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Samenvatting
Het toedienen van spierverslappende middelen heeft tot doel (reflex-)bewegingen van de pa
tient tijdens operaties uit te schakelen. Traditionele toediening in de vorm van frequente bo
lussen heeft als nadeel dat de spierrelaxatie sterk fluctueert. Continu toediening van spierver
slappende middelen leidt tot een meer gelijkmatig niveau van spierverslapping. Het in dit
verslag beschreven onderzoek heeft tot doel op een betrouwbare manier de mate van spier
verslapping te meten om in een later stadium hiermee een regelsysteem voor spierrelaxatie te
ontwerpen.
De spierverslapping kan het beste gemeten worden volgens het electromyografische principe.
Hierbij wordt met behulp van oppervlakte-elektroden de nervus ulnaris elektrisch geprikkeld
met een train-of-four (TOF) stimulatiepatroon en de responsie wordt gemeten aan de abduc
tor digiti minimi. Deze methode levert bij een gecalibreerde meting de mate van spierverslap
ping en spiervennoeiing en bij een ongecalibreerde meting aileen de spiervennoeiing.
De spierrelaxatie kan klinisch gemeten worden met behulp van een DATEX RELAXOGRAPH.
Deze RELAXOGRAPH berekent zelf waarden voor spierverslapping en spiervennoeiing en
heeft op een analoge uitgang het ruwe EMG-signaal beschikbaar. Aangezien de berekende
waarden voor spierverslapping en spiervermoeiing niet onder aile omstandigheden betrouw
baar zijn, is het nodig alvorens deze parameters te bepalen, de gemeten signalen te valideren.
Om een validatie-algoritme te ontwerpen zijn er metingen verricht. Deze metingen leverden
echter zeer uiteenlopende resultaten op wat betreft de vonn van de EMG-signalen. Hiermee
zou validatie zeer moeilijk of niet mogelijk zijn. De vonn van het EMG blijkt zeer sterk af te
hangen van de positionering van de elektroden. Uit aanvullende metingen is gebleken dat het
goed mogelijk is een optimaIe elektrodeplaatsing te bepalen. De gemeten signalen met deze
optimale plaatsing voldoen goed aan de verwachte EMG-responsies. Hierdoor is het beter
mogelijk een validatie-algoritme te ontwerpen voor deze EMG-signalen. Er zijn hiervoor en
kele richtlijnen aangegeven.

Vanaf deze plaats wi! ik graag al het personeel van het Catharina Ziekenhuis dat zijn mede
werking heeft verleend tijdens de metingen bedanken, in het bijzonder Dr. H.H.M. Korsten
voor zijn enthousiasme, interesse en goede ideeen. Ook wi! ik Mevr. B. Smit bedanken die
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Abstract
The administration of muscle relaxants during surgery is directed at suppressing involuntary
muscle movements in anaesthetised patients. Muscle relaxants are conventionally adminis
tered by bolus injections. This results in a failure to maintain steady relaxation levels. Con
tinuous infusion of muscle relaxants leads to a more stable level of muscle relaxation. The
work in this paper is aimed at measuring muscle relaxation with a high reliability in order to
develop in a later stadium a closed-loop feedback controller for muscle relaxation.
Recording the electromyographic (EMG) response to nerve stimulation is the best way to ob
tain the degree of muscle relaxation. Evoked EMG measurements can be accomplished by
supramaximal train-of-four (TOF) stimulation of the ulnar nerve and recording the compound
muscle action potential at the abductor digiti minimi. If train-of-four stimulation is applied in
calibrated mode, muscle relaxation and fade can be measured. If train-of-four stimulation is
applied in uncalibrated mode, only fade can be measured.
Muscle relaxation can be clinically monitored by the DATEX RELAXOGRAPH. This neuromus
cular analyzer delivers fade and relaxation and contains the raw EMG signal at an analogue
output. Because of the fact that the values of relaxation and fade of the RELAXOGRAPH are not
reliable in every situation, the EMG signal has to be validated before computing these para
meters.
To create a validation algorithm, measurements have been performed. The shape of these
measurements differed so much that it would be very difficult to validate these signals. The
shape of the EMG signals appears to be very dependent on electrode position. New measure
ments have proved that it's possible to determine an optimal electrode placing. The measured
signals using this optimal placing look like the expected EMG curve very much. With these
signals it's much easier to create a validation algorithm. Finally some directives to design a
validation algorithm are given.
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1 Inleiding

Binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de Technische Universiteit Eindho
ven wordt onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van automatisering binnen
de anesthesie. Zo wordt er bijvoorbeeld al geruime tijd onderzoek verricht naar een automa
tisch bloeddrukregelsysteem.

1.1 Spierrelaxatie-regeling

In 1990 is een aanzet gegeven om het bij EME ontwikkelde bloeddrukregelsysteem enerzijds
aan te passen voor andere farmaca, en anderzijds te gebruiken voor toepassing in andere klini
sche regelsystemen. Bij dit laatste werd gedacht aan een regelsysteem voor spierrelaxatie (ook
weI: spierverslapping). Spierrelaxatie is tijdens operaties een belangrijke fysische grootheid.
Bij verschillende operaties is het nodig de spieren van de patient te verslappen om onder andere
onverwachte bewegingen van de patient te voorkomen. Hiertoe worden spierverslappende mid
delen toegediend. Er is de laatste jaren een ontwikkeling geweest naar snellere en korter wer
kende spierverslappers. Hierdoor is het mogelijk geworden om spierverslappers automatisch
toe te dienen.
Bij spierrelaxatie-regeling is het de bedoeling dat de spieractiviteit gemeten wordt en aan de
hand daarvan wordt bepaald hoeveel spierverslappend middel er moet worden toegediend om
het juiste niveau van spierrelaxatie te bereiken. Dit moet continu gebeuren, waardoor de spier
relaxatie constant gehouden kan worden.
Er is binnen de vakgroep EME al onderzoek gedaan naar zowel de regeltechnische aspecten als
naar de meetaspecten van spierrelaxatie-regeling. Scheepers [Scheepers, 1992] heeft onderzoek
verricht in de richting van een adaptieve (PID-)regelaar. Bij adaptieve (PID-)regelaars worden
een of meer patient-parameters on-line bepaald op basis van de gemeten spierverslapping. Op
basis van deze patient-parameters worden geschikte P-, 1- en D-parameters bepaald. Bij de in
de literatuur beschreven regelaars voor spierverslapping vindt deze bepaling over het algemeen
plaats tijdens een initiele fase. In deze initiele fase wordt een spierverslappend middel toege
diend in de vorm van een bolusinjectie (een grote hoeveelheid farmacon die in een keer wordt
toegediend) of door een niet-adaptieve PI-regelaar. Het doel van deze initiele fase is de spier
verslapping binnen korte tijd voldoende te laten toenemen zodat een operatie snel kan begin
nen. Voor het bepalen van de patient-parameters worden verschillende methoden in de litera
tuur beschreven. Poolplaatsingsalgoritmen worden hier veel voor gebruikt [Linkens 1982a,
1982b en 1985]. Hierbij wordt getracht zowel de gevoeligheid van de patient, als de polen en
nulpunten van het gebruikte patientmodel te bepalen. Andere methoden gaan aIleen uit van het
bepalen van de patientgevoeligheid [Jaklitsch, 1987]. De laatste jaren wordt er ook onderzoek
verricht naar het gebruik van expertsystemen [Linkens, 1990].
De in de literatuur gevonden regelaars gaan allemaal uit van een spreiding in de patientgevoe
ligheid van maximaal een factor vijf. Een gedeelte gaat zelfs uit van een spreiding van een fac
tor 3. Dit is opmerkelijk aangezien uit een literatuurstudie [Nagashima, 1988] blijkt dat de pa
tientgevoeligheid een spreiding heeft van een factor 25.
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De in de literatuur beschreven regelaars maken vrijwel geen gebruik van gevalideerde in
gangssignalen. Dit is zeer opmerkelijk, omdat er zonder signaalvalidatie foutieve metingen
naar de regelaar gestuurd kunnen worden, waardoor er geen goede regeling plaats kan vinden.

Er is reeds onderzoek verricht naar zowel regelaspecten [Scheepers, 1992] als meetaspecten
[Hoevenaren, 1992] van de regelaar voor spierrelaxatie. Voor wat de meetaspecten betreft is er
onderzoek gedaan naar het vinden van een goede meetmethode voor het meten van spierver
slapping. Hierbij is gekeken naar de soort meetmethode (elektrisch of mechanisch). Er zijn ech
ter nog geen metingen verricht gedurende deze onderzoeken. Dit verslag beschrijft metingen
die verricht zijn in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Deze metingen zijn verricht geleid
door het al verrichte onderzoek betreffende de meetaspecten.

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een parameter die een betrouwbare maat is
voor de momentane mate van spierrelaxatie. Dit zou geen probleem zijn als de gemeten signa
len altijd het juiste verloop zouden vertonen en niet onderhevig zouden zijn aan storingen. Om
dat dit helaas niet het geval is, moeten de gemeten signalen gevalideerd worden.
In het onderzoek van Hoevenaren [Hoevenaren, 1992] is aan de hand van uitgebreid Iiteratuur
onderzoek een aantal meetmethoden om de mate van spierrelaxatie te bepalen beschreven. Er is
bovendien een aanzet gegeven om gemeten signalen te valideren. Hierbij is uitgegaan van het
opgewekte electromyogram zoals het in de Iiteratuur wordt beschreven.

Er wordt al gebruik gemaakt van een apparaat dat de mate van spierrelaxatie kan bepalen, een
DATEX RELAXOGRAPH. Er is echter een sterk vermoeden dat dit apparaat niet op een betrouw
bare manier de gemeten signalen valideert. De RELAXOGRAPH heeft op een analoge uitgang het
gemeten signaal ter beschikking. Dit is een van de redenen waarom er in dit onderzoek gebruik
gemaakt wordt van de DATEX RELAXOGRAPH.

Voor het onderzoek was het nodig de volgende stappen uit te voeren:
• Er moest een meetopstelling gemaakt worden bestaande uit een RELAXOGRAPH, een LAB

MASTER ADVANCED DESIGN [LAB MASTER ADVANCED DESIGN Handbook, 1990] en een
Personal Computer. Om de juiste communicatie tussen deze apparaten te verkrijgen moest
er een software-applicatie geschreven worden op de PC, die de gebruikte apparaten be
stuurt.

• Met behulp van deze meetopsteBing moesten er vervolgens metingen verricht worden aan
patH~nten waarbij met behulp van een spierverslappend middel de spieren verslapt waren.
Deze metingen zijn in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven verricht.

• De verkregen meetresultaten moesten verwerkt worden. Hiermee moest een validatie-algo
ritme opgesteld en eventueel gei'mplementeerd worden.

1.3 Opbouw van het verslag

In hoofdstuk 2 zal het spierrelaxatie-regelsysteem behandeld worden aan de hand van een blok
schema. De veiligheidseisen waaraan een dergelijk regelsysteem moet voldoen zuBen ook kort
besproken worden. Verder wordt uitgelegd hoe de normale neuromusculaire overgang werkt en
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aan de hand daarvan worden een aantal typen neuromusculaire blokkaden beschreven samen
met de farmaca die deze blokkaden kunnen veroorzaken.

In hoofdstuk 3 wordt de meetmethode behandeld die gebruikt is tijdens de verrichte metingen.
In dit hoofdstuk wordt eveneens de apparatuur beschreven die gebruikt is om de metingen te
kunnen verrichten.

Hoofdstuk 4 beschrijft de software die ontwikkeld is om de metingen op een betrouwbare wijze
te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om de besturing van de gebruikte apparatuur met behulp
van een personal computer en het zichtbaar maken en opslaan van metingen om ze in een later
stadium te kunnen analyseren.

In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de meetresultaten aangegeven wat een juiste positione
ring van de stimulus- en meetelektroden is uitgaande van een bepaalde zenuw/spier-combinatie
die gebruikt wordt om de spierverslapping te meten. Ook wordt aangegeven wat de invloed van
een foutieve positionering is op de gemeten signalen.

In hoofdstuk 6 zal uitgelegd worden hoe de potentiaalvariaties aan de meetelektroden tot stand
komen en getracht zal worden de gemeten signalen te modeBeren.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het signaalgedrag geconstateerd uit de verrichte metingen.
Aan de hand hiervan worden ideeen gegeven over het uitvoeren van een signaalvalidatie.

Hoofdstuk 8 tenslotte is gewijd aan conclusies betreffende dit onderzoek en er zuBen enkele
aanbevelingen gedaan worden voor de voortzetting ervan.



2 Het spierrelaxatie-regelsysteem

Tijdens operaties worden door de anesthesist spierverslappende middelen toegediend, met als
doel de spieren van de patient te verslappen. Dit gebeurt om onverwachte bewegingen van de
patient te voorkomen gedurende de operatie omdat deze bewegingen het werk van de chirurg
kunnen bemoeilijken. De spierverslappende middelen die momenteel gebruikt worden zijn
vecuranium en atracurium. Dit zijn snel- en kort werkende spierverslappers.
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0%-'--------------------

o 40 80 120
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figuur 2.1 Spieractiviteit als functie van de tijd. De bolusinjecties zijn op de metpijltjes aan
gegeven tijdstippen toegediend [Linkens, 1982aj.

Aan het begin van een operatie wordt een grate hoeveelheid (een bolus) spierverslappend mid
del toegediend om snel een hoog niveau van spierrelaxatie te bereiken zodat de operatie geen
vertraging oploopt. Wanneer de werking van deze bolus afneemt en de spieractiviteit toeneemt,
wordt er wederam een (kleinere) bolus spierverslappend middel toegediend. Een nadeel van
deze methode is dat het verloop van de spierverslapping sterk fluctueert. Dit is te zien in figuur
2.1. Daarnaast is het voor de anesthesist een belasting omdat hij naast de spierverslapping nog
veel andere parameters gedurende de operatie in de gaten moet houden.
Ret is daarom wenselijk om de spierverslappers continu toe te dienen. Dit continu toedienen
zal met behulp van een automatische regelaar moeten plaatsvinden omdat handmatige bedie
ning te veel inspanning van de anesthesist vereist, omdat er enerzijds een lange tijd verstrijkt
tussen de toediening van de verslapper en de reactie van de patient hierap, anderzijds is er een
grate variatie in de gevoeligheid van de patienten voor spierverslappende middelen. In dit
hoofdstuk zal in grate Iijnen het spierrelaxatie-regelsysteem beschreven worden.
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2.1 Bescbrijving van bet systeem

In figuur 2.2 is een blokschema te zien van het totale spierrelaxatie-regelsysteem. Links in deze
figuur is te zien dat er een signaal aanwezig moet zijn dat de spieractiviteit representeert. Dit is
de gemeten EMG-responsie op een bepaald toegediend stimuluspatroon. Dit signaal wordt met
behulp van een AD-converter in een personal computer (PC) ingelezen waar het wordt gecon
troleerd op juistheid met behulp van een validatie-algoritme. Uit deze gemeten gegevens en een
eventueel gemeten referentiewaarde van het EMG wordt vervolgens een parameter bepaald die
een maat is voor de spierrelaxatie.
Deze parameter wordt aan de regelaar aangeboden. De regelaar berekent aan de hand van deze
parameter de juiste infuusflow. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van de aanwezige
gegevens in het expertsysteem, dit zijn gegevens over het gebruikte farmacon en patientgege
vens over de respons van de patient op dit farmacon.

.-- .

Ingangsslgnaal
dat spleractMtelt
representeert

L••.......•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••••.••••.••••.•••••••••••••••••••••••••J

figuur 2.2 Blokschema van het spierrelaxatie-regelsysteem.

De pompaansturing verzorgt de juiste communicatie tussen de regelaar en de infuuspomp zodat
deze pomp de flow verzorgt die de regelaar berekend heeft. De pomp wordt via een seriele
poort op de PC aangestuurd en de pomp zelf geeft eventuele storingen ook door via deze poort.
Indien er ergens in het hele systeem problemen optreden worden deze aan het expertsysteem
kenbaar gemaakt. Dit is zichtbaar op een monitor en er kan door de gebruiker van het systeem
ingegrepen worden via een toetsenbord. Verder is op de monitor constant de status van het sys
teem zichtbaar en de gebruiker wordt op de hoogte gehouden van de spierrelaxatie en de in
fuusflow van de patient.

2.2 Veiligbeidseisen

Voordat het regelsysteem klinisch getest kan worden moet er eerst aan een aailtal veiligheidsei
sen voldaan zijn [Jaklitsch, 1987]. Allereerst moet de integriteit van het ingangssignaal beke
ken worden om eventuele artefacten te detecteren. Verder moet men er zeker van zijn dat de
patient supramaximaal geprikkeld wordt. Dit wil zeggen dat de zenuw geprikkeld wordt met
een zodanig hoge stroom dat aIle spiervezels simultaan samentrekken. Ook moet de infuus-
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pomp automatisch worden gestopt indien de flowrate van de infuuspomp niet doorgegeven
wordt aan de Pc. Deze flow moet eveneens aan twee eisen voldoen: de totale dosis en de mo
mentane flowrate mogen een van te voren ingestelde maximale waarde niet overschrijden.
Perioden van excessieve relaxatie van 100 % moeten geobserveerd worden en onder de aan
dacht van de anesthesist gebracht worden. Verder moeten de validatie-algoritmes die gebruikt
gaan worden uitvoerig getest worden alvorens ze klinisch toegepast worden.
Ret hele systeem dat ontwikkeld wordt is slechts op een feedback-signaal gebaseerd waardoor
supervisie door de anesthesist noodzakelijk blijft omdat hij ook andere signalen dan aIleen het
gemeten EMG waarneemt, zoals beweging van de patient.

2.3 De werking van de neuromusculaire overgang

Een spier bestaat functioneel gezien uit een aantal motor-units [Metingen in de Geneeskunde I,
1991]. In figuur 2.3 is een motor-unit schematisch weergegeven: zij bestaat zoals in de figuur
te zien is uit een axon (zenuwvezel), (motor)eindplaten en spiervezels.

eindplaten

axon

figuur 2.3 Zeer schematische weergave van een motor-unit.

De eindplaten en het spiervezelmembraan zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Zij vormen sa
men een synaps, zie figuur 2.4. Ret activeren van het spiervezelmembraan door een zenuwac
tiepotentiaal vindt plaats via een chemisch tussenproces in de eindplaat. Dat proces wordt de
neuromusculaire transmissie genoemd.
Als een actiepotentiaal aan het einde van de zenuwvezel arriveert, vindt achtereenvolgens het
volgende plaats: (zie figuur 2.4)
• De depolarisatie van de eindplaat door een actiepotentiaal vanuit de axon veroorzaakt het

vrijkomen van de transmitterstof ACh (acetylcholine) uit de gebarsten vesikels.
• Dit ACh diffundeert door het presynaptisch membraan en steekt de synapsspleet (± 80 nm

breed) over.
• Ret ACh verhoogt de permeabiliteit van het spiervezelmembraan voor Na+ en K+ (het

spiervezelmembraan is ten behoeve van oppervlaktevergroting geplooid).
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spiervezel

synaps
spleet

figuur 2.4 De overgang tussen motor-eindplaat en spiervezelmembraan.

• Het spiervezelmembraan depolariseert door de Na+-influx en wanneer deze depolarisatie de
drempelwaarde van -55 mV overschrijdt, zet de Hodgkin cycle in waardoor in de spiervezel
een actiepotentiaal ontstaat.

• In de synapsspleet is cholinesterase in hoge concentratie aanwezig. Deze stof breekt het
ACh zeer snel chemisch af. De permeabiliteit van het spiervezelmembraan komt daarmee
op zijn oude waarde terug.

2.4 Spierverslappende middelen

De neuromusculaire transmissie is op een aantal manieren te onderbreken. Ten eerste kan de
resynthese van ACh gestopt worden. In dit geval vermindert na elke contractie de voor de
overdracht beschikbare hoeveelheid ACh. De resynthese van ACh kan gestopt worden met de
stof curare, ook weI bekend als pijlengif. Dit middel werd door de indianen op hun pijlen ge
smeerd, waardoor de vijanden die met deze pijlen geraakt werden verlamd raakten en gemak
kelijk te overmeesteren waren. In de klinische praktijk is in eerste instantie ook nog van het
middel curare als spierverslapper gebruik gemaakt.
In de tweede plaats kan de neuromusculaire transmissie gestopt worden door ervoor te zorgen
dat er bij een depolarisatiegolf in het eindplaatgebied geen ACh meer vrijkomt uit de vesikels.
Middelen die dit veroorzaken heten niet-depolariserende spierverslappers.
Tenslotte kan ervoor gezorgd worden dat de eindplaat gedepolariseerd blijft, dit onderbreekt
ook de neuromusculaire transmissie. Hiervoor kunnen depolariserende middelen gebruikt wor
den.

In de klinische praktijk worden drie verschillende typen neuromusculaire blokkade onderschei
den [Ali, 1976; Viby-Mogensen, 1982]. Deze drie zijn:

•
•
•

Niet-depolariserende neuromusculaire blokkade
Depolariserende neuromusculaire blokkade
Tweevoudige blokkade (fase II blokkade, desensibiliserende blokkade)
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2.4.1 Niet-depolariserende spierverslappende middelen

Middelen die een niet-depolariserende neuromusculaire blokkade veroorzaken zijn onder ande
re vecuronium en atracurium. Hierbij binden de spierverslappende farmaca zich aan de recepto
ren in de eindplaat. De karakteristieke eigenschappen van de middelen zijn [Ali, 1976]:

Voordelen:
• Mwezigheid van spieractiviteit voorafgaand aan het begin van de spierverslapping in

tegenstelling tot de depolariserende middelen.
• De responsies zijn afhankelijk van de frequentie waarmee de zenuw gestimuleerd wordt. Er

treedt spiervermoeiing op indien de stimuli snel achter elkaar aangeboden worden, d.w.z.
dat de responsie op de nde stimulus is kleiner dan de responsie op de (n_1)de stimulus.

• Post-tetanische potentiatie; de gevoeligheid kan tijdens een intense neuromusculaire blok
kade tijdelijk verhoogd worden. Hiermee kan vastgesteld worden hoe diep de intense blok
kade is.

• Het is mogelijk de blokkade op te heffen met behulp van anticholinesterases of met depo
lariserende middelen.

• Verheviging van de blokkade is mogelijk door toediening van andere niet-depolariserende
spierverslappende middelen.

Nadelen:
• Geen, er zijn geen schadelijke gevolgen van de middelen bekend.

2.4.2 Depolariserende spierverslappende middelen /

Middelen die een depolariserende neuromusculaire blokkade veroorzaken zijn onder andere de
farmaca succinylcholine en suxamethonium. De neuromusculaire eindplaat wordt door deze
middelen gedepolariseerd. De karakteristieke eigenschappen van de middelen zijn [Ali, 1976]:

Voordelen:
• Verheviging van de blokkade is mogelijk door toediening van andere depolariserende

spierverslappers of anticholinesterases.
• Opheffen van de blokkade is mogelijk door toediening van d-tubocurarine.

Nadelen:
• Aan het begin van de blokkade treedt er spieractiviteit op.
• Initiele afwezigheid van vermoeiing bij langzame en snelle stimulusfrequenties.
• Er treedt geen post-tetanische potentiatie op.

2.4.3 Tweevoudige blokkade

Wanneer er herhaaldelijk een depolariserend spierverslappend middel wordt toegediend gedu
rende een langere periode, leidt dit uiteindelijk tot een tweevoudige blokkade. De originele de
polariserende blokkade neemt langzaam maar zeker de eigenschappen aan van een niet-depo
lariserende blokkade. Er zijn vijf stadia aan te geven die de tweevoudige blokkade doorloopt:
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• Er treedt eerst een depolariserende neuromusculaire blokkade op.
• De responsie neemt af bij elkaar opvolgende doses.
• Mname van elkaar opvolgende EMG-potentialen als responsie van een hoogfrequente

tetanische stimulatie.
• Stadium van vermoeiing; anticholinesterases verbeteren de neuromusculaire transmissie in

dit stadium.
• Niet-depolariserend stadium: aIle bijbehorende verschijnselen zijn aanwezig.

2.4.4 Vecuronium en atracurium

Bij veeI operaties hoeft de spierverslapping slechts opgevoerd te worden tot 80 %. Dit wil zeg
gen dat maar 80 % van aIle spiervezels verslapt is. Aangezien bij deze 80 % aIle dikkere spier
vezels uitgeschakeld zijn komt dit overeen met een spierkrachtvermindering van 95 %. De
20 % niet-verslapte vezels kunnen maar weinig kracht leveren en zijn meestal niet hinderlijk
voor de chirurg.
Vanwege de voordelen van de niet-depolariserende spierverslappende farmaca wordt in de
praktijk vrijwel altijd gebruik gemaakt van de (niet-depolariserende) farmaca vecuronium en
atracurium. Deze twee middelen hebben onder de niet-depolariserende farmaca de kortste
werkingsduur. Daarnaast is de hersteltijd van de twee middelen kort. Dit is de tijd die verstrijkt
tussen het stoppen met toedienen van spierverslappende farmaca en het weer zelfstandig ade
men van de patient. Een ander voordeel van beide middelen is het ontbreken van cardiovascu
laire effecten.
In de praktijk is het ook zeer belangrijk dat de patient snel voldoende verslapt is zodat de anes
thesist niet te veel problemen ondervindt bij het beginnen van de beademing van de patient.
Daarnaast is het belangrijk dat de chirurg snel kan beginnen.
Tijdens (tangere) operaties moet de anesthesist veel zaken in de gaten houden waaronder ook
de spierverslapping. Ais de spierverslapping echter automatisch geregeld wordt hoeft de anes
thesist geen spierverslapper meer handmatig toe te dienen en hoeft hij slechts in noodsituaties
te handelen.

In dit onderzoek is gekozen om een regelsysteem te ontwerpen op basis van het farmacon ve
curonium. Ben voordeel ten opzichte van atracurium is dat de doses voor het bereiken van een
bepaald niveau van spierverslapping bij vecuronium een factor 4 a5 lager liggen [Gramstad,
1982,1985; Robertson, 1983]. Bovendien heeft men in het Catharina ziekenhuis, waar onze ex
perimenten gedaan worden, veel ervaring met vecuronium. Verder is over vecuronium in de li
teratuur meer bekend dan over atracurium, vooral met betrekking tot het modelleren van de
responsie van de patient op het middel.



3 Meetmethoden en apparatuur ter
bepaling van de mate van spierre
laxatie

3.1 Inleiding

Hoevenaren [Hoevenaren, 1992] beschrijft in zijn afstudeerverslag een aantal methoden om de
mate van spierverslapping te bepalen. Betrouwbare methoden ter bepaling van de mate van
spierrelaxatie zijn de methoden waarbij een zenuw elektrisch geprikkeld wordt en waarbij de
responsie van een door deze zenuw aangestuurde spier gemeten wordt. Deze responsie kan op
een aantal manieren gemeten worden. De meest gebruikelijke manieren zijn door middel van
het electromyogram (EMG) of het mechanomyogram (MMG). Het EMG is het elektrische sig
naal dat met behulp van elektroden op de spier te meten is en evenredig is met de spieractivi
teit. Het MMG is eveneens evenredig met de spieractiviteit maar dan gemeten aan de hand van
de kracht die een spier kan leveren; deze kan gemeten worden aan bijvoorbeeld een yinger.
Meetmethoden op basis van MMG zijn in de klinische praktijk onbruikbaar vanwege een te
onbetrouwbare meting. De krachtopnemer is zeer gevoelig voor de richting van de te meten
kracht. Een kleine verandering in deze hoek levert een significante verandering op van de ge
meten kracht.

Een aantal van de door Hoevenaren beschreven methoden om de mate van spierrelaxatie te me
ten is bruikbaar in een automatische regeling. Een hiervan zal in de volgende paragraaf worden
besproken. Deze methode is gebaseerd op het gelntegreerde EMG (IEMG). Het IEMG is een
waarde yom het vermogen in het gemeten signaal. Dit wordt uiteraard ook belnvloed door
spierverslappende middelen.

3.2 Train-of-four stimulatie (TOF)

Bij de train-of-four methode wordt een zenuw gestimuleerd met een korte trein van vier su
pramaximale stimuli; dit wordt herhaald met tussenpozen die niet korter mogen zijn dan 10
seconden. De frequentie van de train-of-four is 2 Hz. Dit is nog eens weergegeven in figuur
3.1(a).
Een stimulus heeft een pulsbreedte van 100 JAS. De verwachte responsie op een enkele stimulus
is weergegeven in figuur 3.2. De grootte van het oppervlak dat in deze figuur grijs getint is, is
het IEMG: de maat voor het vermogen in het gemeten signaal en daarmee dus een maat voor de
activiteit van de spier waarop het signaal gemeten wordt. In figuur 3.1(b) zijn de responsies op
de stimuli als pulsen weergegeven. De hoogte van deze pulsen is evenredig met het vermogen
van de EMG-responsie.
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figuur 3.1 Train-of-four stimulatiepatroon (a); De responsies van de spier op de stimuli
(IEMG) (b).

EMG RESPONSE V/W DE SPIER

EMG RESPONSlE WINDOW

figuur 3.2 Verwachte EMG-responsie tengevolge van een Train-of-four stimulus
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De responsies worden kleiner naarmate de spier meer verslapt is. Als de spier nog helemaal
niet verslapt is, aan het begin van een operatie, kan er een referentiewaarde bepaald worden.
Als er een referentiewaarde beschikbaar is (gecalibreerde meting), kunnen er een aantal zaken
bepaald worden. Twee hiervan zijn spierverslapping en spiervermoeiing:

• Spierverslapping: deze treedt op tengevolge van de toediening van spierverslappende mid
delen. De spieractiviteit is gelijk aan de verhouding van de eerste respon
sie van de trein van vier responsies ten opzichte van de referentiewaarde.
De spierverslapping is complementair aan de spieractiviteit: (1
spieractiviteit)=spierverslapping.

• Spiervermoeiing: spiervermoeiing treedt op als gevolg van belasting van de spier waardoor
de respons vermindert en de spier vermoeid raakt. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij tetanische (voortdurende) prikkeling van de zenuw. Spierver
moeiing kan ook optreden zonder dat er spierverslappende middelen zijn
toegediend. De verhouding van de vierde responsie van een train-of-four
ten opzichte van de eerste, ook weI TOP-ratio genoemd, is een maat voor
(l-spiervermoeiing). Spiervermoeiing treedt veeI eerder op indien er
spierverslappende middelen zijn toegediend.

De TOP-ratio wordt vaak gebruikt als maat voor de spieractiviteit. Dit is theoretisch niet juist,
maar omdat er een sterke correlatie is tussen de spierverslapping en de spiervermoeiing in ver
slapte toestand, is het gebruikelijk om in geval van een ongecalibreerde meting de TOP-ratio
als maat voor spieractiviteit te gebruiken.
De frequentie van de train-of-four is gekozen op 2 Hz omdat bij deze frequentie er een duide
lijke afname is van de opeenvolgende vier EMG-responsies. Bij lagere frequenties is dit niet
het geval, zie figuur 3.3. De frequentie van 2 Hz is snel genoeg om een significante afname van
het ACh te veroorzaken, maar laag genoeg om transmitter facilitatie te voorkomen zodat na de
vierde stimulus de responsie weer langzaam toeneemt.

(a)

0,3Hz 1,0 Hz 2,0 Hz

H

2,0 Hz
I I

10 sec

figuur 3.3 Impulstrein met meer dan vier stimuli bij 0,3 Hz, 1,0 Hz en 2,0 Hz (a); Train-of
four bij 2,0 Hz met een interval van 10 seconden tussen de treinen van vier (b).
[Ali, 1976J.
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Spierverslapping (100 % -T1) en spiervermoeiing (100 % -Tr) vertonen een grote overeen
komst [Ali, 1976] zoals in figuur 3.1(b) te zien is. De spierverslapping en spiervermoeiing zijn
beide 0 % als de patient niet verslapt is, bij een spierverslapping van 5 % is de TOF-ratio nog
75 % of minder. Bij een spierverslapping van 75 %, 80 % en 90 % verdwijnen respectievelijk
de vierde, de derde en de tweede respons; de TOF-ratio is in deze gevallen 0 %. In hoofdstuk 7
wordt nog bekeken in hoeverre de verrichte metingen in dit onderzoek overeenkomen met de
hier beschreven cijfers.

De TOF-ratio kan goed vergeleken worden met observatie van een patient door de anesthesist.
Bij een TOF-ratio van 40 % of minder kan de patient zijn hoofd niet meer optillen van de ope
ratietafel. Bij een TOF-ratio van 60 % is hij of zij in staat het hoofd op te tillen gedurende on
geveer drie seconden. De patient kan de ogen wijd openen en het hoofd optillen voor tenminste
5 seconden bij een TOF-ratio van 75 %; de patient kan nu ook weer zelfstandig ademen en de
tong uitsteken.

Een nadeel van de train-of-four methode kan zijn dat tijdens een intense neuromusculaire blok
kade er geen responsie meer wordt waargenomen. Uit de literatuur blijkt dat bij een spierver
slapping van ongeveer 95 % nog net de eerste responsie van op train-of-four stimulus gemeten
kan worden. Aan de verrichte metingen zal dit laatste nog eens gecontroleerd kunnen worden
(hoofdstuk 7).
Er is een methode bekend waarbij een intense blokkade beter te observeren is, de zogenaamde
Posttetanic Count (pTq. Deze methode is uitgebreid beschreven in het afstudeerverslag van
Hoevenaren [Hoevenaren, 1992].

3.3 De DATEX REIAXOGRAPH

De DATEX RELAXOGRAPH is een Neuromusculaire Transmissie Monitor (NMT) die op een
eenvoudige manier de mate van spierverslapping bij een patient kan meten. Er bestaan verschil
lende typen van het apparaat en van een type bestaan er vaak meer programmaversies. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat er nog steeds een verdergaande ontwikkeling van de
RELAXOGRAPH bezig is.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de DATEX RELAXOGRAPH NMT-100 programmaversie
873267-03. De programmaversie wordt voorafgaand aan iedere nieuwe meting afgedrukt met
behulp van de ingebouwde printer.
De RELAXOGRAPH werkt volgens het train-of-four principe. Het interval tussen twee treinen is
instelbaar op 10, 20 of 60 seconden en de train-of-four zelf heeft een frequentie van 2 Hz. Het
supramaximale stimulusniveau wordt automatisch bepaald door middel van calibratie aan het
begin van de meting.

3.3.1 Calibratie

De maximale stimulusstroom is met de hand instelbaar tussen 0 en 70 rnA. Bij volwassen pa
tienten is het gebruikelijk om deze waarde op 70 rnA in te stellen indien er oppervlakte-elek
troden gebruikt worden.
De calibratie dient plaats te vinden v66rdat de patient verslapt is, dus als er nog geen spierver
slappend farmacon is toegediend.
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De calibratie verloopt als voigt:
• AIs eerste worden er twee stimuli met maximale stimulusstroom toegediend. Riermee

wordt de interne versterkingsfactor van de EMG-versterker vastgesteld.
• Vervolgens begint het zoeken naar de supramaximale stimulusstroom (stroom waarbij aIle

spiervezels geactiveerd zijn). De eerste stimulus bedraagt 5 rnA en wordt stapsgewijs ver
hoogd. AIs het gerntegreerde gemeten EMG minder dan 10 % groter is dan de voorgaande
waarde neemt men aan dat er een maximale stimulusstroom bereikt is. Deze stroom wordt
met 20 % verhoogd en dat levert de supramaximale stimulusstroom die gebruikt gaat wor
den.

• Met de supramaximale stimulusstroom wordt nu het 100 % referentieniveau bepaald. Dit
gebeurt door op vier stimuli met een interval van een seconde de responsies te meten. In
dien deze responsies onderling weinig van elkaar verschilIen, wordt het 100 % referentie
signaal vastgesteld door de vier responsies te middelen. De responsies worden op de printer
nog eens afgedrukt.

Indien er tijdens deze calibratie iets fout is, wordt de fout kort omschreven op de printer. Vaak
moeten de elektroden opnieuw geplaatst worden omdat bijvoorbeeld de gemeten responsies te
zwak zijn. Dit kan zowel aan de plaatsing van de stimuluselektroden als aan de plaatsing van de
meetelektroden liggen.

Eventueel is er een mogeIijkheid om ongecalibreerd te meten. In dit geval kan er geen zoge
naamde single-twitch responsie (spierverslapping) gemeten worden maar aIleen de TOF-ratio
(spiervermoeiing).
Een voorbeeld van een afdruk uit de printer van de RELAXOGRAPH is afgebeeld in figuur 3.4.
In deze figuur zijn de waarden van de gain (interne versterkingsfactor), de supramaximale sti
mulusstroom en het TOF-interval te zien. Ook is het referentie-EMG te zien dat gedurende de
calibratie gemeten is. Ret onderste deel van de figuur bevat de waarden die tijdens de operatie
gemeten zijn, zowel de spierverslapping (grootste waarden) als de spiervermoeiing die aan het
eind van de meting weer te zien is.
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figuur 3.4 Een voorbeeld van een afdruk uit de printer van de REIAXOGRAPH. Als eerste
wordt de programmaversie afgedrukt en vervolgens de calibratiewaarden: gain,
TOP-interval, het verloop van de responsies gedurende het zoeken naar de su
pramaximale stimulus en de gevonden waarde hiervan, de grootte van de respon
sies op de vier stimuli om het referentie-EMG te bepalen en het verloop van de
referentie-EMG's als functie van de tijd. Onder in de figuur is de meting te zien;
langs de verticale schaal staan procenten, horizontaal staat de tijd. De verticale
lijnen geven de waarden van de spieractiviteit aan en de TOP-ratio. De waarden
van de spieractiviteit en de TOP-ratio worden afwisselend afgedrukt. Daar waar
de TOP-ratio groter dan nul is, is een zwart gebied te zien.

3.3.2 Digitale en analoge uitgangen

De RELAXOGRAPH heeft aBe parameters, zowel ingestelde als gemeten waarden, na elke train
of-four beschikbaar op een seriele RS-232C uitgang, zodat deze gemakkelijk door een PC ge
bruikt kunnen worden. Opgemerkt dient te worden dat het formaat van de seriele poort van de
DATEX RELAXOGRAPH afwijkt van de standaard seriele poort zoals die door computers gebruikt
wordt. Figuur 3.5 laat zien hoe de twee seriele poorten met elkaar verbonden moeten worden.
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figuur 3.5 Aansluitpunten van de digitale RS-232C uitgang voor de DATEXREIAXOGRAPH en
de computer.

In de volgende tabel is het dataformaat aangegeven zoals de RELAXOGRAPH dit op de seriele
uitgang beschikbaar heeft na elke train-of-four:

Indien het apparaat uitgeschakeld is of er geen geldige calibratiewaarden zijn, is aile data gelijk
aan nul.

De analoge uitgang van de RELAXOGRAPH is uitgevoerd als een 8-pins DIN-connector. Deze is
afgebeeld in figuur 3.6. Zoals in deze figuur te zien is, is het ruwe EMG-signaal op een van de
pinnen aanwezig. Dit signaal is reeds versterkt en ligt tussen -10 en +10 Volt. Daarnaast is er
een triggerpuls beschikbaar die aangeeft wanneer er een stimulus aan de zenuw wordt toege
diend. Pin 6 is signaal-aarde en er zijn twee pinnen (2 en 3) die respectievelijk aangeven als ze
hoog (5 Volt) zijn dat T1 hoger is dan een ingestelde waarde en dat er een of meer elektroden
los hangen. De pinnen 1, 5 en 8 zijn niet aangesloten.

~r------ruweEMG-signaal

"'-+f--.....de" h. Ilignaal

~L~--'tr'ggerpuls

figuur 3.6 De analoge uitgang van de REIAXOGRAPH, een 8-pins DIN-connector.
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3.4 De LAB MASTER AD

De LAB MASTER Advanced Design [LAB MASTER AD Handbook, 1990] is een data acquisitie
interface insteekkaart die onder andere gebruikt kan worden om het analoge signaal van de
DATEX RELAXOGRAPH te bemonsteren en in de personal computer te lezen. In deze paragraaf
worden een aantal mogelijkheden van de LAB MASTER AD beschreven.

3.4.1 Analoog-digitaal-converter

De analoog-digitaal-converter (ADq van de LAB MASTER AD converteert een analoog signaal
in een 12-bits digitaal signaal. Het bereik van deze 12-bits ADC is afhankelijk van een soft
warematig in te stellen versterkingsfactor (pGA, Programmable Gain Amplifier). De mogelijke
instellingen van de versterkingsfactor zijn afhankelijk van het type LAB MASTER. Voor het
PGL type is de PGA instelbaar op 1, 10, 100 en 1000 en voor het PGH type is de PGA instel
baar op 1, 2, 4 en 8. De in dit onderzoek gebruikte LAB MASTER is van het PGH type. In de
onderstaande tabel is weergegeven hoe de resolutie en het bereik afhangt van de PGA.

PGA bereik resolutie

1 -10 V tot 10 V 4.88 mV
2 -5 V tot 5V 2.44mV
4 -2.5 V tot 2.5 V 1.22 mV
8 -1.25 V tot 1.25 V 0.61 mV

In aIle gevallen worden de gedigitaliseerde data als "two's complement" formaat opgeslagen.
Dit betekent dat de positieve waarden van $0001 HEX (4.88IPGA mY) tot $07FF HEX
(lOIPGA Volt) lopen en de negatieve waarden van $FFFF HEX (-4.88IPGA mY) tot $F800
HEX (-10IPGA Volt). Een conversie duurt ongeveer 3 ~s.

Het ADC-systeem bestaat uit 16 ingangslijnen die geconfigureerd kunnen worden voor "single
ended mode" of "differential mode". In "single-ended mode" bevat een draad de te converteren
spanning en hebben aIle ingangsspanningen een gemeenschappelijke aarde. In "differential
mode" bestaat de te converteren spanning uit het verschil in spanning tussen twee ingangslij
nen. Deze ingangslijnen zijn fysieke ingangskanalen. Deze kanalen zijn verbonden met een
multiplexer van 16 ingangen. Deze multiplexer selecteert de lijnen die gekoppeld moeten wor-
den aan de ingestelde PGA. '

Om de conversiesnelheid van het ADC-systeem te verhogen, bezit de LAB MASTER AD een
tabel die het fysieke kanaalnummer bevat met de gewenste versterkingsfactor. Deze tabel,
channel gain array genoemd, bevat 256 elementen die virtuele kanalen genoemd worden. Door
nu deze kanalen op te hogen, wat de LAB MASTER AD automatisch kan, kunnen op een een
voudige manier meer kanalen bemonsterd worden met verschillende versterkingsfactoren.

3.4.2 Counters

De LAB MASTER AD heeft vijf 16-bit tellers voor algemeen gebruik en een 4-bit teller voor
digitaal-analoog conversie. De tellers kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere tellers
gebruikt worden voor:
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• Ret bepalen van tijdsintervallen tussen gebeurtenissen.
• Ret genereren van hardware-interrupts.
• Ret tellen van discrete gebeurtenissen.
• Ret genereren van eenvoudige of complexere golfvormen.
• Ret starten van analoog-digitaal conversies op exacte tijdstippen.
• Ret starten van digitaal-analoog conversies op exacte tijdstippen.

De tellers kunnen vooraf geladen worden met een bepaalde waarde. Ais een teller afloopt,
d.w.z. dat hij zijn beginwaarde weer bereikt heeft, kan hij weer geladen worden en doortellen
of hij kan stoppen. De momentane waarde van een teller kan op elk moment gecontroleerd
worden of vergeleken worden met een onafhankelijke waarde zonder dat het tellen verstoord
wordt. Ben oscillator van 4 MHz op de LAB MASTER AD kan tien verschillende frequenties
genereren tussen 4 MHz en 61 Rz.

Tellers kunnen softwarematig gestart en gestopt worden, maar ook door middel van een extern
signaal. Dit laatste kan door het externe triggersignaal op een zogenaamde gate input aan te
sluiten en de betreffende teller zodanig in te stellen dat hij op de juiste manier reageert op het
triggersignaal.

3.4.3 Direct-Memory-Access (DMA)

Direct-Memory-Access is een proces waarbij direct, zonder tussenkomst van de processor, data
getransporteerd kan worden tussen het RAM-geheugen van een computer en een bepaalde I/O
locatie. Dit datatransport kan plaatsvinden in twee richtingen: van RAM naar I/O-Iocatie en an
dersom.
Bij gebruik van de LAB MASTER AD in een PC kan er een DMA-proces plaatsvinden tussen het
FIFO-geheugen van de ADC en het RAM van de PC en tussen het RAM en het FIFO-geheugen
van de digitaal-analoog converter van de LAB MASTER AD. De beschikbare DMA-kanalen via
welke het datatransport plaatsvindt kunnen maar door een DMA-proces tegelijkertijd worden
gebruikt. Er kunnen in geval van twee processen weI twee verschillende DMA-kanalen ge
bruikt worden.
Ret geheugensegment van het RAM waarin de data opgeslagen moet worden mag niet groter
zijn dan 64 Kbyte omdat h~t DMA-proces het segmentadres van de geheugenlocatie niet kan
verhogen. Dit houdt dus in dat, als er gebruik wordt gemaakt van een 64 Kbyte DMA-buffer,
het beginadres van deze buffer gelijk moet zijn aan het beginadres van een geheugensegment
van het RAM.

3.4.4 Hardware-interrupts

In een computer verzorgen de hardware-interrupts de synchronisatie van een langzaam 1/0
device als een printer of een toetsenbord met een relatief snelle computer. Door deze interrupts
is het mogelijk om bepaalde taken uit te voeren zonder naar het I/O-device te kijken. Zodra het
I/O-device data wil ontvangen of aanbieden, laat het dit weten via een hardware-interrupt.

Wanneer een interruptlijn geactiveerd wordt door een statussignaal, stopt de computer met zijn
huidige bezigheden, hij slaat de huidige toestand op in zijn geheugen en gaat naar de geheugen
locatie waar zich de interrupthandler bevindt. Deze interrupthandler bevat de informatie over
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wat de betreffende interrupt wil en voert dit uit. Als de interrupt afgehandeld is hervat de com
puter zijn taak weer waar hij mee bezig was voor de interrupt.

De LAB MASTER AD kan ook interrupts genereren. Dit kunnen zijn:

• ADC DMA Terminal Count: indien het geheugensegment dat het DMA-proces gebruikt
voor de opslag van samples verkregen door AD-conversie, vol is.

• ADC FIFO Overrun Flags: indien het 2048 bytes grote First-In-First-Out geheugen van de
ADC vol is.

• DAC DMA Terminal Count: indien het geheugensegment dat het DMA-proces gebruikt
voor de opslag van samples verkregen door DA-conversie, vol is.

• DAC FIFO Overrun Flags: indien het 2048 bytes grote First-In-First-Out geheugen van de
DACvol is.

• Tellers die hun Terminal Count bereikt hebben, d.w.z. tellers die hun initiele waarde weer
hebben bereikt.

3.4.5 Onderdelen van de LAB MASTER AD die niet of incorrect werken

Gedurende de ontwikkeling van de meetopstelling en de daarbij behorende software is er een
aantal fouten met betrekking tot de werking van de LAB MASTER AD geconstateerd. Naast za
ken die niet volgens de beschrijving in de handleiding werken, zijn er ook fouten in de hand
leiding zelf geconstateerd.

Fouten in de handleiding van de LAB MASTER AD:

• Er wordt in de handleiding vermeld dat de DMA-buffer niet groter kan zijn dan 128 Kbytes
omdat het Page Register niet verhoogd kan worden tijdens het DMA-proces. Dit is voor een
personal computer met MS-DOS (in dit onderzoek een IBM PC AT) niet correct. In deze
PC wordt het geheugen geadresseerd door middel van een segmentadres en een offsetadres
(er zijn geen geheugenpagina's). Het fysieke geheugenadres is gelijk aan de som van het
segmentadres vermenigvuldigd met 16 en het offsetadres. Het offsetadres is maximaal
65535 en is gelijk aan de maximale grootte van de DMA-buffer. Deze is dus niet maximaal
128 Kbytes maar 64 Kbytes. De reden hiervoor is dat het segmentadres tijdens het DMA
proces niet verhoogd kan worden.

• De handleiding vermeldt dat alvorens het doorgeven van de geheugenlocatie van de DMA
buffer mogelijk is, er een waarde naar geheugenlocatie $DA hexadecimaal geschreven moet
worden. Deze geheugenlocatie moet echter $D8 hexadecimaal zijn in plaats van $DA. Door
het schrijven van een willekeurige waarde naar geheugenlocatie $D8 wordt de "byte poin
ter" van de flip-flop gewist, waardoor een volgende schrijfactie naar een van de 16-bit data
registers naar de lage byte plaatsvindt.
Het schrijven van een willekeurige waarde naar geheugenlocatie $DA hexadecimaal heeft
tot gevolg dat de hele DMA-controller gewist wordt. Voor een correcte werking van aile
DMA-processen dient de controller na deze instructie weer gernitialiseerd te worden. Een
gevolg van het wissen van de controller zonder rernitialisatie is dat de floppy-drives van de
PC, die ook gebruik maken van DMA, niet meer werken zonder eerst de computer te reset
ten.
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Foutieve werking van de LAo MASTER AD:

• Zoals in paragraaf 3.4.4 beschreven is zou de LAB MASTER AD hardware-interrupts moe
ten kunnen genereren. Het is echter zo dat de interrupts die gegenereerd worden op de ma
nieren zoals deze in de handleiding van de LAB MASTER AD beschreven zijn, niet in de PC
aankomen. Het interrupt mask register van de PC blijft nul wat betekent dat de interrupt
service routine niet afgehandeld is.

• De bij de LAB MASTER AD meegeleverde software-testroutines leveren fouten op. De fou
ten betreffen het gebruik van de virtuele kanalen (paragraaf 3.4.1). Veel van de 256 mo
gelijke kanalen zijn niet bruikbaar. Gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is meer dan een
bepaald aantal signalen te bemonsteren met behulp van automatische verhoging van het vir
tuele kanaalnummer. Dit aantal is afhankelijk van het laagste kanaal dat niet werkt omdat
de automatische verhoging steeds een bedraagt en na het laatst gebruikte kanaal weer auto
matisch naar kanaal 0 gesprongen wordt. Bij de in dit onderzoek gebruikte LAB MASTER
AD was kanaal 2 het laagste kanaal dat niet werkt. Dus er kan maar gebruik gemaakt wor
den van 2 virtuele kanalen (0 en 1) bij automatische verhoging van de virtuele kanaalnum
mers.

• Uit verschillende metingen is gebleken dat vlak na het starten van een sample-proces er
soms een onverklaarbaar soort storing optreedt. Later tijdens het proces treedt dit verschijn
sel niet meer op. De storing is een soort ruis door het bemonsterde signaal: enkele samples
hebben een willekeurige waarde.

Hoe de in deze paragraaf omschreven mankementen zijn op omzeild of opgelost wordt be
schreven in paragraaf 4.2.

3.5 Storingen van andere apparatuur op de meetopstelling

Tijdens metingen die verricht zijn in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven is gebleken dat de
gemeten signalen door diathermie apparatuur (bijv. "elektrisch mes") zeer sterk verstoord wor
den. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat deze apparatuur met hoogfrequente stromen werkt
die via de huid ook op de meetelektroden van andere apparatuur terechtkomen.
Ook is gebleken dat elke keer als het elektrisch mes ingeschakeld wordt, er een spanning op de
triggeringang van de LAB MASTER AD of op de triggeruitgang van de DATEX RELAXOGRAPH
komt te staan. Deze spanning wordt door de LAB MASTER AD als een triggerpuls gezien. Hier
door wordt er op verkeerde momenten bemonsterd. Dit laatste gebeurde aIleen als de meetop
stelling op de zelfde elektrische groep aangesloten was als het elektrisch mes.
Er is niet onderzocht hoe de storing precies tot stand komt, omdat het probleem opgelost was
wanneer er een andere elektrische groep gekozen werd.



4 Implementatie van de besturing van
de meetapparatuur in software

4.1 Inleiding

Om met de beschikbare apparatuur metingen te kunnen verrichten en deze op te slaan voor la
ter gebruik is het nodig om op de PC in software een besturing te creeren. Deze besturing moet
in staat zijn de gemeten signalen in het geheugen van de PC te lezen om ze vervolgens te kun
nen analyseren en eventueel te bewaren.
Daarnaast moeten de vier train-of-four responsies grafisch op het beeldscherm getoond worden
samen met een aantal bijbehorende parameters. Deze parameters zijn de waarden voor spier
verslapping en spiervermoeiing die de RELAXOGRAPH berekend heeft en ook de aan de hand
van het analoge signaal berekende waarden voor de spierverslapping en spiervermoeiing. Deze
parameters kunnen op deze manier gemakkelijk vergeleken worden.

4.2 Besturing van de LAB MASTER AD

Ret is de bedoeling dat de LAB MASTER AD gebruikt wordt om de train-of-four responsies te
bemonsteren en in het geheugen van de PC op te slaan. Aangezien de afzonderlijke TOF-res
ponsies kort van duur zijn (±15 msec) en er relatieflange perioden tussen opeenvolgende res
ponsies liggen, is het gemakkelijk als met een triggerpuls kan worden aangegeven dat er een
stimulus wordt toegediend en er een responsie gemeten (bemonsterd) kan worden. Deze manier
van meten heeft het voordeel dat aIleen de relevante signalen gemeten worden en er kan bo
vendien met een hogere samplefrequentie gewerkt worden omdat de het geheugen van de PC
niet gevuld hoeft te worden met niet-relevante delen van het te meten signaal. Op de in dit on
derzoek gebruikte versie van de DATEX RELAXOGRAPH is een triggerpuls beschikbaar.

Zodra de trigger van de RELAXOGRAPH op een gate-ingang van de LAB MASTER verschijnt
wordt door de LAB MASTER een teller gestart die als hij afloopteen interrupt genereert. Deze
interrupt zou vervolgens het sample-proces kunnen starten. Deze interrupt wordt echter niet
door de PC gedetecteerd. Vandaar dat het noodzakelijk is de Terminal Count van de teller te
detecteren door in een programmaIus te wachten op het veranderen van het statusregister van
de betreffende teller. Dit heeft als nadeel dat er in deze wachtperiode geen andere processen
kunnen plaatsvinden.
Ais de Terminal Count van de teller gedetecteerd is, wordt het sample-proces gestart.

Voor het samplen is op de LAB MASTER AD een aparte teller aanwezig, teller 5, die elke tel
cyclus een sample neemt van het ingestelde kanaal waarop het analoge EMG van de DATEX
RELAXOGRAPH aanwezig is. De combinatie van de telfrequentie en het aantal slagen dat geteld
wordt bepaalt de samplefrequentie. Na 20 msec wordt gestopt met samplen. Een responsie be
vindt zich ongeveer tussen 3 en 18 msec na de toegediende stimulus.
Alles is zodanig ingesteld dat de samples direct met behulp van DMA naar een array in het ge
heugen worden geschreven.
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In paragraaf 3.4.5 is al aangegeven dat er net na het starten van een sample-proces een raar
soort ruis optreedt. Ret typische van deze ruis is dat hij na een bepaald aantal samples niet meer
voorkomt. Om deze storing niet door het gemeten EMG-signaal te krijgen is het signaal eerst
met een zeer hoge frequentie bemonsterd gedurende een heel korte tijd zodat de eventueel op
tredende ruis voorbij is als de samplefrequentie wordt omgeschakeld naar die frequentie waar
mee het EMG-signaal bemonsterd dient te worden. In de huidige situatie worden de eerste 25 I-t
sec (vijftig samples) met 2 MHz bemonsterd waarna over wordt gegaan op een samplefrequen
tie van 50 kHz. Ret eerste deel wordt niet gebruikt in de verdere verwerking van de EMG-res
ponsies.

Voor de calibratie wordt, met behulp van een aan de hand van de interne klok van de PC ge
creeerde timer, gedetecteerd of de calibratie geslaagd is of niet. Dat een calibratie geslaagd is
kan geconcludeerd worden uit het feit dat er tussen de opeenvolgende stimuli een bepaalde tijd
zit die bekend is. Is deze tijd tussen bepaalde stimuli langer dan een bepaalde ingestelde tijd of
voIgt er helemaal geen stimulus meer, dan is de calibratie vroegtijdig afgebroken en niet ge
slaagd. In het geval van een geslaagde calibratie worden de vier referentie-EMG-responsies als
eerste in een bestand opgeslagen en wordt vervolgens elke train-of-four responsie gemeten en
bewaard. In het geval van een niet geslaagde calibratie wordt dit op het beeldscherm gemeld en
kan er opnieuw gecalibreerd worden. Riervoor moet de RELAXOGRAPH opnieuw in calibratie
stand gezet worden.

4.3 Uitlezing van de parameters van de RELAXOGRAPH

De DATEX RELAXOGRAPH NMT-lOO programmaversie 873267 die gebruikt wordt in de meet
opstelling heeft de volgende parameters op een seriele uitgang beschikbaar:

• Ret aantal uren en minuten dat verstreken is sinds het begin van de meting.
• Een markeringsnummer. Een markering kan handmatig worden ingevoerd in de RELAXO

GRAPH om bijvoorbeeld aan te geven wanneer er spierverslappend middel wordt toege
diend.

• Een maat voor de grootte van elk van de vier EMG-responsies.
• De referentiewaarde van de EMG-responsie in geval van een gecalibreerde meting.
• Ret percentage ruis ten opzichte van het referentie-EMG.
• Een statussignaal dat aangeeft of de meting gecalibreerd of ongecalibreerd verricht wordt.
• Een statussignaal dat aangeeft of er elektroden los zitten.
• Een statussignaal dat aangeeft of er hoogfrequente storing aanwezig is.
• Een waarde voor de spierverslapping (aIleen bij gecalibreerde meting) en een waarde voor

de spiervermoeiing.
• De waarde van de interne versterkingsfactor van de RELAXOGRAPH.

Al deze data wordt via een seriele poort in de PC binnengehaald en wordt op het beeldscherm
getoond en opgeslagen samen met het bemonsterde signaal.
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4.4 De globale werking van het programma dat gebruikt is tijdens de me-
tingen

Voor het verrichten van metingen was het nodig dat er een betrouwbaar programma geschreven
werd voor het meten en opslaan van de train-of-four responsies. Ret uiteindeIijke programma
heeft de voIgende mogeIijkheden:

• AIs eerste is er een keuze mogeIijk tussen meten enerzijds en het bekijken van een al ver
richte meting anderzijds.

• De gemeten TOF-responsies worden tijdens de meting grafisch op het beeldscherm getoond
met bijbehorende schaal.

• De gemeten TOF-responsies worden in een v66r de meting door de gebruiker in te geven
bestand opgeslagen, samen met de seriele data van de RELAXOGRAPH.
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figuur 4.1 Voorbeeld van een beeldschermlayout bij het bekijken van een meting. Links bo
ven in het kader staan de parameters die de RELAXOGRAPH bijhoudt ofberekent.
Links onder staat een aantal van deze parameters nog eens} maar dan berekend
door de software. Het verloop van de vier EMG-responsies is grafisch weergege
ven rechts boven (tussen twee opeenvolgende responsies Zigt een interval van O}5
sec). Onder in het scherm zijn de functies van bepaalde toetsaanslagen beschre
ven.
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• Handmatig kan tijdens een meting de gain van de LAB MASTER AD veranderd worden. Sa
men met deze verandering verandert de scbaal waarmee de signalen worden getoond mee.
Gevolg biervan is dat de bet maximaIe bereik, beborend bij de ingestelde gain, ook bet
zicbtbare bereik is op bet beeldscberm.

• Als er voor wordt gekozen om een reeds verricbte meting te bekijken, wordt een Iijst van
aanwezige databestanden getoond en gevraagd bier een van te kiezen.

• Bij bet bekijken van een eerder verricbte meting is bet mogelijk de responsies die op bet
scberm te zien zijn te exporteren naar een PostScript-file die recbtstreeks op een PostScript
printer afgedrukt kan worden of naar een PostScript-file die door bijvoorbeeld een tekst
verwerker in een dokument ingelezen kan worden.

• Zowel tijdens een meting als bij bet bekijken van een eerdere meting kan bet programma te
allen tijde beeindigd worden door op de <Esc> toets te drukken.

In figuur 4.1 is een plaatje van bet beeldscberm bij bet bekijken van een meting te zien. Links
in deze figuur staan in een kader de waarden die de RELAXOGRAPH via de seriele poort naar de
PC doorgeeft. Recbts is bet verloop van de vier responsies te zien. Er moet bierbij opgemerkt
worden dat tussen twee opeenvolgende responsies een interval van 0,5 seconden Iigt. Links on
der bet kader is voor elk van de vier responsies een door de PC berekende waarde te zien voor
de grootte van de afzonderlijke responsies. Deze waarde is gelijk aan bet oppervlak onder de
responsie (zie ook figuur 3.2). Uit deze waarden is ook nog eens de spierverslapping en de
spiervermoeiing bepaald.

De signalen zijn bemonsterd met een frequentie van 50 kHz. Een responsie bestaat daardoor uit
1000 samples. De belangrijke frequenties van een opgewekt EMG zijn niet boger dan 150 Hz.
Dit blijkt uit een Fourier Transformatie die op een aantal van de gemeten signalen is uitge
voerd. Daarom is bet mogelijk om bet aantal samples waaruit een responsie bestaat fors te re
duceren. Tevens is bet mogelijk om met deze reductie van bet aantal samples ruis uit bet sig
naal te filteren door een nieuw sample te berekenen uit een aantal omliggende samples
('moving average filter').

Filter en datareductie toegepast op het bemonsterde EMG-signaal

In figuur 4.2 is scbematiscb weergegeven boe de 1000 samples gereduceerd worden. Bij deze
metbode wordt tevens boogfrequente ruis uit bet signaal gefilterd. Er worden steeds 41 origi
nele samples gemiddeld en bet resultaat is een nieuwe samplewaarde. Er worden bonderd keer
41 samples gemiddeld. Deze setjes van 41liggen gelijk verdeeld over de 1000 originele sam
ples (dus 1e set: sample 1 tim 41, 2e set: 11 tim 51,... , lODe set: sample 960 tim 1000) met een
gemiddelde afstand van 9,69 samples tussen de setjes om precies 100 nieuwe samples te ver
krijgen.
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figuur 4.2 Schematische weergave van het filter/datareductie-algoritme.

Na toepassing van bet algoritme op onder andere signalen die veel ruis bevatten blijkt dat de
oorspronkelijke vorm van bet EMG-signaal goed bebouden blijft. Dit is ook nog eens gecontro
leerd aan de band van bet oppervlak onder de EMG-responsie. Ret verscbil in oppervlak tussen
bet gefilterd en gereduceerde signaal enerzijds en bet niet gefilterd signaal anderzijds wijkt
steeds minder dan 1 % af van bet referentiesignaal.



5 Positionering van de elektroden

5.1 Inleiding

Er is in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bij 37 patienten een meting verricht met de in
hoofdstuk 3 en 4 beschreven meetmethode en de bijbehorende meetopstelling. In eerste instan
tie zijn er metingen verricht bij 30 patienten waarbij met vecuronium de spierrelaxatie tot stand
is gebracht. Bij deze patienten is aIleen gemeten; de toediening van vecuronium gebeurde door
middel van bolusinjecties op momenten dat de spieractiviteit te veel dreigde toe te nemen. Bij
deze 30 patienten zijn de elektroden door de anesthesisten of de anesthesie-assistenten ge
plaatst.

Adductor
pollicis -+-I1IlIl

""-Nervus ulnaris

Abductor
digiti minimi

figuur 5.1 De nervus ulnaris met de spier abductor digiti minimi.

Het was de bedoeling om aan de hand van de resultaten van deze metingen een validatie-algo
ritme te schrijven. Met dit algoritme dienden tijdens een willekeurige meting de EMG-respon
sies gevalideerd te worden op het verloop van het signaal en de grootte ervan. Aangezien de re
sultaten van deze eerste metingen onderling danig verschilden kon er niet meteen een betrouw
baar validatie-algoritme voor geschreven worden. Daarom is aan de hand de resultaten van de
verrichte metingen een tiental extra nieuwe metingen verricht. Bij deze metingen is nauwkeurig
gelet op de positionering van de elektroden. Tijdens de metingen zijn zowel bij verslapte als bij
niet-verslapte patienten de elektroden op systematische wijze op andere posities geplaatst. Op
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deze manier kan uit de resultaten een aantal conclusies getrokken worden over de gevolgen van
bepaalde positionering van de elektroden.
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van deze laatste metingen.

Flexor carpi ulnaris-~""'~

Antibrachial fascia.........r..;;..:;

Abductor digiti minimi

Flexor digiti minimi brevis

Flexor digitorum superficialis

Fibrous digital sheath

Opponens pollicis

"'. - Flexor pollicis brevis
..:.~

~~~-Adductorpollicis

figuur 5.2 Een aantal spieren (oppervlakte) aan de palmzijde van de hand [Anson, 1966].

5.2 De nervus ulnaris met de geinnerveerde spieren

Bij de metingen die verricht zijn, was het steeds de bedoeling dat de nervus ulnaris gestimu
leerd werd, de zenuw die aan de oppervlakte van de elleboog ligt. De responsies werden geme
ten aan de spier abductor digiti minimi. Zie figuur 5.1. Deze spier wordt gei"nnerveerd door de
nervus ulnaris en zorgt voor de zijwaartse beweging van de pink ten opzichte van de andere
vingers. In figuur 5.1 is naast de abductor digiti minimi ook nog de adductorpollicis weerge
geven die ook door de nervus ulnaris gei"nnerveerd wordt. Naast deze spieren zijn er nog veel
meer die door de nervus ulnaris gei"nnerveerd worden [Anson, 1966]. In figuur 5.2 is een iets
gedetailleerdere weergave van een aantal spieren aan de oppervlakte van de palmzijde van de
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hand te zien. Deze figuur laat zien dat de abductor digiti minimi niet helemaal vrij ligt van an
dere spieren. Bijvoorbeeld de palmaris brevis en de flexor digiti minimi brevis welke ook door
de nervus ulnaris worden gernnerveerd, zijn spieren die er heel dieht bij in de buurt liggen. Bij
het meten van een elektrische responsie van deze spier moet dan ook nadrukkelijk rekening ge
houden worden met responsies van deze omliggende spieren.
Er is niet precies aan te geven welke spieren door welke zenuw gernnerveerd worden aangezien
dit per persoon verschilt. De verschillende zenuwen hebben in de kleine vertakkingen vaak
verbindingen onderling en de kleine uitlopers van de zenuwen zijn bij iedereen anders. Dit is
vergelijkbaar met vingerafdrukken die bij iedereen anders zijn. Daarnaast is het zo dat spieren
per persoon kunnen verschillen in grootte. De palmaris brevis (figuur 5.2) is bijvoorbeeld bij
ongeveer twee procent van aIle personen zelfs afwezig. Ook is het mogelijk dat sommige spie
ren gedeeltelijk samengevoegd zijn met omliggende spieren [Anson, 1966].

5.3 Plaatsing van de stimuluselektroden

Om te bepalen wat een optimale plaatsing is van de elektroden zijn er een aantal extra elektro
den geplaatst. Tijdens een meting is er steeds gewisseld tussen verschillende combinaties van
elektroden.

figuur 5.3 Alle gebruikte posities van elektroden om een goede positionering van de elektro
den te bepalen voor een betrouwbare meting.

Voor de bepaling van een goede positionering van de elektroden zijn combinaties van de in fi
guur 5.3 weergegeven elektroden gebruikt. Ais stimuluselektroden worden twee van de elek-
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troden 1 tIm 4 gebruikt. Ais meetelektroden worden twee van de elektroden 7 tIm 11 gebruikt.
Als aardelektrode is steeds elektrode 5 of 6 gebruikt.
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figuur 5.4 TOF-responsies van vier patienten: A en B zijn verslapt, C en D zijn niet verslapt.
Tussen elke TOF-responsie die 20 msec duurt Zigt nog 0,48 sec. De elektroden zijn
geplaatst op posities 2,3, 5, 8 en 10 volgens figuur 5.3.

Een meting met elektroden 2 en 3 als stimuluselektroden, 8 en 10 als meetelektroden en 5 als
aarde levert resultaten op zoals ze in figuur 5.4 te zien zijn. De resultaten in figuur 5.4 A en B
zijn gemeten bij patienten in geheel verslapte toestand terwijl de resultaten uit figuur 5.4 C en
D van niet-verslapte patienten zijn. Patient A was op het moment van de weergegeven meting
nog niet geheel verslapt. De eerste TOF-responsie is nog zichtbaar. De overige responsies van
patient A vertonen een kleine piek in negatieve riehting. Dit is zeer waarsehijnlijk het gevolg
van een reehtstreekse prikkeling van de spier via spiervezels van in de buurt liggende spieren
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aangezien de abductor digiti minimi soms verbonden kan zijn met bundeltjes van de palmaris
longus, flexor carpi ulnaris en andere samenhangende delen [Anson, 1966]. Eehter bij deze
meting zijn de gevolgen van dit versehijnsel verwaarloosbaar klein. De grootte ervan is kleiner
dan 2 % van het referentie-EMG. Patient B vertoont het versehijnsel niet en het signaal bij
volledige verslapping is minder dan 0,6 % van het referentie-EMG.
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figuur 5.5 TOF-responsies van vier patienten (dezelfde patienten als in figuur 5.4): A en B
zijn verslapt, C en D zijn niet verslapt. Tussen elke TOF-responsie die 20 msec
duurt ligt nog 0,48 sec. De elektroden zijn geplaatst op posities 2,4,5, 8 en 10
volgens figuur 5.3.

Een meting met elektroden 2 en 4 als stimuluselektroden, 8 en 10 als meetelektroden en 5 als
aarde levert resultaten op zoals ze in figuur 5.5 te zien zijn. Bij de verslapte patienten is nu dui
delijk een negatieve piek zichtbaar. Bij patient A is deze piek ongeveer 7 % van het referentie-
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EMG en bij patient B 16,5 %. Bij de niet-verslapte patienten is het verschil nauwelijks waar
neembaar; er is wei een verkleining van de positieve piek zichtbaar. Dit laatste is echter aileen
waameembaar indien de twee verschillende meetresultaten vergeleken worden. Bovendien is
het zo dat bij niet-verslapte patienten de neuromusculaire overgang niet geblokkeerd is. Daar
om kan bij een verplaatsing van de stimuluselektroden de zenuw op een andere wijze geprik
keld worden waardoor het gemeten EMG ook sterk kan veranderen. Ret kan zelfs groter wor-

-t den aangezien de huid dichter bij de hand vaak dunner is en de zenuw sterker geprikkeld wordt.
De oorzaak van de gemeten afwijkende responsies bij de verslapte patienten is een recht
streekse prikkeling van de spier waaraan gemeten wordt. Dat het geen responsie via de neuro
musculaire overgang kan zijn blijkt uit het feit dat de vierde responsie niet zichtbaar kleiner is
dan de eerste, dus er is geen spiervermoeiing waameembaar. Dit is wei het geval indien de pa
tient niet geheel verslapt is en de spieractiviteit gemeten wordt ten gevolge van een prikkeling
op de zenuw. Bovendien weet de anesthesist uit ervaring dat de patient verslapt moet zijn. Ais
de stimuluselektroden op posities 2 en 3 geplaatst worden verdwijnt het verschijnsel of wordt
het verwaarloosbaar klein (figuur 5.4).

Er zijn naast de besproken posities van de stimuluselektroden ook nog andere mogelijkheden
uitgeprobeerd, zowel bij verslapte als niet-verslapte patienten. Zo geeft bijvoorbeeld plaatsing
van de stimuluselektroden op posities 1 en 2 goede resultaten mits de calibratie zonder fouten
verloopt voor deze posities. Ret is namelijk vaak het geval dat bij patienten met een dikkere
huid (meestal volwassenen) de supramaximale stimulusstroom niet bereikt is bij de maximale
stimulusstroom van de DATEX RELAXOGRAPH die 70 rnA bedraagt.
De positie van de aardelektrode is bij plaatsing van de stimuluselektroden op posities 1 en 2
naast positie 5 ook op positie 6 geprobeerd. Dit heeft geen gevolgen voor de meetresultaten.

5.4 Plaatsing van de meetelektroden

Net als bij het bepalen van een goede positie voor de stimuluselektroden is ook voor de bepa
ling van de meetelektroden gebruik gemaakt van een aantal extra elektroden zoals ze al in fi
guur 5.3 zijn afgebeeld. De stimuluselektroden zijn op de posities 2 en 3 geplaatst, de aardelek
trode op positie 5 en de meetelektroden zijn steeds van plaats veranderd tussen de posities 7 en
11. De metingen zijn aileen bij niet-verslapte patienten verricht omdat er in verslapte toestand
en bij juiste plaatsing van de stimuluselektroden het EMG constant gelijk is aan nul (figuur 5.4
B) onafhankelijk van de positie van de meetelektroden.
Plaatsing van de meetelektroden op positie 7 en 10 levert resultaten op die afgebeeld zijn in fi
guur 5.6. In figuur 5.7 staan de resultaten van een meting met 8 en 10 als meetelektroden en in
figuur 5.8 zijn 9 en 10 als meetelektroden gebruikt. De resultaten in de drie afbeeldingen zijn
van twee patienten (A en B) gemeten gedurende een operatie. De grootste responsie is voor
beide patienten die met de meetelektroden op positie 8 en 10 (figuur 5.7). Ook qua vorm vol
doen deze responsies het best aan die van de verwachte EMG-curve (figuur 3.2).
Er is ook nog op andere posities gemeten dan die waarvan de resultaten zijn afgebeeld. Zo is
geconstateerd dat de verplaatsing van de elektrode op positie 10 naar positie 11 geen invloed
heeft op het gemeten EMG. Dit is te verklaren met het feit dat deze elektrode als een aardelek
trode functioneert op deze posities aangezien er op beide posities geen spieren aanwezig zijn
waarvan een signaal gemeten wordt.
De in de figuren 5.6 tim 5.8 waameembare vormen van de gemeten signalen wijken soms af
van het verwachte EMG voor wat betreft het aantal pieken in het signaal of enkele knikken in
het gemeten signaal. Deze afwijkingen zijn waarschijnlijk toe te wijzen aan het feit dat er een
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signaal gemeten wordt ten gevolge van de responsies van meer dan een spier. In hoofdstuk 6
wordt nader gekeken naar de vorm van de gemeten EMG-responsies.
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figuur 5.6 TOF-responsies van twee niet-verslapte patienten met de elektroden op de posities
2, 3 (stimuluselektroden), 5 (aardelektrode), 7 en 10 (meetelektroden) volgens fi
guur 5.3.

5

4

3

2

o

-1

-2

-3

-4

r r r r

5

4

3

2

o

-1

-2

-3

-4

~ r- ,... r-

-5
20 msec gam relaxograph=4

A

-5
20 msec gam relaxograph=2

B

figuur 5.7 TOF-responsies van twee niet-verslapte patienten met de elektroden op de posities
2, 3 (stimuluselektroden), 5 (aardelektrode), 8 en 10 (meetelektroden) volgens fi
guur 5.3.
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figuur 5.8 TOF-responsies van twee niet-verslapte patienten met de elektroden op de posities
2,3 (stimuluselektroden), 5 (aardelektrode), 9 en 10 (meetelektroden) volgens fi
guur 5.3.

5.5 ConcIusies

Zoals uit voorgaande paragrafen is gebleken, is de te meten EMG-responsie sterk afhankelijk
van de posities waar de stimulus- en meetelektroden geplaatst zijn. Voor het betrouwbaar me
ten van de mate van spierverslapping is het belangrijk dat er juiste signalen gemeten worden.
Daarom is het van groot belang dat de gemeten EMG-responsie een betrouwbaar signaal is. Dit
heeft een aantal gevolgen voor de plaatsing van de elektroden.

Bij de plaatsing van de stimuluselektroden moet er rekening gehouden worden met de volgende
zaken (zie ook figuur 5.1):

• De juiste zenuw moet geprikkeld worden. In geval van de nervus ulnaris betekent dit dat de
stimuluselektroden niet te dieht bij de axiale lijn midden op de arm geplaatst mogen wor
den, waar de nervus medianus zieh bevindt. De stimuluselektroden moeten aan de pinkzijde
van de arm geplaatst worden.

• AIleen de zenuw moet geprikkeld worden. De spier waaraan gemeten wordt mag niet reeht
streeks geprikkeld worden. Dit betekent dat de stimuluselektroden niet te dieht bij de hand
geplaatst mogen worden.

• Bij personen met een dikkere huid is het soms moeilijk een goede positie te vinden waarbij
de zenuw supramaximaal geprikkeld wordt bij 70 rnA of minder. In dit geval kan het hel
pen de stimuluselektroden diehter bij de hand te plaatsen omdat daar de huid over het al
gemeen minder dik is. Er moet dan weI zeer goed opgelet worden dat niet de spier reeht
streeks geprikkeld wordt.



Positionering van de elektroden 45

Voor de plaatsing van de meetelektroden zijn de volgende zaken van belang:

• Een meetelektrode kan het beste op de palmzijde van de pink geplaatst worden, op deze
manier dient deze elektrode als een soort aarde.

• De andere meetelektrode kan het beste midden op de abductor digiti minimi geplaatst wor
den (figuur 5.2). Dit geeft de grootste responsie en waarschijnlijk de minste invloed van
andere spieren.

Op basis van de tot nu toe verrichte metingen kan geconcludeerd worden dat de elektroden,
wanneer er gemeten wordt aan de abductor digiti minimi, het best als voIgt geplaatst kunnen
worden (volgens figuur 5.3): de stimuluselektroden op posities 2 en 3, de aardelektrode op po
sitie 5 en de meetelektroden op de posities 8 en 10 (of 11).

5.6 Aanbevelingen voor het ontwerpen van een validatie-aigoritme

Aangezien het gemeten EMG, ook als de elektroden goed geplaatst zijn, vaak niet het ver
wachte verloop uit figuur 3.2 heeft, kan er niet gebruik gemaakt worden van een validatie-al
goritme dat uitgaat van een ideale EMG-responsie.
Uitgaande van zo goed mogelijk geplaatste elektroden moet er bij validatie rekening gehouden
worden met bepaalde afwijkingen van het verwachte EMG in de vorm van extra pieken of
knikken in het signaal. Er kan bij gecalibreerde metingen gebruik gemaakt worden van het re
ferentie-EMG bij validatie van de volgende signalen. Er moet dan weI rekening gehouden wor
den met de vormverandering van het EMG wanneer de patient verslapt is (hoofdstuk 7).
Naast validatie door te letten op de vorm van het gemeten signaaI, kan er ook gekeken worden
naar het verloop van de grootte van het IEMG gedurende de operatie. Wanneer er hierin een
plotselinge grote verandering optreedt, is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een foutieve
meting of aan een storing.~ andere apparatuur in de operatiekamer.



6 Modellering van de gemeten EMG
responsies

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een mogelijke verklaring van de afwijkingen in de gemeten
EMG-signalen te geven.

6.1 Potentiaalvariaties aan een uitwendige elektrode ten gevolge van een
actiepotentiaal in een spiervezel.

Wanneer er geen actiepotentiaal aanwezig is, is de situatie als weergegeven in figuur 6.1
[Metingen in de geneeskunde I, 1991]. Ret membraan van de vezel is te beschouwen als een
dipoollaag en de elektrode ziet vanuit punt P steeds twee van deze dipoollagen die tegengesteld
gepolariseerd zijn. Dit heeft tot gevolg dat de potentiaal in P ten gevolge van de niet actieve
vezel nul is.
Voor het bepalen van eventuele potentiaalvariaties in P ten gevolge van een optredende actie
potentiaal wordt uitgegaan van een sterk vereenvoudigd verloop van de actiepotentiaal. Er
wordt van uitgegaan dat depolarisatie en repolarisatie van het membraan momentaan verlopen.
Dit betekent dat er in de geactiveerde vezel waarin de actiepotentiaal zich voortplant twee
scherpe overgangen ontstaan. In figuur 6.2 (a) is een actiepotentiaal op een vezel te zien die
zich van rechts naar links voortplant. De potentiaalvariatie ten gevolge van respectievelijk het
depolarisatie- en het repolarisatiefront zijn in figuur 6.2 (b) weergegeven. De resulterende po
tentiaal in P is de som van deze signalen (doorgetrokken lijn). Dit levert een trifasische actiepo
tentiaal op die men kan registreren met een vast opgestelde en puntvormige elektrode als op
enige afstand een blokvormige actiepotentiaal door een vezel voorbijgaat.

+

+ + + + + + +

doorsnede c-c'

+ + +

figuur 6.1 Model van spiervezel als er geen actiepotentiaal aanwezig is. Links: doorsnede in
lengterichting, rechts: doorsnede in dwarsrichting. In P is een meetelektrode
aanwezig.
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In werkelijkheid ziet het gemeten EMG-signaal er anders uit dan in figuur 6.2 (b). Dit heeft
onder andere als oorzaak dat de actiepotentiaal niet blokvormig is, er gemeten wordt aan meer
dan een spiervezel en de elektrode niet puntvormig is. De repolarisatie van de actiepotentiaal
gaat bijvoorbeeld heel geleidelijk waardoor het gemeten signaal Iijkt op een bifasisch ver
schijnsel omdat de derde fase nauwelijks zichtbaar is. De gemeten potentiaal ziet er dan onge
veer uit als in figuur 3.2 is weergegeven.

p

t
depolarisatie-
front

.. voor1plantingsrichting v.d. actiepotentiaal

a

Ol
III

i
c.

Potentiaal in P 19. '.l depolarisatiefront

Potentiaal in P 19.'.l repolarisatiefront

-- Resulterende potentiaal in P

--.
tijd

b

figuur 6.2 Geactiveerde spiervezel (a). De membraanoppervlakken die gezien worden onder
de ruimtehoeken ne en nf leveren een bijdrage tot de potentiaal in P. De resulte
rende potentiaal in P is de som van de bijdragen van depolarisatie en repolarisa
tie (b).

De manier waarop tijdens de verrichte metingen geprikkeld en gemeten werd, werkt als voigt:
Tussen de twee stimuluselektroden, die geplaatst dienen te zijn op een zenuw in de lengterich
ting, loopt bij prikkeling een kortdurende stroom die een actiepotentiaal in de zenuw veroor
zaakt waarmee een spier gei'nnerveerd wordt. De EMG-responsie wordt verkregen door tussen
twee elektroden het potentiaalverschil te meten. Een elektrode dient dicht bij de spier te zitten
en de ander op de pees van deze spier. Doordat de actiepotentiaal niet de pees van de spier be
reikt, wordt eigenlijk maar met een elektrode het signaal gemeten.

6.2 Model van bet gemeten EMG van een spier

De verwachte gemeten EMG-responsie ten gevolge van een supramaximale stimulus die toe
gediend wordt aan de bij de spier behorende zenuw ziet er ongeveer uit als in figuur 3.2 in
hoofdstuk 3 is weergegeven. Deze responsie is echter sterk afhankelijk van de afstand tussen de
spier en de meetelektrode [Metingen in de geneeskunde I, 1991]. Ret toenemen van de afstand
tussen spier en meetelektrode heeft een "smoothend" effect op het signaal. De vorm van het
signaal wordt hierdoor vlakker en zijn amplitude geringer. Dit effect is weergegeven in figuur
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6.3. Een kleine amplitude kan ook het gevolg zijn van het feit dat de meetelektrode niet midden
op de spier geplaatst is waardoor minder spiervezels bijdragen aan de gemeten EMG-responsie.

Spanning OIl i
meet elektrode

Signaalverandering
bij toenemende afstand
tussen spier en elektrode

figuur 6.3 "Smoothing" van het EMG-signaal gemeten met een oppervlakte-elektrode bij
toenemende afstand van elektrode tot spier. Het signaal met een kleinere ampli
tude hoort bij een grotere afstand tussen de meetelektrode en de spier waaraan
gemeten wordt.

6.3 Responsies die afwijken van bet verwacbte EMG

6.3.1 Responsies t.g.v. twee of meer spieren

Aangezien de spier waaraan gemeten wordt in dit onderzoek, de abductor digiti minimi, niet
helemaal vrij ligt van andere in de buurt liggende spieren, is het mogelijk dat het signaal dat
gemeten wordt niet aileen de responsie is van deze spier is, maar een som van responsies van
twee of meer spieren. De flexor digiti minimi brevis (figuur 5.2) is bijvoorbeeld een spier die
van invloed kan zijn. De grootte van deze invloed hangt sterk af van de elektrodeplaatsing waar
in hoofdstuk 5 al op in is gegaan.
Wanneer er een responsie gemeten wordt van twee spieren, zal het zo zijn dat deze responsie de
som is van de responsies ten gevolge van de spieren afzonderlijk. Deze responsies kunnen ver
schillen in vorm doordat de afstand van de spier tot het meetpunt anders kan zijn. Deze vorm
als functie van de elektrodeafstand tot de spier is in figuur 6.3 al weergegeven. Daarnaast kun
nen de responsies in fase verschillen, dat wit zeggen dat ze niet precies tegelijkertijd plaatsvin
den maar vertraagd ten opzichte van elkaar.
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Om een indruk te geven van wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de resulterende respon
sie, zijn met behulp van sinusvormige afzonderlijke responsies een aantal situaties gemodel
leerd. Opgemerkt dient te worden dat het bij deze modellen gaat om een mogelijke verklaring
van de afwijkingen in de gemeten signalen.

In figuur 6.4 zijn de gemodelleerde situaties weergegeven. Figuur 6.4 (a) zou een verklaring
kunnen zijn voor de gemeten responsie uit figuur 5.6 B en figuur 6.4 (d) voor figuur 5.7 A. Het
model uit 6.4 (c) zou het verloop van de meting uit figuur 5.8 A enigszins kunnen verklaren.
Zoals al opgemerkt is zijn gaat het bij aile genoemde verklaringen om hypothesen. De werke
lijke signalen zijn niet sinusvormig en er kunnen bovendien meer dan twee spieren een rol
spelen.

a b c d e

:.: :.:.:.J De afzonderliJ<e spierresponsies

Resulterende gemeten responsie

figuur 6.4 Modellen van EMG-responsies ten gevolge van twee spieren.

POlentiaaL
tijd

6.3.2 Responsie van een spier die rechtstreeks geprikkeld wordt

Zoals in paragraaf 5.3 wordt beschreven, wordt bij een bepaalde positionering van de stimulus
elektroden de spier rechtstreeks geprikkeld. Bij verslapte patienten wordt dan toch een respon
sie gemeten. Het signaal dat gemeten wordt, heeft een verloop zoals in figuur 5.5 A en B te
zien is. Helaas is het nog niet gelukt een verklaring of model voor dit vedoop aan te geven.



7 Het signaalgedrag in relatie tot de
mate van spierrelaxatie

7.1 Verschillen in spierverslapping en vermoeiing tussen REIAXOGRAPH en
software

Er is gebleken uit metingen dat er verschillen zijn in de waarden die de DATEX RELAXOGRAPH
berekent voor de spierverslapping en de spiervermoeiing en de waarden die door het software
programma op de PC worden berekeniaan de hand van het aan de analoge uitgang van de
RELAXOGRAPH aanwezige ruwe EMG-signaal. Deze verschillen komen voort uit het feit dat de
berekende grootten van de twitchresponsies verschillend zijn.
Bij grote responsies (net na de calibratie) is de door de PC berekende waarde van het oppervlak
onder een responsie kleiner dan de waarde die de RELAXOGRAPH berekent. Later in een meting,
wanneer de responsies kleiner zijn, zijn de door de PC berekende waarden van het oppervlak
onder een responsie juist groter dan de waarden van de RELAXOGRAPH. De afwijkingen liggen
binnen 3 % van de referentie berekend door de RELAXOGRAPH.
De oorzaak van deze verschillen ligt aan de manier waarop de RELAXOGRAPH de waarden voor
de enkele responsies bepaalt. De RELAXOGRAPH gebruikt bij het bepalen van de waarden voor
spiervermoeiing een aantal regels. Zo wordt bijvoorbeeld de spiervermoeiing automatisch nul
wanneer de spierverslapping beneden de 10 % daalt.
Het te meten oppervlak onder het signaal, wanneer het EMG-signaal verdwenen is, wordt niet
helemaal nul, maar vaak blijft het oppervlak 2 a3 % van het referentiesignaal. Het gevolg
hiervan is dat, ook wanneer het EMG-signaal nog niet helemaal verdwenen is, de berekende
spiervermoeiing veel te groot is.
De RELAXOGRAPH heeft ook hiervoor een oplossing. V66r de eerste stimulus wordt door de
RELAXOGRAPH gedurende 15 ms de ruis gemeten. Deze wordt als percentage van het referen
tie-EMG bepaald. Van het gemeten IEMG wordt vervolgens deze ruis afgetrokken. Daarnaast
wordt nog een waarde van het IEMG afgetrokken. Deze waarde is volgens de handleiding van
de RELAXOGRAPH gelijk aan de ingestelde gain (interne versterkingsfactor) omdat er bij een
grotere gain er meer elektrische ruis in het signaal aanwezig is die bij kleine signalen resulteert
in foutieve responsies [DATEX RELAXOGRAPH User's Guide]. Hoe dit laatste precies gebeurt
wordt helaas niet vermeld. Het gevolg van deze twee subtracties is in ieder geval wei dat de be
rekende waarden van de spierverslapping als van de spiervermoeiing sterk gereduceerd worden
wanneer ze klein zijn ten opzichte van het referentie-EMG.

De beschreven handelingen die de RELAXOGRAPH uitvoert met de gemeten EMG-signalen zijn
in veel gevallen een verbetering voor reele waarden voor spierverslapping en -vermoeiing. Dit
geldt echter lang niet in aile situaties. De volgende zaken kunnen fouten veroorzaken:

• De ruis wordt niet gemeten op het moment dat het EMG-signaal gemeten wordt en kan dus
verschillen van de werkelijke waarde.

• De waarde gerelateerd aan de gain die van het IEMG wordt afgetrokken is niet afhankelijk
van het gemeten EMG-signaal en kan dus zowel een positieve invloed op de berekende pa
rameters voor spierrelaxatie als een negatieve invloed hebben.
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• Het belangrijkste aspect wordt niet gecontroleerd en dat is de vorm van de gemeten EMG
signalen. Wanneer er bijvoorbeeld storing van diathermie apparatuur op het signaal aan
wezig is wordt dit niet gedetecteerd wat kan resulteren in grote fouten in de waarden voor
spierverslapping en -vermoeiing.

7.2 Het verloop van de spiervennoeiing ten opzichte van de spierverslap-
ping

In hoofdstuk 3 is al beschreven dat er een grote overeenkomst is tussen de spierverslapping en
de spiervermoeiing. Uit metingen is gebleken dat deze overeenkomst niet gedurende de hele
periode tussen moment van toedienen van het spierverslappend farmacon en het moment waar
op het middel uitgewerkt is, geldt. Er is gebleken dat kort na de toediening van de spierver
slapper, wanneer de verslapping in korte tijd sterk toeneemt, de vierde responsie van de train
of-four lange tijd aanwezig blijft. Bij een spierverslapping van 70 % is de spiervermoeiing
gemiddeld nog niet verder toegenomen dan tot 35 %. De vierde responsie verdwijnt gemiddeld
pas als de spierverslapping 95 % is. In figuur 7.1 is een meting weergegeven waarbij dit te zien
is. In deze figuur is ook zichtbaar dat later tijdens de meting, wanneer de spierverslapping af
neemt, de spiervermoeiing pas begint af te nemen bij een spierverslapping van 70 %.
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Deze resultaten komen goed overeen met de resultaten die Gibson [Gibson, 1989] in zijn on
derzoek beschrijft. Deze betreffen de Train-of-four ratio gedurende het beginstadium van de
niet-depolariserende neuromusculaire blokkade. In een ander onderzoek waar zowel naar het
beginstadium als de herstelperiode van de blokkade wordt gekeken, worden duidelijke verschil
len aangegeven voor wat de spierverslapping en de spiervermoeiing betreft in deze perioden
[Turner, 1989]. Echter de overeenkomst tussen de TOF-ratio en de T1{fref-waarde als functie
van de tijd komt niet overeen met de in dit onderzoek gevonden resultaten (figuur 7.1). De
TOF-ratio blijft in het onderzoek van Turner hoger dan 50 % terwijl de T1{fref-waarde minder
dan 20 % is. In het onderzoek van Turner wordt echter gebruik gemaakt wordt van een andere
meetmethode. Er worden naaldelektroden gebruikt om de responsies te meten waardoor de
resultaten niet goed vergelijkbaar zijn met de resultaten van dft onderzoek.

7.3 De vorm van een TOF-responsie als Cunctie van de spierverslapping

Zoals in hoofdstuk 5 al is gebleken is de vorm van de EMG-responsie sterk afhankelijk van de
plaatsing van de elektroden. Deze afhankelijkheid is beschreven voor niet-verslapte patienten.
De vorm van het EMG is ook afhankelijk van de mate waarin de patient verslapt is. Het is ech
ter zeer moeilijk een precieze vormverandering aan te geven als functie van de spierverslap
ping. Aan de hand van enkele voorbeelden zal getracht worden een beeld te geven van wat er
van de verrichte metingen is opgevallen wat betreft deze verandering.
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37 % (B).

In figuur 7.2 is van een patient tijdens een meting zowel in niet-verslapte toestand als in ge
deeltelijk verslapte toestand de train-of-four responsie te zien. In toestand A (niet verslapt) zijn
duidelijk twee lokale minima te onderscheiden. Deze zijn in toestand B (verslapt) nog zichtbaar
als een minimum. Het eerste minimum uit A is zoveel kleiner geworden in B, dat er in B aileen
nog een buigpunt aanwezig is. In figuur 7.3 is een soortgelijke situatie weergegeven.
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In figuur 7.4 is bet zo dat in niet-verslapte toestand (A) net na bet maximum en net na bet mini
mum een buigpunt te onderscbeiden is. Ret eerste verdwijnt in figuur B en bet tweede is min
der goed te onderscbeiden.
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In figuur 7.5 tenslotte is een situatie weergegeven waarbij de responsie in niet-verslapte toe
stand zeer goed voldoet aan de verwachte EMG-responsie zoals deze in hoofdstuk 3 beschre
yen is. De responsie bevat een duidelijke positieve piek en een duidelijke negatieve piek. Het
signaal bevat geen buigpunten of extra maxima of minima. In verslapte toestand is te zien dat
het signaal niet van vorm verandert.
In 85 % van de verrichte metingen treden situaties op die vergelijkbaar zijn met de in deze pa
ragraaf (7.3) weergegeven veranderingen.
Het is heel moeilijk om aan de hand van de tot nu toe verrichte metingen gegronde uitspraken
te doen over de vormverandering van de responsie als de spierverslapping toeneemt. In
hoofdstuk 6 zijn gevolgen beschreven van responsies van meer spieren. Wanneer de responsies
van de afzonderlijke spieren afnemen zal het op de elektroden te meten signaal van vorm
kunnen veranderen. Verder is de vorm van een responsie net na het toedienen van de spierver
slapper anders dan die van een responsie later tijdens de meting bij een zelfde waarde van
spierverslapping.
De metingen die verricht zijn, stoppen allemaal wanneer de patient weer zelfstandig kan ade
men en weer tot bewustzijn komt. De spierverslapping is op dat moment nog 30 % of meer. Of
de vorm van de gemeten signalen wanneer er doorgemeten zou worden tot een spierverslapping
van 0 % weer hetzelfde zou worden als aan het begin van de meting is niet bekend. Wanneer
dit niet zo zou zijn, is de vormverandering van de gemeten responsies waarschijnlijk niet aIleen
afbankelijk van de spierverslapping.

Of het iiberhaupt mogelijk is om aan de hand van de EMG-responsie in niet-verslapte toestand
een gegronde uitspraak te kunnen doen over de vorm van het EMG bij toenemende verslapping
is nog niet duidelijk. Aan de hand van extra metingen kan daar waarschijnlijk meer over ge
zegd worden.
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Wat weI heel goed mogelijk is, is het vergelijken van de responsies van twee opeenvolgende
meetcycli. De vorm van de responsies verandert in de tijd tussen twee treinen van vier nauwe
lijks en er kan daarmee heel snel gedetecteerd worden wanneer er iets fout is. Dit levert weI
problemen op wanneer er langdurige storingen plaatsvinden omdat het eerstvolgende correcte
signaal sterk veranderd kan zijn ten opzichte van het laatst gemeten correcte signaal. Om dit op
te lossen zou er in zulke situaties van buiten af ingegrepen moeten kunnen worden. Er zou bij
voorbeeld een signaal gegeven kunnen worden wanneer de apparatuur die storingen veroor
zaakt aan staat.
Naast controle van de vorm van het EMG moet er bij validatie gelet worden op het verloop van
de grootte van de responsies. Zowel vergelijking van grootte van de vier opeenvolgende TOF
responsies onderling (hier moet een dalende lijn in zitten) als vergelijking van twee opeenvol
gende meetcycli levert een goede bijdrage aan de juiste validatie van de responsies.



8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

Voor bet betrouwbaar meten van de mate van spierverslapping is bet belangrijk dat er juiste
signalen gemeten worden. Daarom is bet van groot belang dat de gemeten EMG-responsie een
betrouwbaar signaal is. De vorm en grootte van de gemeten EMG-responsie is sterk afhankelijk
van de posities waar de stimulus- en meetelektroden geplaatst zijn.

Er is een optimale positionering van de stimulus- en meetelektroden aan te geven. Met deze
plaatsing worden EMG-signalen gemeten die zeer goed met een algoritme gevalideerd kunnen
worden.

Er wordt in de operatiekamer door de anestbesisten of anestbesie-assistenten vaak niet
nauwkeurig genoeg gelet op een juiste positionering van de elektroden, waardoor bet mogelijk
is dat de in dit onderzoek gebruikte DATEX RELAXOGRAPH onbetrouwbare waarden voor
spierverslapping berekent en laat zien. Wanneer ecbter op een juiste manier elektroden
geplaatst worden is bet apparaat zeer goed bruikbaar om betrouwbaar de spierverslapping te
bepalen. Wanneer er een regelsysteem mee te ontworpen zal worden, is bet wei nodig om de
gemeten signalen te valideren op juistbeid alvorens de regelparameters te bepalen aangezien er
bij storingen van andere apparatuur in de operatiekamer foutieve signaIen gemeten kunnen
worden.

De gemeten EMG-responsies zijn boogstwaarscbijnlijk niet van een spier afkomstig. Omlig
gende spieren levere.n afhankelijk van de elektrodeplaatsing ook een bijdrage aan de responsie.

De verbouding tussen spiervermoeiing en spierverslapping is afhankelijk van bet stadium in
een meting. Vlak na bet toedienen van de spierverslapper is de spiervermoeiing groter dan de
spierverslapping terwijllater in de meting dit juist andersom is.

De vorm van de gemeten EMG-responsie verandert wanneer de spierverslapping toeneemt. Een
precieze voorspelIing biervan is zeer moeilijk te geven. Dit is een probleem wanneer validatie
aan de band van bijvoorbeeld bet referentie-EMG zou gebeuren. Ret is ecbter zeer goed mo
gelijk een validatie uit te voeren aan de band van vergelijking tussen opeenvolgende respon
sies. Wanneer bovendien de elektroden juist geplaatst worden, wordt valideren van de respon
sies eenvoudiger.

8.2 Aanbevelingen

Ret is alvorens te beginnen met bet ontwerpen van een validatie-algoritme verstandig om nog
aanvullende metingen uit te voeren om de volgende redenen:

• Vaststellen of de responsie die gemeten wordt wanneer de spier recbtstreeks gestimuleerd
wordt, steeds bet zelfde verloop vertoont. Indien dit bet geval is kan bierop gedetecteerd
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worden zodat er gealarmeerd kan worden en eventueel is het mogelijk een correctie aan te
brengen.

• Verder onderzoek naar de vormverandering van de responsies als functie van de spierver
slapping.

Wanneer deze twee zaken resultaten opleveren, kunnen deze een positieve bijdrage leveren bij
het ontwikkelen van een validatie-algoritme.

De in dit onderzoek beschreven metingen en conclusies zijn gebaseerd op metingen aan de ab
ductor digiti minimi die gei"nnerveerd wordt door de nervus ulnaris. Ret is interessant om na te
gaan of metingen aan andere spieren de zelfde resultaten op leveren. Rierbij kan gedacht wor
den aan de adductor pollicis brevis of aan een zenuw/spier-combinatie in de voet.

Er is naast methoden gebaseerd op EMG en MMG ook een methode die de acceleratie van bij
voorbeeld de duim als respons op een stimulus meet. Ret is interessant om eens na te gaan hoe
betrouwbaar deze methode is. Een apparaat dat met deze methode te werk gaat is de TOF
GUARD NMT van de firma Biometer international.
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Korte programmabeschrijving

In bijlage A is het flowdiagram van het programma dat de LAB MASTER en de DATEX
RElAXOGRAPH bestuurt weergegeven. Ret programma bestaat uit twee delen: het meetgedeelte
en het gedeelte waarin reeds verrichte metingen bekeken kunnen worden. Ret flowdiagram
geeft het verloop van het hoofdprogramma weer. De blokken zijn meestal een of meer proce
dures. Ret geheel is germplementeerd in Turbo Pascal.

Het meetgedeelte

Allereerst wordt om een naam gevraagd om de te meten data in op te slaan. De directory waar
alles opgeslagen wordt is vastgelegd in de variabele 'dir' en kan in de Pascal source-file veran
derd worden. Indien er gecalibreerd gemeten wordt dient de calibratiecyclus van de RELAXO
GRAPH gedetecteerd te worden. Vervolgens wordt gemeten totdat het programma beeindigd
wordt d.m.v. de <ESC> toets. Ret detecteren van toetsaanslagen gebeurt op basis van hardware
interrupts aangezien de meting door moet gaan indien er geen toets wordt ingedrukt en toch te
allen tijde de toetsaanslag gedetecteerd dient te worden.
Een meting verloopt als voIgt:
De LAB MASTER wordt gernitialiseerd en er wordt een DMA-kanaal ingesteld om de samples
naar toe te schrijven (De DMA-geheugenbuffer is helemaal aan het begin van het programma
al gealloceerd). Vervolgens wordt er gewacht op een triggersignaal van de REIAXOGRAPH dat
aangeeft dat er een stimulus gegeven wordt. Wanneer een trigger gedetecteerd wordt, wordt er
gedurende 20 msec gesampled met een frequentie van 50 kHz. Na vier triggerpulsen worden de
gemeten responsies gefilterd van ruis en de hoeveelheid samples wordt tevens met een factor
tien gereduceerd. Daama worden met behulp van een aantal grafische procedures de vier res
pansies op het scherm getoond samen met de parameters die de REIAXOGRAPH aan de seriele
poort beschikbaar heeft. Deze parameters worden met de gefilterde responsies opgeslagen in de
opgegeven file.
De versterkingsfactor van de LAB MASTER, die de waarden 1, 2, 4 en 8 kan hebben, kan wor
den veranderd met de functietoetsen F1 (kleiner) en F2 (groter). Deze verandering is tevens te
zien in het bereik van de LAB MASTER dat halveert bij verdubbeling van de versterking, Deze
versterkingsfactor dient niet verward te worden met de gain van de EMG-versterker van de
RElAXOGRAPH!

Het bekijken van reeds verrichte metingen

Bij het bekijken van de metingen worden de LAB MASTER en de RElAXOGRAPH niet gebruikt.
Allereerst wordt een lijst met datafiles getoond die in de ingestelde directory (variabele 'dir)
aanwezig zijn. Uit deze lijst dient vervolgens een file gekozen te worden. Wanneer dit gebeurd
is, wordt uit de eerste vier twitch-responsies het referentie-EMG bepaald, samen met het
IEMG. De vier responsies worden op het scherm getoond net als tijdens een meting. Meteen na
het referentie-EMG wordt de eerstvolgende meting getoond samen met de parameters van de
REIAXOGRAPH en zelf berekende parameters aan de hand van de gei'ntegreerde responsies. De
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responsies kunnen met de toets 'P' in Encapsulated Postscript formaat naar een file geschreven
worden. De naam van de file is de naam van de datafile maar dan met extensie EPS i.p.v. TRF.
Elke keer als er opnieuw een meting naar deze file wordt geschreven wordt deze op dezelfde
bladzijde toegevoegd totdat er vier metingen op een bladzijde staan. In dit laatste geval wordt
er op een nieuwe bladzijde begonnen. De volgorde waarin metingen op een bladzijde staan is:
eerst links boven, dan rechts boven, vervolgens links onder en dan rechts onder. De uiteinde
lijke file kan rechtstreeks naar een PostScript-printer gestuurd worden. Met de toets 'E' wordt
de meting ook naar een EPS-file geschreven, echter elke keer naar een nieuwe file met naam
'EXPORTn.EPS' waarin n steeds verhoogd wordt. Deze files kunnen bijvoorbeeld door een
tekstverwerker in een dokument ingelezen worden.
De data op het beeldscherm blijft aanwezig totdat er een andere toets ingedrukt wordt. Is de
toets 'PgDn', 'PgUp' of 'Uparrow', dan wordt er respectievelijk en indien mogelijk 10, -10 of -1
metingen verder in de datafile gesprongen en deze meting wordt getoond samen met aIle bijbe
horende parameters. Bij elke andere toets behalve de <ESC> toets wordt er een meting verder
gegaan. De <ESC> toets beeindigt het programma.
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