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Summary

Tbe increasing number of monitoring devices in the operating room has resulted in a greater
load on the anaesthesiologist. In an attempt to lower this load the Medical Engineering group
ofthe department of EI ectrical Engineering ofthe Eindhoven University ofTechnology is working
on a project to automate a number of routine tasks of the anaesthesiologist. An example of such
an automated task is an automatic blood pressure controller. One ofthe most important preconditions
for an automatic controlling device is that the data being offered to it is valid. For this purpose
a signal validation scheme should be developed.
Tbe objective of this study was first of all to make an inventory of all signals that are relevant
for signal validation. The second stage is to develop a general validation method for these signaIs,
and finally to test it on one c1inicaJly relevant signaI.
Tbe inventory was based on national and international standards regarding anaesthesia safety.
Tbis result was presented to a physician who confirmed the results.
A blood pressure validation scheme al ready existed. One of the ideas that was copied from it,
was to describe the signal with a number of important (significant) points. Since the old approach
was developed for blood pressure signais, we tried to develop a more general method to find
significant points to describe the signal. Aselection criterion was found in an article about data
reduction in EeG signais. This criterion was modified and is now based on the second and first
derivative of the signal. Tests on blood pressure signaIs show that the method is very useful for
data reduction.
Data reduction is only heJpful for signal validation if a validation scheme based on the reduced
signal can be developed. One possibility is the map validation method. This method calculates
a margin around the previous valid period and checks whether the current period falls within
this margin. Both the old and the new method were tested on some blood pressure signaIs. Both
methods gave about the same performance. They are both based on the assumption that two
consecutive periods are very similar if free from artifact. If this is not so, both methods go wrong.
Because of the Iimitations of the two other methods a basis for a new method was investigated.
This method categorizes segments of the reduced signaIs and representents each category by a
literal (linguistic description). Every period can thus be seen as a word that can be compared
to other words to see whether a period is valid. This method has not been elaborated; further
research is necessary to show whether it can be used for signal validation.

Samenvatting

De toename in bewakingsapparatuur in de operatiekamer resulteert in een steeds grotere belasting
van de anesthesist. Om deze belasting te verminderen wordt bij de vakgroep Medische
Elektrotechniek van de faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek
gedaan naar automatisering van routinetaken van de anesthesist. Een voorbeeld van zo'n
geautomatiseerde taak is een automatische bloeddrukregelaar. Een van de belangrijkste voorwaarden
voor een automatisch regelsysteem is dat de data die worden aangeboden geldig zijn. Om dit
te kunnen garanderen moet een validatiemethode ontwikkeld worden.
Het doel van deze studie is in de eerste plaats het maken van een inventarisatie van alle signalen
die voor signaalval idatie relevant zijn. De tweede stap is het ontwikkelen van een val idatiealgoritme
voor deze signalen en tenslotte het testen van de ontwikkelde methode aan de hand van een klinisch
relevant signaal.
De inventarisatie is gebaseerd op de nationale en internationale normen met betrekking tot de
veiligheid in de anesthesie. Het verkregen overzicht is voorgelegd aan een anesthesist die de resultaten
heeft geverifieerd.
Een validatiemethode voor bloeddruksignalen bestond reeds. Een van de ideeën die hiervan is
overgenomen is om het signaal te beschrijven met een aantal significante punten. Omdat de oude
aanpak voor het zoeken van significante punten was ontwikkeld voor bloeddrukcurves zijn we
op zoek gegaan naar een meer algemene methode. Een selectiecriterium werd gevonden in een
artikel over datareductie bij EeG signalen. Dit criterium werd gewijzigd en is gebaseerd op waarde
van de tweede en eerste afgeleide. Test" op bloeddruksignalen hebben uitgewezen dat deze methode
zeer bruikbaar is voor datareductie.
Het is alleen zinvol deze datareductie uit te voeren wanneer het mogelijk is een validatiemethode
te ontwikkelen die werkt op grond van het gereduceerde signaal. Een van de mogelijkheden is
de landkaartmethode. De methode berekent een marge rond de vorige geldige periode en kijkt
of de huidige periode hierbinnen valt. Zowel de oude als de nieuwe methode werden getest op
een aantal bloeddruksignalen. Beide methoden presteren ongeveer even goed. Ze zijn echter beide
gebaseerd op de aanname dat opeenvolgende methodes een grote gelijkenis vertonen. Wanneer
dit niet het geval is gaan beide methoden in de fout.
Wegens de beperkingen van de andere twee methoden is ook nog een basis voor een alternatieve
methode onderzocht. De methode categoriseert de segmenten van het gereduceerde signaal. Elke
categorie wordt vervolgens gerepresenteerd door een letter (linguïstische beschrijving). Iedere
periode kan zo gezien worden als een woord. Zo'n woord kan vergeleken worden met andere
woorden om te zien of een periode geldig is. Deze methode is niet uitgewerkt. Verder onderzoek
moet uitwijzen of deze methode geschikt is voor signaalvalidatie.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In veel aspecten van ons dagelijks bestaan is de techniek een onmisbaar hulpmiddel geworden.
Ook in de medische wetenschap neemt de techniek een belangrijke plaats in. De (bio)medische
technologie is dan ook een belangrijk onderzoeksterrein binnen verschillende technische disciplines.
Een van de medische disciplines waarbij steeds meer technische apparatuur gebruikt wordt is
de patiëntbewaking. Door meer grootheden van de patiënt te meten, kan de fysiologische toestand
van de patiënt beter bepaald worden. Er schuilt echter ook een gevaar in het grote aantal
bewakingsapparaten dat bijvoorbeeld in de operatiekamer gebruikt wordt. De "bewaker" heeft
slechts twee ogen en twee handen. Hoe meer apparaten er zijn hoe meer hij zijn aandacht moet
verdelen. Bij een "bewaker" kunnen we denken aan een anesthesist maar bijvoorbeeld ook een
I. C. verpleegkundige. Het aanbod van informatie kan zo groot worden dat essentiële veranderingen

in de fysiologisch toestand van de patiënt niet worden opgemerkt omdat het signaal waar deze
verandering in te zien was aan de aandacht ontsnapt is. Een tweede probleem is de aandacht voor
de patiënt die met de toename van het aantal monitoren afneemt.
De informatiestroom die de "bewaker" te verwerken krijgt moet dus beperkt blijven. In de eerste
plaatst kan geprobeerd worden het aantal signalen dat gemeten wordt te beperken. Meting van
alleen de noodzakelijke signalen is niet alleen om deze reden belangrijk. Wanneer een meetmethode
ongerief voor de patiënt oplevert zullen we deze alleen willen toepassen wanneer dit echt nodig
is. In het algemeen zijn een groot aantal metingen noodzakelijk zodat gezocht moet worden naar
een andere methode om de hoeveelheid aangeboden informatie te reduceren. De meeste bewakingsapparaten zijn mede om deze reden voorzien van een alarm. Omdat het hier echter een zeer
eenvoudige vorm van alarmering betreft is er vaak sprake van vals alarm, zodat een anesthesist
onnodig vaak wordt afgeleid. Ook resulteert dit vaak in het uitzetten van het alarm. Om een oplossing
voor deze problemen te vinden is onderzoek noodzakelijk.

1.1 Servo Anesthesie

De vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven is reeds geruime
tijd bezig met onderzoek naar automatisering in de anesthesie. Dit wordt ook wel Servo-Anesthesie
genoemd. Het is hierbij de bedoeling dat een aantal bewakings en regeltaken van de anesthesist
worden overgenomen door een computer. We kunnen dan denken aan een automatische bloeddrukregelaar ofaan een inteli igente vorm van alarmering. Deze toepassingen zijn gedeeltelijk gebaseerd
op een kennissysteem waarmee real-time verwerking van informatie mogelijk is.
Voordat het kennissysteem aan het werk gaat is de ruwe data afkomstig van de meetapparaten
11

reeds bewerkt. Dit is noodzakelijk omdat het kennissysteem niet snel genoeg is om op basis van
de ruwe data te werken. De functie van deze eerste stap is dus om de hoeveelheid data te reduceren.
Daarnaast moet voor een correcte werking van het kennissysteem gewerkt worden met data die
vrij zijn van artefacten. De geldigheid van het signaal moet dus getoetst worden. Deze twee stappen
worden uitgevoerd tijdens het zogenaamde validatieproces.

1.2 Signaalvalidatie

Van het aangeboden ruwe datasignaal worden door de "bewaker" meestal slechts een aantal
karakteristieke punten of features gebruikt om de toestand van de patiënt te bepalen. De meest
voor de hand Iiggende manier van datareductie is dus het bepalen van de kl inisch rel evante features.
Deze features kunnen dan verder geanalyseerd worden. Wanneer features worden berekend aan
de hand van een signaal dat verstoord wordt door fouten in het meetcircuit kan een verkeerde
conclusie over de fysiologische toestand van de patiënt het gevolg zijn. Het is dus noodzakelijk
om het gemeten signaal te valideren. Dit wil zeggen dat periodes met artefacten in het signaal
worden opgespoord en als ongeldig wordt aangemerkt. Een probleem hierbij is echter, dat ook
het signaal zelf niet altijd regelmatig is en fluctuaties kan vertonen. Ook deze onregelmatigheden
dienen opgemerkt te worden, omdat ze informatie kunnen bevatten over patiëntproblemen.
Het doel van mijn afstudeerwerk is drieledig. Het eerste gedeelte betreft het maken van een
inventarisatie van de in de klinische praktijk (veel) voorkomende signalen. Uit deze groep zullen
dan vervolgens die signalen worden geselecteerd die voor signaalvalidatie van belang zijn. Voor
deze signalen zal worden onderzocht wat de klinische relevante parameters zijn en zullen een
aantal mogelijke oorzaken van artefacten en onregelmatigheden worden opgespoord.
In de tweede fase zal gezocht worden naar een methode om deze signalen te beschrijven en de
relevante signaalparameters te bepalen. Aan de hand van deze beschrijving zal een zo algemeen
mogelijke methode moeten worden ontworpen waarmee het mogelijk is de geldigheid van het
signaal te toetsen. De laatste fase zal zijn het toetsen van dit algemene signaalverwerkingsschema
aan de hand van een klinisch relevant signaal.
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Hoofdstuk 2 Een overzicht van signalen in de patiëntbewaking

Het aantal signalen dat gemeten wordt in de patiëntbewaking is erg groot. Het is daarom ondoenlijk
een algemeen validatiealgoritme te ontwikkelen dat voor alle signalen gebruikt kan worden. Daarom
zijn een aantal eisen geformuleerd waaraan de signalen moeten voldoen, die met de te ontwikkelen
methode gevalideerd moeten kunnen worden. Naast deze eisen zullen in dit hoofdstuk de signalen
worden beschreven die aan deze eisen voldoen en zullen ook nog een aantal andere signalen die
in de patiëntbewaking van belang zijn worden beschreven.

2.1 Signaaleisen

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een algemeen validatieschema voor signalen
in de patiëntbewaking. Omdat er nogal wat verschillende typen signalen zijn is dat ondoenlijk.
Het zal bijvoorbeeld nooit mogelijk zijn een EEG met dezelfde methode te valideren als een EeG.
We zullen ons dus moeten beperken door het formuleren van een aantal eisen waaraan de te valideren
signalen moeten voldoen. Hieronder zijn deze eisen puntsgewijs weergegeven.
1.

Het betreft een signaal dat klinisch relevant is. Dat wel zeggen dat er voor de anesthesist
of andere bewaker relevante informatie in zit.

2.

We zijn vooral geïnteresseerd in signalen die bij veel operaties standaard gemeten worden.

3.

We kijken alleen naar continuetijdsafhankelijkesignalen. Signalen die alleen met zekere
tussenpozen beschikbaar zijn worden niet beschouwd.

4.

We kijken alleen naar signalen die quasi periodiek zijn. Dat wil zeggen dat we de signalen
moeten kunnen splitsen in natuurlijke of artificiële (b.v. vast tijdsinterval) perioden
die onderling een grote gelijkenis vertonen.

5.

Het signaal moet overwegend geldig zijn. Dat wil zeggen dat er meer periodes zonder
artefacten voorkomen dan periodes met artefacten.

In de rest van dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van signalen die aan deze voorwaarden
voldoen.
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2.2 Veiligheidsbewaking

Signalen die in de patiëntbewaking gemeten worden kunnen weop grond van verschillende criteria
in groepen indelen. Een belangrijk onderscheid dat we kunnen maken is het verschil tussen
fysiologische bewaking en veiligheidsbewaking [Eichhom 1988]. Veiligheidsbewaking dient er
toe om in een zo vroeg mogel ijk stadium gevaarlijke situaties te onderkennen, zodat een anesthesist
het probleem kan proberen op te lossen voordat de patiënt schade ondervind. Hierbij gaat het
vooral om direct bedreigende sibJaties zoals een storing in het beademings circuit of een hartstilstand
bij de patiënt. Veiligheidsbewaking zouden we 'ongeluk preventie' bewaking kunnen noemen.
Bij fysiologische bewaking gaat het erom informatie over de fysiologische toestand van de patiënt
te verkrijgen. Op grond van deze informatie kan de anesthesist, door kleine aanpassingen aan
de instelling van bijvoorbeeld beademings of anesthesieapparatuur, proberen de toestand van de
patiënt naar een zeker optimum regelen. Het doel van dit soort bewaking is om de patiënt gedurende
de operatie in een zo optimaal mogelijke fysiologische toestand te krijgen of te houden. Dat er
een zekere overlap tussen deze twee gebieden bestaat mag duidelijk zijn. Nemen we als voorbeeld
een capnogram. Het capnogram is zeer geschikt om defecten in het beademingscircuit te detecteren
hetgeen duidelijk tot veiligheidsbewaking gerekend mag worden. Uit een capnogram zijn echter
ook een aantal gegevens over de algemene gezondheidstoestand af te lezen en dus kunnen we
het ook tot fysiologische bewaking rekenen. In deze paragraaf zullen we ons beperken tot een
overzicht van signalen die tot veiligheidsbewaking gerekend kunnen worden. In § 2.3 zullen
vervolgens de overblijvende fysiologische bewakingsssignalen beschreven worden.
Veiligheidsbewaking in de Anesthesie is een onderwerp dat zo oud is als de anesthesie zelf. Vroeger
was de enige vorm van bewaking die beschikbaar was het observeren van de patiënt. Door de
grote toename in beschikbare bewakingsapparatuur ontstond de behoefte aan een standaard met
betrekking tot veiligheidsbewaking. Een van de eerst rapporten ter wereld op dit gebied is een
rapport van de Gezondheidsraad IGezondheidsraad 1978]. Sinds die tijd is in de meeste westerse
landen een standaard afgesproken. Een van de laatste publikaties op dit gebied is een verslag
van de International Task Force On Anaesthesia Safety (ITFOAS) [Int. Task Force On Anaesth.
Safety,1993]. Hierin wordt een internationale standaard gepresenteerd die grote overeenkomsten
vertoont met de standaarden zoals die reeds in de meeste landen was afgesproken.
In tabel 2.1 zijn de verschillende standaarden van de verschillende landen samen met de door
de ITFOAS aanbevolen standaard weergegeven.
In tabel 2.1 komt duidelijk naar voren dat er grote overeenkomsten zijn tussen de verschillende
standaarden. Het grote verschil tussen de nationale standaarden en de internationale standaard
is dat wat in de meeste landen tot de basisbewaking behoort internationaal tot optimale of gemiddelde
bewaking hoort. Dit is te verklaren wanneer we bedenken dat de internationale norm ook in minder
welvarende landen bruikbaar moet zijn. Voor wat betreft het ontwikkelen van een signaalvalidatie
14

methode zullen we ons beperken tot signalen die in de veiligheidsbewaking gebruikt worden.
Tabel 2.1.

Standaarden voorveiligheidsbewaking in enkele westerse landen en de internationale
normen.

Apparaat/Parameter

NL

B

USA

GB

mOAS

Stethoscoop

B

B

B

B

B

Sphygmomanometer

B

B

B

B

B

Intra-Arteriële Bloeddrukmeter

0

0

0

B

G

Centraal veneuze Bloeddrukmeter

0

0

0

0

G

Elektroeardi02raaf

B

B

B

B

G

BeademinJtsvolumemeter

B

B

B

0

0

B

B

B

B

0

B

B

B

B

G

-/B

-/B

-/B

BlO

OIO

Elektronische thermometer

B

B

B

B

B

Pulsoximeter

B

B

0

B

G

Anesthesiegas bewaking

0

B

0

0

0

Zenuworikkelaar/elektromvo2raaf

0

0

0

0

0

Beademingsdrukmeter

+

alarm

Beademingszuurstofmeter
Capnometer/CapnoJtraaf

B = Basis Bewaking

Referenties:

G = Gemiddelde Bewaking

NL

[Oeus.lm}.[Crul,1987],[Gezondheidsraad,1978]

B

[Gibremont.1989]

D

= Optimale

Bewaking

USA

[Eichhom.1988J,[Eichhom, 1986]

GB

[Taylor,lm],

ITFDAS [Int. Task Force on Anaesth. Safety,I993]

De verschillende niveaus van bewaking zijn door het ITFüAS als volgt gedefinieerd.
Basis bewaking

Deze apparatuur zou in iedere operatiekamer aanwezig moeten zijn.
Wanneer dit niet het geval is, zijn dit de bewakingsapparaten die het
eerst moeten worden aangeschaft.

Gemiddelde bewaking

Dit zijn de apparaten die het eerst moeten worden aangeschaft, wanneer
de basisbewakingsapparatuur reeds aanwezig is.

Optimale bewaking

Wanneer het financieel haalbaar is en de apparaten uit de vorige twee
categorieën reeds aanwezig zijn zouden ook deze apparaten in de
operatiekamer geïnstalleerd moeten worden.

Pas wanneer alle apparaten uit alle drie de categorieën zijn geïnstalleerd is sprake van volledige
veil igheidsbewaking.
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In de volgende paragrafen zullen de signalen die in bovenstaand overzicht naar voren zijn gekomen
worden beschreven. Hierbij zal kort aandacht worden besteed aan de reden waarom een grootheid
gemeten wordt. Verder zaJ voor ieder signaal een opsomming gegeven worden van belangrijke
parameters en mogelijk oorzaken voor afwijkingen in het signaal.
De verschillende signalen zijn in vier groepen ingedeeld op grond van de functies die ermee bewaakt
worden:
Bewaking van
Bewaking van
Bewaking van
Bewaking van

de ventilatie
de circulatie
de toegediende anesthetica
overige functies

2.2.1 Ventilatie

Omdat de spontane ademhaling van de patiënt tijdens een operatie gestoord of afwezig kan zijn
en er dus vaak kunstmatige beademing moet worden toegepast is bewaking van de beademing
noodzakelijk. Met ventilatie wordt in dit verband niet alleen de gasstroom bedoeld maar ook
de zuurstofvoorziening en CO~ afvoer.

Zuurstofconcentratie in de beademingsgassen.
Zuurstof wordt bij kunstmatige beademing meestal toegediend vanuit een cilinder of centrale
gastoevoer. Bij beide toevoersystemen kunnen storingen optreden of kan een cilinder leegraken.
Daarom is het noodzakelijk dat de zuurstofconcentratie continu bewaakt wordt. Ook kunnen er
slechte verbindingen in de toevoerslangen optreden waardoor er geen zuurstof bij de patiënt arriveert.
Om die reden moet de zuurstofmeter zo dicht mogelijk bij de patiënt in het beademingscircuit
worden opgenomen. De inspiratoire zuurstofconcentratie is in principe constant zodat een
zuurstofmeter meestal een nagenoeg constante waarde aangeeft. Alleen storingen en artefacten
zullen een afwijking van deze constante waarde tot gevolg hebben. Dit signaal is quasi periodiek
wanneer we periodes beschouwen van steeds een vaste tijdsduur. Het is ook mogelijk een
zuurstofmeter in het respiratoire circuit op te nemen, die snel werkt en die zowel inspiratoire
als expiratoire concentratie kan meten: Deze methode wordt echter minder vaak gebruikt.
Parameters
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- Gemiddelde waarde inspiratoir
- Waarde eind-expiratoir

Oorzaken van signaalafwijkingen

- Lekke of losse toevoer leiding
- Gasfles leeg
- Verkeerde gasfles aangesloten
- Storingen in kleppen

Beademingsdruk
Wanneer een patiënt met een ventilator beademd wordt, is het van groot belang dat wordt nagegaan
of dit adequaat gebeurt. De beademingsdruk is hiervoor een belangrijke indicator. Wanneer de
beademingsdruk plotseling sterk stijgt kan dit du iden op een verstopping in het beademingscircuit
of in de luchtwegen van de patiënt. Een plotselinge daling in de beademingsdruk kan het gevolg
zijn van een lek of losse verbinding in het beademingscircuit of een defect in de ventilator. De
beademingsdruk is een signaal met natuurlijke periodes. Golfvormen van opeenvolgende periodes
vertonen in principe grote gelijkenis en het signaal is dus quasi periodiek.
Parameters

-

Maximale druk Pmax
Minimale druk Pmin
Gemiddelde Druk
Ventilatiefrequentie fy

Oorzaken van signaal afwijkingen : - Lekken of Losse verbindingen
- Storingen in kleppen
Beademingsvolume/ beademingsjlow
Het verschil tussen het in en uitgeademde gasvolume kan gebruikt worden om lekken in het
beademingscircuit op te sporen. Daarnaast kan uit het teugvolume en de beademingsfrequentie
het minuutvolume berekent worden. Het minuutvolume bepaalt samen met de concentraties van
de verschillende gassen in het beademingsgas hoeveel de patiënt van ieder gas in- en uitademt.
Volume meters kunnen volgens twee principes werken. Bij de directe methode wordt het uitgeademde
gas opgevangen en geleegd met een constante gasstroom (flow) via een gecalibreerde flowmeter.
Het ingeademde volume wordt aan de ventilator afgelezen. Een ander manier om de in- en
uitgeademde volumes te herekenen is het integreren van de in- en uitgeademde gasflow. Deze
laatste methode is nauwkeuriger en kan zowel in- als uitgeademde gasvolumes meten. Wanneer
we de gasstroom als functie van de tijd bekijken, dan zien we een quasi periodiek signaal met
een frequentie gelijk aan de ventilatiefrequentie.
Parameters

-

Inspiratoir teugvolume VTi
Expiratoir teugvolume VTe
Ventilatie frequentie fy
Expiratoir Minuutvolume VE =VTe *fy
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Oorzaken van signaalafwijkingen

- Vocht in beademingscircuit
- Lekken of losse verbindingen
- Storingen in kleppen

CO2 concentratie in het in- en uitgeademde gas
De partiële druk van CO 2 (Pco:J in de in- en uitgeademde lucht is een belangrijke indicator voor
het opsporen van storingen in het ventilatie systeem. Daarnaast kan het capnogram ook nog
fysiologische informatie over de patiënt verschaffen. P C02 kan als functie van de tijd worden
geregistreerd met een capnograaf. Dit zal een quasi-periodiek continu signaal zijn. In figuur 2.1
is een gestileerde expiratoire periode van een capnogram weergegeven met daarin aangegeven
de drie fasen die we kunnen onderscheiden.
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Figuur 2.1
[Blitt,1985]
Gestileerd capnogram met aanduiding van de verschillende fasen tijdens de expiratie.
Tijdens de inspiratoire periode is de CO 2 concentratie ongeveer constant. In Fase I wordt lucht
van de vorige inspiratie die is achtergebleven in de dode ruimte uitgeademd. In Fase IJ wordt
gemengde luchtuitdedoderuimte endealveoli uitgeademd. In Fase lil wordt uitsluitend alveolaire
lucht uitgeademd.
Parameters

- Alveolaire CO 2 fractie PA C0 2
- Einde teug CO 2 fractie P ETC02
- Dode tijd t D
- Dode ruimte VD = t D *vT
- Ademhalingsfrequentie f v
- Helling van fase III
- Helling van fase IV
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Oorzaken van signaal afwijkingen

- Lek of losse verbinding in beademingscircuit
- Vocht in het systeem
- Storing in kleppen

2.2.2 Circulatie

Een belangrijke maat voor het algehele welzijn van de patiënt is het goed functioneren van de
circulatie van het bloed. Om na te gaan of dit het geval is kunnen we een aantal fysiologische
grootheden meten. In deze paragraaf zullen de signalen die volgens het ITFOAS rapport essentieel
zijn de revue passeren.
Elektrocardiogram

Het goed functioneren van het hart is een essentiële voorwaarde voor een goede circulatie. De
elektrische hartaktiviteit is in bijna alle gevallen een goede maat voor het functioneren van het
hart in het algemeen. Met het ElektroCardioGram (ECG) kunnen we een goede indruk krijgen
van de elektrische hartaktiviteit. Naar de verschillende verschijningsvormen van het ECG is reeds
zeer veel onderzoek gedaan. Het ECG behoort dan ook tot de best gedocumenteerde signalen
uit de anesthesie. Voor een uitgebreide beschrijving van het ECG verwijs ik dan ook naar de
literatuur (h. v. [Blitt, 1985]). Het ECG wordt als volgt gemeten: Op een aantal plaatsen op de
huid van de patiënt worden elektrodes geplaatst. Het spanningsverschil tussen ieder van deze
elektroden is een maat voor de elektrische hartaktiviteit. Verschillende elektrode plaatsingen of
afleidingen leveren verschillende signalen. Het ECG is een quasi-periodiek continu signaal. Bij
analyse van het ECG zijn met name de tijdsintervallen tussen de verschillen toppen van belang.
In figuur 2.2 is een gestileerde periode van een ECG weergegeven.
R

T

Q

S

Figuur 2.2
Gestileerd ECG met significante punten
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De verschillende parameters komen in de verschillende afleiding in meer of mindere mate naar
voren:
Parameters

- P-top
- QRS-Complex (Q-top,R-top,S-top)
- T-top
- PR-interval
- ST-segment hoogte en helling
- Hart frequentie

Oorzaken van signaalafwijkingen

- Bewegingsartefacten
- Verkeerd geplaatste elektrodes
- Te hoge elektrode impedantie door slechte plaatsing
- Arithmiën van het hart

Arterii!le bloeddruk
Een tweede belangrijke maat voor het functioneren van de circulatie is de arteriële bloeddruk.
Deze kan zowel invasief als niet-invasief bepaald worden. We zullen hieronder de verschillende
methoden beschrijven.
De eerste niet-invasieve methode maakt gebruik van een manchetbloeddrukmeter ofsphygmomanometer. Hoewel er verschillende methode zijn is het principe steeds hetzelfde. Een slagader wordt
met behulp van de opgeblazen manchet volledig geblokkeerd waarna langzaam de druk in het
manchet wordt verlaagd. Wanneer met een stethoscoop of anderszins wordt geconstateerd dat
er weer bloed door de slagader stroomt wordt de druk in de manchet bepaald. Deze druk wordt
als systol ischebloeddrukgenomen. Vervolgens wordtdedruk verder verlaagd totdat geconstateerd
wordt dat het bloed weer vrijelijk kan stromen. De druk die op dit moment in de manchet heerst
is een maat voor de diastole bloeddruk. De meeste automatische bloeddrukmeters bepalen naast
deze twee drukken ook de gemiddelde bloeddruk en de hartfrequentie. Het grootste bezwaar van
deze methode is dat continue meting onmogelijk is. Er is dus ook geen sprake van een quasi periodiek
signaal. Een ander nadeel is dat de automatische meetmethode erg gevoelig is voor bewegingen.
Parameters

- Systolische bloeddruk
- Diastolische bloeddruk
- Gemiddelde bloeddruk
- Hartfrequentie

Oorzaken van signaal afwijkingen

- Bewegingsartefacten
- Te groot of te klein manchet
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- Slechte plaatsing van de manchet
- Arithmiën van het hart

Hoewel een invasieve bloeddrukmeting een groter risico voor de patiënt inhoudt, zijn er toch
een groot aantal operaties waarbij deze vorm van bloeddrukmeting noodzakelijk is. Met een invasieve
bloeddrukmeting is het mogelijk de bloeddruk van de patiënt continu in de gaten te houden. Verder
geeft deze methode ook bij lage bloeddrukken nog redelijke resultaten. Bij open hart operaties
of operaties waarbij snel grote bloeddrukveranderingen kunnen optreden is een invasieve
bloeddrukmeting noodzakel ijk. Het principe is als volgt: De meting wordt verricht met een catheter.
Dit is een dun slangetje dat met behulp van een injectienaald in een bloedvat wordt ingebracht.
In het geval van een arteriële bloeddrukmeting is dit een slagader in bijvoorbeeld arm, been,
of hals. Aan het einde van de catheter bevindt zich een druktransducer die de druk, die via de
catheter gemeten wordt, omzet in een elektrisch signaal. Dit elektrisch signaal wordt dan meestal
op een monitor of papierstrook weergegeven. Het betreft hier een continu quasi periodiek signaal.
In figuur 4.1 is een voorbeeld van een bloeddruksignaal te zien.
Parameters

- Systolische bloeddruk (SAP)
- Diastolische bloeddruk (DAP)
- Gemiddelde bloeddruk(MAP)
- Hartfrequentie

Oorzaken van signaal afwijkingen

- Slecht geplaatste catheter
- Verstopping van de catheter
- Spoelen van catheter
- Gebruik catheter voor andere doeleinden
- Bewegingsartefacten
- Luchtbellen in de catheter
- Arithmiën van het hart

Centraal veneuze druk
De centraal veneuze druk (CVP) wordt op dezelfde wijze bepaald als de invasief gemeten arteriële
bloeddruk. De CVP wordt gemeten vlak voor het rechter atrium van het hart, en is een maat
voor veranderingen in het vasculair bloedvolume. Omdat de CVP nogal gevoelig is voor verandering
in de intra-thoracale druk moet de CVP waarde steeds op hetzelfde moment tijdens een
ademhalingscyc1us bepaald worden. De CVP kent net als de arteriële bloeddruk een variatie ten
gevolge van de pulsatie van het hart. Hoewel de hieruit voortvloeiende vorm geen echte
bewakingsfunctie heeft is hier toch sprake van een quasi periodiek signaal. In figuur 2.3 is een
voorbeeld van een CVP signaal weergegeven.
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Figuur 2.3 [Miller,1981]
Gemeten centraal veneuze druk met voorkomende golfvormen.
De a-golf wordt veroorzaakt door het samentrekken van het rechter atrium. De c-golf wordt veroorzaakt door buiging van de tricuspidale klep in het atrium en de v-golf geeft het vullen van het
rechteratrium bij gesloten tricuspidale klep weer.
Parameters

- Gemiddelde druk
- a-golf
- c-golf
- v-golf

Oorzaken van signaalafwijkingen

De voorkomende afwijkingen zijn identiek aan die van de
invasief gemeten arteriële bloeddruk.

Pulmonale Bloeddruk
De pulmonale bloeddruk komt niet voor in het rapport van het mOAS. Uit een evaluerend gesprek
met Dr. Korsten, anesthesist in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, kwam echter naar voren
dat deze druk wel bij open hartoperaties gemeten werd. Gezien het grote aantal hartoperaties
(ca. 2000 per jaar) lijkt het zinvol om ook deze druk in dit overzicht te betrekken. De pulmonale
arteriële bloeddruk (PAP) is een maat voor de doorbloeding in de kleine bloedsomloop en dus
voor de doorbloeding van de longen. De pulmonale druk wordt gemeten met een Swan-Ganz
catheter. De Swan-Ganz catheter is een catheter met vier verschillende kanalen. Aan het uiteinde
van de catheter bevindt zich een ballonnetje dat via een van de kanalen opgeblazen kan worden.
Dit wordt gebruikt om de catheter door het hart te laten drijven en om in het pulmonale arteriële
systeem een bloedvat volledig te kunnen afsluiten. De bloeddruk die dan gemeten wordt, wordt
depulmonalecapillairewiggedruk (PCWP) genoemd. De twee andere kanalen van deSwan-Ganz
worden voor andere doeleinden gebruikt (zie [Blin, 1985}). In figuur 2.4 is een signaal te zien
dat met een Swan-Ganz Catheter is gemeten.
Voor beide pulmonale drukken (PCWP,PAP) gelden dezelfde parameters.
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Figuur 2.4 [Blitt,1985]
Bloeddruk golfvormen van een catheter die via het rechter atrium (RA), rechter ventrikel (RV),
door een pulmonale arterie (PA), naar een pulmonaal capillair bloedvat geleid wordt, dat vervolgens
door de ballon wordt afgesloten (PCW)

Parameters

- Systolische druk
- Diastolische druk
- Gemiddelde druk
- Hartfrequentie

Oorzaken van signaal afwijkingen

- Idem als invasief gemeten arteriële bloeddruk
- Verkeerd opgeblazen ballon

2.2.3 Anesthetica,anesthesiediepte,spierrelaxatie

Anesthetica
Om een goede en constante anesthesie van de patiënt te kunnen garanderen moeten de partiële
drukken van de anesthetica in het beademingsgas gemeten worden. Dit is noodzakelijk om snel
te kunnen reageren wanneer er fouten in de anesthesieapparatuuroptreden. Een mogelijke methode
om deze concentraties te bepalen is met behulp van een massaspectrometer. Deze methode werkt
snel genoeg om een continue meting mogelijk te maken zodat ook de golfvorm van met name
de expiratoire concentraties bekeken kan worden. Deze apparaten zijn echter erg duur. Daarom
wordt meestal gebruik gemaakt van een infrarood absorptie-spectrometer. Dit is een goedkopere
maar minder nauwkeurige methode.
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Parameters

- Expiratoire waarde
- Inspiratoire waarde

Oorzaken van signaalafwijkingen

- Lekken en losse verbinding in gasleidingen
- Verkeerde gasfles of container aangesloten
- Vocht in het circuit
- Storing in kleppen

Anesthesiediepte
De anesthesie diepte wordt door de anesthesist regelmatig op klinische wijze bepaald. Belangrijk
hierbij zijn de signalen die duiden op stimulatie van het sympathische systeem, zoals systolische
arteriële bloeddruk, hartfrequentie en zweten. Ook wordt onderzoek gedaan naar meer objectieve
criteria voor de anesthesiediepte (EEG,evoked potentiaIs). Deze worden echter (nog) niet in de
praktijk gebruikt.

Spierrelaxatie
Een patiënt die onder narcose gebracht wordt krijgt naast bewustzijnsverlagende middelen ook
spierverslappende middelen. Om het effect hiervan na te gaan wordt gebruik gemaakt van evoked
responses. De zenuw die gestimuleerd wordt is de ulnare zenuw in de arm. Deze stimulus heeft
een contractie van de duimspier tot gevolg. Een van de maten voor spierverslapping is de kracht
die de duim nog uitoefent na toediening van een spierverslappend middel. Een andere maat is
het EMG. Met het EMG wordt de elektrische activiteit van de duimspier gemeten. Bij beide methoden
is de amplitude vanderesponsieeen maat voorde mate vanspierverslapping. Voor een uitgebreide
behandeling van deze methode verwijs ik naar [Hoevenaren, 1992].
2.2.4 Overige signalen

Naast de tot nu toe bekeken signalen zijn er nog enkele andere signalen die bij veiligheidsbewaking
thuishoren. Dit zijn de perifere zuurstofvoorziening en de temperatuur.

Pulsoximetrie
Om na te gaan of er voldoende zuurstof in het bloed aanwezig is wordt pulsoximetrie toegepast.
Met deze methode wordt de saturatie van aan hemoglobine gebonden zuurstof bepaald (SpO:z).
De pulsoximeter is een infrarood zender/ontvanger die infraroodstraling bij twee specifieke
golflengten uitzendt. Voor één golflengte hebben hemoglobine (zuurstofdrager in het bloed) en
oxyhemoglobine (met zuurstof gehonden hemoglobine) hetzelfde absorberend vermogen. Deze

24

golflengte dient als referentie. Voor de andere golflengte geldt voor beide een andere absorptie.
Uit de verhouding van de bij de twee golflengten geabsorbeerde straling kan de fractie
oxyhemoglobine bepaald worden. Het gereflecteerde of doorgelaten licht wordt met behulp van
een fotodiode omgezet in een spanning. Van het ontvangen signaal wordt alleen de wisselspanningscomponent meegenomen. Deze varieert met de doorsnede van de arteriën en is dus
onafhankelijk van huiddikte en -kleur of omgevingslicht. Het gemeten signaal is een quasi periodiek
continu signaal.

1
j
pasgeborene

pasgeborene aan cen respirator

arlcfacl bij een \'olwa.'Sene

Figuur 2.5 [van der Ven, 1989J
Enkele voorkomende signaal vormen van de pulsoximeter
Bij de in de praktijk gebruikte pulsoximeters is meestal alleen een display met een getal dat de
saturatie aangeeft aanwezig. Bij veel apparaten is een soort amplitude meter (LED peak meter)
aanwezig om te zien of een duidelijk signaal wordt gedetecteerd. Bij sommige apparaten wordt
echter de pulsatiecurve van het signaal op een beeldscherm weergegeven. Dit signaal is een continu
signaal dat we voor validatie of visuele beoordeling zouden kunnen gebruiken.
In figuur 2,5 zijn enkele voorbeelden van een dergelijk signaal weergegeven,
Parameters

- Gemiddelde waarde
- Hartfrequentie

Oorzaken van signaalafwijkingen

- Bewegingsartefacten
- Invallend omgevingslicht
- Verstorende stoffen in het bloed
(h. v, Carboxyhemoglobine)
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Temperatuur
De lichaamstemperatuur zal gedurende een operatie geleidelijk dalen. Vooral bij kinderen is het
belangrijk om na te gaan of deze daling geen al te grote vormen aanneemt. Een tweede argument
om de temperatuur continu te meten is het signaleren van maligne hyperthermie waarbij de
temperatuur van de patiënt snel sterk stijgt. Met behulp van een thermokoppel of thermistor is
het mogelijk automatisch continue metingen te doen. Zowel de huid- als de kemtemperatuur zijn
grootheden die gemeten worden. Daarnaast kunnen deze twee verschillende temperaturen ook
nog op verschillende plaatsen gemeten worden. De temperatuur die gemeten wordt zal afhankelijk
zijn van de plaats waar gemeten wordt. Wanneer we dit constante continue signaal in artificiële
periodes indelen krijgen we een quasi periodiek signaal.
Parameters

- Gemiddelde waarde

Oorzaken van signaalafwijkingen

- Bewegingsartefacten
- Slecht geplaatste sensor

2.2.5 Algemene signaaleigenschappen en artefacten
Naast de in de voorgaande paragrafen beschreven specifieke eigenschappen zijn er ook een aantal
eigenschappen die voor de meeste signalen gelden. Een belangrijk aspect dat niet aan orde is
geweest zijn de tijdsintervallen tussen verschillende parameters van een signaal. Vooral bij het
EeG en bij bloeddrukken zijn dit belangrijke gegevens.
Voor alle beschreven signalen gelden ook een aantal algemene oorzaken van signaalafwijkingen
te weten:
- Elektromagnetisch storing (b.v. van snijapparatuur): Wanneer in een operatiekamer
bepaalde elektrische apparaten gebruikt worden kunnen deze de gemeten fysiologische
signalen volledig verstoren. De amplitude van de storing kan dan vele malen de amplitude van het gemeten signaal overtreffen.
- Losse of slechte elektrische verbindingen: Wanneer een slechte elektrische verbinding
optreedt kan dit tot veel ruis of volledig signaalverlies leiden.
- Onjuiste calibratie of instelling van de meetapparatuur: Wanneer een apparaat in
een verkeerde stand staat kunnen de verkregen meetresultaten onbetrouwbaar of onjuist
zijn.
- Bepaalde (meet)apparaten kunnen tijdens de operatie uitgezet worden of uitvallen.
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2.3 Fysiologische bewaking

Naast veiligheidsbewaking bestaat er ook fysiologische bewaking. In deze paragraaf zullen we
ook deze signalen kort beschrijven.

Het elektroi!ncephalogram
Een elektroëncephalogram (EEG) wordt opgenomen door het plaatsen van een aantal elektroden
op de schedel. Het EEG signaal wordt gevormd door het spanningsverschil tussen een van deze
elektroden en een referentie elektrode. Door deze manier van meten worden storingen die op
beide elektroden werken geëlimineerd. Hierdoor is de uiterst zwakke elektrische hersenactiviteit
beter te registreren. In EEG bepaling wordt vaak gebruik gemaakt 19 elektrodes en twee
referentieëlektrodes [Blitt, 19851. In de operatiekamer worden vaak (veel) minder elektrodes gebruikt.
Dit wordt gedaan omdat onder bepaalde omstandigheden sommige elektrodes onnodig of onpraktisch
zijn. De karakteristieke eigenschappen van het EEG zijn:
Parameters

:

- Frequentie of Ritme:

P-Ritme> 13
Cl

Hz

-Ritme 8-13 Hz

e-Ritme 4-8 Hz
ö -Ritme < 4 Hz
- Amplitude Top-Top
Oorzaken van signaalafwijkingen

- Slechte plaatsing elektrodes
- Algemene Oorzaken van signaalafwijkingen (zie § 2.2.5)

Evoked Potentials
Wanneer een stimulus wordt toegediend aan een receptor (oog,oor,pijnzenuw) zal deze in een
aantal EEG afleidingen te zien zijn. Deze procedure wordt een aantal malen herhaald en de
verschillende metingen worden gemiddeld om een betere signaal/ruis-verhouding mogelijk te
maken. Verder kan door stimulering van een zenuw een spier geprikkeld worden. De respons
van de spier kunnen wedan in het EMG (elektromyogram) terugvinden (zie § 2.2.3 spierrelaxatie).
Dit wordt een evoked respons genoemd. De evoked respons ofpotentiaJ zal in het algemeen met
een zekere vertraging (latentie) worden waargenomen. Wanneer het zenuwstelsel is verdoofd
door anesthetica zal de respons verandéren. Karakteristieke eigenschappen van evoked potentials
zijn:
Parameters

- Amplitude
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- Latentie
- Responsduur
Oorzaken van signaal afwijkingen

- Slechte plaatsing elektroden
- Algemene Oorzaken van signaalafwijkingen (zie § 2.2.5)

Intracraniale druk
De druk in de hersenen (ICP) is belangrijk omdat deze van invloed is op de doorbloeding van
de hersenen. De ICP kan gemeten worden door het maken van een gat in de schedel waardoor
dan een catheter of schroef kan worden ingebracht. Via een druktransducer kan dan de druk in
de schedel bepaald worden. Voor de druk wordt één gemiddelde waarde genomen. Er is wel
een pulsatie in het signaal aanwezig maar deze wordt niet altijd bekeken. Verhogingen in de druk
worden gewoonlijk over een langer tijdsbestek bekeken. Wanneer er wel naar de pulsatie gekeken
wordt zijn er twee golfvormen die optreden: A en B golven [Blitt, 1985]. Dit zijn echter langzame
golven met periodetijden van één tot enkele minuten.
Parameters

- Gemiddelde waarde

Oorzaken van signaalafwijkingen

- Slechte plaatsing transducer
- Algemene Oorzaken van signaal afwijkingen (zie § 2.2.4)

2.4 Conclusies

Wanneer we gaan kijken welke signalen aan de in § 2.1 besproken eisen voldoen komen we tot
de volgende lijst:
Percentage
expiratoir)

O~insp

(evt. zowel in- als

Elektrocardiogram
- Invasief gemeten arteriële bloeddruk

- SpOz (Puls-oxymetrie)

- Centraal veneuze druk

- Beademingsdruk ; p .....p

- Pulmonalebloeddruk(Swan-GanzCatheter)

- Beademingsgasstromen

- Temperatuur

- Koolzuurgehalte ;PCO z (Capnogram)

Met de hierboven genoemde signalen kunnen de meeste operaties volledig bewaakt worden.
Deze signalen zullen als uitgangspunt genomen worden bij het ontwikkelen van een validatiealgoritme.
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Hoofdstuk 3 Signaalvalidatie in de patiëntbewaking

Hoewel in de inleiding wordt gesproken over een algemene methode voor signaalvalidatie zal
de aandacht beperkt blijven tot signalen die aan een aantal voorwaarden voldoen. In hoofdstuk
2 zijn deze voorwaarden uitgewerkt en is geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht te geven
van signalen die aan deze voorwaarden voldoen. De in dit hoofdstuk besproken methode van
signaalvalidatie zal dan ook betrekking hebben op signalen die aan deze voorwaarden voldoen.

3.1 Principe van signaalvalidatie

Bij de automatische verwerking van signalen is signaalvalidatie van groot belang. De betrouwbaarheid
van een automatische ingreep op basis van een binnenkomend signaal staat of valt bij
betrouwbaarheid van dit signaal. Dat wil dus zeggen dat het signaal vrij moet zijn van artefacten.
Het doel van signaalvalidatie is het opsporen van deze artefacten en zorgen dat deze bij de verdere
verwerking van het signaal geen storende invloed kunnen hebben.
Een val idatie algoritme zal dus afwijkingen in het signaal op een bepaald moment willen detecteren
aan de hand van een of ander model van het signaal. Dit model kan in de periode voorafgaand
aan dit moment worden opgebouwd. Een andere methode zou kunnen zijn om op grond van
fysiologische kennis over- het signaal van te voren een model te construeren. Beide methoden
hebben voor en nadelen en misschien is het noodzakelijk een combinatie van beide methoden
toe te passen om een goede validatie mogelijk te maken.
Een voorbeeld van een systeem waarin signaalvaJidatie wordt toegepast is een bloeddrukregelsysteem
[Blom 19901. Het doel van dit systeem is om de bloeddruk automatisch naar een ingestelde (lage)
waarde te regelen. Hiertoe wordt op grond van een invasief gemeten bloeddruk een door een
regelsysteem bepaalde hoeveelheid bloeddrukverlagende stof (h. v. natrium nitroprusside)
geïnfundeerd. Het gehele systeem staat onder supervisie van een real time expert systeem.
Een voorbeeld van een optredend artefact is het spoelen van de catheter. Hierbij kunnen zeer
hoge en zeer lage drukken optreden. Wanneer deze drukken als normale bloeddrukwaarden worden
beschouwd en aan het regelsysteem worden aangeboden zal het voor dit systeem lijken alsof de
bloeddruk van de patiënt veel te hoog of veel te laag is. Onterecht zal dus minder of meer
bloeddrukverlagende stof worden geïnfundeerd. Een flinke afwijking van de bloeddruk van de
ingestelde waarde kan het gevolg zijn.
Om dit probleem op te vangen is een validatiealgoritme ingebouwd. Dit algoritme werkt op grond
een aantal parameters die iedere periode van het signaal bepaald worden. Een soort lopend
gemiddelde van deze parameters vormt een in de loop van de tijd veranderend model van het
signaal, waarmee de parameters van de huidige periode vergeleken kunnen worden. Verder worden
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een aantal significante punten bepaald aan de hand van snijpunten van de bloeddrukcurve met
enkele horizontale hulplijnen. Ieder gebied tussen twee hulplijnen kunnen we als een toestand
opvatten. Toegestane toestandsovergangen worden vastgelegd in een protocol. Aan de hand van
de volgorde waarin de toestanden doorlopen worden kan dan gekeken worden of een periode
wel of niet geldig is. In figuur 3.1 is een bloeddrukcurve met horizontale hulplijnen weergegeven
Hierin zijn ook de toestanden weergegeven. Toestanden Fl ,F5 en F6 treden op wanneer de curve
via een neergaande flank tussen de twee hulplijnen terecht komt. De toestanden F2,F3 en F4
treden op wanneer dit via een opgaande flank gebeurt. In figuur 3.2 zijn de toestandsovergangen
weergegeven die door het validatiealgoritme als geldig worden aangemerkt.
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Figuur 3.1 [Blom, 19901
Arteriële bloeddrukcurve met horizontale hulplijnen.

n

Ft

I

I

W~~

l
I

~--~-------~----~

Figuur 3.2 [Blom 19901
Toestandsdiagram van het bestaande validatiealgoritme
Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode verwijs ik naar de literatuur [Blom, 1990).
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3.2 Eisen aan het validatiealgoritme

In hoofdstuk 2 zijn de eisen die aan de te valideren signalen worden opgelegd beschreven. De
eisen die aan het validatie algoritme worden gesteld zullen hieronder worden beschreven.
Signaalvalidatie is een vorm van preprocessing die in het algemeen gevolgd wordt door verdere
verwerking en analyse van het signaal. Daarnaast is een van de uitgangspunten van het onderzoek
waar het signaalvalidatieproject deel van uitmaakt dat het geheel moet kunnen werken op een
PC-gebaseerd systeem. Tenslotte gaat het bij de meeste toepassingen om real time signaalverwerking.
Samenvattend komen de volgende randvoorwaarden voor het validiatiealgoritme naar voren:
Het algoritme moet snel genoeg zijn om samen met een aantal andere programma's real
time op een PC te kunnen werken.
Het algoritme mag niet teveel geheugenruimte gebruiken.
Behalve deze randvoorwaarden moet het algoritme aan een aantal functionele eisen voldoen.
Om bruikbaar te zijn in de klinische praktijk moet het algoritme alle periodes die door een deskundige
(h. v. anesthesist) als ongeldig worden aangemerkt eveneens als ongeldig herkennen. Daarnaast

moet het aantal periodes dat als ongeldig wordt aangemerkt terwijl deze volgens een deskundige
geldig zijn niet te groot zijn. Aan deze twee voorwaarden moet in beginsel voldaan zijn voor
alle gevallen waarmee het systeem in de klinische praktijk in aanraking komt. Samenvattend betekent
dit dat het validatiealgoritme moet voldoen aan de volgende criteria:
Alle artefacten die door een deskundige zouden worden herkend moet het validatiealgoritme
ook herkennen.
Het aantal periodes dat door een deskundige als geldig wordt aangemerkt maar toch wordt
afgekeurd moet zo klein mogelijk zijn.
Aan bovenstaande eisen moet voor iedere situatie waarvoor het systeem gebruikt wordt
zo goed mogelijk voldaan worden.
De belangrijkste eigenschap van een goede validatiemethode is dat het aantal ongeldige periodes
dat wordt goedgekeurd zeer klein is. Dit is zo belangrijk omdat iedere ongeldige periode die
wordt'doorgelaten' een vals al arm kan genereren of een regelsysteem kan ontregelen. De kwal iteitseis
dat zo min mogelijk geldige periodes worden afgekeurd is van minder belang. Dit aantal kan
vrij groot zijn zonder dat de val idatiemethode daardoor onbruikbaar wordt. De in § 3.1 besproken
bloeddrukregelaar kan in principe volstaan met één geldige periode per 5 seconden.
Bij het ontwikkelen van een validatiealgoritme voor de in hoofdstuk 2 aangegeven signalen zal
steeds rekening gehouden worden met de hierboven beschreven eisen en randvoorwaarden.
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Hoofdstuk 4 Reductie van redundantie in fysiologische signalen

Het signaalvalidatieproces begint bij het analyseren van de ruwe data. De ruwe data is in de meeste
gevallen een bemonsterde versie van het originele fysiologische signaal. Een methode om het
aantal te verwerken punten te beperken is het kiezen van een aantal significante punten die, wanneer
we ze verbinden met rechte lijnstukken, een redelijke benadering van het signaal vormen. We
willen dus met zo min mogelijk I ijnstukken een zo goed mogelijke stuksgewijs I ineaire benadering
(SLB) van het signaal verkrijgen. Wanneer we met minder lijnstukken kunnen volstaan is dit
gunstig voor dataopslag en datatransport. Daarnaast wordt de verdere verwerking van resultaten
snelIer wanneer we minder punten hoeven te analyseren. Wanneer we er dus in slagen een goede
SLB van het signaal te construeren met weinig punten is dit een belangrijk voordeel voor verdere
verwerking en opslag van data.

4.1 De hulplijnen methode

De significante punten zijn in het verleden [Melissen, 1989] en [Blom, 1990] volgens een horizontale
hulplijnen methode bepaald. Deze methode werd speciaal ontwikkeld voor het valideren van
bloeddrukken (zie hoofdstuk 3). Het principe is als volgt: In iedere periode wordt het minimum
en het maximum bepaald. Deze waarden vormen het 0 % en 100 % niveau voor de volgende
periode. Vervolgens worden nog enkele hulplijnniveau's hier tussenin gekozen b.V. op 25,50
en 75 %.
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Figuur 4.1
Bloeddrukcurve met bijbehorende hulplijnen.
In figuur 4.1 is een illustratie van dit principe gegeven aan de hand van een bloeddruk curve.
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Hierin zijn de hulplijnen per periode aangegeven. Een punt wordt geselecteerd wanneer tussen
het huidige en het voorgaande sample een hulplijn gepasseerd is. Als we gaan kijken naar snijpunten
tussen de hulplijnen en de bloeddrukcurve, zien we dat veranderingen in het signaal die tussen
twee hulplijnenoptreden niet gedetecteerd worden. Hierdoor zal de SLB niet altijd een acceptabele
reproduktie van het oorspronkelijke signaal zijn. Omdat deze methode echter uitsluitend gebruikt
werd om het signaal te valideren vormt dit geen bezwaar. Om een betere SLB van het signaal
te verkrijgen en hopelijk een nauwkeuriger signaalvalidatie mogelijk te maken zijn andere methoden
onderzocht om significante punten te selecteren.

4.2 Alternatieve selectiecriteria

4.2.1 Maxima in de tweede afgeleide

Het uitgangspunt voor de selectie methoden die in paragraaf 4.3 t/m 4.6 worden besproken is
een methode die voor datareductie van ECG signalen is ontwikkeld [Tai, 1992]. In deze paragraaf
wordt het basisprincipe van deze methode beschreven. Het principe dat wordt gehanteerd maakt
gebruik van de tweede afgeleide als criterium voor het selecteren van significante punten. Omdat
er sprake is van een discreet signaal wordt de tweede afgeleide D(i) benaderd met formule (1).
Hierin is y(i) de waarde van het ie sample:
D 2(l)=y(i+ 1) +y(i-l) -2xy(l)

(1)

Wanneer (1) aan onderstaande eisen voldoet wordt een punt geselecteerd.
ID2(i) I~50 mmHgls en ID 2(l) I~ IDiitk) I voor k= 1,2,.., W

(2)

De waarde van 50 mmHg/s als drempel waarde is afgeleid van de waarde die bij de ECG datareduetie
werd gebruikt. Omdat dit criterium niet geïmplementeerd is, is deze waarde niet geoptimaliseerd.
Het resultaat van toepassing van dit criterium op twee verschillende bloeddruksignalen zien we
in de figuren 4.2. en 4.3. Voor W is de waarde 4 genomen. Er zijn ook tests gedaan met andere
waarden voor W maar deze waarde is voor bloeddruksignalen optimaal gebleken (bij een sample
frequentie van 100 Hz). Bij een grotere waarde worden te weinig en bij een kleinere waarde teveel
punten geselecteerd.
Bij deze figuren zijn een aantal statistische maten weergegeven De maximale fout (MAXerr) wordt
bepaald door de maximale verticale afwijking tussen de werkelijke curve en de SLB. De Root
Mean Square fout (RMS err) wordt berekend volgens formule (3).
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N-l

=
err

RMS

.!.E
(Y(n)-j(n»2
N,,=o

(3)

Hierin is yen) de benaderde waarde die verkregen wordt door lineaire interpolatie tussen twee
geselecteerde punten. De SNR wordt berekend volgens formule (4).
N-l

E (y(n)_y)2

N-l

SNR=lOiog-"=O---N-l

1 ~y(
H lenn IS: Y=~
n)

E (y(n) _j(n»2

o

•

0

(4)

-

N,,=o

,,=0

~~~~
0.00 •
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Figuur 4.2
Bloeddrukcurve met significante punten volgens criterium (2) (file: bf22ve.asc)
SNR: 5.88 dB Max. fout: 43,45 mmHg RMS fout: 8,57 mmHg Reductie factor: 5.42
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Figuur 4.3
Bloeddrukcurve met significante punten volgens criterium (2) (file: dboom.adc)
SNR: 4,73 dB Max. fout: 32,25 mmHg RMS fout: 7 mmHg Reductie factor 7.04
In beide voorbeelden zien we dat een flink aantal belangrijke punten niet wordt meegenomen.
Tegelijkertijd worden op andere plaatsen meerdere punten op één lijn geselecteerd. De methode
die in [Tai, 1992] beschreven is voor de eerste selectie van punten werkt dus niet zo goed. Maxima
en minima worden vaak niet gedetecteerd en op lange nagenoeg rechte Jijnstukken worden onnodig
punten geselecteerd. Wanneer we de werkel ijke en de benaderde curve met het blote oog vergelijken
zien we dan ook grote verschillen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven.
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In de eerste plaats bepaalt de windowJengte de minimale afstand tussen twee te selecteren punten.
Van twee punten die minder dan een halve windowlengte (W/2) uit elkaar liggen kan altijd maximaal
één punt geselecteerd worden op grond van een maximale waarde. Daarnaast wordt alleen gekeken
naar lokale absolute maxima. Wanneer binnen het windoween ongeveer even grote positieve
als negatieve waarde voorkomt zal altijd slechts een van beide worden geselecteerd. De prestaties
van dit criterium kunnen we objectief beoordelen aan de hand van MAX err, RMS err en SNR.
De signaal/ruis verhouding is voor beide voorbeelden erg laag. Verder zijn de maximale fout
en de RMS err erg hoog. Dat deze methode toch gebruikt kon worden voor EeG datareductie komt
door een extra stap waarin punten die teveel afwijken van de SLB worden toegevoegd aan de
verzameling significante punten. Deze methode wordt in paragraaf4.2.3 beschreven. Het is echter
ook mogel ijk een betere SLB van het signaal te verkrijgen door een ander criterium toe te passen.
In paragraaf 4.2.2 zal deze methode worden beschreven.

4.2.2 Maxima in de verhouding tussen 2e en rafgeleide

Het zoeken van de significante punten in een signaal vormt de basis voor de SLB die het signaal
zo goed mogelijk moet beschrijven. Een lineair segment is dan en slechts dan een perfecte benadering
van een segment van het oorspronkelijke signaal wanneer begin en eindpunt van het lineaire segment
op de oorspronkelijke curve liggen en het oorspronkel ijke signaal tussen deze twee punten een
constante helling (1e afgeleide) heeft. Een constante helling betekent dat de 2e afgeleide nul is.
Wanneer we dus met zo min mogelijk punten een zo goed mogelijke beschrijving van het signaal
willen verkrijgen zijn die punten van belang waar de helling het meest verandert, dat wil zeggen
de punten waar de 2 e afgeleide maximaal is. Op deze manier wordt er echter geen verschil gemaakt
tussen segmenten met een grote helling en segmenten met een kleine helling. Voor de vorm van
de SLB is dit echter wel van belang. Wanneer een steil segment in absolute waarde evenveel
verandert als een horizontaal segment zal dit minder invloed hebben op de vorm van de curve.
Het verschil tussen een helling van 89 of 90 is met het oog moeilijker te zien dan het verschil
tussen. of 2. Daarom lijkt het logischer om de waarde van de 2e afgeleide te relateren aan de
waarde van de

.e afgeleide wanneer we geïnteresseerd zijn in het b~houden van kl inische informatie

in het signaal. Klinische informatie is immers voornamelijk visuele informatie. Een arts kijkt
vooral naar de vorm van een fysiologische signalen en naar de waarde van enkele karakteristieke
parameters(b.v. min. en max.). Wanneer dus de vorm en deze parameters behouden blijven gaat
er geen klinische informatie verloren.
Het criterium waarbij de relatieve 2e afgeleide wordt gebruikt is in formule (5) en (6) weergegeven.
O 2 wordt berekend volgens formu Ie (.). Omdat

.e en 2eafgeleide rond hetzelfde punt gecentreerd

moeten zijn is hiervoor niet de Ie differentie genomen. Daarvoor in de plaats is wordt het gemiddelde
van de helling van de lijnstukken links en rechts van het punt dat wordt bekeken genomen.
We zien dat hij de eerste afgeleide nog een constante van O.O. wordt opgeteld. Dit is noodzakelijk
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c _
rel

D2 (,)

0.01 + 10.5xy(i-l) +0.5 xy(i+ 1) I

(5)

om deling door 0 te voorkomen. Wanneer de eerst afgeleide 0 is, wordt gedeeld door 0.01. De
waarde 0.01 is gekozen omdat zo toch een grote waarde voor het criterium ontstaat (2" afgeleide

x 100) zonder dat de waarde te groot wordt (geen overflow).
Wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan wordt y(i) geselecteerd als significant punt:
Creti)~Crel..i±k)VCri,i)~Creti±k) voor k=l,2,..,W

(6)

Wanneer we volgens dit criterium een SLB van de curves in figuur 4.2 en 4.3 construeren zien
we dat de resultaten aanzienlijk beter worden. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.4 en
4.5.
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Figuur 4.4
Bloeddrukcurve met significante punten geselecteerd volgens criterium (6) (file: bt22ve.asc)
SNR: 15.28 dB Max. fout: 14,49 mmHg RMS fout: 2,90 mmHg Reductie factor: 5,1
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Figuur 4.5
Bloeddrukcurve met significante punten geselecteerd volgens criterium (6) (file: dboom.adc)
SNR: 11,24 dB Max. fout: 14,00 mmHg RMS fout: 2,44 mmHg Reductie factor: 4,89

We zien dat de resultaten voor de verschillende curves nogal verschillen. De twee curves in figuur
4.4. lijken visueel zeer sterk op elkaar en ook uit de RMS err en de SNR volgt dat de curve goed
benaderd wordt. Voor figuur 4.5 is dit veel minder het geval. Met name de vele artefacten in
het signaal zorgen voor de nodige problemen bij de SLB. Hoewel duidelijk een verbetering t.o.v
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figuur 4.3 te zien is worden toch nog teveel punten gemist. Met name enkele belangrijke extrema
worden gemist. Dit is te verklaren door het feit dat de 1" afgeleide in de extrema niet precies
nul is en daardoor criterium (5) geen maximum bereikt. Een mogelijke oplossing hiervoor zou
zijn om ook punten waar de 1" afgeleide van teken wisselt mee te nemen als significante punten.
De resultaten van de 1° afgeleide als selectie criterium worden in paragraaf 4.2.3 beschreven.

4.2.3 Tekenwisseling van de rafgeleide

In paragraaf 4.2.2 is reeds duidelijk geworden dat punten waar de ze afgeleide nul (tekenwisselingen)
is, niet interessant zijn wanneer we een SLB van een signaal willen construeren. Nulpunten van
de 1° afgeleide zijn echter wel interessant omdat deze overeenkomen met een minimum of maximum
in het signaal. Omdat we echter te maken hebben met een discreet signaal zal nietbij elk extremum
ook de 1" afgeleide nul zijn. De 1" afgeleide zal echter wel steeds van teken wisselen bij een
extremum. Het selectiecriterium dat uitsluitend gebruik maakt van tekenwisselingen van de I"
afgeleide is in formule (7) gegeven.
(y(i + 1) -y(l) x (y(i) -y(i -1»:s:O

(7)

Wanneer we volgens dit criterium punten selecteren van de twee voorbeeldcurves zien we dat
er bij het signaal dat met ruis behept is (dboom.adc), een zeer groot aantal punten wordt geselecteerd.
Dit wordt veroorzaakt doordat de aanwezige ruis veel lokale extrema tot gevolg heeft (tekenwisselingen 1° afgeleide). Toch zijn er enkele essentiële punten die niet geselecteerd worden.
Een combinatie van criterium (6) en (7) lijkt dus gewenst. In figuur 4.6 en 4.7 zijn de resultaten
van toepassing van criterium (7) weergeven.
1.41.

"... Hg

72

o:t-'.-;:;oo~.--+----+----+--=---+---"'---l---=----::>--:-=-:-

Figuur 4.6
Bloeddrukcurve met significante punten geselecteerd volgens criterium (7) (File:bf22ve.asc)
SNR: 14,01 dB Max. fout: 14,49 mmHg RMS fout: 3,35 mmHg Reductie factor: 7,65
Wat vooral opvalt in figuur 4.7 is het grote aantal punten op enkele rechte lijnstukken. Dit wordt
veroorzaakt door ruis die op het signaal aanwezig is. Om dit op te lossen moeten punten die op
één lijn liggen geëlimineerd worden. Daarnaast moeten ook punten die door geen van beide criteria
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Figuur 4.7
Bloeddrukcurve met significante punten geselecteerd volgens criterium (7) (File:dboom.adc)
SNR: 14,00 dB Max. fout: 11,50 mmHg RMS fout: 2,44 mmHg Reductie factor: 2,11
geselecteerd worden maar wel teveel van de SLB afwijken worden meegenomen. De manier waarop
dit geïmplementeerd is samen met criterium (6) en (7) wordt in paragraaf 4.3 beschreven.

4.2.4 Kromming als criterium

Hoewel de keuze uiteindelijk op een ander criterium is gevallen, wil ik hier toch ook even de
kromming als criterium bespreken. Uit de psychologie is bekend dat wanneer van een afbeelding
de punten met de grootste kromming geselecteerd en verbonden worden door rechte lijnen, de
meeste mensen nog zien wat het voorstelt. Het is daarom interessant om na te "gaan of we niet
beter de kromming als criterium kunnen gebruiken voor het selecteren van significante punten.
Te bewijzen valt rGrootendorst, 19891 dat voor de kromming van een curve geldt:

f

l(X)
k(x) =--"----'---=---3

(8)

[1 +(f/(X»2] 2

Wat opvalt aan formule (8) is de overeenkomst met formule (5). De resultaten van beide criteria
vertoonden zeer grote overeenkomsten. Omdat de kromming meer rekentijd vergt is gekozen
om (5) verder als selectie criterium te gebruiken.
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4.3 De definitieve selectieprocedure

In deze paragraaf zal de definitieve selectieprocedure en de manier waarop deze geïmplementeerd
is worden beschreven. Zoals we in paragraaf 4.2.3 al zagen is het noodzakelijk om twee criteria
voor selectie te gebruiken. Bij het I" afgeleide criterium (7) worden erg veel punten geselecteerd
wanneer het signaal met ruis behept is. Hierdoor kunnen op bijna rechte lijnstukken veel punten
worden geselecteerd terwijl de curve hierdoor niet structureel beter wordt beschreven. Om dit
probleem op te lossen kunnen we een procedure inbouwen om een punt dat niet genoeg afwijkt
van de interpolatie tussen het geselecteerde sample yen) en het geselecteerde sample y(n-2)
verwijderen. Op dezelfde wijze kunnen ook punten die teveel afwijken van de I ineaire benadering
worden meegenomen. Deze stap wordt pas uitgevoerd na de vorige stap zodat geen punten worden
berekend tussen twee punten waarvan er één mogel ijk onnodig is. Deze procedure wordt recursief
uitgevoerd totdat alle punten tussen de twee oorspronkelijke geselecteerde punten van het signaal
binnen een zekere marge van de SLB vallen. Hiertoe worden steeds die punten geselecteerd die
het meest van de SLB afwijken. In figuur 4.8 is een illustratie van deze afstandberekening
weergegeven.
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Figuur 4.8
Voorbeeld van selectie en eliminatie van significante punten.
• = ruwe data; 0 = geselecteerd door criterium;
x = geëlimineerd omdat dl < d"",.; 0 Geselecteerd omdat d2

> d"",.

De volledige selectieprocedure zoals deze hierboven beschreven is, is geïmplementeerd in Turbo
Pascal. Uitgaande van een databestand worden eerst een aantal samples ingelezen. Het eerste
sample wordt altijd geselecteerd en vervolgens worden op grond van de criteria (6) en (7) punten
geselecteerd. Tenslotte wordt gekeken of op grond van respectievelijk te kleine ofte grote afstanden
punten geëlimineerd of toegevoegd moeten worden. Punten die al deze bewerkingen ondergaan
hebben worden weggeschreven in een databestand voor latere verwerking. De werking van het
programma is in een blokschema uitgewerkt in figuur 4.9.
Wanneer we met bovenstaande methode de twee voorbeeld signalen analyseren krijgen we de
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Lee8 eerste sample uit file

Neem als eerste significante punt
het start sample
Lees sample en bcrelrta indien mogelijk de twee
criteria volgens formule (5),(6) eD (1). Houd
v~ miDimum eD maximum sample bij in
bloldcen van 200 samples. Ga door tot einde
bestand.

Bereken de muimaal toegstaDe afwijlàDg op
grond van bet verschil tusseD minimum eD
maximum en de opgegeven toegestane relatieve
afwijking. Test of het vorige geselecteerde punt
geëlimineerd moet worden.

Kijk of tussen het vorige punt en bet punt
daarvoor punten zijn die teveel van de SLB
afwijken. Zo ja selecteer deze dan ook en schrijf
de geselecteerde punten tJm het vorige punt als
vector weg naar een uitvoerbestand.

(

Einde Programma

)

"'---------------~

Figuur 4.9
Stroom diagram van het significante punten selectie programma
curves die in figuur 4.10 en 4.11 zijn weergegeven.
We zien een duidelijke verbetering in figuur 4.10 ten opzicht van figuur 4.4 en 4.6. De signaal
ruis verhouding is beter en ook op het oog lijken de werkelijke curve en de SLB beter op elkaar.
De selectie en eliminatie van punten is gebeurd op grond van een maximaal toegestane afwijking
van 5 %. Deze 5 % marge wordt genomen van het verschil tussen minimum en maximum, bekeken
over een blok van 200 samples voorafgaand aan het huidige blok van 200 samples. Doordat de
dicrotie slechts klein

« 5% van maximale amplitude)is in de eerste en tweede periode worden

de punten die deze beschrijven geëlimineerd. Wanneer we kijken naarde verschillen tussen figuur
4.11 en figuur 4.5 en 4.7 zien we een grote verbetering van de signaal/ruis verhouding en ook
de visuele gelijkenis neemt sterk toe. Wat verder opvalt is de grote reductie van het aantal
geselecteerde punten in figuur 4.11 ten opzichte van figuur 4.7. Dit wordt vooral veroorzaakt
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Figuur 4.10
Werkelijke bloeddrukcurve en SLB geconstrueerd m.b.v. criterium (6) en (7) met selectie en
eliminatie (d max =5%) (file: bf22ve.asc).
SNR: 17,14 dB Max. fout: 6,93 mmHg RMS fout: 2,34 mmHg Reductie factor: 7,65
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Figuur 4.11
Werkelijke bloeddrukcurve en SLB geconstrueerd m.b.v. criterium (6) en (7) met selectie en
eliminatie (d max = 5%). (file: dboom.adc).
SNR: 23,65 dB Max. fout: 2,58 mmHg RMS fout: 0,80 mmHg Reductie factor: 5,97
door de eliminatie van punten die op een lijn liggen. Om de invloed van de maximaal toegestane
fout na te gaan is ook nog een analyse verricht met een maximale afwijking van 2.5% en 10
%. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 2.12 en 2.13.
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Figuur 4.12
Werkelijke bloeddrukcurve en SLB geconstrueerd m.b.v. criterium (6) en (7) met selectie en
eliminatie (d max = 2,5%). (file: dboom.adc).
SNR: 28,47 dB Max. fout: 1,50 mmHg RMS fout: 0,46 mmHg Reductie factor: 4,29

Bij een d max van 2,5% zien we een toename van het aantal geselecteerde punten maar ook een
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Figuur 4.13
Werkelijke bloeddrukcurve en SLB geconstrueerd m.b.v. criterium (6) en (7) met selectie en
eliminatie (d max = 10%) (file: dboom.adc).
SNR: 17,96 dB Max. fout: 5,30 mmHg RMS fout: 1,54 mmHg Reductie factor: 8,59

duidelijke toename van de SNR en verlaging van de RMS fout. Verder lijkt het zo te zijn dat
de werkelijke curve en de experimentele curve nu nagenoeg identiek zijn (op de ruis na). Bij
een d max van 10% is een grotere datareductie te real iseren; dit gaat wel ten koste van de signaal/ruis
verhouding. Ook de RMS err neemt toe.

42

4.4 Testresultaten

De methode die in § 4.3 beschreven is, is ontwikkeld en geoptimaliseerd aan de hand van een
bloeddruksignaal (dboom.adc). Om een idee te krijgen hoe goed de datareductiemethode werkt
op andere bloeddruksignalen, zijn een aantal bloeddruksignalen met het algoritme bewerkt. Deze
bloeddrukcurves zijn gemeten in het AMC in Amsterdam en kwamen pas beschikbaar nadat het
algoritme was uitontwikkeld. Deze signalen vormen dus een goede testset voor de datareductie
methode. Sommige van deze curves waren ongefilterd (xve22bra.adc, dboom.adc). Een van de
bestanden was met een digitaal laagdoorlaatfilter bewerkt (buttredu.adc). Het betreffende
laagdoorlaatfilter had een kantelfrequentie van 15 Hz (fs = 100 Hz) en in formule (9) zijn de
coefficiënten weergegeven:

+70x +20x -5x -5'x -1 x
y" = -I X "-5 -5x"-4 -5x"-3 +20'x"-2 +70x"-I +98x
256"
"+1
"+2
"+3
"+4
"+5

(9)

Voor ieder signaal zijn een aantal tests gedaan bij verschillende waarden voor d"..,.. Om te voorkomen
dat in gedeeltes van het signaal met een zeer kleine amplitude ( < 5 mmHg) teveel punten worden
geselecteerd wordt voor deze signaalsegmenten een d max genomen van 5 mmHg. De geselecteerde
punten worden nu opgeslagen met absolute amplitude en absolute tijd. Hierdoor zijn per punt
6 bytes noodzakelijk (een integer en een long integer). Wanneer we geïnteresseerd zijn in reductie
van opslagcapaciteit is dit niet de meest efficiënte methode. In dat geval kan beter gekozen worden
voor een andere methode van opslag. Wanneer we de x-positie (tijd) opslaan relatief ten opzicht
van het vorige punt zal deze waarde slechts zelden boven de waarde 10-15 komen. Omdat we
te maken hebben met een bemonsterd signaal dat alleen positieve waardes tussen 0 en 2047 (11
bits) aanneemt zijn er bij opslag als integer (16 bits) 5 bits over. Deze 5 bits kunnen gebruikt
worden voor opslag van x-posities tussen 0 en 31. Het enige nadeel van deze methode is dat op
lijnstukken met een lengte groter dan 31 gesplitst moet worden in een aantal vectoren. Dit levert
dus een (klein) aantal extra punten op. Op deze manier hebben we iets meer dan 2 bytes per
geselecteerd punt nodig. Andere verhoudingen tussen het aantal bits voor x-positie en y-positie
zijn ook mogelijk. Wanneer we bijvoorbeeld 6 bits voor de x-positie nemen kunnen we een bloeddruk
signaal dat tussen 0 en 300 mmHg varieert nog met 0.3 mmHg nauwkeurigheid opslaan (1024
stappen) wat acceptabel lijkt ten opzichte van de RMS fout. Dit zal in de totale reductie echter
niet veel uitmaken omdat met 5 bits voor de x-positie het aantal punten nauwelijks toeneemt.
Bovenstaande methode is toegepast op een aantal gemeten bloeddruksignalen. De resultaten hiervan
zijn weergegeven in tabel 4.1 tot en met tabel 4.3.
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Tabel 4.1

Statistische gegevens datareductie van bestand dboom.adc

File:dboom.adc

Origineel

Gereduceerd

d max in % amplitude

0

2,5

5

10

Aantal punten 6 bytes/sample

-

12201

7772

5058

Aantal punten 2 bytes/sample

51419

12318

7938

5394

Reductie in bytes (6 bytes/sample)

-

1.40

2.20

3.39

Reductie in bytes (2 bytes/sample)

1

4.17

6.48

9.53

RMS fout (mmHg)

0

0.5

0.94

1.67

SNR

00

29.53

24.14

19.11

Maximale fout (mmHg)

0

3.13

5.25

11.38

Tabel 4.2

Statistische gegevens datareductie van bestand xve22bra.adc

File:xve22bra.adc

Origineel

Gereduceerd

d max in % amplitude

0

2,5

5

10

Aantal punten 6 bytes/sample

-

82235

48054

21395

Aantal punten 2 bytes/sample

168002

82235

49054

21465

Reductie in bytes (6 bytes/sample)

-

0.68

1.02

2.62

Reductie in bytes (2 bytes/sample)

1

2.04

3.50

7.83

RMS fout

0

0.86

1.78

3.23

SNR

00

30.05

23.80

18.6

Maximale fout (mmHg)

0

5.75

10.35

23.70
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Tabel 4.3

Statistische gegevens datareductie van bestand buttredu.adc

File:buttredu.adc

Origineel

Gereduceerd

d max in % ampl itude

0

2,5

5

10

Aantal punten 6 bytes/sample

-

75377

48732

33449

Aantal punten 2 bytes/sample

359986

76376

50225

35650

Reductie in bytes (6 bytes/sample)

-

1.59

2.46

3.59

Reductie in bytes (2 bytes/sample)

1

4.71

7.17

10.10

RMS fout

0

0.41

0.74

1.32

SNR

00

40.13

34.88

29.85

Maximale fout (mmHg)

0

4.13

5.12

9.55

We zien een duidelijk verschil tussen de ongefilterde signalen en het gefilterde signaal. De
datareductie die bij het gefilterde signaal bereikt wordt is groter terwijl de SNR ook groter is.
Wat voor alle signalen geldt is dat bij een d max van 5% een reductie bereikt kan worden tussen
3.5 en 7 waarbij een signaal/ruis verhouding mogelijk is tussen 23 en 35 dB.

4.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is een methode beschreven waarmee waarschijnl ijkdatareductie voorverschillende
fysiologische signalen mogelijk is. Het algoritme is echter alleen getest op bloeddruksignalen.
De beschreven methode is waardevol wanneer we geïnteresseerd zijn in opslag en transport van
data. De hehaalde datareductie in termen van de verhouding van het aantal punten voor en na
reductie ligt, afhankelijk van de gekozen d max tussen 2 en 10. Bij deze reductiefactoren lijkt visuele
informatie in het signaal goed behouden te blijven en is een SNR tussen 18 en 40 dB bereikt.
Of de methode ook voor signaalvalidatie waardevol is moet nog blijken. Door de datareductie
komen echter een groter aantal validatie methoden in aanmerking omdat de rekentijd beperkt
kan worden. Daarnaast heeft deze methode als voordeel dat vooral punten die voor de klinische
interpretatie van belang lijken te zijn geselecteerd worden en dat dus de gemiddelde informatie
die in de significante punten vervat is groter is dan de gemiddelde informatieïnhoud van het
oorspronkelijke signaal. Afhankelijk van de verdere verwerking zal een bepaalde d max gekozen
moeten worden. Voor onze signaalvalidatie lijkt 5% een acceptabele waarde.
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Hoofdstuk 5 Validatie volgens de landkaart methode

In hoofdstuk 4 is een methode beschreven en getest waarmee het mogelijk is redundantie uit het
te valideren signaal te elimineren. Of deze bewerking voor signaalvalidatie zinvol is hangt af
van het feit of het mogelijk is een validatiealgoritme te ontwikkelen, dat werkt op basis van de
verkregen Stuksgewijs Lineaire Benadering (SLB) van het signaal. In dit hoofdstuk zal een methode
onderzocht worden die uitgaat van de SLB en gebaseerd is op gelijkvormigheid van opeenvolgende
periodes. Deze methode is eerder gebruikt voor validatie van capnogrammen [Rademakers en
Schelle,1983] en heeft toen de naam landkaartmethode meegekregen.

5.1 Inleiding
Validatie met behulp van de landkaartmethode berust op een eenvoudig principe. Twee opeenvolgende
periodes van een quasi-periodiek signaal hebben normaal nagenoeg dezelfde vorm. Het opsporen
van periodes met artefacten kan dus gebeuren door het vergelijken van een goede periode (laatste
periode zonder artefacten) met de huidige periode. Voor iedere periode wordt eerst gekeken of
de belangrijkste parameters (periodeduur,amplitude, max. en min. druk) fysiologisch mogelijk
zijn. Vervolgens wordt indien mogelijk met de referentieperiode (vorige periode) vergeleken.
Hierbij wordt gekeken of de huidige periode binnen een zekere marge van de referentieperiode
ligt (zie figuur 5.1). Wanneer dit het geval is, is de huidige periode geldig en wordt dit de nieuwe
referentieperiode.
Wanneer de periode niet geldig is wordt deze verworpen en blijft de referentieperiode hetzelfde.
Deze methode werkt erg goed wanneer opeenvolgende periodes nagenoeg identiek zijn. Problemen
kunnen echter ontstaan wanneer de periodetijden of ampl itudes teveel uiteen lopen. Dan kan het
gebeuren dat hoewel de vorm van de curves ongeveer gelijk is de afwijking tussen beide toch
te groot wordt. Ook een verschil in offset (minimum waarde) tussen de twee perioden kan resulteren
in een te grote afwijking. Om deze problemen te ondervangen kan schaling worden toegepast
zodat deze effecten worden geëlimineerd en alleen op vorm vergeleken wordt.

S.2 Principe van de landkaartmethode

S.2.1 Segmentatie en validatie
In deze paragraaf zal heschreven worden hoe de in § 5.1 beschreven methode geïmplementeerd
is. De procedure hegint met het inlezen van 10 vectoren (lijnstukken) om een maximale en minimale
waarde te verkrijgen. Voor signalen met veel ruis of andere onregelmatigheden kan het voor
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een goede initial isatie nodig zijn een groter aantal vectoren in te lezen. Vervolgens wordt gezocht
naar een opgaande flank in het signaal

>

50% van maximum-minimum om het begin van de

eerste periode te detecteren. De eerste periode eindigt aan het begin van de volgende opgaande
flank

>

50 % van maximum-minimum. De features van deze periode worden vergeleken met

absolute fysiologische grenzen en wanneer deze niet overschreden worden, wordt deze periode
als referentieperiode genomen. Wanneer de volgende opgaande flank wordt gedetecteerd is de
volgende periode ingelezen en kan de vergelijking beginnen. Ook de features van de nieuwe periode
worden eerst vergeleken met de absolute fysiologische grenzen. Wanneer deze grenzen niet
overschreden zijn, worden beide periodes geschaald. Dit wil zeggen dat wwel de amplitudeaIs de tijdschalen minimumwaarde 0 en maximumwaarde 1 krijgen.
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Figuur 5.1
Referentiecurve met tolerantiehand bepaald met een vaste verticale afwijking
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Figuur 5.2
Referentiecurve met tolerantiehand hepaald met een variabele verticale afwijking
Rond de referentiecurve wordt nu een tolerantieband gelegd. Dit kan geheuren op verschillende
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manieren. De eerste methode is het kiezen van een vaste verticale afstand ten opzichte van de
curve (b.v. 0.1 ). In figuur 5.1 is een illustratie hiervan weergegeven. Het probleem hierbij is
dat bij steile segmenten een klein verschuiving in de tijd al tot een ongeldige periode leidt. Een
andere mogel ijkheid is om met een variabele maximale verticale afstand te werken. Hierbij worden
in principe banden met een vaste loodrechte afstand rond de figuur gelegd maar deze worden
steeds afgekapt aan het begin en eindpunt (in x-richting) van een segment. In figuur 5.2 is deze
situatie weergegeven. We zien dat het resultaat een discontinuë marge oplevert die helemaal niet
lijkt op de marge die we op het oog rond de curve zouden aanleggen. De methode waarvoor
gekozen is, is weergegeven in figuur 5.3. Hierbij wordt een vaste loodrechte afstand tot de curve
van 0.1 gehanteerd. Op de punten waar twee segmenten bij elkaar komen worden de snijpunten
van de twee tolerantiebanden uitgerekend. We zien dat deze aanpak een tolerantieband oplevert
die het meest in de buurt komt van de band die we op het oog zouden aanleggen.
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Figuur 5.3
Een SLB van een periode van een bloeddruks ignaal met daaromheen de tolerantie voor de volgende
periode

Wanneer de te valideren curve geheel binnen de aangegeven tolerantieband ligt wordt de periode
als geldig aangemerkt. Is de huidige periode geldig dan wordt dit de nieuwe referentieperiode.
Indien de periode niet geldig is, dan wordt deze verworpen en blijft de referentieperiode hetzelfde.
Om te voorkomen dat een ongeldige periode continu als referentie wordt aangemerkt en dus alle
geldigeperiodes ongeldig zouden worden. zal wanneer gedurende 5 seconden geen geldige periode
gevonden wordt, een nieuwe referentieperiode gezocht worden. Deze zogenaamde timeout tijd
is min of meer willekeurig gekozen. Afhankelijk van de toepassing zal hiervoor ook een andere
waarde gekozen kunnen worden.
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5.2.2 Berekenen van de tolerantieband

Om te kunnen bekijken of de afwijking tussen de te valideren periode en de referentieperiode
binnen de tolerantieband blijft moet deze eerst bepaald worden. Hoewel dit op het oog vrij eenvoudig
is, is implementatie ervan nogal gecompliceerd. In principe moeten boven en onder de referentie
curve twee nieuwe curves worden berekend die op een zekere loodrechte afstand d van de huidige
curve liggen. Voor ieder punt van de referentiecurve moeten twee punten berekend worden,
één boven en één onder de curve. Dit zijn de snijpuntenvan de tolerantiebanden rond de individuele
segmenten van de referentiecurve. Wanneer alle berekende punten boven en onder de curve met
elkaar verbonden worden moeten deze een band van 2d breed rond de curve vormen.
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Figuur 5.4
Illustratie van de berekening van de tolerantieband

In figuur 5.4 is een illustratie van deze situatie weergegeven met twee lijnstukken (q,r en r,s)
die in een scherpe hoek bij elkaar komen. Op grond van gelijkvormigheid van een aantal driehoeken
in figuur 5.2, kunnen we de absolute waarde van dy en dx berekenen. De hellingen van de lijnstukken
a+b en a+e zijn bekend (gelijk aan die van q,r en r,s); we noemen deze respectievelijk slopel
en slope2. Ook de waarde van d is bekend (maximaal toegestane relatieve afstand). Met deze
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gegevens kunnen we b en e berekenen volgens (10) en (11).
b=

d
Islopell

(10)

d
e=--Islope 2 1

(11)

Verder kunnen we dan volgens formule (12) en (13) de cl en c2 berekenen (pythagoras).
(12)
(13)

Verder geldt:

dxl slope2
dx2 slopel

(14)

Cl+C2=dxl+~ en - = - -

Uit (14) volgt:
Cl +C2
dx l = - - - -

(15)

l+/slopell
slope2
Voor dy geldt dan:
(16)

dy= Islopell x dx l

En voor dx:
(17)

dx= Idxl-Cll

Bovenstaande afleiding is gegeven voor slopel

> 0 en slope2 <0. Het blijkt echter zo te zijn dat

deze berekening geldig is voor alle voorkomende waarden van slopel en slope2. De enige
uitzondering hierop is wanneer slope 1=0 of slope2 =0. In dat geval kunnen we het volgende
afleiden:
Wanneer slopel =0 geldt het volgende:

dy=d
Uit (11) en (13) kunnen we c:! berekenen en voor dx:! geldt:
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(18)

~-

(19)

y

Islope21

Voor dx geldt dan:

th=lth2 -c2 1

(20)

Wanneer slope2=0, dan geldt eveneens (18) en kunnen we uit (10), (12) en (15) dx berekenen.
Als zowel slope2=0 als slopel =0 voldoet dy aan (18) en geldt dat dx=O.
Omdat we op deze manier alleen de absolute waarde van dx en dy berekenen moet het teken
van dx en dy nog bepaald worden. Voor de bovenmarge geldt dat dy positief is en voor de
ondermarge is dy altijd negatief. Voor dx ligt de situatie iets gecompliceerder. Het teken van
dx is behalve van boven- ofondermarge ook atbankel ijk van de heli ing van het I ijnstuk dl. Wanneer
deze helling negatief is (d. W.z. (slope 1+slope2) > 0) dan is dx voor de ondermarge positief en
voor de boven marge negatief. Wanneer de helling positief is (d. w.z. (slopel +slope2) < 0), geldt
het omgekeerde. Wanneer slopel +slope2 =0, dan geldt dx=O.
Op deze manier kan bij elk punt van de SLB een corresponderend punt voor boven en ondermarge

berekend worden. Vervolgens kan gekeken worden of de te valideren SLB nergens boven de
bovenmarge ligt en nergens onder de ondermarge. Is dit niet het geval dan is de periode geldig.
Bij deze berekeningsmethode kan een probleem ontstaan wanneer een scherpe piek in de referentie
periode voorkomt (b.v. bij een EeG). Het snijpunt van de twee tolerantie banden kan dan onder
de curve komen te liggen. In figuur 5.5 is weergegeven welke situatie dan kan optreden.
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Figuur 5.5
Verloop van de tolerantieband bij een scherpe piek in de referentiecurve

Wanneer deze methode daadwerkelijk gebruikt gaat worden zal voor dit probleem nog een oplossing
gezocht moeten worden. Anders kan de situatie optreden dat zelfs een kleine negatieve piek op
de plaats van deze positieve piek als geldig wordt aangemerkt.
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5.3 Implementatie

De in § 5.2 beschreven methode is geïmplementeerd in Turbo Pascal. In deze paragraaf zal aan
de hand van een stroomschema de werking van het programma worden uiteengezet.
In figuur 5.6 is een stroomdiagram weergegeven van het landkaartvalidatiea1goritme
Lees 10 opeenvolgende punten van de SLB van het signaal,
die fYsiologillCh acceptabel zijn.
Bepaal uil deze 10 punten het minimum en het maximum
Lees punten totdat een opgaande flank met een hoogte groter ......- - - - - - - - - - - - . . ,
dan (rnaximum- minmum)12 gedeLecteerd wonfL

Markeer punten tussen twee flanken als huidige periode

Test or huidige curve aan fYsiologische
grenzen voldoel Is dil hel geval maak dan
huidige curve refcreoÛecurve. Zo nieL, ruim
dan de huidige curve op.
Vergelijk de twee curves mel elkaar met de landkaartmetbode

Ruim huidige curve op

Huidige curve wordt rer,.-::erc=;en:.:::lriec~uO'-rv.:..::e,-----

--,

Is de laatste geldige periode langer dan Ss geleden
Nee

c=---

SloJl.'p_~~mm.~a

:=::>

Figuur 5.6 Stroomdiagram van het algoritme voor de landkaartmethode
Hieronder worden nog kort enkele aspecten van figuur 5.6 toegelicht. Het validatieproces wordt
geïnitial iseerd door het inlezen van 10 opeenvolgende samples die tussen het absolute fysiologisch
maximum en minimum liggen. Verder is ervoor gekozen om het validatieproces te herstarten
wanneer gedurende Ss geen geldige periode gevonden (timeout tijd) wordt of wanneer er een
fysiologisch onmogelijke waarde gedetecteerd wordt.
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5.4 Resultaten

Om na te gaan hoe goed de landkaartmethode werkt zijn een aantal dataverzamel ingen gevalideerd
volgens de nieuwe en volgens de oude methode. De gebruikte data betroffen gemeten arteriële
bloeddruksignalen. Voor de oude methode is gebruik gemaakt van de ruwe bemonsterde data.
Voor de landkaartmethode zijn de signalen eerst allemaal gereduceerd tot SLB's met een d max
van 5% van de amplitude van het signaal. De band rond de referentiecurve is

±

10% van de

ampl itude. Bij een SLB met een d max van 5 % zullen er als het goed is geen significante afwijkingen
in de 5 % band Iiggen. Om nu te voorkomen dat niet-significante afwijkingen tot ongeldige periodes
leiden zal minstens een band van 2 x 5 % = 10% (2 tegengestelde afwijkingen van 5 %) noodzakeIijk
zijn. Een grotere marge van bijvoorbeeld 20% leidt tot een veel te grote band waardoor 'bijna
alles' wordt goedgekeurd. De kwaliteit van een validatiemethode kunnen we bepalen door het
oordeel van het programma te vergelijken met het oordeel van een deskundige. De meeste artefacten
zijn echter ook met een 'leken' oog goed te herkennen. Gezien de beperkte tijd en het oriënterende
karakter van de tests, is de beoordeling door mijzelf verricht. Ik denk dat deze procedure in dit
geval gerechtvaardigd is. Wanneer uitspraken over de klinische toepasbaarheid gedaan moeten
worden zal deze beoordeling door één of enkele deskundigen moeten worden uitgevoerd.
In onderstaande tabellen zal steeds per bloeddruksignaal het aantal foutief en correct beoordeelde
aantal geldige en ongeldige periodes gegeven worden voor zowel de nieuwe als de oude methode.
Daar beide methoden met een andere segmentatie werken en een andere initialisatie en timeout
tijd hanteren is het totale. aantal geldige en ongeldige periodes niet gelijk.

Tabel 5.1

Validatieresultaten van het bestand:GROOTI.ADC
Werkelijk aantal periodes 2794.

Oude Methode

Nieuwe Methode

Geldig (Positief)

1200

2150

Foutief (FP)

2

26

Correct (CP)

1198

2124

Ongeldig (Negatief)

1527

579

Foutief (FN)

1514

570

Correct (CN)

13

9

Totaal

2727

2729
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Het ruisniveau was voor dit signaal meer dan 5 % van de amplitude. Met name de oude methode
blijkt daar erg gevoelig voor te zijn (veel FN's). Verder is het zo dat de nieuwe methode nogal
veel FP's detecteert. Deze komen voornamelijk tot stand na een initialisatieperiode. Doordat er
slechts 10 vectoren worden ingelezen voor het bepalen van minimum of maximum kan het gebeuren
dat deze niet betrouwbaar zijn. Hierdoor gaat de segmentatie niet goed en wordt een ongeldige
referentie periode opgebouwd, die echter wel fysiologisch mogelijk is. De belangrijke parameters
van deze FP's wijken onacceptabel af van de werkelijke waarden. Een oplossing hiervoor zou
kunnen zijn meer vectoren in te lezen ter initialisatie, met name bij signalen met veel ruis. De
overige FP's zijn minder afwijkend van een normale periode en minimum en maximum blijven
betrouwbaar. Deze FP's worden voornamelijk veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de periode
indeling. Het aantal FP's zou uit klinisch oogpunt zo laag mogelijk moeten zijn. Verder leidt
een FP meestal ook tot een hele serie FN's doordat de referentie periode tijdelijk niet goed is.
Een ander probleem bij dit signaal is dat de FN's in series voorkomen (veel time-outs), waardoor
steeds in een interval van meer dan 5 seconden geen signaal beschikbaar is.
Bij sommige signalen zien we een groot verschil tussen het aantal periodes bij de oude en nieuwe
methode. Dit wordt mede veroorzaakt doordat verschillende manieren van initialisatie en verschillende
timeout tijden tot andere aantallen periodes leiden. Verder leidt verkeerde segmentatie van curves
(bijv spikes die als periode worden aangemerkt) tot verschillende aantallen periodes. Hierdoor
wordt ook het verschil veroorzaakt tussen het werkelijke aantal periodes en de door de
val idatiealgoritmes bepaalde aantallen.

Tabel 5.2

Validatieresultaten van het bestand:BUlTREDU.ADC.
Werkelijk aantal periodes 4286.

Oude Methode

Nieuwe Methode

Geldig (Positief)

3235

3111

Foutief (FP)

20

33

Correct (CP)

3215

3078

Ongeldig (Negatiet)

1546

1107

Foutief (FN)

1385

877

Correct (CN)

161

230

Totaal

4781

4218
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We zien ook hier een flink aantal FP's met dezelfde oorzaak aIs bij GROOTl.ADC. Verder zien
we dat qua aantallen de methoden dicht bij elkaar liggen. Wat wederom opvalt is het grote aantal
FN's. Hieruit blijkt dat beide methoden nogal gevoelig zijn voor kleine afwijkingen die op het
oog nauwelijks verschillen tussen twee curves opleveren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat
geleidelijk een periode aIs referentie wordt geaccepteerd die afwijkt van het gemiddelde. Hierdoor
worden periodes afgekeurd die dichter bij het gemiddelde liggen. Bij
overigens geen problemen mogen opleveren omdat hier onder andere
lopend gemiddelde van de parameters van het signaal. Hier worden
verklaard op grond van ongeldige toestandsovergangen die vooral bij

de oude methode zou dit
wordt gevalideerd op het
periodes echter ongeldig
een signaal met veel ruis

kunnen optreden.

Tabel 5.3

Validatieresultaten van het bestand:DBOOM.ADC.
Werkelijk aantal periodes 1045.

Oude Methode

Nieuwe Methode

Geldig (positief)

180

178

Foutief (FP)

9

5

Correct (CP)

171

173

Ongeldig (Negatief)

296

531

Foutief (FN)

231

458

Correct (CN)

65

73

Totaal

476

709

Het bestand DBOOM.ADC is een opname van een erg wild signaal. Amplitude en offset van
het signaal variëren sterk, er lopen verschillende hartritmes door elkaar heen en er treedt een
groot aantal artefacten op. Het blijkt duidelijk uit de waarden in tabel 5.3 dat zowel de oude als
de nieuwe methode een dergelijk signaal niet aankunnen. Dit is ook niet vreemd wanneer we
bedenken dat beide methoden eisen dat het signaal quasiperiodiek is. Dit signaal voldoet niet
aan deze voorwaarde. Bij deze resultaten moet worden aangetekend dat zelfs beoordeling op het
oog moeilijk was.
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Tabel 5.4

Validatieresultaten van het bestand:XVE22BRA.ADC
Werkelijk aantal periodes 3284.

Oude Methode

Nieuwe Methode

Geldig (positief)

1871

2374

Foutief (FP)

2

2

Correct (CP)

1869

2372

Ongeldig (Negatief)

1202

873

Foutief (FN)

1198

868

Correct (CN)

4

5

Totaal

3071

3247

Het laatste bekeken signaal voldeed het heste aan quasiperiodiciteit . Er zaten vrijwel geen artefacten
in maar er was wel nogal wat ruis. Met name door deze ruis werden er nogal veel FN's
geconstateerd. Wat verder opviel was de gevoeligheid voor variaties in diastole druk. Wanneer
periodes met een lage diastole druk afgewisseld worden door periodes met een hogere ontstaan
door de toegepaste schaling aan het begin en einde van de periode grote afwijkingen. Hierdoor
werden nogal veel periodes afgekeurd terwijl deze toch als geldig beschouwd zouden moeten
worden.
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5.5 Conclusies

De bruikbaarheid van de landkaartmethode kunnen we op twee manieren toetsen. In de eerste
plaats kunnen we deze methode vergelijken met de oude reeds beschikbare methode. Wanneer
we deze vergelij king uitvoeren I ijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de nieuwe methode ongeveer
even goed werkt als de vorige. Bij bepaalde data werkt de oude methode iets beter (minder FP's
en FN's) en bij andere data werkt de nieuwe beter. Wanneer we echter de landkaartmethode op
zich gaan bekijken zien we dat er nog een en ander te wensen overlaat. Het eerste probleem vormen
de grote aantallen FN's. Bij de landkaartmethode worden deze vaak veroorzaakt door kleine
afwijkingen (ruis) tussen opeenvolgende periodes die elk een ander kant op werken en daardoor
een te grote afwijking tussen referentie en te valideren periode opleveren. Dit probleem zou mogelijk
oplosbaar zijn door filtering van het originele signaal. Dit zou bovendien een grotere datareductie
mogelijk maken. Een tweede probleem zijn de FP's. Daar deze eigenlijk helemaal niet mogen
voorkomen zijn de aantallen die wel voorkomen vaak veel te groot. Een van de voornaamste
oorzaken is het ontbreken van een of meerdere standaard referentieperiodes. De meeste FP's
worden gevormd door het kiezen van een verkeerde referentie na initialisatie. Hiermee zijn we
gekomen op de belangrijkste beperking van de methode namelijk dat indien mogelijk alleen
vergeleken wordt met één voorgaande periode. Bij de oude methode wordt gebruik gemaakt van
het lopend gemiddelde van de signaalparameters als referentie voor de parameters van de huidige
periode. We zouden dus verwachten dat de oude methode minder periodes 'per ongeluk' afkeurt.
Dit is echter niet het geval doordat mi n of meer toevallig ongeldige toestandsovergangen optreden
die alsnog tot het afkeuren van een periode leiden. Het is zowel voor de oude als voor de nieuwe
methode erg moeilijk een slimmere vergelijking van de vorm met een of meerdere referentie
vormen in te bouwen. Omdat de nieuwe methode niet veel verbetering oplevert ten opzichte van
de oude zal in hoofdstuk 6 zal kort een methode worden aangestipt waarmee het misschien mogelijk
is een periode met meerdere voorafgaande periodes te vergelijken, alsmede met een lijst standaard
periodes. Hiermee is het wellicht wel mogelijk een verbetering ten opzichte van de oude methode
te verwezenlijken. We hadden ook kunnen proberen de landkaartmethode te optimaliseren. Dit
zou waarschijnlijk tot iets betere prestaties geleid hebben. Omdat er echter een aantal structurele
beperkingen in zowel de oude als de nieuwe methode aanwezig (periodes moeten gelijkvormig
zijn) zijn, hebben we hier niet voor gekozen.
Een groot voordeel van de landkaartmethode is dat de methode zonder veel aanpassingen en zonder
kennis over het te valideren signaal op alle quasiperiodieke signalen kan worden toegepast.
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Hoofdstuk 6 Linguïstische beschrijving

Omdat de landkaartmethode niet beter presteert dan de oude methode is naar een alternatief gezocht.
Deze methode is niet tot in detail uitgewerkt en in dit hoofdstuk zal dus geen uitgewerkt
validatiealgoritme gepresenteerd worden. In dit hoofdstuk zullen slechts de basisprincipes worden
besproken en zullen enkele ideeën over de bruikbaarheid en verder uitwerking gegeven worden.
6.1 Principe

Het principe om de informatie in een gemeten signaal om te zetten in een reeks letters is niet
nieuw. In de literatuur [Muchnick, 1973] wordt deze methode al beschreven. In het algemeen
is het principe van deze methode als volgt. De eerste stap is het segmenteren van het signaal
dat beschreven moet worden. Deze segmentatie zou in het ideale geval moeten gebeuren op grond
van de informatie die uit het signaal gehaald moet worden. Op grond van de eigenschappen die
een segment heeft, wordt dit ingedeeld in een categorie die met een bepaalde code (letter) wordt
aangeven. Deze letters vormen achter elkaar geplaatst als het ware woorden ofzinnen (l inguïstische
beschrijving) die verder geanalyseerd kunnen worden.
In het geval van een Stuksgewijs Lineaire Benadering (SLB) van een fysiologisch signaal waar
we hier mee te maken hebben is de curve als het ware op natuurlijke wijze gesegmenteerd. De
lijnstukken waaruit de SLB kunnen we rechtstreeks als segmenten gebruiken. Wanneer de segmenten
bekend zijn moeten deze gecategoriseerd worden. Ook hier liggen de eigenschappen die we hiervoor
kunnen gebruiken voor de hand. We kunnen de aard van een lijnstuk volledig beschrijven als
we de helling en de lengte weten.
Tabel 6.1 Categorieïndeling naar lengte en helling van een segment

Lengte
Helling in mmHg/s
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0%-25% van
Amplitude

25%-50% van
Amplitude

> 50% van
Amplitude

0-10

a

b

c

10 - 50

d

e

f

50 -

g

h

i

0--10

j

k

I

-10 - -50

m

n

0

-50 -

P

q

r

0"

-0"

In tabel 6.1 is een mogelijke categorieïndeling op grond van heHing en lengte weergegeven. Dit
is een redelijk willekeurige indeling die slechts ter oriëntatie is ingevoerd. Wanneer deze methode
daadwerkelijk gebruikt zal worden, kanop grond van testresultaten en fysiologische eigenschappen
een betere categorieïndeling gevonden worden. De in deze tabel aangegeven hel1ingen zijn gegeven
in mmHg/s. De lengte wordt bepaald als percentage van de amplitude van het signaal (verschil
tussen minimum en maximum van een blok van 200 samples voorafgaand aan het huidige blok).
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6.2 Implementatie

Het algoritme om een linguïstische beschrijving te generen is geïmplementeerd in Turbo Pascal.
Het stroomdiagram van dit algoritme is weergegeven in figuur 6.1.

Lees eerste punt van de SLB in en pas max. en min. aan
Lees volgende punt van de SLa in en pas max. en min. aan 14----,

Bereken r={dy2+dx2 ,dy/dx en amplitude-max.-min. van
huidige lijnstuk (verbinding tussen huidig en vorige punt)
Bepaal teken van helling
Helling <0

Helling >0
Bepaal Ihelling I

Bepaal

C==--~--Ein~~_f!~graII!tn_a

Figuur 6.1

I helling I

_____

Stroomdiagram van het programma dat een linguïstische beschrijving van een SLB
van een signaal genereert.

We zien dat het programma zeer eenvoudig is en dat de categorie indeling het grootste gedeelte
van het programma uitmaakt. De rest van het stroomdiagram spreekt voor zichzelf.
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6.3 Resultaten

Het in § 6.2 beschreven programma is getest met behulp van een aantal bloeddrukcurves. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 6.2 en figuur 6.3.
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Figuur 6.2
Bloeddrukcurve met bijbehorende SLB en linguïstische beschrijving
Wanneer we het signaal uit figuur 6.2 in periodes indelen ontstaan de volgende woorden:
qpj

- gigrpam

- gigrpjpm

- ggghgmrpjpm

- ggghgrgdkga

Hoewel er wel enige overeenkomst tussen de verschillende 'woorden' is, zijn deverschiIlen toch
nog vrij groot. Dit kan voor een gedeelte worden opgelost door segmenten in dezelfde
hellingcategorie samen te voegen tot één langer segment.
Het samenvoegen van segmenten gebeurt als volgt. Wanneer een aantal segmenten achter elkaar
in dezelfde hellingcategorie vallen kunnen we afhankelijk van de lengtecategorie waarin ze vallen
een gewicht eraan toekennen. Een segment in de 0-25 % lengtecategorie krijgt gewicht 1, een
segment in de 25-50% categorie gewicht 2 en een segment in de > 50% categorie krijgt gewicht
4. De gewichten van de opeenvolgende segmenten worden opgeteld en afhankelijk van de grootte
van de som worden ze in een nieuwe categorie ingedeeld:
Som van gewichten = 1

Categorie 0-25 %

I < som van gewichten ::;; 3

Categorie 25-50%

Som van gewichten > 3

Categorie> 50%

Wanneer segmenten in dezelfde hellingcategorie worden samengevoegd levert dit de volgende
'woorden' op:
qj - iram - irjpm - imrjpm - irgdkga
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De gel ijkenis tussen deze woorden is al veel groter. De veranderingen tussen de periodes zijn
klein. De verschillen die optreden zijn vooral segmenten (letters) die in een kleine lengte categorie
liggen.
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Figuur 6.3
Bloeddrukcurve met bijbehorende SLB en linguïstische beschrijving

In figuur 6.3 is eveneens een stukje bloeddruksignaal weergegeven. Wanneer we dit signaal in
periodes indelen ontstaan de volgende 'woorden':
m - gigrpdmm - gigqqpdmp - gigpqppdm - gigrppdp - ggigrpdp - gigqqpm
Als we hier categorieën samenvoegen krijgen we het volgende:
m - irdn - irdmp - irdm - irdp - irdp - irm
Ook hier is weer een duidelijk gelijkenis tussen de opeenvolgende perioden te constateren.
Ook is er wel enige gelijkenis met de 'woorden' behorend bij figuur 6.2. Al1e periodes beginnen
bijvoorbeeld met ir.
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6.4 Conclusies

De in dit hoofdstuk beschreven methode is eenvoudig te implementeren en zou een goede basis
kunnen vormen voor signaalval idatie. Daarvoor moet dan wel een methode worden ontwikkeld
om de verschillende woorden met elkaar te vergelijken. Daarbij moet een criterium worden aangelegd
dat aangeeft of twee woorden te veel van elkaar afwijken. Het voordeel van deze methode is
dat het mogelijk is om een standaard woordenlijst op te bouwen die als referentie kan dienen.
In dat geval kunnen periodes niet alleen onderling vergeleken worden maar kan ook gekeken
worden of de curve voldoende op een woord uit referentiewoordenlijst lijkt. Hiermee zou dan
een groot nadeel van de twee andere methoden opgelost kunnen worden. Ook veel voorkomende
artefacten zouden in een lijst kunnen worden opgenomen zodat artefacten getypeerd kunnen worden.
De verwerkingsnelheid van deze methode zal vooral afhankelijk zijn van de verdere verwerking
van de gevonden woorden. Het genereren van de linguïstische beschrijving gaat in ieder geval
snel genoeg.
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Hoofdstuk 7 Toepasbaarheid voor andere signalen

In hoofdstuk 4 en 5 is een datareductiealgoritme en een validatieprocedure gepresenteerd. Deze
methodes zijn beide getest aan hand van gemeten bloeddrukcurves. Op grond van het verkregen
inzicht in de werking van de methoden zal in dit hoofdstuk een indicatie voor de bruikbaarheid
ervan bij andere fysiologische signalen gegeven worden.

7.1 Veiligheidsbewaking

In deze paragraaf zal voor ieder van de signalen die in paragraaf 2.2 zijn beschreven een indicatie
worden gegeven over de bruikbaarheid van de datareductiemethode en de landkaart methode.
Hoewel deze reeds is behandeld zal ook de arteriële bloeddrukmeting nog een keer worden besproken.
De algemene opmerkingen over de landkaartmethode gelden natuurl ijk ook voor de signalen die
hieronder beschreven worden, dat wil zeggen dat de methode alleen werkt bij zeer goed op elkaar
lijkende periodes, dat er geen vergelijking met een lijst referentiecurves mogelijk is en dat de
methode het beste werkt op gefilterde signalen.

7.1.1 Zuurstofconcentratie in de beademingsgassen
Datareductie : Afhankelijk van de gebruikte meetapparatuur en de plaats waar gemeten wordt
zal of sprake zijn van een constant signaal (02inaP gem'> of een signaal waarin
bepaalde golfvonnen voorkomen (~inap en 02e~' In het eerste geval zal in principe
slechts om de 31 samples een punt geselecteerd worden omdat het signaal een
rechtlijnig verloop heeft. Omdat het signaal een amplitude 0 heeft moet er een
vaste dmax worden gedefinieerd. Wanneer er sprake is van een continu signaal
waarin een golfvonn voorkomt zal de reductie methode waarschijnlijk ook werken
hoewel de reductie dan natuurlijk minder is dan in het eerste geval. Daar tijdens
de inspiratie de zuurstofconcentratie constant is zal hier toch nog een ft inke reductie
mogelijk zijn.
Val idatie

Om validatie mogelijk te maken, moet een constant signaal in kunstmatige periodes
(vaste tijdsintervallen) worden ingedeeld. Vervolgens kan de landkaartmethode
worden toegepast. Ook hier moet weer een vaste d worden ingesteld. Wanneer
er sprake is van een signaal waarin bepaalde golfvormen voorkomen (bij meting
van in- en expiratoire concentratie), is dezelfde validatiemethode als bij
bloeddruksignalentoe tepassen. Waarschijnlijk werktde methode dan zelfs beter
omdat de periodes heter op elkaar lijken (bij kunstmatige beademing).
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7.1.2 BeademingsdruklBeademingsvolume/Beademingsnow

Voor de drie grootheden beademingsdruk, beademingsflow en beademingsvolume gelden nagenoeg
dezelfde eigenschappen. Alleen de golfvormen zijn verschillend. Deze verschillende golfvormen
leveren zowel voor validatie als datareductie geen verschillende resultaten. Om deze reden zullen
deze 3 grootheden samen behandeld worden.
Datareductie : De golfvormen die bij deze signalen voorkomen verschillen niet structureel van
de voorkomende golfvormen bij bloeddruksignalen. De datareductie methode
zou dus goed moeten werken.
Validatie
Bij kunstmatige ventilatie hebben beademingsdruk,beademingsvolumes en
beademingsflow een constant verloop. Hierdoor hebben opeenvolgende periodes
nagenoeg dezelfde vorm. Alleen artefacten veroorzaken afwijkingen. De
landkaartmethode zou dus uitermate geschikt zijn om deze signalen te valideren.

7.1.3 Capnogram

Datareductie

Validatie

De karakteristieke punten van een capnogram worden gevormd door punten
met een grote kromtestraal , die met rechte Iijnen verbonden zijn. De datareductie
methode zou dus een hoge SNR moeten kunnen halen met een hoge datareductie.
Daar tijdens de inspiratoire periode de CO2 concentratie constant is zal ook hier
nog een flinke reductie bereikt kunnen worden.
Daar opeenvolgende periodes een redelijke gelijkenis vertonen zou de
landkaartmethode moeten werken. Er zijn echter wel een groot aantal mogelijke
verschijningsvormen die van artefacten onderscheiden zouden moeten kunnen
worden. Een bestand van standaard voorkomende golfvormen ter referentie is
dus wel gewenst.

7.1.4 Elektrocardiogram

Datareductie

Omdat een ECG een signaal is met enkele scherpe pieken en dalen die ongeveer
met rechte lijnen zijn verbonden zou de datareduetiemethode goed moeten werken.
Daar de methode uit de ECG datacompressie afkomstig is, is dit ook niet
verwonderlijk. Een grote datareductie zou mogelijk moeten zijn omdat er in
een ECG periode maar gedurende korte periodes activiteit te zien is.
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Validatie

Opeenvolgende periodes van een ECG vertonen een grote gelijkenis. De
landkaartmethode zal dus waarschij nI ijk wel toepasbaar zijn. Bij een ECG treden
echter ook aritmiën op evenals bij het bioeddruksignaai. We hebben gezien dat
de landkaartrnethode dan niet meer goed werkt. De methode zal dus waarschijnlijk
niet altijd toepasbaar zijn.

7.1.5 Arteriële bloeddruk

Datareductie

De datareductiemethode werkt goed voor de geteste bloeddruksignalen. Een
flinke datareductie kan bereikt worden met een acceptabele SNR en RMS fout.

Validatie

De landkaartmethode levert ongeveer dezelfde prestaties als de oude methode
(§ 3.1). Toch laat deze validatiemethode op een aantal punten te wensen over.

Vooral het ontbreken van de mogelijkheid om te vergelijken met een lijst met
standaard golfvormen is een gemis voor een goede validatie van de arteriële
bloeddruk.

7.1.6 Centraal veneuze druk

Datareductie

Voor de.CVP geldt globaal hetzelfde als voor de zuurstofconcentratie in de in
en uitgeademde lucht. Wanneer alleen de gemiddelde waarde wordt beschouwd
zal een zeer hoge datareductie mogelijk zijn omdat dan alleen artefacten
veranderingen in het signaal opleveren. Wanneer ook de golfvormen belangrijk
zijn is te verwachten dat de resultaten ongeveer hetzelfde zullen zijn als bij de
arteriële bloeddruk.

Validatie

Ook voor validatie geldt dat bij een constant signaal door middel van een
kunstmatige periode met een constante tijdsduur gevalideerd kan worden. De
landkaartmethode is hiervoor uiterst geschikt. In het andere geval zal een zelfde
situatie optreden als bij de arteriële bloeddruk. Een probleem hierbij vormt echter
wel de invloed van de ademhaling. Hierdoor kunnen er offsetverschillen ontstaan
tussen de verschillende periodes waardoor de landkaartmethode niet meer goed
werkt.

7.1.7 Pulmonale bloeddruk

Daar de pulmonale hloeddruk in feite ook een arteriële bloeddruk is die alleen op een ander plaats
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gemeten wordt, gelden hiervoor dezelfde overwegingen. Alleen zal bij verandering van de meetplaats
een nieuwe referentieperiode moeten worden opgebouwd.

7.1.8 Anesthetica

Voor de in- en uitgeademde concentraties anesthetica geldt hetzelfde als voor de zuurstofconcentratie
in de in en uitgeademde lucht. Afhankelijk van de meetmethode zal een constant signaal of een
variërend signaal ontstaan.

7.1.9 Spierrelaxatie (EMG)

Datareductie

Validatie

Van het EMG wordt steeds slechts de responsie op één of enkele stimuli (b.v.
TOF responsie) opgeslagen. Op ieder van deze responsies zou de datareductie
kunnen worden toegepast. Datareductie bij deze korte stukjes signaal kan in
principe op dezelfde manier geschieden als bij een continu signaal. Alleen minimum
en maximum bepaling zullen moeten worden aangepast.
Omdat er geen sprake is van een continu signaal is validatie op dezelfde manier
als bij continue signalen niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is het vergelijken
van de 4 TOF responsies met elkaar en de verschillende TOF responsies onder! ing.
Hiervoor zou de landkaartmethode gebruikt kunnen worden.

7.1.10 Pulsoximetrie

Datareductie

Validatie

De datareductiemethode zou bij een pulsoximeter signaal goed moeten werken.
Het signaal ziet er ongeveer hetzelfde uit als een bloeddruksignaal en zal dus
op dezelfde manier gecomprimeerd kunnen worden. Dit geldt natuurlijk alleen
voor pulsoximeters waar de pulsatiecurve kan worden uitgelezen hetgeen bij
de oudere modellen niet het geval is.
Bij validatie kunnen problemen ontstaan doordat opeenvolgende periodes niet
altijd genoeg op elkaar lijken. Ook kan het signaal onder invloed van kunstmatige
beademing een wisselende offset vertonen waardoor de landkaartmethode niet
meer goed werkt. Ook hier zou een referentielijst zeer wenselijk zijn zodat ook
vergeleken kan worden met enkele standaard voorkomende golfvormen.
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7.1.11 Temperatuur

Datareductie

De temperatuur is een zeer langzaam variërend signaal en zal dus een grote
compressie mogelijk maken. Het verloop zal bijna rechtlijnig zijn. Alleen artefacten
zullen van deze rechte lijn afwijken. Omdat er geen sprake is van een amplitude
zal een vaste d max gekozen moeten worden.

Validatie

Validatie kan geschieden door het aanleggen van kunstmatige periodes die
vervolgens met elkaar vergeleken kunnen worden. Er zal een vaste d moeten
worden gekozen en er hoeft alleen offset correctie te worden toegepast.

7.2 Fysiologische bewaking

In deze paragraaf zal voor de signalen van paragraaf 2.3 worden nagegaan of datareductie- en
validatiemethode hiervoor geschikt zijn.

7.2.1 EEG

Datareductie

Gezien het stochastische karakter van het EEG zal datareductie nauwelijks mogelijk
zijn. Waarschijnlijk zullen ongeveer alle punten geselecteerd worden. Misschien
zouden wel de fourier-getransformeerden van opeenvolgende vensters kunnen
worden beschreven met significante punten en is zo reductie mogelijk.

Validatie

Omdat er geen sprake is van periodes of ander vergelijkbare tijdsintervallen
is validatie met behulp van de landkaartmethode in het tijddomein niet aan de
orde. Wanneer de fourier-getransformeerden van opeenvolgende vensters echter
wel een voldoende overeenkomst vertonen kunnen deze misschien met elkaar
vergeleken worden.

7.2.2 Evoked potentials

In § 7.1.9 hebben we al een voorbeeld gezien van een evoked response voor het meten van de
spierrelaxatie. In principe geldt hetzelfde voor evoked potentiais. Alleen worden hier voor het
verkrijgen van goede meetresultaten vaak meerdere metingen gemiddeld voor beoordeling plaatsvindt.
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7.2.3 Intracraniale druk

Datareductie

De gemiddelde intracraniale druk is een nagenoeg constant signaal waarin alleen
over langere periodes golfvormen voorkomen maar. In principe kunnen we hier
dus dezelfde reductie methode toepassen als bij de temperatuur. De amplitude
van het signaal zal echter kleiner zijn en het ruisniveau hoger.

Validatie

Daar de intracraniale druk na indeling in vaste (korte) tijdsintervallen redelijk
voldoet aan de eis van quasi-periodiciteit, zou validatie volgens de landkaartmethode mogelijk moeten zijn.

7.3 Conclusies

De gepresenteerde datareductiemethode kan voor bijna alle signalen worden toegepast. Alleen
voor het EEG is de methode niet geschikt. De landkaart validatiemethode heeft waarschijnlijk
te veel tekortkomingen om als algemene validatiemethode gebruikt te kunnen worden. Bij een
aantal signalen is de landkaartmethode goed te gebruiken.
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Hoofdstuk 8 Conclusies

Het doel van dit afstudeerproject was drieledig. Het eerste gedeelte was het maken van een
inventarisatie van de verschillende signalen die in de praktijk gemeten worden. Na een uitgebreide
literatuurstudie en raadpleging van een deskundige (anesthesist), kunnen we concluderen dat een
goed overzicht is verkregen. Het resultaat is een lijst van de belangrijkste signalen die nationaal
en internationaal gemeten worden in de patiëntbewaking. Verder is een indicatie gegeven van
mogelijke oorzaken van signaalafwijkingen en parameters die bij ieder van deze signalen van
belang zijn.
Het tweede deel van de opdracht was het ontwerpen van een zo algemeen mogelijk validatiealgoritme.
Gedurende het onderzoek is de nadruk echter verschoven van validatie naar datareductie. Dit
was het resultaat van het zoeken naar een alternatieve methode voor het zoeken naar significante
punten. Deze methode werd gevonden in een methode voor datareductie bij EeG signalen. Door
het toevoegen van de eerste afgeleide aan het selectie criterium en een punteneliminatieprocedure
is de methode ook geschikt gemaakt voor bloeddruksignalen en waarschijnlijk voor bijna alle
continue fysiologische signalen. De methode is geoptimal iseerd voor bloeddrukcurves; voor toepassing
op andere signalen zullen enkele parameters moeten worden aangepast (W en dmaJ.
Doordat de nadruk op datareductie is komen te Iiggen is er geen diepgaand onderzoek meer verricht
naar een validatiemethode. Er zijn wel twee mogelijke methoden aangestipt te weten een linguïstische
methode en een zogenaamde landkaartmethode . De laatste methode is nog verder uitgewerkt
en getest. Uit de testresultaten bleek dat de methode ongeveer even goed werkt als de oude
beschikbare validatiemethode. Toch zijn er een aantal punten die nog verbeterd moeten worden.
Een beter algoritme is misschien mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van een linguïstische
beschrijving van het signaal. Het is dan mogelijk om periodes onderling te vergelijken alsmede
een vergelijking met een lijst standaard golfvormen te vergelijken. Deze methode is echter niet
uitgewerkt en zal dus verder onderzocht moeten worden.
Het derde doel van deze opdracht was het testen van de gevonden validatieprocedure op een klinisch
signaal. Deze tests zijn uitgevoerd aan de hand van arteriële bloeddrukmetingen. De resultaten
hiervan duiden erop dat de datareductiemethode goed werkt maar dat de hierop gebaseerde
landkaartmethode voor signaalvalidatie nog wel een en ander te wensen overlaat. Voor een aantal
andere fysiologische signalen zou deze methode misschien wel goed genoeg kunnen werken (h. v.
temperatuur of beademingsgrootheden bij kunstmatige beademing).
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