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Samenvatting 

Dit proefschrift handelt over spontane fluctuaties van bloeddruk (BO) en hart

frekwentie (HF) bij de mens in rust. Wij veronderstellen dat uit de relatie tussen 

deze beide.fluctuaties informatie verkregen kan worden over het functioneren van 

de regelmechanismen die de bloeddruk in het lichaam constant houden. Ooel van 

het onderzoek -is het ontwikkelen en toepassen van (wiskundige) technieken voor de 

analyse van deze fluctuatiesj wij hopen dergelijke technieken te kunnen gebruiken 

om debloeddruk-regeling te testen zonder genoodzaakt te zijn daarvoor speciale 

interventies bij de patient te verrichten. 

Een voorbeeld van spontane BO en HF fluctuaties is te zien in fig.l in 

Hoofdstuk 1 (p.15). Oat hoofdstuk vormt de inleiding van het proefschrift. In 

Hoofdstuk 2gaan wij in op methoden om het hartfrekwentie signaal (een 

punt-proces, fig.2a, p.20) hanteerbaar te maken voor verdere analyse. Ook het 

continu gemeten bloeddruk signaal (fig.2b) levert problemen bij analyse: het is 

een bijna periodiek signaal, waarvan zowel de periode als de maximale waarde 

(systole) en mlnimale waarde (diastole) enigszlns fluctueren. Het BO signaal noch 

het HFs~gnaa1 1enenzich voor de toepassing van standaard signaal-ana1yse technl

eken. 

Oe BO en HF fluctuaties bevatten re1atief snelle bijdragen ten gevolge van de 

ademhaling (periode circa vier seconden) en tragere bijdragen met een periode van 

circa tien seconden. Oe oorzaak van deze tragere schomme1ingen is niet goed 

bekend. Verder zljn er fluctuatles met een periode van meer dan vijftien secon

den; deze laatste worden hier buiten beschouwing ge1aten. Wij gebruiken spec

traal-analyse technieken om de verschillende bijdragen afzonderlijk te kunnen bes

tuderen. In de Hoofdstukken 3 en 4 worden verschillende mogelijkheden voor het 

maken van een spectrum van een HF slgnaal besproken en verge1eken. 
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In Hoofdstuk 5 presenteren wij een eenvoudig model van het cardiovasculair sys

teem (= het geheel van hart, bloedvaten en relevante regelmechanismen). Ons 

model verschilt van de overige in de literatuur beschreven modellen doordat de 

variabelen niet in de tijd, maar op een een slag-op-slag basis varieren. Dit be

tekent dat de lengte van het interval tussen twee slagen (R-R interval) en de sys

tolische en diastolische druk tijdens een slag in ons model worden afgeleid uit de 

waarden tijdens vorige slagen. Hiervoor maken wij gebruik van fysiologische wet

matigheden (windketel, baroreflex, wet van Starling). Wij stappen daarom over 
van een beschrijving met 'hartfrekwentie' en gebruiken verder het R-R interval. 

Het model wordt in dit hoofdstuk getoetst door bloeddruk gegevens van patienten 

te analyseren met behulp van kruiskorrelatie technieken. Het model blijkt te vol

doen wat betreft de windketel- en baroreflex-eigenschappen. 

In Hoofdstuk 6 passen wij technieken uit de spectraal analyse toe op BD en HF 

gegevens van gezonde proefpersonen. Wij vinden een verschil in gedrag tussen de 

fluctuaties met frekwenties in het tien-seconden gebied en die in het snell ere 

ademhalings gebied. De ademhalings fluctuaties in BD en in R-R interval zijn 

simultaan, maar de BD-fluctuaties in het lO-seconden gebied lopen ongeveer twee 

seconden voor op de fluctuaties van het R-R interval. Deze gegevens worden in 

Hoofdstuk 7 vergeleken met de uitkomsten van het model van Hoofdstuk 5. Het 

blijkt dat de gegevens goed beschreven kunnen worden door te veronderstellen dat 

een eenvoudige windketel-model de drukvermindering tijdens diastole bepaalt. De 

sturing van het R-R interval door de sneIle, vagale baroreflex -- zoals opgenomen 

in ons model -- lijkt aIleen in overeenstemming met de experirnentele gegevens in 

het gebied van de ademhalings frekwentie. Wij stellen dat de ademhalings fluctu

aties in HF (de zgn. respiratoire sinus arrhythmie) het gevolg zijn van respira

toire BD schommelingen, die door de baroreflex worden omgezet in HF fluctuaties. 

Op grond van deze aanname kunnen wij dan een schatting maken van de barore

flex-gevoeligheid door uitsluitend de fluctuaties in het gebied van de ademhalings 

frekwentie te beschouwen. De gevonden waarde kornt overeen met literatuurwaar

den, die op geheel andere wijze bepaald zijn. 
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In Hoofdstuk 8 worden de voorgaande hoofdstukken besproken. Als resulaten van 

het onderzoek kunnen worden genoemd de ontwikkeling van relatief eenvoudige an

alyse technieken voor HF en BO fluctuaties, die samen met het beschreven 

slag-op-slag model van het cardiovasculair systeem leiden tot een beter begrip van 

de aard van de fluctuaties, en daardoor van het functioneren van het cardiovascu

lair systeem in rust. 

Hoofstuk 9 is een 'post scriptum'; het is toegevoegd nadat de overige hoofdstukk

en gereed waren. Het beschrijft recente simulatie resultaten met een uitgebreid

ere versie van het slag-op-slag model dat in Hoofdstuk 5 besproken werd. De uit

brei ding bestaat uit het opnemen van sympathische sturing van de HF en de peri

fere weerstand in het model. Dit leidt ertoe dat een goede kwantitatieve over

eenkomst wordt gevonden tussen de spectra berekend uit gesimuleerde BO en HF 

gegevens en spectra berekend uit BO en HF gegevens van proefpersonen. Oeze 

resultaten versterken ons in de mening dat de ademhalings-gekoppelde HF fluctua

ties het gevolg zijn van de BO fluctuaties. Oe fluctuaties met een periode van 

tien-seconden zijn in het model een resonantie verschijnsel als gevolg van de loop

tijd van de trage sympathische sturing van HF en perifere weerstand. 

In Appendix A reproduceren wij een artikel van Or .J.Penaz, waarin hij een meth

ode beschrijft om op niet-bloedige wijze een continue bloeddruk registratie te 

maken. Sommige in het proefschrift gebruikte BO gegevens werden verkregen met 

de 'Fin.A.Pres', een door de groep van lr.K.H.Wesseling (Werkgroep Biomedische In

strumentatie, TNO) ontwikkeld apparaat, dat werkt vol gens het door Penaz bes

chreven principe. 

Appendix B toont met behulp van spectraal-analyse technieken dat het 

tien-seconden ritme tijdens de slaap praktisch geheel afwezig is. Het is bekend 

dat de sympathische activiteit tijdens de slaap sterk afneemt, en daarom is dit re

sultaat in overeenstemming met onze veronderstelling dat de sympathische activi

teit het tien-seconden ritme veroorzaakt. 

191 




