractie is te vinden in [BER-94) en zal hier niet 
uitgelegd worden. Het komt erop neer dat een spiervezel samentrekt, wanneer er 
een elektrische prikkel met een spanning boven een bepaalde drempelwaarde 
wordt toegediend. De spiervezel reageert op deze prikkel met een zogeheten 
actiepotentiaaL In rusttoestand staat er over het celmembraan van een hartspiercel 
een spanningsverschil van ongeveer 90 mV, waarbij de binnenkant negatief is ten 
opzichte van de buitenkant. Wanneer een dergelijke cel voldoende geprikkeld wordt 
zal deze polariteit omslaan naar ongeveer -25 mV. Door deze zogeheten depolari
satie zal de spiercel samentrekken. Het bijzondere van hartspiercellen is dat ze de 
actiepotentiaal door kunnen geven aan de volgende cel. Zo zal een eenmaal 
toegediende prikkel een contractie over het gehele hart veroorzaken. Om het bloed 
op de juiste wijze rond te pompen is echter een complexere gang van zaken ver
eist. De startprikkel wordt gegeven door de SA-knoop. Zoals reeds eerder gezegd 
bestaat deze knoop uit nodaal weefsel. Dit weefsel depolariseert spontaan met een 
frequentie die binnen zekere grenzen wordt beïnvloed door hormonen en het 
zenuwstelsel. Vanuit de SA-knoop loopt de depolarisatiegolf over de atria, die dus 
zullen contraheren en het bloed de ventrikels in zullen pompen. Doordat de ventri
kels van onderaf samen moeten trekken, moet de prikkel daar beginnen. Daarom 
zit er tussen de atria en de ventrikels een scheidingslaag die de depolarisatiegolf 
niet doorlaat. In de AV-knoop zit echter een doorgang. Deze AV-knoop, evenals 
de SA-knoop bestaande uit nodaal weefsel, zorgt tevens voor de benodigde 
vertraging van de prikkel. Via de bundel van His en het Purkinje-netwerk (figuur 
2.2) wordt de prikkel getransporteerd naar de juiste plaatsen in de ventrikels. 
Hierdoor zullen tenslotte de ventrikels samentrekken. Nadat deze hersteld (gerepo
lariseerd) zijn, kan de cyclus opnieuw beginnen. Figuur 2.2 laat een doorsnede van 
het hart zien met daarin de tijden waarop de depolarisatiegolf bepaalde locaties 
passeert. De tijd wordt gerekend vanaf het moment dat de SA-knoop een prikkel 
afgeeft. De waarden gelden voor volwassenen. Voor neonaten gelden over het 
algemeen kortere geleidingstijden. 

2.2 Hartritmevariabiliteit 
De hartfrequentie, uitgedrukt in een aantal slagen per minuut, verandert voortdu
rend om bloedtoevoer zoveel mogelijk in overeenstemming met de vraag van het 
lichaam te laten zijn. Deze zogeheten hartritmevariabiliteit is duidelijk waarneem
baar bij het begin van fysieke inspanning, maar ook in rust schommelt de hartslag. 
Deze variabiliteit wordt gereguleerd door het autonome zenuwstelsel en door 
hormonen. 
Het autonome zenuwstelsel kan onderverdeeld worden in het sympathische en het 
parasympathische stelsel. In het algemeen stimuleert het sympathische stelsel de 
processen waarbij energie verbruikt wordt en werkt het remmend op de processen 
waarbij reserves worden opgebouwd. Het parasympathische stelsel heeft in het 
algemeen een tegengestelde werking. Aangezien de contractie van het hart een 
energie verbruikend proces is, zorgt het sympathische stelsel voor verhoging van 
de hartslag. De hartfrequentie wordt verlaagd door parasympathische innervatie 
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bundel van His 

Purkinje netwerk 

Figuur 2.2: Doorsnede van een volwassen hart met de tijden (in seconden) waarop de 
depolarisatiegolf passeert. 
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van de SA-knoop. Deze regulering veroorzaakt verschillende ritmes in het hartrit
mesignaaL leder ritme wordt veroorzaakt door een bepaald proces in het lichaam 
en heeft daarom een eigen karakteristieke frequentie. Zo wordt onder invloed van 
de ademhaling het hartritme gevarieerd met een frequentie die rond de adem
halingsfrequentie ligt. Deze frequentie ligt voor neonaten tussen de 0.5 Hz en 1.5 
Hz. Dit bereik wordt over het algemeen de hoogfrequente (HF) band genoemd. 
Een tweede belangrijke variatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het vasomo
torencentrum. Onder invloed van dit centrum kunnen de perifere vaten verwijden of 
vernauwen om zo de bloeddruk en lokaal de bloedtoevoer te kunnen regelen. Dit 
ritme heeft bij neonaten een karakteristieke frequentie van ongeveer 0.1 Hz. Dit 
fenomeen wordt daarom veelal aangeduid met laagfrequente (LF) variabiliteit. 
In figuur 2.3 is een voorbeeld van het amplitudespectrum van een hartritmesignaal 
te zien. In dit spectrum zijn de twee hierboven genoemde pieken duidelijk waar
neembaar. 
Aangenomen wordt dat het ademhalingsritme in de hartslag parasympathisch wordt 
gereguleerd en de vasomotorische variaties zowel parasympathisch als sympa
thisch. Door uit het frequentiespectrum van het hartritmesignaal de vermogensver
houding tussen LF- en HF-variaties te bepalen, kan men iets zeggen over de 
verhouding tussen sympathische en parasympathische activiteit. Aangezien bij 
premature neonaten het zenuwstelsel vaak onvolledig ontwikkeld is, zal de 
verhouding LF/HF mogelijk anders liggen dan bij volwassenen [MAL-95). Op deze 
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Figuur 2.3: Het amplitudespectrum van het hartritmesignaal van een neonaat. 

manier kan het hartritmesignaal iets vertellen over de toestand van het kind. 

2.3 Het elektrocardiogram (ECG) 

2.3.1 Inleiding 
Sinds het begin van de twintigste eeuw, toen voor het eerst de elektrische activiteit 
van het hart geregistreerd werd, is het ECG een belangrijk hulpmiddel bij het 
beoordelen van de hartfunctie. Op de NICU wordt het ECG, naast andere fysiologi
sche signalen, in eerste instantie gebruikt voor de directe bewaking van het kind. 
Wanneer het hartritme te hoog of te laag wordt, geeft de bewakingsmonitor een 
alarmsignaal. Daarnaast wordt het ECG gebruikt voor onderzoek naar hartritme
variabiliteit en plotseling optredende stoornissen. In deze paragraaf zal aandacht 
worden besteed aan hoe het ECG ontstaat, hoe het gemeten wordt en de wijze 
waarop men het kan interpreteren. Tevens zal besproken welke storingsbronnen er 
op een ECG kunnen zitten. 

2.3.2 De elektrische activiteit van het hart 
In rusttoestand staat over ieder membraan van een hartspiercel een potentiaalver
schil van ongeveer 90 mV. Figuur 2.4 (a) laat een lengtedoorsnede van een hart-



Theorie en data-acquisitie 11 

spiervezel in rust zien. In de cel is de potentiaal negatief ten opzichte van buiten de 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

(a) spiervezel in rust 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + + 

(b) spiervezel tijdens depolarisatie 

Figuur 2.4: De depolarisatie van een spiercel. 

cel. Wanneer de cel depolariseert verandert de potentiaal van teken (b). Het 
potentiaalverschil is nu ongeveer 25 mV, waarbij de potentiaal in de cel positief is 
ten opzichte van buiten de cel. In deze figuur wordt de vezel van links naar rechts 
gedepolariseerd. Het gebied tussen volledig gedepolariseerd en volledig niet
gedepolariseerd weefsel wordt het depolarisatiefront genoemd. Dit depolarisatie
front heeft, gemeten in de voortplantingsrichting, een breedte van grofweg 0.5 mm. 
In het hart van een neonaat kan de geleidingssnelheid van een dergelijk front 
verschillen van ongeveer 0.6 m/s in het spierweefsel tot zo'n 2.5 m/s in het 
Purkinje-netwerk. Bij repolarisatie (herstelfase) is het front enkele centimeters 
breed, omdat re polarisatie ongeveer een factor 100-200 langer duurt dan depolari
satie. 
Over het algemeen worden ECG's met elektroden op de huid gemeten. Alvorens in 
te gaan op meting van het ECG, dient eerst uitgelegd te worden waarom cellen in 
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rust, ondanks de membraanpotentiaal, niet waargenomen worden door een 
elektrode. Een spiercel in rust wordt benaderd door een elektrostatische dipoollaag. 
De potentiaal U(x) in het punt x, veroorzaakt door een dipoollaag met dipoolmo-

ment m per oppervlakte-eenheid, wordt gegeven door: 

(2.1) 

Hierin is r de vector van de plaats op de dipoollaag naar het punt x, e0 de 

diëlektrische constante en Q de ruimtehoek waaronder de dipoollaag in x wordt 
waargenomen. Beschouw nu twee dipoollagen met een even groot dipoolmoment 

1~»1 per oppervlakte-eenheid. Wanneer de twee lagen in een punt x onder 

dezelfde ruimtehoek Q worden waargenomen, dan volgt uit vergelijking 2.1, dat de 
potentiaal die in x veroorzaakt wordt in beide gevallen hetzelfde is. Hij is dus onaf
hankelijk van de vorm van de laag. Een cel in rust is in feite niets anders dan een 

gesloten dipooloppervlak. Aangezien m altijd loodrecht op het celmembraan 

staat kan vergelijking 2.1, met behulp van het divergentietheorema van Gauss, 
omgeschreven worden tot: 

(2.2) 

Dit komt erop neer dat ieder deeloppervlakje van het celmembraan aan de andere 

kant van de cel een compenserend oppervlakje heeft, omdat daar m tegenge

steld van teken is. Een elektrode merkt derhalve niets van een cel in rust. 
Het bovenstaande model gaat uit van een stationaire toestand in een vacuüm. De 
contractie van het hart is echter niet te beschouwen als stationair. Bovendien 
bevindt het hart zich in een geleidend medium. De elektrostatische dipool dient 
hierom vervangen te worden door een elektrische stroomdipooL Om nu iets te 
kunnen zeggen over wat er door die elektroden gemeten wordt, dient er een aantal 
aannames gemaakt te worden om de activiteit van het hart te kunnen vereen
voudigen. Ten eerste wordt aangenomen dat alle cellen, die bij benadering 
elektrische dipoollagen zijn, zo dicht bij elkaar liggen, dat het gehele hart als dipool 
beschouwd mag worden. Dit wil zeggen dat de karakteristieke afmetingen van het 
hart klein moeten zijn ten opzichte van de afstand tussen hart en elektrode. De 
resulterende dipoolvector wordt ook wel de hartvector genoemd. Ten tweede wordt 
het menselijk lichaam beschouwd als een homogeen geleidende, isotrope bol met 
het hart, als dipool, in het centrum. 
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De potentiaal op de huid kan dan gegeven worden door: 

~ = 3p . cos(e) 
4na R2 
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(2.3) 

met p de sterkte van de stroomdipool, a de geleidbaarheid van het medium, R de 
straal van de 'bol' ene de hoek tussen de dipoolvector en de plaatsvector. 
Er zijn natuurlijk ingewikkeldere studies denkbaar dan bovenstaande. Deze staan 
dichter bij de werkelijke toedracht, maar voegen aan inzicht weinig toe en zullen 
daarom hier niet behandeld worden. Voor meer theorie wordt verwezen naar [PL0-
69] en [PL0-88]. 
In figuur 2.5 is een voorbeeld van een ECG te zien. De contractie van de atria 
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Figuur 2.5 Het ECG van een neonaat. 

levert de zogenaamde p-golf, met als hoogste uitslag de p-top. Het qrs-complex 
wordt veroorzaakt door de depolarisatie van de ventrikels. Tenslotte repolariseren 
de ventrikels weer, wat zich uit in de t-golf, met als hoogste uitslag de t-top. De 
repolarisatie van de p-top is niet waarneembaar vanwege haar lage amplitude. 
Bovendien valt zij samen met het qrs-complex. Een ECG, op de huid gemeten, 
heeft een maximale uitslag in de orde van 1 mV. In de praktijk kan deze waarde 
variëren van 0.1 mV tot 2.5 mV. Van invloed hierop is bijvoorbeeld de plaats van 
de elektroden op het lichaam. 
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2.3.3 Meting van het ECG 
Over het algemeen worden ECG's gemeten door de elektroden op gestandaardi
seerde posities op het lichaam te plaatsen, zogeheten afleidingen. Bij ECG-onder
zoek wordt over het algemeen gebruik gemaakt van twaalf afleidingen. Bij het 
onderzoek op de NICU worden echter alleen de Einthovense afleidingen en de 
extremiteitsafleidingen gebruikt. Allereerst zullen de Einthovense afleidingen 
behandeld worden. 
Willem Einthoven slaagde er in 1903 voor het eerst in een reproduceerbaar ECG te 
meten. De benamingen voor de verschillende toppen in het ECG zijn van hem 
afkomstig. Hij standaardiseerde drie afleidingen: I, 11 en 111. Deze worden de drie 
standaardafleidingen of Einthovense afleidingen genoemd. Drie posities op het 
lichaam spelen een rol bij deze afleidingen: de linkerhand (L), de rechterhand (R) 
en de linkervoet (F). De afleidingen zijn als volgt gedefinieerd: 

I :spanningsverschil L-R 
11 : spanningsverschil F-R 
111 : spanningsverschil F-L 

Hieruit volgt direct dat 11=1+111. 

+ 

11 

r 

(a) (b) 

Figuur 2.6: (a) Het menselijk lichaam gemodelleerd volgens de postulaten van Einthoven. 
(b) De afleidingen I, 11 en 111 met richtingen. 

Bij de interpretatie van het ECG wordt veelal gebruik gemaakt van de postulaten 
die Einthoven maakte. Uit subparagraaf 2.3.2 is bekend wat de spanning op de 
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huid is onder aanname van een bolvormig, isotroop en homogeen geleidend 
lichaam met een stroomdipool in het midden. Figuur 2.6 (a) geeft weer dat bij de 
standaarafleidingen er vanuit wordt gegaan dat de extremiteiten L, R en F op een 
gelijkzijdige driehoek door het lichaam liggen. Het hart wordt in het centrum van de 
driehoek gedacht. Met vergelijking 2.3 kan dan uitgerekend worden dat de som van 
de potentialen in L, R en F gelijk is aan nul. De pijl ter plaatse van het hart is de 
hartvector. Een belangrijke conclusie is dat de gemeten spanning tussen twee 
standaardpunten rechtevenredig is met de projectie van de hartvector op de 
bijbehorende zijde van de driehoek. Dit wordt weergegeven in figuur 2.6 (b). Bij 
iedere zijde staat de bijbehorende afleiding. Aan de plus- en mintekens is te zien 
welke richting voor een positieve dan wel negatieve spanning op de elektrode 
zorgt. In dit voorbeeld zal afleiding 111 de kleinste en afleiding 11 de grootste uitslag 
vertonen. 
Als tweede soort afleiding werden de extremiteitsafleidingen genoemd. Dit zijn er 
ook drie in totaal, te weten aVR, aVL en aVF. Ze zijn als volgt gedefinieerd: 

aVR : spanningsverschil R-O.S*(L+F) 
aVL : spanningsverschil L-O.S*(R+F) 
aVF : spanningsverschil F-0.5*(R+L) 

Deze afleidingen worden geïnterpreteerd op eenzelfde wijze als de standaardaflei
dingen. De afleiding aVF, bijvoorbeeld, kan ook geschreven worden als O.S*(F
R)+O.S*(F-L). Dit spanningsverschil is identiek aan het gemiddelde van de span
ning bij afleiding 11 en 111. De afleiding aVF is dan ook rechtevenredig met de 
projectie van de hartvector op de verticale lijn door het hart. 
Op de NICU worden niet de drie punten op de ledematen gebruikt, aangezien die 
plaatsen bij neonaten te veel onderhevig zijn aan beweging en daarmee het ECG 
fors zou worden verstoord. Daarom plaatst men de elektroden op de thorax. Dit 
ECG is dan ook niet erg geschikt om uit de vorm van de complexen diagnostische 
conclusies te trekken. Echter voor analyse van het hartritme maakt de afleiding 
niets uit. 
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat de bovenstaande interpretatie van 
ECG-afleidingen het resultaat is van enkele zeer vereenvoudigende aannames. 
Deze aannames geven een kader waarbinnen men kan redeneren. Ze bieden een 
beperkte ruimte om conclusies te trekken en voorspellingen te maken maar het 
resulterende model is slechts een grove benadering. 

2.3.4 Artefacten 
Bij het meten van het ECG van een neonaat treedt een aantal problemen op. 
Natuurlijk kan er 50 Hz-ruis op het signaal komen. Een groter probleem is echter 
de beweeglijkheid van de neonaat. Dit kan zogenaamde myografische ruis opleve
ren. Deze ruis, het elektrische signaal van andere spieren, kan dezelfde amplitude 
hebben als het eigenlijke ECG-signaal en vormt daardoor een ernstige verstoring 
van het ECG. Een ander gevolg van beweging van de neonaat is zogeheten 
baseline drift. Deze wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwicht dat 
zich in de elektrolyt-laag tussen de huid en de elektrode heeft ingesteld. Het uit 
zich in het ECG door een variërende offset in de spanning. De beweging van de 
thorax door de ademhaling kan voldoende zijn om een ECG te meten, waarvan de 
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gemiddelde waarde met de respiratiefrequentie oscilleert. In figuur 2.7 is een 
voorbeeld van een ECG met baseline drift te zien. 
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Figuur 2. 7: Een ECG met baseline drift. 

2.4 Data-acquisitie 

2.4.1 Opslag van data 
Bij alle 14 couveuses op de NICU staat een Hewlett Packard bewakingsmonitor. 
Op deze monitor worden de signalen getoond die op dat moment bij de neonaat 
gemeten worden. Tevens toont de monitor enkele parameters, die ongeveer om de 
twee seconden bijgewerkt worden. Hierbij kan gedacht worden aan parameters als 
bijvoorbeeld de hartfrequentie, bloeddruk of zuurstofsatturatie. De monitoren bieden 
de mogelijkheid een alarmsignaal te geven wanneer parameters boven of onder 
een door de gebruiker in te stellen drempelwaarde komen. Ook is het mogelijk een 
filter in te stellen om bijvoorbeeld 50 Hz-ruis, afkomstig van het lichtnet, te onder
drukken. 
Om opslag van de signalen en hierdoor analyse achteraf mogelijk te maken, ligt er 
een netwerk van alle monitoren naar een Novell-fileserver. De hiervoor genoemde 
parameterdata afkomstig van de monitoren worden ongeveer 1 maal per seconde 
opgeslagen. Voor nauwkeurigere analyse is het mogelijk de signalen met 100 Hz of 
met 400 Hz te samplen. Hiervoor worden de analoge uitgangen van de monitoren 
gebruikt. Voordat het ECG de monitor verlaat wordt het met een factor 1000 
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versterkt (mV naar V). Deze versterking kan overigens handmatig ingesteld 
worden, maar geldt als een standaard voor de NICU. In dit verslag worden 
amplitudes van ECG's uitgedrukt in het voltage zoals dat zonder versterking wordt 
gemeten. De analoge uitgangen zijn aangesloten op een PhyDAS-systeem. Het 
PhyDAS is een door de faculteit Technische Natuurkunde van de TUE ontwikkeld 
data-acquisitie systeem (zie [ST0-96]). De gebruiker dient via een aparte terminal 
opdracht te geven tot het starten en beëindigen van deze data-acquisitie. Het 
samplen wordt uitgevoerd door een parallelle sampler (PARSAM). Deze PARSAM 
heeft 16 ingangskanalen met ieder een 12-bits AD-converter, met een bereik 
van -5 V tot +5 V. Het ECG wordt doorgaans met 400 Hz gesampled. Met een 
veel hogere frequentie samplen heeft overigens weinig zin. De bewakingsmonitoren 
samplen het signaal namelijk al met 500 Hz voordat het, via een DA-converter, 
naar de analoge uitgang gaat. Alle informatie boven de 250 Hz is daardoor al 
verloren voordat de data door het PhyDAS-systeem gesampled wordt. Daarbij 
komt dat het ECG een frequentie-inhoud heeft die ongeveer van 0 tot 100 Hz 
loopt. 
Nadat het signaal gesampled is, wordt het, geordend op datum en tijd, automatisch 
opgeslagen in de juiste directory. Normaliter wordt gesamplede data na drie dagen 
verwijderd. Het is echter mogelijk om de betreffende data als zogenaamd 'project' 
aan te melden. De data wordt dan bewaard. Met behulp van speciaal voor de 
NICU ontwikkelde software kan de data bekeken worden en kunnen er bewerkin
gen op gedaan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk een hartritmesignaal te 
bepalen en hiervan het frequentiespectrum uit te rekenen. 

2.4.2 Het hartritmesignaal 
Enige malen is reeds het woord hartritmesignaal gevallen. Omdat die term nog 
meerdere malen in dit verslag voorkomt, wordt in deze subparagraaf kort uitgelegd 
wat dit eigenlijk is. 
Uit het ECG worden eerst de tijden van de r-toppen gehaald. De r-toppen worden 
gebruikt omdat deze het beste te detecteren zijn met behulp van computeralgorit
men. Hierbij wordt impliciet aangenomen dat de tijd tussen twee r-toppen een zeer 
goede benadering van de duur van een hartslag is. Theoretisch gezien zou 
eigenlijk de tijd tussen het begin van twee opeenvolgende p-golven als een 
hartslag genomen moeten worden. Nu worden de instantaneous inter-beat 
interfalls, kortweg IIBI's, bepaald (zie figuur 2.8). Deze zijn als volgt gedefinieerd: 

1/BI[n] = TR[n+ 1] - T Jn) (2.4) 

met TA[n] het tijdstip van de na r-top. Dit liSI-signaal wordt, op enkele bewerkingen 
na, als hartritmesignaal gebruikt. Het zou te ver voeren om alle bewerkingen hier 
uit te leggen. In [BAR-97) wordt het hele proces uitvoerig beschreven. 
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Figuur 2.8: ECG met /18/'s. 



Detectie van EeG-karakteristieken 19 

3 Detectie van EeG-karakteristieken 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal duidelijk gemaakt worden hoe uit de vele soorten detectie
algoritmen een keuze is gemaakt. Eerst wordt daarom ingegaan op de verschillen
de benaderingswijzen die detectie-algoritmen hanteren. Daarna zal de keuze voor 
het algoritme, zoals de NICU dat gaat gebruiken, gemotiveerd worden. Vervolgens 
komt de werking aan bod en tenslotte zal aandacht besteed worden aan de 
kwaliteit in kwantitatief opzicht en in vergelijking tot het oude algoritme. 

3.2 Overzicht detectie-algoritmen 
Aan het begin van het onderzoek stond reeds vast dat momenteel, binnen het 
PINO-project, geen behoefte was aan reai-time detectie. Er is dan ook geen 
aandacht besteed aan die techniek. De niet reai-time detectie wordt hier onderver
deeld in twee groepen. Een onderscheid wordt gemaakt op grond van het doel van 
het algoritme. 
Tot de eerste groep behoren de algoritmen die gebruikt worden om bepaalde 
vormen in het ECG direct te koppelen aan een hartafwijking. In dit geval is de 
zogenaamde morfologie van het ECG van belang. Voor dit doel wordt er veelal 
gebruik gemaakt van algoritmen die een voorraad golfvormen, ofwel templates, 
opgeslagen hebben en vervolgens kijken met welk template het ECG de hoogste 
correlatie vertoont [CHE-87]. Ook artificiële neurale netwerken (ANN's) kunnen 
voor dit doel gebruikt worden, zij het dat ANN's weinig doorzichtig en moeilijk aan 
te passen zijn [HU-93]. Tenslotte kunnen de algoritmen genoemd worden die 
gebaseerd zijn op het zogenaamde 'hidden Markov modelling' [COA-90], een 
zuiver stochastische techniek die, evenals de ANN's gebruik moet maken van een 
leerset 
De tweede groep algoritmen wordt benut voor het winnen van temporele informatie. 
Hiermee wordt het bepalen van fysiologisch interessante tijdsintervallen uit een 
ECG bedoeld. Veelal zijn deze intervallen de tijd tussen twee punten waarop het 
ECG een lokaal maximum vertoont. Een voorbeeld hiervan is de tijd tussen twee r
toppen, die als maat voor het hartritme gebruikt kan worden. Zoals reeds in 
hoofdstuk 1 ter sprake kwam, gaat de interesse uit naar dit soort algoritmen. 
Talloze algoritmen zijn ontwikkeld om toppen te detecteren. Over het algemeen 
hebben deze algoritmen eenzelfde opbouw. Deze is schematisch weergegeven in 
figuur 3.1. De eerste stap is vaak een signaalcorrectie. Dit wil zeggen dat zowel 
lage frequenties, veroorzaakt door bijvoorbeeld de respiratie, als hogere frequen
ties, denk hierbij aan 50 Hz-ruis, eruit gefilterd worden. Vervolgens wordt het ECG 
in een signaal getransformeerd dat geschikt is voor de detectie van het gewenste 
complex of top. Daarna wordt het signaal getest op overschrijding van een bepaal
de drempel, die vast kan liggen of bepaald kan worden uit het signaal. Tenslotte 
wordt over het algemeen het uiteindelijke tijdstip bepaald door in het originele ECG 
te zoeken naar een nabijgelegen top. Fysiologisch gezien is niet zozeer een top in 
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Figuur 3. 1: Schematische werking van een algoritme. 

het ECG interessant, maar het begin van de bijbehorende golf. Zo geeft het begin 
van de p-golf aan op welk tijdstip de SA-knoop een prikkel afgeeft. De p-top zelf 
heeft weinig fysiologische betekenis. De meeste algoritmen echter detecteren 
toppen, omdat die nauwkeuriger te bepalen zijn. Het verschil in tijd tussen de top 
en het begin van een golf wordt bepaald door de geleidingstijd door het betreffende 
weefsel. Deze tijd varieert niet of nauwelijks binnen een hartslag. De tijdsduur 
tussen twee toppen is daarom een zeer goede benadering van de tijdsduur tussen 
de twee beginpunten van de bijbehorende golven. 
Het meest eenvoudige algoritme slaat stap 1 en 2 over en test het ECG direct op 
overschrijding van een drempel. In dit geval is dus de amplitude van het complex 
doorslaggevend. Een dergelijk algoritme kan dan ook alleen gebruikt worden voor 
de detectie van r-toppen. Deze methode is natuurlijk uitermate gevoelig voor 
baseline drift en hoge t-toppen. Dit probleem is op te lossen door extra voorwaar-
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den aan de detectie op te leggen. Vaak wordt de helling van het signaal gebruikt 
om r-toppen te detecteren. Er zijn legio algoritmen gebaseerd op een combinatie 
van amplitude- en hellingdetectie [CAR-88]. Andere algoritmen zijn afkomstig uit 
de beeldbewerking. Detectie met behulp van wavelets is er één van [LI-95]. De 
wavelettransformatie W van een signaal f(t) is als volgt gedefinieerd: 

+• 

1 J t--r c w.t )( t) = (t• "'J ct)=- t( -r)w(-)d-r 
s s 

(3.1) 

--
met tp(t) de basis-wavelet en s de schalingsfaktor. Als schalingsfaktoren worden 
machten van twee (2,4,8, 16) gebruikt opdat de zogenaamde Fast Wavelet Trans
farm (FWT) toegepast kan worden. Deze FWr is een algoritme om de wavelet
transformatie van digitale signalen op een snelle manier uit te rekenen. Het zal hier 
niet worden uitgelegd, maar wordt uitgebreid behandeld in [CHA-95) en [COH-95). 
Wanneer als basis-wavelet de afgeleide van een functie B(t) wordt gekozen, dan 
volgt uit vergelijking 3.1 : 

(3.2) 

De wavelettransformatie van f is rechtevenredig met de afgeleide van de convolutie 
(f*B)(t) [MAL-91). Als basis-wavelet wordt de afgeleide van een gaussische functie 
gebruikt. De wavelettransformatie van f is dan te interpreteren als de afgeleide van 
het signaal f, nadat f 'gesmoothed' is met e. Hierdoor komt een top in het ECG 
overeen met een nulpunt in de getransformeerde functie. Op iedere schaal wordt 
gezocht naar nulpunten. Deze methode komt erop neer dat het signaal voor 
verschillende bandbreedtes gefilterd wordt en vervolgens doorzocht wordt op grote 
afgeleiden en lokale maxima. Grotere schalingsfaktoren komen overeen met 
signaalcomponenten met lagere frequenties. Zo is het mogelijk laagfrequente ruis 
en discontinue artefacten te onderscheiden van bijvoorbeeld r-toppen. Een nadeel 
van deze methode is dat zij weinig doorzichtig is. 
Een andere methode werkt met operatoren uit de mathematische morfologie [TRA-
83]. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal morfologische operatoren, zoals de 
'erosie' en 'dilatie' operatoren. Deze zijn als volgt gedefinieerd: 

erosie f door A: (f 9 A)(~=min{f('t);'tEA,} 
(3.3) 

dilatie f door A: (fEB A)(~=max{f('t);'tEÀ,} 

met f hetECG-signaal en A de gesloten verzameling [O .. T]ER. De rol van T wordt 
na vergelijking 3.5 uitgelegd. A. is de verzameling A eerst gespiegeld in de 
oorsprong, daarna getransleerd over een tijd t. Nu worden de begrippen 'opening' 
en 'closing' geïntroduceerd: 
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opening f door A: (fo A)(~ =(te A)EB A 

c/osing f door A: (f•A)(~=(fE9A)9A 
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(3.4) 

Het ECG-signaal gaat door een zogenaamde •peak-valley-extractor• (PVE) heen. 
Zoals de naam al suggereert, haalt deze stap de toppen en dalen uit het signaal. 
De PVE is als volgt gedefinieerd: 

PVE,( t) = (f-((foA)•A))( t) (3.5) 

De toppen uit het ECG worden door deze PVE op een bepaalde breedte •afgesne
den• en op de x-as geplaatst. Deze breedte is gelijk aan T, die de verzameling A 
definieert. Zo krijgen steile toppen een hogere amplitude dan flauwe toppen. Hierna 
kan het signaal naar de •decision rule•, het mechanisme om te beslissen of het al 
dan niet een r-top is. Dit mechanisme is een drempel voor de amplitude van het 
verkregen signaal. Plotselinge sprongen in de amplitude van het ECG blijken niet 
door de PVE te komen. Deze methode wordt veelvuldig toegepast bij het bepalen 
van grenzen in gedigitaliseerde plaatjes. Voor een uitgebreidere uitleg over 
morfologische operatoren wordt verwezen naar [SER-82]. 

3.3 Keuze en werking van het algoritme 

3.3.1 Keuze 
Bij de keuze van een detectie-algoritme spelen twee begrippen een rol. 
Ten eerste moet het algoritme voldoende betrouwbaar zijn. In het geval van r-top 
detectie wil dit zeggen dat het algoritme alleen r-toppen detecteert en ook alle r
toppen detecteert. De mate waarin alleen r-toppen worden gedetecteerd, wordt 
aangegeven met specificiteit (Sp). Sensititviteit (Se) geeft aan in hoeverre alle r
toppen gedetecteerd worden. Deze zijn als volgt gedefinieerd: 

Sp= TP *100% , Se= TP *100% (3.6) 
TP+FP TP+FN 

De afkortingen TP, FP en FN staan respectievelijk voor het aantal •true positives•, 
•false positives• en •false negatives•. Een 'true positive• is een correcte detectie, een 
•false positive• staat voor de detectie van een ongewenste top. Een gewenste top 
die niet gedetecteerd wordt, wordt een 'false negative• genoemd. De specificiteit 
geeft dus aan hoeveel procent van de gedetecteerde toppen daadwerkelijk een 
gewenste top is. De sensitiviteit geeft aan hoeveel procent van het totaal aantal 
gewenste toppen gedetecteerd wordt. Er is geen absolute grens aan te geven waar 
deze verhoudingen boven moeten liggen. Bij algoritmen die in de literatuur worden 
beschreven, liggen, voor het geval van r-top detectie, zowel Se als Sp boven 95%. 
Voor p-top detectie werden geen getallen vermeld. Wanneer een detectie •correct•, 
ofwel TP, genoemd wordt, zal in subparagraaf 3.3.4 aan bod komen. De meeste 
algoritmen worden getest met een database van ECG•s zoals die bijvoorbeeld bij 
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het Massechusetts lnstitute of Technology (MIT) verkrijgbaar is. Deze database 
bevat ECG's van volwassenen. De tijden van allerlei karakteristieke punten uit het 
ECG zijn er door enkele cardiologen bijgezet. Deze tijden worden vervolgens als 
'gouden standaard' gebruikt voor het testen van algoritmen. Veel algoritmen 
hebben parameters die gebaseerd zijn op een volwassen fysiologie. De met behulp 
van deze database verkregen waarden voor Se en Sp kunnen dan ook niet zomaar 
gebruikt worden als absolute kwaliteitsmaat. De gegeven resultaten zijn echter wel 
gebruikt om een onderlinge vergelijking te maken. Deze vergelijking is mede 
bepalend geweest voor de uiteindelijke keuze. 
Ten tweede moet de detectie voldoende nauwkeurig zijn. Dat wil zeggen dat de tijd 
die het algoritme uiteindelijk levert zo dicht mogelijk bij de werkelijke tijd van het 
betreffende punt uit het ECG ligt. Deze nauwkeurigheid wordt echter nauwelijks 
beïnvloed door het algoritme. Vooral de sample-frequentie, de kwaliteit van de 
sampler en de karakteristieke tijdschaal van het te detecteren punt bepalen deze 
nauwkeurigheid. In subparagraaf 3.4.2 wordt hier dieper op ingegaan. 
Op basis van de literatuurstudie is gekozen voor een algoritme dat gebruik maakt 
van de zogenaamde lengtetransformatie [GRI-88, GRI-89]. Dit algoritme is 
gekozen omdat het een hoge score had bij een test op de MIT database (99.9% bij 
r-top detectie). Bovendien werd aangetoond dat het ook mogelijk was met enkele 
aanpassingen p- en t-toppen te detecteren. Met de in paragraaf 3.2 genoemde 
wavelettransformatie werden vrijwel evengoede resultaten behaald. De keuze viel 
op de lengtetransformatie vanwege het inzichtelijkere karakter. 

3.3.2 De Lengtetransformatie 
De lengtetransformatie leent zich in principe voor de detectie van p-, r- en t
toppen. De detectie van p- en r-toppen bleek, binnen het PING-project, de 
hoogste prioriteit te hebben. Er is daarom gekozen voor de ontwikkeling van een 
p- en r-top detectie-algoritme. Hierbij wordt een digitaal gesampled signaal x[n] 
als volgt bewerkt tot een signaal L[n]: 

N-1 

L{n]= E lx[n+i+1]-x[n+~ I (3.7) 
/=0 

In feite wordt over N samples de variatie in de amplitude berekend. L is een maat 
voor gemiddelde absolute afgeleide van x binnen een window van N samples. In 
figuur 3.2 is een voorbeeld te zien van een ECG gemeten bij een neonaat op de 
NICU. Eronder staat het getransformeerde signaal. Bij deze transformatie is een 
windowbreedte van 20 samples gebruikt. Aangezien het ECG over het algemeen 
met 400 Hz gesampled wordt, komt dit overeen met een duur van 50 ms. Duidelijk 
is te zien dat de qrs-comlexen een aanzienlijk hogere uitslag in L geven dan 
andere pieken. Ook bij een amplitude die in het ECG absoluut gezien lager ligt dan 
de rest (derde qrs-complex) steekt het qrs-complex er in L duidelijk boven uit. De 
hoge t-top die er op volgt is in L nauwelijks te zien. Figuur 3.3 laat de invloed van 
Nop de transformatie zien. Duidelijk is dat hoe hoger N, uit vergelijking 3.7, des te 
breder en des te hoger de piek van signaal L wordt. Tevens is in figuur 3.3 te zien 
dat, wanneer N voldoende laag wordt, de piek niet meer monotoon stijgt naar de 
top. Een ander belangrijk verschil is dat bij te hoge of te lage N de p-top niet meer 
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Figuur 3.2: Een ECG met lengtetransformatie (N=20 samples, fsamp~e=400 Hz). 

terug te vinden is in het getransformeerde signaal, iets wat later nog aan de orde 
zal komen. Het is duidelijk dat N niet willekeurig gekozen kan worden. Hoe N 
gekozen wordt, zal in de volgende subparagraaf aan bod komen. 

3.3.3 R-top detectie 
In deze subparagraaf zal de werking van de r-top detectie uitgelegd worden. 
Figuur 3.4 laat schematisch zien hoe het algoritme in zijn werk gaat. De symbolen 
aan de linkerzijde van de figuur zijn de parameters die het algoritme in het betref
fende stadium gebruikt. De bepaling van deze parameters komt later aan bod. Als 
input wordt het ECG gebruikt. Uiteindelijk levert het algoritme als output de r-top 
tijden. 
Allereerst wordt de lengtetransformatie L[n] van het ECG x[n] bepaald. De breedte 
van het window, N, waarover gesommeerd wordt, is de eerste parameter. Het 
signaal L bestaat uit een aantal pieken die ver boven de rest uitsteken (zie figuur 
3.2). ledere piek representeert een qrs-complex. Deze complexen dienen eerst 
globaal te worden gelokaliseerd. Dit gebeurt als volgt (zie figuur 3.5). Van L worden 
het absolute minimum (Min) en maximum (Max) bepaald. Over het algemeen is 
Min gelijk aan nul, echter bij een signaal met veel ruis wordt het nul-niveau 
opgetild. Daarom wordt de drempel voor een piek bepaald door een percentage T 
van het verschil (Min-Max). Het begin van een piek in L wordt gedefinieerd als het 
punt waar L boven de waarde T*(Max-Min)+Min uitkomt. Het einde wordt gedefi-
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Figuur 3.3: Een ECG met de lengtetransformatie bij verschillende windowbreedtes N (in 
samples). 

nieerd als het eerste punt, na het begin, waar L onder de drempel komt. Deze twee 
punten worden achtereenvolgens gezocht. Het kan gebeuren dat er toevallig bij het 
begin van de piek in L een kleine fluctuatie optreedt. Hierdoor kan L even onder de 
drempel komen, waardoor het einde van de piek verkeerd wordt bepaald. Om dit te 
voorkomen is de parameter b ingevoerd. Deze zogenaamde 'blanking'-parameter 
geeft de tijd aan waarna begonnen wordt met zoeken naar het einde van de piek. 
Binnen de twee overschrijdingen, het begin en het einde, wordt nu het absolute 
maximum gezocht. 
De volgende stap in het detectieproces is het zoeken van de top in het ECG die 
hoort bij de piek in L. Wanneer het window even breed is als het qrs-complex zou 
de top van de piek in L samenvallen met het begin van het qrs-complex. Aange
zien de r-top per definitie de eerste positieve uitwijking van het qrs-complex is, 
zou deze gezocht kunnen worden vanaf het tijdstip waarop L maximaal is. Wan
neer de breedte van het window breder is dan de breedte van het qrs-complex, 
dan heeft de piek in L niet een scherp maximum. Er is dan sprake van een plateau 
(zie figuur 3.3). Wanneer nu vanaf het begin van dit plateau, wat vaak het maxi
mum is, begonnen wordt met zoeken, is er een risico dat bijvoorbeeld de p-top of 
een ruistopje gevonden wordt. Om dit te voorkomen wordt de parameter D 
gebruikt. Deze parameter zorgt ervoor dat er pas begonnen wordt met zoeken, 
nadat het signaal L beneden een percentage D, dat wil zeggen beneden de waarde 
D*(Max-Min)+Min, van de top komt. D zal dus in de buurt van 100% liggen (zie 
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r-top ijden 

Figuur 3.4: Schematisch de werking van het algoritme met aan de linkerkant de parame
ters die in de bijbehorende procedure gebruikt worden. 

figuur 3.5). Er wordt, in het ECG, vooruit in de tijd naar, afhankelijk van wat de 
gebruiker invoert, een lokaal maximum of minimum gezocht. In principe is de r-top 
een maximum, maar door bijvoorbeeld een omgekeerde positionering van de 
elektroden op het lichaam kan de r-top een minimum zijn. 
De werkelijke r-top wordt op deze manier bepaald met een absolute fout van ± 1/2 
sample. In dit geval, waarin het ECG met 400 HZ gesampled wordt, komt dat 
overeen met ± 1.3 ms. Deze onnauwkeurigheid kan omlaag gebracht worden door 
te interpoleren. Het ligt voor de hand om parabolisch te interpoleren. Aan weerszij
den liggen immers de samplepunten lager. De top modelleren met twee rechten 
zou niet realistisch zijn, omdat er dan een discontinuïteit in de afgeleide optreedt. 
Dit is fysiologisch niet te verwachten. Bij parabolische interpolatie is iedere afgelei
de continu. De tijd T van de r-top, het aantal seconden na het gedetecteerde 
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Figuur 3.5: Detectie van het QRS-complex. 

samplen, wordt als volgt benaderd: 

1 <Yn-1-Yn+1) "'t = - .,_......:.....;;,:_:_....:......:..:__;___ 
2 <Yn-1 +Yn+1-2y,)·f. 

(3.8) 

Hierin zijn Yn• Yn-1 en Yn+1 respectievelijk de amplitude van het topsample n, het 
sample ervoor en het sample erna. De samplefrequentie wordt aangeduid met f

8
• 

Deze vergelijking volgt uit de vergelijking voor een parabool door de zojuist 
genoemde drie punten. De uiteindelijke r-top tijd ~-top is dus de tijd behorende bij 
het gevonden hoogste sample n plus T, ofwel: 



28 Hoofdstuk 3 

3.3.4 Bepaling van de parameters 

n t top=-+"t r- f 
• 

(3.9) 

Het is duidelijk dat N, uit vergelijking 3. 7, ongeveer evengroot moet zijn als het 
aantal samples waaruit het qrs-complex bestaat. Wordt N namelijk veel groter, dan 
vormt zich geen scherpe piek in L, maar een plateau (zie figuur 3.3). Dit verkleint 
de kans dat de juiste top als r-top aangemerkt wordt. Wanneer N te klein wordt 
kunnen zich twee pieken voordoen in plaats van één. Tevens zal de piek lager 
worden. Bovendien is het mogelijk dat de piek na de werkelijke r-top ligt. In dat 
geval gaat de detectie zeker fout. Een andere reden waarom N niet willekeurig 
gekozen kan worden, volgt uit figuur 3.6. De grafiek toont de verhouding van de 
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Figuur 3.6: De verhouding van ruisniveau en piekwaarde tegen de windowbreedte bij een 
ECG met en zonder ruis. 

waarden van Min en Max uit L, zoals die in subparagraaf 3.3.3 aan bod zijn 
gekomen, uitgezet tegen de windowbreedte N. Het ECG is in dit geval een simula
tie-ECG met een hartslag van 120 bpm en een r-top van 1 mV. Als simulator is de 
MedSim 300 patient simulator van Dynatech Nevadanc gebruikt. Dit apparaat geeft 
een standaard ECG waarbij parameters als hartslag, ruisniveau en amplitude 
gevarieerd kunnen worden. De simulator werd aangesloten op een bewakingsmo
nitor. De simulatie is herhaald met 50 Hz-ruis met een amplitude van 0.25 mV. Uit 
de figuur blijkt dat de pieken in L slechter boven de achtergrondruis uitsteken 
naarmate N groter wordt. Hoe meer ruis er op het ECG zit des te sterker is dit 
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effect. 
N is dus optimaal wanneer zich bij ieder qrs-complex één piek in L vormt die een 
duidelijke top heeft. Van 53 neonaten is de breedte van een qrs-complex visueel 
bepaald. Dit is een nogal onnauwkeurige procedure (± 13 ms, ± 5 samples) en is 
ook alleen gedaan om een indruk te krijgen van de variëteit in de breedtes van 
deze complexen. Per individu had deze breedte een waarde die constant bleef 
binnen de onnauwkeurigheid. Het resultaat is te zien in figuur 3.7. Duidelijk is dat 
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Figuur 3. 7: De breedte van het QRS-complex bij 53 neonaten. 

over het algemeen de breedte van het qrs-complex varieert van 25 ms tot 75 ms, 
overeenkomend met N=1 0 tot N=30. 
Om de parameters te optimaliseren is gebruik gemaakt van een database van 61 
stukken ECG afkomstig van 53 neonaten met in totaal 1163 r-toppen. Er is bij het 
samenstellen van deze database speciaal op gelet dat zij de meest voorkomende 
artefacten bevat. 
Het onafhankelijk variëren van de vier parameters is geen optie. Stel dat iedere 
parameter drie waarden aan kan nemen, dan betekent dit dat de volledige databa
se 81 keer moet worden doorlopen. Daarom is een andere methode gebruikt. De 
parameter b kan al a priori gekozen worden. Een tweetal overwegingen speelt bij 
deze keuze een rol. Ten eerste maakt het weinig uit wanneer b te hoog wordt 
gekozen, zolang b maar onder de minimale duur van een hartslag blijft (-200 ms). 
Ten tweede blijft het signaal L door een dergelijke fluctuatie hooguit 3 samples lang 
(7 .5 ms) onder de drempel om er vervolgens weer bovenuit te komen. Deze 
waarde is empirisch uit de database bepaald. Er is gekozen voor de waarde van 20 
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ms (8 samples). 
De andere drie parameters worden geoptimaliseerd met behulp van de eerder 
genoemde database. De afkortingen TP, FP en FN zijn reeds uitgelegd in subpa
ragraaf 3.3.1. Een correcte detectie wordt gedefinieerd als een detectie waarbij het 
juiste sample gedetecteerd wordt. Met het juiste sample wordt het hoogste sample 
in de gewenste top bedoeld. Bij het optimaliseren wordt gestreefd naar een 
minimale FP- en FN-score. Het verlagen van T zal de FP-score verhogen of 
constant houden en de FN-score verlagen of constant houden. Het verhogen van 
T heeft natuurlijk een omgekeerde werking. De fouten die erbij komen door 
verandering van D zijn altijd én een FP én een FN. Het totaal aantal detecties 
wordt namelijk bepaald door T en ligt dus al vast. Hierdoor moet bijvoorbeeld een 
FP, veroorzaakt door een variatie in D, gecompenseerd worden door een FN. Bij 
een vaste N mogen T en D om de beurt geoptimaliseerd worden, omdat ze geen 
invloed op elkaars werking hebben. T zorgt er namelijk voor dat de juiste pieken in 
L opgespoord worden. D zorgt er alleen voor dat er vanaf het juiste moment in het 
ECG gezocht wordt. De volgende methode wordt gebruikt om N te optimaliseren. N 
wordt gekozen uit vijf waarden, te weten 10, 15, 20, 25 en 30 samples. Dit komt, 
bij 400 Hz sampling, overeen met een bereik van 25 tot 75 ms. Deze keuze is 
gebaseerd op figuur 3.7. Bij iedere waarde van N wordt de gehele database 
doorlopen. Bij ieder afzonderlijk stuk ECG wordt gekeken voor welk interval van D 
het algoritme een maximale TP-score behaalt. Alle fouten die door een onjuiste 
waarde van D worden veroorzaakt, bestaan, zoals gezegd, zowel uit een FP als 
een FN. Aangezien de FP- en de TP-score hierdoor direct aan elkaar gekoppeld 
zijn, is het juist om bij variatie van D alleen naar de TP-score te kijken. Er wordt bij 
deze procedure ook niet op gelet of de pieken in het getransformeerde signaal L 
juist gedetecteerd worden. Uit de test bleek dat bij N=1 0 en N=15 in 18% van de 
gevallen de piek in L ná de r-top valt. Er wordt alleen vooruit in de tijd gezocht 
naar r-toppen dus wordt correcte detectie onmogelijk en zijn deze waarden niet 
bruikbaar. Bij de andere waarden van N was dit bij geen enkele r-top het geval. 
Uiteindelijk is gekozen voor een waarde van D=90%. Deze keuze kon in dit 
stadium al gemaakt worden, omdat de prestaties voor de overblijvende waarden 
van N, te weten 20, 25 en 30, hetzelfde waren. 
Bij N=20, 25 en 30 is gekeken welke waarde van T een optimale werking geeft. 
Het aantal qrs-complexen dat onder de drempel zit opgeteld bij het aantal niet
qrs-complexen dat boven de drempel uitkomt, dient minimaal te zijn. Voor T hoger 
dan of gelijk aan 80% kwam dit aantal voor iedere genoemde waarde van N boven 
de 35 uit. Voor T lager of gelijk aan 40% kwam dit aantal boven de 40 uit. Voor 
waarden van T tussen de 50% en 70% zat varieerde het aantal fouten van 1 0 tot 
21 . Er is gekozen voor de combinatie die de minste fouten opleverde: N=20 
samples en T =60%. Deze combinatie leverde 6 onjuiste overschrijdingen van de 
drempel en 4 qrs-complexen die eronder bleven. Alle 6 overschrijdingen werden 
veroorzaakt door een extreme discontinuïteit in het ECG. De 4 false negatives 
werden veroorzaakt door het feit dat het betreffende qrs-complex een te grote 
afwijking had van de rest. Uiteindelijk wordt dus de volgende combinatie van 
parameters gebruikt: N=20 samples, T =60% en D=90%. Het programma biedt de 
mogelijkheid om de parameters eenvoudig aan te passen. 
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3.3.5 P-top detectie 
Voor de detectie van p-toppen wordt gebruikt gemaakt van hetzelfde signaal L. 
Een p-top veroorzaakt in het getransformeerde signaal een piek, hoewel deze veel 
kleiner is dan de piek die bij een r-top hoort. Vanuit laatstgenoemde piek wordt 
terug in de tijd gezocht naar het punt waarop voor een bepaalde k geldt: L[i] < L~
k]. Dit wordt gedaan om globaal tussen de p- en de r-piek in L te komen. Wan
neer k te groot gekozen wordt, kunnen p-toppen over het hoofd gezien worden. 
Een p-top duurt in het ECG ongeveer 50 ms. In het signaal L duurt de 'p-top' dus 
ongeveer tweemaal deze tijdsduur, aangezien het window ook 50 ms (20 samples) 
breed is. Dit betekent dat de neergaande flank ongeveer 50 ms duurt. Dit komt 
overeen met 20 samples. Het blijkt dat voor waarden van k groter dan 15 samples, 
p-toppen regelmatig overgeslagen worden. Voor waarden tot 2 samples (5 ms) kan 
het zijn dat een niet bedoeld punt bepaald wordt. Er is voor k de waarde van 5 
samplepunten gekozen. 
Hierna wordt verder terug in de tijd gezocht naar het punt i waarvoor het volgende 
geldt: 

'V nE{1,2,3, .. ,10}: L[~>L[i-n] (3.1 0) 

Dit betekent dat er een sample aangemerkt wordt als top, op het moment dat de 
bijbehorende amplitude groter is dan de voorafgaande 10 samplewaarden. De 
waarde 10 is gebaseerd op de hierboven geschatte duur van 50 ms voor de flank 
van een p-top. Omdat deze procedure alleen bedoeld is om niet een ruisfluctuatie 
als top te nemen, maakt de waarde ook voor dit getal niet erg veel uit. Een te hoge 
waarde zou ertoe kunnen leiden dat, bijvoorbeeld door baseline drift een piek 
eerder in L genomen wordt. Een te lage waarde leidt tot detectie van ruis. De helft 
van de tijdsduur van een flank in L is genomen als compromis. 
Vervolgens is de procedure identiek aan r-top detectie. Vanaf het tijdstip dat de top 
in L een percentage D gedaald is, wordt in het ECG gezocht naar de gewenste 
verandering in helling (maximum of minimum). 

3.4 Kwaliteit van het algoritme 

3.4.1 Betrouwbaarheid 
Van veel algoritmen uit de literatuur wordt aangegeven hoe betrouwbaar ze zijn. 
Deze waarden worden gegeven na een test op een database (zie subparagraaf 
3.3.1). Aangezien ECG's van neonaten anders zijn dan ECG's van volwassenen, is 
er voor het testen van het algoritme een eigen database opgezet. Deze database 
is echter wel een andere dan gebruikt voor het optimaliseren van de parameters. 
Dit is gedaan om een zo eerlijk mogelijke indruk van de betrouwbaarheid te krijgen. 
De optimaliseringsdatabase bevatte meer slechte ECG's dan de testdatabase. Met 
'slecht' wordt in dit geval bedoeld dat de ECG's niet stationair in de tijd zijn. 
Gedacht kan worden aan ECG's waarbij de basislijn oscilleert, waarbij veel 
discontinuïteiten optreden of waarbij de qrs-complexen van amplitude of vorm 
veranderen. De testdatabase bestaat uit 550 r-toppen en 490 p-toppen afkomstig 
van 51 neonaten. Alleen de p-toppen die visueel ook als zodanig te herkennen 
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waren, zijn meegeteld. Voor de r-top detectie kwamen zowel de sensitiviteit als de 
specificiteit uit op 100%. Bij de optimaliserings-database Jagen deze getallen 
anders, maar nog steeds kwamen zowel de sensitiviteit als de specificiteit boven de 
99% uit. De detectie wordt in de praktijk altijd visueel gecontroleerd. 
Voor de p-top detectie zijn de getallen Sp en Se niet zinvol. Bij iedere gedetec
teerde r-top wordt namelijk één p-top gedetecteerd. Het percentage correct 
gedetecteerde p-toppen bedroeg 99% (6 fouten). De gemaakte fouten werden 
veroorzaakt doordat de p-top te klein was in verhouding tot de aanwezige ruis. 

3.4.2 Nauwkeurigheid 
Een heel andere, maar zeker niet minder belangrijke, eigenschap van een detec
tie-algoritme is de onnauwkeurigheid. De onnauwkeurigheid geeft aan hoeveel ms 
de detectie maximaal naast de werkelijke top kan zitten. 
Het gesamplede ECG heeft onder invloed gestaan van verschillende storingsbron
nen. Echter niet alle storingsbronnen geven een fout in de tijd. Wanneer er 
bijvoorbeeld een constante offset bij het signaal opgeteld wordt, zal de tijd tussen 
twee r-toppen hetzelfde blijven. 
Een belangrijke storingsbron bij detectie is myografische ruis. Dit is het signaal dat 
afkomstig is van andere spieren dan het hart. Dit kan zich voordoen wanneer de 
neonaat zich beweegt. Deze ruis zal echter alleen invloed hebben op de sensitivi
teit en de specificiteit van het algoritme. Wanneer er namelijk myografische ruis op 
een qrs-complex zit, is de r-top niet correct te detecteren. Dit komt omdat deze 
ruis fysiologisch veel overeenkomsten vertoont met het hartsignaal en het derhalve 
zwaar verstoort. Een dergelijk fenomeen is dan ook met het blote oog aan te 
merken als een incorrecte detectie. Een andere bron van fouten is natuurlijk het 50 
Hz-signaal van het lichtnet. Dit wordt op sommige plaatsen door elektrotechnische 
constructies zoveel mogelijk uitgebannen. Het is, bij de configuratie van de 
monitoren op de NJCU, mogelijk op de monitor een bandfilter met een beneden
grens van 0.5 Hz en een bovengrens van 20, 60 of 130 Hz in te schakelen. 
Meestal staat het filter ingesteld op een bovengrens van 60 Hz. Het is dan ook 
mogelijk dat er 50 Hz-ruis op het ECG-signaal zit. 
Een andere vorm van periodieke ruis is de ruis veroorzaakt door de ademhaling. Bij 
het ademhalen wordt de borstkas van de neonaat bij benadering harmonisch 
bewogen. In subparagraaf 2.3.4 is reeds aan bod gekomen dat door deze bewe
ging de offset van het ECG mee kan variëren. Voor de fout, gemaakt in de r-tijd, 
die veroorzaakt wordt door bij het ECG-signaal x(t) een harmonisch signaal op te 
tellen, kan de volgende afschatting gemaakt worden. Het gemeten signaal x.(t) 
wordt gegeven door: 

(3.11) 

met d de amplitude en f" de frequentie van de harmonische ruis. Rondom een r
top kan een ECG benaderd worden door een sinus met amplitude A, frequentie f6 

en fase <1> (ten opzichte van de ruis). Wanneer de oorspronkelijke tijd van de top 
aangeduid wordt met T6 en de tijd met ruis aangeduid wordt met '" dan kan de 
volgende eerste orde benadering gemaakt worden: 
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(3.12) 

Omdat het een eerste orde benadering is, is deze slechts geldig als (f" -d)/{f5 ·A)cc1. 
Voor een volledige afleiding van vergelijking 3.12 wordt verwezen naar Appendix A. 
Een r-top duurt, in een ruwe schatting, 25 ms. Aangezien dit slechts de halve 
periode is van een sinus-achtige functie komt de frequentie ongeveer overeen met 
20 Hz. Bij ruis met een frequentie rond de respiratiefrequentie (-0.8 Hz) en een 
amplitude die dezelfde orde van grootte heeft als het ECG zelf, wordt een maxima
le fout gemaakt van ±0.3 ms. Voor 50 Hz-ruis blijft de fout binnen deze waarde bij 
een signaal-ruis verhouding groter dan 63. P-toppen duren over het algemeen 
ongeveer 50 ms, wat overeenkomt met 10 Hz. Hierdoor is de fout, die door de 
respiratieruis veroorzaakt wordt, maximaal gelijk aan ±1 .3 ms. Om, bij 50 Hz-ruis, 
een maximale fout van ±0.3 ms te bereiken moet voor p-toppen de signaal-ruis 
verhouding groter zijn dan 265. 
Een andere belangrijke fout wordt gemaakt bij de paraboolfit Er wordt hier namelijk 
gebruik gemaakt van sample-waarden. Aangenomen wordt dat de samples op de 
juiste tijd gemeten worden. In de amplitude echter wordt een fout gemaakt door de 
PARSAM. Er wordt gebruik gemaakt van een 12-bits sampler die een fout maakt 
van ±1 least significant bit (LSB), ofwel 0.02% van het totale bereik. Dit bereik 
loopt van -5V tot +5V (ná versterking). De maximale fout is dus ±2.44 mV. De fout 
in de amplitude leidt, via de paraboolfit, tot een fout in de tijdbepaling van de top. 
Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.8. In de grafiek zijn drie samples zichtbaar. De 
tijdsduur tussen twee naburige samplepunten is contstant en gelijk aan 1/sam
plefrequentie. De getoonde samples zijn de drie hoogste punten van bijvoorbeeld 
een r-top. De punten 1, 2 en 3 komen overeen met respectievelijk y0 _ 1, Yn en Yn+1 
uit vergelijking 3.8. Door deze punten wordt een parabool berekend, waarvan de 
top {t1) de tijd geeft van de r-top. Wanneer de punten door een fout in de amplitu
de ergens anders komen te liggen (verticale lijntjes), kan de top van de parabool 
verschuiven in de tijd (t2). Wanneer de maximale fout in de amplitude doorgere
kend wordt naar de tijd van de top, volgens vergelijking 3.8, kan voor de maximale 
fout l:lT in die tijd de volgende vergelijking afgeleid worden: 

J1-r =(-1- + 2la-bi).J1y 
a+b (a+b)2 t. 

(3.13) 

hierin is a gelijk aan Yn-Yn+1 en b gelijk aan Yn-Yn_1• De maximale fout in de 
amplitude van het ECG is ±lly (= ±1 LSB). De samplefrequentie is f5 • Natuurlijk is 
deze vergelijking symmetrisch voor a en b. Het kan heel goed voorkomen dat de 
waarde van het hoogste sample {y0) evengroot is als één van zijn buren, met 
andere woorden óf a óf b is gelijk aan nul. Wanneer b gelijk is aan nul, wordt de 
fout gelijk aan (3·lly)/{a·f5). Een ander bijzonder geval treedt op wanneer de 
buitenste punten dezelfde waarde hebben, het middelste sample ligt dan precies op 
de top van de parabool. De fout is dan gelijk aan lly/{2a·f5). De waarde voor la
b I is maximaal gelijk aan a+b. Dus de totale maximale afwijking is hooguit gelijk 
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aan 3L\y/{{a+b) ·f8). Voor a=L\y en b=O is deze waarde gelijk aan 3 sampletijden. Dit 
is onacceptabel hoog. Bij r-toppen komt deze situatie in de praktijk echter nooit 
voor, omdat de r-top een erg scherpe piek is. Uit de testset bleek dat de maximale 
fout die optrad 0.5 ms is. Gemiddeld over de testdatabase bedroeg de fout 0.2 ms 
met een standaardeviatie van 0.2 ms. Deze gemiddelde waarde zal als maat voor 
de onnauwkeurigheid in de r-top tijden genomen worden. Hiermee komt de fout in 
de rr-tijd, het tijdsverschil tussen twee opeenvolgende r-toppen, op ±0.4 ms. 
Voor p-toppen geldt een andere benadering. Deze toppen zijn vaak dusdanig flauw 
dat de sampler niet één sample als hoogste aan kan wijzen. Vaak liggen er 
meerdere samples, binnen de onnauwkeurigheid van de PARSAM, in de top. Het 
algoritme detecteert in dat geval het laatste sample uit de top. Uit de databases is 
gebleken dat dit aantal op kan lopen tot drie samplepunten in de top. Dit zorgt bij 
de bepaling van een p-tijd voor een asymmetrisch fouteninterval van +2.5 ms tot -
7.5 ms. Hiermee komt de fout in de pp-tijd, het tijdverschil tussen twee opeenvol
gende p-toppen, op ±1 0 ms. Een paraboolfit levert bij p-topdetectie geen winst in 
nauwkeurigheid en wordt daar dus ook niet toegepast. Wanneer de p-top bepaald 
wordt door één samplepunt wordt een fout aangenomen van ±2.5 ms aangezien de 
buren nooit meer dan 2L\y onder het topsample liggen. 

3.4.3 Een vergelijking met een ander algoritme 
Tot voor dit onderzoek werd binnen het PING-project gebruik gemaakt van een 
detectie-algoritme dat alleen r-toppen kon detecteren. Er kleefden echter nog 
andere bezwaren aan het algoritme. Zo was het erg gevoelig voor baseline drift, 
voor scherpe p-toppen en voor hoge t-toppen. Om een vergelijking te kunnen 
maken is dit oude algoritme getest op zowel de testdatabase als de optimalisatie
database. Bij de testdatabase scoorde het algoritme een sensitiviteit van 94% en 
een specificiteit van 95%. Op deze database was het nieuwe algoritme feilloos. Bij 
de optimaliserings-database lagen deze getallen anders. Het oude algoritme 
scoorde Sp=94% en Se=86%, beduidend minder dan het nieuwe algoritme met 
Sp=99.5% en Se=99.7%. De verbetering is duidelijk. Dit getallenvoorbeeld laat 
echter ook zien dat de kwaliteitscijfers sterk afhangen van de gebruikte database. 
Aan de absolute waarde van Sp en Se mag dan ook niet te veel waarde worden 
gehecht. Het is daarentegen goed als vergelijking te gebruiken. Een andere 
eigenschap van een detectie-algoritme is de tijd die het kost om een bepaalde 
hoeveelheid data te verwerken. Het nieuwe algoritme bleek beduidend sneller dan 
het oude. Over 15 minuten ECG deed het oude algoritme anderhalve minuut. Het 
nieuwe algoritme had 18 seconden nodig. Met detectie van p-toppen erbij duurde 
het twee seconden langer. De gebruikte computer is een Compaq 486, 50 Mhz. 
Het algoritme is geïmplementeerd met behulp van de programmeertaal Turbo 
Pascal 7.0. 
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Figuur 3.8: Invloed van een fout in de amplitude op de tijd van de top. 
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4 Meting van de pr-tijd 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een toepassing van het algoritme. Het 
doel van dit hoofdstuk is aan te tonen dat het mogelijk is variabiliteit in pr-tijden te 
meten. Uit de resultaten worden geen conclusies getrokken van fysiologische aard. 
Daarvoor is een uitgebreider onderzoek nodig. Het hoofdstuk heeft zuiver tot doel 
te laten zien dat de variabiliteit niet overschaduwd wordt door de meetfout en 
derhalve meetbaar is. 
In dit hoofdstuk dient men een aantal begrippen goed te scheiden. Ten eerste zal 
er gesproken worden over de atria-ventriculaire geleidingstijd (AV-geleidingstijd). 
Dit is de tijd tussen depolaristatie van de SA-knoop en het begin van de depolari
satie van de ventrikels. Ten tweede zal de pr-tijd aan bod komen. Dit is de tijd 
tussen de p-top en de r-top. Aangezien de p- en r-top detectie niet exact het 
begin van respectievelijk atriale en ventriculaire depolarisatie vastleggen, kan de 
eigenlijke AV-geleidingstijd met deze methode niet bepaald worden. Tenslotte 
wordt de tijd die de elektrische prikkel nodig heeft om door de AV-knoop te komen, 
hier de AV-vertragingstijd genoemd. Omdat de geleidingstijd door het myocard 
afhangt van de fysiologische bouw zal deze naar alle waarschijnlijkheid over een 
tijdspanne van enkele minuten constant blijven. De vertraging in de AV-knoop 
echter wordt, zoals in de volgende paragraaf aan bod zal komen, beïnvloed door 
het zenuwstelsel en door hormonen. Het is dus waarschijnlijk dat die tijd wel zal 
variëren. Met behulp van de pr-tijd is het dus mogelijk iets te zeggen over veran
deringen in de atria-ventriculaire geleidingstijd. 

4.2 De AV-vertraging 
De A V-knoop bestaat uit cellen die sterke overeenkomst vertonen met cellen uit de 
SA-knoop. De functie van de AV-knoop is het vertragen van de depolarisatieprik
kel, zodat het bloed de tijd heeft van de atria naar de ventrikels te stromen, zonder 
dat deze al samentrekken. De atria-ventriculaire geleidingstijd varieert van onge
veer 90 ms bij prematuren tot ongeveer 160 ms bij volwassenen. Deze stijging met 
de leeftijd wordt voornamelijk veroorzaakt door het groter worden van het hart. Uit 
onderzoek is gebleken dat de vertraging in de AV-knoop van zo'n 60 ms bij 
prematuren tot ongeveer 80 ms bij volwassenen varieert [WEZ-97]. Afgezien van 
deze variatie, die wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van het hart, is er ook 
variabiliteit in de AV-geleidingstijd die zich slag op slag manifesteert. Deze 
variabiliteit wordt niet veroorzaakt door veranderingen in de geleidingstijd door het 
myocard, maar komt geheel op rekening van de AV-knoop. Deze wordt, evenals 
de SA-knoop, geïnnerveerd door het centrale zenuwstelsel. Parasympathische 
prikkels leiden tot stijging van de A V-vertragingstijd. Deze tijd daalt door sympathi
sche innervatie. De relatie tussen de pr-tijd en het hartritme is niet helemaal 
duidelijk. Over het algemeen wordt aangenomen dat, bij gezonde volwassenen, de 
pr-tijd stijgt wanneer de hartfrequentie daalt. Bij foetussen is gebleken dat onder 
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bepaalde omstandigheden deze relatie kan veranderen [WIJ-96). Wat er bij 
neonaten verwacht kan worden van pr-metingen is niet eenduidig te zeggen. 

4.3 Enkele metingen van de pr-tijd 
Zoals gezegd geldt over het algemeen bij volwassenen een positief verband tussen 
pr-tijd en rr-tijd. Hoewel dit onderzoek zich richt op neonaten, leek het toch zinnig 
ook van een volwassene het ECG te meten. Het ECG van de 24-jarige, mannelijke 
vrijwilliger laat duidelijke p- en r-toppen zien. De resultaten van deze meting staan 
in figuur 4.1. De grafiek laat het verband zien tussen de pr-tijd en de duur van het 
rr-interval waarbinnen het betreffende pr-interval ligt. Duidelijk is een positief 
verband tussen de twee grootheden te zien. De detectie van de p-toppen heeft 
een onnauwkeurigheid van ±2.5 ms. Deze waarde opgeteld bij de fout in de tijd 
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Figuur 4.1: De pr-tijd uitgezet tegen de rr-tijd. De tijden zijn bij een volwassene gemeten. 

van de r-top levert een fout van ±2. 7 ms in de pr-tijd. Hoewel een lineair verband 
onwaarschijnlijk is, is er toch een lineaire regressie van de puntenwolk berekend. 
De helling kwam uit op 0.1 en de correlatiecoëfficiënt op 0. 75. Hieruit blijkt nog 
eens de positieve trend. 
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De correlatiecoëfficiënt r is gedefinieerd als: 

r= <xy>-<» ·<y> 
ax·ay 
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{4.1) 

Hierin geeft <·> het gemiddelde aan en a de standaarddeviatie van de betref

fende variabele. De variabelen x en y zijn respectievelijk de rr-tijd en de pr-tijd. 
Uiteindelijk is bij acht verschillende neonaten een zelfde meting uitgevoerd. Alle 
ECG's lieten duidelijke p-toppen en r-toppen zien. In twee gevallen traden er 
tijdens de meting bradycardieën op. Dit zijn plotselinge, grote vertragingen van 
hartritme. Op de NICU wordt een bradycardie gedefinieerd als een verlenging van 
het rr-interval van meer dan 25%. Van de ECG's zonder bradycardie vertoonde er 
vier een positief en twee een negatief verband tussen pr-tijd en rr-tijd. De metin
gen met de hoogste positieve en met de hoogste negatieve correlatie worden 
hieronder getoond. De overige metingen staan in Appendix B. 
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Figuur 4.2: Positief verband tussen pr-tijd en rr-tijd bij een neonaat. 

Figuur 4.2 laat een meting zien met een positief verband tussen pr- en rr-tijd. Er 
moet ook in dit geval bij de pr-tijd rekening gehouden worden met een maximale 
fout van ±2.7 ms. De spreiding in de pr-tijd overschrijdt deze fout ruimschoots. Er 
wordt dus daadwerkelijk variatie in de pr-tijd gemeten. De fout van ±0.4 ms in de 
rr-tijd valt zeer ruim binnen de spreiding, die in de orde van tientallen millisecon
den ligt. 
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Figuur 4.3: Negatief verband tussen pr-tijd en rr-tijd bij een neonaat. 

Figuur 4.3 laat een voorbeeld zien van een meting waarbij een negatief verband 
werd geconstateerd. Hier dient wel opgemerkt te worden dat de spreiding in de pr
tijd ongeveer de helft is van de spreiding uit figuur 4.2. Hierdoor gaat de onnauw
keurigheid in de · pr-tijd een grotere rol spelen. Nog steeds echter is de variatie in 
de pr-tijd groter dan de meetonnauwkeurigheid. 



Invloed van detectiefouten op het spectrum 41 

5 Invloed van detectiefouten op het spectrum 

5.1 Inleiding 
Binnen het PINO-project wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het frequentiedo
mein. Het hartritmesignaal wordt, tot nu toe, met een Fast Fourier Transfarm (FFT) 
getransformeerd om vervolgens het amplitudespectrum te verkrijgen. Zo kan 
bekeken worden welke frequentiecomponenten veel of weinig voorkomen. Voordat 
de FFT uitgevoerd wordt, wordt eerst de 0 Hz-component van het hartritmesignaal 
verwijderd. Natuurlijk hebben fouten in de detectie van bijvoorbeeld de r-toppen 
invloed op het uiteindelijke spectrum. Drie soorten fouten worden bekeken. Ten 
eerste kan er iets gedetecteerd worden dat geen r-top is (extra beat). Ten tweede 
kan het zijn dat enkele r-toppen niet gedetecteerd worden (missing beats). 
Tenslotte zal gekeken worden naar de invloed van ruis op het spectrum. Steeds is 
hetzelfde stuk ECG van 360 seconden gebruikt. Als tourierperiode werd 32 
seconden gekozen, waardoor de standaardafwijking in de amplitude 11% werd (zie 
[BAR-97]). 

5.2 Extra en missing beats 
Bij de detectie van r-toppen van een ECG zijn fouten gesimuleerd. Allereerst is 
een aantal r-tijden toegevoegd. In figuur 5.1 is te zien wat er met het spectrum 
(onderste lijn) gebeurt wanneer, van boven naar onder, 3 extra slagen of 1 extra 
slag wordt toegevoegd. De drie slagen zijn verspreid over de 360 seconden ECG 
toegevoegd, de enkele slag is ongeveer in het midden toegevoegd. Als maat voor 
de afwijking is de gemiddelde absolute relatieve afwijking berekend. Dit wil zeggen 
dat de procentuele afwijking van het originele spectrum positief gemaakt wordt en 
vervolgens gemiddeld wordt over het gehele bereik van 0 Hz tot 2 Hz. Voor 1 extra 
beat en 3 extra beats waren deze afwijkingen respectievelijk 109% en 342%. 
Wanneer er 5 extra beats op een rij werden toegevoegd bedroeg de afwijking 
188%. Deze slagen werden ongeveer in het midden van het stuk ECG toege
voegd. De grafiek hiervoor lag over het gehele domein tussen de grafiek van 1 en 
die van 3 extra beats in. Voor de overzichtelijkheid is deze niet weergegeven. Hoe 
meer extra beats er verspreid worden toegevoegd, des te hoger komt het spectrum 
te liggen, omdat het vermogen in het tijdsdomein toeneemt dus het vermogen in 
het spectrum. Het spectrum van het signaal met 5 extra beats op een rij ligt echter 
onder dat van 3 extra beats. Dit is als volgt te verklaren. Bij 3 extra beats komen er 
drie blokvormen in het hartritmesignaaL Elk blok heeft een negatieve amplitude van 
ongeveer een halve gemiddelde rr-tijd en een duur van 1 rr-tijd. Bij meerdere 
extra beats op een rij ontstaat er een blok met een negatieve amplitude van 
hooguit 1 gemiddelde rr-tijd, maar nog steeds een duur van 1 rr-tijd. Het extra 
vermogen is dus kleiner dan wanneer de beats verspreid worden over het gehele 
signaal. 
Figuur 5.2 toont het spectrum wanneer een slag gemist wordt (missing beat). 
Wanneer figuur 5.2 wordt vergeleken met figuur 5.1 is duidelijk te zien dat een 
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Figuur 5. 1: De invloed van extra beats op het spectrum. 

gemiste slag voor een grotere afwijking in het spectrum zorgt dan een extra slag. 
De afwijking voor 1 gemiste slag bedroeg 270%. Door een dergelijke fout wordt het 
spectrum dus al bij één detectiefout onbruikbaar. Wanneer een slag gemist wordt, 
zal er in het hartritmesignaal een blok naar boven ontstaan met een amplitude van 
ongeveer het gemiddelde rr-interval en een duur van twee rr-intervallen. Hoe meer 
slagen gemist worden, des te langer het blok duurt. Bij k gemiste slagen zal de 
amplitude ongeveer k maal de gemiddelde rr-tijd zijn en de duur (k+1) maal de 
gemiddelde rr-tijd. De absolute waarde van de touriergetransformeerde van een 
blok met amplitude A en duur T is gelijk aan: 
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Figuur 5.2: De invloed van een missing beat op het spectrum. 

IF(f) I= A ·sin(1tf1) 
1tf 

2 
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(5.1) 

De nulpunten van deze sinc-functie liggen op veelvouden van 1ff. De gemiddelde 
rr-tijd in het gebruikte ECG bedroeg 0.46 s. De nulpunten van de sinc-functie 
liggen bij 1 missing beat op veelvouden van 1.09 Hz. In figuur 5.2 is bij 1.09 Hz te 
zien dat de afwijking tussen de twee grafieken verdwijnt. Dit klopt met de verwach
ting. Figuur 5.3. laat de invloed zien van 3 en 10 missing beats op een rij. Er 
ontstaat dan een blok in het hartritmesignaal met een duur van respectievelijk ·1.84 
s en 5.06 s. De bijbehorende nulpunten liggen op veelvouden van respectievelijk 
0.54 Hz en 0.20 Hz. Dit klopt met de grafiek. Wanneer figuur 5.3 vergeleken wordt 
met figuur 5.1, valt direct op dat de verandering in het vermogen van het spectrum 
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veel groter is bij m1ss1ng beats dan bij extra beats. Dit is begrijpelijk. Het door 
missing beats veroorzaakte blok is in zowel duur als amplitude aanzienlijk groter 
dan het door extra beats veroorzaakte blok. 
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Figuur 5.3: De invloed van missing beats achter elkaar. 

Er is geëxperimenteerd met een correctiemethode voor zowel extra als m1ss1ng 
beats. Dit bleek succesvol. De correctie wordt toegepast op het moment dat alle r
tijden gevonden en opgeslagen zijn. Het bestand wordt dan doorlopen tot er een 
tijdstip van een r-top gevonden wordt, waarvoor de volgende r-top te snel of te 
traag volgt. Bij een rr-interval dat kleiner is dan een bepaald percentage van het 
gemiddelde interval, wordt aangenomen dat het om een extra beat gaat. Wanneer 
het gemiddelde interval met meer dan dat percentage wordt overschreden, wordt 
verondersteld dat het om een missing beat gaat. In beide gevallen wordt vanuit dat 
punt verder gezocht, tot er een r-top gevonden wordt van welke de opvolger wel 
binnen de hiervoor genoemde grenzen gevonden wordt. Er wordt nu berekend 
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hoeveel gemiddelde intervallen hier eigenlijk tussen horen. Het percentage voor de 
maximale afwijking van het gemiddelde interval is sterk afhankelijk van de gewens
te correctie. Als er bijvoorbeeld gecorrigeerd moet worden voor bradycardieën, 
moet het percentage lager liggen dan wanneer alle bradycardieën meegeteld 
dienen te worden. In het nu volgende voorbeeld is een percentage van 50% geko
zen. Als voorbeeld wordt aangenomen dat het gemiddelde rr-interval 400 ms duurt 
en een interval van 1650 ms gevonden wordt. Dit wordt afgerond naar 4 tussenlig
gende intervallen. Dit betekent dat 3 slagen gemist zijn. De tijden voor deze 3 
slagen worden, lineair over het interval verdeeld, bijgeschreven. Met deze methode 
blijkt dat het spectrum tot aan 1 0 missing beats achter elkaar te herstellen is met 
een afwijking van hooguit 1%. Bij extra beats zullen de betreffende toppen gewoon 
verwijderd worden. Hierdoor wordt het spectrum volledig hersteld. 

5.3 Ruis 
Om het effect van ruis in het ECG op het uiteindelijke hartritmespectrum te kunnen 
zien is er random ruis bij de r-top tijden opgeteld. Dit is gedaan voor ruisamplitu
des variërend van 0.2 ms tot 10 ms. Random ruis van 10 ms bijvoorbeeld wil in dit 
geval zeggen, dat bij iedere tijd, die bepaald is voor een r-top, een willekeurige tijd 
tussen de -10 ms en + 10 ms wordt opgeteld. Figuur 5.4 laat het originele spectrum 
zien met de spectra die verkregen worden met ruis van 2.5 ms en 5 ms. 
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Figuur 5.4: Spectra van het hartritmesignaal met ruis. 

Duidelijk is te zien dat van 1.6 Hz tot 2 Hz de afwijking afneemt tot vrijwel nul. Ook 
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beneden 0.2 Hz gaat de afwijking naar nul. Hiervoor is geen verklaring gevonden. 
De power van het spectrum gaat, zoals verwacht, omhoog naarmate er meer ruis 
op het signaal komt. 
In figuur 5.5 staat de afwijking ten opzichte van het originele spectrum uitgezet 
tegen de amplitude van de ruis. De grootheid op de y-as is reeds uitgelegd in 
paragraaf 5.2. Uit de grafiek blijkt dat bij ruis met een amplitude hoger dan 2.5 ms 
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Figuur 5.5: De afwijking in het spectrum door random ruis. 

10 

het spectrum al gemiddeld meer dan 50% afwijkt van de werkelijke waarde. De 
waarde van 2.5 ms komt, bij de gebruikelijke 400 Hz sampling van het ECG, 
overeen met een nauwkeurigheid van± 1 sample. De detektie van p-toppen is dan 
ook niet geschikt voor het maken van een hartritmespectrum. 
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6 Conclusies 

6.1 Het algoritme 
Het ontwikkelde algoritme, gebaseerd op de lengtetransformatie, is een duidelijke 
verbetering ten opzichte van de oude situatie. Ten eerste gaat het verwerken van 
een ECG een factor 5 keer sneller. Zo kostte de verwerking van 15 minuten ECG 
anderhalve minuut met het oude en 18 seconden met het nieuwe algoritme. Ten 
tweede biedt dit algoritme de mogelijkheid p-toppen te detecteren. Tenslotte is de 
betrouwbaarheid hoger. Het algoritme is getest op een database met ECG's van 51 
neonaten en in totaal 550 r-toppen en 490 p-toppen. De r-top detectie verliep 
feilloos, terwijl het oude algoritme een sensitiviteit van 94% en een specificiteit van 
95% haalde (27 FP's en 34 FN's). Vandep-toppen werd 99% goed gedetecteerd 
{6 fouten). De betrouwbaarheid is dus hoog te noemen. Het algoritme kan aan de 
nauwkeurigheid niets verbeteren. Deze is namelijk afhankelijk van de electroden, 
de parallelle sampler en de karakteristieke tijdschaal van de te detecteren top. 

6.2 Onnauwkeurigheden in de tijdbepaling 

6.2.1 R-toppen 
Normaal zou de onnauwkeurigheid in een r-top bepaling ±1.3 ms (± 1/2 sampletijd) 
zijn. Door toepassing van de in subparagraaf 3.3.3 genoemde paraboolfit wordt 
deze teruggebracht naar ±0.2 ms (bij afwezigheid van ruis). Voor p-toppen is de 
top dusdanig vlak dat een paraboolfit daar geen winst oplevert. 

6.2.2 P-toppen 
De onnauwkeurigheid in de bepaling van een p-top verschilt per ECG. Minimaal 
bedraagt zij ±2.5 ms. Als bovengrens ontstaat er een asymmetrisch fouteninterval 
dat loopt van +2.5 ms tot -7.5 ms. Deze onnauwkeurigheid hangt af van het aantal 
samples dat, binnen de onnauwkeurigheid van de parallelle sampler, in de top zit. 
Dit brengt voor een pp-interval een fout met zich mee van minimaal ±5 ms tot 
maximaal ±1 0 ms. Per neonaat liggen de pr-tijden, van hoogste tot laagste 
waarde, binnen een bereik van enkele milliseconden (maximaal 20 ms). De fout in 
het pp-interval is dus ongeveer even groot als de variatie in het pr-interval. Het 
gebruik van pp-tijden als hartritmesignaal voor variabiliteitsanalyse biedt dan ook 
geen enkel voordeel. 

6.2.3 Harmonische ruis 
De invloed van harmonische ruis is met behulp van een eerste orde benadering 
afgeschat. De fout in de tijd, veroorzaakt door deze ruis, bleek rechtevenredig met 
de frequentie en amplitude van de ruis. Ze bleek omgekeerd evenredig met de 
amplitude van de betreffende top en het kwadraat van de karakteristieke frequentie 
van die top. Deze kwadratische invloed van de typische tijdschaal zorgt ervoor dat 
de onnauwkeurigheid in een p-top bepaling door harmonische ruis vier keer zo 
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groot wordt als die in een r-top bepaling. 

6.3 Variabiliteit in pr-tijden 
Van acht ECG's waarbijdep-top met de minimale fout van ±2.5 ms detecteerbaar 
was, zijn de pr-tijden gemeten. De variabiliteit in de pr-tijden was groter dan de 
fout. Hiermee is de meting haalbaar geworden. De grafieken lieten vrijwel stuk voor 
stuk een ander verband zien tussen pr-tijd en rr-tijd. 

6.4 Verstoring van het spectrum 

6.4.1 Extra en missing beats 
Er zijn twee verschillende detectie-fouten te onderscheiden: een 'false positive' 
ofwel een extra beat en een 'false negative' ofwel een missing beat. Wanneer 
dergelijke fouten optreden zal het frequentiespectrum van het hartritmesignaal 
aanzienlijk verstoord worden. De verstoring door extra beats is niet zo groot als die 
voor missing beats, omdat eerstgenoemde zich over een kleinere tijdschaal 
manifesteert. Bij 1 extra beat week het spectrum gemiddeld 109% af van het 
origineel. Bij 1 missing beat bedroeg de gemiddelde fout al 270%. Correctie is in 
beide gevallen zeer goed mogelijk. Wanneer extra beats opgespoord worden en 
verwijderd worden is het spectrum voor 1 OOo/o hersteld. Dit is logisch omdat er 
alleen onjuiste detecties worden verwijderd en dus alleen de juiste overblijven. Bij 
missing beats wordt er lineair geïnterpoleerd wanneer een interval wordt gevonden 
dat het gemiddelde rr-interval met meer dan 50% overschrijdt. Bij 10 missing beats 
bleek, na correctie, de gemiddelde afwijking 1%. Hiermee is het spectrum bruik
baar geworden. Er dient enige voorzichtigheid in acht genomen te worden. 
Wanneer het algoritme fouten gaat maken kan dat een teken zijn dat het ECG te 
zwaar verstoord is. Visuele controle van de detectie blijft daarom noodzakelijk. 

6.4.2 Ruis 
De invloed op het spectrum van onnauwkeurigheden in de tijdbepaling van toppen 
is gesimuleerd met random ruis. Bij een fout van ±2.5 ms (±1 sample) kreeg het 
spectrum een gemiddelde afwijking van 48% van het origineel. Deze afwijking is 
representatief voor het bepalen van het hartritmespectrum aan de hand van p
toppen. Bij een ruisamplitude van ±0.5 ms bedroeg de afwijking 4%. Deze laatste 
waarde is representatief voor hartritmebepaling aan de hand van r-toppen. 
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6.5 Technology assessment 
Het belang voor de maatschappij van het onderzoek zoals het in dit verslag 
beschreven wordt, laat zich, mede gezien de klinische omgeving waarbinnen de 
toepassing plaats vindt, eenvoudig beschrijven. Met behulp van het ontwikkelde 
algoritme is het ten eerste mogelijk om, beter dan voorheen, het hartritme te 
bepalen. Ten tweede is het nu mogelijk de variabiliteit in de atria-ventriculaire 
vertraging te meten. Met behulp van deze twee toepassingen kan onderzoek 
gedaan worden naar de relatie tussen de twee signalen en de toestand van de 
neonaat. Een beter begrip van deze relatie kan leiden tot betere diagnoses en 
behandelingen. Het in dit verslag gedane onderzoek is een kleine schakel in dit 
proces en is daarmee duidelijk van maatschappelijk nut. 
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Appendix A 

In deze appendix wordt de volledige afleiding gegeven van vergelijking 3.12. Het 
gemeten signaal x(t) bestaat uit het ECG x(t) en een harmonische ruis: 

(A.1) 

met d de amplitude en f
0 

de frequentie van de harmonische ruis. Rondom een top 
kan een ECG benaderd worden door een sinus met amplitude A, frequentie f

8 
en 

fase cjl (ten opzichte van de ruis). Lokaal ziet het gemeten signaal x(t) er dan als 
volgt uit: 

(A.2) 

Door van vergelijking (A.2) de afgeleide naar de tijd op nul te stellen, wordt een 
vergelijking opgesteld voor de tijd van het maximum. Deze ziet er als volgt uit: 

clx(~ =0 - cos(2rtf t+<l>) = -fnd -cos(2rtf" 
dt s f~ n'l 

(A.3) 

In een eerste orde benadering is arccos(ó) gelijk aan {rr/2)-ó (voor ócc1 ). Deze 
benadering wordt gebruikt voor vergelijking (A.3). Als geldt dat (f0 d)cc(f8 A), dan 
wordt de tijd van het maximum benaderd door: 

1t f d 
2rt f t+-" =-+-n- ·cos(2rt f t) {A.4) 

8 'I' 2 fA n 
s 

De oorspronkelijke tijd van de top wordt verkregen voor d=O. Wanneer de oor
spronkelijke tijd van de top aangeduid wordt met T8 en de tijd met ruis aangeduid 
wordt met T0 , dan is de eerste orde benadering als volgt: 

fnd 
'tn='ts± 

2rtfsA 
(A.S) 
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Appendix B 

Hoofdstuk 4 heeft aandacht besteed aan metingen van de pr-tijd. Van twee 
neonaten zijn in paragraaf 4.3 reeds de resultaten gegeven. In deze appendix 
worden de resultaten getoond van de overige zes neonaten. De pr-tijd wordt 
uitgezet tegen de duur van het rr-interval waarbinnen het betreffende pr-interval 
ligt. Bij de figuren worden de correlatiecoëfficiënten en de hellingen, zoals die met 
lineaire regressie berekend zijn, gegeven. 
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